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Индонезийският ирезиденш 

СУКАРНО У НАС
ГОЛЯМ ПРЕДИЗБОРЕН МИТИНГ В НИШ

Темпът на нашето 

развитие зависи от
;

На 10 юни пристигна на прия 
телсно посещение в Югославия 
индонезийският президент Ах
мед Сухарно. На аерогара Сур- 
чшг президентът Сукарпо е бил 
посрещнат от президента на 
ФСРЮ Йосип Броз Тито 
ГИ високи държавни ръководи 
тели на нашата, страна.

Индонезийският президент при 
стигна, отзовавайки се на по
каната на президента Тито,. и 
остана у нас три дни. Макар че 
посещението има частен харак 
тер, то е използвано и за воде- ] рани.

ие на разгоЕсри и обмен на мие 
кия по редица международни 
Еъг/рзси, инИересува1ди двете 
приятелски страгш.

Тази среща на двамата прези 
денти е седма пс.ред. Президен
тът Сукарно пък досега е пребг 
вавал в Югославия пет пъти. 
Последното му пребиваване в 
Югославия стана през 1961 го
дина, кегато тон възглавяваше 
делегацията на необвързана Ин 
денезия на Белградската кон
ференция на необвързаните ст-

!!

И дру

ВСИЧКИ ТТЖУ - реч па Йован Веселинов
най-,,Стремежът на всяка, и 

малка комуна дори да издигне 
фабрика, да се индустри 

ализира. макар за това да не съ 
ществуват производствено-ико
номически условия, стремеж ос 
нован само върху социално-по
литически моменти,за което го 

Тито на IV пленум, до

ПРЕД 80 ХИЛЯДИ ГРАЖДА
НИ ОТ НИШ И ОКОЛНОСТТА, 
В ПРИСЪСТВИЕТО НА ВИСО
КИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИ
КА СЪРБИЯ И ОКОЛИЯТА, 
НА 9 ЮНИ Е ГОВОРИЛ ЙО
ВАН ВЕСЕЛИНОВ. СЕКРЕТАР 
ЯТ НА - ЦК НА СЪЮЗА НА 
СРЪБСКИТЕ КОМУНИСТИ.

От начало след като изтъкна 
резултатите, постигнати в Юго
славия и Сърбия през изтекли
те пет години, Йован Веселинов 
направи обзор върху резулати- 
те в селското стопанство като 
изтъкна, че през последните 
пет години са били отделени над 
250 милиарда динар.а, широко 
се прилага механизацията и се 
провеждат други обемни меро
приятия.' Обаче въпреки това 
развитие е имало и трудности— 
непоследователно прилагане на 
съвременни агротехнически ме
роприятия. слаба настойчивост 
за увеличаване производствено 
то сътрудничество на коопера
циите със земеделските произ
водители, особено в районите на 
централната част на Сърбия.

„В околиите и общините, къ 
дето няма или има*"КсЬрП5 Об ще 
ствена земя често и ръководите 
лите се отнасят пасивно към за 
дачите в селското стопанство. 
Ако нищо друго, то досегашни
ят опит и резултати в някои 
други райони биха могли да ги 
убедят по-бързо да променят 
своите схващания и да направят 
усилие
ни средства и с по-голям брой 
специалисти да постигнат повс 
че по издигане селскостопанско 
то производство. Защо да 
можем да имаме в районите на 
централната част на Сърбия та 
кива кооперации, каквито са: 
кикиидската; бачко-тополската, 
пивничката? Защо да не пости 
гаме в производствено сътруд
ничество ония резултати, които 
например постигаме в пожарева 
шкия край? Нима нашият тру
дещ се селнии се е заклел пред 
бога. че докато е свет и век да 

трудно и примитивно? 
Нашето общество и нашите об

ществено-политически организа 
ции трябва да помогнат на инди 
видуалния производител на се
ло да тръгне по пътя, по който

някоя

Прво заседание на Околийската 

скупщина в Ниш
в ори др. 
вежда до разсипцичество на °т 
носителко ограничените сред
ства. намалява резултата на 
вложенията. дори и самите из
гледи за бързо и успешно инду 
стриализиране на всичките ела 
боразвити краища. Такива явле 
ния имаше в Южна Сърбия, о- 
баче през последно време, бла- 

на по-предпазливото 
на локациите, те са

Първото заседание на новомз 
браните околийски отборници 
се състоя на 12 гони т. г.

На съвместно заседание на 
двете камари отборниците са из 
брали председател и подпре

дседател на скупщината.
За председател е избран

ПЕТРОНИЕ САВОВИЧ, заемащ 
досега длъжността председател 
на Околийската стопанска ка
мара, а за подпредседател БО
ЖИДАР МАНИЧ, досегашен по 
дпредседател на Пиротската об 
щина.

годарение 
избиране
превъзмогнати...”

Никога не трябва да забра
вим, чб възможностите на наци 
оналното стопанство са още о- 
граничегш, въпреки неговия по
стоянен напредък. Този факт 
ни налага да насочим усилията 
и материалните средства на пъ 

място към такива реални 
стопански задачи, ,чиято нуж- 

безспорна от гледна точка 
югославско стопан-

. \

Избран нов секретар на Околийския 

комитет на СКС в Ниш
рво

дейност при Околийския коми
тет.

Окслий- 
на СКС р Ниш,

На заседанието ка
ския комитет 
състояло се на 11 т. м., е бил п_ 
збран за нов секР“таР на коми 

ВЕЛИМИР МАТИЧ, досега 
председател на Комисията 

•идеологическо-политическа

Да е
на цялото 
'стео, а допринасят в значител
на степен за развитие на сла
боразвитите краища.

Йован Веселинов
Новият органи ационен секре 

тар е ДРАГОСЛАВ НИКОЛИЧ, 
досегашен оргеекретар на ОпЩи 
кския комитет на СКС в Ниш.

вървят и другите трудещи се 
хора, по пътя на прогреса и по- 
добрия живот. Трудовото селя
чество следва да си намери мяс 
тото в социализма. Производ
ственото сътрудничество с коо 
перациите му дава възможност 
Да се включва постепено в про 
цесите на нашето обществено 
развитие.’’

тета
шен

ИЗГЛЕДИ И ЗАДАЧИ НА НА
ШЕТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

но

Говорейки за изгледите и за
дачите на бъдещето развитие, 
той каза: 
година се готви издаването на 
седемгодишния план за развитие 
на Републиката, покрайнините, 
околиите, общините и стопанс
ките организации. Макар подго 
товките на седемгодишния план 

в такава фаза.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРНЗвонци: „Тази и следващатас по-големи материал
отбор на ССРН Стоян МлаРезултатите от неотдавна про

нови
кия
денович. Той подчерта, че и на РАЗВИТИЕ НА СЛАБОРАЗВИ 

ТИТЕ КРАИЩАизбори завелените 
Ъбщински скупщини ояха те 

събранието на Социали 
съюз от Звонски р'д-

предстоящите избор1,:, за пред 
ставигели в Съюзната и Репуб

трябва

не
Минавайки към проблемите 

на слаборазвитите краища в Съ 
рбия, Веселинов каза. че те об
хващат 39% от територията 
31% от жителите на Република 
та. От общо 191 общини в нера
звитите краища се намират 78.

Грижата на общността да по 
могне на слаборазвитите краища 
в нашата Република особено е 
засилена от 1956/57 година, кога 
то за Косовометохийската об
ласт бяха определени специал
ни.

ма на дпканската скупщина 
да покажем високо полнтичес- да се намират 

която оше не дава възможност . 
по-подробно да говорим за раз
воя през седемте следващи годи 
ни, все пак предвид досегашно
то издигане 
мзводствотс, може да се каже, 
че съществуват всички условия 
за удвояване на днешния 
на индустриалното производ
ство до 1970 година. Такова про 
мишлеио развитие, според пред 
виждането, може да бъде пости 
гнато дори и при условие сред
ногодишният темп на растеж 
да не бъде по-голям . от 
Това е съвсем възможно да се 
осъществи’’.

Като каза, че в това отноше
ние дават надежда и сведения
та за промишленото производс
тво през първото четиримесе
чие от тази година и изгледите 
за добра реколта, той продъл-

стически
йон. На конференцията се и?- 

можем да бъдем до
илико съзнание на трудещите се. 

Събранието, направи анализ на 
пропуските в техническите пс! 
лгоговки на избирателните спм 
съци и се взе решение да сц 
отстранят допуснатите грешки.

тъкна, че 
волни както от резултатите от

равнището па произборите, така и от активност 
та на всички обществено-полн 
тически организации в този Р" 
йон. В разискванията взе учао 
тие председателят иа обгцинс-

обем
-4 жиг.сг

М. Апдрсчвпч
така наречени гарантирани 

инвестиции в размер 50 милиар 
да динара. Само в 1962 година 
по слаборазвитите райони на 
Сърбия бяха пуснати в дейст
вие 53 промишлени обекта от ко 
ито 12 пс-големи обекта се на
мират в Косово п Метохия. Те 
зм мощността увеличават наци 
оналния доход с 14,7 милиарда 
динара. Броят иа заетите в об
ществения

10%.

сектор се о увели
чил с около 80 хиляди души. 
Грижата за слаборазвитите кра 
ища направи много наши изос
танали

жц:
„За стопанското развитие на 

цялата страна и на стопанство
то ш Сърбия от първостепенно 
значение ш.е бъдат ония мерки, 

трябва да осигурят обща

градчета да се превръ
щат в промишлени градове и1 се ' 
лища — Прищииа Дяксвица, 
Печ, Призрен, Косовска Митро 
вица. Нови Пазар. Прибой, Прие 
пеле. Нова Варош, Прокупие, 
Враня, Пирот и други. Очаква 
се е оправдание, че през 1963 
година, благодарение на вложе 
нията, в неразвитите

които
устойчивост на стопанството И 
по-добро използуване на съще
ствуващите мощности, вътреш- 

резерви. бързо .активиранените
на стопанските и други предпо
ставки за стопанското развитие.

многокраища
на Сърбия да се осъществи по- 
бърз растеж на производството 
и заетостта.

Освен обективните тругцости 
при издигането на слаборазви
тите краища, каквито са: лип
сата иа висококвалифицирани 
кадри, проблемите иа финанси
рането и бавното разрешаване 
проблема за вносните съоръже
ния, имаше и субективни слабо 
сти, особено при изработването 
иа програмите и проектите, при 
нереалното димензиониране ма 
обектите, недостатъчната борба 
за осъъществяване на срокове
те н подобно...’’

Както е известно по 
от тези въпроси сс разисква на 
VI пленум иа ЦК на СК Сър
бия през септември миналата 
година и по тях 
становища.

са заети ясни

всичко заОтава дума преди 
слабото използуване на същес
твуващите мощности в нашата 
промишленост, специално в пре 
работвателния сектор, за броя 
на заетите в стопанството и из 
вън него, който е по-голям отко 
лкото е обективно нужно, а за
ради което, покрай другото, пра 
извадителпостта на труда с на 

(Следва на 2 стр.)
■гяггьг**-

На снимката: Част от гражданството на митинга.



БРАТ С 7 НО

РЕЧ НА ЙОВАН ВЕСЕЛИНОВ
пада само Югославия, но и дру 
ги партии и работнически дви
жения. То води открита и зад. 
кулсиа хайка против Съветския 
съюз. явно напада италианско
то, френското и други ръковод
ства. Обаче днес и децата зна
ят. че като нападат Югославия, 
те" целят във всички, които не 
са съгласни е тяхната полити
ка. В тази жалостна и вредна 
за работническото движение де 
йност са въвлечени и някои па 
ртии От Азия, а албанското ръ
ководство им е дясна ръка в 
Европа.

„Как тъжно звучи позоваване 
то на китайските ръководители 
па марксизъм—ленинизъм. Ка

на ! кво общо има тази хуманна ре 
волюциоина и творческа наука 
с техните становища, възгледи 
и поведение?”

Илюстрирайки обема 
югославската кампаня, която во

печа-

ца. че становището на Съюза на | 
по въпросите/ )на | 

ясно
роси Все о1Яе има протекции

зв-1 на тези явления. Все още СЮК и в новата Конституция, 
съществуват много оправдания. той посочи несЛходимостта от 
оплаквания иа гражданите за последователна борба за 
несправедливи постъпки иа орга идеи, какте* и против вси 1КО, 
ни и отделни лица. Често се за ето задържа развититето нана- 
душава доброжелателната кри- шето общество и оказва вредд 
тика. Не са малко случаите на влияние върху възпитаването 
уволяване иа хора само затова, ма трудовите хора. Той каза 
че са критикували отделни ела нататък: 
бостн или ръководители.’’ .,Нис с право изтъкваме, че

Другарят Тито и Централният от освобождението насам са съ 
комитет открито говорят за па- здадеии крупни културни тво- 
шпте слабости, указват върху рения. Обаче под
онова което е слабо в нашия ^.ново” 1т „модерно" у пас чес

то се прокарват нам чужди вли 
япия. Публикуват се и прсдста 
вят неиздържани и вредни рабо 
ти. което ме може да се счита 
за средство за възпитаване иа 
човека”.

(Продълж от 1. стр.)

относително ниско равнище и 
заради което разходите са висо 
км. Става дума и за недоимъка 
на квалифицирани кадри в сто 
паиството, за нуждата от бързо 
разрешаване на въпросите за 
реконструкция на остарелите 
мощно.тн. за установяване на 
правилни отношения в хода на 
отделни.е видове потребление 
и пр.

на анти

дят китайското радио и 
тът, Веселинов приведе, че са
мо в последните пет месеца в 
Китай са публикувани над 400

Обаче
китайското ръководство не на-

по-

антиюгославски статии.
Ноевшаване жизнено

то равнище на 
трудещите е е

формата на Нашите отношения със съседните страни
живот. Не би могло да се каже 
обаче, че така винаги работят 

наши ръководства. Има
Гердап. Нашите отношения и с 
Н. Р. Унгария в последно вре
ме. особено след срещата на дру 
/аря 'тито с Янош Кадър се ра 
звиват олаголриягно и се подо 
бряват непрекъснато. Между на 
щата страна и Гърция вече ре 
дгща години съществува прия
телско сътрудничество, а тако
ва сътрудничество имаме и със 
съседна Италия, докато стноше 
нията с Австрия постояно се по 
добрават.

Създаване на още по-благо- 
приятна /атмосфера на мир в 
тази част на света систематичес

че ЮгоСлед като изтъкна,
мпою приятели в„Трябва занапред — каза Во 

сслинов — да се направи всич
ко, за да създадем условия за 
по-бърз и стабилен растеж па 
личното потребление на жи
телите. за реално увеличение 
на дохода иа заетите работни
ци, за подобряване общите жиз 
пени условия на нашия трудов 
човек. Основата за осъществява 
не на тази политика е в бързо 
то развитие и усавършенству- 
ване на производството, в по
вишаване 
на труда ,в следващите проме
ни на социално-икономическата 
структура на населението, в у- 
величаване възможност а за ра 
зрешаване на жилищния проб
лем на гражданите, училищата, 
здравните и културни заведения.

Специално внимание във връ 
зка с повишаване на жизнено
то равнище трябва занапред да 
сс посвети на организацията на 
производството и оборота иа 
хранителните продукти, както 
н на стабилизирането на цени
те на стоки за широко потребле 
ние. Въпросът за жизнените ус 
ловия на нашите хора трябва 
да представлява за всички об
ществено-политически фактори 
първостепенна задача, от която 
в голяма степен зависи по-ната 
тъшното развитие на Републи
ката.

В периода до 1970 година оча 
кваме такова нарастване на сел 
скостопанското производство, с 
което биха се разрешили осмов 
ните изисквания за прехрана 
на населението,. след това про
блемите за снабдяването на
преработвателната 
лост и увеличението на износа 
лг селскостопански продукти.”

Той спомена значителните мо 
шности за производство на тра 
ктори. комбайни и други селско 
стопански машини, изкуствени 
торове, средстоа за зашита на 
растенията и др. Съшо така из
тъкна, че в близко време ще и- 
маме кови мощности за индус
триално производство на фу
раж и големи селскстспански о 
бекти и хидросистемата на ка
нала Дунав — Тиса — Дунав. 
Той спомена огромните пости
жения в съобщенията, изграж
дането на пътища и изтъкна, 
че в седемгодишния период ще 
бъдат необходими относително 
по-големи и по-дългосрочни ка 
питаловложения в нашата Репу 
блика, което ще изисква пове
че ангажиране на човешки, ма
териални н финансови сили.

сласия има 
света и че Съюзът на кому ние 

и нашата страна правят У- 
за сближаване и задъл-

иякок
случаи, когато слабостите и гре 
шкнте се прикриват, а техните 
носители се скриват.

т ит е
Бавно се силия

бочаваие отношенията със соци 
алистическите страни, без оглед 
ца някои идеологически разно
гласия и различни възгледи по 
някои въпроси, той изтъкна, че 
с тези страни ни свързват общи 
интереси и идеали, че всички 
се стремим към същата цел — 
социализма и комунизма.

Веселинов напомни че 
стоянно укрепват нашите отно
шения и се разширява сътруд- ки се възпрепятствува от поля 
ничеството със Съветския съюз, тиката на албанското правител 
страната на Октомври, която И стео към Югославия, 
днес носи най-голямата отгово Ь края на речта Иован Весе- , 
ност за съдбата на човечество- липов говори за клеветите, кои
то Последното посещение на то срещу- нас идват от Западна
другаря Тито в Съветския съ- Германия, а след това каза; 
юз и разговорите с другаря Хру „Пътят на нашето ло-нататъ- 
шчов и други ръководители мно шно развитие с ясен. Това е оо 
го допринесоха за разчистване Рба за по-добър живот на тру 
на спорните въпроси и изнами- деишя се, за социализма. Всич_ 
ране оснсви за по-нататъшно ките сили на нашето оощество 
укрепване на приятелството и Ще се насочат по тази път. Да 
сътрудничеството между наши ли ще вървим по-бързо или по- 
те страни. В областта на иконо бавно, с по-малко или с повече 
дшката културата и научното трудности, не зависи само от дъ 
сътрудничество вече е налраве ржавното и политическото ръ 
но много. Вярваме, че това съ- ководство на страната, но и от 
трудничество ще се развива все всички ни, от всеки човек и вс 
пс-широко в интерес на нашите яка трудова общност. Системата 
нареди, мира и социализма”. на самоуправлението на труде-

Сътруднмчеството през после щите се даде огромни резулта
тните години е особено подоб- ти във всички области на наши 
рено със съседните социалисти я живот. Общините и трудови 
чески страни: България, Румъ те общности разполагат с голе 
ния и Унгария. През миналата ми материални средства. Те пред 
година с България е било под- цялото общество и пред по-ма- 
писано споразумение за значи- лките оощности носят отговор- 
телно разширяване на икономи ността за тяхното правилно ори 
ческото сътрудничество във вси ентиране и използване. Прндо 
Ч1си области. Заключено е спора битият опит ни упътва да вяр

ваме. че тази система ще дава 
все по-добри резултати. За това 
трябва да я засилваме във вси 
чките й видове.

„По-производителността

Осемдесет хиляди граж.даги изслушаха др. Весслипов

„Творците — продължи Весе 
липов — в областта иа култу-

заместват ония. които слабо ра
ботят, а тези замествания често 
се извршват в един тесен кръг * рата трябва да държат повече

сметка за нуждите и изисквани 
ята на нашия трудов човек. От 
различните форми културна де 
йност се очаква да помогнат на

от хора. Нашият човек с право 
се обижда ог такива 
и се бунтува против тях. А да

постъпки ■

не говорим, че това е против 
основните принципи, на които 
се основава нашето обществено 
устройство.

процеса на еманципирането, на 
разширявацд съзнанието на тру 
довите хора. в придобивките и 

Другарят Веселинов по-ната- духа на тази култура да се ви- 
тък говори за идейните уклони дят не само като потребители, 

но и като творци, да съгледат 
по-леко и по-дебре перспектм 
вата, преднината на това обще
ство. както и да умеят да забе
лязват и слабите страни на на
шия живот.”

в културата и науката и каза. 
че между културните работни
ци е имало и има такива, които 
не са разбрали значението на 

отрицателните 
и вредните прояви. Като изтьк

промишле-
зумение за изграждане на пътя 
Н и ш
до края на 1964 година. На съ • 
борите, които всяка година се 
устройват на границата, са бп 
ли над 200.000 души от двете 
страни. Особено значение са и_ 
мали размените на политически ? Ност. заздравяваше се братство 
делегации и личности, каквото 
беше посещението на делегация 
на Социалистическия 
България и посещение на деле 
гацня на Отечествения фронт в 
нашата страна.

Димитровград,

борбата против
Досегашното развитие посто- 

|_ янно е укрепвало нашата юго- 
: славска социалистическа общ-
:

Социализмът е световна система с мощни 

ик «комически, идейни н политически устои то и единството на нашите на 
| реди на базата на равенството.
| Числени народности, които жя 
! веят в социалистическа реггуб- 
| лика Сърбия, безпрепятствено 
| пазят и развиват всички своК 

особености, езика и културата 
1 изебщо. Те във венчк.о са рав

ноправни със сръбския и ДРУП1 
те народи. По-нататъшното У- 
крепване на братството и един 
ството е съществено условие за. 
правилното и всестранно разви 

СФРЮ. В могъщия ра3 
вой на цялата страна и на всич 
ки нейни части лежат условия- 

по-бърз напредък на все 
наша репуо

съюз - вСпирайки се върху междуна- • от техните становища и конкре 
изтъкнародните въпроси, той 

интереса на световната общес
твеност към Петия пленум на лизма и човечеството. Обаче за 
ЦК на СЮК и специално към победата на социалзма, 
реферата на другаря Тито: .

тип акции в най-голяма степен 
зависи съдбата на мира. социа-

Ст най-голямо значение за та 
кова плодотворно сътрудничес
тво беше срещата на другаря 
Тито с първия секретар на Бъ 
лгарската комунистическа пар
тия Тодор Живков.

Той спомена, че такива отно
шения съществуват с Румъния 
и че по-широки перспективи за 
сътрудничество ще се открият 
със споразумението за съвмест 
но изграждане на хидро-енерги 
йната и плавателна система в (

който
сигурно и стремително върви 
напред, не са необходими пото 
ци човешка кръв. Затова борба 
та за мир и мирното съвместно 
съществуване е нужно условие 
за съществуването ,и развитие
то па социализма.

..Като анализира сложената 
СЕетсвна обстановка и състоя
нието в работническото движе
ние, другарят Тито ясно опреде 
ли мястото и ролята па Югосла 
пия и Съюза на комунистите в 
борбата за мир, мщ.-ото същес 
твуваце и социализма.Ние по 
тези въпроси имахме ясни въз 
гледа и до този пленум. Но раз 
витието на събитията изисква
ше от Съюза на комунистите по 
-обширно и по-точно да утвър 
дят на такъв форум своята оце 
ика на положението в междуна 
родното работническо движе
ние. Това беше необходимо осо 
бено злщото в самото това дви 
жение има големи разлики на 
мнения по основните въпроси 
на по-нататъшната борба за 
мир и социализъм.

Днес социализмът не е експе 
римент. опит да се изгради но
во общество. Той е станал све 
товна система с могьЩи иконо 
мически. идейни и политически 
устои. Главната особеност на на 
шето време е непрестанно изди 
гане и усилване на социализ
ма, от което произлизат и нови 
отношения в света...”

Според думите на другаря Ве 
селинов реакционните сили, ко 
ито са вече отхвърлени от вре
мето, правят напоо да спрат те 
зи процеси. Те- разполагат с го 
леми материални и военни си
ли. Между тях има единици и 
групи готови за различни аван
тюри против социализма и об
ществения прогрес.

Но в това положение е необ
ходимо всички прогресивни си
ли да стоят на правилни пози
ции. Особено това важи за соци 
а|листическите страни, защото

тие' на
Сбаче, акс миролюбивото Съв 

местно съществуване е единств 
ената алтернатива, от това сле 
два да произлизат и определе 
ни теоретически и практически 
задачи за дългосрочна акция 
на работническото и прогреспв 
мо движение във всички стра
ни. Пътищата иа социализма са 
открити във всички части на 
света. В новите условия следва 
да се приложат и нови форми 
на борбата за неговата победа. 
Именно по тази посока се вър
ви. Много страни в Азия, Афри 
ка и южна Америка, които до 
неотдавна са били в империа
листическо робство, сега стро
ят своя обществена уредба на 
прогресивни основи.

».Догматиците, късогледите се 
ктанти и всички „леваци” на 
този свят, начело с Китайската 
комунистическа партия, имат по 
други възгледи по международ 
ните събития. Според тях мир
ното съвместно съществуване, 
политиката на мир и разоръжа 
вале укрепват империализма и 
отслабват социализма и освобо 
дителната борба на колониални 
те народи^ (Ге преди всичкс| 
не вярват в силата на социали 
змз и международното работни ' 
ческо и прогресивно движение. 
Не са способни да видят колко 
са се променили отношнията в 
света в полза на социализма и . 
че именно това е дало възмож
ност за политиката на мирно 
съвместно съжителство...’’

та за 
ки народ, на всяка 
лика.

КАКВО Е НАПРАВЕНО ЗА 
ЛИКВИДИРАНЕ НА ОТРИЦА
ТЕЛНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В ОБ

ЩЕСТВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕС
КИЯ ЖИВОТ Изказаха се през седмицата

Йован Веселинов след това го 
кори по направеното протиз от
рицателните явления в стопан
ството, обществения и културен 
живот. Той каза.

КРЪСТЕ ЦЪРВЕНКОВСКИ
Миналата и тази година вси | 

Ч’ки деца, не можаха н ме мю 
гат да бъдат приети в някое от 
'средните училища, където да 
продължат образованието 
Въвеждане иа приемни изпити 
"изглежда, като че искаме да 
намалим броя на учениците от 
средните училища. Истината о- 
баче е съвсем друга: интере
сът на обществото ни е, този 
брой да се увеличава постоян
но. Този проблем сега се проу 
чва в съюзните органи и се тър 
си възможност още през идна 
та година да бъде разширена 
мрежата от средни 
та да се обезпечи записването

ПСА°ме. че децата ще останат 
образовани.. ..,Ние ие можем да се освобо

дим веднаж завинаги от греш
ките и да предотвратим всяка 
деформация. При условията,, в 
които става нашето развитие, 
девиациите за които говорим, 
са възможни. Борбата за пра
вилното насочване, на социално 
тическото развитие“ за правил
ни. хуманни отношения между 
хората е дългосрочна задача на 
всички съзнателни социалисти
чески сили.

По тези въпроси не може да 
се говори само общо. Против 
грешките трябва да се борим 
всекидневно, където и да възни 
кват те. У нас все още има от
делни лица, които се опитват 
да изиграят законите и разпо
редбите, които се отнасят неху 
майно, бюрократически към хо 
рата които подценяват общест-

избяг-

ЙОЖЕ
ИНГОЛИЧ

си.

п и*5
значителна

Положението на пазара
ната на месото са в 
степен последствие от двете 
шави години, които много п°в

пронзводств0
фуража. Това произвел 

ство сега трябва да засилим.
повишава 
Илюзия в.

проблем*.*
би по-

добИТЬ-

лияха да намали 
то иа

не да търсим изход в 
не цената на месото.училища,
ла се счита, че така 
бп се разрешил, защотовеното самоуправление, 

ват демократичните форми на 
разрешаване на определени въп

ка повече ученици. 
Неосновано

скъпяла и храната за
е да се страхува ка.



БРАТСТВО зг
РАЗГОВОР С НОВОИЗБРАНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД

СГОЙНЕ ИВАНОВ:
БОСИЛЕГРАД

Заседание на (31*11 на 

тема-избориПред нас стоят сериозни и трудни задачи
ВЪПРОС: През последните 
Босилеградската 
гна значителен успех __.

друг. Също така колективът тр< 
1юва решителна да стане на1 
мерака, за да обслужва гражда 
ните навреме и качествено. От 
друга страна за снабдяването 
на града с хранителни и други 
видове продукти ще се поведе 
4оляма сметка. Опитът, който 
се направи от ОНО да премах 
не пазара е погрешен. Пазар тр 
ябва да има в Босилеград, за- 
1цото земеделската кооперация 
още. не е в състояние да снаб 
дява гражданите е всички 
скостопански произведения.
' От друга страна предвидела 

ме поправка на пътищата. Осо 
бено към Власина,

год. 
комуна пости Нер металното

дървообработващото „Цнле" ко На 7 юни в Босилеград се съ 
ито са привлекли почти всич-, етбя разширено заседание на О 
ни занаятчии от се, о. Там :аро бщинския отбор на ССРН. на 
олемът е в рамките на укреп- което присъствуваха и предсе- 
ззането ма кооперациите, конто дателите на местните организа- 
разподагат с различни машини цип,‘членовете на Трудовото те 
и , адати да се вършат занаят- ло и Изборната комисия прн об 
чийски услуги. Че това може щгшекия отбор на ССРН. 
да се направи и да дава добри Заседанието имаше цел да на 
резултати показа опитът на за „ праЕи анализ на проведените и 
(медедската кооперация ..Наш ' збори за новата общинска скуп 
редък“ от село Емиловци. Но щинска и приемане плама за 
'за съжаление този добър по- »ю-нататъшна политическа ак

другите тивност за провеждане на избо 
рмте за представители на Репуб 
ликанското и Съюзно вече.

Изтъкна се. че при провежда 
не на миналите избори са ка- 

Зд правени пропуски, които не са 
л без значение за числото на не- 

гласува лг 1те • избиратели.
Факт е, че пито в една изби

рателна единица изборите не 
са повторени, а и посочените 
проценти гласували избиратели 
е ясен показател че изборите 
са успешно проведени, че граж 
даните са проявили особен инте 
рее н високо съзнание. Оттук 
и обща оценка — твърде успеш 

! на и — предизборна и изборна 
дейност.

Но не е за подценяване, число 
то на негласувалите избирате
ли. Това число е около 900 же 
ни. които са имали възможност 
а безпричино са останали по 
домовете си.

На заседанне-то успешно се о-

„Механнк“ и
ткриха корените причини за то 
ва положение:

— имало е случаи за невпис 
Еане в избирателните списъци 
(нг.пр. служащите 
та),

, - строи
тедство, с.ък)ощения, залесявана 
и пр‘. Можете ли 
те нещо повече за 
те в тези области.

Да ни, каже 
перспективи

по -пътища-
ОТГОВОР: Ако 

близката говорим
перспектива на Боси- 

леградско, ще кажем, че в най 
скоро време трябва да се запо 
чие строеж на нова 
сграда, 
форТни 
Също така

за — ненавременно доставяне на 
осведомителните листчета и не 
връчването им на избиратели
те.жилищна

От друга страна някои ко
мунисти в отделни избирателни 
единици, движене с-т лични тен 
дениции и кариеристпчии цели 
гласували между последните, и 
ли изобщо не гласували. Макар 
и твърде малък, тоя брой показ 
ва, че срещу подобни явления 
решително трябва да се стане 
на птт.

Затруднение е' имало и при дег 
ст авяне на информации за число 
то на гласувалите при' измина
лите избори. Често информации 
те са билп неясни, неточни чи
ста, езебзно мъже — жени.

Ето защо за предстоящите из 
бори. които ще се проведат на 
16 юни не трябва „отдъхваме” 
какте считат някои активности, 
а напротив — повече активнос
ти и разяснителни събрания,’ 
кг.ито ще допринесат за пълно 
провеждане на изборите.

Предприети са и конкретни 
мерки за уреждане на списъци

която ще- има 14 
жилища и магазини, 

довършване е 
новата училищна сграда, за ко 
ят» досега се изразходваха 
чителни средства. Освен 
(предвидено е построяване 
хотел и превърщането' на Боси 
леград в курортно място тъй ка 
до за това има прекрасни тури 
етични места

ком-
сел

на чии не 
кооперации в комуната.

подхванаха

зна
това където гго 

кожени ето е съвсем лошо. V- 
реждането на града е една съ 
що важна задача.

— НА НЕОТДАВНА 
ОРГАНИЗИРАНОТО 

СЪВЕЩАНИЕ 
ПРОБЛЕМИТЕ НА СА 
МОДЕЙНОСТТА СЕ И 
ЗТЪКНА.ЧЕ ЗА ПОС
ЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ГО 
ДИНИ НЕ СА ОТДЕЛ-' 
ЕНИ НИКАКВИ ФИ
НАНСОВИ СРЕДСТВА 
ЗА РАЗВИТИЕТО Й 
И ЧЕ КУЛТУРНАТА 
ДЕЙНОСТ НЕ ВЪРВИ 
В КРАК С РАЗВИТИЕ 
ТО НА СТОПАНСТВО 
ТО КАКВО Е ВАШЕ 
ТО МНЕНИЕ ПО ТО
ЗИ ВЪПРОС И КАК- 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЩЕ СЕ ПРЕДПРИЕ
МАТ ЗА ПОДОБРЯ
ВАНЕТО Й?

на

ВЪПРОС: Кога ще се състои 
ново заседание на общинската 
скупщина н какво ще разглеж 
да тя?

и условия. 
Това е наша по-близкатт перс

пектива. Не е далеко ьСемето, 
когато нашите фосфатни мини 
в Лисина и „Благодат" 
почнат да работят. Тогава Бо
силеград що бъде по-друг. От 
дарянето ма рудниците за 
ще бъде светла дата. Тогава 
построим жилищни сгради, пъ 
тнща мостове.. .

• ОТГОВОР: Новото заседание 
общинската скупщина ще са 

състоя към края на тоя месец 
плн в началото на юли. Покрай 
обсъждане и

ще за на

нас
разрешаване на 

комунални проблеми и въпро
си скупщината по-сериозно щр 
се занимаз с изготвяне на се- 
демгодшнен перспективен план 
па Босилсградско. 
перспективният план ще отче
то и ше отбележи, какво

Що

ВъПРОС: Какво мислите да 
предприемете ва разрешаване 
на всекидневните проблеми на 
гражданите?

ВИВсъщност

сме
постигнали и какво тпябза лг: 
постигнеме г| <гз седемте след
ващи -години в нашия общсстве 
но-икономически живот.

те.ОТГОВОР: Паралелно 
рективното развитие ще

предприятието „Услуга" да 
открие още цехове. Така на
пример шивашки, строителен и

Ст. Н.с пеу>2 
насто

им — Добре е това, че ще мо
гат публично да се чуят мнени 
ята на двете страни. Ние ис
каме уш дотнраме дейност, а 
не културния дом като учрежда 

Дотациите за културния 
дом възлизат сега на 2 милно 
на динара и не може да се ре
че, че за четири години не са. 
получени никакви материални 
средства. Ние даваме и ще да 
еаме дотации с определено пред 
назначение, а не за покриване 
на лични разходи. За подобря 
ваие на култксЧата дейност е 
необходима вътрешна рзорганн 
запия ма кули! Мия дом. Со
циалистическият съюз е разгли

ДА ДАДЕН ПЪТ НА НОВИТЕ КАДРИСт. Н.

Когато на една стопанската 
организация не върви, обичай 
но е да се каже, че субектив
ни п обективни трудности са 
довели до това положение.

Не искаме да установявамо 
нищо. Искаме само да кажем, 
че редица неща не върват по 
ради лошия състав на кадри
те, степента на квалификации 
те на конто е често под най- 
минималното изискване

Поп това вратата на стопапс 
у.ите организации остават зат 
порени за много млади, гоцто 
като дойдат трябва да изместят: 
някой от тези, чимто способност 
ги в смятането отиват до мили 
• тт. паттоимер.

Два факта само:

ГОЛЯМ БРОЙ РЪКОВОДИТЕ
ЛИ С ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Не е малък брбят па стопапс 
ките организации в Босилеград 
ско. п които ръководните мес

СТОЯН НАКОВ: та заемат хора с основно учи 
лпще. Наистина макар и с та 
кова обр-азовние мнозина от 
уях успешно се с правят съо 
задачите и успешно изпълня
ват производствените си плано 
ве. Но има и такива, кОито на 
своята длъжност гледат като на» 
извор за приходи, а не на об-< 
ществена длъжност.

Ще се послужим с миналото 
пример на предприя

тие „Услуга'4. Само в течение 
на една година то е променило 
(неофициално) трима директо
ри. И какъв е резултат накрая 
— предприятието под принуди 
телно управление.

Това показа, че в отделни ко 
муни и понятието за ротация на 
е разбрано правили,о. То е-за
менено
преведено ма прост 
разместване. А вредата от тако 
ва разместване е по-голяма от 
ползата.

мие.

ЩЕ ПОМАГАМЕ КУЛ
ТУРНАТА ДЕЙНОСТ

Непосредствен;» след пърс л 
то заседание на новата Обший1 
ска скупщина нашият сътруд
ник е водил разговор с нейния 
новоизбран председател по няк
ои належащи проблеми от об

Задачата да направи обстоен 
анализ за положението и проб 
лемите в занаятчийство.'у, да 
.мобилизира гражданите и из
дута всички възможности за 
подсичане корените на безир1.1.

дишния

дал и по поинцип приел предло 
жението на кул тип но-просвети" 
та общност да се основе. Цен
тър’ за култура и забава като 
нчрежлачне със ^люстоятел- 
г-з Финансиране. Това предло
жение ше бъде п^е-гмет т гя ра
дчекване на едно от следвали: 

заседания на Общинската
с думата рокада или(

ГГР език
скупщина.

Д; Йотов
!\ НА МЛАДИТЕ НЕ СЕ ОКАЗВА 

НУЖНОТО ДОВЕРИЕА* ОПИТЪТ НА ДРУГИТЕ1 и ■■

Не пел-малко отрицателно е 
схващането, че младите не са 
в състояние и не могат да от 
говорят на висока длъжност. 
Изговаряйки се често, че мла
дите са неопитни, Голям брой 
стопански организации ие при 
емат младите, а взимат „опит 
на‘‘ работна ръка.

Питаме се тогава не е лп то

СЕЛЯНИТЕ ОТ СТЯГ Я ПРИХОДИТЕ 1ШУ'Щш Ш Агро -промишленият комби
нат в Пожаревац е комплектна 
селскостопанско — промишлена 
организация, която има всичко 
— от фуража до консервите. То 
зи комбинат бе образуван чрез 
обединяване на много предпрпя 
тия за производството и прера
ботваме на месо-. Комбинатът и 
ма към 10 хиляди хектара обра 
ботваема земя, обори за угоява
не на свине и юнета, към 780 
броя разплоден добитък, птице 
ферма, тополова платаиция от 
2 хиляди хектара, цех за произ 
родството на -собствен амба
лаж и пр.

На този огромен комбинат о- 
баче мощността на цеховете за 
преработваме на месо е много 
по-голяма. - отколкото е собстве 
мото им производство на месо. 
В комбината се угояват средно

20 хиляди свине и сколо 6.000 
юнета, което ие с достатъчно 
за производствените мощности 
на комбината.

Решението е намерено в съ
трудничеството с кооперациите, 
селските стопани и обществени 
тс стопанства от околността на 
Пожаревац. ч

Със земеделските кооперации, 
които са носители на тези отно 
шепия. е уговорено да угоят 70 
хиляди свине и 20 хиляди юне 
та. В комбината изтъкват, че 
селяните от околността на По- 
жаревац все повече се нитере 
сувят от това производствено 
сътрудничество . с 
Той мм дава храна за угояване 
на свине и тези земеделски сто 
папи все повече са работници в 
слеското стопанство, отколкото 
са лични стопани. Разбира се, 
това е зарад изгодата. За вся
ка угоена свиня или юие му Ос 
тават към 6.000 динара чиста 
печалба, като в известни 
чай получават и премии 
димапа за всеки килограм пре
даден лобита,к. Селяните от блп 
зкито па ХТожареац села по та
къв начин заработват 

20 000 динапа от угояванто па 
добитък за Комбината, което ка 
то се* ппчбапи към собствени
те мм приходи от личното стопа 
нство. е важна ставка в тяхно
то стопанисване. Именно зарад 
товп и расте броят на такива 
сътрудници с комбината.

Комбинатът о уговорил със 
земеделските стопани и угоява 
Ие ма 400 хиляди пилета, за ко 
ето получават по 35 динара от 
пелко пиле.

тШт . у
И-

'тш.
* Шг ' . , -,*«. . ■

в
па недоверие в нашите средни 
професионални училища, недо
верие в ония, които са учили 
н създали тия кадри.

Това изтъкваме.

Наскоро нови зиания в Димитровград

ластта на занаятчийството и | вмата занаятчийска дейност, за 
'културната дейност в комуна I щото това е проблем, с който 
та. На въпроса, какви меропр'я I трябва да се занимават сами 
ятия ще се предприемат за по- те те. 
добряване
дейност, особено на услужната, 
която през последните някол
ко години е в застой, Стоян На 
к.ов отговори:

защото на 
Босилеград в това отношение 
предстои сериозен изпит: тази 
година голям брой средношкод 
цп завършават икономическо у 
чплнще. Ще съумеят ли стопано 
киге оргагшзации в Босиеград- 
ско да приемат тия млади хо
ра, които утре ще се явят пред 
техните врата с молба за при
ем или ще ги върнат с изговор 
че няма работни места, а места 
та им всъщност държат нео
бразовани кадри. И ще съуме 
ят ли да огтреснят предприятие 
то с млади сили?

Отговрр'ът ще даде бъдещето.
А знаем, че освен земеделс

ката коопеоацня в Босилеград 
нашите земеделски кооперации 
имат неквалифицирани кадри, 
че се нуждаят от, специалисти, - 

Да се върнем

ма занаятчийската
КАКВО Е ПОЛОЖЕНИАТО НА 
СЕЛО В ТОВА ОТНОШЕНИЕ?

комбината.

— Тук положението- е още по 
трудно Съществуващите пред
приятия в града като напри-

— Бих искал още в началото: 
да подчертая, че проблемът но 
се състои в липсата от занаят
чии. но в липсата от регистри 
раци занаятчийски работилни
ци. В града съществуват мно
го занаятчии, които пе плащат 
никакви данъчни облаги, а об 
Служват населението. Нашата* 
бъдеща задача се състои имен 
но в попа да изкореним дивото 
обслужване и чрез различни ба 
и фиции да насърчим развити 
ето па различни видове занаят 
чийски дейности. В това отно 
Шепне досега имаше мг'ого про 
пуск и, единият от които е въз 
лягането на данъчни облаги на 
съществуващите работници „от 
око". Всички опити па отговор 
ните'служби да уредят положе 
чисто не ладоха очакваните пР 
'ч/лтати. Затова Сопиалистичес 
кият съюз е поел върху себе си

Очакват се големи добиви СЛУ-
от 25

тар. Добивите от пшеницата щя 
ха да бъдат още по-виски ако 
не бяха изобилните пролетни 
дъждове и мразове след отогш- 
ването на снега.

Според изказванията на сле 
циалистите в земеделската ко
операция ..Нишава” състояние
то па посевите по кооператив
ните блокове е задоволителна и 
се очакват високи добив.и. От 
блоковете с комплексна обрабо 

повърхност

средно

на основната
мисъл: кадрите в стопанската 
организация са един решаващ 
фпктлп за успеха на щ-.бппрня 
него. Не трябва' да Се изостав
ят п ..субективните'1 
а тпябва да заемат място 
всички заседания от Общинска 
та скупщина до събранията па 
трудовия колектив.

тка, които заемат 
от 74 хектара, се очакват доби
ви и до 5.000 килограма пшени 
ца на хектар, а от останалите 
блокове, където е извършено 
само частично договориране с 
изкуствени торове и семе сред
но по 3.500 килограма на хек-

причинн.
па

Ст. Н.
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НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СТРОЯТ В ЧУЖБИНА
та жетва от ориза да дава съ
щия принос, како и първата.

Няколко най-високи награди 
получиха нашите предприятия 
на конкурса за изграждане на 
фабрики и обществени сгради 
в Ливан. Между другото заслу 
жава да се изтъкне участието 
иа югославските строители в 

изграждането на язовира. Кара 
ун изграждането на далеко
провод една електроценртала, 
и др. За всички извършени ра
боти нашите предприятия по
лучиха признание от най-виф 
ките държавни ръководители. 
Ирак е също така страна, в ко 
ято се утвърдиха кашите пред 
приятия като солидни строите
ли.

чат стросха иа Пристанищата 
Менет-Ьл-Беиди и 1 артус.

Наши предприятия построи
ха няколко значителни инвес
тиционни обекти в Индия. При 

всичко да изтъкнем изграж 
дането на газопровод,
200 "километра, както и една 
пермоцентрала. На тези обек 
ти бяха ангажирани предприя 
тията ,.Иво Лола-Рибар ‘, ,,АРа 
гослав Джорджевич-Гоша“, „Ра 
де Коичар“, „Юготурбина“, ме 
талуртичният завод от Сисак и 
още няколко кооперанти. Ь Па 
кистан, първата съседка на Им 
дия, наши предприятия обору 
днха две водоцецтрали, а съ- 
шсвременно вършеха и надзор 
над строежа рм. След това на 
нашите предприятия бяха до» 
верени и други обекти в тази 
страна, каквито са изследвател 
ио-соидажните работи иа язо 
дира на река Маигла, геолош- 
ки изследвания, изследване на 
водена сила и пр. В Пакистан 
югославските предприятия се 
ползват, от голямо реноме, рато 

се о.чаква да бъдат 
ангажирани в Изграждането на 
редица обект*-], прелвидени в 
рамките на стопанското изди 
гаие на страната от изостанало

Ог 1952 година, когато наша 
та страна за пръв път се пЪя 
ви със свои инвестиционни 
строежи, спечели авторитет на 
солиден ’делов партньор, на ко 
йто могат да се доверят огром 
ни обекти от капиталното стро 
*и,елство. През тази година на 
нашите специалисти и работни 
шг в Турция бе лрверепо изгра 
ждаието па работничеси жили 
1ща, хали на фабрики, общест 
вени, сгради и панаири. Сетне 
последваха-строежи на обекти 
в Сирия, Ирак, Бирма, Ливан,. 
Етиопия Судан. Африка и Азн 
я, с участието и иа пашите пре 
дпрпятия, стават огромно стро 
ителстпо, къдсто се изграждат 

електроцентрали,' 
изследват се рудни

Вярвали или не, но п Димитровград не съществуват по
гребални коли. По стръмния път към вечния покой починалия 
се кара с/волсКи впряг, ако може да се намери, или се носи на 
ръце. За гробищата и паметниците в него също няма кой да с® 
старае. Надяваме се, че комуналното предпритяие ,,Услуга” ще 
разгледа и този наизглад дребен въпрос.

ди
ДЪЛЪГ

Срещу митницата до тротоара има сднп открит шахт, за 
чисто предназначение ,пикой нищо пе знае .Заинтересувахме 
се за него при отговорпите от комуналното предпрнятаие „Ус
луга” и получихме (цитираме) следпия отговор:

,,Ние не знаем защо е открит този шахт, изглежда < още 
по време на войната, и пс сме длъжли да го закриваме. Нека 
го закрие оня, който го е открил"

Иди сега па търси окупатора да закрие шахта. Чудна ло
гика.

Изграждането на големи, 
бокти е доверено на югославс
ки фирми в Обилинената араб 

република и Етиопия. Това

прие ан и ща, 
фабрики, 
залежи — с една дума извърщ 
ват се всички работи, псобхо 
дими иа страните, намиращи 
се в развитие. Именно на тези 
строежи са ангажирани рено 
мираии югославски прел прия- 
•тИя.

о-

Не/посредствено до банката в Димитровград сс строи по- 
ва жшпшша сграда, чието изграждане е спряно поради една 
„дребна” работа. Сградата е стигнала до едни слсктричсн про 
водник, за чието помъквапе в ляво или дясно предприятието 
за дистрибуция па електрическа енергия от Ниш търси от ин 
веститора 80.000 дцшара. Тъй като не може да се постигне спо 
разумеяие между зашггересоваш1те страни построяването на 
сградата остава до второ нареждане. Надяваме се, че пишкото 
предприятие, пак ще приложи, както по-рано в едип подобен 
случай, решението на Общинския народен отбор в Ниш.

Д. Йотов

ска
• 1с ьтрудничество се развива в 
рамките на вече сключените а- 
(ражмаии за техническа по
мощ и научни постижения. На 
ши специалисти ръководят с 
работата' в експлоатацията на 
нефт в ОАР и работят за регу 
ладията делтата на Нил. Югос
лавските предприятия построи 
ха няколко капитални обекти 
в Етиопия, а в“Судан фабрики 
за леки метални конструкции, 
фарчка . за кожи. докато сега 
правят геоложки издирвания.

С участието си в инвестици
онните работи на страните, ко 
ито до неотдавна бяха под ко 
доииалню робство. Югославия 
настоява възможно по-скоро те

През 1953 година предприя
тието ,,Полирал” от Сплит по
строи в Сирия пристанището в 
ЛатакИ. Това беше гаранция юго

ва може да

славски предприятия да поду
стта.

Изгражданео на обекти в Бур 
ма от паши предприятия запо 
чна през 1956 година, когато 
Епергопроект” изработи, про
ект за водоцентрала на река 
Че Чанг. а след това последва 
ха работите на мелиорационни 
те поета, за да може Бирма да 
обезпечи по-големи простоанст 

. ва плодородна земя за произ 
тюдетворо на с; 'лз, един от най 
главните артикули в прехрана 
та на населението и износа. С 
тези работи се обезбечн втора

Из яяшиШ€ иредирвяШяя

ОБУЩАРСКАТА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД" 

ПРЕЖИВЯВА ТЕЖКИ ДНИ
да станат икономически разви 
ти страни. за ля 'дигат да 6ь- 
лат павпоправни сътрудници в 
меж --чнаоодното разпределени® 
на труда

— Неизпълнение на плана на 
производството, големи .резерви 
от готови произведения.

Тазгодишната четиримесечна 
дейност на обущарската коопс 
рация „Труд” се характеризи 
ра със слабо изпълнение на за 
.плануваните задачи, с нереа
лизирани плащания 'и големи 
резерви от готови произведе
ния. Колективът преживява те 
IIIКИ ДНИ.
! Заплануванът годишен бруто 
Продукт за първите четири ме 
сеци е осъществен с 2.866.000 ди 
Нара, което представява само 
Р%> от съвкупния годишен план 
Наистина фактурираната реа 
лизация на производството въз 
лиза над четири милиона и пет 
стотин хиляди динара, но без 
оглед на това производството 
далеч изостава от запланувано 
то. Отделен проблем представя 
ва пласменътът на произведе
нията на пазара. И иначе мал 
кото производство трудно на
мира пазар и това е довело, 
до закостеняване на оборотни 
[ге средства. Нереализираните 
средства възлизат иа 9 милио 
н% динара, докато резервите 
от материал и суровини възли
зат на 4 4 милиона динара. О- 
ще един показател говори, че 
„труд” се намира в твърде не
завидно положение. Купувачи 
те трябва да заплатят на коопе 
рацнята над 2.61)0(000 динара* 
но тя същевременно дължи на 
доставчиците за доставения ма 
тернал над 7.800.000 динара.

Времето минава и трудно е 
да се повярва, че колективът 
до края на годината ще ус- 
рее отрицателните показатели 
да превърне в положителни. 
Но струпа ни се, че с по-голе- 
мо ангажиране па органите на 
работническото самоугууавле- 
ние . и отговорните фактори в 
комуната сегашното положе

ние в „Труд1' може значително 
да се подобри. Преди всичко 
на колектива трябва да бъде 
ясно, че пазара не може вече 
да ..поглъща” всичко което се 
произвежда и че в асортимен
та на обуща трябва да се из
вършат коренни промени. Но 
затова е необходимо квалифи 
цирана комерциална служба,

която ще следи движението и 
изискванията на пазара и на, 
потребителите изобщо, 
би ще трябва да се изпита и 
възможността за интеграция ме 
жду кооперацията и каучуко
вия комбинат или пък за ко’о- 
пер-ация между тези два колек 
тива.

Може

Б. П.

Производствено ориентировко но „Пиле“М. Алексич

Ст ноември миналата година, 
когато е електронската индус
трия — Ниш беше сключен до
говор за производство на ра
дио—кутии, столарско предпри
ятие „Васил Иванов—Цпле” пр

За изпълнението ка тези но 
ви производствени задачи пред 
прнятието в най-близко време 
ще трябва да разреши пробле
ма със специалности. Според изя 
влението на ръководителите пр

Жилищната общност в Димитровград 
полека намира своето място

Преди няколко месеца На 
страниците на вестника писах 
ме, че Жилищната общност в 
Димитровград с дейността си 
оправдава своето съществува
не. Само за малко повече от 2 
месеца, след избирането ма 
нов съвет на жилищната общ 
ност и вътрешна реоргаиизацн 
я тя успя да се изправи иа крц 
ка и да открие ада нови обслу 
жаващи сервиса — декорати
вен и столарско-молерскп. Кол 
ко голяма е била нуждата от 
откриването им се вижда и от 
факта, че например столатд)- 
молередня сервиз, кой'1'о по/ 
иастоящем располага с 10 рабо 
тника. все още не може да за 
доводи нуждите на граждани 
те от този вид услуга./За по- 
малко от два месеца работа 
той е осъществил месечен о' 
борот от над 1 миииЬн динама. 
С приемането на още нови 
майсторя-зндари оборота ща 
се увеличи още повече и веро 
ятио ше бъдат задоволени в- 
сички изисквания на гражда
ните.

И новооткритият от 3 май де 
коративен сервиз само с двама! 
работници вече осъществява 

. Месечен оборот, който възлиза 
на 400—500 хиляди динара. По 
иастоящем той се занимава с 
писане на фирми, празнична 
гекорация на града, уреждани

то на р^лични изложби, как- 
вато бе например изящно под 
редената стоапнска изложба ох 
крита по случай IX фестивал 
на българската народност. Жи 
лпшпата общност е сключила 
договор за изработка на разля 
чии кукли в народни 
както и за изработка на -суве
нир, който с оглед на предете» 
ящото построяване на между
народния път и мотел в Дими 
ровград ще намира добър пг/ 
зар.

носим,

В двумесечната _ интензивна 
дейност на Жилищната общ
ност спада и откриването на 
детска градина в спортния цен 
тър иа 2 юни т. г1 Ако се 
мат предвид изразходваните ,\п 
термални 
лизат на 60.000 динара, тогава 
оправдано може да се постави 
въпроса да ли жилищнта общ 
мост е имала оправдание 
протака с изграждането на до 
‘тека градина 3—4 години. Как. 
то заяавяват отговорните фак
тори ще трябват още толкова 
средства да се направи една въ 
ртелешка на лагери и уреждане 
на градината, с което оконча
телно ще бъде завършен цен
търът за най-малките. Общест 
вено-полнлтическите организа
ции в града като Синдикално
то вече и Социалистическият 
съюз са дали обещание да от 
пуснат известни средства за до 
вършване на градината.

взе-

средства, които въз

А".

Едко от износните
ет.прие нова производствена о- 
риентировка. С производството 
иа радио—кутии, които възли 
зат ка около 1.000 броя месечно. ■ 
е заета само една' йаст от мощ

на предприятието. А- 
предприятието

риентира изцяло към производ 
изводство на радио-кутии то те 
хният брой -може да се увели- 

- чи с над три пъти.

произведения
едприятиете се нуждае от 2 ин
женера, 1 висококвалифициран
майстор и поне трима техници 
за ръководители на икономичес 
ките единици за да може 

чстоянно да се следи процесът И 
планът на производството.

постите 
ко

по
се о-

Дим. Ио(Гов д а■д

ИЗ ГОРАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Розисквония зв по-добър културно-зобовен живот
Състояло се на 4 

ща ние на Общинстшя отбор на 
горанското движение 
под знака на отчитане и прие 
ма не плана, в пр-олетното и е- 
сепното залесяване тази Юзди 
па и усвояване на

юли съве- хка само новозалесени ероди- 
Сани площи 24,5 хка попълвгу 
не на старите, дават основание 
за още по-добър успех поел 
есента, когато вегетационният 
период не е ограничен. Ето за 
що планираните 55 хка да се 
залесят, 25 хка 
ни и 32 хка бкопаване 
сем реално планиране, което с 
немного усилия 
веде на дело.

Не голяма

то през ггр'олетта. Запланувано 
е залесяване на пови 52 хка, 43 
хка да бъдат попълнени, а № 
хка окопани.

На съвещанието иа Обшинс 
кмя отбор на гораните беше за 
сегнат г лтурпр-забавнпят 
пот на гораните. начините Н 
възможностите' за нгеовото °" 
богатяване и разнообразяване.

С. Николов

измина

пролетното 
залесяване през 1964 година.

Изпълненият пан на Общин 
ския отбор на горанското 
жение с 70
дежда, че тазгодишния 
Тце бъде стопроцентно

да се прпъл 
е съе ж»ад и

процента дава на-
план

изпъл
може да се про

нен, дори и надминат. 
Убедителната разлика съществу 

ва и в плана за 1964 година п
В детската градина в Димитровград цифра от 73



„АТСТВО
5

^ цШ9**ските кооперддч
Съществуват условия за по - интензивно

[орна__Лисина: СенодобиЬъш 

бъде Ьисок
ще развитие на селскостопанското производ

ство в Димитровградската комуна
V

Тази година' земеделската ко 
„перация в Горна Лисина цен- 

I °"ално място и най-голямо вни 
1 йзние е отделила върху добиви 

"р от изкуствените мелиориса- 
да ливади. От около 70 хка из 
,уствени ливади се очаква 
«000 кг. сено. С оглед благопри 
ятаиге климатически условия 
/напоследък на територията на 
Босилеградско падна обилен
лЪжд) се очаква сенодобивът 
да бъде висок.

ски кооперации един килограм 
е заплащан и до 300 дин. Изник 
ва въпрос, защо земеделската 
кооперация в Долно Тлъмино е 
заплащала по-ниско.

Също така през пролетното и 
зкупуване

Макар че селското стопанст
во не е вече водещ стопански 
отрасъл р Димитровградската

Територията на комуната да- 
ка извънредни условия за раз 
питие на животинското произ

ходим и за развитието и подобр 
яването на животинското про 
изводство. Между другото ща

са изкупени около 
1о0 глави рогат добитък, запла 
щан по 150 кг. Както и при аг
нешкото, така и тук цената 
заплащаното месо по килограм 
на територията на земеделската 
кооперция е по-ниско.

• .

Нс*

Годишно-отчетно 
събрание на ловджи

йското дружество 
от Звонскн район

На територията на земеделс
ката 
на вдобитъка
4.000 агнета. Като се има пред
вид миналогодишният отлив на 
добитъка (и едър и дребен) по- ' 
ставя се въпрос дали тстаа е на 
истина излишък или пък сел
скостопанските производители 
благодарение на високата цена, 
която им е дала кооперацията 
са "продавали и оня добитък, ко 
Ото не им е за продажба.

Също така земеделската коо 
перация в Горня Лисина е отку 
пила около 500 глави рогат до
битък’ заплащан до 270 дин. ки ' 
_лограм.

I®кооперация в • Горна Лиси 
пролетното изкупване на 

са изкупени около е,*- ‘ *
■’ .: х-

5* ‘ШШавшийш

жШШШШтШ|8§111рНа 6 юни в Звонци се прове 
де годишно отчетно събрание! 
на ловджийското дружество от! 
този район. В отчетния•доклад 
бяха

ШИИ1

жЖ-
Iразгледани досегашните 

успехи на дружеството, както) 
и ггоопускнте, направени в от
четния. период. Изтъкна се, чд 
лорджийската дисциплина тря 
бва по-добх^е да се спазва, зц 
да може да се запази същест^ 
вуващня .фонд от дивеч. На 
събранието бе взето решенид 
ра масово, унищожаване наГ 
вредителите, особено на лиси
ците. .

Ш

■

Модерен овчарнпк край село КакеющаВ течение на пролетното изъ 
купуване на територията на зе 
цеделската кооперация ,,Напре 
дък” в Долно Тлъмино са изку . 
пеш/ от селскостопанските про 
изводители около 3.700 агнета 
по 200 динара килограм. Интер
есно е да се отбележи, че на те 
риторпите на другите земедел-

се построят 6 овцеферми с мо 
щност от 2.400 овце. Земедедс! 
ката
•ще построи 3 овцеферми и по 
ещин кооперациите в Смидов- 
Ш1 и Борово.

водствоь Миналата година в 
животновъдството беше осъ
ществен приход от 542 милио-1 
на динар'а, но имайки предвид 
разполагаемите производстве
ни мощности II мйогобройнпте 
пасбища не са използвани вси 
чки възможности в тази кому 
на. Прехраната на добитъка е 
недостатъчна и некачествена, 
Д расовият състав доста слаб. 
Все оше преобладават екстен
зивни породи с низка пропзво. 
дителпост. Миналогодишната 
суша п недостигът от фураж
на храна оставиха дълбоки сле 
ди и в животновъдството. Сти 
гна се дк> значително намаля 
ване на животновъдния фонд.

комуна то дава над една тро 
та от обществения продукт иа 
■този кран. С 1 милиард н 230 
к-шлиона динара годшино ппо 
Изводство пр'ез тази година то 
е на второ място след промит 
Леността.

Събранието избра нов упра
вителен съвет с председател 
Петър Рангелов.

кооперация в Каменица,

Милентие Теодосисв 
Ясеновдел

НЕ СА ИЗПОЛЗУВАНИ 
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ В 
ЖИВОТНОВЪДСТВОТОЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО 

В ЗВОНСКИ РАЙОН
Фуражната база е стар проб 

дем на животновъдството в то 
зи край. Затова сега се преден 
жда засаждане на изкуствени 
ливади в обществения сектор 
върху площ от 60 хектара и то 
.главно в район Каменица и 
при цеха „Ра‘садник“. И на ча 
Ртните стопанства ще бъдат за 
■•садени големи общо около 700 
кектара което по отношение на 
(миналата година представлява 
значително) увеличение. Освен 
това кооперациите в Смновцн 
и Градини ще се построят водо 
пон за добитъка.

Съвкупните капиталовложе
ния в селското стопанство ще 
достигнат през тази година су 
мата от 44 милиона динара, ка 
ео е с 46°/о повече от миналото 
д шините 
Дай-големн капиталовложения 
предвиждат кооперациите в Ка 
меннца, Смиловци и'Димитров 
град.

Г1о все пак, онова което спо 
меиахме е само част от онова 
което е предприето иди ще са 
предприеме за подобряване на 
кшвотинскато производство в 
Димитровградската ■ комуна. 
Рчевидно е, че проблемът за 
развитието на животновъдст
вото трябва да се съгледа все
странно! ца‘ равнището на ка( 
муната и да се изработят дъл 
3'осрочни планове. За тото съ
ществуващите възможности не 
са използувани, докрай. Специ 
ален въпрос, който ще трябва 
|\а решат отговорните от Об
щинския народен отбор и зй 
меделските кооперации е фор' 
'мнраието па специална профе 
снопалиа служба, чнято задача 
ще бъде да проучва проблеми 
те на развитието на животно- - 
въдството н да предлагат меро 
прнятия за неговото нодобрява

В Звонски район почти във'| кои села, до които трудно мо
жеше д асе стигне пеша, сега 
вече могат да докарват стоки 
с камиони.

Село Ракита например вече

привършва нова училищна сг
рада, за която чрез самооблага 
не хората са дали над 2 и пО 
ловина милиона динара. За по 

' сгрЪйка на,културен дом седя 
ните от Берин Извор са дали в 
работна ръка и средства към 
3 милиона динара. В село Ву 
чи дел кооперацията и селяни 
те вложиха над 2 милиона дп 
нара за построяване на коОпб 
ративен дом.

Не всички села обаче се о- 
риентират към такава дейност 
— някои строят пътища. Така 
например село Нашушковица: 
Построи кът и се свърза със 
Звоицй, а до преди няколко го 
дини не можеше и да се .поми 
си за отиване с моторни кш 
ли. Остава обаче селяните от 
Звонци, Ясенов дел и Пресека 
да положат усилия да поправ

пътя от)

"всички села съществува поня- 
кой обект, който селяните стра 
ят в по-голяма степен със свой 
труд и средства. Също така ня ЩЕ СЕ МЕРИНИЗИРАТ 15 

ХИЛЯАИ ОВЦЕ

Предприетите мероприятия 
от страна на кос.тетентнптз 
факорм през тази годйна и о- 
ния конто__гце се предприемат, 
Еа насочени главно към под-

На здравни теми

Дизентерия държане на съществуващия 
животновъден фонд. т. е. към 
попълване на оная част от жч 
вотновъдммя фонд. който след 
ствие оскъдицата във фураж 
беше захванат от изкупваме.

Със цел да се подобри расо 
вият състав ще се предприемат 
мероприятия за по-ефшсаснО 
приложение иа решението иа 
Общинския народен отбор за 
■задължително изкуствено осе- 
меияавне на кравите.. Смята 
се, че до края иа годината ще 
бъдат изкуствено осемейеии 500 
асрави. При земеделски коопе 
рацпи ще се формират разпло 
•дни, пунктоае за подобряване 
породата па добитъка, 
което ще има значително влия 
Iте върху добивите във живот 
новъдството. В опцевъдството 
1цс продължи акцията на ме- 
риннзнраие. Щс се извърши сс 
тсствена и изкуствена мерпни 
запия на 15 хиляди броя и то 
главно на територията па земс 
дележите кооперации в Каменп 
ца, Смиловци п Димитровград. 
В обществения сектрр ще се 
обърне специално внимание на 
увеличаването броя на разплод 
пнте.овце, така че техният 
брой в кооперативните ферми 
през тази голина ще бъде уве
личен с 2.150 броя.

С оглед иа благоприятните ус 
особено в планинските.

ТАЗИ болест е известна на човечеството твърде отдавна
я нарича кървавият дриск капиталовложения.Дизентерията или както народът 

— е остра зарарна болест, от която заболяват както единичии 
лица, така и много лица от едно населено място, когато боле
стта вземе епидемичен характер. В повечето случаи тя с© про 
явява като язвено възпаление на дебелото черво. От дизенте

професии, обаче наи-рия боледуват хора от всички възрасти и 
зле се отразява на децата. „„

ПРИЧИНИТЕЛИТЕ иа дизентерията са много и разли ши 
микроорганизми, които имат сходни свойства. Под действие
то на слънчевата светлина бръзо загиват, но при извее 
благоприятни условия — необходима влага или температура 
ге се запазват много дни. 1

ят, ма някои места,
'Звомска баня до Бабушнмца. В 
скоро време тези работи ще 
бъдат извършени, защото 
са насрочени доброволни тру
дови акции.

вече

се отделят от болния човек 
Оттам чрез замърсени ръцеДизентерийните причинители 

посредством изпражненията му.- 
през хранителни продукти или вода допират до здр

Най-големите разпространители обаче са мухит 1рсз 
крачетата и хоботчата си те пренасят причинителите на дизен 
терията.

М. А.

По пътищата 

иа Висок 
и Забърдие

боледуват през всички сезони наОт тази болест хората 
годината, но най-много през летните месеци.
- ВОЛНИЯТ чувствува обща слабост, загуба на' 
брлки в коремната област, локализирани глав"° 'ре
Температурата е повишена. Характерни за ди Р 
Дките изпражнения, примесени С'ьс слуз. а понякога и с крьв. 
не всякога обаче болестта протича така. Много лъттг 
“мат само диария без кръв. Именно това е най-опасното, защо 
го тогава не се обръща необходимото внимание и не се ^тщ- 
повява карантии — изолиране. Някои болни и с д Рвреме да отделят дизеитери 

на бо

На ,неотдавна състоялото се
Ви-районно съвещание 

сок бс взето решение иезабав- 
да се започне с поправката 

към Горни Криводол и

във

по
го излекуване продължават дълго _ ___
йп-и причинители и стават хронически разпространитли

на пътя
с поправката иа мостовете на 

Височина при Каменица 
Построяването 

извърши е доброволен 
и самооблагане на нассле 

от селата Каменица, 
Брайковци, Изатовцн, Ьолев- 
дол, Криводол п други.

не.
М. АЛЕКСИЧ

леСТта. река 
и Брайковци.

средство Да се СПР° разпро- 
изолира болният, 

да зарази
ЛЕКУВАНЕТО е най-важно 

ограиението на болестта. Колкото порано се

Ч1[е от обществените места — хранителни заведени 
"И заходи и др. Особено внимание трябва да се »б^ь1ка п^ ‘‘г 
ротата в домакинството. Тук трябва да се пази чистота в дома 
® входните мес-та. в двора, сметлището. Личната хигиена Р 
"а Да се насочи към изрядна чистота на
^ хранене ръцете да се измиват със сапун. Особено в.шмс, 
“но трябва да се обръща на чистотата иа плодовете и зелеичу 

';1то върху които магат да се намерят често м ° Я теку 
на тази болест. Трябва да б-ьдат измивани с обилна т У- 

“Д вода преди да ги употребим за ядене.
На края обаче да припомним, че за 

Дазгройство трябва да се обрънем към 
а Дизенте рита медке да се открие от заболелия.

Цветко КОЛЕВ

От 1 септември не ва
жат старите банкноти 

от 500 динара

довия,
райони ще се предприемат съ 
ответни мерки за подобр*яваие 
угояването иа добитъка. Коо
перативните и селскостопански 
организации предвиждат' орга 
низпрано угояване ма 150 броя 
одър п 500 бооя дребен] доби 
тък. Тапи щчЬъи обаче' е все о* 

недостатъчна ако сс има про

ще се 
труд 
гшето

и,
Банкнотите от 500 динара, пу 

спати в обръщение, на 1. май 
1946 година, няма да га.жаг от 
I септември 1963 голина. Тези 
банкноти Народната банка ще 
изтегли от обръщение от ме

ло 31 август 1963 го-

посгрРяване 
Радей па дб!

В започналото
на пътя от село . ше

лвиД иастроешфтп на частни
те ппопзвоттптели и ползата ко 

имат от (Угояването за

Пъртопопи1щи 
участвува 

от почти всички села 
Построявано

КрТзСТСПЪТЯ
Смиловци паселЦ
нието
иа Забърлието. 
то щс се извърши главно чрез 

п доброволен

ято ше
меделските кооперации и произ 
водителите изобщо

В рамките на тези меропрп 
иосляч-к \а " постглзя- 
съотпстнп об.птп, псоб 1 поемани..

сец юни 
дина. Допълнително сменяване 

банкноти банката що
всяко стомашно-чревно 
лекар, защото не всяко самооблагане 

труд, но и Секцията за пътп- 
отпусмала Ъгзвсстнн фн

на тези
Пъг"”1 само яо края на месец-тня сс 

пане паща е 
наисопи средства.
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Преписка на Лев Толстой с
сладкар Лазар ЧиричЕДНО ДЕНОНОЩИЕ 

В ДИМИТРОВГРАД
пиротския

•грехове да прекарал! този клет 
Живот па земята...
. Това изразително религиозно 
разбиране и обръщение на пи 
уотския сладкар до Толсто^ 
Стигнало тъкмо по времето, кц 
уато и великият писател бил 
Обзет от' религиозни чувства. 
Именно затова Трлстой бил 
много трогнат ,и изненадан от 
сова писмо, какгО съобщава 
Но-късно на Лазар секретарят 
на Толстой Душан Петров Ма 

И па 25 юли 1909

В Народния .музей в Пирот 
ре съхранява една интересна 
Преписка, която е .рядкост за 
цяла Сърбия. Става дума за 
преписката на Лев Тостой- пре 
ди смъртта му, с пилотския 
сладкарии Лазар Чирич.

нанка и писмо,

Погледнахме афиша, на койХТ е деля. Рано. юнско утро. 
1-1 По улиците иа подуспя- 

щня град само редки ра 
нЬбудии домакини или мъже, 

;конто малко повечко уважават 
нежния 11Ск\, тръгнали по по
купки. Пред зеленчуковия 
газин на тръговското предприя 
тне ,,7-юли1' шум и глъч и и про

„Днес кино ,.Просто п!Ш1еше
амернакне-пета“ прожектира 

кня филм ..Европа нощем". То 
ва е един от тридесетте филма,

Пожълтяла 
написано с мастило вече изоле 
аяло, с ръката на Лев Никола 

човекът, колбившият управник ма Ку евич толстой —
то описа предреволюционна ту 

' сия, и друго, написано от пи
ратския сладкарин Лазар ти- 
рич. Всичко се случило* пред 
края иа живота па Лев Нико- 

Толстой. Пожълтелият 
носи печат на пощата от 

23. I 1909 годи

ма- които
лтурипя дом е откугшл за да 
поду»:*', югославския филм ,,Ко 
зара". Колко ли оше

„изгодна" търговска сделка,

ковишки.
Лев Толстой седнал и отгово
рил па Лазар в далечна Сър. 
'бия.

ТССТ11.
_ А бе тия хора четат лн ве

стипци или са неграмотни? Не. 
четат ли, че в Сърбия не зная!1 
всче какво да правят с нзлишЦ 
ка от зеленчук. Я вижте, моля 
Цн се, какво ни предлагат на
шите търговци —■ само кисели 
краставици и феферони в 
сец юни — вика една енергии 
на домакиня, като размахва 
празната кошница към прода
вача.

има от та
зн

Минава полунощ. По улици
те със заглушмтелеп вой кръс 
тосват безброй ..Джскове“ , ,,Ло 
ликн", „Шарковцп“, „Мурджов 
ци“, „Боби“, все съмнителни пН 
отношение породата си, но вео 
пак кучета. Промишленият цеи 
тър па комуната ревниво тачи

лаевич 
плик „— Дарагой брат, - 

Положението, в което вие се 
не е изключително 

на всички 
■хора, коиго желаят да живеят 
►христински живот се намират 
'з такова положение, И христи
янското учение по това е и ве 
лико, дето не съществува га 
•кова положение, в което изпъл 
•пението му би било певъзмож 
но, зашого неговото 
ние е в едно — в любовта към 
бога и ближния. Любовта към

ларков с дата
залепена марка от 11) ко •замирате 

т.аше пооженпе. а
па и
лейки. Ръката ми потрепва-, до 
като отварям плика и взирам 

по-любопитно в карти 
на която Репии е нарису 

тик

ме-
се още
пата,
вал стария Толстой — бсс, 
нал ръцете си в пояса и сякаш 
иска да каже:

— Извинете, аз имам право 
живот. Да, по. . •

—Недейте така. бе хора, и 
ние ме сме виновни за всичко. 
Ето например новите 
шннобусн не могат да приемат 
никакви стоки и нямаме с как 

Ъпптва са

изпълне-влаковс* на личен
—За това мое писмо, което 

обичам като нещо ^тай-светсно 
и което и днес' ме нрави горд 
и щастлив, цялото е свързано

може
во да докараме 
да оправдае своето предцглт-* 
тне магазинерът,

■— Не е вярно — 
рак същата- домакиня, 
може да има зеленчук в Пи- 
Юот? Нали и те докарват от 
Ниш п другите градове в Сър 
бия?

Магазинерът не можа да да
де отговор на този въпроси н 
продължи да дава брашно, 
захар, кисели краставици... а 
•домакините полека напускаха 
магазина с празни кошници в

коетос миналото, за 
да се разказва. . .

Лазар Чирич е едър и силен 
кестеняви очи, които 

любопитно и блестят С

сопва се 
Как

човек, с
гледат
искрена доволност. Ето, той е

неизвес-пиротски сладкарии. 
тен, а се дописвал с великия 
Толстой, чиято слава се носи 
из целия свят. Немирният дух 
на човека, жаден за знания го 
накарал да тръгне из света, не 
толкова зарад печалба, колко- 
то от любопитност да узнае но 
що за други хора, за други на 

През 1898 година Лазар 
се отзовал в Сидней. 1ук една 
вечер в Хайд Парка слушал 

за Лев Толстой от ня
кой си англичанин. Оттогава за 
почнал да чете всичко, което 
написал великият мислител п 
да купува книгите му. Запозна 
вайки се с творчеството му 
Лазар* все повече се унасял по 
въпросите за вярата и морала. 
Когато прочел „Възкресение“ и 
срещнал мисли, конто отстъп
ват от официалните становища 
•на православната черква, Ла
зар изпаднал в недоумение. И- 

желанпе лично да се ф.т- 
йцне н запознае с Толстой, но 
семейните му обстоятелства то 
Ра не позволили.

В' копието за писмото на Ла 
!зар' Чирич до Толстой се казва 
и следното:

пивницата, занасят се пкъм
страни и правят по една осмн

традицията на този с векове на 
ред животновъден край: по-го 
леми и по-зли кучета. ца.

иагОре къмБавно потеглятОт пивницата келнерите ва
жилия нн- „павлиончето“ с надежда, чеда 

кой се е разкиснал в „Развод 
брака", та попе том да дочакан 
слънцето.

ръце. хално пропъждат 
вентар на „Балкан" — извест
ните и зад границите на Дими 
тровград „Дипломата" и Генчо. 
Тс хвърлят още един поглед

роди
Градът полека се събужда. 

До улиците все повече хора. 
Мъже със скръстени ръце на гъ 
рба бавно въррзят към новоот 
крития клуб на синдикалните 
работници в сградата на Култур 

дом. Сега поне димитров
градските жени знаят къде да 
търсят .мъжете си или майките 
загубените синове. На сигурно 

ако не са в „Балкан",

Дщяитиар ЙОТОВ сказка

Нишния

БиЬшияш кони,ла!ер „ЧерЬен 

кръсш“ ще сшане музей
ЛЕВ ТОЛСТОЙмясто:

те са в клуба. Играят карти, 
шах или билярд. И разбира се 
изразходваното време се пла
ща — 60 динара- на час. В по
мещенията на клуба кълба от 
дим и викове: коз, пико, каро,

бога, любата към висшето съ
вършенство, любовта към бли 
жния, еднакво зачитане и лю 
Оов към всички хора. А и една 
•га и друга любов метат да со 
изразят във всяко възможнй 
положение.
25 юли 1909 
Ясна пелянд

къвто е-имал от основането му 
до 12 февруари 1942 година. 
Преди започване на. работи
те Ояха извършени многоброй 
ци снемания на терена, бяха 
Събрани материали за изгледа 
на някогашния лагер н взети 
магнитофони записи на изказ
ванията на многобройни конц
лагеристи, които са били в то
зи лагер-.

Тази година за преуреждане 
то ще бъдат изразходвани над 
седем и половина милиона дн 
нара.

В близко време Ниш ще по
лучи необикновен музей- От 
Концлагера „Червен кръст", ко 
йто бе създаден през окупацп 
ята, ще се направи музей на 
Революцията.

Работите по реконструкци
ята са започнали. Преурежданр 
то трябва да му даде вида, ка

мал

шах мат. ..
Пред вратата на клуба едно 

момиченце дърпа татко си за 
ръкава:

— Татко, искам да отида в 
детската градина — 
миченцето и гальовно обхваща 
краката на баща си. Той, мал- 

неочакваното

Лев Толстой

Лев Николаевци,'писука мо —Брате,
•открихте същинската Хрнсто- 
*ва наука и аз съм жаден за ва 
шпте съвети, за да могат да об 
лекча положението си на земя

> на ста 
слад

Настъпи
Религиозните чувства 

рия Толстой И пиротския 
карин се съгасували. 
ла смъртта и преписката прцотко навъсен 

предложение, отговаря:
Ще отиде и сЛед обед.
— Не, искам сега!
Бащата с носталгия надник

на в клуба хвана момиченцето 
За ръка н с бързи крачки по
тегли към градината.. .

Изборно събра
ние на младежта 

в Райчиловци

танала.'га, което често е мъчително и 
да .мога възмвжно с по-малко Никола Чирпч

Щ11НШВ!!:1|1!1111<КП;М1;::»и>1111!111Ни1ИИ111ШШШШ>11ШПШШ111111111111111111И1П 111!1!!1П1111|.И!1111111:ПШШтт1111111111111Ш111П11ШИ!!Нт!1М1НтТШММ!»ПН*П11ЧП!П1

1944 година“. Вър 
висеше загьк

Понеже ръководството на. мла 
дежкия актив в село Райчплов 
ци се разпадна — то по инициа 
тива на Общинския комитет на 
младежта бе организирано изби 
рателно събрание на младежи-

ма — април, _ 
ху надписа унило 
нато клонче -люляк.

по-шумно, на “ 
за втория зв

***

ШЕГАСвечерява се.. Приятели и 
другари се договарят къде да 
отидат — на движение в ,,Бал 
кан" с певицата, кинбто, клу
ба. . . Възможности за развле
чение, колкото си щеш. Само 
Избирай. В ресторанта новата 
певица на Димитровград с ня
какъв неопределен ни мъжки, 
ни женски глас 'разсеяно и ле
ниво пее народни и забавни пе 
сни, без каквито и да било ва 
кални правила. Но ако не иска 
те да слушате певицата в „Бал 
кан" е позволено на всеки гра 
жданин да изпита певческите 
си. качества пред микрофон. И 
така можете да увеселявате и 
себе си и останалите гости.

Ставаше все 
жаваше времето 
нец. Заглъхваха една по 
класните стаи. Данчев
на в учителския •кабинет,
дневника и бавно, надв! 
обхванала го слабост, се

едн-1
се

838Генчо Узуновте.
Покрай оформяване на ново 

ръководство на събранието се 
разгледа активността на младе
жите в предизборната и избор
ни дни. Взе се решение за пред 
стоящите избори да се прояви 
повече интерес, да се организи 
Ра колективно излизане на гла
суване, а също така да се про
веде доброволна трудова акция 
за окопаване на новозалесените 
места.

с тях остаря и той. Но в сърце 
то му, макар и смътно, се оба- ' ти към класа, 
ждаше и едно чувство на бла- — Здравейте, ученици'- ‘ 
годарност и дори на гордост, Сът му прозвуча* глухо, неу* 
че доживя да види новото и че ' но. — Седнете!... Поканен\

да замествам учителя ви
докато оздравее. д^а1 

Класът зашумя. п е беИ>г 
„Кой те измисли? Да н сВо 
идвал! Щяхме да си * -уеМ- 
боден час. Щяхме да С1 ^ добре познавай^ )0 
психология на ученика. . 
чака да замлъкнат и А

— Казвам се Данчев. -•*■> 
дълги години

Свежа пролетна утрин. Избръ 
снат’ п пременен, бившият уч.и 

по анатомия минаваше потел
същите ония улнии, по конто 
бе минавал хиляди пъти. ,,Кня 

„Боетв“ *,/ „Стслетов". 
гимназията. Някога този път му 
бе дотегнал, но все пак той ни 
кога не беше го променил. По 
него се изнизаха най-хубавите 
му години. Сега старата фурна, 
от кбято сутрин се разнасяше 
из квартала апетитният мирис 
на,бай Спировите милинки, я 
нямаше. Нямаше я и коларо- 
железарскатЗ работилница на 
Алията. Нямаше я и гостилнич 
ката на ъгъла при „Столетов". 
където Данчев обикновено ве 
черяше. Гостилничката, чието 
уютно кътче под картината на

•жевска", в мъчителния щурм на това но 
во и той имаше, макар и Мъни 
чъщ дял.

лов.

Беше раноу В учителската
стая имаше само няколко учи 
тели. Един по един прииждаха 
и други. Все непознати млади 
хора. Как му се искаше да спо 
дели с някого: „имам час", но 
с кого? Залисани с работата си, 
те не забелягаха стария учи
тел. И той стоеше

• *»тоев***
Пак сме на улицата. От кино 

„Просвета" един час след за
почването 
връщат някои посетители.

—Толкова ли е къс филмът? 
— попитахме.

— Това не е филм а... не зна 
я как да то нарека.

Ст. Н.
ТОР'1вна филма вече се давал съм 

училище.
Те се бяха омълчалш „,,сД 

разбере как и*)*
Още една група 

бригадири замина за 
автомобилното шосе

на прозоре
ца, облян от утринната розови 
на на слънцето, и гледаше до 
ДУ, гдето прииждаше 
на учениците.. Данчев взе днев 
ника па 12-ти „а" клас и зачете 
имената: Асен Георгиев, Антоа 
нета Захариева, Ана Спирова... хвъпли пазсея„

Са.'’" ™ *► " ПосКдадем
ра и потърси кая№-.В коРидо класа. Каква ти т>а3; ,т0 й х°' 
Ла. всичко беше променен^— 'ците палавници

П°^еТИ ^РмениГче >
портрет - на ”СЙ1гаят прага на свогго наЙ-КР ^
всс още си висете Батсоева мсминство, мъхести, * ащч> ^
то. с избТеГнял мЛ^1’ В АЪНО такати ергенаши. К
нНла в борбата В,АПНС' ,--3аги свободтгя цивилен 1

оороата против фашиз ги, пред него. С опитно

можеше да .
йт. Не ги познаваше. “ д0 д8
това бяха деца, -расли 
):етилетие след 
тгина от неговото 
Не. Данчев разтвори

поглеА
ВИТО*',

Л1-потокът
поедедн^ъ1Васценов „Альонушка" помнеше

толкова приятни срещи между 
него, младият по онова време 
учител, и току — що завърши 
лата университета учителка Ро 
сица Бакоева.

На Данчев му беше 
тъжничко за изчезналия декор 
на някогашната роМанТика, в- 
сред който и той беше нещо. 
Целият този декор и цялата та 
зи романтика остаряха. Заедно

На 8 гони сутринта Бориле 
град изпрати още една група 
бригадири на автомобилното 
шосе. наброяваща 40 души. 
Тя ще се приключи към ос 
таналите групи от съседните 
комуни.

Бригада ще вземе участие 
при построяване на автомоби 
ното шосе на участъка меж
ду Осипаоница и Белград.

0

малко

I
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РАЦИН-ПОЕТ НА СОЦИАЛНА И 

ПОЛИТИЧЕСКА СВОБОДА
Зап ас от съда

Търнякът с двете джанки...
Преди двадесет години — на 

23 юни 1843 година — загина
творецът на македонската моде

Роден в бедно семейство през 
1909 година във Велес, Коста 
Рацин още от рано се запознава 
с обществената неправда 
вашна Македония. Когато свър 
шил ;.,ва гимназиална класа, за 
почнал да изучава гърнчарски 
занаят. Той знаял, че със- своя 
труд трябва да помогне на бед 
ното семейство. Още като мла 
деж Коста Рацин започнал да 
чете и да се самообразова, с ко 
ето допълнил празнините, кон
то били резултат на незавърше 
ното образование.

Твърде рано понася тежкото

долетяо и то не е за съд!). Но 
що тражн он. Тръ

,,Спорът“ 
тър'ншс.. .

И двамата са от Горно Тлъ 
мико.

Васе Иванчов

две джанки ичките, селяните няма да бъде 
гердани от студени камъни, коп 
ачите няма да се измъчват за 
сува коричка хляб.

На Рацин съвсем 
този щастлив живот няма да 
дойде сам по себе си, 
ти в него трябва да завоюват 
лионите работници — на труда 
черния народ. По този път тръ 
гва и поетът-работник ,ч бо
рец, стъпвайки в редовете на 
борбата за освобождение на ра 
ботническата класа, която един 
ствено е способна да осъществй 
справедлив и човешки живот за 
целия народ. Буржоазните вла 
сти започват да го преследват, 
да го затварят прогонват, как 
то стотици 
не ри. С дело и перо продъл
жава да разкрива и разоблича
ва нечовечността на буржоаз
ното общество, в поезията да от 
разява непоносимо тежкия жи
вот на работника.

През 1938 година в Загреб 'из 
лиза от печат стихосбирката 
му „Бели зори’’ („Бели мугри”), 

- първата книга на македонски 
език. излезла в Югославия. За 
ради революционното й съдър
жание тя била веднага забра
нена. Значителна част от стихо 
творенията му бяха разстурени 
по списания и вестници. Едвам 
след освобождението излезе ця 
лостна сбирка от стихотворе
ния. За голямо нещастие ръко
писът на романа му ,,Афион’’ и 
други текстове са изгубени, ко 
ето затрудни всяко начинание 

| да се даде цялостна и пълна 
представа за поета и писателя 
Рацин. Въпреки всичко това, пр 
ез 1961 година, като резултат 
на старателния и благороден тр 
уд на Александър Спасов, изле 
зе от печат цялото ли
тературно творчество на Ко
ста Рацин в една книга под за 
главие „Стихове и проза“.

Несъмнено Рацин е родоначал 
нпк на съвременната македон
ска литература, а литературно 
тс му дело представлява здра
вата н гранитна основа ма твор 
ческня полет и зрелост на ма
кедонски народ. Неговата пое
зия е кристално ясена, насите 
на с живот и реализъм и зато 
ва тя е вечно сочна и актуал-

М. Николов ,

яс и незнам 
нъето е мое.

,,Не, но мое. .
Остър звън пресича напраз

ните усилия да се измнрят....
са се 

им. Камъна

в тега
обвинител.е ясно. че

Гроздан Зарков — обвинен. 
Но и двамата „търсят право 

търсят
Закопали, вкпочили 

тръните в сърцата 
ците са легнали тежко и труд 

изкъртят. И ли се 
душа от

Защото чувството за неп- 
отживяното

а напро-
то“. „доказателство“, 
чма е земята. Всъщност чии са 
камънаците и редките търни по 
тях.

ми
нр ще се, 
освободи човешката

Прави се опит да се нагодят 
и нзмирят.

Но и двамата! отстояват —( 
ДОКАЗАТЕЛСТВО!

„Съгласен съм, ама меджата 
да си тръгне на старото мяс 
то. Ако е до човещина, може 
човечки да се направи...“

Пък от очите и от условията) 
които поставят личи, че спо' 
годба няма да има. Другатгу 
страна също има свой условия.

тях.
данък налатен 

все. още живее. ..
Препирните се изострят, ,,Да 

казателствата“ разгорещя ват.
А -,,сг,'орният въпроо" всъщ 

ност е в две джанки и някол 
ко квадратни метра, което Гра 

незаконно", раз*

положение на македонския ра
ботник, запознава се' отблизо с 
теглото на масите, която с чер 
ния си труд създавали матери 
ални блага и разкош за шепа 
богаташи. Въпреки робското по 
ложение и експлоатацията 
работническата класа, Рацин вя 
рва в нейното по-щастливо бъ
деще. Поетът вярва че един ден 
зората на прогреса, зората на со 
циалната н политическа свобо 
да на македонския работник, 
а това значи и на македонския 
народ изобщо, ще огрее родина
та му. Тогава животът на тю- 
т.юноббрайиге. тютюноработнн-

други револтоцио- здан е „заел 
чествайки мястото под джам

на ките.
Васе Иванчов е отдавна по 

внат на съда. Преди се е съ
дил за водопай и пътища. Тоя 
кът съди за две джанки и тръ 
наци... А утре?

Утре ли? — Има много 
неизправени

и селски.

КОЧО РАЦИН
рна литература Коча Рацин, чи 
сто същинско име е Коста Апо 
столов Солев.

я
пътшца. 

Има
много
„незаконни“ 
преорани синори, померени ма 
жди, трънаци... Винаги съще 
ствуват неща. които според не 
отжневлите и промъква ши се 
схващания са „незаконни". И- 
ма дребосъци, от които може 
да се изхожда за нови дела.

„Ако е со човещина 
човечки да се направи. Со ра| 
зибранье исто. Само мегята да 
си врати на старото...“ — зву 

като' рефрен изказа на Вл

Кочо Рацин

ТЮТЮНОБЕРАЧИ може

На кантар студен с туч го мерят,
а можат ли да измерят нашия тютюн—нашата мъка 
нашата солена пет!

Тъкмо, кое е ЧОВЕШКОТО?. 
Съденето за две джанки? Иди 
упорствуванего за камънаците 
4г трънаците? Или желанието 
да се „докаже“?

И двамата са за човешкото.
Пък то, като че ли все отбя 

гва. Отбягва, защото погледите 
се укръстват враждебно и зло 
0нО', Защото страхът от чове 
шкото споразумение не позвол 
ява на ръцете да се срещнай 
з нскрен, съседски стнсък. И 
да налгерят решението в прия 
телски разговор още докато са 
били в Горно Тлъмино.

Но звънчето пред съдията с 
пронизващия си глас затрепери 
тревожно. И пак настъпи ти
шина. ..

„Присъдата“ е кратка: съди 
ята ще излезе на мястото и с 
помощта на свидетели и от две 
те „завоювани" страни и 
сложи межда. И с тбва ,,спо 
рът" ще бъде решен.

Но дали ще се намери стго 
вой на дчмпте:

Ако е човешпна, може чове
шки. . .

Е \ва ли ...

От тъмни зори на утрини летни 
до никое доба на вечери зимни 
той гладно пие тъгата наша 
и потта, и кръвта и снагата ни. 
Жълти — жълти прави лицата бледи 
и жълт гостенка, в гърдите носи.

Въз утрини росни, във мъглите пресни 
наведени нички по полетата родни 
унесени ние го берем.
Лирт по лист късай 
лист по лист нижи 
лист по лист превръщай, натискай, 
лист по лист печално реди 
и на -дълга низа от капки пот 
и надежда с клетва и елен яд 
по крехките листа жълтозлатнл 
приказка горчива на клет живот 
нанижи безгласна, а толкоз ясна.

а;

на.

Та не знаеш ли?

СЪОБЩЕНИЕДенят ли дойде той да се мери 
мярка му няма, а в гърди дълбае 
без да се спре. без дъно да найде 
не тъга, а клетва и в очите мътни 
и без да иска сама се вдига 
фурията.

Кантарът носи листата златни 
н в гърди люто вълни беснеят 

на жълтата мъка — на жълтия тютюн 
на жълтата пот на ръцете ни!
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ще
брой четете в 

..МАЛКАТА
От следващия 

.„Братство“ —
ПРИЯТЕЛКА НА ЯВОРОВ” от 
И. КАРАДЖОВА-МАРКОВА — 
един рядък документ за любов
та на известния поет към МИН 
КА ТОДОРОВА.

„Признавам дека 
па оградата е померено. Яс не 
съм го померад. Моето дете го 
направило това. (Детето с ма-

тръпето

Ст. Николов

тереспо! Сложно ц заплетено... 
Вие, Снежана, имате много сло 
жен път. Ето — необикновено 
детство... Някакъв черноок 
мъж, много близък, може би 
татко ви, а име Ангел или А- 
сеп, или Андрий във всеки слу 
чай с А започва името му, ти 
ча в някаква тъмна нощ. Бяга 
ог някакви лоши хора. С него 
тича и някаква руса, хубава и 
млада жена, която вие много 
— много обнчтае, по която не 
сте виждали, па име Радка, 
Райна, Румяна, или Росица... 
Нещо такова. Ония стрелят, мъ 
жът напада, жената се укрива 
В квартирата на някакъв рус 
човек, смешен и грозен,, но до 
бър. Обсаждат къщата, стрел
ят. .. Насреща им излиза онзи 
русият и вика: „Не стреляйте, 
кучета! Чувате ли не стреляй
те! _ Тя носи дете в утрвбата 
си!"... Едип куршум го лизва 
гЛ> челото пея залавят жива и 
после. ..

Учителят вдигна глава от ли 
ста, смачка го между пръсти
те! си и го захвърли на пода. 
Сега всички забелязаха косият, 
продълговат белег нй ецлото 
«У.

усмивка, той гледаше класа И 
мълчеше. Надвивайки задуха
ла с гърдите си, той още вен- 
пъ/К опита:

— Човекът. . .
Но сега вече кукудякаха ко. 

кошкн и кукуригаха петли. А 
когато откъм задните чинове 
жаловито и смешно изблея ко 
за, целият клас избухна и неу 
държим смях.

Чашата преля.
— Стани! — изкомандува у- 

чителят строго.
Станаха. За миг сс възцари 

тишина. И в тишината някой 
кихна. Едно русичко девойче 
от средната редица. Кихна вто 
ри, грети път... Явно прието- 
реио, по във всеки случай артн 
етично. Това предизвика нов . 
изблик на кнкотемс.

_ Как се казвате? — обърна
се Данчев към ученичката.
— .Вие, да,- вие.

— Снежана.

да.но системно и упорито заскрн 
буца някаква дъска обади се 
жаба, засвири щурче.

Учителят вдигна поглед и ог 
леда класа. Всички седяха 
местата си неподвижно, всички 
го гледаха в очите кротко и со 
риозпо, а звуците си се носеха 
из стаята и все повече сс усил 
ваха. Хитри и опитни ляволи!

С Данчев винаги така се слу 
чваше. той беше един от ония 
учители, които учениците ощо 
в първите часове вземаха ]на 
присмех. На вид беше грозен и - 
смешен неудачник, 
жълтеникаво лице и дълъг нос, 
с къси' крака и низко, силно 
изпъкнало шкембенце. Както и 
да сс облечеш, както и да со

разпозна суетните и мързеливи 
Господжички, разглезените 1ма 
мини дечица, страхливите сла
баци и надменните всезнайков 
ци. Старият и опитен учител 
имаше вече представа за 12-ти 
„а” клас. И все пак това мъл
чание го плащеше. Мълчаха и 
го гледаха в очите. На тази въз 
раст те са страшно изобрета
телни. Поне така си мислят. А 
в същност открай време хитро 
стите им са все едни и същи и 
той прекрасно ги знаеше.

Данчев се усмихна и се облег 
на с две ръце на масата. Тя 
скръцна и една саксия тупна 
на пода. Очевидно нарбчтго бе 
ше нагласена така. Класът ед 
ва забележимо трепна. Но! ти
шината бе запазена.

,.Започват" — помисли си у- 
чителят. О, как ги разбираше! 
За тях той беше стар и изкуф 
ял даскал, които си въобразя
ва. че ще може да им се качи 
на главата. Дано ги овладее.

— Ученици.-. ' тъй ката сте 
изостанали в материала, наре
дено ми е да вземем и следва
щия час, часът по физическо.

Някои продължително изсви 
ри. Данчев не обърна внимание 
на това.

— Първият час ше прегово
рим последните уроци по ана
томия, а следващия ще продъл 
нсим по_иататък.

Той разлисти записките си и 
вапочна:

-— И тъй, човекът. ..
В тори момент от четирите 

!ьгъла па стаята се разнесоха 
страни звуци. На пресскулки,

— Седнете — каза той.
Насядаха.
— Играе вп се?.. . Добре. И 

на мен ми се играе. Хайде да 
поиграем. Измислете някоя иг 
!?«;!

по

В началото го гледаха учудо 
мо п недоверчиво, по гласът му 
прозвуча тъй топло и пскрено, 
че те сс отпуснаха и започнаха 
да предлагат.. . „сляпа 
„гърне", „на пръстен“. ..

— Не. Нещо по-тпхо. Ще ни 
чуят — заговорпнческн предуп
реди Дончев. — Искате ли на
пример да си гледаме на. . . кар 
ти. Но нямаме карти. На по
черци. Да. на почерци. Искате 
ли? Аз съм голям факир в тая 

абота.
Оживиха се. Весело зашумя-

баба",

със сухо

* ;
стегнеш, дрехите стояха ма по 
го като ушити за друшго. В- 

това' даваше 
какви ли ие шеги всред учени 

пък и всред колегите му.

да. Струпаха се ок.^лю него.,
—Хайде, някой от вас да ми 

напише нещо па един лист и аз
бъ-

повод заепчко

ще му позная миналото и 
дещето. Вие например как се 
казвахте?

— Снежана.

ните,
През дългите години на учител 
ствуване той се беше примирил 
с това. Още повече, че инак ка 
то преподавател и човек го цен 
я хависоко и то обичаха. Но се 

беше мъчпЪ. С такава ра

Тя сне кърпата от носа си и 
оправи с р*ька рошавите си ко 
си. Класът се умълча. Едва со 
га Данчев можа добре да види 
лицето на девойката. Тези гьлъ 
бови очи, тези светли вълнисти 
Коси и тези трапчшиш на бу 
зите, къде беше ги 
Защо му се строиха тъй позна
1ГИ?

— Дайте ми, Снежана, нещо 
написано от вас, с вашия по
черк и аз ще ви гледам. Ще вп 
дите какъв съм специалист.

Ученичката откъсна някакъв 
изписан лист от тетрадка и го 
подаде на учителя. Всички млъ 
кпаха и наостриха слух.

А Данчев, кой знае, може би 
за по-голяма важност, сложи о 
чилата си, които тъй рядко у 
потребяваше и съседоточсио за 
гледа листа. И почеркът му се 
стори тъй познат! .. .

— Хм... — започна той- „Ии

га му
лост дойде тази сутрин на учи 
лице! С такава любов се готви 
цяла нощ! Та в края на краи
щата той .старият учител, им' 
беше гост!

I
—Стига толкоз — каза той 

и тихо добави. Да... човекът 
не е създаден за обида. 

р-'с дневника и излезе. 
Когато звънецът

виждал?

I( удари (*т 
следващия час, Данчев намери 
класа на крака. Със зачервени 

-• средната редица излезе 
Снежана и мълчаливо му под
несе б\'кет градински цветя.

— Седнете, ученици — каза 
т ой. Часът премина нормално.

— Снежана — повтори като 
на себе си той, и без ла откъс 
па' поглед от ученичката, при 
листи дневника. Погледна и ле 
сно намери презимето й Тя бо 
ше единствената Снежана в кла

Но ла се сърди, Данчев не 
можеше. Те са все пак деца.
Четиридесет деца от хилядите, 
на които и той бе дал нещичко 
от себе си, и които с малки из 
ключеиия, винаги са му били 
ппч.знателни.

С горчива, едва забележима
са.

/■ Далчев се отпусна върху сто



РАДИО НИШ<^«5^7»'» Баскетбол:
Програма на иредаванеШо

АСЕН БАЛКАНСКИ - с.д. РАДНИЧКИ <м т ПЕТЪК 14 ЮНИ
4 00__ 8.02 — Утринна програма на Радио Белгия

44.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40'— Реклами
15 о0 __ Предаване па български език
15-30 __ Ревия на изпълнителите па народна музика
1600 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Рапдеву с музиката Т1 А
16 40 - Из репертоара на ансамола на * ■ Аатана-

сиевйч, ___
17.00_22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

баскетболните отбй 
Асеи Балкански от Дими

мач междушката група па 9 юнн в Дими
тровград се състоя първеиствеи

В рамките на състезанията за 
първенство по баскетбол в ин- ри и а 

тровград и 
Ниш. Мачът завърши с убеди-

С: Д. Партнзак от

телпа победа на димитровград- 
баекст Солисти 68:32, наските 

полувремето 44:16.
СЪБОТА 15 ЮНИОтборът ма С. Д. Партизан не 

пито за момент да се про-
4 00_ 8.02 __ Утринна програма на "Радио Белград

14^30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15 о0 — Предаване на български език
15 30 — За любителите на джеза
16 оо — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16 "15 __ и. Лакешик: лирически интермецо и игра
16.30 — Краища и хора
17.00_22.15 Програма па Радио Белград и ЮРТВ

успя
тивопостави на бързито и веши
баскетболисти йа Асеи Балкан
ски. Силно впечатление и апло 

■ дисментп на публиката предиз- 
бързите контраатаки ипикаха

комбинации между най-добри
те баскетболисти на терена Ран НЕДЕЛЯ 16 ЮНИ

5 00__7.00 — Утринна програма на Радио Белград.
~.00 — Избрали сме за начало

СТОП — Сигурност в съобщенията
Д :■ ' ^ Радев, които сами пости 

гнаха 60 точки. Между гостите 
Савич и Ступар.

чев и
7.30
7.35 — Ведри звуци
8.00 __ Предаване за земеделските степани
8.40 — Реклами
9.00 — Весели радио-вести —
9.30 — Ревю от мелодии и ритми

10.00 — Предаване на български език
11.00 __ Поздрави и желания на слушателите
12.30 — Деца за децата
13.00 — Седмичен радио-магазин 
13.20 — Избрали сме за вас
14.00 — От нашите предприятия
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Забавпа музика .
15.45__22.15 — Програма на Радио Белград и Югп

се изтъкнаха

Д Й.Момент от срещата

вицове СКЪПЕРНИК
ка, а ти ще откажеш да го по 
лучиш. Писмото ще ми върнат 
обратно и тогава и двалшта ще 
знаем, че сме живи и здрави.

зная, че си жив и злрав 
зала жена му на изпращане.

— А защо с марка — отвър
нал скъперникът. — Аз ще ти 
изпратя празен плик без мар

каЕдин скъперник тръгнал на 
далечен път.

— Ако ти се досвпдн да хар 
чнш пари за хартия, изпрати 
ми празен плик с марка. за да
ШИШ11Ш1111111111111111Ш11111111111111Ш1111111111И1НШ111111111Ш11Ш1Ш111!Ш1111ИИМ1Н1<И1111>11111>1>1111ИИ1Н1|11ШПт

ПОНЕДЕЛНИК 17 ЮНИ
- 4 о0__ 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15 30 __ Пеят най-известни световни певци
1б!оО — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 __ Народни песни и хора изпълняват Радмила

Дшшч, дует Йоцич—Добрич и ансамбъл 
Урошевич

Физическа култура и спорт

— КакЕо си клюмнал, др. 
председател?

— Пак са писали за нашите 
доячкн във вестника.

— Критикуват ли ги?
— Не, хвалят ги.
— Е тогава трябва да се рад 

ваш.
— Какво ти радост! Още ут

ре от съседния колхоз ще дой
дат да ги сватссват. Тия корес 
понденти ше ни оставят без до 
ячки.

16-30 „
16.45 — Из творчеството на Дякомс Пучини ___
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

ВТОРНИК 18 ЮНИ
4 00— 8.02 — Утринпа програма на Радио Белград

14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Звучни бюлетин на гораните
15.40 — Руска забавна музика
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Поздрави н желания на слушателите 
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

1 — Защо сечеш дървата сед
нал? — запитал Хабутдин.

— Опитах се да сека лежеш 
ком, но нищо не излезе.

(

В РЕСТОРАНТА
СРЯДА 19 ЮНИизчислявайкиСервитьорът:, 

сметката) — Каква чорба имах 
те: от домати или с грах?

Клиентът: — Дявол знае Ми
ришеше на сапун,.

Сервитьорът: — Значи дома
тена чорба. Чорбата с грах мй 
рише на бензин.

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15 30 — За любителите на народната музика
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — 15 минути с вокално инструментални ан

самбъл на Драган Томляновкч
16.30 — Наша трибуна 
16.45 — Шиптарски народни песни
17.00— 22.15 — Програма на Радио Белград

ДА НЕ СЕ БЕЗПОКОИ^ • • \
Идва Стоде от провинцията в 

Белград и'наместо да' се върна 
'ведйага. остава !по-дълго вр© 
ме. Жена му, обезпокоена, из
праща телеграми до няколко от 
приятелите му, запитвайки ги 
да не се е случило нещо непри 
ятно с мъжа и. И четирима от 
приятелите му й изпращат- сле 
Кипя телеграфически отговор:

„Мъжът ви е здрав, не се без 
покойте, снощи спа у мен".

иЮГГ*

ЧЕТВЪРТЪК 20 ЮНИ
Радио Белград.4,00— 8.02 — Утринна програма на

14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Звучни бюлетин на гораните 

15.40 — Мексико пее
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Поздраави и желания на слушател***^ 
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград Я Ш

Щм<.
— НАКАЗАН С НАЙ-ГОЛЯ МО НАКАЗАНИЕ...
_ ? : ?
— ДА ГЛЕДА ЕДИН МЕСЕЦ РЕПЕРТОАРА НА КИНО

(Б. НИКОЛОВ)

«■е

«ПРОСВЕТА «.

ТЕКСТ. И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВонзи Не е за котка говежда глава

СрСАИ&о сесггрои т-ух^вре свАте *
/сгаа йон на ^ ------ -—
^ Асен бална

ъ ксуй ще играе на )
?его г. „аггн^\
( ТБАЛКАНс НАЛИ гу- 
1 \БАВА ИНИ

/„МНИЦ^иА ТИВА ГА б 5А 7ГСНАРаРА(:' 
\ ‘Рие, сал/с, г>А ли/ се, <&°'спорт

;Изв<Г'р = - •
иА.БиКАНсКи=5/

//ШКАНШ-д/

ЦИР ттуВ4, ЧЛ/п ЗА ХОР/САг ГО
■ &
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