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В света, който очакваме 
и за света, който обичаме 
се о(гкривау. белките утри
ни, ка Новата година.

Да бъдем искрени, защо 
да не се обичаме, сеете 
Нам толкова много ни тряб 
ва безгрижие. Защото 
ло домовете още шумолят 
крачки на съмнения и пот е 
ри и понякога се обезпоко
им. И очакваме. Все едно е 
къде ясивее човекът. Да си 
признаем, страхът е същ и 
за полипезиеца. и за южно 
американеца. А къде то 
повете са гърмели деноно-

клевети. И неспокойството 
мо 6Р\Г'ЬЛ~ без,по враг

Гората олисти, па оесени. 
Менят се годишните времена сърце, да за

браним детските 
войната.

на. На клона па времето —
игри на четири зрели, кървави, го

дини.
Сега горите са бели. Въз 

прян е дъхът на Така се завойничи стра-старатаоко пата.сказка. А Дядо Мраз, 
ръжен с танкове събужда 
сънните деца. Да се

въо-
Ръка на сърце, светът

се е навоювал. Да прида-зака-
дем нежност на грубата ду 
ма. На острата закана. И да

и им с пръст на смутения 
Дядо Мраз. И да напълним 
торбата му с по други при 
казки за света. Защото е- 
дин ден децата ще ни оби-

забравим подлите удари и
недоверието.

В света, който очакваме
чат повече. и за. света, който обичаме

Защото не амо войнът е се откриват бели утрини нащно, хората се сепват и от 
новогодишния фойервергк.

Затова да запалил фойер 
верните на любовта. И да 
вярваме на хората. Да се 
вслушваме в човека. А вой 
нс(4а да не ни се напом
ня ни с детските играчки. 
Ръка на сърце, но да изми 
слим нови детски игри. Не
ка децата си играят на при 
ятели и домакини. Нека си 
играят на ливади и гори. 
И да им върнем 
старите и добри, самодиви. 
Да измислим за децата но 
ви самодиви, и да 
лим играчките-танкове, иг 
рачките-пушки, играчките- 
проектили, та и светът от 
новите детски игри да се у- 
чи на игрите на обичта.

Един кръг е затворен и 
вече се отваря друг. Ако 
сме се запознавали чрез во 
йни, не забравяме романти 
ката, която дълбоко е заро 
вена в човека. Той иска да 
проговори на света в име
то на своя покрив. В името 
на своя праг. А всички пра 
гове света са най-прекрас
ните светлини. Прага на мо 
ята страна газиха, канени 
и неканени. А той е за най-

съвременик на това безсъ- Новата година. Ръка на сър
ние. И над детските глави це, жадни сме романтика,
се сключват същи небеса. 
Нима да проклинят бащи
те си?

която магически превръща
най-страшното оръжие в
топла човешка длан. Да се

Когато говорим на света, 
да обърнем лице към свое-

вслушаме в гласа й. И в по
ръката. Това е гласът на
младия свят. Глас без ум-то отечество, което в една
раза. И да тръгнем по златесен, преди осемнадесет го

дини, се огласи без златни ния талвег на новия живот.
Това е гласът на сърцето,фанфари.
а. любовта е еднаква и в таДекор: война. Глас: пре-
йгата, и в прерията. В име. 
тю на тази най-обичлива

сипнал- ст войната. Запо
вед: отнем.ай. И пак — отневярата в

любов запалваме пламъкамай. Пушка, оръдие, гцик.
Отнеми войнишкия па ново приятелство и грътаин.
Превземи града. Селото. О могласно поръчваме на ко-захвър-

вачите на съдбата:тнем.и горите, ливадите. 
Превземи окопа. Бункера. Хора сме, навъсени ко-
Вземи всичко, което ти са вачи. Не забравяйте, хора!

По-пежно ковете съдбатаотнели.
Сцена: неопределена. Зре на този свят, защото чове

кът е човек и любовта е люлищата постоянно се мен
ят. Място и време също. бов и на Изток и на Запад.

Пеши пленум на ЦК на Съюза на сръбските комунисти е Белград

Всестранно обсъждане на състоя
нието в селското стопанствогостоприемство.искрено 

Сол и хляб на всекиднев
ното доверие, ръка прпятел 
ска, подадена на света.

В света, който очакваме' 
и за света, който обичаме 
се откриват белите утрини 
на Новата година.

новата републиканска Кон 
ституция. Предвижда се ед 
накъв статус между Вой
водата и Косово и Метохия 
както и намаление броя 
на околните — съединява
нето на досегашна Смедере 
века и Пожаревашка, Све- 

■ тозаревска и Крушеваш- 
ка, Кралевска и Чачанска 
и Лесковашка и Вранска о 
колми.

пленум на ЦК 
СКС, състоял се на 26 де
кември в Белград обсъди 
някои проблеми на стопан 
окото развитие на НР Сър 
бия и провеждането в де
ло решенията на Третия пл 
енум на ЦК СКЮ. Доклад 
за някои политически въпр 

областта на стопанс- 
изнесе другарят Ми

са направили обстоен ана
лиз на стопанското разви
тие в Сърбия през изтек 
лата година. Между друго 
то се изтъква, че сушата е 
нанесла големи щети на сел 
сксто стопанство, което се 
отразило отрицателно и въ 
рху производството- на про 
мишлеността. Изтъкнато е, 
че през предстоящия пери 
од трябва да се обърне още 
по-голямо внимание за у- 

селскс-сто-

Петият членове постепенно да се 
заличат от евиденцията на 
СКС.
Информация за реор
ганизация на околиите 

в НР Сърбия
Накрая другарят Йован 

Веселинов, секретар на ЦК 
СКС, запознал членовете 
на ЦК с досегашните подго 
товкк и работа върху

взимане на заключения по 
различни въпроси в комите 
тите и тн., макар че по тях 
трябва да взимат решения 
други организации и тела 
Ка общественото управле
ние и самоуправлението.Тогава човек на човека

пожелае дълъг и щастлив 
живот, добра жътва, здра
ва челяд, младо здраве. И 
страни си пожелаятсвобода. 
Подслон на любовта па гра 

съмнението.

Заостряне на мерилата 
за приемане на нови 

членове в СКС

оси в 
твото
хаило Швабич, а доклад за 
решенията на Третия пле
нум организационият сек
ретар на ЦК СКС другар
ят Риста Антунович .

ниците
Страна на страна да дойде 
на. гости. Като приятел. 
Дълго се съмнявахме. Зато 

съае- 
съш, и

на величението на Свързване на електроснстемите 
на ФНРЮ и НР България

панско производство, да се 
сметка за рентабил Пленумът обсъди и някои 

организационни въпроси. 
Той зае становище броят 
на членовете на околийски 
те и общиски комитети да 
се намали а секретариати 
могат да съществуват по 
нужда само при големите 
общински комитети. Подче 
ртан е по-остър критерий 
в приемането на нови чле 
нове, като се изисква сис 
тематичиост, добра подгото 
вка, предварително запозн 
аване с обще-ствено-полити 
ческата дейност на канди
датите за приемане в СКС, 
а което се налага от ролята 
на комунистите в настоящи 
те условия като обществено 
-лолитичеки работници. От 
друга страна неактивните

държи
ността на вложенията и пр.

В доклада и разисквания 
стопанските въпроси 

се изтъкна, че ЦК, изпъл- 
съвет и други

ва и днес ни мъчи 
стта. А страхът е 
у монголеца и у скандина- 
веца. Опитът е твърде бол 
но презрял. И падат гнили 
те плодове на взаимните

По въПроса за Провеж
дане решенията 

Тресйня Пленум 
ЦК СКЮ

та по
па

нителният 
републикански институции па

На 17 декември 1961 годи 
на от Югославия за Бълга
рия потече първото количе 
ство електрически ток по 

електропровод ст 
Вл)аина за Димитрово- който 
свързва електрическите си 
стеми на двете съседни 
страни.

Тържественото пускане 
на електропровода в дейст 
вие се състоя на 17 декем 
ври преди ебед в хидроцен 
тралата Връла 1 при Вла- 
сина.

Същевременно, тържест
во се състоя и в термоцен- 
тралата „Република” при. 
Димитрово в България.

Поради лошото време де
легацията от България не 
можа да дойде на тържест 
вото в хидроцентрала Вър 
ла едно.

Електропроводът 
дължина на наша терито
рия около 23 км. а на бъл 
гарската около 63 км. Мо
щността му е 110 киловата.

По въпроса за провежда 
на Третия 

ЦК СКЮ се из
не решенията 
пленум на 
тъкна, че работата на ръко 
водствата и организациите 

все по-

благопожела-Иай-сърдечни
новияиия по случай

на СКС осигурява
политическа иНовата 1962 година

наши чишашели 

и сътрудници!

всестранна 
идейна дейност на комунис 

разрешаването на 
въпроси.

втите
най-актуалните
Но от друга страна, някои
оргднизащги задържат ста- 

начин на работа в под

имана всички
рия 
готвянето на заседания,
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След XXII конгрес на КПССдиднаяшязз^Шрщ
Пленум на Италианската 

комунистическа партия
АЛЖИРСКИЯТ ВЪПРОС

Пред четвърти 

преговори и решение?
пътя на ИКП, които не са 
организирани е единстве
ните конфедеративни про
фсъюзи, които следят дру 
ги организации, които при 
нздлежат на други движе 
ния, но които искат, както 
и италианските комунисти

След ХХП конгрес на ко 
мунистическта партия на 
Съветския съюз в Италиа 
нската комунистическа пар 
тия се дойде до най-оживе 
ни дискусии по решетптята 
на Конгреса особено по 
въпроса за взаимното отно
шение между комунистиче 
ските партии. В тия разис 
квания възникна и та кана- 
реч ения полип,етризъм, по 
ради което ръководството 
на италианската гсартиа бе 
критикувано от Френската 
КП и др. Някои партийни 
организации в Италия поис 
каха свикването иа Плен
ум на ЦК ИКП, а други и 
свикването на извънреден 
конгрес на партията.

На Пленума ,който трая 
четири дии, в твърде ожи
вените разисквания участ
вуваха скоро 60 члена на 
ЦК и Централната контрол 
на комисия на ИКП. В раз 
искванията между другите 
участвуваха генералният се 
кретар на ИКП Палмиро 
Толяти и секретарят Луид 
жи Лонго. В речта си ХХал 
миро Толяти главно се сп- 
пя върху положението- в 
Италия, като изтъкна тен
денцията и стремежът за 
създаване на левичарски 
център в страната. Той из 
тъкна, че ако се желае за
вой в ляво, че е необходи 
мо да се постигнат опреде 
лени форми на реципроч
ни разбирания и единство 
със социални и пслитичес 
ки Групи, които днес ме 
са разположени да следят

щи на представителите на 
всички комунистически па 
ртии или само на онези ко 
И Ъ работят в подобни усло 
вия, за размяна на инфор
мации и за разглеждане А 
Е.ъпрос|и от1 съвместен 1
терес, с цел да стане по-е-} \ 
фикасно и по-солидно един .
ствс/го на международното \
комунистическо движение.
В тази светлина 
цията като
кЕ'ат полезните разисква- 
гош на неотдавна състоя
лия се конгрес на световна 
та профсъюзната федера
ция.

ртии по основните въпроси 
които са от интерес за ця 
лото комунистическото дви 
жение, може да се постиг
не най-широко междунаро 
дно единство.

В резолюцията се казва 
че е било твърде погрешно 
да се приписва на ИКП, че 
тя се заема за тезиса за съ 
здаване на регионални ръ 
ководещи и организацион
ни центрове на комунисти 
ческите партии. С понятие 
то полицентризъм ИКП и- 
мала намерение само да у- 
каже на автономна отгово 
рност на всяка партия към 
пролетериата и народа 
своята страна, както и към 
международно рабоническо 
движение, да укаже, че е 
превъзмогнато всяко схва
щане за единствен център 
и ръководеща партия. Та 
зи автономия не изключва 
а напротив изисква, среща 
на представителите на вси 
чки комунистически пар
тии или само на снези, сре .

След три неуспели сре
щи между представителите 
на временното алжирско 
правителство и Франция 
(Меленската, Епианската и 
■Литренската) може ли да се 
очаква четвърта и успеш 
ма среща, на която да се ра 
зреши алжирският въпрос, 
така както повеляват ин
тересите на алжирския на 
род ц на самата Франция 
— това е въпрос, който се 
га в последните дни на сти 
ващата си година вълнува 
миролюбивото и автикслс- 
ниалистичесхи расположе- 
ната част на човечеството.

Седемгодипшата освобо- 
дителтф. война 1та алжирски 
я народ срещу колониално 
-тическия гнет на Франция 
най-сетне1 трябва да бъде 
окончана с успех. 1ащсто 
това го налагат и самите и 
нтереси на Фратшя в дне 
шния момент. В седемго 
дишнмя перис-д на воюва 
■не срещу освободителното 
движение на Алжир. Фран 
ЦИЛ НИТ': еттн път не успя 
да угнети сериозно народ 
мото движение е Алж'^р ц 
разрешаването на въпроса 
вече ие е' в покоряването, 
франкизиранего или сдру 
жаването, но в това да се 
даде независимост на алжи 
рския народ.

В сегашната обстановка 
има елементи, които при и 
ЗЕестна. резрва, дават ссно- 
вание да се счита че пре

дстоят нови по-кснструк- 
тивни преговори между вре 
менното алжирско правите 
лстео и Франция.

Най-напред няколкократ 
в-те- изявления намизштър 
-председателя на временно 
то алжирско правителство 
Бенхеда и. неговите блиски 
сътрудници Крим Белкас- 
см и Далам дават основа 
пие за такива изводи, 
тях личи готовността за но 
ва среща с французите, на 
която да се намери по-бли 
зък език. Целта пък 
една такава среща би била 
едно 1рад1гвно споразуме
ние, приемливо за двете ст 
рани, и което би ускорило 
разрешаването на въпроса 
за независимостта на Ал
жир, при пълно разрешава 
не на въпросите за статуса 
на френските граждани в 
Алжир и френските иконо 
мически интереси в Саха-

V

в в резолю-
пример ср изтъ

на

в

Пленумът на ЦК ИКП 
взел решение да не се свик 
в а извънреден конгрес на 
Партията, защото станови 
шата по всички въпроси са 
изяснени и решенията за 
по-нататъшната дейност на 
партията единодушни.

Палмиро Толиати 
дълбоки промени в полити 
ческата насока 
та. Указвайки, че социалис 
тите представляват голямо 
рабоническо движение, Тол 
яти подчертал, че италиан 
ските комунисти трябва да

ра. на странаОг доуга страна и Де 
Гол е вече начисто с това,

Весши ош Н. Р. Бълшрияче алжирският народ е е- 
дико.душен с временното ал 
жирско правителство и че 
самоопределението не мо- 
же да води нито към фран 
кизиране, нито към съдру 
жение но само към пълна 
независимост на Алжир. В 
това отношение 
оначение де 'Головата по 
кана за преговорите и твъ- 
дението му, че преговорите 
могат да започнат веднага.

М. Нейков

Политиката на Червенков пре
дизвикала недоверие в партията

водят сметка за ориентаци 
ята на това движение и да 
възстановят с него конта 
кът върху основната 
изработена насока в борба 
та която поема всички ра 
бонически маси.

На края Пленумът при
ел резолюция, в която меж 
ду другото се казва, 
някои становища на итали

на
Вестник „Хасковска три 

буна” в един от последните 
си броеве публикувал увод 
Иа статия

ли с тези мероприятия били 
наказвани.

„Хасковска трибуна пи
ше че на Червенков били 
давани нереални обещания 
за постигане високи доби
ви и че въз основа на фал 
шификации някои съревно 
ЕаЕащи се получавали ви 
сс-хи награди от българско 
то правителство. Този на
чин на. работа е предизви 
кал смущение между селя 
ните и недоверие към БКП' 
и към българското прави- 
Т0Г--ГГ20.

Пгсз тази период в Хас
ковския окръг се отивало 
толкова далече, че учените 
музикентите, писателите и

не е без

за огромните 
щети, нанесени на селското 
стопанство в Хасковския оче
кръг през периода на кул 
т,а към личността на ЧерБен 
ков. Вестникът изтъква, че 
Еселскспр стюпанстдао в тези 
окръг господствувало гру
бо административно управ
ление че през 1953 и 1954 
година било наредено „отго 
ре” |л'амукът да се сади през 
март, а тютюнът през януа 
ри селяните били принуж
давани да чистят нивите от 
сняг, за да приготвят лехи 
за садене тютюн. На агро
номите--*- било налагано да 
стрижат буйните пшеници 
„което .предизвиквало смях 
и ругаене между селяните” 
Онези селяни и специалис 
Ти, ксито не се съгласява-

анекте комунисти предизви 
али недоразумения в други 
те партии, извън Италия, 
и че ИКП трябва да се пое 
тарае чрез сопствени идео
логически и политически а 
кции, чрез разисквания и 
контакт да се превзмогнат 
тези недоразумения и нес 
ъгласие. Обаче ЦК на ИКП 
по-МаТат^ък изтъква необ 
ходимостта всяка комунис 
тическа партия, чрез пъл
на автеномия и отговорност 
сама да взима решения за 
своята политич еска дейно 
ст и че, тръгвайки от това 
и от разискванията с оста 
налите комунистически па

ВЕСТ ОТ АЗИЯ V

Една бърза акция на индийските войски и пълна подкрепа оШ юанци
На 19 декември 1961 годи 

на в град Панжим, главен 
град на бившата португал 
ска колония Гоа, португал

разумно решение. Макар 
прикрито и срамежливо 
Лисабон бе поддържан 
от голям брой страни, — 
членки на западната коали 
ция, намиращи се и на из 
вънеропейската страна на 
Антлантика.

Когато всички други сре 
дства се оказаха валидни 
за освобождението на Гоа, 
Индия дойде до извода, че 
единственият начин за пре 
махване на Салазаровия те 
рор в Гоа е въоръжена ак
ция на индийските войски. 
Тази акция бе критикувана 
единствено от някои запад 
ни държави, които и по-ра 
но д&в/аха подържаха на 
португалските позиции в 
Гоа. Обаче свободолюбива- 
то човечество предимно не 
обвързаните страни, приве 
тствуЕа освободителната 
мисия на Индия в Гоа.

души не са от чисто индий 
ско потекло и народност. 
Народът говори хинду е- 
зик, а само малка част се 
служи с марати и уджарти 
езици, също така индийс
ки. В Гоа не съществува
ше изборна система, нито 
изборни институции, 
дс- преди няквлко' дни, до- мо 
мента на освободителната 
мисия на Индия, в Гоа уп- 
равяваше „по свое нахож- 
дане” 
чен. от Лисабон.
Индийското правителство 

няколко трактно апелира 
към Португалия да прекъ 
сне с насилията и търсеше 
ггоисъединение на Гоа към 
Индия, на което Португали 
я, в лицето на СалзареЕа- 
та кървава диктатура, отго 
паряше с още по-сурово на 
силие в Гоа. Като резултат 
на това, Еъпросът 
три пъти бе разглеждан в 
Съвета за сигурност в ООН 
Индия няколко1 пъти поста 
вяпге гоанехия проблем на 
дневния ред на Общото съ 
брание на ООН( но йито 
един път не се стигна до

другитехола не изкуството 
били мг.б^шизираки прои
зведенията си да посвеща! 
ват на ЧерЕенкоз и да пи
шат хвалебствия за негови 
те „заслуги’’.Все

Модиоо Пениш: А4али няма да приема ничии 

директиви, без оглед на Получаваната Помощгувернерът, назна-

Президентът на Мали, африканските народи няма 
Модибо Кеита е заявил на 
митинг в Бамаку, че негова 
та страна няма да приеме 
никакви директиви отвън, 
не зависимо от получаване 
то помощ. Той е казвал, че 
борбйта на африканските 
народи против колониализ 
ма тряба да продължи и че

иено социализъм позволява 
не само икономическите въ 
проси, намиращи се пред 
една млада 
разрешат... но и затова, за 
щото той осигурява 
ки малиец, без оглед на то

т доверие към онези, ксите 
в Африка 
колониалния режим. На тя 
хно ръководно място тряо 
ва да стъпват африкански 
национални борци и спепиа 
листи.

Застъпвайки се за един
ството между африкански 
те народи 
че Мали приема плановото 
социалистическото стопанс
тво „затова, защото единст

са застъпвали
страна да се

на все

за Гоа
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ското знаме бе'заменено с 
индийско. Вместо черния 
Салаззр-с-з робски режим 
бляска опоителната свобо 
да на идийската демокра
ция. Сигурното и безсъпро

Нова офанзива на 
въсШаническише 

в Атола
силитива настъпване на инди

йските еойски разкъса роб 
ския ярем на Гса, който тр 
ая от 1510 година, и измъ 
чената Гоа бе присъедине 

майка Ин-

АшенШаш върху наше
то консулство в 

Марсилия Това е втора офанзива на 
ангелското освободително

на към своята 
дия. движение тгретив португал 

ските войски. Първата о- 
фанзива проведена

Неотдавна френската та 
йна военна организация 
ОАС изврши атентат вър
ху сградата на нашето кон 
сулство в Марсили с плас 
тична бомба. Материални
те щети са голеди, но за 
щастие няма човешки жер
тви.

Освободителното действ- 
.ие на индийските войски 

повече от 24 часа.
ма-

през
месец март 1961 год. и е би 
ла овенчана

не трая
Португалските еойски, 
кар и г.ъоръжени с оръжие 
от НАТО. токуречи и нео- 
казаха съпротива. Народът 
на Гоа посрещна освободи
телните войски с възторг 
Спонтано, неудържимо.

със значител- 
успехи.ни въстанически - 

Според изявлението на 
дачите на освободителното 
движение новата офанзива 
представлява нова и важна 
фала от борбата на ангол
ския народ за пълно осво- 
брждение от португалското 

" колониално робство.

Модибо Кеитаво-

ва. дали той е Функционер,: 
земеделец, търговец, заная: 
тчия или дребен произволи, 
тел, да яде толкова, колко 
то иска, пристойно да се об' 
лича и да има жилище с 
минимален конфорт”.

Нашето посолство в Па
риж е вложило енергичен 
протест пред франското ми 
нистерство на външните ра 
боти против, тази позорна 
авантюра на френските ул 
траши.

Според официалното пор 
тугалско преброяване, об
народвано през 1955 год., 
от приблизително 700.000 
жители на Гоа, само 1438
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най-гсляма нуждаНА ПЛАНА ето има 
от баня за своите работни

ка общинския
1953 година до 1960 година | 
са построени 24 сгради с 
посече от 50 просторни ква 
ртири. Освен това през 
менатия период са посгрое 
ни и 15 квартири в сбщест 
вени сгради, което предста 
вляна начало- на обществе
ното жилищно строителст
во. През 1961 година само в 
града започна и приблизи
телно завърши строежът 
на 8 частни жилищни сгра

Социалистическият съюз 
пристъпя към все по-кон
кретно разглеждане на най 
съществените въпроси ст 

населението в

ни. предлага 
отбср да се пристъпи 
строежа на заедническа ба 
ня. в който участието- на 
предприятието би било зна 
чително.

къмспо
живота на 
комуната. В този дух е не 
отдавна направения анализ 
на обществения уровен в 
града и комуната, за което 
бяха ангажирани всичкиГОДИНА ПО-ДОБРИ ЗАНАЯТЧИЙ

СКИ УСЛУГИ И ПО-ЕФИ-. 
КАСНО СНАБДЯВАНЕ 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,

политически и стопански 
фактори, от чиято дейност 
пряко или косвено зависи 
обществения уровен в ко
муната.

В разискванията, които 
направи изпълнителният о 

’ тбор на ' общинския отбор 
на ССРН бяха изтъкнати 
положителните постижени- 
я в подобрението- на обшес 
тесния уровен. Успехите от 
освобождението насам са 
повече от'завидни. Ако- по- 
рано тс-зи захвърлен край 
бе оставен на милост и не
милост на стопанската изо
станалост, то след освобо
ждението в брастката общ
ност с останалите югослав
ски нарогрн, той прави кру
пни крачки напред. Нека 
посочим само факта, че Бо

Разговор с подпредсе
дателя па общинския 

оЯоор Начо

ди, докато строежът на дру 
ги ще продължи и през сле 
дващата година, от които 
само една обществена сгра^ 

12 конфорни

Гражданите на Босиле
град не случайно често пъ
ти отправят остри крити- 

'занаятчийските у-
народеп 
Сшаниигев да ще има 

квартири. Динамичното жи 
лищно строителство в гра
да ще стане още по-ускоре 
но след изработването на 
урбанистичния план на Бо
силеград., който 
през 1962 година ще бъде

ки към 
слуги. Тук са налице два 

и обо-Другарят Н. Станишев въпроса: капацитета 
ргудеането в сбластдй. на за
наятчийството- изостава зад

изискванията •
неизостава зад произведе
нията на ония предприя
тия които с години същес
твуват.

Редакцията на нашия ве
стник се обърна към под
председателя на общински 
я народен отбор в Димитр
овград с въпроса: Кой е - 
най-главният обект на ди
митровградската 
при изпълнение на стопан
ския план през 1962 годи
на? Другарят Начо Стани
шев отговори:

Когато говорим за изпъл 
нение на стопаснкия план 
на общината през 1962 годи 
на, тогава не може да се го 
вори само за един обект, за 
щото е направена нужната 
подготовка за реализиране 
на плана и изграждане ка 
няколко обекта през наето 
ящата година.

Затова през 1962 година 
ние ще имаме три обекта, 
които ще бъдат напълно ре 

който

куждагйз и
на живота, от една страна, 
и качеството

нивото- на общите поС-

вероятно
на услугите е'ализирани и един, 

ще бъде разрешен. готов.
През 1962 година трябва 

да се построят нови поме
щения за гумения комби
нат и до тоя начин Димит
ровград ще получи напъл
но построена фабрика за 

из

под
тижения в другите градове

Най-главен обект ще бъ
де изграждането на Комби 
ната за гумени изделия. 
За тоя обектп рез 1961 годи 
на частично са обезпечени 
основни средства, които са 
използвани за адаптация 
на Стари помещения, прие
то- е на работа около 200 ра 
ботника от общината. Кога 
то комбинатът бъде постро 
ен ще имаме над 250 милио 
на бруто продукт.

Мога да кажа, че с качес 
твото на производството са 
доволни специалистите. То

КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ 
ИЗОСТАВАТ ЗАД ЖИЛИ
ЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО)

комуна от, друга -страна.
Миналата година в Боси-, 

леград бе образувана ши
вашка кооперация, с което 

вид тряб-Ускореното- жилищно 
развитието 

повише-

технически и гумени 
делия. При построяването 
на помещенията няма да и- 

особени трудности, за- 
щото нужните средства на 
пълно са Цсбезпечени. Ела 
боратът е също така одо
брен. Новите хали за фаб
риката ще се строят край 
болницата.

услугите ст този
да се подобрят, но за- 

съжаление само пените се 
увеличиха. От друга стра
на тази кооперация и мате 

не е на завидно- по

строителство-, 
на Босилеград и 
ните потреби на жителите 
изискват и добре организи- 

комунална служба.

. ваше

ма /
рана
Но в това отношение Бсси-

риално 
ложение, въпреки че об
щинският отбор й опреде
лили паушално данъчно о- 
благане. Причината за това 
са честите отсъствия на ра 
ботниците и задържането

леград изостава.
Един от най-главните и 

неотложни проблеми е сна 
бдяването с вода. След по
строяването на няколко 
сгради
стана особено изразителна. 
Стапият водопровод не мо
же да задоволи нарастнали 
те потреби на града. Някои 
стопански организации из
разяват готовност да стпус 
.кат извезтни парични су
ми, з.а да могат -на този на 
чин да се обезпечат нужни 
то соедства за построяване 
на нов и с пс-голяма мощ 
есдопрсвод. Ст друга стра
на ССРН е взел решение 
да отрави предложение на 
Общинския народен отбор 
незабавно да пристъпи 
към разрешаването на този 
проблем.

Изграждането на хали
те ще струва 78 милиона 
динара, а обзавеждането им 
160 милиона динара. През 
1962 година може да се о- 
чаква производството да 
започне в новите помеще
ния. Увеличение на работ
ниците не се -предвижда, о 
баче продуктивността натпу 
да. ще се увеличи значител 
но и бруто продуктът ше 
бъде надминат с 50°/о .още 
в първата година.

на клиентите от страна на 
някои майстори за услу- 

кооперанията (за
кризата за вода

ги вън от
ПРАВИЛНИЦИТЕ И ТЯХ

НОТО ПРИЛАГАНЕ
държа се повече от онова, 
което майсторът може да 

свободното 
явле-

з а върши през 
си време). Тези две 
ния затрудняват нермал- 

работа и стабилност-ПърЕИ януари е на прага. За предприятията
новата система на

ната
та на кооперацията, която™ . 'това' означава преминаване към 

разпределение на приходите и личните доходи, която 
дава възможност за по-пълна проява на принципа —-

бе основана по инициатива 
на частни занаятчии в Бо 
силеград.

Една от новите сградивъзнаграждаване според труда. ___
Една цяла година измина в приготовления — 

извършваха се пресметания, проучвания на условия 
та за производство и на повишение производителнос
тта, обсъждаха се всички елементи, които оказват вли 
яние върху производството и неговия пласмент и се 
премина към изработка на самите правилници — за 
чистия приход и личните доходи.

Един общ поглед върху приготовленията, извъ
ршвани в Босилеградскзта и Димитровградска кому
ни показва, че сериозно (с оглед на опитността) се и 
пристъпило към тази задача. През годината бяха про 
ведени редица съвещания по тези въпроси, значително 
число хора минаха през различни семинари за изра
ботка на правилниците. Имаше и заемане на чужди 
правилници, за да се пригодят към условията на пред

Не по-малки слабости съ 
ществуват и в хлебоснабдя 
г.ането, което също така ло 
шо- влияе върху обществе
ния уровен в глада. Фурна 
та на земеделската коопе
рация не може да задоволи

силеградско прецентуално 
се намира между първите 
краища в цяла Сърбия по 
броя на завършилите сред
но, полувисше и виеше об- 

■— Втория наш обект по I разоватше. В това етнеше- 
значение—заяви другарят ние Босилеградско се нами 
Стените в-е довършването 
и реконструкцията на пред 
ттриятието за кожни изде
лия ..Братство”. Новите по 
мещения, които вече се до
вършват ще дадат възмнж 
пост да се направи правил
на организация на труда и 
техническия процес на-про 
извсдствотс-. С новата орга
низация на труда разходи
те при производството ще 
се намалят с 200/о, ще се у- 
величи продуктивността на 
труда и с това ще се пови
шала и принадлежностите 
на . работниците.

ДОВЪРШВАНЕ И РЕКОН 
СТРУКНИЯ НА „БРАТСТ 

БО”

приятието.
Но онова, което е от по-голямо значение беше 

опитът предварително да се преведат такива органи
зационни мероприятия, с които да се извърши про
верка на пресметанията и" да се подготви или улесни 
от закона предвиденото преминаване към новата сис- 

разпределение. Случаят в Димитровградската 
фабрика за гумени технически стски е особено пока 
зателен в това отношение.

тема на

Има обаче въпроси, които навяват- съмнения в 
обстойноста на приготовленията. В последно време ре
дица предприятия са изготвили правилниците, когато 
през годината се опъваха и прибягваха към предлага 
не на тарифни правилници с нови определяния на 
лични доходи без да се заемат с подготовка. Колко 
обстойно е могъл да е обсъжда един такъв бързо 

правилник за чистия приход или личните 
доходи от страна на трудовия колехегив, работничес
кия съвет и другите органи в предприятията и колко 
в състояние ще са компетентните да го проучват в 
последните дни преди фактическото му стъпване в си
ла?

Третият напт обект, от 
който очакваме миого през 
1962 година е пълна рекон
струкция на „Механик’’. То 
ва наше предприятие и до
сега намери своето място на 
пазара и спечели добро до
верие в цялата страна със 
СЕОИп<а нови стоки. През 
настоящата година трябва

изготвен
Изглед от Босилеград

Канализацията на града 
е също така сериозна пред 
стояща задача, която най- 
пряко е свързана с водо
провода. Но перспективно
то развитие налага разре
шаването и ца този проб
лем.

нуждите на гражданите. От 
друга страна и в самото 
производство на хляба има 
големи слабости. Често пъ
ти черният хляб е непечен, 
изпукан, не притежава оп
ределената форма, сече се 
ст око без каквотс и да би- 
лв мерене, ксето не е съвме
стимо със законопредписа- 
нията от тази област.

Социалистическият съюз- 
пристъпи към конкретни: 
предложения при надлеж
ните управителни държав
ни и обществени органи за 
разрешаването на тези и 
други подобни проблеми от: 
областта на обществения у 
ровен в града.

ра дори и пред икономиче
ски по-силните комуни.

Има и други въпроси, които допринасят за съ
мнението. Колко самият трудов колектив е запознат 
с детайлите на правилниците и колко той сам е учас 
твувал в разработката и проучванията на ония елемеи 

които е трябвало да залегнат в ссноЕИте на правил 
щ-агите.

КОМУНА БЕЗ ЖИЛИЩ
НА КРИЗА

да се направи последна ре- 
Елаборатьт В босилеградската кому

на и в самия Босилеград 
днес не може да се говори 
за жилищна криза, каква- 
то познават не само наши
те големи промишлени и у- 
правителни центрове, но- и 
много малки градчета. То
ва се дължи на ускорено
то жилищно строителство, 
което през последните го
дини зае широки размери 
в цялата община. Ако- през 
периода от освобождението 
до 1953 година бяха постро 
ени само 13 сгради с по е- 
дно и две жилища, то от

конструкция, 
за тая реконструкция е 
при банката, средства са ча 
етично обезпечени и това 
ще даде възможност през- 
1962 година предприятието 
да излезе на пазара с НО 
ВИ СТОКИ, които много се

ти,

Между най-належащите 
пооблеми от обществения 
уровен е въпросът за пос
трояване на градска баня. 
Макар че в Босилеград има 
голям брой служащи, затта 
ятчии и броят на работ
ниците все повече се увели 
чава. има средно училище 
с около 300 ученика — все 
оше не съществува град
ска баня. Разходите на ба
нята би се покрили с ггрихо 
дите или още по-добре Тра 
непортното предприятие ко

Положителен отговор на тези въпроси би озна
чавал, че не съществуват елементи, които биха могли 
да подейегвуват дредно върху общия ход на предпри 
ятието в първите дни или седмици от прилагането на 
новия начин на разпределение и организация на про
кзводството.

Корекции, разбира се, ще се поналожат. Но ед
но основно ревидиране на цялата досега извършена 
работа по изготвяне на правилниците би забавила ире 
дприятието в - неговия ход в новите условия. А това 
ще се налох и, ако в бързината са изпуснати същес 
твените елеаенти на организацията в предприятието.

М. Нейков

търсят.
С реализиране на плана 

през 1962 година нашата об 
щика ще направи огромни 
постижения за извличане 
.от) своята изостаналост. М. Николов-
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да се прехврлят на своя те по-добре и по-скоро позор- 
ритория.” ния спомен за онова, което

На 19 декември 1943 го- току що е минал и да. про- 
дина в Югославия бе обра- кара път към неразривна 
зувана първа българска дружба, за братски съюз 
партизанска част — бата- между всички щжнославян 
лъонът ,,Христо Ботев”, а ски народи... Ние дъл- 
през март 1944 година бе о жим вечна благодарност за 
бразуван и българският па подкрепата и братската по- 
ртизански батальон „Ва- мощ, при която у вас се съ 
сил Левски”. По-късно, на вдаваха нашите първи пар 
17 май 1944 година, след ка тизански отряди... 
то главните сили на 123 бъ Въз основа на сключения

В о(тбрана на град Ниш...”
Значителни български си 

ли взеха участие в борбите 
в Югоояавия през декемв
ри 1944 година и в начало 
то на 1945 година, 
дивизиите на Първи проле 
терски корпус след белград 
ската операция продължи
ха да преследват врага и 
след
значителна част от Срем на 
14 декември минаха в ог-

заклгчителния пери
од на Втората светов 
на война освободител 

ните армии на нова Югосла 
вия и отечественофронтов 
ска България се намериха 
заедно. Кълновете на въо
ръженото братство между 
югославските и българския 
народ обаче датират от по 
-рано — именно от време
то, когато онези малочис- 
лени войници от блъгарска 
та окупационна армия се 
решиха да минат на стра
ната на Народоосвободител 
ната войска на Югославия. 
Така през месец ноември 
1941 година трима въоръ
жени български войници 
(Димитров, Раковски, Сто

янов) първи се явиха в. Ле 
сковачки партизански от
ряд и се включиха в актив 
ката борба против общия 
вржг. Това бяха решител
ни и съзнателни лица, кои 
то бяха разбрали, къде е и 
стинското място на Бълга
рия в обстановката, когато 
свободолюбивите народи по 
света бият решителна бит
ка за съдбата на човечес
твото.

кадър, не е единственото 
решение на тоя въпрос. Но 
нашето състояние изисква 
да се обърне по-специално 
внимание за обезпечаване 
на училищата с просветен 

недостига

На 26.ХП.1961 година се 
проведе пленарно заседа
ние на Общинския отбор на 
С СРНДимиз ров град но кое 
то се обсъдиха проблемите 
из областта на просветата 
и културата и активността 
на организациите на народ 
ната младеж.

ллипумът Хстойно раз. 
гледа тия а*и еъ«р«са I 
донс-о* с* Г-ветни щатгия, 
кеит* ще подпомогнат «а 
по-голямото ангажиране на 
организациите на ССРН и 
съответните държавни ор
гани при разрешаване на 
поставените проблеми, а о- 
собено из сбластт|а на прос 
ветата.

„Просветния кадър' как- 
то в основните училища та 
ка. и в гимназията — се ка 
зва в доклада-числено за 
доволяЕа нуждите на общи 
ната. Но ще се отнася до 
ксчестното му, 
да бъдем доволни. За това 
говори факта, че в някои 
основни училища няма ни 
то един квалифициран пре 
подавател, а в някои у- 
чилища числото им е твър 
де малко. Причина за тако 
е а състояние е, че ученици 
те от средните училища не 
се записват на училища и

Когато

кадър. Поради 
му създаден е таково по
ложение че в. някои центра 
лни училища и от двоени 
отделения работят хора с 
гимназиална матура, а в по 
венчето училища имам апсо 
лвенги от ВПШ или от фа 
култетз, които или времен
но остават в училищата и 
ли не полагат дилломски

освобождението иа

лгарски пехотен полк пре
минаха на страната на На 
родоосвободителнатл войс
ка на Югославия, бе съз
даден батальон „Георги Ди 
митрор” който през месец 
юли 1944 година прерастна 
в българска 
бригада.

Когато Върховният щаб 
на НОВЮ подготвяше пре 
насянето на центъра на, вое 
нни-л операции от з|апад 
ните в източните райони на 
Югославия, той имаше пре 
двид и развитието на осво
бодителното движение в съ 
седна България. В директи 
вата на Върховния щаб от 
6 декември 1943 година, 
отправена до Щаба на Вто 
ри корпус се казва, че Съ
рбия е „от първостепенно 
значение”, покрай другото 
и затова, че оттук „може 
да се подаде ръка на брат 
ския български народ”, чи 
ято войска „досега е възпря 
на”, а първите контакти с 
нея са „характерни и обе 
щават хубави успехи”.

партизтнека те си изпити повече годи
ни; както и учители с педа 
гогическо училище, които 
не показват 
следване на 
да посочим, че в. училища
та общо от 130 просветни 
работника — 73 имат пъл 
ни квалификации, 18 са пр 
ед дилломски, 27 без квали 
фикации и 30 хонорарни. 
Това показва, че в следва-

старание за 
ВПШ. Можем

не можемвян/Сзи^П. Карамантиевич
щиге години нужно е да се 
приемат още 57 просветни 
работника с пълни квали-

брана на линията Сотин— 
Берак—Оролик—Отток, от 
17 до 20 декември в. Срем 
пристигнаха Трета и Осма 
дивизия на Първа българ 
ска армия и приеха от Пе 
та и Първа дивизия на 
Пърш пролетерски корпус 
част от фронтовата линия 
на сектора Сотин—Орлик. 
Обаче след нападението, 
което извършиха от 20—24 
декември българските войс 
кови части бяха прехвърле 
ни от Сремекия фронт в 
Бараня, в състава на своя 
та армия, която държеше 
фронта на левия (северен) 
бряг на Драва. в състава 
на частите на Червената ар 
мия.

Така през време на Вто 
рата световна война се ко- 
г.еше бойната дружба и бра 
тствсто между войсковите 
части на Нарсдоосвободите 
лнат|а войска на Югосла
вия и на Отечественофрон
товската българска войска 
в борбата 
враг, а за създаване на пс- 
близки отношения и сътру 
дничество между двете ртр 
ани и армии, за неразрив
но приятелство между бъл 
гарския и югославските на 
роди.

договор започнаха съвмест 
ни действия на частите на 
НОВЮ и Втора българска 
армия. И дотогава бяха по
стигнати значителни резул 
тати по отношение бойно
то сътрудничество междуча 
стите на НОВЮ и новата о 
.отечественофронтовска бъл 
гарска армия и то1 във връ 
зка със споразумението, ко 
ето бе постигнато в края 
на месец септември между 
Главния щаб на Македония 
и представител на правите 
лството на отечественофро 
нс-Еска България. Така, сл
ед историческия девети сеп 
тември 1944 година започ 
ва съдействието между на 
шите и български 
против германския окупа
тор върху територията на 
Македония и Сърбия — 
при Прилеп, ■ Струмица, Ку 
маноЕо и други места, а по 
-късно при Ниш, където ос 
еон частите на 13 корпус 
на Югославската народоос- 
вебодителна войска и цяла 
223 армийска дивизия са 
взели участие и войскови 
части на Втора българска а 
рмия. Спирайки се върху 
действията на Четвърта и 
Шеста българска дивизия 
Щабът на 13 Корпус на НО 
ВЮ в своя доклад, покрай 
другото привежда: „Шеста 
българска дивизия, която е 
настъпвала от Изток през 
Нишка баня 
към Ниш, се бори значител 
но добре и нейното съдейс
твие направи много 
немците да се изтеглят от 
позициите

Формиране на българ
ския Партизански 

батальон ,, Христо 
Ботев“

Военнополитическото ръ 
ховодстпо на Народсосвсбо 
дателното движение насто
яваше чрез пропаганда, пра 
вилни постъпки с пленени 
те българи и чрез други 
■средства да придобие въз
можно по-гелям брой бълга 
реки бойници на страната 
на Народсосвободителната 
войска на Югославия. Така 
Александър РанкоЕич в пи 
смстс си до Покрайинския 
комитет на ЮКП за Сър-

фикации”.
Решаване на кадровия 

въпрос в общината въобще
а отделно въпроса с просве 
тния кадър се поставя ка 
то важна задача през наето 
ящата 1962 година пред съ

Съвместни действия 
на нагиаша и българ
ската О Ф армия
По време на пробоя 

група дивизии ст НОВЮ в 
Сърбия и на тяхната насо 
ченсст към Белград на све 
тс-вната сцена ставаше все

на

воиски

против общия

Ученици от Смилсвскотю училище

факултети, които подготвя 
въпросът . просветни 
дър, и условията, при кои
то работят училищата. Сте 
пендирането на просветния

ответните органи и органи 
запии в комуната. Това по 
казва и решенията на пле 
нума на Общинския отбор 
на ССРН.

ка

Ш- ''V;

по посокаБойци, от УШ сръбска оригада
УСПЕХИ НА ЛИТЕРАТУРНАТА СЕКЦИЯ 
ПРИ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯпо-видимо, че победата на 

антифашистката коалиция 
е напълно сигурна. И ко 
гато в края на месец ав
густ, поради навлизане на 
части на Червената армия, 
Румъния бе изхвърлена от 
блока на силите от сстга и 
войсковите части на Третия 
украински фронт излязоха 
на Дунава, България скъса 
с Нацистйия съюзник 
застана на страната на ан
тифашистката коалиция. В 
началото на месец октомври 
1944 година между Нацио
налния комитет за освобож 
дение на Югославия и пра 
вителството н аОтечестве- 
ния фронт бе сключено спо 
разумение за съвместни о- 
перации против германски 
те сили в Югославия. По 
повод разговорите1 между 
Йосип Броз-Тито. и предста 
вителя на отечественофрен 
ТОЕСка България, които се 
водиха в Крайова, Центра 
лният комитет на Българс 

работничекса партия 
(комунисти) отправи до дру 
гаря Тито следние думи: 
„Нашият народ, който из
пита на гърба си всичките 
ужаси на насилята и пре
дателството, извршвани от 
продадените на Хитлер бъл 
гарски ръководители срещу 
бойците за свободата, е го
тов да даде всичко от себ? 
си, за да изтрие възможно

бия от 27 януари 1942 годи 
на посочва значението от 
придобиване на бойници от 
българската окупационна 
армия и ст създаване на 
бойна дружба между югос 
ланските народи и българ
ския наред: „Българските 
войници не са ЕЗели оръ
жие и не са тръгнали да се 
бият против сръбските пар 
■шзани — свои братя, работ 
ници и селяни, по своя во
ля. Това го правят само 
под натиска на предател- 
ските фашистки или към 
фашизма наклонени офице 
ри. Всичко това трябва да 
им се обясни и при всяка 
среща, било на позициите 
или другаде, първо трябва 
да се призоват към псбрат 
имяване и постъпване в па 
ртизанските редици и към 
започване на партизанска 
борба в страната си,( Наско 
ро след това, очаквайки че 
българските войници по-чи 
срено ще се отзоват за по
братимяване. Върховният 
щаб дава заповед на Глав
ния
на наша страна преминат 
по-голям брой български 
войници, трябва от. тях да 
се създават здрави парти
зански чети с командири и 
политически комисари, ко
ито заедно с нашите 
ще участвуват в борбите, а 
тогава когато дойде време

щото
Между останалите клубо 

ве в гимназията най-добри
резултати постига крубът 
на младите литератори. Те © 
Ще в началото на годината 
избраха 
което с г
давате ля по литература 
Властимир Вацев изготви 
плана за работа на клуба.

секи понеделник в Гимна 
зията се

на външната

свое ръководство, 
помощта на препо-Дейността 

в Божица
на ССРНна секциите

ре. Тя обединява пионерите 
младежите. Тя 
за всеки държавен праз
ник подходящи програми, 
а през зимата се организи 
рат вечеринки и 
забави. Спортния 
оживен.

Секцията за комунални 
работи дълго време 
жа да намери свое съдржа 
ние на работа. В последно

време тя заработи по- доб 
ре. Тя организира акция за 
поправка Ца 
площада. Поправени 
много други пътища из се
лото. Изгражда се футбол
но игрище при основното 
училище и др. обекта.

Плана на всички секции 
ще бъде изпълнен през зи 
мния период.

подготвяи провеждат лите
ратурна вечери. На тези ве 
чери между дугото 
те литератури четат свои 
произведения. Досега нас- 
р. Лиляна Джорич,
ф0/;^ Тодоров и Надка 
Рердинандова, Те бяха до-

Местната организация на 
ССРН в Божица има чети
ри подружници които рабо 
тят в махалите Деянова, 
Златаново, Топли Дол и Бо 
жица. Секциите се офор
миха след каго се проучи 
възможността за тяхното 
съществуване. Формирани 
са секции за идейно-поли
тическа работа, за култур
но-забавен и спортен жи- 
еот, за комунални работи и 
секции за жените-коопера
тор кя.

След създаване на секси 
и(те работата на местната 
организация на ССРН се по 
добри макар че всички сек 
ции не работеха добре. Сек 
щ-гята са идейно- политиче 
ска работа подготвя докла
ди: разучава говори на на
ши партийни и държавни 
ръководители. Тая секция 
най-добре работи през зим
ния период. Секцията за 
култрно-забавен и спор
тен живот работи най-доб-

улиццте и 
са и

млада-
танцови 
ЖИВОТ 0

не мо- г
Вл. X.

Оощивският 

с®ндикален 

съвет
Димитровградв

ка

щаб на Сърбия: „Ако г,и всички тру
дещи се

честити Новата 

1982 годиначети

Божица
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Общинска младежка конференция в БосилеградНово увеличение на заплатите МАСОВОСТ В ТРУДОВИТЕ 

АКЦИИ, А НЕДОСТАТЪЧНА 

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

<

....................................................................... ......... .
Изменения в определя
нето на допълнителните 

постовж заплати
Досегашната практика те 

зи заплати да се определят 
в съгласие и преценка от 
страна на Секретариата за 
общо управление при изггь 
лнителните съвети на ре
публиките се премахва. Оь 
ответните органи относно 
ръководители на тези орга 
ни сами взимат решение за 
равнището на тези заплати. 
Това значи, че за служите 
лите на народните отбори, 
включително и просветните 
работници, тъй като общи 
ните главно се явяват като 
основатели на просветните 
заведения, компетентен ор
ган за решаване по въпро
сна за равнището на тези 
заплати е народният отбор.

В закона обаче не се из
ключва възможността на
родният отбор да ггоенесе 
своето право за определяне 
на този вид заплата върху 
управителните органи на у 
чебните заведения като им 
предостави
средства за увеличение.
Корекции на основни

те заплати

По предложение на Съюз 
иия изпълнителен съвет на 
28 декември 1961 година 
Оьюзната народна скуп
щина гласува нови измене
ния в Закона за обществе- 

които об-

както следва в таблицата: 
разряд Основна заплата

45.000
43.000
43.000
40.000
37.000
33.500
30.500
28.500
27.000
25.500
24.000
22.500
21.000 
19.500' 
18.000
16.500 •
15.500
14.500
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500

VI
И/2
Г/2 миране съдържателна ра

бота. Това се вижда 
факта, че и в сала с голям 
брой младежи няма младе 
жки активи. Така напри
мер в Горна Лисина, Горна 
Ръжана и Буцалево и днес 
не съществуват младежки 
организации. В споменати
те села има 150 младежки 
и девойки, които са вън от 
организацията на народна
та младеж. Трябва да изтъ 
кнем, че в Горна 
съществува и основно осем 
годишно училище, в което 
има значителен брой мла
ди преподаватели, същест
вува местна организация 
на ССРН, партийна органи 
запия, но въпреки всичко 
това никой не положил у 
силия да помогне на младе 
жите да образуват свой ак 
тив. Споменатите случаи го

една акция, в която тя не е 
била първа и със своята ра 
бота показ ала. примерно съ 

готов-

На неотдавна състоялата 
се общинска младежка ко 
нференция в Босилеград 
бе направен преглед на ми 
налогодишната работа и из 
тъкнати най-съществените 
проблеми от живота на мла 
дежката организация. В до 
клада и разискванията ме
жду положителните пости
жения на организацията 
бе подчертано масовото у- 
частие на младежта в цяла 
та община в доброволните 
трудови акпии, завидната 
работа на средношколската 
младеж за организиране ку 
лтурно-забавен живот, най 
-тясното й сътрудничество 
на ЮНА — на идейно-въз 
питателното, 'културно и 
физкултурно полета.

В доброволните трудови 
акции за особене отбелязва 
не е работата на младежта 
в пролетното и есенно зале 
сяване на голините на те
риторията на общината. 
Бригадите на младите гора 
ни, съставени от младежи 
и девойки, в залесяването 
дали 75.000 трудочаса. Но 
бригадите не се ограничи
ли само на залесяване. Мла 
дежта не изостана от нито

П/1иите служители 
хващат и ново увеличение 

заплатите. В изменения 
та се предвижда в бюдже
тите! на политическо-тери

и от
П/2
Шпа знание за трудова 

ност. На поправката на пъ 
тища и други благоустрой
ствени акции младежта да 
ла над 20.000 трудочаса. О- 
свен селската младеж в ме

IV
V

•гориалните единици да мо
тат да се предвидят с 15°/о 
в повече средства за лич
ни разходи през 1962 годи
на, като основа за пресме- 
тане се взима положение
то от 31 декември 1961 годи 
ла. Тези средства ще могат 
да се използуват за увели
чение на заплатите за нови 
назначения и за напредва
не в службата.

VI
VII

IX стните акции участвувала 
и учащата се младеж от 
средното икономическо у- 
чилище и горните класове 
на основните осемгодишни 
училища, която през изтек 
лата година дала повече От 
45.000 трудочаса — и то 
най-много в акциите по за
лесяване.

Младежта от Босилеград 
ската община участвувала 
и в изграждането на авто
мобилното шосе „Братство- 
единство” от Гърделина до 
Скопие, където работили 23

X
XI
ХП ЛисинаХШ
XIV
XV
ХАП
XVII
XVIII
XIX

Как ще се увеличават 
заплатите в отделни

те учреждения
XX

Вместо досегашното лине 
арно увеличение се преда и 
жда:

1. Всяка политическо-те
риториална единица може 
сама да извършва увеличе 
ние на заплатите за смет
ка на предвидените сред
ства до 10%>, като за тази 
цел може да използуват и 
средства, които са предви
дени за лични разходи, 
за нови назначения и подо 
бно, обаче не над 5% от 
фонда на заплатите през 
миналата година. Това зна
чи, че максималното увели 
чение на заплатите, докол- 
кото съществуват икономи
сани средства ще се движи 
до 15% в сравнение с лич
ните разходи през 1961 го
дина.

2. Разпределението на 
предвидените средства ще 
се извършва главно чрез 
допълнителните постови за 
плати заради което се пре
махват сегашните най-низ
ка и най-висока граници, 
определени със закона.

3. На определен начин
ще се проведат съответните 
измненин в заплатите на 
техническите работници и 
служители на организации 
и други учреждения, към 
които се прилага законът 
за обществените служите
ли. х

Както се вижда измене
ния се извършват като се 
закърглят отделните раз
ряди до 500 динара, обаче 
така че увеличението е по- 
голямо при началните раз
ряди. Това увеличение и 
изобщо законът стъпва в 

'Основните заплати ще из сила с дата 1 януари 1962 
глеждат през 1962 година година.

необходими

НОВИНИ ОТ НР МАКЕДОНИЯ

Големи Промени Ь сшрукшураша на населениешо
Неотдавна бяха публико- 

вани непълните данни от 
тазгодишното преброяване 
на населението в ФНРЮ. 
Резултатите, отнасящи се 
до НР Македония, показ
ват дълбоки промени във 
всички области на живота. 
В сравнение с предишните 
преброявания данните по
казват особено силен въз
ход във областта на стопен 
ството, който се е отразил 
върху структурата и прира

ста на населението. Съгла
сно преброяванията от 1948 
и 1953 година, в този пе
риод прирастът на населе
нието беше 24,5 на хиляда, 
а сега е спаднал на 9,3 на 
хиляда. Макар, че този при 
раст е все още висок, тъй 
като в нашата индустриал
но най-развита република, 
Словения е 6,5 на хиляда, 
все пак обстоятелството че 
е спаднал с около 13 на хи 
ляда показва, че НРМ по 
прираста на населението се 
ггоиближва към развитите 
области на страната.

Друг показател, който е 
характерен за развиващите 
се страни, е намаляването 
на селското население. Пре 
ди войната 74 на сто от ма 
кедонското население живе 
еше в селата, а днес този 
гтоценът е 
52%. Бързият ръст на град 
ехото население говори за 
силно развиващите се дру

ги области на стопанския 
живот в републиката: инду 
стрията, транспорта строите 
лството, търговията и дру
го. Същевременно расте е- 
фекгьт на труда на село, 
където с по-малко работна 
ръка се получава увеличе
на продукция. През 1953 го 
дина в индустрията и рудо 
добива бяха заети само 
21.000 работници, а тази го 
дина тяхното число възли
за на 56.000 души, или над 
два пъти и половина пове
че в сравнение с предишно 
то преброяване.

Не са малки и резултати 
те в областта на учебното 
дело и просветата. От фа
култетите на Скопския у- 
ниверситет, и останалите 
факултети в страната са из 
лезли досега около 13 хиля 
ди специалисти, които рабо 
тят в македонското стопан 
ство и останалите области 
на обществения живот.

Ък. - Трудов поход

младежи и девойки колко- 
то било определено от око
лийския комитет на Наро
дната младеж от Враня. От 
тях 7 души се завърнали 
като ударници и 20 похва
лени.

В областта на културно 
-забавния живот успехите 
са по-слаби. Докато средно 
школската младеж в града 
организира значително жи 
ва дейност на това поле, ка 
кто и в някои села в които 
съществуват основни осем
годишни училища съще
ствува известен забавен 
живот, то е другите села 
а това значи че една по-гол 
яма част от младежите и 
девойките нямат задоволи
телен културно-забавен жи 
вот. Причината за това не 
е толкова младежта, колко 
то липсата на подходящи 
пиеси. Ако по-рано много 
от момичетата отказваха да 
участвуват в подготовките 
на .пиеси, то сега за елка и 
съща роля се явяват по ня 
колко кандидата. От дпуга 
страна за забавния живот 
на младежта в много •-'ела 
не съществуват нужните тю 
метения. Уплавите научи 
лиша,Та. мо позволяват1
на младежите ла се съби
рат в училищните помеще
ния, а там където същес
твуват коопегативни домо
ве — не съществува нуж
ния лекота.

В опганизятгиочно и илей 
нп-по литнчеоко отношение 
Т-Л^П. .''тгЯ^о'чТ'И. СТКСЩ
кого успехи. Недостатъчно 
то организационно укпеппа 
не ра организацията, особе
но по селата, се дължи на 
слабата в дъвка между об
щинския комитет и младе
жките активи. ТТптпт-.н.уегга
за това са ал.абите материя 
лни възможности на обши 
чекия младежки комитет, 
поради което той не можал 
да изпраша по-опитни мла 
дежки ръководители да по 
сещават активите, да им о- 
казват помощ за организа- 

- ционно заздравяване и на-

ворят до известна степен 
и за слабата предприемчи
вост на досегашния общи- 

комитет.нски младежки 
Слабата връзка на! комите
та с активите бе изтъкната
и на конференцията като 
отрицателно явление.

На конференцията бе из 
бран нов общински коми
тет от 21 член, 9 делегати 
за предстоящата околийс
ка младежка конференция 
във Враня. За делегат на 
предстоящия младежки ко 
нгрес на младежта от Сър 
бия бе избран Владимир 
Михайлов.

//аши строители 
в Гвинея

Наши строителни пред
приятия от Сплит и Загреб 
ще започнат наскоро стро- 
на фабрика за керамици и 
тухли в Гвинея. Тази огро
мна фабрика, се намира 
близо до Конакрий, столич 

тази млада

В измененията на закона 
се подчертава необходимо
стта от правилно използва 
не на предвидените средст
ва за увеличение на запла 
тите, като се изхожда, че 
жизнените разходи не са 
еднакви при всички служи 
тели. Именно за това се о- 
чаква препоръка от Съюз
ния изпълнителен съвет, в 
която да се изтъкне сред
ствата на първо място да се 
използуват за увеличение 
на заплатите на ония слу
жители, които имат по-низ 
ки заплати, т. е. по-низък 
щатен разряд.

спаднал на

Ноб рудник 
на олобо

ния град на 
приятелска страна. За Гви 
нея тази фабриката ще пре 

начина-дставляЕа голямо 
ние понеже с нейното из
глаждане ше почне същин-

Кумановополучи 
нова фабрика В Осоговските планини 

между Каменица и Крива 
Паланка на 1.500в страната.ския строеж 

Тя трябва да произвежда 
нужните тухли и кенеми- 

които ше бъдат улотпе

м. надмо 
река височина се приготов 
ява отварянето на нов руд
ник за олово и цинк. Спе
циалистите преценили, че 
в областта на оя рудник и 
ма над седем мириона тона 
оловно-цинкова руда. Руд- 
никът ще почне нормално

Преди известно време в 
търговските магазини се по 
явиха първите произведе
ния на новата амбалажна 
фабрика в Куманово. Го
лям интерес предизвикаха 
трубите за вода, нефт и бен 
зии, кутиите за медицинс
ки и козметически препара 
ти, различните изделия от 
полиетилен за потребности 
те на домакинствата като 
например, чаши за вода,

кани и други произведения 
от пласт-маси.

ОЬвен това фабриката 
произвежда и разни кеси 
от полиетилен, които са 
много практични за опаков 
ка на колониални стоки,, о 
собсно в магазините със са 
мообслужване.

За строежа на фабрика
та са вложени 600 милио
на долара, а колектива се 
надява, че още през 1962 
година ще даде ггоодукния 
за 2 милиарда и 500 милио 
на динара. Производстве
ният процес в фабриката е 
напълно автоматизиран, та 
ка че този обект е твърде 
рентабилен.

ли.
боци за изглаждането на
столичния и други градове.

ПО НАШИТЕ ФАБРИКИ производство най-късно до 
1963 година.

Увеличено произвеж
дането на харШияЗахарна фабрика 

в Печ До преди няколко години 
нашата страна се намира
ше някъде между послед
ните по производството на 
хартия. Обаче, тази година 
нашата хартийка индуст
рия ще достигне производ
ство от 13 килограма по гла 
ва на населението, колко е 
произвеждано преди две го 
дини. През следващата го
дина производството на ха 
ртия ще бъде увеличено на 
15 килограма по глава на 
населението.

. Неотдавна е започнала с 
работа една нова фабрика 
на захар в Печ. Същата го 
дишно ще преработва око
ло 15.000 вагона захарно 
цвекло, отгледано в поле
тата на Косово и Метохия. 
Фабриката ще произвежда 
две хиляди вагона захар, о 
коло 650 вагона меласа, 
900 вагона сухи резени от 
захарното цвекло и 1.500 
вагона отпадки_ за храна 
на добитъка.

Ниш — РР— заводи * едно отделение за производство

П: : чи . на радиоприменици



г
БРАТСТВО6

«■

От кога се отгмжяоДобър баланс но земеделската кооперация в Долно Тлъмино
■ ........................................................................... :. “

: построят две йодоттаили- - 
ща, за които са обезпечени 
средова — 200.000, динара; ,
400 хектара частна земя да 
бъдат засети -с фуражни 
Треви ■— мелелогус, експар 
зета, и др., за което са обез 
печени средства. В облас-

царевнца * Смшшо;
изграждане, на Обществе
на сграда, която е необхо- 
дима за, функциониране на 
обществените служби в то
зи район.

В областта на търгови
ята се предвижда увеличе
ние на оборота и то преди
мно чрез разгръщане на 
изкупуването на селскосго 
пански произведения от 
производителите. Тази коо 
пграцията изкупила селско 
стопански проирведения в 
стойност над 32 .милиона 
динара, а оборотът в чиста 
та й търговия е около 30 
милиона. Според плана о- 
бщият оборот на колебани
ята трябва да възлезе на о 
коло 82 милиона, което зна 
чи предвижда се увеличе
ние за 20 милиона в срав
нение с оборота през мина 
лата година. '

полеЗемеделската' кооперация 
в село Долно Тлъмино,- Бо- 
силеградско, изпраща стара 
та година, с добър, биланс 
във всички области от сво 
ята дейност. Освен в тьрго 
вията тя, прави скромни, 
но сигурни крачки и в по 
добрението и развитието- на 
животновъдството, горско- 
тх> стопанство и ОЕОщарст- 
вото, клонове, които имат 
най-добра перспектива За 
развитие в този край.

Извършената мелиора
ция на пространство от Г00 
хектара ливади, за което 
кооперацията вложила 
1. 000.000 динара, увеличи 
добива на сено на това про 
странство за повече от 
три пъти. Тази година тя

превърна в. хубава, градина 
която след,- някоя година 
ще донесе голбми добиви 
на-хората, а също така и на 
кооперацията.

В овощния разсадник в 
Долно Тлъмино се оглеж
дат около 10.000 орехови 
дръвчета, с които още през 
следващата пролет ще за
почнат насажденията.

И в областга на, земедели 
ето кооперацията има доб
ри опити. Тя снабдила из 
вестно количество ново се 
ме картофи — златар, ог 
който получила
8.000 кг от хектар, докато 
селските стопани, които от 
глеждали домашни карто
фи получили добив около
2.00 кг. от хектар. Успе-

от голямо значение е строе. 
жът на водспоилища в Цъ. 
рноок, за които кооперация 
та вложила 130.000 динара. 
На просторното пасбище 
от над 200 хектара, къде- 
то пасят около 2,000 едър 
и дребен добитък по-рано 
нямаше вода за добитъка, 
което затрудняваше използ 
валето на това пасбище.

Царевицата е бил» пртв
сена в Забърдие от Влашж» 
още през време • на тур- 

Огначал»ского робство, 
населението я отглеждал» 
по градините заедно с фасу
ла. През втората половина 
на XIX век населението я

тгга на овощарството се пре 
движда кооперацията да 
снабди над 2.000 сливови 
дръ в ч е-пож е га ч а и да ги 
даде на селските стопани, 
за да Се възобновяват ово
щните сливови градини, ко 
ито бяха унищожени преди 
две години, защото • сливи
те бяха заболели.

отглеждало на отделни пвр 
целки покрай градините си, 
а чак след ослобождението 
от турците (16 декември 
1877 година)., когато насея» 
ни ето вече имало извеете* 
опит по отглеждане на та
зи култура и когато цер» 
вицата се наложила в пре 
храната на населението и 
добитъка, населението за
почнало да я засява на по 
-големи площи. Според дай 
ните, изнесени в книгата 
„Видлич — Забърдие” оа 
д-р Гаврило Виданович 
(стр. 75), през 1910 година • 
имало 500 хектара царевия 
ни ниви, а през 1939 годи
на царевицата е заемала о 
коло 740 хектара, като съ 
вкупният добив се движил 
до един милион килограма.

В областта на овощарст
вото систематичните крач
ки да кооперацията също 
така са сигурни. Опитът й 
с малините показа, че те 
мегаг отлично да успеват и 
да дават отличен доход. За 
овощната

принос
градина, засаде

на преди три години е селе 
Долно Тлъмино

Също така се предвижда 
да се довърши изграждане 
то на кооперативния дом в 
село Бранковици, за което 
са обезпечени 500.0Р0 дина 
ри от кооперацията. Съще
временно в Долно Тлъмино 
ще започнат подготовки за

се полагат 
достатъчно грижи — др ьв

М. П.

Населението на Божица 

готви материал за до- 

граждане на училище Грши за 

библиотекатаБожица има нова учили
щна з града, в която учеб
ните сгази са големи и свет 
ли, градени по съвремени- 
те педагогически изисква
ния. Обаче тяхното число 

задоволява

която на пролет ще се на
правят тухли. Дървата за 
печене на тухлите също та 
ка. ще дадът селяните. Ма 
териалите, които не може 
да снабди населението са 
мо ще бъдат обезпечени от 
страна на общината, която 
в петгодишния план е пре
двидела дограждане на у- 
чилището.

Ученическата кооперация 
на основното училище » 
Горна Лисина, Босилеград- 
ско, полага грижи и за о- 
богатяване на ученическа^- 
та библиотека, за снабдява 
не ка училището с нужни
те помагала. Неотдавна в» 
операцията купи за всички 
ученици от първи до осми 
клас книги и прочитна, по 
мощна литература по сър
бохърватски език.

Това хубаво начинание 
на ученическата коопера,- 
ция бе възможно благода
рение на добрите приходи 
на кооперацията от събра
ните през есента шипки зя 
които тя взе 122.000 дина
ра, както и от печалбите

не нуждите. 
Броят на учениците се уве 
личава и от преди дв^ го
дини и няколко паралелки 
работят във втора смяна. 
Това затруднява обучение
то, понеже махалите са от- 
далечени и по 10 километ-

С догражданего ще се на 
правят още шест стаи, кои 
то ще бъдат достатъчни за 
нормална работа в учили
щето. Училището ще има 
и кабинети работилница и 
фискултурен салон. Плани 
рано е да се построят и жи 
лищни сгради с три квар 
тира за учителите. След из

Пред кооперативния дом е Д. Тлъмино

четата нормално да се раз
виват като се пръскат, ко
паят и пр, от които някои 
тази година дадоха първи
те плодов.^. Благодарение 
на грижите на кооперация
та и старанието на стопани 
те пространството от около 
50 хектара, което все по-ма 
лко приемаше различни зе 
меделски култури, сега се

ра.
Планът предвиждахът на кооперацията пре

дизвикал голям: 
при селските степани да по 
лучат семе от споменатите 
картофи, с което производ- 
свото на картофи ще се у- 
величи.

В плана на кооперация
та се предвижда и през 
следващата година да про
дължи почетия път; да се

получила добив 180.000 кг. 
сено, а преди мелиорация
та получаваше едва около 
50.000 кг. Този добив не 
само, че даде добър приход 
на кооперацията, но й даде 
възможност да зимува и у 

гоява 400 овце в местността 
Бобешино. За животновъд
ството на селата Назърица, 
Доганица, Ярешник и др.

да се
построят още по две учеб
ни стаи. Понеже за сега ня 
ма обезпечени средства на
селението на Вожица зало 
чна усилена работа за на- 
бавка на материал. Тази е- 
сен чрез самооблагане се 
приготвиха над 200 кубиче 
ски метра камък, над 100 
кубически метра земя, от

интерес

пълнение на тоя план учи
лището в Божица ще бъде 
най-обзаведено в нашия на кооперацията през мина 

лата учебна година.край,
В. И.Вл. X.

Преди тридесет години Ог Димитровград бе арестуван Власаки Алексов 
който е имал'дългогодишен революционен опит. Пред 
съда е имал отлично държание. В обвинителния акт 
ка държавния обвинител се казва, че „не е извеснп 
кога (той не е признал кога е станал член. на парГи 
ята) и до май 1929 година е бил член на тайна комуни 
сяяческа организация в Цариброд, значи сдружение 
което е имало за пропаганда на комунизма. В течение 
на 1929 година в Царбирод е приел от Младея Геор
гиев комунистически афиши, значи разпространявал 
е афиши, с чието съдържание се цели да се даде под- 
стрек на насилие към държавната власт да се угрози 
обществения мир, да се доведе в опасност обществения 
порядък, да гграЕИ пропаганда и убеждава други за 
промяна на политическия и държавен порядък в дьр 
жавата, чрез злодеяния, насилие и да пропагира неза 
доволство при войниците с цел да предизвика бунт и 
на края с думите „кървави крал Александър убижда 
властвуващия крал”.

В същият обвинителен акт се говори за револю 
ционното минало на Власаки Алексов. Макар, че той 
се опита всичко да порицава съдът не е взел това под 
внимание, защото е било известно на полицейските 
власти, че пред себе си имат един опитен революцио
нер, който е взел участие в Септемврийското въста
ние през 1923 година и след това е избягал в Югосла
вия пред терора на Цанков.

Един съдебен процес срещу комунисти
След провала в нишката партийна организаци- 

я на полицията не беше трудно да арестува и остана, 
тате комунисти, които бяха свързани с партията в 
Ниш. За късо време бяха арестувани членовете на 
партията и това: Милан Маринкович от Ниш, Илия 
Милованович от Ниш, Станко Паунсвич от Ниш Ди- 
митрие Стоилкович от Ниш, Славко Тасич от Крагу-

Тия дни се навършават тридесет години от про 
партийните организации в Ниш, Пирот, Заечар, 

Лесковец, Димитровград и други места в Сърбия, ко
гато бяха арестувани двадесет комуниста, между ко- 

и Станко Пауновия, който по-късно през Наро- 
доосвободителната война стана народен герой. На те 
зи комунисти в началото на. януари 1930 година в Бел
град бе организиран съдебен процес. Всички подсъдими 
бяха осъдени на затвор и с това беше наивен 
Партията, която по това време водеше борба удар на 
срещу кървавия режим на крал Александър при твър 
де трудни условия. Въз основа на запазените докумен 
ти, намиращи се при някои от подсъдимите, можем да 
си припомни?-: оа онези славни дни от борбата на на 
шатт Пгрт> я.

. вала в

ито

голям

де ■

Една малка грешка и небдителност ст страна на 
членовете на Партията даде еъзможност на неприя- 

да разкрие партийните организации в Цариброд, 
Пирот, "Ниш, Заечар и други места в Сърбия. На 29 
април 1929 година след обед около 7 часа един жан- 

' дармерист Мустафа Дедич забелязал покрай ж. п. ли 
ния един човек, който носил голям колет. Същият 
изпаднал съмнителен на жандарма, който го спрял и 
поискал от него да покаже какво носи. В колетчего 
бил един циклостил и голям брой афиши. Той бил 

и по-късно в полицията се разкрива, че то

теля

:, В началото на януари 1930 година двадесетте ко 
мунисти бяха изправени пред съда в Белград за да 
отговарят за своята деятелност. Процесът се съсВоя 
при закрити: врати. От прочетения обвинителен акт се 
виждаше, че властите искаха по всяка цена да лркви 
дират ония, които се бореха срещу ненародния режим. 
Обаче това нито

Л]%арестуван
ва е проявилия се комунист Милан Маринкович, член 
на Местния комитет на Партията в Ниш. Той беше 
отпечатал афиши „Към трудовния народ от града и 
селото на всички националности в Югославия .

Неговото арестуване разкри партийните органи 
зации в Цариброд, Пирот, Заечар, Лесковац и други 
места е Сърбия. Всички тези организации бяха повър 
зани с организацията в Ниш, от където получаваха 
директива за работа. Маринкович бе признал, че е 

КПЮ, че е печатал афиши и чрез куриери

Една група о подсъдимите в Нишкия затвор

от Грабован, Миливойе Феликс от ПолиЧИч
Петровия от Д. Любеш, Живоин Томашев^’0 ЛС? 
Кръста Иович от Ясенице, Йован Кт.™ * Шш’ 
Манойло Джорджевич от М И-ЛЛГ ^ „3аечаР- 
от Шипиково (България? Р * Имн

Между арестуваните

евац, Стоян Стоянов 
менович от за момент не можа да поколебае ко

мунистите. Държанието на подсъдимите беше отлич
но. Някои от тях открито заявяваха пред съда, че са 
комунисти и използваха съдбения процес за разоблича 
ване на ненародния режим. Всички бяха осъдени на 
тъмничен затвор от пет до -двадесет години. Обаче с 
това не можа да се поколебае убеждението при кому. 
ш отите, че трябва да С6 борят до окончателното ос
вобождение на Югославия. През дните на Народната 
въста^?*1*1 В ТеЗИ Краеве и градоЕе избухнаха народни
въстания, създадоха 
на които застанаха 
нистито огг процеса

член на
бил във връзка с комунистическата организация в 
Белград и Загреб. Колкото и да се мъчеше да скрие 

с останалите комунистически организа-вртзклте си
- щп, той не успя, защото в квартирата му бяха зало 
: вани някои документи, от които се виждаше че е из

пращал партиен материал на тези организации. Меж 
ду арестуваните беше к Станко Пауновия. Той е изг- 

материал и' за Цариброд и бил за- 
ког.тто се опитал да изпрати

такива
се партизански отряди 

като ръководители и борци кому, 
Ва двадесетте в Белград.

пращал партиен 
ловен точно в момента 
„Млади болшевик”, „Блатен” и у,Класна борба .Г

е
Богдан НИКОЛОВ
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И тая година донесе на 
нашия град гол ями проме
ни й успехи в ’ социалисти
ческото строителството. По 
правиха се много улици, 
построиха се нови помеще 
ния за нашите предприя
тия. Градът промени своя 
изглед И все пак още мно
го ни трябва да направим, 
за да се създадът по-добри 
условия лза работа и почив 
ка ка трудещите се. Наши, 
ят сътрудник води разго^- 
вор с представители на ма 
совите и политически орга
низации в града по въпро
са за най-належащите въ
проси, които трябва да се 
решат през 1962 година. Те 
се отзоваха и предлагат...

' план за работа и при тях 
съществува желание и са- 
моинициатива за работа. 
Но, съществуват труднос
ти които затрудняват из
пълнението на плана. В у- 
чилището няма нит© едно 
помещение, ктьдето би се 
провеждали часовете за из 
пълнение на плана.

Мисля, че през 1962 годи 
на трябва да се обърне по- 
голямо внимание за физи
ческото възпитание на пи
онерите. На тоя въпрос до
сега не е обърнато достатъ 
чно внимание, физкултур
ният салон, който много го 
дини беше използван са 
склад, тая година е освобо 
ден. През пролетта ще при
стъпим към уреждане на 
физкултурен терен. Не тря 
бва да забравим и нашите 
най-малки членове, за тях 
трябва да се построи дет
ска градинка.

За реализиране на, тоя 
план очакваме помощ от 
Народния отбор на община 
та, ученическите родители 
и Дружеството на детските 
приятели.

“ИВАНОВА МИРЯНА, у- 
ченичка: Ние имаме много 
трудности в нашата работа.

ЗЛАТАНОВ СЛАВА, уче 
ник: Просто е чудно как е 
направено едно неопросги- 
мо опущение и при постро 
яване на гимназията да не 
е построен физкултурен са 
лон. Сега той ни е много ну 
жен. Слушал съм как и по 
възрастните другари пред
лагат да е построи такъв 
салон, но изглежда че то
ва остава само на думи...

Елате при нас през зима 
та и ще видите в каква ста 
я провеждаме часовете по 
физическо възпитание. Про 
веждане на часовете в таки

У*
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НашияаШ 
културно- 
забавен 
живот 

е оскъден
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наближаваше, то-лкова на- 
по голяма, 

пълни с хра
Колкото повече зимата 

валицата на рейса в Босилеград ставаше 
Навалицата с кошници, човали, колети

продукти за Скопие биваше по-сериозна дори 
и от навалицата на патниците. Тази картйна натова- 

ежедневно явление. Подобава на някакво ,,пре-

И трябва да признаем, че 
трудностите идват 
че нямаме никакви просто
рни за работа. Изглежда, 
че по-старите другари не и 
скат да ни схванат. Ние не 
можем да прекарваме сво
ето време само в работа, 
нужно е през свободното 
време да леи веем свободен 
младежки живот. А наши
ят културно-просветен и за 
бавен ивот е твърде беден. 
Танцови забави можем да 
наброим на пръсти. Устрой 
Еаме ги само няколко тгьти 
през годината. По някой 
път ни се позволи да ус
троим танцови забави в у- 
чилището, но тогава се за
бранява на работническа
та младеж от града да ид
ват при нас. Това разделя
не не е на мястото си. Ние 
трябва да работим заедно с 
работническата младеж. За 
това е нужно всичко да се 
предприеме и през 1962 го 
дина да се построи младеж 
ки дом в Димитровград. 
Това е въпрос, който не ть 
рпи отлагане.

НИКОЛА ИВАНОВ: И до 
сега е работено върху тоя 
проблем, но понеже, сега ра 
ботим в образцово училище 
налага се през 1962 година 
педагогическата подготов
ка на просветните работни 
ци да бъде една от най-ва 
жние задачи. Педагогичес
ките изисквания на ново
то учирище са големи и за 
някои просветни работници 
не напълно ясни. При раз-

отгам,
нителни

рене е
селеане на хранителни продукти”.|ЦЩ|| Нужен -ни 

Ц е физкул 
Ц шуреи са

лонПовече 
зеленина 
Iа нашите 

улици ва просторни трябва да се 
забрани. И когато предла
гам да се построи физкул
турен салон през 1962 го
дина, не мисля само за у- 
ченическата младеж, а тря 
бва да се вземат под вни
мание и ония младежи и де 
войки от предприятията ни 
от града, които също така 
има нужда за физкулту 
рен салон. Всяко отлагане 
на тоя въпрос много зле 
ще се отрази върху физи
ческото възпитание на мла 
дежта, а това е нашето най 
-голямо богатство...

ИЛИЯ ДИМИТРОВ, сек
ретар на ССРН: За послед
ните няколко години на
шият град премени своя из 
глед. Старата чаршия вече- 
изчезна. Построиха се нови 
жилищни постройки. Гра
дът расте на височина. Ми
сля че е нужно да обърнем 
по-голлмо Енимание за уре 
ждане на градинки из гра
да. Главната улица има за
садени дръвчета. Нужно е 
през идущата година да 
проведем една акция за за 
саждане на такива и по 
други улици, а освен това 
ва площада при долната ра 
мла има условия да се на
прави хубава градина.

Построя
ването нш 
младежки 
дом не мо
же да се 

ошлаш
Босиеградските ловци често пъти привличат вни- 

гражданите с по някое изненаждение. До-Й»манието на
.«насят живи язовци, лисици и други животни популяр 
явната Виза не един път се играе с жертвата си и прави 
^удоволствие на любопитните босилеградчани.

КИРИЛ ИЛИЕВ: Мцого 
години вече се приказва, че 
е нужно да се отвори мла
дежки дом в града и на 
края излезнат някои по- 
важни задачи. Мисля, че е 
нужно през 1962 година да 
се вземат грижи за постро
яването на Младежки дом. 
В нашите предприятия дой 
доха от село много младе-

та
ния за ио- 

. мощ на ' 
жените

шшш
- . - ’ ’ ■ ШШ

:гш
>;? \7- " •&Ийионери- 

Ше нямаш 
свои По
мещения 

за работа

т Ш

М: V13 •
жи и по тоя начин града 
ни се ,.подмлади” много. 
Своето свободно време мла 
дежите прекарват по кръч 
мите или бездействуват.

Ксгдто приказваме какво 
е най-нужно да се направи 
в нашия град, тогава не мо

- ;■ У ■ ■ •

& ^ •
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д>.;САВКА СТЕФАНОВА:
През тая година създадо

хме Конференция за обще
ствена активност на жени
те. обаче това не е достатъ 
чно. През идущата година 
е нужно да направим нещо 
за да облекчим живота осо 
бено на ония жени, които 
работят. Няколко години 
вече се водят дискусии за 
отваряне на учреждения, 
които ще помогнат на жени 
те в техната работа и на 
края предложенията не се 
реализират.

Предлагам през идущата 
година да се ангажират вси 
чки фактори, за да се реа 
лизират заключенията от 
последната годишна конфе 
ренция.

тжЬ
; ]

РШ».у 1и шш-а *I • шш V-

/у1 Училищата 
9уч: трябва да

БОЯНА ВИДЕНОВА: Все 
ки четвърти жител от гра
да е ученик в основното у- 
чилище и член на Пионер
ския отряд „Иво Лола Ри
бар”. Пионерите имат свой

же да не кажем, че е нуж 
но да се построят спортни
те обекти край Нишава. 
От първия и втория въп
рос просто не мога да опре 
деля кое е по нужно...

■РЧТГ -ууу ' ,‘ у' з..у :' У чмаШ Пе- 
яаШичеекн . 
библиотеки 1

' 1
№

Много година не сме видяли в Димитров гр>ад тоя 
пейсаж. Тая година към половината на декември пад
на сняг и децата имаха възможност да се радват на 
същинска зима. Но и чужденците, коио се намериха 
тая нощ в града, дълго ще си спомнят за Димитров
град, защото през целия ден не успяха да размръзнат 
и продължат пътя си.

ИЗ НАШИТЕ УЧИЛИЩА решаване на тоя нъпрос 
трябва да се пристъпи по- 
широко. Не са достатъчни 
само семинари. Нужно е да 
се практикуват колектив
ни посещения на учили
ща. При това не трябва да 
се забрави, че ние няма
ме достатъчно педагогичес
ка литература. Затова е 
нужно училищата да пред
приемат всички мерки да 
създават спои библиотеки 
или да ги проширяват там, 
където те съществуват.

ПЕТЪР ПЕТРОВ, предсе 
датсл на Кулгурнопросвет 
ната общност:

СЪОБЩЕНИЕ
НА РЕДАКЦИЯТА

И работ
ническата 

младеж ис
ка младеж

ки дом
Умоляваме всички абонати и колек

тиви, конто получават вестника, до 10 япу- 
ари да ни тпратят нови заявки или або 
намепт за 1962 година.ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ: Че

сто пъти разискваме за ра 
ботата на младежките акти 
ви по предприятията в гра
да. При товд. винаги идваме . 
до заключение, че не 
жем да работим добре, за
щото няма младежки дом 
в града. И все пак нищо не 
се предприема тоя въпрос 
да се разреши. Ние знаем, 
че в града има много пове
че жители-младежи и все 
пак не се създават услови 
я за тяхната дейност. Ра
ботническата младеж же
лае през 1962 година в на
шия град да се построи мла 
дежки дом. Убеден съм, че 
нашата младеж ще вложи 
всичко за построяването на 
такт,в дом. Често пъти съм 
мислил върху тоя въпрос 
и предлагам това да бъде 
наша младежка трудова ак 
ция през настоящата 1962 

■ година.

Също молим абонатите да издължат 
в най-скоро време абонамента си от 1961 
година, тъй като са

Общото 
образова
не па ра

ботниците 
/жна за да 
ча През 
962 [одипа

получила съответна 
покана и чеков запис за плащане.мо-

Уведомяваме читателите че 
вестника си остава съща н ирез 1962 го
дина, именно:

цената па

Годишен абонамент 240 
Полугодишен 
Един брой
Абонирането на вестника 

занлащне на определена сума ^240 
120 динара) с чеков запис в пощата
Тек. сметка 117-14-2-184 Братство—Ниш 

По искане изпращаме

динара
120типно естество. Нашата ор 

гаиизаиия не разполага с 
никакви парични средства, 
за да може да постави на 
решаване една така важна 
задача. Изгле-жда, че през 
1962 година това ще бъде 
една от най-важните ни за 

! Нужно е 
да се потърси причината за 
тоя неуспех и през' тая го- 
ДЙйа да поставим на разре 
шаване 'нй тоя тпърДе важ
ен1 за на с въпрос.

V10 »»
става чрез 

или

дачи. 1
чеков запис

веднага.
РедакцияВ ученическата работилница

основно училгаце „Моша Пияде”
дим иров градското 1

•-Г • »-!
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БРАВО СЕЛИЩАНИ
• 1Г*н са издължили самсюблага

за 1962 година. Но-•)П Положението беше кри
тично. Пред училището ня 
маше нито зърно пясък. Л 
без него работата за досгро 
йване на училището не мо 
жеше да се замисли. Наис
тина хората бяха докарали 
пясък, но бързо беше поха 
рчен и работниците спряха 
с работа. Тогава бе свикана 
партийна конференция, и 

взе решение още съща
та вечер да се проведат ма 
хленски конференции, за 
да се осигури необходимо
то количество пясък.

Такава конференция се 
състоя в махала „Селище”. 
Някой стана и извика: 
„Ще отидем 
пясък, но ще отиваме всич 

никой?’’ Неговите

него си 
това за тях не е важно. Ва 
жное че те работят, и ще 
работят кактр до сега.

В. Петров.

9 ’

» 0Vг
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До кога ще 

се чака
— Много се сили тоя, но 

ще му видим чудото, ха по 
лека — пришепна ми бай 
Вене соломонски мъдро. — 
Само като дойде „железни 
ят господ” ще излети оттук 
като пеперуда...

— Какъв „железен гос
под”! — попитах смутено, 
като видях колко много 
съм изостанал. Чул съм за 
„дървен господ”, за "дядо 
господ”, ама за „железен 
господ” никога не съм слу 
шал. Колко бързо светът 
върви напред.

— Ха-ха-ха, ти си чуден 
човек... На небето ли си и- 

земята... Та не знаеш

оркестърът, сякаш намек
ва я виж ме колко съм ху
бава и със страсти богата.

— Море не се радвай мно 
го, че жените започнали да 
образуват лагер срещу нас. 
Ще нагонят и нея и нас — 
добави бай Вене.

— Та те никога не са би 
ли съвременни, пък и сега 
няма да бъдат. Целият св-

те приказки, че искаме да 
провъзгласим нашето град
че за туристическо и побъ 
рзали да докажат оправда 
(нието на това велико качи 
нение на нашия икономиче 
ски извор. Гледам всички 
местни хора, служащи, до
макини, майстори, авторите 
тни хора...

— Ела, ела — дръпна ме 
бай Вене — тук трябват дв 
ама.

Няма шега. Зима, сериоз 
на зима. И мене завари на 
тънко. Нямам нито дърво, 
нито печка. Да бях послу
шал хората дето ми говоре 
ха на времето — купи си 
дърва, бе човек, ех, сега 
рай щеше да бъде, а 
Свил съм се под одеялото 
и кова клинци по пяла 
нощ. И когато се стъмни— 
наистина съвсем ми се стъ 
мни.

Та да незабравя за случ
ката, думата ми беше за 
нея. Когато най-малко ома 
квах зимата — тя дойде, а 
когато пък въобще не очак 
вах него — той дойде... Хл

В склоновете на Ара-или 
я, Бела вода и Църчсок, по 

но Бракковска

се

течението 
река, преди десетки годинх 
се простираха многсбройни 
сливкици. Обаче през пос
ледните дЕО-три години

започнаха да съхнат.

то.

сли
вите
Селяните немееха и в очуд 
ване гледаха как тг хннте 
извори на материални сред 
ства пресъхват. Това заин 
тереелва и Общинския на
роден етбор, който органи
зира комисия за изпитване 
на причинителя за масово
то съхнене на сливите Ня 

и други

да докараме

— Какво да правя?—псе ки или 
думи бяха приети с пълно 
одобрение.

На сутринта пял конвой 
коли слезе при училището. 
Браво селищани! Тяхните 
гласове бяха бодри, смели.. 
А от другите махали няма

още не мога да се нащиму-
вам с лъчезарната атмос
фера.

— Ще играем табланет, а
ли на
ли миналата година когато 
дойде „певальката”, а 
мъжете се набихме тук в

ти ще ни пишеш — викна 
ми бай Вене.оп-хлбп-хлоп — на врата

та. Тихо и някак си нежно 
хлопа. Под кожата ми ми
наха приятни тръпки. В та 

. зи зима нежно хлопане, ка 
то в приказка. Скокнах, сб 
лекох се набързо, че не е 
пристойно да ме намери та 
ка... Отворих вратата и 

стъмни

ние— Ха, ти писар не си и- келко агронома 
професионални липа, след 
обхождането устан виха ед 
на заразна, леко пренася
ща се болест. Беш.; издаде 
но нареждане да се изсе
кат всички сливи и по тоя 

болестта.

ше нито една кода.
За селищани и тяхната 

махала много би могло да 
се каже: „Селище” е една 
от многото махали в Трън- 
ски Одоровци. 
подножието на Влашка пла 
нина, прилича на отделно- 
село. Но силещани не се чу 
вствуват така. Твърде тру 
долюбиви, тяхната сговор- 
ност е известна на всички. 
Закаже ли се някаква ак
ция, беседа, те идват всич 
ки. Не казвам нищо лошо 
•за останалите махали. Но, 
селищани заслужават спе
циална похвала. Те винаги 
излизат най-масово, охотно 
се озовават навсяка пзудо 
ва акция. Ето само един пр 
имер:

Когато миналата година 
Ерма отнесе дървения мо
ст, който води за училище 
те, селищани го поправиха.
А хората, в чиято махала 
се намира мсстътт не наме 
риха за сходно да излязат 
и да им помогнат.

Това е само един пример.
А да не говорим за двете 
хубави чешми, които си по 
строиха в махалата. Да не 
творим и за Това, че вече

мал, та затова ме мъкнеш
кръчмата като сардини иг
ла да пуснеш няма да пад
не на земята... Когато же- 

: нито подушиха стана цяла 
олелия. Едни хвърлиха иг 
лите г. буджак, на гиздихз 
се и заседнаха край мъже
те си и само мяркате пог
ладите им. р те кратки като 
ангелчета. Други пък 
ппащаха децата всяка 
чеп по няколко пъти да ви 
кат бащите си, че вечевята 
изстинал»^ а те не мърда"’’, 
лъпжат се като камък стг- 
ноиник... Но един път на е- 
дка от по-младите додеяло

тук — възразих аз.
На всич юг маси карти се

плъзгат. На ляво и на дяс
но.

Легнала в— Чакай, какво взе?
— Нося какЕотс начин унигцежи 

Някои съвестни хора ведна 
га пристъпиха към V пьд- 
ненле на нареждането1, ка
то У"секоха слиннипите си. 
Обаче имаше и такива, кс-

нося...щом го погледах, 
ми се пред очите. Той пле- 
щест, като скала, а пък аз 
мислех... нежно хлопане.

— Ставай да вървим, че 
какво си свил в тази бекяр 
ска стая?

— Къде, бе? Чуваш ли 
как вее навън, че и под ми 
шниците лед се хваща.

Дай, спускай се, спускай се
докато е време.

— Чу ли? Чу ли за нови идната? вг-
ито не искаха да из 
секат сливите. Против тях 
бяха предприети законни 
мерки, обаче те и за ната
тък си правят оглушки.

Нужно е да се изсекат 
всички сливи, понеже пре- 
ти опасност от старите бо
лестта да се пренесе на мла 
дите, които ще се засадят.

Налага се въпрос: до ко
га ще се чака на няколко 
несъвестни хора, и няма ли 
кой да превземе по-строги 
мерки, за да се защитат ин 
тересите на обществото и 
на самите селяни.

Мнозина с нетърпение о- 
чакват, кога ще видят прек 
расните плодородни местно 
сти окичени с бял цвят на 
сливи.

— Много си се уплашил..
Излязох от моята ледни да чака мъжа си и да го ви

ТГЯ НО ттятгг тт,,-о ТТТ."—Т|. ТЧзе.Д-
машите мчтлнала ги под ми 
шка и право тук... И какво 
мислишда не го милвала с 

ят се бори против лагери- I!магиите... 
те, за мир, а те лагери съз I? 
дават. Леко „с тях ще лисб

-ца. Гледам и чудя се отде 
■ се взе сега пък този бай Ве 
не да ме мъкне по града. 

. Хоп-топ, хоп-топ, та право 
в „Кин-Стан”.

— Не, нито крачка на
пред— рекох аз. — Закъл
нял съм се, че няма да вли 
зам в кръчма.

— Хайде, недей да луду
ваш, но ела вътре да се сто 
плиш и да видиш како е 
живот — упорствува бай 
Вене.

Като спомена огън, аз си 
помислих малко и хоп, мал 
ко сведнал глава като мла
да невеста, влязох вътре.

Печка бумти ли, бумти. 
Същински рай. Погледах 
насам-нататьк — няма къ
де да седна. Всички места 
заети. Капацитетът прена- 
ситен. През ума ми мина, 
че миналата вечер в кино
то нямаше нито половина
та от тези хора, а на едне 
събрание, нямаше нито че
твъртина. Разгледах добре 
— може би е пристигнала 
някоя екипа, или пък ня
кои туристи са чули наши-

ухо един от съседната ма
са. — Пак ще бъде както 
лани й по-лани.

— Не, нищо не съм чул... 
Зимата ли ще бъде мека...

— Да ще бъде мека!.. За 
Нова година ще дойде ,,пе 
валька”...

— Море ако бъде като о- 
нази по-лани... Ще бъде 
джумбус — намеси се моят 
колега, писао, от съседната 
маса.
от къщи от „гтокуоора” и 
заседнеш тук. Тя раз гьона 
ла снежното си деколте, 
пука с пръсти. а тия гле
даш ггоево в големите, пле 
нителни очи. А тя се усми 
хва. блажено от твоето вчи 
мание. от .любовните искои, 
които избиват от очите п-г.

Моят колега писач се V- 
несе в сладостни мечти. Пе 
вилата наггудоена. със сту
дена ' андулапия. боядисана 
коса
пее на малката естрада, а

Като чух за „железния 
господ” табнах шапката и 
па лтото си отпекох се от 
службата на бай Вене и 
пак се закълнах да не вли 
зам вече в кръчма, та ма
кар и бяла врана да бъда... 
Смо до Нова година, прия
тели...

виним като ,антидържавни’ 
елементи, в лагерите сега 
това е модерно и те ще млъ 
кнат — заяви един автори
тетен мъж от съседната 
маса.

Вай Вене и моят колега 
започнаха да се смеят, да 
си намигнат и нещо шушна 
ха помежду си. Май че у- 
крадкаха някоя карта.. А 
жешката спасителка се спу 
ска върху масите като бож 
я благословия, дими се и 
подканя на ггоичест. Пок
рай картите — табланета, 
санса, преферанса... и реле 
тиция се прави за Новата 
година. Задължените доу- 
гари ме осведомиха, че ре
петициите стават всяка ве 
чер щом кдто се спусне 
мрак пък докато държат 
платната на корабите.

Л. СтанойковОстен ЕЖОВ
Измъкнеш се от

Сценична оратория на Нишкия театър е Димитровград

ПОБЕДА НА ВЪСТАНИЕТО
Ансамбалът на тетъра 

от Ниш нетдавна гостува в 
Димитровград с отлично по 
дгствена оратория, по слу 
чай
на Народната революция. 
Режисьорът Рйако Радойко 
вич с изтънчен вкус за мя

Без претрупана декора
ция, само с няколко сим
волични фигури сцената да 
де възможност, артистите 
да бъдат в центъра на вни 
манието. Покъртително са 
изобразени свърхчовешки- 
те усилия на нашите наро 
ди през най-мрачния пери
од от миналото да се скъ
сат веригите на робството, 
да се отсече главата на по
беснялото чудовище—вра-

рка и с ярко подчертана с- 
сезаемост за неконвенцио- 
нално реализиране на тази 
материя от НОБ континуи 
рано ни запозна с гиганте- 
ската борба на нашите на
роди и легендарната им из 
държливост.

дв адесетго дишнината

ггоивлека телна —

г НАДНИЦА ЗА СТРАХ колко килограма влагаше 
всичи усилия да изкара 
джипа защото снежната по 
кривна всеки момент на
растваше, и затрудняваше 
работата. На края когато 
„газиката” успя да изтръг
не джипа на върха и Гош- 
ко седна зад своя волан, о-

га.
Един неудържим ентуси 

азъм, херкулесна физичес
ка и морална устойчивост 
характеризират бойците-па 
ртизани.

Протагонистите ни запоз 
нават със злодеянията ка 
фашистите, евоцирани са 
много емотивно страхотни 
те зрелища на масови раз
стрели, садистки измъчва
ния на деца и майки в лоУо 
рите на Баница, Ясеновац, 
опожаряването на 
клането в Крагуевац, стра
данията на 
при преминаване на Нерет 
ва, Игман, стълкновението 
им в Загреб, Сараево, Бел
град.

Нито студ, нито глад, ни
то смърт, са могли да по
колебаят народа в победо
носния му поход.

За да им бъде живота по 
добър, те са яли корени, 
жертвували са най-скъпо
то — живота.

Много добре са избрани 
стихотворенията от автори, 
които художествено пре
създават героичната епо
пея на НОБ.

Първият сняг завари Го 
шко, шофьора на община 
та в Сенокос. Ноща се вече 
приближаваше и едрите 
снежинки вече обелиха пъ 
тя. Гошко бързаше да мине 
Видлич докато още не е на 
падал сняга. Напусна Ка
меница, Брайковци и хвана 
пътя към върха на Видлич. 
Той не помнеше да се ня- 
когаш върщал сам за Дими 
тровград. Височани винаги 
използваха всяко свободно 
място в джипа за да отпъ
туват в Димитровград. Тоя 
път никой не мислеше да 
пътува, па даже и служа
щата от здравната станция 
в Каменица в последния мо 
мент се отказа. Затова Гош 
ко не научил да мълчи за
почна нещо да пее и пуска 
ше гас да избегне Видлич. 
Към края когато трябваше 
само още двеста метра Да 
се изминат па да се пре
хвърли през върха на Вид 
лич-машината спря. Гошко 
излезна, отвори мотора, о- 
баче нямаше възможност 
ва работа. Едри снежинки 
радах?. и мокреха мотора.

Единствена светлина в тая 
тъмна нощ беше неговата 
запалка, която след малко 
отказа послушност. Сам, 
всред тъмната нощ, когато 
пътя се изпълнавеше със

когато вече видях, че няма 
други надежди и трябваше 
да търгнем за Брайковци. 
За пръв път се отделям от 
своя джип-ни разказа Гош 
ко. — А да си призная пъ
тя от Видлич до Брайковци 
ки малко ми не беше прия
тен. На всяка крачка очак 
вах нещастие защото знаех 
че във Висок могат и през 
лятото да се срещнат еъл- 
ци, а камо ли на тази зи
мна и тъмна нощ. Затова 
курблата държех здраво в 
ръцете си. По едно време 
чух някакво шуштене. За
станах и подитнах курбла
та. Нещо тичаше из гората 
и недалеч от мен се изгу
би към върха. Пак продъл 
жих пътя си към Брайков- 
ци. Понеже не бях сигурен 
в пътеката която значител 
но съкращаваше пътя бях 
принуден да вървя по кол
ения ггьт. Времето бавно въ 
рвеше. По едно 
помислих, че пътувам в об 
ратна посока. Никаква свет 
лина не виждах из височки 
те села за да се орентирам, 
а вятъра със светковична

бързина носеше ледените 
снежинки, удараше в очи
те ми и през дрехите. Чув . 
ствувах как вятъра ми ду
хаше по всички части на

о

сняг и в гората ехтеше си
лен вятър Гошко напрано 
се опитваше да пусне мото 
ра. На края донесе реше
ние да остави джипа и сле 
зне в Брайкввци да' нощу
ва... села,

На утре ден никой нищо 
не знаеше къде е Гошко с 
джипа. От Каменица съоб
щаваха по телефона, че Го 
шко е напуснал селото на 
път за Димитровград. От 
Смиловци съобщаваха, че 
нито един селянин не забел 
язал минаването на джип 
из селото. Значи Гошко е 
останал някъде из Видлич 
планина. В помощ търгна 
Богдан със своята „Газика” 
и с още няколко другари и 
един синджир. Гошко сре
щнахме във Видлич търг- 
нал пеша за Смиловци. 
След малко започна извли
чането на джипа.

— Най-тежко ми беше

партизаните

Шофьорски мъки във Висок
бърна се към своя 
леко се усмихна а Богдан 
запея пеоенфа .ДНофьрски 
мъки преголеми”. Каравана 
тръгна към Димитровград...

Б. А. Н.

тялото и вече не чувству
вах краката и ръцете с ко 
иго силйо притисках желе 
зото. -

Работите за извличане на 
джипа продължаваха ня
колко часа. Гошко който 
тая нощ беше изгубил

другари
време си

ня-
Властимир ВацеЯ
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ща си. Станал собственик 
на Буков чукар, че дори и 
на цялата долина, защото 
на два часа от колибата му 
нямаше нито село нито жи 
ва душа. Заживял той са
мичък и не чувствувал ну
жда нито ст близки, нито 
от съседи.

Когато обаче гърдите му 
станаха космати, а от гьс- 
ите мустаци престанаха, да 
се виждат устата, когато 
Еърху широките му плещи 
почувствува тридесетата го 
дина, отвътре започна да 
го човърка тежка мисъл: 
къде да си намери жена. 
По хубост и снага нямаше 
момък, който с него да се 
барабари, но нямаше и мо
ма- според него. Най-едри
те му достигаха до червени 
я пояс. А ръчегината му 
можеше да обхване' талия
та на всяка девойка, пък и 
жена ако не е бременна. О 
ния моми, които той харе
сваше родителите не ги да 
ваха. Той е дивак! С хора 
не се среща! С вълци при
казва! Слизаше той сегиз— 
тогиз по селски събори, е- 
дин ггьт годишно в Цари
брод, зарад комка, но мома 
не намираше. Обиколи и 
Пилот, и Трън, и Недели- 
ще, и Годеч: пак мома за 
него нямаше. Нивите се ра 
зширяваха, овците се агне 
ха, конете се играеха око
ло колибата, ама без къщо 
Еница за него всичко запо
чна да бива пусто. Все по- 
често влизаше дяволът в 
него, а той се вардеше от 
нечестивия като яздеше ня 
кой кон, докато ггрецръкне, 
или взимаше секипа и съ
баряше столетни буки. По
чна да пие разни билки и 
ковенчета по повъка на ма 
йка си, но и това не помо
гна.

Над селото грееше топло 
■септемврийско слънце. По 
сокаците скърцаха коли, 
пълни с жълта царевица. 
Милен пусна мъжка крач
ка, забразди през ливади, 
плотове, хармани и гради
ни. Не обичаше да се сре
ща със селяните, не иска
ше на никого да разправя 
.защо е бил при вражали- 
цата. Земята тътнеше под 
него. Когато селото остана 
зад петите му, зелен орман 
се изпречи пред очите' му, 
той въздъхна облекчител
но. Тук вече е мой вилает, 
моя свободия.

Младият човечина носе
ше в гърдите си щаслива 
надежда, която растеше бе 
-зпирно и през мъжкото гъ 
рло хвъркна навън еъв вид 
па песен отекна из гористия 
валог: песен хайдушка, пе 
■сек за войвода, който изго 
рял; от любов по мома от се 
лото си. Не могъл да тър
пи, спуснал се В1 селото, но 
турците го хванали и наби 
ли на кол.

За Милен знаеше целият 
Бурел и Дерекул. Такъв еи 
роглав мъжага отдавна не 
ое е раждал. Петимата му 
братя барабар не могат да 
го преборят. Когато баща 
му купил от един замина
ващ турчин голямо брани- 
ще с кошара, Милен зами
нал там, на Буков чукар, 
със петдесет овци и две ку 
чета и в къщи вече не се 
върнал. Само премена му 
носили от месец на месец. 
И царевично брашно за ка 
чамак. Развъртял се бабаи 
тът във нетъкнатия букак, 
направил колиба, нова ко
шара; разтърсил габрици и 
букаци и открил плодна зе 
мя, а природата сама му да 
ла пасища и студена вода. 
След няколко години той у 
не.личил овцете на триста: 
Сам си бил овчар и гове
дар, орач и копач, сам си 
бил бачия и яхчия, опин- 
чер и терзия. Незнал за у- 
мор и страх, убивал вълни 
те като зайци, а от онзи 
ден когато в колибата му 
се проснала мечешка кожа, 

никой Еече не го наричал 
по баща. За всички остана 
само като Милен Мечката. 
Наскоро се отделил от ба-

то вълци бягаха, а камо ли 
хора.

И тая първа и следона- 
щите три нощи Милен не 
можа да спи. Сънуваше 
въз голи булчета и се боре
ше със съседитии бичета.

Срещу петък хич не дрем 
на. Щом почна да се разсъ 
мва, той грабна отдялната 
тояга и хукна през букаци, 
габраци и лещаци, през ли
вади и ниви право към цар 
ското трънско шосе. На дру 
ги трябваха два часа до шо 
сето, а той се спусна са е- 
дин час. Милен се скри в 
гъст павитак, недалеч от 
пътя, стисна тоягата и зача 
ка, гризейки мустаците си.

Когато се показа слънце
то платото на царското шо
се се белка Блестящата бо 
жня тепсия много бавно се

да си и каква да си, от се
га че си моя. Така е било 
писано, и за мене и за тебе.
Ти си мой късмет, а я съм 
твой. Немой да се боиш, до = 
бър сам човек”.

Тя продължи да хълца. Щ 
Разпаленият момчага втрен 
чи поглед върху възголени. Ш 
те колене на момата, не- Ш 
що го тласна напред и той Щ 
се хвърли върху другсн 
селка. Не помогна нейният Щ 
писък, не помотаха нокти = 
те и зъбите. Мечката я пре 
чупи като агънце, захапа 
нейната бяла плът и почус = 
твува, че целият чукар пее = 

Кучетата млъкнаха 
„Ете, без. поп и без венча 

вка, без родители и благос- 1

Птр Прертдович:

I ЗОРА ПУКА
Нощ минава — кой ме буди 
а тоя час от теяськ сън.? 
Гуслата на лоя дядо 
зазвъняла с весел звън, 
зазвъняла д"> забрава: 
зора пуква — ден настава!

Нсщ минава — ден покрих 
цялата просторна шир; 
изгонен ветрец нашепва 

-ла студеното море, 
шепне сладко до забрава: 
зора пуква — ден; настава/

Нощ минава — недоспал* 
дремят морски широти, 
но от изток будна птица 
в тоя ранен час лети, 
пее сладко до забрава: 
зора пуква — ден настава!

ловия ти ми стана жена.
Не се бой, ако съм другоое Щ 
лец, не съм друговерец. § 
Много си ми харна, че ста 1повдигаше (така поне се

струваше на момчагата), а неш добра врътокъщница ’'
—пришепна Милен след кгкогалЮ тя отскочи на една I

[

Франце Прешерн:

Ъ Б
Когато топло сълнце пак изгрее, 
дъбът, от зимни бури повален, 
ще се накити с някой клон зелен 
преди завинаги в земята да изтлее.

Спасение за него няма на земята, 
и щом в гората падне сняг сребрист, 
от клонките не ще остане даже 'лист, 
и ще лежи той — роб на гНилотата.

Тъй сиромахът цял живот се брани, 
от тебе участ зла, докато ти 
гореснем гръм от ясни висоти.

От смърт свестен, но със дълбоки ранх 
Живота му догаря ден след ден, 
докато догори и се стопи съвсем.
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П. Караматиевич

то утихна във кръвта му.тояга от рида, зададоха се
А ръчетината му милвашепървите пътници пазарци:
нейната бяла шия.сухичек терзия язди зеле-

Разбожурена, възбудена,на кобила, а пред нея на
момата започна да съвзема„Море, бабускерът комай 

има право. Никой нищо ми 
не може. Ако неки дигнат 
дюрунтия че вземем тояга
та и гробища че направим 
около колибата, щом нема 
живи човеци... Значи, пър
ви петък преди изгрев слъ 
нпе... ,,—шетааше си Ми
лен, изтегнат рърху мечка 
ешката кожа. Под него шу 
шнеше слама. Навън лаеха 
големите му кучета, от кои

две-три крачки припка кьо
милувките и целувките насав чирак в сеински не стри
тоя мъжага й прелороди-гани опинци. След тях ми
ха Тя се почувствува мал-наха някакви лурци с нера
ка и нежна в желязнатаПа едназбираеми думи...
му прегъртка. В селото всикириджиска кола, натоваре
чки я задираха, че билана с памук, прудружена от
,,кобилуша”, задето товаритрима левенти-момци.. Ми 

наха и шестгима селяни и Р
I Джомилала врху колесница 

от сто оки. И тя беше овла
вреча

дна колесница...
дяна от чудна и сладка вър 
тоглавица. Повдигна краде 
шката очи към Милен. Че- 
той е хубостник!
Той се усмихна. Добрина 
излъчваха неговите ечи.
Ристена прошепна свенли- 

ео, но ясно:
„Твоя съм, юначе! Твоя

та колиба от сега е мой 
дом!”

С1коло пладне отново рев 
наха кучетата. Милен граб 
на секирата и изтича на
вън. Зад вратата стоеше 
група селяни, онзи ста
рец с жените и селският 
кмет на Борово.

—Милене, бива ли? Вър
ни момата.. Станахме за ре 
зил! Човек ли си или раз
бойник. Разбери се или ще 
ходим при кадията!”

„Пусни я, крлсна старе
цът това ми е братаница!”

„Тука мома няма.. Тука е 
сал моята жена. Кой оче 
да пие блага рекия, нека 
влиза, а кой пече, нека ва

Милен стисна още по 
здраво тоягата. Дали пък 
бабичката го лъже? Не съм 
ли аз съвсем без късмет?

След миг очите му свет
наха, а мустаците настър- 
кнаха, зададоха се две въз 
растни очи и един старец с 
тояшка, а заедне с тях- 
здрава и набита мома, обле 
чена в лъскав литак, препа 
сана с шарена тканица, че 
рвена копринена опрегачка.

Сърцето на момъка лудо 
заигра, а усните промълва-

На алжирските бонч* против френските колопиалисти

Сред зимния, планински студ, 
срещнах твоите тъжно-големи очи, 
гневът в тях вихрее като луд... 
Дж!амила, твоята съдба ме мъчи!

ЛЯТНА НОЩ
О, колко изглежда просторът прекрасен 
когато нощем тишина цари, 
когато месецът тъй хубав и ясен 
с бащинска усмивка земята зари!
Когато букът листа разтрепери, — 
в рана утрин птичките запеят, — 
Старците си спомнят за своето детство 
и желаят още, още да живеят.
А долу в полето — море не>регледно, 
подухнал е вятър, зърното шепти — 
узряло и чака моминска прегръдка 
и жетварска песен пак да заехти.
Небесводът весел отгоре синее, 
обсипан със ярко-светящи звезди — 
любовната, песен щурецът си пее. 
че дори разпалва човешки гърди.

Напукани устни прегълтат горчиви сълзи. 
Намръщено небе скрива топло слънце.
И духаш в посинелите пръсти, ггремръзли... 
Джамила, скубят твоето сърце!

I

I !
Със скреж сковал мразът реката, 
прегазваш боса и вървиш 
направо там, в гората—свобода... 
Джамила, ще ли издържиш?

ха:
„Те това е! Така ми било 

било писано, първа след 
изгрев слънце... Айде, боже 
помагай!”
Жените изпищяха от страх 
а старецът зина безмълв
но когато пре-д тях изникна 
юначката с огромна тояга. 
Милен се втурна към мома 
та мушна ловко тоягата 
под тканипата и дорде мо
мата да разбере какво ста
ва, тя се намери върху пле 
щите ка похитителя, увис
нала като голяма бохча. За

Ридаят ветровете в нощен мрак, 
с плача им и гги сълзиш. 
Мъртвите не ще се дигнат пак... 
Джамила, не плачи, замълчи!

О, колко изглежда просторът прекрасен 
когато нощем тишина цари, 
когато месецът тъй хубав и ясен 
с бащинска усмивка земята зари!

Днес сърцето толкова е скръбно, 
люти ветрове го разиищават, 
но то и в бурите е оцеляло...
Джамила, бляновете детски полетяват!

Скоро с птиците ще дойде нежна пролет, 
тази пролет, що в сърце ти гнездо свила, 
тя ще да размръзне тоя лед...
Ти сега не плачи, не скърби Джамила!

Александър ДЪНКОВ
ча шумкета оти сега тояга
та че заиграе и че испоки- 
сате беневреци по гарбока!”

„Шега няма! Върщай мо
мата!” — викнаха1 в Димитровградско почна да вищи и да лелече.

селлки-Старецът не вярваше на 
очие си: из баирището 
дрещеше чеовечитгата, а въ 
рху тоягата се мяташе без
помощно девойче. Белееше 
ризата й с дантелите й. Ве 
леха се краката й.

Милен с тояшката си, ко 
ято стопляше сръдцето му. 
не тичаше към Буков чу
кар, но летеше. 1адъхан и 
възбуден, той я внесе в. ко 
либата и захвърли върху 
мечешката кожа. Грабна бъ 
клищата и подаде й я. Тя 
пийна водица, посъвзе се и 
започна отново да вшци и 
лелече. Милен гръмна:

„Не викай, девойче! Чия

те.
Мечката завърна секира

та, тупна с краката си и по | 
нечи към вратнята. След = 
него скокнаха и кучетата. 
Потерята напън а: търпя ка 
с голяма олелия, псувни и 
люти клетви.

На другия дек дойдоха 
братята на Ристена и ба- _ 
ща й. ОНг далече я викаха 1 
и молеха да се върне. Тя “ 
поплака пред тях, поиска 
прошка, но не прескочи 
прага на вратата.

,Тука си ми е добре и ле 
фтерно!” — каза Ристена 
и остана век да векува с 
Милен Мечката.

Културно-пропагандният 
център в Пирот бе органи 
зирал 80 кино-представле
ния, които бяха посетени с 
над 16.000 зрители.

Обаче, тъй като районът 
на дейност е твърде голям, 
то Центърът не е в състоя 
ние да посети всички сели 
ща. Налага се в бъдеще 
Културният дом в Димит
ровград да набави подви
жен кино- прожектор и да 
организира посещения и в 
ония селища, които практи 
чески днес не могат дт бъ 
дат посетени.

Филмът, като един от ва 
жните фактори в културно 
то издигане на населението 
в последните няколко годи 
ни проникна и в най-отда- 
лечените кътища на Дими 
тровградската община.

Културно- пропагандни
ят център в Пирот направи 
посещение внай-отдалечени 
те селища, Т. Одорсвци, Бо 
ъвенипа, Т. Одоровци, Во
лев дол, Сенокос и др., с 
извесни наши филми? ,,Сл 
ънце-то е далеч”, „Кота 
905”, „Вратите остават ово 
рони”, „Ще живее този на 
род”, „Не обръщай се си
не” и пр.

Стефан НИКОЛОВ

Й.
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ВЧЕРА, ДНЕС
И УТРЕСПАСИТЕЛЯТ ОТ

ЧУМАТА — Слушай Перо, това ве 
че не върви така. Завчера 
шната нощ си дойде в къ
щи вчера, снощи си дойде 
е къщи днес, а ако до в вче
ра дойдеш утре, хубаво ще 
се даредиш-.

Някога чумата върлува
ла в много краища на Азия 
Африка, Южна Америка и 
Европа. И у нас е имало е- 
пидемии на чумата, особе- 
но в далматинските градо 
ве. В дните когато медици
ната била безсилна нейна
та поява винаги 
смърт. През деветнадесети 
век са роди човек, който, 
посвети целия си живот на 
откриването и борбата е ми 
кроба на чумата.

Александър Ерсен, швей 
царец по националност сле 
двал в Париж медицина. 
Талантлив, отличаващ се с 
природна надареност, той 
обърнал вниманието на Ру, 
близък сътрудник на Па- 
сгьор. По нсгоео наговаря
те, той става асистент. Бъ
рзо оправдал 
доверие на своя учител. Но 
получавайки френско пода 
нство, той напуска лабора 
торията на Пастьор и се о- 
зоваЕа

Но болестта се разширява 
ла. Изолиранео на цяли о- 
бласти не е могло да попре 
чи на нейното разширява
не. Тогава Ерсен забелязва 
че в населените места, къ 
дето има най-много болни 
има и пълхове. Също забе 
лежил, че по улиците и ка 
налите гша мъртви пълхо- 
пе, които имат същите поду 
тини, които имат и умре
лите хора. Чак тогава се до 
сетил, че пълховете 
иасяр тая ужасна болест.; Ве 
днага организирал групи за 
унищожаване. на пълхове
те. Резултатът не 
нал: колкоо броят на пъл
ховете, намалявал и броят 
на болните.

Неуморният Александър 
Ерсен тогава се нахвърля 
да открие микроба причини 
тел на чумата. Проучава за 
болели 
Благодарение

Всяка американска съюз 
на държава гша свои отдел 
ни закони, които са създа
вани заедно със създаване 
на държавите, а според ус
ловията на живота в тях. 
Много от тия заксии отдав 
на не са в сила, но има още 
които са запазени, макар тя 
хната безсмислица да се ви 
жда. Някои от тях и не се 
използват.

значела Причина за развод
един стар замък и се чув
ствувам прекрасно. Кварти 

ми е в стаята на Ма-

— Аз разкъсвам, госпо
жа Хубер!

— Какво казвате? Та вие 
имате идеален мъж!

— О, не е съвсем 
Представете си, вчера ми 
изпратил писмо от своя слу 
жебен път; „Намирам; се в

пре- рата
рия Терезия”... След това 
веднага му изпратих теле
грама; „Остани там аз пода 
дох в съда заявление за ра 
звод”.

В американската Съюзна 
държава Ню Джерси съще 
ствува закон по който пче
лите трябва да бъдат обеле 
жени и белега, да носи ад
ресата на собственика.

така.
изоста»-

*
Ню Джерси може ш.да се

похвали с още един необи
кновен закон. Там със за
кон

оказаното
Г 1е забранено ягоди, ку

пили и малини да се берат 
с крака.

хора. и пълхове. I
ЕДНАна упорита 

работа той открил микроба 
на чумата.като лекар на 

много страни, в които има 
ло неизпитани болести.

Пътешествувайки, Але
ксандър Ерсен се озовавал 
в Индокитай и там се сп
рял за по-дълго време. Жи 
телите в планинските мес
тности умирали от жълта
та треска, а в градовете въ 
рлувала чумата.

От 1890 до 1894 година, 
Ерсен сам обиколил 
цял Индокитай, после пре
минал в Япония, където съ 
гцо пустошила чумата.

Тя е върлувала 
ма част, от Китай и Индо
китай. Ерсен започва бор
ба с болестта. Организира 
превентивна служба. Не 
спи по цяли денонощия ра 
боти трескаво и се опитал 
Да въведе строг карантии.

С това откри
тие се завърща в Париж, и 
с помощ на учените Ба
рел и Калмет открива 
рум срещу чумата. С новия 
серум Ерсен повторно се 
връща в Китай, 
през 1896 година, пак 
ло епидемия. Благодарение 
нт новооткрития серум бо 
лестта била спряна. Най- 
сетне Ерсен се настанил 
постояно в Индокитай, в 
град Нанфранг. Там 
троил завод за изработка 
на серуми и ваксини.

Благодарение на упори
тия и неуморен труд на А- 
лександьр Ерсен човечест
вото се спаси о тая опака 
болест.

У7) ЧНищо по необкиновен не 
е и закона на съюзна дър
жава който забрнява пет
лите и кокошките да носят 
панталон.

Есе-
Н
И
чкъдето 

има Е
, С

В Южна Каролина с за
кон е забранено да се носи 
заден джоп на панталони
те. За непридьржаване към 
закона е определена глоба 
от 150 долара и затвор.

К
А

почти
е пое новсегадишно

ПОЖЕЛАНИЕ
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В Индиана е забранено 
със закон да се променя о- 
тношението между диаме
търа и обиколката на кръ
га. Как това отношение 
же въобще да се промени 
това никой не знае.

КОСМЕТИКА В МИНАЛОТО

Какво трябва да правим, за да имаме свежо, 

румено и без бърчки лице?
Ерсен е прекарал в Ин

докитай 53 години. Там и 
умрял през 1943 година.

МО

ОСЕМДЕСЕТ И ДВЕ ГОДИ
ШЕН ГЕРАН

Сваряваме мащерка ( ТЬи- 
тиз зегриПит) борови връ
хчета, лайкучка, със слезек 
-по 10 гр. от всяко на 500 
гр вода и като вдигнем ка
пака наднасяме лицето си 
над парата,като се завиваме 
с една бохча. Над тази па
ра оставаме 10-15 минути 
и след това напърекваме 
лицето със студена вода. В 
зимаме два жълтъка, раз
биваме ги хубаво и намаз
ваме цялото лице. Лягаме 
и оставаме спокойно( без да 
же да приказваме( в продъ 
лжение на половин час. 
След това си измиваме ли
цето и си правим един лек 
масаж, за да изгладиме и 
малките бръчки, които са о 

С. станали.

За запазване на естестве 
ния цвят на лицето, препо
ръчително е да се избягват

всякакви кремове и пома
ди, съдържащи сублимати. 
живак и др.

В града Балдвин Парк в 
Калифорния със закон е за 
бранено да се вози колело 
по ръба на базена за къпа 
не. Наказание: отнемане на 
колелото.

Р
- В село Долна Лукавица 

съществува един стар ге
ран, от който взима вода 
цялото село. Геранът е на
правен през 1897 
от Цено Спасов и Илия Ма 
дов, които са напуснали Го 
рна Лукавица и се заселиг 
ли тук, през 1893 година. 
Това значи, че само след 
две години тия двама селя 
ни са направили герана, ко 
йто използуват иднес селя 
ните от Лукавица. Един от 
най-старите хора от Лука
вица дядо Асен, до чиято 
къща се намира герана, ра 
зказва, че само една сушна 
година, то едва седмица, не

е имало вода в него, а инак 
винаги има вода. „Водата е 
добра, здрава, от как съм 
роден пия от него, и искал 
бих и моите деца, внуци да 
пият от него” — добави ус 
михнато той.

ОЧИЛА ЗА КОСМОС
година Известно е, че космически 

те спътници, когато се на 
мерят над зоната над зем
ната атмосфера, ще се сре 
щнат със силна ослепител 
на светлина. Това е съв-

уващите перспективи 
овладяването на Космоса, 
учените изпитват възможн 
остите за изработване на та 
кива очила, които би могли 
автоматически да се ггриспо 
собяват към промяната на

заВ Хартворд, главния град 
на американската държа
ва Калифорния и сега е в 
сила закон с който се заб
ранява минаване улина на. 
ръце.

Б. Костадинов

сем естествено, защото въ 
здушните частици задър
жат и отслабват слънчеви 
те лъчи, така че човешките 
очи се привикнали на опре 
делена
която достига до Земята. 

Вследствие на развитие-

Г"-> '■»— —

Америкнаската 
държва Аркансас има 
кон който предвижда нака 
зание за всеки, който по
грешно изговори нейно име.

съюзна
за-

„доза” светлина,

то на техниката и съществ - -'

г лЧ удомир
края, за да се изостри и 
влезе по-леко, мъчи се, пу 
хтя — не ще да се вдене и 
не ще!

То асъл, пито очите му о 
чи, нито очилата му очила. 
Калното видя с тях, толко 
ва и. без тях. От кога му 
викам на стария: зареди ме 
в града да си примеря и 
си купя очила дето виждат 
че голи и боси ще тръгнем, 
а той:

— Лесна работа, — вика. 
— И това ще бъде!

' — Лесгш, лесна, ама ето, 
че не е лесна вече. Перде 
ли пусто се е спуснало, от 
слабост ли е, ама ми се 
мерджелее нещо отпредя. 
А какво е, нито го виждам 
нито го познавам. Да има
ме поне гас, щях да пална 
лампата, а то не стига, ста 
ротията, а и сиромашиия 
отгоре.

Откъсна малко от върха 
на конеца старата, наплюн 
чи го пак, пак го усука с 
костеливите си пръсти и го 
насочи наново към игла
та. И уж право мери към у 
хото, ама пустите ръце на

ли и те треперят! Тъкмо да 
го мушне гдето трябва, мър 
дка, конецът се подкриви 
и не ще да влезе..

— Опустяла пуста! — 
тросна й се баба Ната. — 
То игла като игла ли е? Е 
дно време ги продаваха с у 
гии хехе като пенджери го 
леми, а сега ги свили, че ся 
каш са залепнали.

— Не е крива иглата, не 
е — обади се зад нея събу
дилият се дядо Стоил — а 
годините, годините! Одъртя 
ла си вече, одъртяла! Не 
се ли видиш?

— Одъртяла е баба ти! 
Ти като си млад, защо не 
станеш да я вденеш?

— Ще стана, ще стана и 
завчас ще я направя. Хем 
без очила ще я вдена.

— Ще я вденеш зер. То 
ако с приказки се вдеваше 
и Гочо слепият щеше да я 
вдене. (Недей м.ърмори из 
чергите само, а ако! можеш 
стани и я направи, та да 
те зкърпя.

Дядо Стоил се попочеса, 
псприбра си разхлабените 
потури, привлече се до ог-

От старост ли пуста, от 
грижа ли, от що ли, уж къ 
сно легнаха снощи, а още 
първи петли не пропели, 
баба Ната отвори очи и по
вече не можа да ги затво
ри. Въртя се из чергите, о 
бръща це, пъшка, па стана, 
разрови жеравата, сложи 
сухи съчки и приклекна до 
огнището. След малко, у се 
тила топлото и котката 
пристигна, отърка се около 
кръста, й, попретягна се и 
сви на кълбо краката си. 
Стояха тъй двете унесени 
в своите мисли, стояха. и 
мълчаха, котката се напече 
и замърка. отново, а баба 
Ната не ще и не ще.

— То се е видяло, че 
тъй ще си осъмна — си ре 
че старата — ами я да си 
взема да си закръпя калцу 
ня на дядо то, че гледах го 
вчера съвсем беше зяпнал 
на петата.

Надигна се баба Ната, 
намери игла и конец, хвър 
ли още малко съчки на о- 
гъня, обеси очилата на но
са си
плюнчи конеца, осука му

нището при бабата, взе и- 
глата и конеца- мъчи се, 
пънкави се и той не можа 
да я вдене.

— Видиш ли? Аз ти каз 
вам, че ухото й е тясно и 
таквози, а ти...

— Не е тясно не е, ами 
очите ми сълзат от прозяв 
ката, види се, затова.

— И да сълзат и да не 
сълзат все толкова ще я 
свършиш и ти като мене, 
ами я опитай с очилата.

Подаде му очилата баба 
Ната, надена ги старият, о- 
пита веднъж чоще веднъж 
и още веднъж — петлите 
потретиха, почна да се съм 
ва, а конецът не влиза и не 
влиза.

Въртя се дядо Стоил, на 
дига се, опъва шия, под
клажда баба Ната да 
не повече, за да види 
добре и пак нищо не изле-

и все мърмори сърдито: Лилка, малкото внуче на 
— Игли, игли, конци! То дядови Стоилови, като за- 

ва, най-наггред не е мъж- късняваше вечер често ос
на работа, а женска! Кога таваше да спи у тях. Щом 
аз през живота си съм пи- видя, че се е събудила, и 
дал такива дивотии? Все баба Ната я завика: 
ба измислиш негцо!

в

е — Стани, Лилке,
— Женска ли е, мъжка бабино, да ни вденеш пус- 

ли е, не зная, ама и дважа до ти се мъчим

стани

и не жо-
сме ослепели. — това зная та игла, че цяла нощ с дя-

ми помо.г-аз. жем, стани да 
пеш!— Ослепели!. Вятър ра

бота! Взела една Детето се попротягна, по 
като косъмче тънка и един търка очи, измъкна 
конец като въже и... осле- ризка от леглото и седна

дри огъня между двамата.
— Аз пак ще реча: не е ®аба Ната притегли черга 

до иглицата, Стоиле, 
а не вижда.ме вече.

иглииа
се по

пели.

та, зави му гръбчето, по- 
дадему иглата и 
двамата се вторачиха в ръ 
иете му да гледат какво

не е,
конеца и

— Е хубаво де, хубаво— 
поомекна дядо Стоил — 
щом пък сме толкова осле
пели, не се мъчи и не 
рай жене, а дай 
да ти я вдене.

Тя Лилка, че ще я свъ 
рши, ще я свърши, 
спи
дим. Старците не могат да ре

Спи ами. Я се извий ча-т нищо. 
да видиш. Ококорило 
като лисиче в дупка.

ще прави.
Лилка хвана конеца, диг 

Лилка иглата, погледа, пак из
вика ухилено:

свет- 
Iпо

ка
на

зе. — Ажи, че тая игла ня-
жа ухо ма, бабо! Тя е счу-Най-после старецът 

доса, ритна котката, тръс
на иглата и конеца на баба 
та, в полата и стана да си 
търси шапката. Бърка из 
долапите, рови из

се я- ажа
си детето, що да го бу пена-

и гючна да вдева. На
Тъй си останаха като гръ 

мнати.
е очичергите
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започнахме да се срещаме в учреждението: '
— Какво съобщава радиото?
— Няма нищо...
И така тия разговори около радиото продължа

ваха, докато една заран Стойчс Брадата не хвърли ве 
стника на масата и радостно извика:

— Гооотовсооо!...
— Какво има бе Стойчо, нямаме време да че-. 

'тел?.' — отвърнаха всички и започнаха да превърщат 
вестника...

Зли духове" в Смиловско поле НАИ-КЪС ВТГОВОР
Ш!

Прислужника на учили
щето от Бребевница една ве 
чер са върщал по-късно в 
кгьщи край границата. Сре
щнал го патраула и спрял:

— Кой е там?

веждат тая нощ. Но духо
вете” вече били отишли, 
изтрезнял се той и хванал 
обратно към Смиловци.

Петър Стоянов от Сми
ловци когото всички позна 
ват като голям шегобиец 
търгнал една вечер сам от 
Радейна за Смиловци. Бил 
„под гас” и полека вървел 
из- полето към селото опи- 
тайки се да държи права 
линия. По едно време ре- 
шил да запали цигара. Е- 
дик два, три пъти се' опи
тал да запали цигарата, с за 
палката и все вятъра уга
свал пламъчето. Той се обър 
нана лево кръг шхлйоцнал 
с запалката, запалил цига
рата и продължил пътя. Но 
без да обърне внимание про 
дължи пътя по-обратна по 
сока.

Бързайки да стигне, най 
сетне наближил първите 
къщи. Минал из пътя и за 
почнал да гледа къде е со 
качето) към къща. Когато

погледнал по-добре, той за 
белязал че отново е в Раде 
йна. Помислил си какви са 
тия „зли духове” що го раз

■

ИСКАЛ ДА СТАНЕ УЧИТЕЛ помислилМагационера 
как да отговори за да го ра 
зберат че е свой и все пак 

къс

■ — Война?!
— Па когато в гимназия

та преподават на осми клас 
с осми клас тогава и аз с 
четвърто отделение ще мо 
га да преподавам на четвъ 
рто отделение... .

След освобождението ко 
гато в Димитровградско ня 
маше достатачно учители, 
често пъти в гимназията се

— Нова агресия!...
— Експлозия на нова ядрена бомба!?..
— Нища. подобно бре чапкъни такива, какво се 

изплашихте, — каза Стойчо — че виждате ли, реше
ние за ТРИНАДЕСЕТА ЗАПЛАТА...

От тоя час за мене започнаха нови дни, все под 
знака на числото 13

\
бъдеоттовара да 

като из пушка овтьрнал: 
— Тук фенерею...
От тогава, така го всич-поставяха с осми клас вре- 

мени учители. Забелязал 
това бай Ставри Решетара 
и един ден отишъл при 
председателя на съвета за 
просвета и се обърнал с ду 
мите:

— Може ли да ме поста
вите за учител в Изатов- 
ци?

•> ки: викат...

ВИНОВНА Е ВОДАТАПърво, което аз направих- 
отлохеих изплащането на въгли- 
щата, и дветте сомчета, които но 
сех във вътрешния джоб започ
нах полека да дъвча. Днес на 
една. варена ракийка, утре на ед' 
на партия карти, след това на 
билиярд, заран кафение и както 
знаете, парите отиват като печег 

%*хляб. 3а1 тоова вреем парите за 
Ь, въглищата се изчерпиха. — Ни- 
ищо, каза си аз, ще ги наплатим 
мот тринадесетата...
V А в къщи атмосферата с
» всеки изминат ден се нагореща 

ваше, докато един ден жено ми 
Мара мг настигна е коридора:

— Бидене, какво стана, ня 
ма още нищо...

— Няма...
— Слушай, недей да се сл 

учи като миналата година, тая. 
година искал аз да разполагам 
с тринадесетата заплата...

Това беше първо стълкно 
вение о моята къща по въпроса 
за тринадесетата. По-късно сту 

дейата война която се водеше Аеждф м^.не: й':'д1сегсап1 
се пренесе и на останалите членове от семейството. 
гНеразположението към мен все повече нарастваше. 

Преди няколко дена се завърнах в къщи.
■— Какво да не си болен? — всички ме посрещна

Бай Тоша Икъла в после 
побеля.

Звонската баня-отбраня- 
ва се бай Тоша.дно време нещо'

От преди няколко години 
имаше само няколко бяли ПРОФЕСИОНАЛЕН

ДИСКУТАНТ— От къде на къде учи
тел когато нямаш учител
ска. школа? — 
му председателя.

косъма, но> сега вече. косата 
му напълно промени цвета 
Затова го всички закачат, 
че вече © остарял.

— Какво става с тебе?— 
често пъти му казват прия 
телите...

— А нищо, това е от во
дата, бъгарлива е водата в

отговорил

ПОНЕ ДАСКАЛ
Дядо Йоско бил класен 

на I клас от педагогическо 
то училище в Димитров
град. Един ден пристигнал 
един родител при него да 
се интересува за бележки
те на сина си. Дядо Йоско 
оворил дневника и какво да 
види-сами двойки. И това 
съобщил на баща му.

— Бре водих го за ши
вач, ковач нищо не става, 

’ :‘'кагсело1!ке; мбзйегДк работи 
и рекох поне учител ако 
може да стане — отвърнал 
селянина.

— Както виждаш няма 
да може-отговорил му дя
до Йоско и затворил днев
ника...

Сенокос преди сто години
Кога се населили първи

те жители в село Сенокос 
в полите на Стара плани
на се не знае точно, но как 
е изглеждало селото преди 
100 години със сигурност 
може да се каже'. Дядо Дел 
чо Георгиев от селото твър

ди, че първите жители на 
селото са негови прадеди. 
Селото е имало само девет 
семейства, които са се зани 
мавали със животновъдст
во. Всяко семейство е има 

100 овце. Когато си 
се оженвали те про 

живота в общо
ло над 
новете 
цьлжавали 
то семейство под ръковод
ството на техния баща-ста 
решина. Първите жителина 
селото са живели в „земян 
ки”. Дядо Делчо казва, че 

прадеди между

ха в хор.
ъиЛЕТисЪМЕНКц— Нищо подобно...

— Ами много си блед — каза жената и ми стол
да седна.

— Нищо ми не е, само... поЛучих тринадесетата..
В стаята се развързаха дискусии. Децата искаха 

шейни, по някоя рггза, елхичка гг други дребулии. Ма 
ра излезна с по-конкретно предложение:

— Нищо подобно — каза тя — моята рокля и 
обугщата стоят неплфтени вече десет дни, тая година 
МУЩФраЗполйгаЖ- с а-;"я-
погледнете в какве хода? С тази ли рокля ще посрещ
на Новата година.

ШШ ^>9 неговите 
другото се хранили много с 
коприви и жълъд.

—... Стова завршвам като 
си запазвам правото отно
во да взема думата...Сенокошани са били чес

то пъти посещавани от раз 
лични народности като — 
власи, черкези, турци, гьр 
ци. Твърде много е бил ра 
звиен спорта-хвърляне на 
камък. Тоя спорт са упраж 
нявали на една ливада 
край селото.

Старите сенокошани са 
били много доволни от своя 
живот и обикновено дости
гали дълбока старост.

ДОКЛАДЧИК — 1961

В това време вратите се отвориха и е стаята 
влезна касиера от минната..И той катто че ли е зна
ел че съм я получил.. А тя, тринадесетата, евгига се 
в пликчето от двадесет хилядарки, девойка за всичко, 
не беше в състояние да задоволи алчните ни прищев 
ки.

I

:/

Сега ми кажете, драги читатели, как да разре
шим. тоя семеен скандал — причина за койтто е три 
надесетата. Може би вие имате опит

■:

Предложение за построяване на ново гише в дома на 
културата в Димитровград

Виден КЛОПОТАРОВ

ОТКЪДЕ НАЗВАНИЕТО НА ХИНИНА
Съвременен младежгня Омагьосай кръг Най-сетне през 1638 годи 

на жената на вице-краля 
на Перу, графинята Олуха 
на, била изцелена с кората 
на това дърво. В чест на 
първата бяла жена, издере 
на с този индиански цяр, 
дървото било наречено „хи 
хона”, а химическото веще 
сттзо, получено от кората на 
това дърво, било наречено 
„хинин”.

Когато през XVI столе
тие испанците нахлули да 
завладеят Южна Америка, 
срещнали се с един неочак 
пан и безсърдечен враг. То 
ва била смъртоносната бо 
леет-маларията, която би
ла разпространена особено 
в южните страни, които и- 
мат влажен климат. Хиля 
ди хора умирали от нея. 
Най-добрите лекари по то

ва време, от които болните 
търсили помощ, били без
силни, защото незнаели ка 
кво лекарство да употреб
ят. Все пак било е известно 
че туземното население с у 
спех се лекува от малари
ята с корените на някакво 
дърво, но това тяхно лека 
рство дълго време остана 
ло тайна за нашественици

Един младоженя трябва
ло да отпътува за венчава
не, но случило се, че закъ
снял за влака. Затова из
прати следната телеграма 
до своята бъдеща съпруга: 
„Закъснях за влака. Прис
тигам на обед. До тогава не 
се омъжвай.”

— Защо отивате в бюфе
та?

— Защото там има музи
ка.

— А защо тогава не оти 
вате в опера?

— Защото там няма би- — По тоя въпрос толкова 
в най-къси черти.те.ра.

Скъпо му се хващаЗАИ ОНЗИ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ

от та}ч ще иълЕ^Ат но 
Е лхииии ло 200 лин ара чето 
йод ата тодинл прекрасно ЩЕ
ПОСрЕЦЦА-:

Имаш ли тюььолцгЕлио?
-МЯМА/и...
-тогава няма а а чакаш, -новата 

[оа^на В „ВАЛИМ"-

Суро&А (сурое>д ГОДИНА
■5ли ОНЩ

-~Г~
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ЗА НАШИТЕ ДЕЦАЬратстбо у
Късо-но интереснопФранц БеЬЬ На пързалкатаРибите и звездите

Канадските учени забеля 
зали, че някои видове ри
би, отивайки в далечни мо 
рета и реки за да хвърлят 
хайвер на далечните си пъ 
тувания често се ръковод
ят точно по звездите.

На държанието на някои 
видове риби действува лу 
ната, промената на време
то, залеза и изгрева на сл- 

Когато минават

Франчекова шапчица. Тя
изглеждаше толкова малка.

върху
па |портиера! Но• то 

гаеа па никого ке беше до 
слях: ннто ка лайкатв, «и 
то1 нкюирегп еиийа рида 
то на портиера а огц* пс- 
лалко на Фрапчек.

— Хлапак безобразен! — 
«кк1*1 старецът. — Седя 
«з тук и кърпя обувки, в 
пякой изведнъж позвъни. 
Стана, изляза да видя кой 
в а то навън няла никого 
Аз всичко зная!

— Чуваш ли? — каза ла
йка лу.
, Фракчек изкриви лице 
ог неволя. Той 
ч« шапката е вече кзгубв

Момчето се казваше Фра 
.чек/ То имаше гъста коса 
и пълни бузи. Но това не 
бях аз, защото не живеех 
в града и нямах възмож
ност да натискал звънчета 
та по вратите на градски 
те къщи. А Фракчек нико
га не се свърщаше от учи
лище без да позвъни някъ
де из пътя.

Най-лного го 
звънчето на пътните вра
та на‘един двор, в конто с« 
издигаше висока бяла нъ- 
ща. Може би затова, защото 
беше опасно тук да се звъ
ни. Близо до) вратата се иа 
лираше къщурката на пор 
ти ера, който покрай това 
беше обугцар. През целия 
ден той седеше тук и кър
пеше стари обувки.' А Фра 
нчек, след като позвъни, 
веднага избяга. И сало ко- 
гато се отдалечеше от къ
щата, се орбъщаше и надпи 
наше от някой ъгъл. Порти 
ерът изтичваше, обръщаше 
се наоаж-натагък, страшно 
върднт, а Фракчек се пу
каше от смях.

Но един ден Франчек ня 
жаше щастие. Той натисна 
копчето на звънеца и иска
ше да избяга. Нс в този ло 
мент от врргата. внезапно 
се протягка кокалестата ръ 
ка на портиера и го счепка 
за шапката, ' С нея захва
на и един кичур от косата 
му. Франчек се нзплашн то 
лкова много, че едва успя 
да се излъкне м избяга, в 
шапката лу остана в ръце 
те на портиера.

Момчето запсчна да бяга 
колкото го вържеха крака
та. Спря чак във втората 
улица и ервам тогава се ос 
лели да се обърне и про
кара пръстите си по коса
та. Шапкта я нямаше, 
танал бе гологлав... Беше 
отчаян. По-добре беше пор
тиерът да го набие, от кол
кото да лу взеле шапчица

живот, ще пази да не я из 
цапа и няла да я изгуби. 
Ако я изгуби по-добре да 
не се връща в къщи, каза 
лайка, лу тогава.../

Сега тази хубава шапчи
ца беше при портиера. Да 
ли да отиде при него к да 
го помоли да му я върне?. 
Не, по-добре в челюстите 
на. лъва!

Обзе го силен страх. Ка 
као ще каже лайка лу? Да 
ли да избяга в Африка ле 
жду дивите животни? Да
ли да се лута по града и да 
чака. върху главата, лу да 
порасте нова шапка? Вре
мето минаваше и той мзгла 
дня като вълк. Плашил се 
или не, ще отива в къщи, 
няма какво да прави.

Тръгна из улицата с на
ведена глава.. Потайно се 
надяваше, че може би лай
ка лу няма веднага да забе 
лежи, че е гологлав. О, 
поне да изпразни своята чи 
ния. После лесно ще се из 
мъкне от къщи и няма да 
го има все докато не падне 
ногц.

Но и това желание не му 
се осъществи. Щом. влезе 
в кухнята, лайка лу го по
гледа и зачудена го попк-

и толкова смешно 
главата

ъкцетр., 
край много осветлени градо 
ве, рибите се смущават от 
множеството светилки, 
те не променят посоката, 
но се упраляват по звезди-

лалешв

но

те.

Мишив певец
рих си ръката, скъсах си 
яката. Бате триеше припр- 

лявото коляно. Сашко

Ах, каква пързалка има, 
Анне, тази зима! — каза ба 
те със въздишка над своя
та книжка.

И измъкнахме се двама, 
без да види мама. А вън- 
Сашко, 
смях и тлгьч до бога. Кой с 
кънките кой с обуща по ле 
да се спуща. В нашата шей 
на пък има място за петк-

мислешв, Мишката не се числи ме
жду певците. А специалие 
тите-музиканти казват, че 
мишките пеят. Онова цвър 
кане, което ние чуваме всъ 
щност са най-високите то
нове от хубавия им глас.

Музикантите твърде усъ 
рдно проучавали гласа на 
мишките и твърдят, че до 
брите певци между тях мо

не. яно
здраво си охлузи румените 
бузи, а раздрана бе на Ми 
лка новата престилка.

— Така е това всеки ден 
,— продължи портиерът. — 
А на това трябва да се сл 
ожи край! Ако вие 
ж«Ре да вразумите

Но пострада клети Гого, 
види се, най-много: той из 
губи си калпака и със глас 
заплака.

не ло Милко, Гого
този

ваш хлапак аз ще го пау 
ча на ул.

— Чуваш ли? — отново 
каза лайка му.

— Няма никога вече.. — 
съкрушено промънка Фре 
нчек.

Портиерът ложе би няла 
ше намерение да задържи 
шапката лу а ложе би и 
съжали Франчек. Както и 
да било, но преди лайката 
лу поиска шапката, стари 
Д1» портиер я свали от гла ■ 
вата на момчето.

Скарахме се пак — пла
хи бледи, с болки и повре
ди... Но след малко се раз
смяхме — ив шейната бя
хме.

— Карай! Да ое най тра
ем та макар да знаем, че по 
днешната пързалка ще я- 
дем тупалка.

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

гат да имат диапазон от 
две октави. Пеенето на ми 
шките не ■

ма.
Накачихме се веднага, че 

денят си бяга, и потеглих 
ме лудешки с викове и сме 
шки.

Но щом стигнахме до 
края, как стана, не зная— 
прекатури се шейната и 
ний — на земята! Аз уда-

чуваме, поне
же нашето ухо не е толко
ва съвършено. Музиканти
те са проучавали пеенето 
на мил пейте с помощта на 
апарати за засилване гласа 
и дошли до интересни резу 
лтати.

та:
— Къде е шапката ти?
Франчек промънка не

що неясно. Няма шапката 
му не струва да лъже! Га
на реши и откровено разка 
яа всичко на лайка си.

Майка лу се вдигна, хва 
на го първо за ухото, а по 
сле за ръка и го изведе ст 
кухнята по у лигата, къл 
бялата къща.

Срал го беше, че пред хо 
рата тя го води за ръка, 
не се опъваше. Вървеше с 
нея като виновник, когото• 
водят на съд. По-леко ще
ше да лу е ако отиваше 
пред същински съд, откел 
кого пред портиера.

Сигнаха до вратнята със 
звънчето и майка лу реши 
телно позвъни. ‘Портиерът 
излезе и попита:

— Какво искате?
Когато видя лалкия па

лавец портиерът изговори 
нещо като псувня, И лай
ката лу и момчето го погле 
дала изненадани, защото 
ка върха на неговата по бел 
яла косц стоеше пъстрата

Миян деца, честита ви Новата 1962. година. Желаем ви много 

радости и успех в ученето.
— Ето ти я! — каза той. 

— Друг път се пази.
На Франчек олекна. Нас 

мея се и от голяма радост 
щасмюлко щеше да прегъ 
рне портиера. След това ка 
то че ли се уплаши да не 
му я вземе отново и избяга 
по улицата.
Той чу само още това как 

лайка му се извинява и бл 
агодари .След това подир 
него отекнаха нейните бъ 
рзи крачки. Фрапчек пус 
па да го хване пак за ръ-

В новата годнна ще ви зарадваме с ДЕТСКО ВЕСТНИЧЕ. През 
февруари ще излезе първият брои а затова помолете преподавателите 
ща започнат записването ви □ ви обадят по колко броя да ви изпращаме

Очаквайте вашия вестпвк през февруари.ос-

редакциятА

«■шаншиииаимиишшшшшиишшага.
Имаше за какво и да жа 

ли. Отдавна желаеше да и- 
ла такава шапка: лека, пъ 
спра, със щит... Можеше да 
я натъкне дори до носа си. 
Шапка, и то каква, шапка! 
Много момчета лу завижда 
ха за нея. Когато лайка лу 
я купи, той обегца, че ще 
бъде добър през целия си

<с ъш
ка.

— Още един път, ако чу 
я -ракова негцо ще хо 
диги гологлав, друга шапка 
няма да
гурно не крада пари!

Колко е приятно да сто
иш и да наблюдаваш рабо
тата на младите 
Този кът от биологическия

кабинет бе превърнат в жи
ва зология. Животните жи

Спи врабченце гладно 
в сламата прогнила, 
а в съня си вижда 
пролет подранила.

еколози. веят от грижата на млади
те еколози. Всеки ден по 
една група дохожда и вни 
мателно променя водата в 
стъклениците. Още по-ин
тересни са животните в те 
рариума. Някои от тях ве
че спят зимен сън.

Благодарение на трудол
юбивите ръце и 
любовта

получиш. Аз ск-

НОВИНИ ОТ НА
ШИЯ КЛУБ

Момчето мълчеше. Здра 
вата държаше шапката си
ката че ли не бе сигурно
че тя се намира на главата 
му.

>'
Досегашната работа на 

младите биолози е похвал
на. Различните секции по
стигат ежедневно нови ус
пехи.

Младите еколози: грижа 
за животните в терариума 
и водните жирстни.

Препаратори: препари
рали са няколко птици и 
глава на елен.

Цветари: те са най-трудо 
любиви досега. Постоянно 
засаждат цветя.

Градинари: и те. през пое 
ледно време започнаха да 
работят усиленое.

Техници: направили са 
няколко1 къщи за птици и 
уреди за мерене разте- 
жа на растенията.

Зорка Илиева УШ-З

Къща то си прави 
в цъфналите клони, 
нежен цвят по нея 
ябълката рони.

— Щ звъниш ли още по 
чуждите врата? — пепита 
го майка му.

— Не ща, мамс, вярвай 
ли — отговори Франчек се 
рцозно.

Може би така е било. Аз 
не зная, но зная, че Фрак 
чек не е този който връща 
йки се от училище поияко 
га ,натисне звънчето на 
меята вратя. Той няма пъ 
стра шапка но има някаква 
сплъстена с рошов кучур 
и а темето.

Може да се случи и тя 
един път да остане в ло- 
ие ръце.

грижата, 
и интересувание- 

в кабинета ще срещ
неш най-различни 
ни, които се нормално раз
виват и размножават.

Тази работа 
ните-еколози

то им
Над земята много 
светлина се лее, 
то крилца размахва — 
иска да запее...

живот-

Купон № 3. на малчута- 
ми направи 

и увере 
на съм, че тяхната работа 
в бъдеще ще бъде пс-упо- 
рита, по-резултатна.

силно впечатление1. Неотдавна бе освободена една провинция иа 
полуостров Индия. Същата до сега беше колония на 
Португалия. Коя е тази провинция и кой Я освободи?

2. В Скопие бе проведен Третият) балкански шам 
пионат по баектебол. В него участвуваха отборите на 
Румъния, Турция, Югославия и България. Кой е пър

Но от сладка, дрямка 
бързо се събуди — 
около му падат 
снежни пеперуди.Людмила Симеонова 

УШ-З•> _____  ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОНвенецът:
3. Един югославски (поет особеио е обичал деца

та, затова го викали „чичко”. Той уреждал детско спи 
сание, по което сраггал твърде известен и заглавието 

,и!а описанието стан/ало негово презиме. Кой е този 
пое/г?,

иа
Чух звънчета вече аз 
иде, иде Дядо Мраз 
пезАт тихичко навън, 
ронят, ронят звън след

ОТГОВОРИ:

1.
звън.

С пъргав златорог 
иде, иде; той

елен
при мен, 

лети 
весело скрипти.

3.
със гиейничката 
Снез/скоИме и презгиче

уч-к от основното уч-ще 

адрес: улица (село) -----

Метнал старецът чувал, - 
цял в скреж е побелял.
Ей, подаръци безброй 
на децата носи той!община

Мария Деянова V
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Земеделска кооперация
СТОЧАР

Кооперативният съвет, Управител
ният отбор и трудовият колектив 

на земеделска кооперация Ь Каменица йри ДимишроЬ1рад

НАПРЕДЪК“»9
от Долно Тлъмино, Босилеградско честити Новото 1902 година

на всички свои членове
и останали трчдови хорачеститят Новата 

1962 година
на всички трудови хора. Общинският синдикален съвет

________— е Босилеградско----------- ;----делови Приятели, членове 

на земеделската коопера
ция, на общинския коми
тет на СКС, на общин- 

отбор на ССРН и 

общинския народен отбор,

трудещи се от комуната, 
околията и страната

на всички

ския ЧЕСТИТИ НОВАТА 

1962 ГОДИНА
с Пожелания за още По-щастлив живот 

и По-големи Победи в социалисти
ческото строителство!

кашо им иожелаваш усиех 

в рабошаша и в изгражда
нето на социализма във ФНРЮ!

Колективът на занаятчийско предприятие

„МЕХАНИК“
в Димитровград

честито новата 1962 годинаСтроително
предприятие „ Г радия“

В ДИМИТРОВГРАД на всички свои делови приятели

честити новото 

1962 година
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 

НА НАРОДНАТА МЛАДЕЖ
в Босилеград

на всички трудови хора 

от Димитровградско и им 

пожелава успех в социа
листическото строителство

честити Новата 1962 година
на всички младежи и девойки в Босилеград
ско и Вранска околия, какшо и на младеж
та от Димитровградско, каШо им Пожела
ва щастие, усйехи в рабошаша и нови По
беди в социалистическото строителство!
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1Г=1Г=1Р=1П=1Г=1Г II
ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ.

НА КОМБИНАТА 34 ГУМЕНИ ИЗДЕЛИЯ
II
II
I„ДИМИТРОВГРАД,“I
II
II
IВ ДИМИТРОВГРАД II
II честити НоЬата 1962 година II
II на всички трудещи се в страната и на своите 

делови приятели, като им Пожелава усйех 

в работата и социалистическото строителство

II

I\

I I
I IКомбинатът „Димитровград“ произвежда доброкачествени и ху

баво изработени гумени обувки, ботуши, гумирани тъкани (платна),
технически стоки и гумени нишки.

I
I I
! I

спге.

НАРОДНИЯТ ОТБОР
НА БОСИЛЕГРАДСКАТА 

ОБЩИНА

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
НАПРЕДЪК“

В БОСИЛЕГРАД
—— ' ---~~честити Новото 1962 година честити Новото 1362 годинана всички граждани

като пм пожелава щастие, радост в живота и 

още по-големи победи в създаването на жела
но благосъстояние, изграждането на социали
зма и разцвета па братството и единството

на всички членове, делови прияте
ли и останали трудови хора с по
желание за щастие 

успех в работата
в живота

7 ЮЛИ“ Кооперацията изкупува 
скостопански

ТЪРГОВСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 00

. в Димитровград
от производителите всички видове сел-

произведення и ги предлага 
предприятия и останалите на търговските

нотребнтели

честити Новото 1962 година Госшилничарско йредйрияшие

»ШКШ в ДимитровградНА ВСИЧКИ СВОИ 

потребители, 

като им пожелава
щастие и усйех е работата

7

много
и Делови приятели
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>•ОБЩИНСКИЯТ НАРОДЕН ОТБОР
В ДИМИТРОВГРАД

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
I': ТОПЛИ дол

честити Новата 1962 година
но всички граждани на комуната и страната

със седище в Божица, Босилеградско
31 честити Новата 1962 година§и им пожелава още ио -— големи победи 

в социалистическото строителство
■

Общинският комитет на Съюза 

на комунистите в Босилеград

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1962 ГОДИНА
на всички трудови хора и им пожелава много успехи 

в работата в социалистическото строителстзо 
и разцвета на братството и единството

Общинският отбор на Социалистическия 

съюз на трудовия народ от Босилеградско
на вснчкн кооператори н делови 

приятели и им поЖелава много 

успех в работата и социалисти
ческото преобразуване на селото

Кооперацията образува първия кнлимар- 

ски цех във Врамска околия, който 

предлага хубави килими при достъпни цени

Топлодолският строителен цех, чието 

седище е в Белград,

1
?>.1I/ 'I *

■
ЧЕСТИТИ НОВАТА 1962 ГОДИНА

& .1на всичка Шрудови хора и им Пожелава още По-круйни 
усПехи в създаването на По-висок жизнен уровен и още 

По-юлеМи Победи в изграждането на социализма
I

УIв
к!„НИШАВА“ЗЕМЕДЕЛСКА 

>1 кооперация
&:■ 1&ч

1В ДИМИТРОВГРАД

честити Новата 1982 година ЙУна всички свои членове, особено на ссъдружниците, 
и останали трудови хора Ф Пожелава им много

с качествената си работа спечели доверието 
на клиентитеУ ■Ууспех в социалистическото строителство 1 г.ш*

ПРЕДПРИЯТИЕ
„СВОБОДА“ В ДИМИТРОВГРАД

честити Новата 1962 година
НА ВСИЧКИ СВОИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ОСТАНАЛИ 

ТРУДЕЩИ, КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ В РАБОТАТА

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА КАЧЕСТВЕНИ 

МЪЖКИ, ДАМСКИ И ДЕТСКИ ДРЕХИ ПО НИЗКИ 

ЦЕНИ В СВОИТЕ МАГАЗИНИ:
Белград — ул. Таксвска № 16, Скопие — ул. 110 № 21, Ниш —ул, Ду- 

шанова № 32, Смедеревша Паланка - ул. Маршал Тито № 51, Власо- 

тиние — Неманина № 42, Димещшвград — ул. Маршал Тито № 127 и 
други места в страната.
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I

СМЕДЕРЕВО В СМЕДЕРЕВвМИНИ И ЖЕАЕЗАРА
:а■

Предлагат на мините, индустриалните и 

железопътно-транспортни предприятия8
в — коловозни релси за индустриални линии с вгра- 

дени СКФ уреди
— железопътни оелси за теснолииейки 

оси за тоакторни ремаркета
— оазни отливки и ковани предмети 

цилпепси, пулпепси, кугл-лагери
8 НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

— разни ковани н пресовани селско» 
стопански сечива

— оси за колзз
— плугове части и лр.

■

■
■ 8

Нашите произведения са изработени от висококачествена сто
мана.■

8 произведена в собствена стоманолеярна ф Гарантираме 
за всички свои произведения качество, сигурност в трайност.

ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВНА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ■8 на мините и железари СМЕДЕРЕВО в Смедеревочеститим шит ж годинд
«■■■■■■■■№ 1ВЕаваЕа!яа1!йзаязашзвв8езнйив8нвяв:1!янанянииининн»'1ииииимииииаииииииииииииииишиияииииииииии1

Общинският комитет
на Съюза на
Общинският отбор

на Социалистическия 

в Димитровград

ЗЕМЕДЕЛСКА 1А КООПЕРА ЦИЯ

в село горна лисина бооилеградско комунистите

честити Новото 1011 година
на всички членове на кооперацията, 

на деловите си приятели и на оста
налите трудови хора в комуната и 

страната. Пожелава им много успех 

в социалистическото изграждане
на ФНРЮ

съюз

Честитят

Новото 1962 годино
на всички трудови хора 

и им пожелават успех 

в социалистическото 

строителство
Кооперацията ош Горна Лисина. Покрай останалите

сшоиански Произведения, е единствения закуйник на коне 
в този край По задоволителни цени

селско-

Кооперативният 

Управителният
съвет,

отбор и
ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ

ВА земеделска кооперацияУСЛУГА“КОЛЕКТИВЪТ НА КОМУНАЛНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

в Димитровград Победа
В^МИЛОВЦИ -- Днмитоовгпаппип

честити Новото годино но всички трудови хоро
и им пожелава успех в работата

честити Новото 1962 година
на своите членове

успех в работата
и им пожелават


