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ХОДИ И 8 случаи, когато дохо 
и само по-заслугзобщините, републиките, а съ 

ществува и съюзна комисия.
Първостепенната задача на 

тези комисии е да дават съ
вети на трудовите колекти
ви, как най-правилно да при 
лагат общите мерила при ра 
зпределението на чистия при 
ход на фондове и лични до
ходи. Тези комисии ще устро 
йват договори между сродни 
колективи, ще пренасят опи 
та на другите, а само в край 
на степен, когато не помог
нат тези средства, ще изпод 
зуват правото си, т. е. ще на 
лагат на трудовия колектив 
да спре разпределеното и на> 
ново да обсъди своя правил-' 
пик, като при това 
всичко, което не съответству 
ва на общите мерила и прин 
ципи.

Системата на разпределени 
ето на дохода според труда, 
която у нас представлява кр 
айъгълен камък на обществе 
ното устройство, доби в по
следното време нови импул
си: Закон за образуване на 
комисии по провеждане на 
постановленията за разпреде
ление на чистя приход в сте 
папските организации и уч
режденията п Инструкция за 
утвърждаване и прилагане 
ма общите мерила на разпре
деление на чистия приход.

дът расте 
на колектива.

Това искане за по-бърз ръ 
ст на фондовете е разбирае 
мо ако се имат пред вид бъ 

на техникатарзото развитие 
и на производствените проце
си. Именно това развитие из 
исква от всеки колектив мак 
снмум усилия и големи вло
жения, за да може да се вър- 

крак с развитието и да 
се устоява в конкуренцията 
на пазара.
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Какво представляват тези 
два акта? Инструкцията е в- 
същност конкретизиране на 
принципите на Препоръката 
за разпределение на чистия 
приход, която преди няколко 

бе утвърдена от Съюз 
пата народна скупщина и с 
която се възлага на трудови
те колективи при разпределе 
нието на своя чист приход да 

като добри стопа 
Закона за

При повърхностно гледане мо
же да се заключи, че 
най-нови мерки спъват 
ограничават правата на тру 
довите колективи да разпре
делят самостоятелно своя до
ход. Всъщност трудовият ко 
лектив си остава изключите 
лен собственик на дохода, ко
йто осъществява. Той сам го 
разпределя на фондове и ли
чен доход, сам утвърждава

тези
или

измени

месеца

Какви са шези общи 
мерила и какво 

означаваш
постъпват 
ни. С другия акт — 
образуване на 
провеждаме 
та за разпределение 
тия приход в стопанските ор 
ганизации и учреждения — 
се установява своеобразен оо 

който тряб

комисии по 
на поставления-

на чие
своите мерила за разпреде
ление. Обаче не може да пра 
ви това по начин, който е про 

обшитс у-
Същността е в това, че ни

кой няма право да присвоява 
онова, което не е резултат 
на неговия труд. Съвкупният 
приход, който е осъществен 
от трудовия колектив чрез 
неоправдано повдигане на це 
ните, спекула, монополно по 
ложение на пазара или по
средством други подобни на 
чини
приход, който не идва в ре
зултат на повишената произ 
водителност на труда и ико- 
номневането не може да се 
разпределя за лични доходи. 
Този приход обезателно се 
внася във фондовете на пред 
приятието.

Втората особеност на общ 
нте мерила за разпределение 
на чистия приход на фондо
ве и лични доходи се състои 
в това, че те налагат фондо
вете на предприятието да ра 
стат по-бързо от личните до

чмооположеп на 
казания. Колективът не 
же да присвоява онова, кое 
то не е заработено, общество

мо
ществен контрол,

помогне на трудовите 
съгледат свое-ва да

колективи да __
то положение и да си изград 
ят собствени мерила за раз
пределението, които няма да 

разрез с общите мерила, 
валидни за цялата страна. Та 

комисии се образуват в

то не му позволява да стопа 
ннева така или по-точно, за
щищава го от ония, които би 
се опитали да му наложат та 
кива мерила, които в скоро 
време биха го довели до о- 
сиромашаване.

са в значи, съвкупният
кива

Първостепенна задача на 
трудовите колективи е още 
веднаж цялостно и обстойно 
да обсъдят своите правилни 
ци за разпределението и да 
ги съобразят с мерилата, 
дадени в Инструкцията, бе» 
да чакат това да им се нало
жи от комисиите, които ве
че се образуват по общини-

От празника на труда в Ди
митровград влиза в строй о- 

промишлен обект—ш
ще един 
фабриката за гумени нишки, 
единствена по рода си у нас
и на Балкана.

■ЩШЩ един детайлНа снимката: 
от халите й.- •••:'««

те.
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Привет на работниците от стоманолеярните!
Привет на учителите на живота!
И преди всичко,привет на УЧИТЕЛЯ, който в неумор

на борба и саможертва, съвместно със своите храбри съ 
труднициис целия народ, сътвори тази слънчева пролет 
за Югославия, пролет за всички нейни хора.

Майски привети НЕМУ, който зася хляб в целините, 
който разрови пуицтацнте и седловшште, за да посади ло
зя. На ОНЯ, който изпъстри с нови селища долините, укра 
си бреговете и построи пътища, здравни заведения и учи 
лища.
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I '■Най-напред привети НЕМУ, заиХото пренесе мисълта 

на нашите трудещи се върху всички хора, с които се ерв 
щна на дългите плавалия и пътувалия.

За всичко нскрено и добро!
За Май, който прониква навсякъде, докосва челото на 

всекиго и се настанява във всяко нскрено сърце.

*

моЖ борбата за разцвет на истинскатанпълн^сво 
«оля тпи палостно в сърцата на нашите хора в навече 
рието на най-големия празник на международната работ 
ническа солидарност.

„а всекиго^И7предупреждава . враговете на междуиарод 
ното работническо движение за работническата срло~ 
нос? и за тяхното безпределно стремление към създава 

праведен свят, свят на мира н труда.

тенденциите, които провеждат "Д^^Хсто н? до 
просите за производителността и Р ПР показват пред

за каззга; .дкгл та-Зг
иб??б?за отстояване чистотТа^асвоя път, е станала си- 
мв!?Гна разбирателство и братство, на подадена ръка, на

опрощаване и па вечен извор па любов към приятели, 
без оглед па тяхната отдалеченост, техния цвят и фази 

те па тяхната борба. Защото същественото е, че освободи 
телцата борба на всички ония, коит о се борят, поддържа 
ме от сърце и с дело.

Да ие изброяваме успехите в сгроитслсгвото на Роди

гьвсичко кое
X -
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пата.

IВсеки ден и всяка нощ са строителство.
Всяка година кити една капия повече.
Всички капии са отворени и накичени.
И всички, които ги строят, са велики.
В очите им са обсерватории!
В сърцата — цветарници!
Май на младежта и децата! Май на поколението! На 

здравето! Май на обикновени радости, когато под зна
мената и арките се раздвижат хороводци. В ритъма на чес 
твуването на този светъл празник има нещо, което е съ 
четано с развълнуваните сърца, които ме са видели Май 

кървавите разплати! На възбраните и шева!
Нашият Май е празник на окончателната победа над 

злото. Всичко, което сс случва в този ден се случва, за 
щото го ражда любовта в обстановка, която никога не тря
бва да загубим.

Затова привет и честитка на войника!

НА ВСИЧКИ СВОИ ЧИТАТЕЛИ 
И СЪТРУДНИЦИ РЕДАКЦИИТЕ
В А „БРАТСТВО" и „ДРУГАРЧЕ" 
честитят международния празник
ва труда]

. *навсякъде. Докосва челото
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2 Посещението на Громнко а 

Югославня-йринос 

ряване на Приятелските шръзки 

между Югославия и СССР

] •л ?,сл '1 Протести на световната общественост срещу 

1 ^ ! ^ американските ядрени опити
бомбардировки с ядрени бом незачитане препоръките на 
би отворено изрази своя про ООН. Бразилия, няма да про
тест. Японската социалисти- стане да. иска неотложно 

партии издаде^с-ь^ ии> прекратяване на тези опити".

ПОТЛ

за иодоб-
1
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На 26 вечерта американ остров Рождество.
Този неразумен 

САЩ предизвика остри про- 
световното общео

акт яаската Комисия за ядрена ене 
ргия официално заяви, че на 
25 април над Пацифика е из 
■вършена експлозия на амери 
канска ядрена бомба. Спо
ред съобщенията на спомена ' 
та Комисия бомбата е изхвъ 
рлена от самолет недалеч от

ческа 'щШЩШЖ
ната борба и настойчивост на необвързаните страни за 
осъществяването на тези цели направи от тях първостек 

С пенен фактор в международните ст>бития. Между тези 
= страни Югославия заслужно заема изтъкнато мяст. Тя 
Ш винаги се стреми с примера си да допринесе за общите 
1 усилия за подобряване на международно сътрудничество 
Ш и прави всичко, което зависи от нея, да подобри своите 
= отношения с други страни. Югославската практика и пра 
= ктиката на други страни потвърждава убедително, че пъ 
= лното равноправие и взаимно зачитане са най-солидните 
Ш основи за изграждане на приятелство между народите, 
= за здрави отношения между държавите,

теста на 
твено мнение. което сение вСАЩ не могат да оправдаят 

по никой начин тази а*
ШИ, особено поради това, че 

момента на 
конференция.

★
КРАТКИПървата и единствена стра 

на на светз, която преживя тя последва в 
Женевската 
Министърът на външните ра 
боти на Япония Зентаро ко- 
сака поискал от САЩ да вло 

усилия за забра- 
не на ядрените опити.

IЦОВИНИ X

НОВИ 

ЕКСПЛОЗИИ
жат повече Посланикът Радош 

Йовапович се завърна 
в Югославия

Югославският посланик в 
София Радош Иованович се 
завърна в Югославия, къде- 
то ще постъпи на нова длъж 
ност. Преди да напусне Бъл 
гария посланикът Иованович 
бе приет от министър-предсе 
дателя на българското прави 
телство Антон Югов, и замес 
тник—председателя на прави 
телството Живко Живков и 
други държавни и политиче 
ски ръководители на НР Бъ 
лгария. Министърът на вън- 

работи Карло Лука
нов устрои вечера в чест на 
югославския посланик.

На прощалните срещи със 
споменатите български ръко 
водители Радош Иованович 
води и разговори по въпроси 
за икономическо сътруднича 
ство между двете страни.

На заминаване от Българи 
я Радош Иованович бе изпра 
тен от членовете на диплома 
тическия корпус и персона
ла на югославското посолс
тво.

★
Вестник „Ал акбар” пише, 

ОАР владее огорчениейШI че впротив поредицата ядрени о 
пити, които сега извършват 
САЩ на остров Рождество. 
По-нататък вестникът пише, 
че в света днес не са нужни 
само хубави думи, а той тьр 
си искрена акция за разоръ 
жаване. В рамките на тази 
акция първа крачка трябва 
да бъде въздържането от яд 
рени експерименти.

оразумение за тяхната забра 
на. Това оше повече, защото 
предложенията на необвърза 
ните страни и въобще тяхна 
та дейност в Женева съдър 
жат много елементи за един 
възприемчив, макар и време 
нен компромис, който несъм 
нено би позволил продълже 
ние на разговорите при по—• 
хубави перспективи. И след 
това защото последваха ак 
ции на известни най—популя 

в света, ко

=Решението на Вашингтон 
за нова поредица американс 
ки ядрени опити, която запо 
чна на 25 април т. г. на ост 
ров Рождество в Пацифика, 
едва ли можеше да дойде в 
Такъв нежален момент какъ 
вто е настоящият. Разбира 
се, тя би предизвикала рево 
лт и във всеки друг момент, 
както беше и миналата годи 
на по случай съветското пре 
късване на мораториума, ко 
йто съществуваше между тр 
ите ядрени сили.

Обаче този път особено тр 
ябва да се изтъкне, че нова 
та американска поредица на 
ядрени опити дойде тъкмо в 
момента на големите между 
■народни усилия за забрана 
на ядрените опити и постига 
не споразумение за разоръ 
жаването и по други спешни 
проблеми, които заплашват 
мира. Американските опити 
дойдоха по времето когато в 
Женева се събраха прелета 
оителите на осемнадесетте 
страни да намерят изход от 
аадънената улица, да изнаме 
рят такива решения, с които 
да се избегне усложняването 
на и без това усложното све
товно положение.

Поради това сегашното ре 
шение на Вашингтон, на пъ 
рво място бе осъдено от ця 
та световна общественост, 
която в тези крачки вижда, 
както би видяла и във всяка 
друга подобна постъпка, пре 
небрегванс на нейното иска 
не да бъде пощадена от беди 
те които носят тези експло 
зии за здравето и сигурнос 
тта на настоящите и бъдещи 
поколения и които заплаш 
ват световния мир.

Освен това Вашингтонско 
то решение трудно може да 
бъде прието другояче, освен 
като пренебрегване на всич 
ки онези усилия на необвър 
заните страни, за изнамира 
не на едно компромисно ре 
шение според което ядрени о 
пити да се отменят за по дъ 
лъг период и най—сетне да 
се дойде до едно разумно сп

.2 Неотдавнашното посещение на съветския министър 
на външните работи Андрей Громико^с, ^кто и^ мгьй

§ налогодишното посещение в
останат забележели като потвърждение на тези принци- 

— пи. Между двете посещения югославско-съветските отно 
= шения са се развивали положително, а това е било поло 
= зно за двете страни. През този период е постигнат напре 

3 търговския обмен, в областта на културното и нау 
сътрудничество и в контактите между синдикалните

Югославия и Съветския съ-
дък в 
чно

= и младежки организации на 
= юз.

★■
Варшавският вестник „Три 

буна люду” пише че ядрени
те опити на остров Рождес
тво!, представляват „предиз
викателство от страна на 
САЩ, хвърлено на разума и 
съзнанието на човечеството". 
САЩ са направили това, без 
да държат сметка за апелите 
на много държави и предло
жението на 8-те необвързани 
страни на Женевската кон
ференция по разоръжаване
то н подценяват протестите 

обществено 
мнение — се казва във вест
ника.

=шните Оценявайки тези резултати като израз на двустран 
на готовност да се продължи в тази насока и като потвър 

желанието за постоянно продълбочаване на 
нашата общественост посрещна сърдечно

§рни държавници 
ито без съмнение представ 
ляват израз на тежненията на 
оргомното болшинство 
вчеството, да бъде пощаде- 

ядрени опити. Не

ждение на
приятелството, . ____
министъра Громико. А очакванията се сбъднаха: от двете 

констатира, че посещението е било твърде по-

Iна чо

страни се 
лезно.

но от нови 
отдавнашното изявление на 
президента Тито за 
но прекратяване на ядрените 
опити намери твърде широк 
отзвук не само в световната 
общественост, но и между У 
частдащите в Женевската ко 
иференция. Такова беше и 
възванието на индийския пре 
миер Неру, към великите 
сили.

=нетлож Разговорите между Громико и Коча Попович пре
минаха в дух на приятелство и откровеност Извърши се 
обстойна размяна на мнения по най-важните международ 
ни проблеми и по въпросите за отношенията между Юго 
славия и СССР. В такъв дух преминаха и разговорите, 
които министър Громико има с президента Тито и под
председателя Кардел. Това безспорно ще допринесе за 
още по-добре взаимно разбирателство и приятелство,в ре 
зултат на което ще се дойде до реализиране на съществу 
вашите обективни възможности за разширяване и про 

= дълбочаване на сътрудничеството. Такива възможности 
Ц съществуват в много области, особено в областта на ико 
5 номиката, ако тази област се схваща в по-широк сми 
= съл на думата. Още по-развито и всестранно сътрудничес 
= тво между Югославия и СССР, две социалистически ст 
= рани, би влияло положително и извън техните държавни 

граници, в международни размери. С други думи, това раз 
ширено сътрудничество би оило от интерес за двете стра 
ни и за всички ония, които се стремят към подобряване 

= на международната обстановка и укрепването на светов 
= ния мир.

на световното

* Подготовки за 
репатриация па алжир* 

ски бежанци

„Бразилия посрещна с голя 
вестта за 

която
Дейността на необвързани 

те страни в Женева и техни 
те разумни компромисни ре 
шения, след това и настрое 
нието на най-широкото обше 
ствено мнение, и изразената 
готовност на великите сили 
да се откажат от ядрени опи 
ти при определени условия 
създаваха атмосфера, която 
даваше надежди, че все пак 
може да се постигне някак 
во споразумение.

За съжаление тази атмосфе 
ра както в целия свят, така 
и в Женева, сега е развале 
на. Всеки опит да се намери 
оправдание за тези експериме 
нти ще е излишен и поради 
това, че в началото на тази 
година и в САЩ твърдяха, че 
от военно становище не са 
нужни нови ядрени опити. 
Значи касае се само за прес 
тиж. А престижът на САЩ 
щеше да бъде много по-гол 
ям, ако не бяха експлозиите 
които сега стават на Пацифи

мо разочароване 
първата експлозия,
САЩ извършиха в новата по
редица от термоядрени опи
ти”, заяви бразилското мини 

на външните рабо

Временната изпълнителна 
власт в Алжир върши подго 
товки за репатриация и по 
срещане на над 200.000 бе
жанци, които през периода 
на седем годишната освободи 
телна война бяха принудени 
да оставят своите родни огни 
ща и потърсят убежище в съ 
седиите страни Тунис и Ма
роко. Както съобщава аген
ция Асошиетейд прес от Ро- 
ше Ноар е отправено възва- 
ние до алжирското населе
ние да окаже помощ в спро 
веждането на тази голяма ак 
ция, с която на хиляди бежа 
нци трябва да се позволи да 
се завърнат в онези места, в 
които искат да живеят да 
намерят приют и да им се да 
де работа, за да могат да се 
включат в живота на алжир 
ската общност.

стерство 
ти в своето официално съ
общение. В съобщението се 
изтъква, че Бразилия, също 
така е изразила своята затри! 
женост от миналогодишните 
съветски опити, че на конфе 
ренцията в Женева, съвмест 
но с други страни, повика ве

Логично е да се очаква, че напредъкът в съветско— 
югославските отношения, който бе осъществен през изто 
клата година, и приятелската атмосфера, пълна с разби
рателство и двустранна добра воля, под знака на която 
измина посещението на министър Громико, ще съдейству 
ва за по-нататъшното разширяване на контактите между 
обществените организации и за създаване на условия за 
размяна и на други държавнически посещения на различ 

щ ни равнища.

лик ите сили да отстранят но 
съгласията по отношение на 
опитите и добавя, че „по тоя 
случай Бразилия потвържда 
ва своето несъгласие с сегаш

Постояният развой на югославско—съветските отно 
= шения по възходяща линия в периода между двете посе- 
§ щения говори за стабилността на политическата ориен- 
= тировка на това поле. Същевременно той показва, че се- 
— гашннят положителен баланс е само едно стъпало в по>- 

нататъшния възход. Именно това ясно потвърждава посо 
= щението на Андрей Громико.

ната политика на великите 
сили по този въпрос, която о 
противоположна на интере 
сите на мира, международна

та сигурносст и представлявака.

От първите първомайски 
манифестации през 1890. го 
дшта до Втората световна 
война исканията на рабо
тническата

па активисти чрез мегафоня 
изхвърляла лозунги по слу 
чай празника.

Неприятелят бил пометен. 
Не знаел откъде да действу
ва. Едвам се опомнил и ето 
нова изненада: из река Люб 
ляница се появила малка фло 
тилия от около 30 корабча 
та от по 1 метър, накичени о 
червени лампиони. Начело 
вървял адмиралския кораб 
и па него светел

ПЪРВИ МАЙ ПРЕЗ 

НАРОДООСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА
съ-класа и 

на манифес- 
са се менили в за-

държшшето
тациите 
внснмост от степента на нзво 
юваннте права и обществено 
♦политическата обстановка. 
Първите манифестации 
осемчасов работен ден 
лнтнческн права за работни 
честното, манифестациите 

„ Първата световна вой
на минават под знака на бор 

избухването на

Първи май у нас, на освобо 
дената и неосвободената те 
риторшг, защото освободите
лното движение, което силно 
се разрасна през Втората 
световна война у нас даваше 
възможност за по-свободно 
чествуване.
В първомайското възвание 
на ЦК КПЮ от 1941 година 
се казва:

стрел и тъмница искат да ви 
накарат да бъдете послушни 
роби на капиталистическите 
експлоататори...

Работници и работнички!
Упорито укрепвайте 

та борческа сполотеност, коя 
то е най-сигурното оръжие в 
днешните съдбоносни

изключително значение. Мно 
го битки срещу надмощен не 
приятел, много диверсии и 
други акции против врага са 
предприемани и завършвани 
с победа именно на

Фоча. В голямата зала на тю 
тюневото предприятие се съ 
брали множество' хора. За 
значението на празника гово 
рил Иво-Лола Рибар, 
тъкнал, че предстоят тежки 
битки до окончателната побе 
да. На това

са за 
и по-

лозунгът: 
„Да живее Първи май". Вра 
гът.тръгнал да унищожи сва 
тешите корабчета. Тази зали 
сия използвали двама млада 
жи и незаблеязано се изка-

като изваша този ден.
Така например в навечери 

ето на Първи май 1942 годи
на Втора пролетарска брига 
да нападна в Чайниче

пред
ба против
нова война за ново разпреде 
леиие на света между капи
талистическите страни; в ус
ловнята на развиващия се фа „Трудовият народ от гра- 
шизъм в Италия и Германия ДОвете и селата на Югосла- 
вннманието на работническа ВИЯ| чесгвува тази година пр 
та класа се насочва към лик азннка на труда под знака 
валирането на фашизма и о- на страшната трагедия, коя- 
казване подкрепа на Съвет- то връхлетя върху' югослав
ския съюз, срещу когото не ските народи. Имперналисти 
престават различните видове ческите разбойници са разпо 
интервенции. В този период, късали нашата страна и са 
когато осемчасово работно поробили народите. Работни 
време е извоювано, работни
ческата класа предявява но
ви искания—национализира
не на индустрията, пълна сво 
бода на организиране и печа
та, въвеждане на обществено 
оенгурявне, увеличение на на 
дннцнте и редица други нс На домашните предатели да 
кання, конто се зараждат ве арестува масово нашите ра
диата след Първата световна ботннчески борци...” 
война

Първомайските манифеста 
пни през Втората световна 
война носят изразително ан 
тнфашистки характер, защо
то световното работиичесгво с различни закани, искат да 
през този период се обединя влеят страх в костите ви, за 
ва в борбата против фашист да вн направят негодни да Ге 
кит* поробители и техните противопоставите на най-не- 
слуги. За този период са ха човешкото експлоатиране, 
растерни празнуванията на което вн готвят. С терор, раз

първо чествува
не на Първи май през НОБ 
присъствувал и другарят Тито, когото

дни.
Свързвайте се с вашите бра
тя на село, създавайте борчес 
ки съюз на работници и сел 
яни... —

..Повече от когато и да би 
ло е необходимо народно еди 
нство в тези мъчителни часо 
ве. Не падайте духом, устой
те в борбата в която 
ни и в която ви води 
гардът на работническата кл 

— Комунистическата пар 
тия на Югославия.

Във възванието съществу 
ва отделен призив към мла
дежта, в който се казва:

„Югославски младежи!
Заплашва ви голяма опас

ност. В страната вн е дошъл 
най-върлнят враг на младеж 
та. Враг, който по най-перфи 
ден начин превръща младеж 
та в своя военна-завоевател 
на маппгна...

Младежи, Югославската ко 
муннстическа па’ртпя вн вика 
да бъдете в първите редици 
на народната борба против 
неприятеля завоевател, в бо 
рбата за щастливо и по-доб
ро бъдеще на младата гене
рация..

През Народоосвободителна 
та борба Първи май е имал

о
„ италиански войскови части и им на 

несе тежко поражение. На 
Първи май 1943 
ра пролетарска дивизия сра
зи италианските и четничес- 
шт войски при Яворика край 
Никшич. Врагът претърпя те 
жко поражение: 'около 500 
Х°итн ^ 580 пленени италиан 
ци и 200 пленени четници. От 
строя бяха изхвърлени около 
1^450 неприятелски войници и 
офицери, а загубите на Вго-
гямТ?пеТарСКа дивизия бяха 33гинали и 38 ране
ни бойци. В същата битка р 
пленено и огромно ко™1с? 
во оръжие: 5 танка. 10 кали?» 
она, 2 мотоциклета 
нскн оръдия, три 
леки

чили на покрива на главната 
поща. Тук се скрили до зори. 
Тогава развили огромно чер 
вено знаме на покрива и се 
изгубили. До девет часа сут 
римата врагът се мъчил да сва 
ли знамето. А когато успял, 
отведнъж от всички краища 
на Любляна се дигнали във 
висините балони с червеня 
знамена.

А последният военен праз 
ник на труда 1945 година се 
чествуваше различно. По-голя 
ма част от страната беше сво 
бодна и последваха невиж
дани по масовост и възторг 
тържества, на които наред 
с лозунгите за окончателна 
победа над мракобесните фа 
шистки сили личаха и ония 
за обновяване и изграждане 
на страната. Войната вече бе 
свършена и на югославските 
народи предстоеше упорит 
труд за издигане на разруше 
ното, за създаване на трудо 
ви и жизнени усилия за ко 
ито десетилетя се бореше ра- 
оотничеството на Югославия 
и в името на които демоистри 
раше на този ден, всяка годя 
на от 1890 насам.

народът поздра
вил твърДе сърдечно при при 
стигането му в залата. Дори 
е имало и хор, който изпял ия 
колко песни. Същата година 
на Първи май е бил устроен 
и военен парад в Корепица в 
Лика. Участници в 
били питомците от офицерска 
та школа на Главния щаб на 
-■хърватско и бойците 
ви хърватски 
тальон.

Први май обаче не е чест 
н^спг^щЮ П° ФР°нтовете и 
тял^Е?ДИата теРитория. В 
градовете и селата на този 
Аен е имало много акции с 
и те°еС«1беЛЯЗВаи нРазникът 
Р°Да, че пойдата^ие^леад
то”ашоте1П°ГаТеЛНа П

коло 1.000 Н3 ^ юбляна о 
тни

година Вто-

ви ка- 
аван парада

аса
от Пър 

пролетарски ба
ческата класа е изложена на 
най-суров терор. Германски
те империалистически разбо 
йннцн са изпратили в наша 
та страна злогласното Геста 
по, а италианските така на 
речената Овра, с помощта

4 плани 
тежки и 8 

минохвъргачки 8 кят%. 
течници. 12 лекн кар^ечвдод 500 пушки, 1.100 
военен материал Ар

Но освен военните настъгт 
ления, на този ден
родоосвободителяата борба 
са устройвани за услотия^.грандиозни чествур^^Г51

ржествено отпразц^^

И по-нататък:
„Работници н работнички 

от Югославия!
Кръвниците на трудовия 

народ искат да вн заплашат
голямата

М. Н. Нейко»
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ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО 

В ДИМИТРОВГРАД
\

ф Единствена фабрика у нас и па Балкана
ф Денонощни усилия на колектива за изграждане на фабриката
ф Първи Поръчки
ф Качеството на Производството Прието със задоволс№.во
ф Само след една година Югославия няма да внася гумени нишки

тъци но има оправдание защо- 
то това е първата фабрика у 
нас проектантите не са могли 
да предвиждат какви все тру 
дностн могат да се явят.

Много усилия положиха те 
хническня директор Милан 
Тепшич, ръководителят 
производството Петър Наков

халите 
1 фабриката

— Дължа да изразя голяма 
благодарност на колектива ко 
йто навреме обезпеуш прозво 
дството на така търсени сто
ки в нашата страна. Досега 
сме работили с една трета от 
капацитета с целда се подгот 
вят работниците за редовно 
производство, а сега от Пър
ви май започваме.

Първи поръчки 
■отдавна в Димитровград 

се състоя съвещание, 
първо по ред с прелета 

вителн на онези фабрики от 
страната, конто са заинтере
совани за гумени нишки, а 
конто до днес са ги внасяли 
от чужбина. Бяха застъпени

от предприятията-комеумато- 
ри, че произведените гумени 
нишки в Димитровград по 
нищо не изостават рт пропз 
велените в чужбина.' От тога 
ва постояно пристигат писма 
за нови доставки. Тук идват 
представители ца фабрики, 
които се интересуват от про

нВ търговските справочници и стопанската карта на 
Югославия от Първи май тая година ще бъде вписано и- 
мето на „Димитровград”—първата фабрика за произвол 
ство на гумени нишки у нас и на Балкана. Гумени нишки 
до сега са произвеждани в Италия, Западна Германия и 
СССР. В последно време те стават твърде търсен' арти 
кул н намират приложение както в позамантерията, та 

производството на други стоки за широко потреб

на

- ка и в 
. ление. фабрикатаКолективът на 

е готов да поеме произвол-
300 дупчици се изкарват око 
ло 4200 гумени нишки отве
днъж. При излизането на ни 
нпейте те се запрашват и чрез 
свободно падане върху тран
спортьорите се извършва пъ 
рвата фаза на сушене, а след 
това с последния транспор
тьор нишките се прокарват 
през един тунел, където при 
определил температура се ву 
лканизират и преминават в 
еластично състояние.

Понататък се измерва дебе 
лината, а след това се намо
тават на специални калеми. 
От тези калеми гумещгге ни 
шки се конфекцнонират и 
при това се извършва класи 
фикация по димензии и се 
приготовяват за използване в 
позамантерийната промишле' 
мост.

ствотоВъв връзка с тази нова тру 
победа разговаряхме ■ >;дова

със специалистите ръковод- 
твото и членовете на коле
ктива за тяхната работа и у- 
силия при изграждането на 
комбината.

о скоро почти всички ра 
ботници от фабриката 
бяха земеделски г.роиз 

водтели. Младите момичета 
Бранка Соколова и Димит
ричка Маринкова, работни 
ците Никола Колев и Драган 
Владимиров и много други и 
мат съвсем малък стаж в кау 
чуковата промишленост, но 
успяха да овладеят произвол 
ствения процес и да станат 
майстори в производството.

Във фабриката всички при 
казват на усилията на Петър 
Деянов. Той беше дълги годи 

в магазина. Сега

А-Швй

Нашите хора с лекота усво
иха производството

Ръководителят на отдела,' 
другарят Петър Наков ни по 
каза новите машини и ни ра
зказа за сложния технологи
чески процес на производст
вото на гумени нишки.

— Най-важно, което тряб
ва да подчертая, това е че в 
новия комбинат работят ра
ботници от Димитровградс
ко и че те бързо усвоиха те 
хническия процес.„Това на
прави впечатление и на чу
ждестранните специалисти.

Говорейки за производство 
то на гумените нишки той ка

ни щанднет 
е председател на синдикална 
та група във фабриката. Той 

овладее процеса•успя да 
на производството така, че 
стана отличен ръководител в 
цеха. Подобен е случаят с 
Петър Наков отличен техно
лог и ръководител на произ 
водството. Тези хора изпол 
зваха присъствието на чуж 
дестранните специалисти. Те 
оставаха и по деветнадесет 
часа край машините за да 
научат повече.

От Първи май започва ре 
довно производство на гуме 
ни нишки в новата Димитров 
градска фабрика. По тоя на 
чин още тази година нашата 
общност ше намали вноса на 

нишки с 80 тона, а в

При това целият ход на пр 
оизводството се следи чрез 
лабораторен контрол.

Този процес обаче за нас о 
скрит. Огромнитеставаше 

машини, работата на които 
направляваха малък брой ра 
ботници, на неопитното око 
не даваха да види отделните 
процеси на това производст 
во. В това можеха да се ви
дят само няколко работници 
и работнички, които с вни- 

наблюдаваха работата

за: Бранка Соколова н Димитринка Маринкова в цеха на измерването
известни фирми като: „Тот- 
ра" от Любляна, Чаковец—за 
вода за изработка на чорапи 
„Младост” от Суботица, „Но 
восаджанка" от Нови сад. 

специалисти. Представителите на тези доб 
ре известни фабрики се из
казаха положително за качес 
твото на гумените нишки, 
произведени в Димитровг- 
град за опаковката а също 
така бе изтъкнат проблемът 
около конфекционирането на 
стоката. С помощта на фаб
риката за произвеждане на 
дантели и пердета от Суботи 
ца и тоя проблем е напълно 
разрешен.

След съвещанието колекти 
вът на фабриката грижливо 
приготви мостри от гумени 
нишки, които бяха изпрате
ни на фабриките за да оцен 
ят производството. Наскоро 
започнаха да пристигат поръ 
чки и мнения на отговорни 
специалисти.

Накрая директорът Ко- 
мбината, другаря Виденов ка

— От специален вид естес
твен каучук и определени 
химикали се прави каучуко 
ва смес като се прибавя боя 
според това какви гумени ни 
шки желаем.

Така подготвена сместа се 
разтваря в бензин чрез дво
ен валяк и чрез специални 
бъркачки се получава вулка 
низирано цемент-лепило с ви 
скозитет определящ се от то 
ва, какво ще е големината на 
произвежданите нишки. След 
предварително филтриране 
гуменото лепило се поставя 
в шприц-машина,- от която 
през специални дизни с по

и всички работници от маши I 
'нното п електроработилница- I 
та, около монтажа и усвояв^ 
нето на производството бяха 
ангажирани и чуждестрани 
работници и 
Същите тук работеха два ме 
сеца за да подготвят наште 
работници.

Хората пък са взимани пр 
едимно от производствения 
цех на гумарата. Това са мла 
дн работници без повече от 
.4 \.ца година трудов стаж в ка- 

Мога

изводството и искат да под 
пишат договор за доставки. 
Във връзка с приключване 
на пробното производство и 
пускането на фабриката в де 
йствне директорът на фабри 
ката Живко Виденов заяви:
. — За изграждането бяха 
нужни лишения от страна на 
колектива и всички онези, ко 
нто имаха връзка с построява 
пето на този важен обект. Раз 
бира се, имахме и труднос
ти. Проектите имаха недоста

мание
на машините и направляваха
производството.

гумени
1963 година се очертават въз 
можностн този артикул да 
бъде заличен от списъка на . 
вносните стоки. Всички наши 
фабрики ще използват гуме 
ни нишки от производството 
на единствената наша фабри 
ка в Димитровград.

Пробното производство бе 
успешно

обхванаоляма радост 
колектива на Комбина
та, когато преди извее 

време пристигна вестта
[ учуковата индустрия, 

да кажа, че същите успяха 
да овладеят производствения 
процес, благодарение помощ 
та, която им даде другаря 
Наков. Те работеха деноно
щно, защото технологически
ят процес не е лек. Обаче тех 
инте усилия не останаха на 
празни. Производството на 
гумени нишки днес вече не е 
проблем. От качеството на 
продукцията сме доволни, но 
това не значи, че няма да ра 
ботим и по нататк за усъвър 
шсствуване на пронзводство-

тно

ПЪРВИ МАЙ В ОСВОБОДЕНИЯ 

БЕЛГРАД 1945.
Б. Николов

Осма сръбскаСлед това
бригада замина за Земуи.
Всеки ден по два пъти оти- 

от Земуи до Баница, 
за да извръшнм последните 
приготовления за първомай
ския парад. Всеки ден изми
нахме по 20 километра без 
ла почувствуваме какво и 
да било умора. Упражнения 
та научихме съвършено.
И ето. дългоочакваният ден 

дойде.
Изгря прекрасен пролетен 

майски ден. Свободният Бел 
град ликуваше. Рано сутрин
та на Първи май. тръгнахме г Според плана па общипс | „Лъжа и паралъжа" от Кос-
от Зсму"г_ °цС барала,’ кома < кия отбор за чествуваие на • Та Трифкович.
плуваше другарката ’ Саша ' Първи май, деня на труда, в На 2 май се устройва во- 
Яворииа, комисар на иашта Босилеградско се правят под лейболна среща между гарни
чета. Беше развълнувана. I я готовки за организиране на 30„а п Босилеград и младеж ! различни спортни игри меж
излезе пред бритада^ ^а_ различни спортни състезания та ох икономическото учили ] -ду основните осмокласни у
п-™ГСсК всекиго. Неопигу , и други подобни. Градът ще ще а подиробед ще се състои
ема беше тази картина. По- бъде хубаво украсен с цветя 
строили сме се стегнат и / зеленина,
напети партизани * парти-
тзпкн тя ндвз от един 
друг, стяга му ръката при
ятелски....

кво съзвучие! За пръв 
ще празнуваме толкова оча
кваната пролет...

Никой не знаеше за почив 
трескаво се

пътСлед пробива на Сремския | 
фронт и чистката на босут- 
ските гори от фашистки пъл 
чища — немци, уста ши и А» 
мобранци Осма сръбска бри 
гада, в която имаше голям 
брой бойци от Димитровград 
ско, спря победоносния- си 
поход и започна да се под
готвя за първомайския парад 
в Белград.

Великият празник
Заедно с пролетта 
и освобождението.

вахме
Всички

подготвяме за парада.
Обаче от Върховния

заповед всички воени 
от обоза и свър-

ка.
щаб за:то.

стигна
зочиитсГчасти да '^ взимат

разочарова^о^райност. Зна
чи — няма да Участвувам. 
Ох колко тежки бяха тези 
минути.- Другите части из
лязоха иа една зелена лива
да недалеч от града.

Дълбоко покрусен, лягох 
в кревета. Но в таша ю- 
жни моменти спи ли сен 
Затворя очи и — току виж, 

мен излети някой не 
танк... след мал- 

ко.. пред мен изплава стро
гият лик на комисаря ил 
дружелюбния картечар А,Р-_ 
ган. Часовете бяха дълги до 
безкрайност!

Програма за чествуването на 1 май 

в Босигеградско и
набли

жаваше.
идваше , _
Каква хармония! Туптят сър 
Пата ни...

Нашата бригада ше 
кува в Стара Пазова до на
вечерието на празника, и-- 

пълен ред Ао

състезание по футбол.
В селата, особено в районибива

те центрове ще се устрои на
родно веселие и среши поттегляме се в

уреченото място. _
„.20 прил 1945. голина. Ра 

зположили сме се по къши-
те на гостоприемните хор 
от Войводина. Окърпваме 
смеем се и приказваме 
героичните и паметни 
от борбата.

Изведнъж нашата почивка 
от идването 

запо

пред
приятелски

чилита.
се.
за Димитровградскодни

до . • .Изведнъж Л°летя кур 
рът и ми донесе Р3*30™!* 
вест: ше участвувам на па 
пада1 Веднага скочих и за 
Р А намерих на поляшшъ

На 29 априлн е заплануван 
шахматен турнир между гар
низона и синдиката. А на 301 ще се продължи с народно 

увеселение.
На Първи май ше се устро 

ят колективни обеди по про 
дприятията, разходки, спорт*-, 
ни срещи и пр. 4

Тазгодишното посрещане 
па Първи май ще има търже 
ствен вид. Подготовките се 

на село и в

бе прекъснаташмшСлед малко — пристигна ра 
достиа вест и нашата орит 
да ше участвува на първ 
майския парад в Белград.

Между бойците насгьгШ 
неописуема радост: скаЧ 
ме, прегръщахме се, целув 
хме... Значи ше видя Тиго... 
Това беше най-големото же
лание след толкова дни на 
воюване. Пред очите ми из
плаваха незабравими образи 
от неотдавнашните схватки 

стрелки с неприятеля... 
— пролет! — ка-

Въодушевени-
освобо- } април лагерни огньове, вече 

рен кроз и академия с разно 
образна програма.

На Първи май ще бъдат 
организирани излети, весе
лие, а вечерта в кинозалата 
учениците от икономическо
то училище ще представят ко 

„Съмнително лице” 
от Бранислав Нушич, а уче
циците ОТ ОСНОВНОТО
класно училище ще устроят 
представление на комедията

1Тръгнахме, 
те маси
йг1™о“и'й!?“ ~ ™ Об-!
сипваха с цветя... 
прел Върховния комендант. 

Той, изправен и сияеш, по 
своите войници...

поздравят
миг се 
А там
лемина, разброи... малки. 

За съжаление, най малки 
, както винаги, бяха най 

назад. Обаче падна пи « 
най-тежко оръжие изатова
паднаха доста шеги и «ка 

по техен адрес... Олел 
-ова ни разделиха нови лге 
хи и обувки. Колко много 
г#» запалвах, когато завила* и 
се разделих от оръфаните н 
нечисти дрехи, . гари кучлу- 
пи новото облекло, проюм 
^ено в ролн.те фабрики, си 
яеше...

__ построяване
провеждат и 
град.

Стигнахме

те
В Димитровград срещу 

Първи май ще се състои фа 
келно шести вие. На площад 
„Освобождение'' след факел
ното ще се извеел весъл сне 
ктакъл на песни, рецитации 

и фолклор. След програмата

здравяваше 
С бодра, стегната крачка де 
филирахме пред другаря Ти- 
то любимия ни вожд.

А майският ден ухаеше на

Също така Първи май ще 
бъде посрещнат тържестве- 

селата. Вечерта срочни но и в
щу Първи май ще се устро 
ят тържествени вечери, а на 
самия празник народни ува.

I: медията

младост и здраве.
(По материали от Илия 

Марков
записал М. А.

осмо-

селення.
и пре 
Поое/да и



БРАТСТВО

Срещи с нашите хора
Наша шема Шшпт1шшш1тишш1шт1шн1111пт11л1т1пп1нмш1ш11ши1111шш1ш1нш11шшшкш1шииш11плштвдпшмшааижтш1нгошшшг

Коте е могла Загор
ка, мога и аз

Те са ог многого обикнеше
ни хора. Не са някакви факто
ри, които нареждат и разпо
реждат. Просто трудови хо
ра. Работят на различни мес 
та. И постигат добри резул 
таги. Не жалят труд, не изи 
екват много. Всеки от тях о-

бича своя жизнен позив, гор 
дее се с него и намира особе 
но удоволствие, хубаво и ин 
тересно, което другите не вн 
ждат в тези позиви. На това 
се дължат и добрите успехи. 
Наистина успехи на труда.

СТОПАНСКА
ЕДИНИЦА

• • I
В кооперация „Победа” ра

боти млад и надежден тех
ник, другарката Гордана То 
чиловац от Крупац. Тя е пос
тъпила на работа от септем
ври миналата година. Макър 
че още не е завършила сгопа 
нски техникум, тя се зае с ва 
жна и отговорна задача. В 
битката за по-високи добиви, 
другарката Точилац не жали 
труд и усилия. С право мо
жем да кажем, че тя живее 
и диша с 'ритъма на коопера

От университета направо 6 
производството

Правилно обяснявацията..
ползата от сдружението с ко 
операцията. Минава за голям 
стопански специалист и вече 
е спечелила доверието на

Обществената собственост над средствата за произ 
водството и ръководенето на колектива от страна на не
посредствените производители изисква колкото е по-въъ 
можно адекватни решения, а с цел за по-успешна рабо 
та на целокупния колектив. Един от характерните елемен 
ти. конто се поставят пред органите на работническото 
самоуправление в предприятието е решението във връ
зка със стопанските единици.

И литературата и практиката поставят въпроса за по 
нятието стопанска единица т. е. може ли поотделно място 
н разходите, схванато в смисъл на калкулация да има тр 
етман и да се воли като отделна стопанска единица, или 
не. Въпреки, че и литературата и практиката тези две по ц 
нятия често изравняват те в същност не са т. е. не винаги ч 
са едно и също. Мястото на разходите (работилници, | 
отделение, фаза и подобно) представява чисто счетовод- 
ствено-течническо понятие, докато стопанската единица 

е преди всичко икономическо — организацонно понятие, 
което означава съвокупен интерес и отговорност на една 
част от колектива.

имаме много работа. За късо 
време трябва да се залесят 
големи площи, А то. залесява
нето е единствен начин да се 
успокоят страхотните порои.

Той е най-млад специалист 
в Босилеград, и едни от най 
младите служащи. __ 
непознат. Някои го знаят още 
като ученик- трудолюбив и 
прилежен, а всички сега го 
знаят като лесовъден ннже-

смиловчанн...
Другарката Точилац първа 

внашата община е устроила 
така наречената оперативна 
евиденция: старателно води 
дневник за работата на своя 
цех, в него вписва резулта
тите от 
по този 
приятна почва за научно про 
следяване развоя на култури 
те, които с голяма любов о- 
тглежда... Това оперативно е 
видентираие даде завидни ре 
зултати още сега.

Според мнение на другар
ката Точилац и други стопа 
нски техници на територия
та на Забърдието, посевите 
са много добри.

Посетихме модерната овце- 
ферма в „Попово лойзе". Дру 
гарката Точилац с огромна 
любов ни разказва за усили» 
та на земеделската коопера
ция „Победа” в борба за мо 
дерно овцевъдство... По вре 
ме на кратка почивка друга 
рката Точилац ни разказа:

— Нашето семейство е ори 
ентирано към селското сто
панство. Сестра ми Загорка 
миналата година беше похва 
лена за постигнати успехи и 
селскостопанското п; оизпол- 
ство п шеговито добави, ко 
гато е могла Загорка, мога н 
аз...

Но не е

За 11 месеца и 22 деиа 60.340 кипометра 
без нито най-малък дефект на а ловува наблюденията си и 

начин създава благо

дичик хан смених една гума. 
И когато вече наближих до 
Кумаиово пукнаха още две гу 
ми. Докато ги оправя и иаме

И босилегралските шофьо 
ри заслужават признание. 
Пътят от Босилеград до Сур 
дулица изисква от- шофьора 
самообладание и внимателно 
управяване на колата. И уси 
лия. Воланът да се държи си 
гурно.

АЛЕКАНДЪР ДИМИТРОВ 
е един от най-почитаните шо 
фьори в транспортното пред
приятие „Весна кобила". И 
не напразно. Съвсем оправ
дано. Внимателен е към хора 
та. Пазн и колата.

Въз основа на това, стопанска единица в същност, е 
„носител на поотделни задачи в рамките на задачите, кои 
то могат да се дефинират и планират ичието осъществява
не може да се контролира". С други думи казано, 
папската единица трябва да изпълнява известни условия,

поотделни планови задачи, с

%
сто

ла тс^а са да се злължава с
поотделни нормативи, да представлява едно организацио 

,но цяло в колектива и извршаването на поставените за
дачи поотделно да се разглежда и контролира.

— Миналата година е най- 
плодотворната в работата 
ми.Ние с кондуктора Асен 
сме една производителна е- 
диница. Имаме най-висок 
приход. Бяхме задължени да 
осъществим 8.600.000 динара 
за предприятието, обаче ние 

II.840.000

МИНКО ЯКИМОВ е от юж 
ната част на Босилеградска 
та община. В Босилеград свъ 
ршил гимназиалното си обра 
зование, а след това следвал 

на Белград

От горното произлиза, че стопанската единица в съ 
щиост е съвокуппост от интереси на една част от колек- 
.тква. който има възможност да изкаже 
своя резултат.

-4-.самостоятелно
лесовъдството 
ския университет. Бил без ио 
дители. Като дете живеял 
при свои близки. Получавал 
стипендия от околийския на 
роден отбор във Враня. От
бил военната си повиност и

Въпреки, че измежду стопанската единица и мястото 
на разходите има гоголяма разлика те могат да бъдат е- 
дно и също в случай когато изпълняват условията за сто 
панска единица. При образуването на стопанската едини 
да: главен момент е, че нито един работник и служащ в 
колектива не смее да бъде вън от нея. Всеки работник 
участвуващ в работата иа стопанската единица е заннтере- 

. сован не само за надхвърляне на своята норма но и за у 
спеха на своята стопанска единица, защото неговото ли- 
чцо възнаграждение не зависи само от неговия успех, но и 

на стопанска единица в която работи.

време.стя, измина доста 
Друг път не ми се е случило 
да закъснея. Винаги стигна

дина-постигнахме
ра.

Доскоро- возех „Чепел". С 
него за 11 месеци и 22 дена 
изминах 60.340километра. Ко 
лата не е имала никакъв де
фект, не е правена нито най- 
малка поправка. Ако бях про 
дължил да работая с този 
„Чепел”, сигурно щех да из 
лиша и 100.000 километра без 
дефект. За това и фабриката 
дава награда.

Сега возя ФАП. Той е дъ
лъг и за нашия път доста 
труден. Много трудности ми 
задават и завоите и тесният 
Романовски мост. Това е пър 
вият голям автобус на тазн 
релацня. Досега имахме ко
ли с 36 седала, а този има 45 
По тези стръмнини 14.5 тона 
не се управят така леко.

Александър Димитров по- 
малко съжалява за любимия 
му „Чепел”. Но постепено 
свиква и на ФАП-а. Държи 
волана здравата в жилавите 
си ръце. И за 6 часа ежедне 
вно изминава пътя от Босиле 
град до Скопие и обратно.

— Случи ми се, че само е- 
дин път закъснях. Във Вла

на време.
се завърнал да служи ма своя 
роден край, да се издължи 
на онези, които му помогна 
ли да свърши онази област 
от науката, която най-много 
обичал—лесовъдството.

Той е млад. С наука, без о 
пит. Но това не му пречи.

— Практиката много зна
чи — казва Минко. — Аз се 
уча и от горските стражари. 
Те познават терена, познават 
цели горски площи. Някои 
вече познават и всеки по-ху
бав храст. Л това ми пома
га, докато и аз опозная на
шите гори.

Осем години учител в планинско селоI

ябва да се предприемат мер 
ки. Лекарите не могат да и

ЦВЕТАН АНДОНОВ и не
говата другарка СТАНКА ве 
че осем години са учители, в 
планинското село Топлн дол, 
намиращо се в общината на 
Власинска Округлица. Цве
тан е роден от село Брестни 
ца, а Станка от Ярешник. Те 
се сродили със селяните от! То 
пли дол, станали нещо като 
голямо семейство. Нито еди! 
акция не започва без учителя 
и учителят не прави никкаво 
начинание без селяните.

В това село Цветан наме
рил разбиране при селяните, 
а това го привързало към 
тях. И хората се погрижили 
да му осигуряат онова, кое
то нямат всички учители в 
Босилеградската и Власинс 
ка комуни. Има хубава квар 
тира и електрическо осветле 
ние.

— Тук не сме само учите
ли — насмея се Цветан. — 
Ето сега сме и лекари. Меж 
ду децата има някаква епиде 
мия, не е нещо опасно, но тр

от успеха
.-■-Поставя се въпроса за бройното състояние на работ

ниците в една стопанска единица, чието решение произ
лиза от конкретните условия; начина на техническата об 
работка, големината на колектива, видът на производство 
на дейност и подобно. Във всеки случай броят на хората 
в стопанската единица трябва да бъде такъв, че да може 
да обезпечи настоянието за намаление на разходите и 
увеличение на производството.

Т“

Също така, трябва да се държи сметка разходите иа 
счетоводството да не надминат предишната си стойност.

' ><• •>*
От горното произлиза, че като най-важен фактор при 

образуването па стопанските единици е стимулирането на 
всеки работник поотделно. При образуването на стопанс
ката едница трябва да се имат пред вид и други моменти, 
а .особено е важен въпроса на техническия и иконом 
ски кадър, който трябва обстойно и научно да пристъпи 
към тяхното образуване. Само в този случай възнаграж
дението по стопански единици може да даде 
резултати.

В началото имаше и трудно 
сти. Тогава общината приема 
ше частните гори. Имах ра 
бота и с административни 
работи. Сега вече е добре.

— От училищната скамей
ка направо в производството 
Добре ме приеха тук. И ни 

кой не ме спъва в работата. 
От това съм особено дово
лен. Имам условия за само
стоятелна работа. Пролетта 
малко закъсня и затова сега

желаните

Р. Николов дват всеки ден да им дават 
лекарства. Това прав име ние 
—аз и моята другарка.

И наистина, добре са и пл 
атенн. Имат добре нареден 
живот.

★
★ ★

М.

НАШИ ГИГАНТИ: Това преди всичко 
можностза

остроона през 1927 го
дина недалеч от устие 
то на река Купа в Са 

ва, Рафинерията на нефт в 
Снсак трябваше от начало да 
дава високи ирофитн иа ком 
паннята Шел и то въз осно
ва на митническите спекула 
цнн. По това време, прерабо 
твателната мощ на суров не
фт беше само 60.000 тона. Ин 
еталонните на Рафинерията в 
Снсак предварително бяха а- 
мортпзнранн в рафинериите 
на Шел навред из Европа.

веднага се пристъпва към 
неговото увеличение. Така 
още през 1949 година в Сн
сак се преработват около 
95.000 тона нефт, а през 1955 
—232.000 тона. Обаче съишн 
ски разцвет на Рафинерията 
настъпвапрез 1956 юдина,' 
когато бяха пуснати в Леист- 
вие новите, съвременни инс
талации, и през 1957 година, 
когато предприятието преми 
на към нов начин на възиа 
граждаване — по- стопански! 
единици. От тогава произвол 
ството се е движило в тонове: 
1956 година—318.000; 1957 го
дина—373.000; 1958 ■ година— 
406.000; 1959 година—435.000; 
1960 година—463.000; 1961 го
дина—500.000.

През настоящата година 
бруто производството на Ра- 
фшгерията ще възлезе на о- 
коло 34милнарла динара, а 
производство го ще достигне 
количество от 535.000 тона.

От някогашното малко и 
изостанало предприятие Ра
финерията прерасна в гигант 
оборуден с най-съвременни 
съоръжения. Следователно, 
Рафинерията в Снсък здраво 
стои в редицата на 10-те най- 
крупни предприятия във 
ФНРЮ. Освен това поради 
високата механизация на про 
«пшолствешм прсиес пелокуп 
кого предприятие наброява

1) дава въз голямата навгоносна област 
в страната Навтогюсните по 
лета
Снсак днес дават 85% 
изводството иа нефт у 
Най-големитс

увеличение на 
производително..', га па труда 
и рационално използване параниш [|[ак намиращи се близо до 

от просъществуващите капаците ги 
Ше се спестят значителни 
гериалнп

нас.
днес известни 

извори па суров нефт, така 
нареченият стружец-нефт, се 
намират само на 
километра от Снсак, постро-

ма
средства и ще се 

намалят расхо\.лг :па1.140 работници, от които в 
основното производство ра
ботят всичко 320 дуцш.

ПРЕДПРИЯТИЕТО СЕ 
РАЗШИРЯВА

и чувствително 
на производството иа дизел- 
гс.риво, което днес с в дсО п 
кит у нас. След това с помо 
шта на инсталациите за н\зг 
формннг ще се получи бен
зин от 150 окгапа.

Освен това ще се

увеличение произ
водството с из .следването па 
всички вътрешни

двадесет
резерви в

предприятиего ен и I» р в и я т 
нас, който дава възможност 
нефтът да оттчита от извора 
право в Рафинерията.

провол у

ЛОКАЦНОНО И ИКОНОМИ 
ЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕТО

Следствие на това положе 
ние. Рафинерията 
съвсем малко е напредва \а 

от 1926 до 1941 го-

од от-штелшгте работи 
около локанията и пла 
нирането на терена са 

завършени и е 
със строите\ ш'е 
След завършването 
ежа, сегашните капацитети 
за преработка на суров нефт 
и новите капацитети, които 
ще се получат от разширява 
нето и реконструкцията, ше 
къзлезат на около 1,169.000 то 
на. С по-нататъшна га 
наш -а1 ня в прон вол -сипя 
гцецес в съшст.чуза внге и 

обекти през 
1964 година ще се преработват 
около 1,200.000 тона суров 
нефт.

Това увеличение ще се 
постигне въз основа на каче 
ствената преработка »о су
ровия нефт. Още по-вал- но 
е обаче увеличението на ка
пацитета п подобрението на 
производството. Така според 
програмата ш разширяване 
предприятието е предвидело

г*в Снсак произ
вежда и петрол кокс за нуж
дите па алуминиевата инду
стрия, койго днес 
Целокупни ге капиталон.-к же 
ния за разширяването и ре 
конерухц и--1 ца Рафинерия 
та ше възд; »тт на 9,5 милиар 
да динара.

Достатъчно 
само

в периода 
дина. Преработката на суров 

най-Ьисоко 
1939 година, ко 

42.000 тона.

е да споменем 
популярния моторен бе 

нзии „Супер-плави 93" който 
позволи на Рафинерията на 
нефт в Сисак да 
то снабдител на 90% от вси
чки потребители на високо- 
октапски бензини във ФНРЮ 
Тази година Рафинерията шс 
даде около 50% от целокуп
ното производство на мотор
ни бензини и около 50% от 
целокупното югославско про 
изводство 
А-1 и А-2.

■започнато 
рабо1И.

сс вна. п Понеже предприятието се 
намира на плавателна 
то същевременно се

нефт достигна 
равните през 
гато възлезе на 
Освен това през 1944 година 
Рафинерията няколкократно 
е била жестоко бомбрдира- 

_ , на- и разрушена.
В годините след освобож

дението от развалините тряб 
ваше да се съберат остана
лите здрави части и да ъсе 
положат огромни усилия 

тези построения да станат го 
дни за работа.

па стро река, 
намира 

поло- 
достав

в твърде благоприятно 
жение за навременно 
яне на своите

се появи ка
С гезл капиталои тожения 

Рафинез ига в Снсак произведения 
в най-значителните потреби
телни центри, като 
има съвсем 
Освен това

11е V ве
личи бруго-поопзвод : п,о ' о 
си от 34 на 80Г.ЦИО милиарда лп- 
нарагодишно. Следователно 
влаганията в това разшире
ние са малки в сравнение да 
с ползата, която - 
от тук. При това в е‘бъде 
тересно да напомним, че пре 
дприятнето е дало обещание, 
чефинансираието на разши
рението и

при това 
низки разходи.

разширените предприятието е 
и на главната 

Загреб—Белград, 
шосета е

свързано с най-глааната 
истрала в страната.

разположено 
и; п. линия

произлезе
ин

а с две асфалтниРАЗВИТИЕТО НА РАФИНЕ 
РИЯТАОТ ОСВОБОЖАЕНИ 

ЕТО АО ДНЕС
дейс гв! ггелност, 

възобновяването 
Рафинерията

лаганп усилия за възвръшане 
на предишни* капанигег/ но

на дизел-горива
мг-

реконструюц1Ята 
ш.е направи със свои средст
ва, които ще му 
след като отговори на задъл
женията си към обшеството.

(Икон. политика)прив /5НЕС И В БЪДЕЩЕ

значение "е, че
Рафинерията се намира, така* 
аз сс каже

на претекнат
не са по

От особено

'-ТГа центъра папай
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КАКВО ПОКАЗАХ ИЗБОРИТЕ НА САМОУПРАВИТЕАНИТЕ 

ОРГАНИ В БООШРАДСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Стопански перспективи 

на Власинска ОкруглицаИзборите на рабопшчески I 
. те. съвети и управителните 
отбори в стопанските пред
приятия бяха една, от най-се 
риознитс задачи, конто се иа 
мирата пред трудовите колек
тиви, синдиката и останали
те. обществено-политически 

организации в предприятия
та. Предстоеше сериозен и 

: всестранен анализ на двего- 
„;шгаата работа на досегаш 
пите. самоуправнтелнн орга- 

. ви. — колко и. по кой начин 
са решавали текущите проб 
леми, колко, са се

80 милиона Принос оШ зидарството 
Грижа за развой на туризма 
Животновъдството — Пръв селскостопански отрасъл

по. Те н църиотравци са ояе напредва дбСрб; 6ЙН{5К\' ЛК«- 
зи прочути майстори-строи- 1 на- 30' хектара■ Ше бъдЕй1' зйса

- дени с картофи; 70' хйЛтарь. 
1 засети е' овес, 1001 хййтййа
• мелйбриранн1 лИййдй1’ И* 300 
Хектара1 пойърхностНй МйХМо

' рирВни' плОЩИ.
Кап11Таловложеннята- са» ра 

> зпределени- по области и то: 
за мелиорация- 23360.006 |дина 

"ра,- за- строителни- обекти 
62.662Я69: динара) за- еъоръзКо 
ння- 6.606.000 динара и- за» е- 
локтрифнкоцня ц. други рде- 

. ходи 9.000.000 динара,-
Динамиката- на» влоЖНЙ*»- 

; та- Ще ее- извърши-’през» Три 
| етапа! През' 199$'«ШЮГ &е
• б-йдат Вложени1 18*500.699" АИ 
: нара, през1 1%3* гЪДййа
46.430.000' дштараР и ИрИР 1$И 
година' 36:580:000' дИНарМ

Дирек-прът прекара* 150 дена в команди 

. Р§вка, а критиката осуетена В състава на Власинскоо- 
круглишката комуна влизат 
около две трети малшшстве 
ни села и една трета сръбски, 
села. Тя е един от хубавите 
примери наши комуни, къде 
то живее население од две 
народности — българи и сър
би — н на практика строн 
братството и единството.

ВЛасннчани, клисурци, бо- 
жичаин и топлодолин 
нещо много общо, имат една 
ква съдба още от по — ра-

тели, конго са кръстосали 
Югославия надлъж н нашйр, 
работили и в чужди- държа-- 
ви. Тази обща съдба зали
чавала разликите между тях. 
А новата социалистическа ро 
дина, дело на нашата героич 
на революция; пт сплоти в ед
но цяло, така че днес е' осъ
ществено пълно единство и 
взаиморазбнране. Заличени 
са1 всички разлики- од далеч 
но го минало и изградено- не 
що съвсем ново; онова, кое1 

• то удпвлява и чужденеца от 
далечни континенти — юго- 
славянството:

Комуна Власинска Округ
лица е солидно соцпалисгиче 
ско семейство, чиито члено
ве допринасят за материал 
пия й напредък и по различ
ните строителни обект. Очи- 
та се, че от територията- на 
Власинска Округлица във'въ 
трешносттз на страната- са 
заети по различни строител 
ни обекти, над 3.000 квалифи 
цирани работници. Според 
разпоредбите за събиране 
на доприноса от дохода Вла 

. еннекоокруглцшката комуг 
на трябва да получи от пред 
прняттията най-малко около 
80.000.000 динара. Това зна
чи, че само с. тези средства 
общината ще задоволи една 
голяма част од своите раз
ходи.. Тогава тя би се вреди 
ла между най-могъщите ко
муни във финансово отноше 
ние в цялата южна част на 
Сърбия. Обаче някои предпри 
ятия все още не спазват спо 
менатите разпоредби. Затова 
хората от Власинска Окру- 
глнца се намират пред про
блема, по кой начин да събе 
рат средствата, които им се 
падат. Към това ги задължа 
ват и многобройните семей
ства на строителите, на ко 
ито следва да се обезпечат 
съответни културно - битови 
условия на живот.

Пред Власинскоокруглиш 
. ката комуна се очертават до 
брн стопански перспективи. 
Тя е получила 101.000.000 дн 
нара капиталовложения за 
угояване на добитък. Пра
вят се подготовки да се 'из
работи слаборат за произве 
ждане на супер-елитни кар
тофи, които ще се използват 
като хранителен артикул, а 
частично н като фураж.

Във Власинска Округлица 
е в процес на формиране ед 
но цяло стопанство от плани 
нски вид. То разполага с 
2.298 хектара земя. На площ 
от 7 хектара е засета планнн 
ска пшеница, която досега

За съжаление в това пред- 
приятие намери израз едно 
лошо явление — именно спъ
ването на 
бостите в

Босилеградско. Ако то беше 
малко по-дейно и ако работа 
та на синдикалния съвет не 
падаше само върху прелеела 
теля, то изборите па работни 
ческите и управителните от
бори щяха да бъдат по-добре 
организирани и по-плодотвор 
ни.

-
утвър

дили- като ръководещи орга
ни. Обаче, съвършено 
да, се. каже, че в Босилеград 
ско- хъм тази задача не се 
пристъпило сериозно както 

. Ох страна на политическите 
организации, така и от. стра 

. ь а. на ръководствата на пре 
днриятията.

Произведени са избори в 
мина „Благодат-’-’, търговско 

. то предприятие „Слога" и та 
рнспортното предприятие „Бе 
сна- кобила", докато в кому- 

-■налното- предприятие „Услу 
га" и гостилннчарското пред 
приятие „Кин-стан’ това още 
не е направено, нито пък са: 
навършени нужните подго
товки

критиката за сла- 
работата на ръко

водителите на предприятие
то. В отделни разговори 
новете на колектива често си 
приказвали за

можо

чле

иматпрекадени ге 
командировки на директора. 
По този въпрос разисквали 
и първичната организация ма 

. СКЮ в предприятието. Тя вз 
ела решение открова-ю да 
проговори иа едно от събра 
нията, дето директорът пре 
карал 150 работни дни в ко
мандировка извън предприя 

. тието и комуната, че израз 
ходвал едва около 100 работ 
ни дена. Не били издадешг

М. П.

Подобрение на съобщителните връзки

ЧЕТИРИ АВТОБУСНИ 

ЛИНИИ ЕЖЕДНЕВНО ; За- угояването- на» добн- 
• тък- ще- бъдат подготвени 
: 105. хектара.- Покрай- том 

105 хектара що бъдат прЛъ 
. рнати-' в изкуствени» ливади, 
20 хектара- засети с- жяТии 
култури, 300- хектара» като па 
сбище и-370 хектара’кат*о*па 

, хноотна- мелиорация.. В' сто
панството; годишно ще-со уго 
яват 5.-812- гърла едър- доби
тък- през лятото- и> 80- гърда 
през зимата;

Освен: развитието' на» пла
нински ВИД». СТОГШЙИсЖЙв
Власинокоокруглишибста» *о- 

1 му на* полага- големи» На
дежди в развитието» на 
туризма. Хубавото;-. жйвйПн- 

> сно ВласиНско1 ейеро с обо
дрителния планинСИИ ИЪаДух 
предлага1 прекрасни» услОйия 
за почивка1 и*» всеки тру&йщ. 
за- почивка» на» всеки» трудещ 
се: Затова1 комунаУа' давВ1* бе 
зплатно- место- за» построя - 

; ване На- хижи? Т-я*- пйзйоХява 
; на всяко- предприятие; общи 
на, институция,, различИИ1- ви 

■ дове : организации, да» сн» по
строят хижи за почгайй? на 
своите членове.

Босилеград вече не е далече от Скопие и Ниш 
И тлъмивцн пътуват удобно 

— Нови средства за автобуси

решения за извънреден труд 
на; книговодителя, за което 
той получил повече от 20.000 
динара. ’3а това и други не 
правилности, не почитане на 
законопреДписанията. пред
приятието и директора били 

; наказани. Обаче за всичко 
юва някои фактори нс гозво 
лили да се говори на събра
нието на колектива, осуетили 
всяка критика; отправена по

В .Благодат” проблемът 
за-телефон №' 1

Необходимостта- от добра 
подютовка и по-сериозно ан 
гажиране. на първо място на 
синдикалната организация и 
на партийните организации 
се . вижда , и от проблемите 
на предприятията, където из 
ботите са- вече произведени;

• Т5аха. например в- мина „Бла 
гол аз” работниците сериозно 
□ос I нвили въпроса за теле- 

-■ фон; изтъквайки, това- като 
- проблем- номер Ь Мината е 

отаалечена.околоб км: от:най- 
блзкия! телефон и в случай на 
опасност няма; условия да се 
предприемат, спешни мерки 
по-рано от един час. За раз
решаването- на този въпрос 
са сс ангажирали и други об 
шествеии фактори, така че 

- . искането, на работниците от 
. „БЛагодат" ще. бъде уДоволе 

творено в. най-скоро време.
По-инакво е положението в 

транспортното предприятие 
„Весна кобила". На. подгото- 

. втелно събрание е констатк 
ране, че покрай добрите ре-

!
Босилеград вече не е откъс 

пат от вътрешността на стра
ната. Сега ежедневно от Бо
силеград тръгват четири ав
тобуса в различни посоки и 
се връщат назад. Хората не 
бързат два-три дена по-рано 
да осигурят билети, не ти
чат да заварят единствения 
рейс. Камионите с брнзенти 
и подвижните скамейки, с ко 
ито се пътуваше, останаха ка 
то минало, което постепенно 
се забравя.

. С какво удоволствие и ко
лко много хора от Босилегра 
дско пътуват за Враня, Кума 
ново и Скопие! Рейсът на тр 
анспортното предприятие „Бе 
сна кобила" ежедневно тръг 
ва в 12 часа и в 18 часа при
стига в Скопие, където попя 
кога го чакат и по сто и по
вече боенлеградчани. Когато 
този рейс тръгва от Босиле
град, друг пристига по също 
то време. Тази рейсова ли
ния е същинско удоволствие 
за цялото население от Боси 
лсградско, а на предприятие 
то донася добър приход.

Още по-удобна е новооткри 
тата линия Босилеград—Ниш 
която започна да работи от 
18 април тази година. Ако ли 
ппята за Скопие изисква чо- 

, век да преношува
лпията за Ниш не изисква и 
това. Всяка сутрин в пет ча
са от Босилеград тръгва ав 
тобус за Ниш, а в десет прие 
тяга там. След 
почивка — в 13 часа — отпо 
во поема пътя за Босилеград, 
където пристига в шест часа 
вечерта. По този начин Боси 
леград има две отлични връ 

, зки ие само с вътрешността 
на страната, но и директна 
връзка с два големи цептра 
Скопие и Ниш.

Линията Босилеград—Вла- 
дичин хан осигурява на Боси 
леград вестници в осем часа 
сутринта. Нека изтъкна, че 
ма 18 април боенлеградчани 
бяха приятно изненадшг ко
гато в 8 часа сутринта имаха 
вестници от съшата дата. Те 
бяха свикали да получават 
вестници някъде вечерта. То 
зи рейс в 14 часа отново пое 
ма пътя за Владнчии хап, къ 

I дето пристига в 17 часа, за 
, да може следващата сутрин 

пак да стигне в Босилеград.

■ Рейсовата линия Враня— 
(Клисура, която поддържа пр 
[едприятнето „Весна кобила" 
■осигури на хората от Клисур 
ския район и Власинска Ок- 
руглнца най-редовна връзка 
с вътрешността ма страната 
Това е от особено значение 
за строителите от тези край- 
ща, които имат възможност 
да посещават семействата си 
без затруднения нс само през 
време на годишните си почи 
вки, но и през време на пра 
зници.

От значение е и това, че 
най-сетне е удовлетворено ис 
нането на населението от Бр 
анковиския и Тлъминския ра 
йони. Възстановена е доено 
ро закритата рейсова лпиня 
Босилеград—Долно Тлъмино. 
Всеки поднробед, с изключе
ние на събота и неедля, оти
ва автобус за Долно Тлъми- 
ю.

адрес на директора.
; По този въпрос е излишен 
• всякакъв коментар: Трябва 
да напомня, че партийната 
организация не е имала на- 
рение да прави нападки сре
щу директора, да се отричат 
положителните му- работи. 
Въпросът бил само да се кр
итикуват неговите слабости, 
но и това било осуетено.

Всичко това, както осуе 
утяването на критиката, та
ка и • слабите подготовки,са 
резултат на слабата работа 
на синдикалната организа
ция. Общинският синдикален 
съвет въобще не знае какво 
направено около изборите на 
самоуправителните органи в

I

Това е само -една част от 
хубавите перспективи 
Власинска Округлица.1

Всички тези завидни успе
хи в развитието на съобщи 
телните връзки в Боснлегра- 
дско са дело иа грижите на 
нашата общност и усърдията 
па трудовпягдолектив от Тра 
нспортиото предприятие „Бе 
сна кобила". То днес разпо
лага с 9 автобуса с мощност 
520 седала и 7 камиона с мо 
щност 38,5 тона. През течешг 
ето на месец май то ще по
лучи още един автобус с 36 
седала и два камиона.

на

М. ПнрЯоскм

АНАХРОНИЗМИ В ЗАВОДА 

ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
йвш

4^ч.
там, то

По.естестЕО случката би трябвало да бъде прнказ-

^я,3’лшл^°илие™еесърдят, нав™ случай търсят свое 
право,, произлизащо от постановлениятана закона \ ние, 
щем-нещем щом като сме на такова "Р*
вато се добива, сме длъжни да осведомяваме хората... и 
да ве .с^зъбим; срещу тях, защото това не ни влиза в
сл\жб*яь.

тричасова
_ •* *м. п.

Едно заключение на специалисти

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА 

ОВОЩАРСТВО В БУРЕЛА
в Завода за СоциалниСлучило се е в Димитровград, 

осг.гуровквпна. 14^март. 1962. година.
Значи неотдавна!

Счупих си крак на работно място, но в това време
под; \ох оставка. Все пак отпускът-по болест продължава
оШе. По време на боледуването съм отчислен от “
осигуровка и трябваше да потърся обяс”®"“®' ^„^бо^е 
се осведомя защо съм отчислен, когато отпу

от десет години. То* се из»* 
за, че и досегашните насЬкн 
в езмеделското производство 
са правили 'задоволителни по 
стижения, обаче е нужно 
чрез едно -по-задълбочено про 
у чване на- - досегашните» успа 
хи да ое върви към съзАКВа 
не на по-едри социалиСТичкн 
стопански - организации, - ко- 
ггто тласкат развитието.

ст продължава . закошго. л

ляпох в коридора и изчаках След известно време вля
цна^Г^г^о^.^Г^си1^к“^о. веж- 

ливо...

етждггя
«виталното положение”. Когато му обя=“и^у,чие 
своето право , и че ми се полага да ида на комисия той 
ми съобщи, че „Р будали не РАзгош^,

пъти. Едшг

Другарите1 С. А»а-ж*лко-
!вич и Лукйч-направиха-1 оби
колка в- общината’- с- цеХ*1 да 
се запознаят на мйСТЪ сЪроус 
пехите в земеделското прьиз 
водство. Разглеждайки' тере- 

околността-1 на1 Бански

Кооператнвпият дом 
в Барне пред 

завършване
то си излизах от канцеларията му,

А пшеирането на крака е вършено два 
тт от лекар Стефанов друг път от лекар Милошевич 
Пипат. И друго,, аз никак несъм симулант .

' Впрочем микак не е . важно дали това се случило на 
Никела Филипович бивш технически директор на предпри 
ятив ,Диле” (защото за него .става дума), или някой друг

агЖЖ^ ^оТеАГГъщ^о
по силата на закона).

Другата страна на въпроса __
слугча често в това учреждение, и в-другите учреждения 
ио Димитровград или това е самотеи1 случай, анахрошъ 
з»м във времето на демократизацията и постоянната оор-
“ *■
ват.не заради грешкята ня една личност, ’
че този-самотен случай тегли назад, към ония форми

и обноски с хората, които порицаваме ш сра

на в
дол; Планиница - н - Поганово 
;те' се изказаха, че в-този ра

Наскоро в село Барйе ще 
бъде завършен строеж на 
кооперативния дом. Целият 
дом е построен със самообла 
гане, което възлиза - на око
ло 700.000 динара. Останали 
ге материали за тази постро 
йка са обезпечили пак чле
новете на Социалистическия 
съюз.

йон съществуват1 отличен* у- 
'еловия за' развитие* н**- ово 
.'щарствбтб.-

Специалистите т - След- това- бяха»» устроени 
'сре щи с управители1 на^бвпе 
ранните, агрономите ги-'други 
специалисти е -цел да се' по
могне на1 съотВетнитеорИОги 
и ведомства-около'изготвяне
та'на' плана за' реорГаЯЙзШхи 

■я на - селското- сТбпаястйЬ» в 
Димитровградско-

През дишалата седмица в 
Димитровградско пребивава
ха членове от фонда за па
сивните краища 1 другарите 
Стоядин Апджелкович и Д. 
Лукич.

ха запознати с условията и 
постиженията в селскостопа 
кското 
След
глеждане на сегашното 
стоянне в тая област 
та рит Стоядин. Апджелкович 
даде папъствия за изготвяне

е по-важна: дали това се

производство1, 
обстойно раз*

съ-
АРУ

В изграждането на дома 
и Народнатавзе участие 

младеж.
на план за реорганизация наТе присъствуваха на едно

в общината, 6а- млекото хвямопа ■' «рок
УПГВЕД 1

В* А.«а борим. М, А. съвещаниеМ. Нейков



БРАТСТВО-в ..... /

като най-хубав пример на съ 
гласие.

И кооперацията помогнала 
на селяни 1 е. помогнала им 
чрез заем да купят трансфо 
рматор и медна жица', пе ма 
нало МНОЮ, ПО ВСИЧКИ къ-
щи светнали елекгрически 

-лампи, старите газеничега и 
лампи захвърлили като изли 
шни.

— Това е много хубаво— 
разказва дядо Рангел.—през 
люе време мина много, но 
ниши не ме толкова зарадва, 
колкото ме зарадва когато в 
моята къща, тук в планинац 
Олясна електриката... Ьдно 
време помня, когато бях още 
дете, нашите стари отиваха 
на паазр... чак там във Ве- 
лсе. донасяха 0ор1ша. Сла
гахме я в четалесто дърво н 
така светех.ме. Палехме я са 
мо за най- голяма нужда. По 
сле измислиха някъде и газ 
та. Стигна и в нашето село. 
Отначалото се плашехме да 
не ни запали, да изгорим. Но 
добре си ни оеше борината... 
Лека-полека освободихме се.. 
Дойде и електриката. Научи 
хме се и на нея. Като я няма 
като слепи сме. Един път вну 
кът ми казва:

— Де, дедо, най-близо сн, 
завърна това...

— Аз се чудя какво да за
въртя... Докато се сстих_. 
Прогледахме.

И тук в планината греят 
електрически слънца.

Мил е ПрисоЛски

я се чудят що за хора сме. 
От кой сме свят. Смеят се и 
викат и други да дойдат, да 
видят какво чудо се намира 
ло в Америка. Насъбраха се 
около нас като около мечка.

От тази група някои рстан. 
ли завинаги в Америка. А дя 
до Рангел се върнал в род
ния си край за да вземе уча 
стие в Балканската война. И 
вече не се върнал в Америка.
ОТ БОРИНА ДО ЕЛЕКТРИ

ЧЕСКО ОСВЕТЛЕНИЕ
Времената се променяли. 

Текли като река, конто ту се 
засили в застрашителен 
топ, ту се успокои. А мъже
те от Топли дол всяка про
лет оставяли семействата си 
и поемали печалоарския път. 
Завърщалн се късно наесен.

днес вече не са печалоари. 
Те са майстори-строители,ко 
ито всеки месец изпращат па 
рн на своите домашни, п пола 
гат Грижи за своето село. А 
онези, които са останали тук 
държат сметка за развитие
то на селото. Преди някоя 
година, когато всички били в 
къщи решили да доведат елек 
трическо осветление, изора
ли и строителен отбор, които 
направил разпореждане кое 
домакинство колко пари гря 
бва да даде и колко трябва 
да даде и колко трябва да ра 
боти. Нямало никакви раз
ногласия. И въобще между 
топлодолци иамя разногласи 
я. Тях навсякъде посочват
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ко да изкара тора в нагорни 
щето. Бай Асен е пенсионер.
И той, както всички топлодо 
леки мъже, кръстосал 
зидарски алат Югославия и и 
Ьългария.

— орем помалко и сеем по м 
нещо, но земята е дива, ела- щ 
бо ражда — оплаква се той.
— Ето засадих две три пар 

чета с ябълки, ама тази зи- 
ма ни налегнаха зайци. Като жеп-ага. Ударили рога, заоо- 
нападнаха на фиданките, та ли крака в земята. Бикът-ага 
нищо да не остане, пито лов та не се подавал, а други т 
ци'могат да ги отбият, нито не попускал. Борили се Ли
помата вар. Дяла беля. Връз- го. Потънали във водата, то 
вах ги със слама чак до кло 
ните. Аз нещо избавих а на 
Начини разсипаха около 260 
дръвчета. Право казват ста 
рите хора през лоша зима и 
от зайци е беля.
ГЯУРСКИЯТ И АГОВ БИКО

Букови гори, голи, сироти, 
сякаш още мъртви. И топе- 
щи се преспи сняг по усойни 
чавите места. Наоколо висо 
ки, бели планински върхове 
от гребена на Бесна кобила 
се оглеждат пред захожда
щото априлско слънце. У сой 
щата и белите врхове обил
но сълзят. Бистри ручеи се 
мамят, подканят се дружно 
надолу из падините, събират- 
се в планинска>, приказлива, 
пенеща се без имена речица. 
Една две... Студени, бъбриви.' 
Весели от пълноводието, кое 
то ще трае някъде до юни, 
докато засухът счепка и То-'' 
пли дол, а после от ден на 
ден ще стават все по-мълча- 
ливи. Някои ще пресекнат съ 
веем, а на други стада овце 
и говеда ще слизат от прос
торните пасища да намокрят 
изсушеното си гърло.

По припеците плъзнали дъ 
•* лгоруни овце и чоплят току 

що показала се срамежлива 
тревица. Чоплят грижливо. 
Една от друга по-бързо. Ма 
лки клопотарки и звънчета 
веселят долините, падините, 

'валозите, пазвите на плани 
ната. Овчарки, навели глава 
над плетивото си тананикат 
някаква песеи. Направят кра 
чка-две и пак застанат. Така 
догонват стадата от сутрин 
до слънчев залез.
На две-три места орачи. Ста

ри хора. С кожуси... Вчера 
, или оня ден са заболи плуго 

вете в поената, пухкава зем 
: я. По тези ниви не се разна

сят многобройнн викове, кои 
то подканят воловете. И не 
само днес, и не само вчера. 
Днес на една нива, утре на 
друга. Малцината мъже оста 
нали в Топли дол ще изорат 
своите ниви, а после на ро 

. днннн, на приятели, на съсе 
. _• ди. Останали са тук или за 

щото са стари, или по някоя 
друга причина. А другите са 
някъде по градовете на стро 

- ителни обекти. Оставили се
длото, жените, децата, майки

и
по-със

на печалба, далече от своя 
край. Да бъдат по-далече от 
зоркото око на заптиетата на 
Веджеп-ага. Някои научили 
зидарския занаят и го преда
вали на следващите поколе
ния. Оттогава не оставили зн 
дарския занаят.
С ОГНИЛО И КРЕМЪК В 

АМЕРИКА
И като поели този печал- 

барски път, вече не спрели.
дядо РангелХристов, сега 

осемдесет и шестгодишен 
старец, е един от онези топ- 
лодолчани конто със зидарс 
кия алат минали и простор
ните океани и отишли в Но 
вия свят, да търсят хляб, да 
спечелят хубави пари.

Това било след освобожде 
нието от турците. Една по-го 
ляма група младежи поели 
далечния път.

— Дванадесет дни и двана 
десет нощи пътувахме с пара 
ход — разказва дядо Рангел. 
— Нито се яде, нито се пие. 
Дават ни хубави яденета, а 
ние само помалко арпаджик 
ядем. Моряците ни се смеят 
или наблюдават със съжале
ние... След дълги мъки стнг 
нахме.

Слязохме, отпочинахме си 
малко и силите ни започнаха 
да се връщат. Тогава си спо 
лгнихме и за тютюнец. Току е! 
дин нашенец Манаси Самар 
джийски поразгледа и ми ка
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Какво е привлякло първи 

те жители на юпли дол да 
се населят тъдява, където го 
рите оили още по-гъсти и не 
проходнлш?

Преданията ни връщат ня
къде в турското рооство. 11ър 
вите жители се доселили 
от Берковица. Подгонени от 
турциге, тук намерили сигу 
рно убежище. Били населени 
в сегашната Беркова маха
ла. и планката, между гъсти 
те и непроходими гори живо 
тът им оил сигурен. Разора
вали валози, секли и изкорен 
явалн вековни храсти и раз 
шнрявали навиците. Прави 
ли колиби по заветните мес-

Производсшвенияш илан 

на «Уляник» в Пула
пик". Жилшднше и общес
твени помещения в кораба са 
обзаведени модерно и са сна 
бдени с климатическа уреди.

За Бразилия се строи го
лям пътнически кораб „Ана 
Нери". Това ще е най-голе- 
А1ият плавателен обект, кой
то ще достави „Уляник”. За 
търговския флот на Либия до 
края на годината ще бъде за 
вършен едни балкалийер с 
товароподемност 22 хиляди 
тона. През 1963 година на съ 
щите страни ще бъдат доста 
вени още четири такива ко 
раба.

Освен тези пет кораба, ко 
ито' комплетно ще бъдат пое 
троени в „Уляник”, кораб» 
строителницата заедно е ко 
рабостроителницата „Трети 
май" от Риека ще доставят • 
дин голям трампер на Югос 
лавското океанско плаване в 
Котор.

До края на 1962 година, ко 
„Уля-рабостроителницата 

ник" в Пула, ще достави на 
страната и чужбина пет мо
дерни презморски плавател
ни съдове. Два кораба се стр 
оят за Судан, по един за Бра 
зилия, Либерия и Югослав
ското танкерско плаване (За 
дар).

Суданският търговски фл
от ще получи два релейни ко 
раба с товароподемност 4.800 
тона. В кораба са вградени 
големи хладилници за превоз 
на олио, лой и растителни 
масла.

'А-:,.'--,та.
По-късно н тук станал ту 

реки крак. Топли дол бил 
под владението на Ееджеп-а- 
га, чието седище било във 
Враня. Неговите семейни на 
сила карали цялата рая от то 
зн край да копае голяма идъ 
лга вада, по която текла во
да, там някъде отвъд плани 
ната-да се кове желязо. Рая 
та теглила и се свивала под 
силата на турската строгост. 
Покорно слушала.

' уу. .-'-е-.
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Трафопостът в Топли дол

ведарпте на агата молили го 
ведаря на дядо Ристо да наго 
нят бика, турският да побе
ди. Но дядо Рпстовнят бик 
ставал все по-разярен, сякаш 
и земята потрепвала под кра 
ката му...
той изревал и започнал да 
бяга, колкото силите го дър 
жат...

На другия ден сеймени сп 
рели пред къщата на дядо 
Ристо.

— Гяур, ти ли си Риста 
Топлодолски? — проговорил 
едни през зъби.

— Я сам, честити аго — ка 
зад дядо Ристо.

— Реджеп-ага те търси вед 
нага.

Като стигнал прн пашата, 
поклонил се и целунал дре
хата му.

—Махни се гяур!... съскал 
турчинът. — Как е смеял тво 
ят бик да надвие моя?

Дядо Ристо разбрал, че ра 
ботата е спукана и за него и 

за семейството му:
— Всичко е твое, милости 

ви господарю... Аз съм твой 
и моят бик е твой, всичко е 
твое. Нишо няма 
зад дядо Ристо.

Тази 
турчина.

И след това топлодолци за 
_ . . _ почнали да отиват на работа

за:
— Дай да запалиме.
— Нямаме кибрит — му ка 

зах аз. — А не знаем нито е- 
дна дума да потърсим...

Тогава той извади огнило 
то и кремъка и започна да кораби, 
чука да секне огън. Прахан- Крайна” 
та беше влажна и не може 
да хване. Манаси удря с ог- 
нилото, а около нас се съби 
рат хора, гледат ни и се чу 
дят какво правим. Гледат ни

Балкалийер „Злетово", с то 
вароподемност 18.400 тона, 
принадлежи към същия вид 

каквито са „Бела 
и „Любия", които 

при употребата показаха от 
лични свойства. Главният мо 
тор на тоя кораб има мощ
ност от 7.500 КС. Построен_ е 
в работилниците на „Уля-

Емиал турчина.
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ЕЕДЕЖК А

ЗАЩО РАДЕИНЧАНИ ЗАКЪСНЯВАТ 

С ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА
Според плана за електри

фикация на Забърдие в село 
Радейна бе създаден отбор, 
проведоха се заседания на 
Социалистическия съюз, а на 
едно събрание на избиратели 
те се приеха решенията и се' 
направи план за незабавна 
електрификация и на това се 
ло. Главната задача бе да се 
събират средства чрез 
облагане за

лага се тогава въпросът как 
тогава едно село да не успее 
да построи няколко варни
ци?

реализирането на плана. За 
тая цел нека се получат от о 
пита на селяните от Петър 
лаш, които средствата за еле 
ктрификацияята на слото ше 
реализират само чрез добро
волни трудови акции.

Въпреки всичко още 
късно. Съществуват възмож 
пости отборът да се заеме с

не е
В техните ииви не могат да орат трактори

ге, любимите още в началото 
на март и се завърнали в 
предприятията си.

Селянинът Асен Стоименов 
н „ бабата му”, както казва 
той, изорават „гшрта” а брат 
му Петър впрегнал два чиф 
та волове, за да може по-ле-

Случило се, че някой дядо 
Риста от Топли дол имал го 
лям и як бик. Само мъжете 
Л1у излизали насреща. И то 
с голяма тояга. Като рикал, 
отеквали _лолпните и усон- 
те.. Той се срещнал на пла 
нината с един бик на Ред-

КАК ДА СТРОИМ НА СЕАОмое — ка-
само

изпълнение на 
първия етап от електрифи
кацията на селото-обезпеча- 
ване на материални средства.

хитрост вразумила
Ускореното стопанско развитие и разгърналото се 

,^РмИ,Т?.ЛСТВО по градовете и селата налагат известни за- 
л “<ГР°„ПрИЯ"‘я в жилищною строителство на село. 

и стпем1^Т?^за ЖИЛ11Щ1Ю строителство на село показват
ледмте пет гол^ни^'10 строене на ‘<ъщи. Само през пое 
ХовГиад?1 години са построени около 40 хиляди къщм. това налага отговарящи законни 

Какви са тези предписания?
строе^то^е^новите лп 2троп от тиъРА материал по 
бетон След тг>тН-?В1?е Аа ®ЪАат положени от камък или 
ооезисчава хип еш Р А& бъде «оставена така. че АЗвредите^аш “л “а' ^л усЛОВИЯ' Аа бъде изолирана од
здравето на човека'уа\овия° за1ряване и АРУ«и вреди за
а по възможност^оше1 елн^3 най'малко Аве стаи и антре, 
ите не може да оъ^- ,еА110 помещение. Височината на ста 
трябва да се паппан "°'л1 алка от 2/ш см. иколо сградата Аок^исохГне съше^пНеИ 1ро1°аР широк 60 см. 
ла се изкопа зштен^чТ ^Ва селски подопровод, трябва 
да бъде построен ог тухл^ЛаАеНец' Клозет< също трябва 
отдалечен най-малко 3(1 КИ' М е ХИ1Иеничен, покрити През сепхе^пи 1ра ОТ кьигата.
градс ,1Л..дс,„1ос11Р“ ««палата година ОНО в Димитров- 
иия за жилищното стооенв3 ‘!ажаг законните предииса- 
иавича, Желюша Го?нлоЛ п ОИ 03: Бачево< Грдини, Лу
РаАсина, Смиловци и Каменна НОВ°' 1рънски ПдоровЦИ,
ра получаване пр^шото1'^; Че твъРДе упростено се регулв 
лително за строеж без лп^.^Трое>к — т- е- даване позво- вания. ' Рез Досегашните формалности и изча*

Електрификационният от
бор бе изготвил план за съ- 
°иРаае на средства. Сумата 
която трябва да заплати 
ко домакинство се движи от 
5.000 до 60.000 динара. Освен 
това бе взето решение да се 
започне с изграждането на 
няколко варници в селото и 
средс-щата от варта да на.ма
0 *1 °т са,мо°благането. От тези решения до днес из
“™аха Доста дни, по изпъл
нението на плана нищо не се предгфнена д0 сега 
IV) не е внеесн нито един дт, 
нар в касата на отбора Зз 
това неизпълнение „а задачи 
те поставени пред отбора ни 
кои не се грижи. Напразно 
някои подканваха да се тад
КГбир'ане,1а^™ средства, за щото селяни 
те след продажба на агнета та разполагаха агнета

С изграждането на заплт 
нуваните варници също така
к!заха3ачТНа' Няк°« се из казаха, че това не чожк
се осъществи и по тоя н1чин 
изказаха известно 
шне и недоверие към

селото. Обаче тия кп 
нстатации бяха неточни за- 
пюто по това време няуолТп 
сдружени селяни успяха ла 
построят частиа варници- На

Случаят с Александър Бошняковпч предписания.вся
Миналата година много се 

приказваше за случая с Алек 
сандър Бошняковпч служащ 
от Комбината за гумени из
делия. Гледано от страни из 

много

[натът за гумени изделия в 
АпАштровград продължил ра 
ботния стаж на Бошняковпч 
до 4 януари 1962.

ни осигуровки чрез измама 
40.000 динара, макар работа 
та му да не е продължена.

Понеже на предприятието 
такъв случай не е бил извее 
тен, те се обръщат за обясне 
ние до Икономическото бю 
ро в Белград. Същевременно 
от предприятието поискаха 
пояснение за тоя случай от 
Изпълнителното Еече на НРС 
Белград. Държавния обвини
тел в Пирот и ОНО в Дими
тровград.

От ОНО Димитровград бя
ха отговорили, че времето 
проведено на боледуване нБ 
може да се признае за ра
ботен стаж и също така Бош 
някович няма право на но
вогодишно възнаграждение. 
От Изпълнителното вече на 
НРС съобщиха, че на Бошня 
ковнч трябва да се продъл
жи работим стаж за толко
ва дни колкото е бял на бо
ледуване. а за изплащането 
трябва
обяснение от Държавният 
секретариат на фшгааешгге 
на НРС в Белград.

Въз основа на това, Комбя

„Благодарният” Бошняко- 
ВИЧ получава книжката 
ми*“32 в къщи а на 10 март 
1962 същият се обърща с мо 
лба до ОНО и нека

глежда като че има 
1 неправилни постъпки към чо 

век. А ето как е в действите 
лност. За обикновени неша 
бяха ангажирани много орга 
ни и изразходвани много об
ществени пари за разрешава
нето на въпроса му.

и за

и новото 
дншно възнаграждение. Ди- 
рекорът -донася решение да 
се изплати новогодишното 
възнаграждение от 30.000 динара.

А когато от Комбшшта по 
искаха Бошняковпч да дой 
де н получи възнаграждение 
то, той отказа, и поиска па
рите да му се изпратят в Пи 
рот чрез поща. И последната 
молба му бе изпълнена.

За изпълнение на правата 
на тоя служащ бяха ангажи 
Рш- много учреждения. Адми 
ннетоацнята имаше също та 
ка много работа, а досието 
израстна на скоро 50 страни-

Алексаидър Бошняковпч по 
иска с една молба от 5. X. 
1961. година да бъде разре- 

Същотошен от длъжност, 
предприятие го разреши с ре 
шепне № 2935 от 6. X. 1961 
голина н с почивка от 30 дни 
която му принадлежи. Обаче 
след почивката съший се ра 
зболял н останал на боледу- 

17. X. 1961 до И. ХП

с пари.

ване от 
1961 година. След боледуване 
то Бошняковпч идва в пред
приятието и моли да му се 
продължи решението за пре 
късване на работа с толкова 
дни. колкото е бил на боле
дуване. Същият успява да 
вземе от Завода за соонал-

Ония,

*‘а«ия се прилага към молЛят-Т ' След това получената Л» 
® комуналния отдел на ойш^ 33 разРешение на строежа 
и^ече важи за се.тщата ^!‘СКИЯ народен отбор. Това 
‘гврвостепенен път Ни.,,_ Соф^Ращи кРай държавния

Ст, Пан*»»

малоду-
жите-ла сс попска ЛПте ОТ

Често пъти в борбата си за 
права искаме «лреко баница н погача".



БРАТСТВО — еу
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.~Шом кллмнахме от Коза- 
рида към л^адеина пред нас 
сс напречила голите хреоети \ лата 
на лидлич. Колкото по-дълОо 
1со наблизахме в церовата го 
ра, толкова по-гъста оеше въ 
раилидаха от пътшщи-пазар- 
ци — ааоърдчани и височа- 
ни. Хе се оюиваха на ляво 
и надясно за да ни сторят 
път... изведнъж пред нас оо 
техпа просжорноги с^милов- 
ско поле. торни орачи под- 
карват воловете и вдигат вз 
ор към неоего — днес време 
то в хуоаво, а утре може да 
припече и иди че ори тога
ва- хпз злачните ливади край 
вътя плъннали вакли ксюпе- 
рахтшни егида весело чоплят 
младата пролета тревица,
ВО-на татък—ер! ела 
коне... педалеч от Пьтя са е 
сеш&иге кооперативни посеви 
— васокодоонвна пшеница, 
коя*о се радва на пролетно
то слънце, те са хуонво нато 
репи, хрнжливо отгледани от 
щалелната ръка на нашия 
вемедслец.

...а^д.ьдшаме в Смиловци.
Гру»ш деца. в надпревара из 
тичзаг, за да видях кин е 
пристигнал, разглеждат ни 
Люоошгшо и продължават из 
пратаии иът към училището.
Селою е накацало върху два 
та оряга на малка долина, 
коя»о но време на леген за- 
сух пресъхва, а сега весело 
Ьооош, подхранвайки води
те си от последните преспи 
на иидлич. из дворовете цъ 
фнали сливи—допълват про
летния колорит на селото. 
Трудолюонвите смиловчани 
Са хванали полето — пролет 
вата сеитба е в пълен раз
гар; останали са само дома
кините, които раоотят в гра 
дините или пък се подготвят 
аа утрешната първа пролет
на сеитоа в полето.

..В земеделската коопера
ция ,Дюоеда" кипи трескава 
подготовка за пролетната се 

.. нтоа. Запрашват се семена, 
х>'' набавят изкуствени торове, о 

правят машините. 1'лавните 
производствени отрасли в ра 
Йона на Забърдие са живот
новъдството и земеделието.
Затова не е чудно ако напом 
ним, че смилоаската коопера 

' ция полага все по-големи три 
жн за подобрение на живот

през тази година Смилов- 
чани ще трябва да участву
ват в поправката на пътя Ди 
митровград—Сенокос ако ис 
кат да имат автооус. А подоб 
рението на съобщителните 
средства още повече ще улес 
ни живота на населението от 
Забърдие.

— искаме да се отбием у 
вашия кооперативен дом, пи 
таме един от случайните ми 
нувачи.

— Няма такъв но ще го 
строим след електрифицира 
не на селото. Засега електри 
ческия ток е на дневен ред, 
а после...

...Може би имат право о- 
ония. които казват, че Смило 
вци е най- веселото село ь За 
бърдието. Ьсека неделя, пък 
дори и в делнични дни на 
селския мегдан се въртят кръ 
шии шопски хора. о селото 
няма „рамоникаши", ио зато 
ва пък има две олех-компа- 
нии, чийто глас е известен и 
вън пределите иа оаоърди 
ето. ’1 ехиият глас събира и 
старо и младо... Освен това, 
в Забърдието се устройват 
срещи на селата. Това е едно

новъдството, предимно овча 
рствого. За тази цел минал- 

годшт в местността 
„Попово лойзе" е построен 
хуоав овчарник с капацитет 
4аи овце в полите на вид- 
лич. л овчарникът, които ще 
се построи през настоящата 
година още повече ще се уъ. 
личи производството на л„,. 
ко и млечни произведения 
в Забърдието. Средствата, ко 
то кооперация „пооеда" осъ 
щеотвява от

полезно начинание защото се 
оказва като най- подходяща 
форма за развлечение и за
бава на селската младеж. Те 
зи срещи ще послужат и ка
то отлична репетиция на то
чките с които младежта от 
Забърдие ще настъпи на фе 
отивала в Димитровград.

...Основното осмокласно у- 
чилище в Смиловци се под
готвя за фестивала. Разуча 
ват се физкултурни упражне 
ния, (от ученици и ученич
ки), тренират хорови и соло 
песни... защото и тази година 
Смиловчани разчитат на ед
но от първите места на фес 
тивала, както миналата. V чи 
телскнят колектив заедно със 
селската младеж и членовете 
на Социалистическия съюз 
тотално са преокунирани о 
коло по- успешната подготов 
ка за великия празник.

Е1рош мило
Първите слънчеви

дни донесоха общо о-
жнвление. Сеитбата на

е в пъ-пролетницнтенодоорението 
оказ-■млекопроизв одство г>а 

ват чувствително влияние г.ъ 
рху
дък. Изнесените през 
лага година млечни произве
дени са доста повлияли За по 
стигането

лен разгар, градските
улици гъмжат от хора,по-нататъшния напре- 

изтек- а учениците са забърза
ли да се поразходят до
някой близък или лалена внушително 

бругопроизводство на коопе
рацията — от //дкюллл) дипа 
ра. а и добивите от високо- 
родилната пшеница са зави- 

оаи килограма ох един де
кар.

чен град.
Тази пионерка пък

си е намерила особена
...Развигорът полъхва от

към полите на Видлич и раз
нася благоуханата миризма 
на пъстрите пролетни цветя. 
Напускаме селото убедени в 
наслояванията му към нови у 
спехи.

забава — да „баланси
ра" на ж. п. релса....Нашето внимание привле 

че един стар емнловчашт, 
приковал но» лед в една току 
разцъсрнала слива и нещо си 
припява, полюоопитехаувах 
Защо е толкова настроен, а 
той дяволито отвърна:

— Как да не пея оре мом
че, поиривърших ракия, а я 
погледай тон цвет... няма да 
имаме нужда да дочакваме 
Коля на Димитровградската 
гара, както преди юдини, а 
ще си имаме наша. пък и къ

М. Андонов

Големината на 

нашите градове
ст. хтьрьо лгмего от редицата ’
11 сТ НаП-Оир^О рЙСГйЩПтС .
ЬС Л1рИНад\ЛСуШ1 ИЛ Х1ШииИМ| 1 
1Шп термйт чурСгсЛ ХЮ -х-И А
дЬа ПЪлИ Ьа^асЛИа, ИО-ХОЧпО < 

ЧуЛЗД «СХО XIДЬб ХНЛсг ( 
Хрсхд, ОроЛА па КОИш СС уЬС- ( 
тстхЧш за о/,470.

хухожс оп някой ще се из- < 
неиада котахо чуе. Че На т^с 
ю мнею се намира прхши»и*а 
орояг на насслеиехо на ком*о ( 
за осем гоаппн ос уасли-пх за , 
01,з уо, а ъсА^ага след пея се ,
подпира ерцно хъраииреЖПи-ЛХпС ( 
ю. това миехо е оадар. херо
ят па населехте ю па «Зодар 
сега е по голям за

^лед не.ц^идват два града 
от ТларОдпи гепуовлка оър- 

иОсибСКй АУинроВиЦа, С 
увеличение па ПасслспиехО 
от зч,о уо, хпаоац — з-суо, ча- 
чак Зт,оуо и 111ЮВО ижице 
31,4^0. па деоето мис го идва 
Аузла орояг на населението 
на кояхо се увелхшчл с О1),ууо

Малко невероятно е, но сра 
кт, че мсжаУ првихе асосг 
храда-рсхчорА^ора по Напаст 
Ьапс па НаислспУлСхО Хле Се на
Л1ира хзеллрад п_Охас че'ТХ1рпдС
1лалиИ 1 ^ида па Иаро^ипс 
рснуОЛШчН. \щЛСД ГЙХ01раД, 
по прпраеТ Иа население ид
на ч^п-одхие с увеличение на 
населеппехо от зоуо, следва
ни от л-браево С уьел114ч-пх:с 
па пасслспнехо. С л/уо, пелх- 
рад с ^зуо, оатрео — 41,070 и 
аюоллна с увеличение с
1У,770.

За куриозитет, ще се споме 
нем, чс според миналотодшн 
но»о нреоронване иа насс„с 
ни ехо само »рад АозниЦа е 
увеличил населението еи по
вече от два аъш: през т>аЗ 
1 одина ттозиица е имала З.ват 
Жител а 1ц>ез т?от—то.еп. то 
ва Значи, че Аозница е у вели 
чила ороя на населението си 
точно еьс пОруо.

Кои градове са имали най 
малък прираст на население
то?

В нашата страна днес има 
23 града, които имат над 
20.01x1 жители повече, откол- 
кото преди осем години: до- 
като през 1933 година имаше 
35, тяхното число до края на 
миналата година нарасна на

рчмаря често ни измъчва — 
често отива в града... а ние о 
ставаме оез „раоота '... ако е 
такава раоота, то тази годи 
на смиловчани ще имат доас- 
та раоота, защото сливите о- 
бещават оогат оерекет...

..М канцеларията на бай-А- 
сен Величков винаги владее 
работна атмосфера. Гражда-
ШИС Ахдиш, - л.
ли друга работа и си отиват. 
Интересуваме се за прооле- 
мите на село Смиловци.

58!
И днес почти всеки жител 

на нашата' страна живее в 
някой от тези з8 града. В гра 
довете, според последното пр 
еброяване на населението, 
живееха 3,449.324 жители, и- 
ли точно 18,694 от целокупно 
то число на всички жители в 
Югославия.

Има градове броят на жи
телите на които между двете 
преорояване на населението 
два пъти се увеличи, но има 
и такива, чието нарастване 
е по-малко от онова което би 
ха имали с.естествения прира-

— Нашата най-важна зада 
ча по-настоящем е да елек
трифицираме селото. Във вр 
ъзка с електрификацията се 
раооти... съорали сме извее 
гни парични средства, но ну 
жни ни са още много за да 
се осъществи тази полезна и 
нициатива на Социалистичес 
ския съюз.

Още е празно в новата продавница за мляко и млеч 
ни произведения. Но новите маси и столици в светлото 
и чисто помещение и още по-хубавото кисело'мляко тряб
ва да конкурират на съседния „Балкан”.

В ПлпниницпИз бележника на журналиста
постигнат успех в работата. 
Тия дооавъчни са в зависи
мост от дооивите на мляко, 
вълна, месо и др.

__ тук не е лесно да бъ-
овчар-ни ооясни Боян

зи-ни разказа домакинът. — 
Около /61) агнета продадохме 
преди известно време. След 
известно време когато поод- 
раснат и тези ще продадем...

— А тогава-прибави майсто 
ра Светомир Иорданов-аз ще 
имам повече раоога. Сега об 
работвам около 26(1 кгр. мля 
ко а след един месец ще и- 
мам над 6011 кгр. за обработ 
ване.

Понятието овчар тук от- 
давно е вече променено. Те 
имат нови задължения при е 
дно модерно отглеждане иа 
овце. Всеки овчар има по 400

Двете кучета па овчарни- 
ка, които имат задължение 
и денем да остават тук ни по 
срещнаха приятелски, 
свикнали на такива неочак
вани гости, коиго идват да 
разглеждат модерния овчар 
ник, затова ни оставиха пред 
вратите и легнаха на синка 
край джипа.

Около обед в кръга на ов- 
чарника оеше пълна тишина. 
Стадото оеше на паша, а тук 
бяха останали само домаки
нът Ьветати вацев, двете ку 
чета и майстора, които при- 
вършаваше раоогата 
прераоогката на млякото.

Трите еднообразни овчар- 
ника ояха поредени в малка 
та валога където преди годи 
ни нямаше нищо освен низки 

обрас

те са
деш
петров. — сто преди извесно 
време ояхме принудени един 
да отпуснем, оа тая раоота 
тряоиа също така знание и у 
мение, а това се наи-дооре ви 
жда но дооивите ири овцете 
При по доорите и старател
ните овчари дооивите еа МиО 
го по високи, пие се стараем 
да дадем вечки условия на о 
мчарите за да гледат по-доо- 
ре раоотата си. сто в скоро 
време ще наоави и граизисто 
ри, за да сс занимават през 
свооодного време, иремето 
на кавала е изминало.

Земеделските производители обръщат голямо внима
ние на тютюневите насаждения. За таи цел почти всич
ки производители имат хубаво уредени топли лехи.

около

★
Колективът ма овцеферма 

та има още проолема за раз 
решаване. Сега са започнали 
акциите за довеждане на по 
да в кръга на овцефермата. 
Работите извежда врдната о 
ощност от Пирот. Подата тр 
яова да се доведе от два ки
лометра източно от фермата. 
Ц тази акция подпомогнаха 
а радеиичани. Ьече са купе
ни и тръой и тогава в фер- 
мта ще има студена и хнгие 
лична вода. В двора ще се 
построи водопой за овците. 
Ва тая акция специално се ра 
два майстора на фермата Св 
отомпр, защото тогава не има 
вода в помещението и няма 
да носи толкова вода с часо-

Привършва се сшроежьш 

на бензосшанцияша

хретови дръвчета 
нали в треви всред необрабо 
тваемата площ на ьачевско 

и се уверихме.

ук
Може би мнозина ще се из 

неиадат когато чуят, че на.по 
следно място по прираст на 
населението са градоиехепъв 
ИоипОАпна п т.ловения, каго 
главна причина за слаоня 
ръст на' населението в тези 
градове е сгаонлнзнраною 
стопанство н специфичния на 
чин на живот.

Най-малък прираст па пасе 
ленисто има град Бсчей, око 
ло 0,694 следван от: Ссша 
/,1%, Суботпца 13,2,% Какин 
да 14,7%, а след нея ндват‘Ма 
рнбор 16,3%, Вършац 18,1%. и 
Кран 19,8%.

Едни от най-старите градо
ве у нас се намира в групата 
с най-малък прираст на ма 
селението. Това е Дубров
ник. Броят иа населението на 
град Дубровник между две
те преброявания на населени 
ето се е увеличил само с 
19,8 па сто. Това значи че 
най-известният град е имал 
десет пъти по-слаб прираст 
на населението от ония гра 
дове, които са показали най 
голямо увеличение на насе
лението.

тръгнахме 
поле. Сега, след няколко го
дини тук е изникнало същин 
ско селце, овцефермата на 
кооперация „Нишава" се про 
чу надалеч със своите пости 
жения и тук често идват о- 
ния, които мислят да постро
ят подоони овцефермн. А хо- 

в нея о- 
и се ста

црмнм^жи
НА
МИНАЛОТО «.

рата, които раоотят 
бичат своята раоота 
таят да постигнат по-големи 
добиви. Стакова убеждение 
Ьъв всеки ъгъл на тая прос 
трайна овцеферма царуваше 
ред и чистота. Светлите ква 
ртири на овчарите, които и- 
маха ио три железни крева
та, покрити с чисти сиви оде 
яла, новите печки и нареде) и 
те цинкови съдове по нищо 

че това е квар- 
като

I

ве.
Елата след това пак-каза до 

макина-ири нас винаги има 
за писане. Още по хубаво 
ще бъде когато с електрифи
кацията на Забърдие полу
чим и ние електрическо осве 
тление.

Пак шарко завъртя прияте
лски опашката а домакина о 
стана
и новия Мерцедес не се скри 
ха зад малката горичка пое
майки пътя към Еадейна...

Б. Николов

овце за отглеждане, те св се 
Един от тях е свободендем.

и прави заместване, защото 
и тук работило време на ов 
чарите строго се спазва. Те 
не оастават с овцете от „Гер 
говден до Дмитровден” как
то някога, но в седмицата И 

един свободен ден. От за

не говореха, 
тира на овчари така 
сме ние навикнали на овчар 
ските колиби в миналото. 1а 
къв ред царува и в оборите 
и кошарите и е пространни 
двор...

Непродадените агнета спо 
койно лежаха в своите „кои 
фортни' помещения. Тук също 
така беше чисто и светло

— Ето останали са още те

в двора докато джипамат
платите също така са довол 
ни Начинюшите овчари и- 
мат по 13.000 динара, а по ст 
арите 15.000 динара основна 
заплата. Освен това и едните 
и другите имат добавъчни за

Тези дни недалече от гарата в Димитровград се доеь. 
ршва бснзостапцня, е която-ще се разреши въпросът на 
снабдяване с бензин на пътуващите с автомобили,>



Просвета Ф Култура Ф Изкуство Ф Просвета Ф Култура Ф Изкуство ф Просвета

ЩРЕД X ФЕСТИВАЛ

Димитровградски май
(Как чествувахме рождения ден на другаря Тито)

години през 1955 година об родният преставител другаря 
тинята е имала обща проду Живоин II и колим—Б ьрко. То 
кция 499 милиона, 1957—911,5 зи. фестивал се празнува най 
1959 — 1. 325 милиона, а през дълго- цели пет дни се изпъл 

За десети 1960 година — два милиарда няваше програма в парка, на
и 52 милиона динара. игрището и в Дома на култу-

На втория фестивал отбеля рат. 1,768 млдежи взеха уча- 
звахме големи победи в живо стие при изпълнение на упра 
тновъдството, на третия фес- меленията, над двадесет отоо 
тивал мина „Видлич", на пе- ри в народния вшнебой, два 
тия фестивал се радвахме на десет и четири фолклорни
високите добиви в земеделско —------—-----_
то производство, на осмия фс Димитровград—
ставил тържествувахме с но тьпмчияша
ВИ ПОбСДИ В раЗВИТИеТО напро шашки
мишле! юстта, а тая година 
ще се гордеем с новите про 
изведения от нашата фабри
ка за гумени нишки.

Ето как чествувахме рож
дения ден на другаря Тито: 
на втория фестивал в града 
пристигнаха над 5.000 души.
Всяка къща имаше много го 
сти. Отборът за разпорежда
не на гостите имаше много 
работа. Но всички бяха дово 
лни. На митинга, който се. съ 
стоя на игрището, говори на-

I

След двадесет и пет дена в 
Д имитровград ще се открие 
X фестивал на българското 
аивиоиадно малщшетво в Ди 
мтровградско.
Ш из. улиците на Димитров 
град ще се срещнат стари 
приятели от всички краища 

комуната, отново пара
дът на физкултурниците ще 
мвве със стегната крачка и с 

привети към другаря Хи

фестивали на на 
видението от тоя край стана 

съставна част на живота 
малцинството на неговия 

стремеж към по-добър живот 
Ако проследим чествуването 

25. май през последните го 
ще видим, че всяка го 
малцинството излиза с 
победи в социалистичес 

■охо строителство и култур- 
жъзход.

Затова всеки фестивал се 
всеки май на Димит 

ровградско е донасял кови 
рммкяпь Само преди седем

%

групи и 59 народим певци-взе 
ха участие в съревнованието.

На тоя'фестивал взеха наг 
ради фолклорните групи от 
Димитровград, Лукавица, Ба 

■ рйе, Невля и Било. От народ- 
певци взеха награди И- 

ваи Дончев от Невля, Берка 
Александрова от Лукавица и 
Райна Николова от Камени
ца. Иван Дончев с хуморис
тичните песни взе първа на
града.

На третия фестивал в пара 
да иа физкултурниците „плу 
ваше” и „Галеб” с графшсок 
за първите пътувамия на дру 
гаря Тито по Азия и Афри
ка. Тоя път бе открита нзло 
жба на домашно ръкоделие. 
Гост на, тоя фестивал бе дру 
гаря Иван Караиванов, кой
то говори на митинга, устро 
ен иа игрището.

Всеки фестивал отделно по 
мият организаторите. Имало 
е емного сгоди и несгоди. 
Най-много трудности имаше 
в началото. Затова освен гла 
вния отбор, бяха създадени 
и подотбори за декорация ма 
града, посрещане на гостите, 
уреждане на трибуната, про 
веждане на физкултурните 
номер,а и ти. На няколко пъ 
се случи и дъжд и тогава ор 
ганизаторнге имаха спецнал 
ни трудности около фесгива

Л Ф . ..

■ :Б\ т
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карев, диригент на ученичес 
ката музика, Истатко Стану- 
лов, актьор на самодейния те 
атър „Христо. Ботев." в Дими 
тровград и много, други.- учи
тели, обществени работници, 
организации и дружества- - 

. Б, А. Н.

Тито с нови победи в соцна 
лпстическот-. ни изграждане. 
Нашите физкултурни и кул- 
турно-проеветни дружества 
ще празнуват досегашното 
си участие във фестивала. И 
всеки участник ще празнува 
свой малък юбилей. Особено

Оп»—**м 1ЧУУ.1 Ю оСО 1 А Ч
десети път ще бъдат ор- 

изпълпители
и за
ганизатори и

програмите в майските, тъ 
ржества. в Димитровград, ка 
то Никола Георгиев, който 
на деветте фестивала бе кома- 
ндуващ парада. Георги . Шу

ма

.Т

Мил е онзи....
___ той либе, но то се омъжи

м момче незнайно, в непозната къща 
в често му пише, че за иЬго тъжи 
в че то желае него да прегърща.

И сега аа срещите милее, 
а сега припомня си неща — 
а сърце й за него копнее — 
сал «ди» в сърцето й мечта:

Да го види и да го целуне,
__..лице му коси да развее,
е топла ръка той да я прегърне, 
а а прегръдка тя да му запее:

„Мил е онзи, когато обичаи, 
като слънце той в душа ми грее 
сърцето си иа него обричам 
в мм елате ма само той живее”.

Александър Дъшеоз

в КрушевацАрхеологически изследвания
нто основи частично бяха ра 
зкрити миналата година. Ос- 
танкитеот тази твърде репре 
зентативна средновековна па 
лата (каквато я считат ар
хитектите и археолозите, ко 
нто сг я проучавали) ще бъ 
дат открити докрай. Също та 
ка се очаква че и нейното 
датиране няма да представ
лява особен проблем.

Археолозите ще изследват 
и самото средновековно се
лище. Досега изнамерените 
добре запазени и твърде кра 
сиви подвижни предмети да 
ват възможност да се пред
положи, че тук би могли да 
бъдат открити и забележите

лнн. останки от- материална
та култура, които да. ни да- 
дат повече факти за интерес 
ния живот на жителите на 
този Лазаров град от чехир- 
надесетото столетие. \

Намерението на организа
торите е пространството око 
ло града да се превърне-в е 

археологическа 
градина. По тоя начин тези 
откопани предмети,- конзер- 
вирани и защитени от. уни
щожаване и климатически 
несгоди, ще бъдат изложени 
за посетителите именно там

От древната столица на 
княз Лазар, построена 1374 
година, на повърхността 
земята са запазени само два 
паметника — черквата Лаза- 
рица, един от първите обек
ти на моравската школа, и в 
нейна близост, развалините 
на триетажна кула.

Специалистите предполагат 
че става въпрос за извънре
дно богат и доста просторен 
терен. Затова сепредвиждат 
систематически изследвания 
на два обекта: около кулата, 
гнето щ есе установи нейно 
то отношение към предгради 
ето—североизточната 
на града, и на строежа, чи

на

1 динствена

ла.
На тоя юбилеен фестивал 

ще имаме нови ралоеги. Тоя 
път ше поздравим другаря

част
• където са били открити..
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миста местност- обсипана с до 
лчинки, храсталаци и усамо
тени дъбове. От време на 
време устатите от града стр 
еляха с гаубица по височини 
те. Шом чуеха свиренето на 
изстреляния снаряд, партпза 
ните се свличаха в иай-близ 
ката долчинка и лягаха по 
земята.

Предните партизански пат 
рули можеха ла чуят поняко 
га как откъм топовете се де 
ре някой си Бечура, гражда 
нин известен със своя силен 
глас:

— ЕхеП, партизани, на ви 
нещо тежко!

Селяните въздишаха и се 
оплакваха:

— Омързнаха ни тия турс
ки топове, брате, човек не 
може на нивата да излезе от 
разбойниците.

Николетина се реши да дъ 
ржи своята злощастна реч за 
братството точно тук, на са 
мата позиция. Още сутринта, 
на височината пред" града, 
той хвана насаме йовица 
йеж и се разкрачи пред не

— Какво има, какво сте сс 
облещили, сякаш пред вас и- 
грае мечка?

цал гласа на Танасие- Бул. 
Мърша- проклета, значи- не е 
отишъл в- дозор, подушил е, 
че Ниджо ще- говори.

— Големи простаци сте, 
ей, между вас. има. и женени, 
— гърмеше Никола вече съв 
сем свободно.—т ниго. един 
от вас не знае, че турците не 
са 1УрЦ1,> а мюсюлмани, на
ши- братя по, кръв и. език, ед 
на вяра- с нас, как ви-'търпи 
господ толкова глупави.

—. А, някъде, биел той! — 
досети се някой-.

— Да. де братя, какво, се 
чудите! — раздерачи се,- е ще 
повече Ниджо — чак от ®ър 
ховння щаб е дошло нареж
дане, че ние и тур... мюсюл 
ма ните сме. братя и ох сега 
нататък цялата ни войска тр 
ябва да спазва

В долчинката се вдигна ве 
села гл-цчка. Николетина гтре 
кара поглед по всички и за 
беляза някъде към 
своя Йовица

средата 
с наведени о-

чи.
,.Виж го, какъв 

станал, като. сегедииска- слу
гиня" — мина му през ума 
сравнението на неговия поло 
фицер от бившата войска и 
веднага му олекна на душа
та — той се почувствува 
го по-сигурен и по-силен.

Погледна своите бойци, на 
сядали в полегналата папрат 

едри и здрави момци, ко 
ито си нямат никкава 
жа. и те му се видяха 
някаква групичка разхайтени 
безделници, събрани тук на 
завет за да си намигат и да 
се премиват на днешната му 
мъка и неволно от устата му 
излязоха първите думи: 1

— Разбойници ни едни. без 
делници, как не ви е срам!

Бойците

хрисим- е

вол да го вземе, още на иър 
вата крачка се натъкна на 
йовица Йеж. Седи си Пови 
ца до вратата на хамбара, 
кърпи си чепика и някак 
подигравателно гледа към 
Николетина с присвити очи. 
Надушило е нещо кучето от 
разговора в щаба и сега му е 
мило, дето Николетина се пе 
че на огън. Кога е сварил да 
научи мръсникът прегърбен?

— Какво има, защо се хи 
лиш като варен заек? — на 
хвърли се срещу него Нико
летина. — Кацнала враната 
край пътя.

— Пази боже!

■ > СС ТОН. ИЗЛи-юЛдддО! Са
го нашите хаЯлази селяните, 
тия провокатори. Не им вли 
за в главата и това си е. Вси 
чко му се струваше шега до 
момента, когато го извикаха 
в батальона и му съобщиха, 
че при него наистина приети 
га нов комисар, мюсюлмани 
нът Пир го

— Защо тъкмо на нас гос
под да го убие?! — изтърва 
се, без да иска, Николетина. 
— Ще ни се подиграват ония 
разбойници от Чичовата че-

Кшжго раненият комисар 
беше изпратен в болницата, 
рошхж отведнъж замря и за 

сякаш я бяха затрупа 
АЖ с мокри черги. Секнаха 

закачките и смехът, 
всички едното ухо беше

МНО

гри-
катонащрек и се ослушваше да

няма да даде знак
ви шега и комедия.

— Бх, кой би . рекъл, че в 
ротата толкоз струва един ве 
ОСА ж приказлив човек — чу 
деше се помощник-команди 
рът Николетина Бурсач и тъ 
ясно Гледаше бомбетата на- 
своите челици, сякаш на тях 
се оплакваше.

След няколко дена се раз 
несе новината, че за нов ро 
тек коми

това. 
— И таз хубава!
— Хубва, лоша, така е! — 

Николетина 
горе и заплаши: — и от сега

та. вдигна ръяа на— Защо ще ви се подигра 
ват — стана сериозен баталь 
онскнят комисар.

— Зарад тоя дяволски тур- 
мюсюлманин, комисаря.

— Затова сте вие, команд-

изуми
се йовица. — Какво ти ста на татък само ако чуя, че ня

кой“°,й^“г“йг
гае, става дума за 
го важна работа.

го.
нарича мюсюлманите, ту 

рци, аз ще го. оправя! Ницак 
ви турци!

на изведнъж,
— Много добре знаеш ка

кво! — прекъсна го Николе 
тина. — Кой би рекъл, че си 
толкоз подъл.'

Николетина запраши някъ 
де покрай хамбара, а йови 
ца остана до вратата зачуден 
и смаян.

— Какво го е прихванало.
господ да го убие, Сякаш е 
седял на оси.

Най-голямата грижа на Ни 
колетина беше как ще гово 
ри пред командира.

С неговите бойин-селяни бе 
ше много лесно: ще открие о 
гън срещу тях и готово. А ко 
манднрът е човек от гпада, 
начетен—

—Слушай, йовец. ти виж
дал ли си някога селска не
веста?

псуе и ру
НЯКОЯ МНО

юар идва един мюс 
,1шрго от Козара, 

вече известен като храбър 
войник, за който дори се пее 
ше песен:

ния състав, да учите хората, 
Ето например би могъл да п 
дготвшп ротата си за идва
нето на новия комисар.

— Че защо точно аз? На 
шият командир си е жив и 
здрав.

— Теб бойците те познават 
по-добре. Командирът е рабо 
тник, човек от града.

— Николетина почна да се

Ораторът— Боже господи, как да 
не съм виждал.

— Тогава хубаво запомни: 
днес, щом почна да държа 
реч в ротата, ще седнеш и 
ще гледаш пред себе си ка
то селска невеста. Чули, как 
то невеста.

— Дали 
града?

тъкмо завърши 
изречението, а над долчинка 
та се разнесе

няма да атакуваме 
— пошепна някой иа 

самото ухо на йовица. но мо 
мъкът дори И не по.чърдна 
страх го беше от Ниджо

Нищо друго не правите 
ханапи такива, само се тър

папРата и ме зяпа 
е като овни'. д да ви пита 

човек за нещо умно, зъб^1 
можете да обелите. Така е. ' 

— Каква

Цяло Швабско няма генера остро изсвир-ли ване и един снаряд, 
тен. от града, тресна и запу 
ши на голям баир зад рота
та. Николетина 
очи и изпсува с глас:

изпраКооара Пир го коми
саря.

Кпо чу това, Николетина 
ж очите му загледаха се яростна поц»мд някой нзневнде- — Ама защо, бе брате?

— Защо тъй. Ако
А1Ш%п>беше праснал с колец. поти.

— Не може ли тая работа 
да стане някак без мене? Ко 
га съм държал речи аз? Не 
мога зъб да обеля.

— А-а, добър език имаш!— 
обади се комисарят. —

Чувал съм те как подготв 
яш бойците за акция.

Аз ги ругая и псувам да 
не пзбягз някой. Това знам: 
изпсувам някой до девето 
коляно.

— Виждаш ли?
— Да бе, брате, ама за бр 

атството — и Никола завър
тя глава. —Нещо недей поч
ва отдалеч, лмн удари отбли 
зо н право на въпроса. Така 
е най-добре.

Николетина се върна в ро 
ПГ» много загрижен. И, дя-

— Виж ги 
«а им

тия турци, ма* 
разбойническа!... поду 

шил е Бечура, че говоря за 
братството!

ме зяп
неш с глупавите си очи, вед 
нага ще забравя какво съм 
почнал да говоря 

— И-и, че мен 
рах повече и от тебе 
сбъркаш.

__Пирго ли? Че^турчин ще

ли ще е тая? — у 
грижиха се бойците. — Нешо 
много учено започна 
леч.

А, ме!
Николетина по ня 

едва-едва се бе 
__ с това че мюсю 
стават партизани.

ж в неговия 
има вече десетина

___ п! като ниго ед
ве дойде в неговата рота, 

рунид че всички приказ
ва мюсюлманите са само 

щ" и че на практика 
д! го ухапе тая бълха” 

д. вида до себе сн боец
мюсюлманин. А тя каква стж
жв: пя повече нп по-млако, а

комисар!

ще ме е ст
ла не изот да Над долчинката 

яше лютия 
Николетина 
отупа гащите 
чи с пръст към 
телно издигна глас:

— Магарета 
те ли 
то са 
и мене

се разнас 
дим от снаряда- 
стана от земятаНищо друго не знаете, 

а само одумавате и псувате 
тия наши клети

Тогава неочаквано му ре 
усмихна щастието. Една* су- 
тр:ш комндирът тръгна към 
щаба на батальона на някак
во събрняе.

— Сега плп никога! — ско
кка Ниджо и тръпка го
биха от неговото собствено 
решение.

Тия дни ротата участвува
ше в обсадата на едни град. 
Тя земаше склона от източ-
иата страна на града — хъл

— Добре, добре. А Танасие 
Бул веднага му кажи да 
в дозор и да не се връща до 
обед...

иле си и като аосо
турни, — ОП 

лакваше се Ниджо. _ Виж
ТУРНИ,
АЗ каже сега

града поучи
Ротата беше събрана в ед

на широка долчинка, някъде 
към средата на позицията.

се така викате. А 
някой тук пред 
турни, ще зя-

недни, вижда- 
какв° правят ония, коя 
против братството, чак 

накараха да се жаиус 
на. А сега... който не е за бра 
тството да

вас, че те не са 
пате катоКато забелязаха, че Нико 

летина се катери и се намес 
гва най-високо

ударени.
— Дявол да : 

пък какво ли е? __
от го вземе, това 

гласно
се запита някой. На Николе- 

МТ с* стори,

всички, 
почти на ръба иа долчинка- 
та: бойците започнаха любо 
питно да източват вратовете.

а-ьрви долу • грявсе смятам, че това е
А® при устатите, 
*ът!

— утеша муче • воя
’•« *■»
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ЗА ДЕРЕКУЛСКИТЕ СЕЛИЩА
(откъс от книгата „По

Какво са Продавали и 

куйували забърдчани 

в миналото
долината на Ерма“ от С. Сатиров)

Китка от продълговати и вие 
щи се като змии долове' сед 
довини, ровини и провалии, 
прошарени с проширения, ри 
дове, чуки и тесни скалисти 
пропепи-един необикновено 
гъвкав и раздвижен в геомо 
гкЬодоЖКО отношение прос- 
тор-това е Дерекула.

Логическо обяснение за не 
званието Дерекул намираме 
в турските думи „дере" (про 
ход) И „кул” (крепост), кое
то отговаря на изгледа на 
земеповърхните форми и ис
торическата съдба на Дере- 
кула. Част от дерекулските 
селца са компактни и гъсто 
събрани (Искровци, Звонци) 
локато другите са даже пре
кадено разпърснатн (Тр. О- 
лоровнн). Населението на 
Дерекула принадлежи към 
българското национално мал 
цннетво в Югославия.

Съществува още една мъл
ва. отнасяша се до името на 
Дерекул. Казва се, че по вре 
мето на Ш кръстоносен по- 
хол легион разпуснати муске 
тари на Фридрих Барбароса 
се отбива на юг от пътя си 
към Константинопол и за из 
вестно време устройва б!шак 
в Дерекула. Дори, казват, об 
ластното название Дерекул и 
два от името на един от вой 
волите на отреда — „Драку- 
ла”. В историческите записи 
се разправя и за преминава 

войските на Стефан

брашно, изваждаха из торби 
те си млади букови листа и ги 
гълтаха, за да залъжат 
ните си кореми. Когато 
рехнахме стаята в която

нените алувиални тераси до 
Ерма, по протежение на це
ли седем километра. Надвие 
налите планини са доста ого 
лени и безпирната рушнтел-

ръм и останки от сграда, а 
новият е дървен. Върху раз
валините на манастира „Му- 
щяр” в ново време била пос
троена сегашната одоровска 
черква.

Преданието разказва, че 
турцнте най-напред превзели, 
чрез измама, „Градището” 
при Звонци. Една бабичка на 
учила турцнте да нападнат 
крепостта, когато гарнизо
нът присъствувал на велик
денската литургия в срещния 
манастир — одоровския св. 
Иван Предтеча. Седемдесет
те калугери, живели в одоро 
вскня манастир, турчите не ги 
закачаш отначало. Но калу
герите нападнали и ограбили 
турската държавна хазна, ко 
ято тук миавала на път от 
Ниш за Самоков; монасите 
прибрали златото, а избити
те турцн н катъри, освен е- 
дин пес, който останал жив, 
хвърлили в близката про
паст. Кучето обаче успяло 
да се доОере до Трън и със 
скимтене домъкнало тамош 
ните турци до ръба на про
пастта, където се намирали 
избитите им другари. Турци 
те решилн сурово да си от
мъстят. Изковали коварен 
план и търпеливо изчакали 
деня на манастирския събор, 
веселие и намалаена будност 
на жителите. Тогава внезап
но нападат незащитената рая 
и по най-жесток начин изби
ват най-напред калугерите), 
след това и народа, дошъл 
да празнува черковния праз
ник. Хубавият одоровски ма 
настир „Мушяр" турцнте раз 
рушават и плячкосват, а ст
роителните материали прека 
рват в Трън, където от тях 
си построяват голяма и стро 
йна джамия. Това нещастие 
нямало да сполети дерекулча 
ни и те могли да се измък
нат от клопката, ако момъ
кът и девойката, конто били- 
определени да бъдат на стра 
жа, и като часовои да наблю 
дават околността, не се били 
„залъгали”. След това жесто 
ко кръвопролитие в целия Де
рекул останали живи само 
този момък и неговата зло
честа мома. Околните места 
жителите и днес наричат 
„Манастирище”, „Турско гро 
бище” и пр. В споменатата 
пропаст, казват, и днес уж се 
бс,Чеят костите ма избитите от 
калугерите турци.

праз
отк-
пазе край с цел да се разширят 

повърхностите за зърнени ку 
дтури и тревни растения. В 
тези условия продажбата на 
дърво, въглища, вар и дърве 
,сни изделия се запазва.

Появата на производството, 
на кашкавала в тези краища 
довежда до намаляване на 
износа на сиреен и неговото 
място в търговията на този 
край заема кашкавалът. . ,

Противно на това замира 
износът на гоен дребен до
битък, особено на шилетата. 
Причината за това е установ 
яването на твърди граници 
между Турция и тогавашна 
България и насочването на 
износа от Изтока към Запад, 
при което се загубват пазари 

Турция, особено цари
градският. Вместо тази тър
говия, в новите условия се яв 
ява търговия с агнета- 
рета на пазарите в Димитров 
град, Годеч и София. Оттам 
пък тези стоки са изнасяни в 
Германия и Австрия чрез тъ 
рговската мрежа.

През този период зърне 
ните храни постепенно прес 
тават да се вносен артикул. 
И не само това. Те започват 
да се явяват като износен ар 
тикул на забърдското населе 
ние.

В научния труд на Д-р Гав 
рило Виданович—Сазда „Ви 
длич — Забърдие” намираме 
много сведения за заселване 
то на Забърдие и за живота 
на заселниците в миналото. 
Покрай другото в този труд 
има достатъчно данни и за 
това, какво са продавали и 
купували забърдчани.

„За размяната на благата— 
казва Д-р Виданович — за ра 
йон Забърдие разполагаме 
със сигурни сведения едвам 
от втората половина на деве 
тнадесети век. Според мест
ни сведения (защото други не 
съществуват), Забърдие тота 
ва продавало главно дребен 
добитък, особено дебели ов- 
ни, шилета и пръчове; живо 
тински продукти: вълна, ко
жи, лой, рогове, мед и во
сък; произведения от домаш 
ната промишленост: аба, си 
рене, масло, извара, вълнени 
чорапи и ръкавици, дървени 
изделия и дърво за отопле
ние и строителен материал.

За сметка на това забърдча 
ни се снабдявали със зърне
ни храни, сол, борина, гайта 
ни, памук, памучни изделия, 
коприна и бакалии.”

Когато говори за пазарите, 
където се извършвала размя 
ната на продуктите той ка
зва: -1

те в

и я-

Ждрелото

ха последните малки количе
ства царевица, прегладиели- 
те майки се хвърляха върху 
зърната, пищяха. Това предиз 
вика да наврат сълзи в очи 
те на всички присъствуващи 
даже 
(според 
1937).

Положението в Звонци 
днес корено е измененно. Зв 
онци сега е твърде оживен 
местен център, с администра 
тивен клон на общината, с ос
новно осмокласно училище,с 
поща, земеделска кооперация, 
развиваща се мина и куро
рта—Звонска баня Всички 
тия обекти правят перспекти 
вите му оптимистични и со
лидни. На туризма, който би 
трябвало да бъде едно от пъ 
рвите грижи на местните ор 
гани на властта и обществени 
те организации, още не се по 
дарява нужното внимание. 
Селището /аже има и пое гоя 
нен пазарен леи, особено с- 
живен през лятото.

Село Одоровци е необикно 
вено разпърснато село на ма 
хали и селища — букети от 
хижи са накацали по околни 
те баири или върху накър

ни ерозия нанася големи за
губи на домакинствата. За це 
нтър на селото се смята пла 
тото при теснолинейката спи 
рка, където е потребител
ната кооперация. От по-голе 
мите махали да споменем 
Дел под Влашка планина; у 
чилището се намира от лява 
та страна на реката, хубаво 
е и ново. Одоровчани са бед 
ни, но трудолюбиви и с ра
дост се захващат за всяка
къв вид работа било в село
то, било във вътрешности на 
страната.

Легенда за историята на одо 
ровски манастир. „Мущяр”, 
част от която предава и И- 
речек, и ден — днешен пре
разказват старците. От креп 
кия деведесеттодишен ста
рец, Санда Александров, ше 
чуете преданието в следната 
версия: Манастирът се на
мирай отляво на Ерма, в „Гр 
ъчка страна”, малко по-на 
горе от древният „Ковачев 
мост" бил зидан от камъни 
от Звонци за Искровци и Пе 
тачинци. Старият „Ковачев 
мост”, бил зидан от камъни 
и доскоро край него из лива 
дата се разпознавал калдъ-

и на най-коравите... 
Дж. Иованович,нето на

Неманя през тия времена пр 
ез Знеполе. и вероятно през 
съседния Дерекул... _

Към Звонци гравитират вс 
околни селища. Името 

и в най-далеч

Нов вносен артикул се яв 
ява газта. Проникването на 
петролната ламба довежда 
до изтласкването на борина
та и место нея започва вно
сът на петрол. Но важна ста 
вка във вноса все още пред 
ставляват и алкохолът, тютю 
нът и солта. Тези артикули 
заедно с петрола са достигна 
ли такова потребление, че 
все до 1930 година представ
ляват 50% от целокупния вн 
ос в Забърдието. Затова най- 
добре свидетелствуват зала- . 
зените сведения в тевтерите 
на фирма. Кърстеви — Сима 
Кръстев и Петър Симов, от 
насяиш се за 1911 и 1912 го
дина. Именно от тевтерите 
се вижда, че търговците от 
Забърдието и другите обдас 
ти са им продавали селскост 
опански продукти и изделия 
на домашната, промишлено
ст, особено зърнени храни и 
добитък, а от тях купували 
предимно алкохолни питие 
та, сол, тютюн и петрол. Та 
ка например се вижда, че 
Сокол Дуруз от Гуленовци е

„Според местни изказва
ния, забърдското население 
носило своите продукти, осо 
бено животинските: вълна, 
сирене, масло, извара, и аба 
във Влашко и Загорието, къ 
дето ги трампило за зърнени 
храни, или както казват в 
Забърдие, за „хляб и сол”. 
Дали заради лесния транспо 
рт или заради лесното прода 
ване много продукти от За
бърдието били изнасяни на 
пазарите в София, Димитров 
град и Пирот. Най-много се 
продавали дървени въглища, 
дърва за огрев, ковчези за 

момински чеиз, нощви, топо 
ри, вили, лопати, станове и 
част от вълната, сиренето, ко 
жите.

ички
му се споменва 
ните исторически 
документи. Съществуват пре 

с оглед на близка

записи и

дпоставки, 
та Звонска Баня и цкреплени 
ето .Асеново кале”, че Звон
ци било оживено селище о- 
ше през време на римляните 
тогавашен известен руднича 
реки, стратегически н тера- 
певтически център. Пренася 
се легенда, според която в ня 
вгашни времена (вероятно 
средновековието) в Звонци 
работели 70 магазини и тър 

' говски дюканн-селишето цъф- 
изобилие и богатство.тяло в

В бивша Югославия, пора
ди честите кризи на капита
листическата система, които 

ни минатане отминавали 
„Ерма", тукашните жители в 

години страхотно 
са мизерували. Ето трогваш 
откъс от една отчаяна пети
ция на звончанн, адресирана 
до бившия монарх на стара 
Югославия: „След спиране на 
работа в мината „Ерма” на
родът се принуди да прода
де горските брани ща а мно
зина се принудиха да прода 
дат и последния си чифт от я 
рема, за да могат да взема- 
мат царевица и заплатят дан 
ъка си. Това го правеха с го 
ляма надежда за утрешни 
по-щастливи дни. Има сиро
маси, които на търговците с 

I дърво продадоха и последни- 
) те си кютуци и няма да имат 

с какво да накладат отпита
та и се огреят през илушите 
зими...

гладните
-Въпреки това жив добитък 
не е продавай на близките 
пазари. Дебели овни шилета 
и пръчове, и част от животи 
нските продукти те продава 
ли посредствено или непосре 

1 дствено в Цариград, Плов
див и София, а оттам донас 
яли памук, гайтани, секирн, 
мотики, сърпове, коси, коп-

МЛАДИТЕ ГОРАНИ ОТ КЛИСУРА ЗАЛЕСЯВАТ...
Младите горанн от основ

ното училище в Клисура в 
първите пролетни дни разгъ 
рщат ускорено залесяване в 
района. Ръководени от пре
подавателите 
ски продължават да залеся
ват голите ридища и пущина

упоритт руд, младите горани I 
завладяват нови простран
ства, нови земи, облагородя ]

ват ги и превърщат в гшто 
ми гори.

Сл. Игнятов

БЕЛЕЖКА
систематиче-

Тъмното прозорче е осветено... . ■. - ' -..............................................................

ци.
През есента на миналата 

година бяха засадили около 
45.000 акциеви дръвчета. Та
зи пролет тези фиданки сто 
процентно се раззелениха.

Научили сме да виждаме 
всичко светло, хубаво... Но 
винаги има неща, кои го пс 
са тъй приятни и светли. За 
да ги отстраним да осветлим 
тъмното прозорче, от което 
се виждат тези неща:

л да получат и културни при 
вички.„

КОИ Е В УПРАВАТА?...
Думата става за формира

нето ма бригада на младите 
горапп. Ирбрап е управите
лен отбор, по за съжаление 
ис се знае кой е в управата, 
н кога с формирана.. Това с 
причина да стане един „съз 
пателсн" младеж н с поток 
непристойни думи да изрази 
възмущението си.

На пръв поглед топа е мла 
деж, който прилича ма улич
ник. Обаче неговите бележ
ки са добри, дори по някои 
предмети е най- силният. То 
тава как да разбираме? — 
Дали с виновен зрелостни
кът, който ще напусне гимна 
знята с диплома... Или пък 
училището е трябвало да впе 
дри в него културни обнос
ки...

С първия пролетен разви- 
ново

-Немощни родители, жени 
и деца се събират прел об
щинската сграда с торби в 
Ръце и надават вапиющ ле- 
лек ла им се отпуснат макар 
и най-малки количества царе 
»ица. Бяхме очевидци на по
къртителната картина: дока- 
тотези клетници упорито оча 
Кваха помощ в царевица или

гор, ентусиазирани, с 
вдъхновение, забележителен 
трудов опит, младите горани 

още 16.000 борови

УЧЕНИЦИ ИЛИ...

Често ще видите по коридо 
рите в Димитровградската 
гимназия, как учениците хра 
чат. Веднага забелязвате, че 
това не са ученици от пър
вите класове, а напротив, 
от тях. Всички знаем колко 
е опасно храненето в прахга 
на ходницнтс, която веднага 
поялита нагоре...

Обаче ме храчи се само по 
коридорите. Храчи се и от 
прозорците, а пе е редък слу 
чаят храчката да падне вър 
ху някой ученик. Като извод 
на това е: дали младежите 
отиват ма училище само за- 

* радн бележки н дипломи

засадиха 
дръвчета. С това успяха да 
отнемат от пороищата осем
хектара площ, да я превър
нат в девствена гора.

Да не набелязваме ползата 
от горите. Да отбележили са 
мо, че крачка след крачка с„Съмнително лице“

Овцевъдството и сега с важен отрасълНушнч представено 
* Извор ■ Райчиоовци Гораните използват 

хубавите пролетни 
дни за з лссявапе на 
своя край

рниепи и памучни тъкани, у 
крашеиия н бакалин. Непос- 
средственият обмен на стоки 
те се извършвал на 
известните: пнротски, плов
дивски, софийски и царигра 
дски панаири. Незначителна 
част от стоките се обменяла

купил 16,5 оки ракия; Мана 
Алексов от Радеина — 17 о- 
ки вино и 5,5 оки ракия; Ки 
ро Алексов от Радеина — 20 
оки вино и 8 оки ракия; Ига 
Пешов от Одоровци — едно 
буре ракия, Ценко Лилов от 
Смилопци купил 172 оки бе-

Учениците от средното и- 
кономическо училище в Бо
силеград устроиха представ
ление на комедията „Съмни 
Т*лно лице" от Бранислав 
“УШич. Представления бяха 
Устроени в селата Извор и 
{■айчиловии. Хората от село 
Извор ,
®°лпиот 
то се

тогава
Предраг Ннколич

и па съборите край 
тира св. Кирил н Юлита."

След освобождението от

манас- ло вмпо н пр.останали особено до-
Но солта и петролътпредставлението ка- 

ияказали, че вече нъко 
години не са имали та 

> а хубаво представление.
Със Спомената комедия уч 

ше устроят предста
ва 2 май и в Боснле-

все о
ще са получавали главно отАКО турцнте съставът на стокооб
Влашко чрез котробаиднетнА1еиа се променя. През перпо 

да от 1880 до 1910 година ста от Видин, Лом, Берковица и
Фердинанд”.•отците 

®Аенио 
•Рад,

Навсякъде
Мла? устР°ени от името на 

горяни в средното 
га1„'ОМК',сско Училище, от> 
Риоок”ПШ1И ” бР,,галата „Цъ

ват големи лесосечи в този

представления-
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Гол Тупанкьо 

и гладна Пена
Градове^сиъш- 

ници на Париж

СамокритикаПариж сега има 8,5 милио 
на жители. По мнение на сп 
ециалистн през 1970 година 
Париж ше има 10 милиона 
жители. Това значи, че ско 
ро една пета част от жители 
те на Франция ще живеят в 
Париж.

За да се сместят всички, ну 
жно е покрай милион пост
роени жилища от края на 
Втората световна война до 
днес, да се построят още 450 
хиляди нови жилищни квар 
тири и това в срок от осем 
години.

Работата не е лека. На те
риторията на Париж не съ
ществуват пространства, за 

оеж на повече квартири, 
динствения изход, по мне 

нието на специалистите, е да 
се изграждат нови градове- 
спътници на Париж. Това ще 
се постигне когато сегашни
те села останат основи за но 
ви части на Париж, които 
ще израстват като пърстеи о 
коло сегашния град. В план 
е да се използват около 80 се 
леки населени места.

(Ошкьс оШ „Краят на едно детсЯво“')
Присъствувах на едно събрание на ССРН. На дневен 

ред беше самокритика. Започва изказване на присъствув 
ащите. Спомням си изказванията на другарите. Ето, някои 
изказвания съм забележил:

ЛЕКАРЯТ: В бъдеще ще ми бъде най-главно здравето 
на хората. Виждам, че заплатата ми е доста голяма ц не 
отговаря на вложения труд. Имал съм големи опущения. 
Обещавам пред вас, че в бъдеще няма да се повтарят...

СЛУЖАЩ: Критиката отправена към мен напълно е то 
чна. Признавам, чс много молби на гражданите лежат п0 
чекмеджетата и ие само това другапи, мога да кажа открв 
то, че съм чел вестници през работното време, често пъ 
ти си иивнем и по някое кафенце. Закуските ни са доста 
дълги...

Гол Тупанкьо ходеше през 
ден през два с магарето в пл
анината и там събираше опа 
дал от дърветата сухорляк. 
Складираше го в една голя
ма колкото стаичка полянка 
сред най-гъстия шумак...

Гол Тупанкьо си легна към 
полунош, след като се върна 
от планината и откара на си 
гурен купувач едно магаре 
сурови цепеници.

Слънцето бе изгряло, кога 
то се събуди. Почувствува, 

много гладен. Попротег 
на се на одъра. Прознна се 
бавно, провикна се свадлнво 
като човек, който е свършил 
някаква работа и мисли, че 
всички са длъжни да му от 
плащат с навременно внима 
ние:

— Пено ма, къде си?
— Тук съм, Цене. Ще ста 

ваш ли? Много спа—продъл
жаваше гладна Пена да дръ 
нка някаква тенекия из двор 
чето — това събуди-гол Тупа 
нкьо.

— Полага ми се да сн поле 
жа повече, защото не спах, 
когато и господ спи. Пък да 
ли ще ставам, това си е моя 
работа. А ти я избъркай ка- 
чамак да си поразпаря гърло 
то. Нощес съм настинал—из 
боботи той и се обърна за 
малко. Брадясалото му в каф 
явопепелива четина лице, го 
ре широко и постепенно сте 
снено надолу се мръщеше за 
свала. Но неможеше да при
добие навъсен вид, веждите 
му бяха извити и малко чуп 
нати като на дявола, както 
го рисуват по църквите и ма 
настирите.

Гладна Пена знаеше, че ко 
гато мъж н е рекъл да се из 
лежава, не може да го нака 
ра на никаква работа. Но 
все пак за свое удоволетворе 
нне му подвикна:

—Стига си се изтягал. Ста 
Ни, та се поразтроши да ти 
мине настинката. Иди доне
си с котлето вода, щом ис
каш качамак.

— Ако си донеса вода, все 
едно, че всичко съм свър
шил. А щом ще вършиш не
що, не карай друг да ти по
мага — избоботи отново гол 
Тупанкьо и се обърна на дру 
гата страна.

— Наклади огън!
— Да наклада. Ама нали 

трябва да се троши • върше- 
няка. Пък ти си по-близо до 
него. А да ставам само да тро 
ша клечката, бива ли? Ех...

— Па измий котлето, че от 
как сме бъркали качамака та 
ка си е запечено — обърна 
се гладна Пена и подаде през 
вратата половината 
трия си дълъг нос. Лисичото 
й лице жално се сбърчи.

— Ако беше го измила вче

жа си, едва не го смъмра:
— Я си Съблечи ризата, да 

я опера, дорде лежиш.
С въздишки вършеше теж 

ка работа, гол Тупанкьо мър 
зелнво изхлузи ризата си. 
Гладна Пена я взе и отиде на
реката.

От нарязания кача-, 
мак се вдигаше топла пара. 
Отвън закътка квачка с на
скоро излюпени пилета.

— Иш! — подвикна й гол 
Тупанкьо и тя подхвъркна 
ма страна да търси по-споко
йно място, по-мирен кът за 
изкарване на прехраната.

След малко запиука пиле— 
от есенячетата, после второ... 
трето... пето. Насъбраха се 
пред вратата. Едно по-смело 
от другите първо подскочи 
до синпята, клъвна от кача
мака. Гол Тъпанкьо му ишна 
То подхвъркна за малко, но 

приближи. Гол Тупан 
кьо посегна с цафарата — то 
се пак отдръпна, но пак се върна.

— Ей ти, сшге майчин, ще 
се махнеш ли, или... — недо- 
изказа гол Тупанкьо закана
та си и по-силно замахна с 
цафарата, сякаш 
да я хвърли. Но пилето беше 
нахално, дръзко. То се връ
щаше след всяко замахване. 
Неговият пример даваше сме 
лост и на другите. Дружно 
се нахвърлиха на качамака 
и започнаха да кълват. Ядо- 
сен до крайния предел, гол 
Тупанкьо хвърли цафарата 
по тях. Те подхвъркиаха са
мо за малко настрана — п о- 
Ще по-иастървено налетяха. 
Едно от тях дори скочи нас 
ред синията. Гол Тупаукьо 
се огледа около себе си-няма 
ше вече какво да хвърли. А 
да ги гони нали трябва да 
стане—не заслужаваше да 
развали утринното си удово 
лствие. Пилетата, като че 
градушка чукаше по синия
та. Гол Тупанкьо ги погледна 
— на зле отива работата. И 
гласовито викна към реката:

— Пено ма, тичай ма, че 
пилетата изкълваха качама-

че е
СТ1 Другаря от квартирния отдел: До сега построените 

квартири поделихме на ръководещите хора. Мисля, че по 
тоя въпрос няма вече да грешим, защото всички си имат 

вече квартири. В бъдеще ще водим сметка и за останалите 
граждани... Бъдете сигурни другари...

УЧИТЕЛЯТ: Много пъти съм искал квартира, може 
би в това направление съм прекарал, обещавам, че това 
няма вече да правя. А що се отнася за критиката, че се 
много оговарам това вече няма да се случва... Също така 
открито ще кажем на всеки в очите когато греши...

ДИРЕКТОРЪТ: Много пътувах и дневници взимах, 
в това е докладчика напълно прав. Аз заявявам пред вас 
другари, че от днес в МОЕТО т. е. нашето предприятие ду 
мата ще има работническия съвет. Самоволията, които 
си допуснах като директор няма вече да се повтарят... 
Роднини няма вече да приемам в моето предприятие. Прос
то се чудя как съм могъл да допусна такива грешки. 

Вие знаете, че аз бях напредничав още преди войната...

ДРУГАРЯ ОТ ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ: Що 
се касае за цените признавам, че сме ги повдигали неот 
говорно. Аз ще се боря в моето предприятие цените да 
бъдат реални. Никакви заплати 
за сметка на потребителя. Уверявам ви другари че вси
чки грешки в нашата търговия от утре ще изчезнат като 
че ли не са и били...

от ос-

ра, нямаше да ме караш се.-
га.

— Защо ли те карам. Било 
ли е някога и ти да си свър 
шил някаква работа в къщи 
— каза за себе си гладна Пе

пак се

на.
Всяка сутрин се водеше 

приблизително същият разго 
вор и винаги завърщаваше с 
тия нейни думи. Но като се 
поразговори с него, по-леко. 
й бе сиромашкото тегло. Мъ 
лчаннето я мъчеше.

Един топъл слънчев лъч се 
промуши през незакнижена- 
та част на прозорчето й при 
ятно припари левия мустак 
на гол Тупанкьо.

— Ех, време само за лежа 
не — прознна се той и лъчът 
се плъзна в устата му.

— Лежи си, да ти е здраве. 
Голям да порастеш... — в и- 
ронията на гладна Пена има
ше и злобнца, и примирение. 
Тя взе котлето, пое по края 
на тясната каменста уличка 
н отиде на чешмата при мо 
ста. Оттам наливаше вода ця 
дата махала под склона.

Гол Тупанкьо извади из па 
звата сн цафара и засвири.

Гладна Пена избърка кача 
мак, наряза го с конец върху 
кръглата синия, остави го да 
изстине. Обърна се към мъ

Атомна
централа
Някои наши предприятия 

вече няколко години правят 
обемисти подготовки за про 
изводство на съоръжения и 
и машини за нашата първа 
бъдеща атомна едектрична 
централа. Счита се, че наши 
те предприятия ще бъдат в 
състояние до 1970 година да 
построят първата експериме 
нтална атомна централа. Та 
зи централа би имала сила 
от 60 до 75 мегавати. След то 
ва ще се пристъпи към пое 
трояванего на нови атомни 
електроцентрали.

се канеше

няма да увеличавам

ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО: другари, мога да ка
жа, който не работи той само не греши. Имал съм и аз 
грешки. Малко съм забравил на своите права, това при 
знавам. Онова което се отнася за мен в доклада напълно 
е точно. Аз ще се старая грешките да поправим. Няма вече 
да бъда надмен. В моя колектив ще се старая да бъде пъл 
на хармония. Стига вече с тия недругарски обноски.

При това, някой силно бълсна вратите. Аз се СЪБУ 
ДИХ. Някой извика отвън: време е за ставане...

Криво ми е, че не ми даде възможност и аз да се 
разкритикувам..

Чудни обичаи
в Австралия Богдан НИКОЛОВ И*

Някои изостанали племе 
на в Австралия обикновено 
не погребват своите п°кой 
ници както това се прави у 
нас — в земята. Най-често 
те ги оставят на полянките 
или в изшилите дънери на 
някое дърво. Все пак за 
най-достоинствено погребе
ние се гчита таканаречеко- 
то „погребение в стомаха”. 
Това погребение всъщност 
се състои в това че тези ко 
иго оплакват покойника из 
яждат неговите тленни ОС 
та ттки

Анекдоте* :^-=ЕЬ

Забравил с ного има работака!г В тоя миг гладна Пена са
пунисваше ризата .му — тър
каше я върху елин гладък 
камък па половин метър от 
брега. Като чу отчаяния 
на мъжа си, тя остави риза
та, събрана върху камъка, и 
се затича да разгонва пиле
тата.

Тя спаси

„Нишава"Кооперацията 
приела нов тракторист. Мом 
чето току що положило 1*13ПИ 
та и хванало волана. Отдав-

чал, когато тракториста да
де гас. Отведнъж от силното 
подскачане се случило нео- 
пианият тракторист да нзпа 
дне в браздите край тракто 
ра а мощната машина прод» 
лжи пътя си....

Той бързо станал, затичал 
се и по стар навик, когато 
кравите мубягаха, продължи
телно свирнал... Обаче трак
тора не спрял.

вик

на младият тракторист меч
таел да остави воловете и тр 
ъгне на оран с мощния трак 
тор.качамака, прене 

се го със синнята до самия 
одър. Излезе, затвори врата
та и бързо се спусна към ре 
ката. Но де е ризата, Една 
по-силна вълна бе я поДхвана 
ла от камъка. След нея втора 
трета — една на друга си по 
магаха да я поемат и 
кат. Гладна Пена 
ръце, като видя как 
то я отнася.

— Цене-е-е-е! Цене! Господ 
да те убие-... С какво _ 
диш на Великден... Водата о- 
тнесе ризата ти...

Гол Тупанкьо 
опарен и се развика:

— Къде беше, ма, 
пусна... Да не са 
ли ръттете?...

>— Нали да поокъдя 
тат аи ла ти принеса - 
ка до одъра, мухлюзино.

— Свилена

Най-сетне топ ден дошъл. 
Тракториста излязъл на нива 
та. Де една де две бразди не 
що не върви. Земята била су 
ха и тракторът все подска-

I

★ Техническо-промишлени
новини

Iотвле- 
плесна с У настечение

В някои нащи краища 
съществува и до днес вярва 
не, че ако ка мъжка рож
ба се пресече пъпът с сърп 
тя ще бъде здрава и юнач
на когато порасне и ще ко 
си враговете като със сърп. 
Разбираемо е че арзи сърп 
с който се пресича пъпът ни
кога не се стерилизира. За 
това пък тези деца на кри
то пъпът се пресича 
чист сърп обикновено още 
в първите дни от живота у 
мират, защото при преси
чането се заразяват от те 
танус.

ше хо
„Искра" (Кран) вече е монтирала първця автоматичен 

сигнално-осигурителен апарат за ръководене на движение 
то по гарите по таканаречеиата система на следене. Този 
апарат е инсталиран на железопътната линия Любля
на—Постойна. С инсталирането на по-голям брой такива 
апарати (автомати) чувствително ще се повиши сигурна 
стта на движението.

пипна като

та я из- 
ти изтъхна

пиле
★качама

— Защо иоешоянио държиш фотографи
ята на директора?

— Да не го задравя-йреди един месец 
замина на йът...

Текстилна фабрика в Марибор до края на годината 
ще изнесе на чуждестраиите пазари пет милиона метра 
текстил, чиято стойност възлиза към 1,5 милиона долара- 
През последните шест години тази фабрика е 
1,5 до 2 милиона метра текстилни тъкани годишно.

До сега фабриката е сключила договори за из»00 
на 2,8 милиона метра тъкани в земите на Близкия изток, 
Индонезия, Бирма и Гърция. Водят се преговори за ост» 
тъка от предназначения износ.

ше ми изтъчеш 
отвърна и гол Тупанкьо 

хем заканително, хем за свое 
успокоение и глътна половин 
филия качамак.

— До година —

с не-
изнасяла

_ до амина
-—обеща подигравателно 
снага гладна Пена.

Т. Харманджиев
V. ядо

БАИ ОНЗИ СПОРТИСТ НЕСПОРТИСТ текст и РИСУНКИ 
м. петров
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Няе двамата, дядо Петър и 
аз, живеехме в една голяма 
гора. Той, стар в изнемощял, 
пазеше пчелите на един бога 
таш от селото, а пък 
ските свине.

Постоянно бяхме

те. А пчелите жужеха около се аз. — Но нали вчера бе- =него. И чудно, ниго една пче 
ла не го нападаше, не искаше 
да го ужили. Те добре позна 
ваха своя стар приятел н за 
шитник.

И в този хубав пролетен 
ден, докато отивах при него, 
предполагах, че ще заваря ст 
ария си приятел такъв, какъ 
вто съм свикнал да го виж
дам. Наистина дядо Петър 
беше пак в пчелина и наблю

ше неделя, дядо? Какъв праз 
ник?

— Нима ти не знаеш, ма
лък приятелю? Днес е Пър
ви май.

— Не, незная — рекох мал 
ко смутено. — А къде наме
ри този цвят, дядо? Много е 
хубав! Досега не съм виж
дал в гората такъв цвят.

— Не си. Разбира се, чене 
си — рече старецът. — Ня
ма и да го видиш. Този цв
ят... Но това е цяла приказ
ка, цяла история.

И замълча. Челото му се 
набръчка Пчелите жужеха

=
1 ЗА ЕДИН§аз сел =
=
Iв гората: 

денем и нощем. Живеехме в 
малки колиби. През деня все 
ки от нас си гледаше работа 
та, а нощем слушахме вие
нето на вятъра в гората и тр 
опота на бързите елени 
игути, които профучаха по
край нашите колиби, когато 
отиваха да търсят храна.

Всяка сутрин, когато мо
жех, отивах при стария Пе-

ДЕН§

НАД 6.000И ко
даваше движението на пче
лите, но сега той беше обле
чен в нов костюм, на глава 
та беше си сложил нова ша 
пка, вместо големите дърве-

БОРОВИ
ФИДАНКИ■1

3

= площ насаждения. Трудолю жда групите и ги учи как 
бивите детски ръце с, чудна" садят по-хубаво боровите 4 
любов правят лехи, на които данки, за да се хванат и 
след години ше се издигнат почнат да растат. * 
борови гори. , в тази усилена работа,

Учениците от УШ-а клас не някой младеж се пошегл, 
позволяваха на другите да на нещо. Настане смях, но , 
правят крачка, да ги достиг- кой не прекъсва работа 
нат. Те залесиха най-голяма Само малкият Митко се щ 

Между тях имаше най на някъде между момвд 
Всички та и настана олелия.

— Митко ни хвърли «4 
вей — оплаква се едно мои

Хе, няма да те нзяд. 
прекъсва го друго.

И така смях и работа 
пладне.

А водарите носят шнщ 
с вода. С водата донесат 
някое букетче пресни и™ 
иглики, бели петлови гац 
червени и бели кокошки.

Малките и те чоплят уц 
но, борят се да настигнат 
лемите.

Така този ден на Белуп 
рид учениците засадиха п 
че от 6.000 борови фвд 
След години тук ще порт 
голяма борова гора. Това 
бъде гората на тяхната 1 
дост.

Предходните дни бяха сту 
дени, дъждовни и ветровити.
А този априлски ден осъмна 
хубаво време. Слънцето се по 
каза зад Белутски рид и за 
почна да се издига високо 
над баира.

Стаите на основното осмо 
класно училище в Босиле- площ. 
град бяха празни. -малко кръшкачи..

Този ден учениците и пре- работят усърдно. Момчетата 
подавателите се намираха на изкопават дупки а момичета- 
залесяване в местността Бе- ! та садят след тях малки бор- 
лутски рид, която се издига 
източно от Босилеград. Висо 
ко на билото беше забито тр 
ицветно знаме, а наоколо се

около него — едни отлетява 
ха надалеч, а други се връ
щаха в кошерите с набрания 
цветен прашец. Дядо Петър 
ги наблюдаваше и безмъл
вно следеше тяхното летене.

— Да, червен цвят — про
дължи той, като клатеше гла 

— Това бе отдавна. Съ
брахме се веднъж на Първи 
май в една горичка, недале
че от града. ...Другарят Иван 
започна да говори. На негово 
то сако имаше сто, такъв че, 
рг.еп цвят. Но дойдоха поли
цаи и започнаха да стрелят 
по нас. Видях как моят дру
гар Иван залитна и падна на 
земята. Вече не помърдиа.

Бяхме много добри друга 
ри. Нито той ходеше без ме 
не, нито пък аз без него. Бе 
ше смел и горд. А когато за 
гина, аз напуснах града.

На другата година, на съ 
щпя този ден, дойдох да му 
впдя гроба. Беше погребан 
там, където и загина. На гро 
ба му бяха цъфнали цял бу
кет такива червени цветче- 
та. Някоя ръка грижливо ги 
отглеждаше.

Изкопах едно стоъкче и го 
занесох у дома. Оттогава е 
минало тридесет години. Сън 
дъчето с цветовете нося на
всякъде, където отида. А то, 
всяка пролет разлее своята 
червена боя. Аз обаче, само 
на Първи май, на своя праз
ник, откъсвам по един чер
вен цвят и с него се закич- 
вам. Боята на цветето ми спо 
мня за всичко. Напомня ми 
и за кръвта на моя другар...

Дядо Петър замълча.
Беше му тежко. Гърдите 

му се повдигаха бавно, ся- 
каш бяха притиснати. По не
говото набръчкано лице се 
търкулнаха две сълзи.

Алекса МИКИЧ 
(прев. Д. С. Илчев)

чета.
— Ха така Петре, ха така! 

—насърчава ги преподавате
лят.

ва. — По-широко правете дуп
ките. момчета! — дава напът 
ствия инженерът, който обхо

пръснали деца, които садят 
борови фиданки. Всяка пара 
лелка. всеки клас има своя

лг
Т Р

Там, над тъжната горица 
е заспала утринна мъглица, 
сгушена под влажното небе 
чака да огрее...

А когато се появи то 
тя полита нависоко, 
и премръзнали дървета 
сълзи леят от листатта...

-

.................................................................. .Пролет дойде =
I

Пролетта дойде, 
лястовичка долетя. 
Всичко е щастливо, 
весело, игриво. 
Весело къркоряг 
поточета бистри, 
пенливо се сливат 
низ поля тревисти.

Джура ЯкшпТър. Поприказвахме си мал
ко и аз тръгвах след стадото 
сн. Почти винаги го завар
вах на крак. Висок, какъвто 
си беше, малко прегърбен, с 
широк цилиндър, с увиснала 
надолу периферия, със закър 
пен на коленете панталон и 
с големи дървени обуща, ко 
иго не сваляше от краката 
си през цялата година, той се 
намираше винаги в пчелина 
между пчелите. Чоплеше не 
що, чистеше, стесняваше или 
поправяше входа на кошери

ни обуща лъщяха нови — ко 
жени, а на сакото беше за- 
тъкнал един хубав червен 
цвят.

Повече от половин година 
бяхме заедно, но такъв не 
бях го виждал никога. Сега, 
сякаш беше по-изправен, по- 
горд...

— Къде ще отиваш, дядо? 
— запитах го.

— Никъде — отговори той, 
като прекръсти ръце зад гьр 
ба си. — Днес е празник.

— Празник?! — изненадах

I
БАЩА И СИН

§
1
Н Веднаж вървеше бавно Алижда
= като същински мандарин, 

а подир него скакаше,

Борислав Николов
уч-к V кл. 

Смиловци
тичаше 

неговият най-малън син.

Панаир беше; 
еабли, пищови, арабски 

= туниски капи, сребро и злата, 
ск~ъпа коприна, женевски

па панаира —• 
кон,г МАЛКИЯТ

ВРАБЧО
СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА КОНКУРСА часовник.

Един малък Врабчо сив 
Кацнал на върбата 
И си пеел: „Джив, джив, джив". 
Това му е веселбата.

— Що искаш, сине, аз да ти купя —
товко1 изпитваше свойто дете__
искаш ли сабя остра, блестяща, 
или желаеш коч вихрогон?

Бяхме ви обещали, че ще съобщим 
радння конкурс на в. „Братство". Ето кои 
получили участвуващите:

НИК Б0РИС Т°АОРОВ уч-ще Звонци — РЪЧЕН ЧАСОВ

наградите от наг 
награди са

Видяло го дете малко 
И с камък в ръката 
Дотичало от пързалка 
И го улучило в краката.

2. РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, уч-ще Каменица — ФУТБОЛ.
3. БОРИС НИКОЛОВ уч-ще Смиловци __

авт писал.

4. ИВАН СОКОЛОВ уч-ще Долна Невля 
рисуване.

5. ПЪРВАН ГОРЧЕВ уч-ще Димитровград __
и авт пие.

з арнсув*ЛЯАНА ЙОНОВА Уч-ще Смиловци прибор

7. СЛАВЧО ВЕЦКОВ уч-ще Долна Невля — 
н авт пие.

8. НЕВЕНА МИХАЙЛОВА 
бор за рисуване.

Или желаеш, дрехи 
| нека е коприна да бъдеш

отвръщай сине, отвръщай бързо, 
■или пък онзи сърмен елек?

копринени,писалка и. У
ти,

Паднал Врабчо сив 
От върбата на земята 
Много го боляло.
Тежка му е съдбата.

Събрали се Джнвджикани 
Бързо покрай него 
Като умни великани 

Да го излекуват.

— прибор за!

писалкае е I Малкият с пърст ск почесва 
чуди се гцо да поиска той. 
— Ах,

главата

татко, татко, купи ми татко, 
купи ми яре печено.

писал.е е

уч-ще Димитровград при

9. МИОМИР ТОДОРОВ уч-ще Смиловци 
и авт пие.

Малкият Врабчо не е весел. 
Останал край върбата сам. 
Ако не е излекуван 
Смързн&л се е там.

' Сега и. татко жу леко ее
| гледайки, дълго 
=1 — хх, аз обичах саби 
| • сян ли яре печено!

1—писалкае е своя мил син:
и копия,

10. РАНГЕЛ РАШКОВ 
и авт пие. уч-ще Смиловци — писалка

е еЧаслав Милев, \ПШ 
Звонци I
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