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Осми пленум на Главния отбор на ССРН на Сърбия

НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ
НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА ССРНС
На 22 юни в Белград се със
тоя осми пленум на Главния о
тбор на ССРН на Сърбия. Пле
нумът обсъди и оцени миналите
избори за представители в ску
пщините на общините, републи
ката и Федерацията и направи
кадрови промени в Главния от
бор и неговите органи.
В уводната реч председателят
на Главния отбор на ССРН

ксандър Бакочевич и Добривое
Радосавлевич.
Пленумът избра нови члено
ве на Изпълнителния комитет
на Главния отбор на ССРН. За
председател е избран Михаило
Швачиб, за подпредседател Пе
тър Релич. за секретари: Радован Пантович и Лаело Рехак,
за касиер Коча Йончич.
На първото заседание Изпъл

ня селското стопанство на СфРЮ секретар на Нишкия градс
ки комитет на СКС и секретар
на Околийския комитет в Прокупие и Ниш. Последна дължност му е била — секретар на
Околийския комитет на СКС в
Ниш и член на Главния отбор
на ССРН на Сърбия.
Носител
е на ..Споменица
1941” и на ордените: за храбро
ст. Партизанска звезда Ш сте
пен народни заслуги П степен,
на братство и единство П степ
ен и на Ордена на труда с чер
вено знаме.

Лаело Рехак
Роден е 1922 година в Мокрин
околия Зренянин. Бил е главен
редактор на вестника на унгар
ското национално малцинство в
Югославия „Маджар со’’ и под
председател на журналистичес
кото сдружение на Сърбия. Из
бран е за Съюзен народен пред
ставител и е член на Краевмя
комитет на СКС за Войводина
и член на ЦК на СКС. Носител
е на Ордена за народни заслу
ги П степен.

Президеншъш на Реиублика
Либерия Табман Ь Ю1ослаЬия
Президентът на Република
Либерия Вилиам' Табман 'при
стигна на 23 юни на посещение
в Югославия. Това петдневно
посещение има официален ха
рактер. Либерийския прези
дент е бил сърдечно посрещ
нат на Белградската гара от пр
езидента на СФРЮ Йосип Броз Тито и най-високи югослав
ски личности. Същия ден пре
зидентът Тито е дал тържест
вен обед в чест на високия го
ст и съпругата му. На този обед, състоял се в Съюзния из
пълнителен съвет, двамата пра
зиденти са разменили наздра
вици. Вдигайки тост президен
тът Тито изтъкна, че югослав
ските народи следат със симпа
тии усилията, които полагат за
изграждането на страните си
народите на Либерия и други
те африкански народи. Също
така той изказа радостта си,
че нашата страна има искрено
приятелско и взаимно полезна
сътрудничество с повечето аф
рикански страни и че в Афри
ка имаме много добри приятели.
Президентът на Либерия, от
гоаврайки на наздравицата на
президента Тито изтъкна особе
ното значение на неотдавнаш-

пата конференция на африкан
ските народи в Адис Абеоа, а сл
ед това, изтъквайки усилията
на нашия президент в борбата
за мир между народите, каза:
„Разр'ешете ми да кажа, че
вашето посещение в африкаи—
ските страни през 1961 година
за по-нататъшно подобрениа
приятелските отношения и все
страното сътрудничество, за
укрепване мира и развиване
международното сътрудничест
во, основано върху равнопра
вието на всички народи ни да
де огромна вяра в ролята на
африканските страни’’.
На 24 т. м. в Съюзния изпъл
нителен съвет започнаха офи
циалните разговори между два
мата президенти. В тези разга
вор'и се прояви блйзкостта на
възгледите и се направи' размя
на на мнения по актуални ме
ждународни въпрвеи и сътруд
ничеството между двете стра
ни. Преди да започнат разгово
рите либреийският президент
засади дръвче в Парка на при
ятелството.
Високият гост е посет;1л об
щественото стопанство ,,Белг_
рад‘‘. Очаква се' през петднев
ното му посещение да направи
обиколка из страната. '

Първо заседание на Скупщината на Социалисти
ческа република Сърбия

За йредседашел на ноЬаша
скуйщина е избран
Душан ПешроЬич~Шане

Радован Пантович
Сърбия Душан Петрович изтък
на, че интересът за изборите е
бил огромен и че над 6 милиона
граждани са взели участие в
различни предизборни събра
ния.
Организациите и ръководства
та на Социалистическия съюз
са били ангажирани много пошироко и по-самостоятелно в
подготвянето и провеждането На
изборите. Тази практика може
да бъде твърде полезна, защото е обогатено съдържанието
на работата, придобит е нов опит и са възникнали нови фор
ми на работа, особено по отно
шение сътрудничеството с вси
чки обществено политически о
ргани и организации в комуна
та. Затова трябва да се отдаде
признание на местните органи
зации на ССРН и на политиче
ските активи, които носеха найголямата работа по изборите и
я завършиха успешно.
Говорейки за задачите, които
предстоят, Душан Петрович ка
за, че организациите трябва да
обсъдят въпросите и проблеми
те. които са били изтъкнати и
да се заемат с тяхното разреша
ване. като свържат това с пред
стоящата работа по изготвянето
на Статутите на трудовите орга
низации и комуналните общнос
ти.
В продължение на работата
Пленумът прие предложението
за кадрови изменения в Глав
ния отбор и неговите органи.
В Главния отбор са кооптирани
8 нови лица: Лаело Рехак, Данило Кекич. Рая Неделкович,
Катарина Мйлосавлевич. Коча
Йонич, Стоян Милснкович, Але

нителният комитет избра секре
тариат в следния състав: Миха
ило Швабич, Радован Пантов
ич. Лаело Рехак. Коча Йончич,
Александър Бакочевич, Милорад Митрович. Михаило Туртич
Катерина Милосавлевич. Бранко Пешич и Душан Митевич.

Народната скупщина на Со
циалистическа република Сър
бия е провела на 25 юли първо
то си заседание ежед изборите
проведени на 3 и 16 юни.
Скупщината най-напред из
бра председатели и подпредседа
тели на вечетата.
За председател на Републи
канското вече е избран Добри
вое Радосавлевич, а за подпред
седател Мария Ягодич.
За председател на Стопанско
то вече е избран Душан Пуджа
а за подпредседател Имре Теке.
За председател на Просветнокултурното вече е избран Светислав Джурич.а за подпредсе
дател Сретен Болюбашич.
За председател на Социалноздравното вече е избрана Перка
Виторович. а за подпредседател
Милан Паланчки.
За председател на Организаци
онно-политичсското вече е изб

ран Светолик Дазаревич. а за
подпредседател Милисав-Павле
Джурич.
След обед Скупщината е про
вела съвместно заседание на
всичките новоизбрани вечета.
От името на група от 21 пред
ставители Михаило Швабич е
предложил за председател на
Скупщината да се избере Ду_
шап Петрович-Шане. а за под
председатели Добривое Радоса
влевич и Джавид Ниманп, кои
то Скупщината избра единоглас
но.
Обоснова вайки предлож е кле
то за избираме на председател
на Скупщината Швабич подчер
та, че другарят Душан Петрович по своите лични способнос
ти, опити в обществените рабо
ти, по популярността и заслуги
те в революцията и Социалисти
чсското изграждане изпълнява
всички изисквания и пеобходпми условия.

Душан Петрович — Шанс

Биографии на новия пре
дседател и секретарите
Михаило Швабич
Роден през 1919 година в Бу_
ксвик, околия Крагуевац. Учас
твувал в НиБ от 1941 година и
.заемал различни политически
длъжности в Народссвободител
ната войска. След войната е
бил секретар на ЦК на Югосла
вската народна младеж, минис
тър на строителството в прави
телството на НРСърбия. секре
тар на Градския комитет На Съ
юза на сърбските комунисти в
Белград а последна длъжност
му е била подпредседател на
Изпълнителния съвет на СР Съ
рбия. Носител е на ..Споменица
1941” и на няколко ордена.

Радован Пантович
Реден е 1921 година в Баня
ни. Черна Гора. Член на СЮК
с от 1941 година. През време на
борба
Н ародосвабодителиата
(участник е от 1941 година) бил
политически и партиен ръково
дител в околия Прокупашка и
Лесковашка. След освобождени
ето заема поста: директор ма
Главната дирекция на МТС . на
ПОМОЩНИК-МИППсТЪр
Сърбия,

На 22 и 23 юни п нашия град гостува самодейният тсатар от Сливница.
пребиваване четете на стр. 5

БРАТСТВО

2

Премед на нашите усйехи
Сълозната и Република!!-

по-масово от всякога, категорично заявиха че, са. ,,3а социали ма, който с нашето настояще и нашето
'
най-виСлед неброеш! договори трудещите ъ*
Р«'
твъптела
на
скупщшпггс
такива
представят
,
аплС_
соките
до и последователно ще се застъпват и борш® ‘ с „о-ускоре
пие и изграждане на социалистическото общ
’
по стопанско1 развитие и по-добри жиз.= Условия за всекие
трудещ се. За осъщестпуваце на тези зада п! “ '
5*
ппелставителнн ^0^
тела ^^
ще се
опитнитеио «по
ц
предст^витешш
^ ангажират
израсЩШИ покрай
„ Реп»л,оцията
тпено
млади
хора,
способни
и
самоотвержени
строители
НОВИ II
значително число жени,
социализма. Този път между тях са най-отговорните
политиконто сега по-смело бяха избирани в
чески представителства.
много
Във всички представители!! тела сега са избрали
повече работшщи, младежи и жени, отколкото но-раио. Нацио..
съоткалният състав «а избраните отборшщи и предсташп' л
кетевлтт на националната структура па населението.
В” Нашите будещи ее н избрапите представители в ^.оз„а_я гьопх^йлнканскитс и общински скупщнни с
д
ПР« .щтеклнте ^и месеца да работят по ожипотворяване при
нципите и нормите, залегпалн па нашата социалистическ.
шност, широко разгърналите се разисквания, които представял
е заиптеХа своеобразно допитване, показаха колко много на
нашата
по-нататъшното
развитие
ресуван нашият човек за
отношения,
обществените
система
и
па
обществено-политическа
на тру
Той повдигна неброени въпроси от жизнената практика
____ па
съб
цовчте организации и комуни. А е масовото
показа
ранията по-време па предизборната.дейисег пр««Г ” сшщаБисека политическа зрялост и го™п<-™
"Р Д
листнческото изграждане на нашето общество.
Направихме обстоещ преглед на пашите успехи, посочнхме II разкрихме слабостите и трудностите, обсъдихме всичко,
което бе повдигнато в Писмото ма Изпълнителния комитет на
ИК на СЮК, което в Сплит говори другаря Тнто и всичко, коело се изтъкна на известните партийни плеиумн. Всенародните
разисквания излъчиха много въпроси и проблеми, които сег.
трябва да се решават по трудовите организации, местни общ
ности и комуни.
—_
Това изисква конкретни планове, отнасящи се до увели
чаване на производството и прснзводителнсста, до осътцестлва
ие на плана, благоустрояването па селата и до провеждането
на солидна комунална политика. Сега съществуват условня все
кн още по-утгорито да се бори за подобряване работата па вси
чки самоуправителрн органи, за различните бюрократичеекта
прояви.

Стопанското развитие на
Димитровградска община през тази година

Общо увеличение на производството
В развитието на стопанство
то в Димитровградска община
е за отбелязване бързият темп.
който през първите пет месе
ца от тази година надмина всички предположения, В иачалото на годината съществува
ха значителни трудности и изо
ставане в производството за
рад нередовните съобщения и
силните снеговалежи. Въпреки
всичко в този период произво
дството и реализацията на го
тови стоки показват зиачител
но нарастване, което изразено
с индекс достига 197,7°/о от пла
темата реализация за същия пе
риод от миналата година. То
зи показател па нарастване,
е толксоша по-значителен защото
са надминати планираните по
казатели на нарастване, предвидени в обчествения план на

пълииха своите производствени
планове през изтеклия период.
Този положителен ход на сто
паптевото в голяма степен е
резултат на изванр^дния ход
на нашата страна през това
време. Това развитие повлия
да се укрепът още по-добре
стопанските организации в об
щината и да ое включат по-до
бре в пазара. Редица произведе
нпя. които усвоиха някои ко
лективи, бяха добре приетМ от
пазара, а потребителите ги оце
ниха като качествени и ефти
ни. Особено това важи за „Сво
бола", която произвежда кача
ствсии и евтини готови дрехи.
Износът в чужбина, който у
пас постояно се увеличала Съ
пго така повлия Аа се засили
търсенето на произведенията
от нашата община.

Общината за 1963 година.
За такова положително развитие на стопанството п прЗ
на планираните
изпълняване
показатели в голяма степен по
пускането в редовно
влияха:
производство на някои цехо;
ве в каучуковия комбинат в
Димитровград и уреждане ра
ботите и правилната произвол
ствена насоченост на останали
те стопански организации. Така
на
например, производството
стоки в предприятието ..Пиле”
е увеличено с 57,9%, в ,,Свобо
да‘‘ с 115%. Такова е положе
нието и в повечето земеделски
кооперации, които успешно из

Коситба във Висок
II постоянното нараегванз
на потребителните кредити, ко
ито банката отпуска на служи
телите и работниците и нарасна
лата покупателна способност на
хората доведе до увеличаване
продажбата на нкои стоки. Та
Къв е случаят с мебелните ::
конфекционни стоки.
Въпреки живата стопанска
дейност, в този период се
рроявиха и някои слабости
които задържаха положителни
я Ръст на стопанството. Касае
се преди всичко за недостатъч
но използване на производст
вените мошности, оскъдицата в
професионални кадри, организа

дията на труда, производител
ността на труда и пр. След ка
то построихме нови цехове и
реконструирахме стари, ние и
маме във всички предприятия
нови съвременни съоръжения
Обаче те не са достатъчно
използвани и неумело се ръко
водят, а това в голяма степен
намалява производителността
На нови машини работят зана
ятчийски работници които тру
дно привикват към съвремена
та организация на труда и мъ
чно се приспособяват към ин
дустриален начин на произвол
ство.
Оскъдицата в професионални
кадри особено на специалисти
е съшо така значителен фак
тор в производството и произ
водлтелноста. Нашите стопанс
ки организации нямат доста.

В ОКОЛИЯ ЛЕСКОВЕЦ
СЕ ОЧАКВА БОГАТА ЖЕТВА
Подготовките за жътва и вър
шитба в земеделските коопера
ции и обществените селски сто
панства вече са започнали. Ко
операциите са обезпечелили око
ло 30 комбайна, 30 жътварки и
самсвързачки, над 100 вършачки и други машини, които ще
се включат в работите по приби
ране на реколтата. Също така
вече са изготвени жътвените
планове и са осигурени резервни
машинни части, гориво и масла,
и помещения за складиране.
Тези подготовки, които започ
ват навреме, дават основание да
се смята, че тазгодишната жът
ва Ще бъде много по-организирана от миналогодишните.
В Лесковашка околия има
над 55.000 хектара пшеница, от
които 25.000 хектара са засети
с високодобивни сортове. Сегаш
ното състояние на пшеницата е
много добро и селскостопански
специалисти предвиждат богата
реколта. Те очакват средният
добив да се движи към 3.000
кгр. от хектар, което е 20% по
вече в сравнение с миналогоди
шните добиви. Разбира се и та
зи година домашните сортове
пшеница са по-слаби и се очак
ва средният добив от парцелите
с тези сортове да достигне до
1400 кгр. от хектар или около
два и половина пъти по-малко
от високодобивните сортове.
От 3.000«хектара, собственост
на земеделските кооперации и
обществените стопанства, 2300
ха ще се ожънат с комбайни, а
350 ха жетварки. След това ма
шините ще бъдат дадени на зе
меделски стопани, за да. ожънат
качествено и на време своите
посеве.
Подготовките за превозване
на пшеницата също така са на_
привършване. За превозването
ще се ангажират над 90 тракто
ри с ремаркета и около 20 ками
она. Този превозен парк ще об
хване всички места в житородните райони на околията, за да
се предотврати пропадне на пше
ницата. Осигурени са и складо-

?

ви помещения. В складовете на
хранителния комбинат ..Тома
Костич” в Лесковец и в складо
вете във Враня. Лебане, Войник
Врсстовец и другаде могат да
се складират над 1.200 вагона
пшеница.
До започване на жътвата ше
бъде завършен още един склад
с вместимост 300 вагона, който
строи предприятие ,.Тома Кос
тич” в Лесковец. Освен тези и_
ма и други складове, които мо
гат да псбсрат към 300 вагона
пшенично зърно. При това поло
жение Лесковец няма да бъде
затруднен от складирането на
тазгодишната реколта, макар,
че скпоргд груби изчисления,
ще има над 1500 вагона пазарен
излишек пшеница, от което към
-320 вагона зър-но за сеитба.
В. Велкович

т

седмица.

;радиотелеграфическня
канал
«Вашингтон—Тангер — Москва.
Поръките от Москва ше се пр
едават на руски, а от Вашинг
тон на английски език. Двете
страни са се съгласили разнос
ките за подържане на тези връ

Сйоюдба за
нейосредсшЬена Ьръзка между Кремъл и Белия дом
В палата на нациите в Же
нева ръковоидтелите на съвет
ската .и американската делега
ция на Конференцията по ра
зоръжаването — Симеон Дара
пкин и Чарлс Стел — са подпн
сали на 21 юни спогодба за ус
тановяване на пряка телепринтерска връзка- между Кремъл
и Белия дом. Това събитие на
мери широк отзвук в света, а
миролюбивата общественост го
оцени като практическа крач
ка напред към контрол на въа
ръжаването и разоръжавалето.
Тази връзка между Москва
и Вашингтон е установена, за
да се предотврати опасността
от внезапно избухване на ядро
на война поради нещастен слу
чай или грешка в оценката,
тъй като ядреното оръжие де
сет години вече се държи в по
стоянна готовност. Телепртште
реката връзка, която журнали.

Стите нарекоха „гореща лгф,
ния’’, ше вьрвп от Вашингтон
до Москва през Лондон, Конен
хаген Стокхолм и Хелзинки.
Техническите съобщения й ко
рдинации ще се .предават по

зки да понасят по следния на
чин: от Москв до Хелзинки да
плаща Съветския съюз, от 13 а—
‘шингтон до Лондон —САттт
л от Лондон разноските падат
‘върху двете страни поравно.

Подвигът на космонавтите Валерии и Валентина
Пр^з изтеклата седмица све
товната общественост насочи
вниманието сц към 'събитията,
които саваха в Космоса: съвет
оките! кормонайвти Валерии
Биковски и Валентина Терешкова обикаляха със космичес
ките кораби ,,Восток V’’ и ,.Во
сток VI” земята няколко дена.
Тсва ново и велико постиже
ние на съветската наука е било
по-велико, защото за пръв път
в Космоса се намери и една
жена — 26-годишната Валенти
на Терешкова, бивша текстил
на работничка.
Валерий Биюковски остана
в космоса 119 часа, като обнко

ли Земята. 81 път и измина 3
милиона и 300 хиляди километ
ра път. Валентина Терешкова
прекара в Космоса 71 часа и о
биколи Земята 48 пъти, като и
змина над 2 милиона километ.
ра. По този начин Валерий ста
на космонавт с най,много преде
тени километри, а Валентина
достигна съветския космонавт
Попович. Космонавтите изпъл
ниха задачата успешно, Мссква им приготви величествено
посрещане, а целият свят им о
тладе нужното признание за
този исторически полет — но
ва и сигурна крачка към поко
ряването на Космоса.

тъчно производствени и адми
нистративни кадри. Това важ“
и за земеделските кооперации,
които все повече стаавт важен
фактор в общия ход на стопан
ството.
Въпреки всичко резултатите
са такива ,че дават надежда
за нови успехи. Обаче заключе
нието на Общинската скупщи
на е, че въпреки тези окуража
ващи резултати е‘ необходимо
всички фактори и организации
да предприемат ефикасни меР
ки за премахване на всички су
бективни слабости. Един от ос
новните проблеми, които _веДНа
га трябва да се разреши, за
да имаме още по-силно разви
тие на стопанството, е обезпе
чаване на професионални кад
ри и използване на производст
веинте мощности. Счщо така
стопанските организации тряб
ва по обстойно да съгледат ра
ботата и задачите си, да прав
ят стопански анализи, а не от
четите на предприятията Да
се готви само за банката, защо
то това положение докара ня
кои стопански организации ед
вам сега да намират задълже
ния, които е трябвало да вля
зат в сметките от миналата го
дина. Правилното откриване на
субективните слабости наврем6
нното-им премахване ше допр’*
несе за по-бързото разрешава
не на стопанската изостаналост
на общината, защото сега вече
съществуват обективни услови
я за това премахване: солидни
производствени площи, съвре
менни съоръжения и увелича
ваме търсенето на пазара.
В нашето стопанство Л°сеГ .
са разрешавани .много важни
Вярваме, че и тези
Въпроси.
ще бъдат разрешени. защ°т0
82 пъти увеличено промишлен
производство и 6 пъти упой
но селскостопанско произвол
во в кооперациите и 1.5 п-ьтИ
личните стопанства, в сРаВ1!
ние с 1957 година, прелета® '
ват сигурен залог че /тросле*те, които съществуват и ®'01ще се яват занапред, ще бъЛ
разрешени хакто трябва.
ДМЛЯГГъР

н-к Стопнаски отде.л
на Община Димитро я*Ра"

БРАТСТВО
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Из дейносшша на босилеградскаша коойераиия

Строежът на пътя Димитровград-Ниш напредва

Ао кроя но октомври осфолтно ПАОТНО

Две крачки назад
Босилегредската
кооперация
„Напредък" има най-блаюприя
тни условия да се занимава с
производителна дейност, което
по-трудно могат да
направят
другите кооперации в Босилергадската комуна. Именно зато
ва през последните години в
нея се полагаха много надежди
и се правеше всичко, да се обез
печат специалисти, които да по
могнат кооперацията да мине
към производителна дейност.
Тези надежди миналата година,
в значителна степен, бяха оправдани. Кооперацията напра
ви първи сериозни крачки към
собствено производство и към
подобрение на селскостопанско
то производство на територията
си.
ПАК КУРС КЪМ
ТЪРГОВИЯТА
За съжаление тази година-.зе_
меделската кооперация не само
че не продължи с производител
ната дейност и с помощта на
селскостопанските производите
ли за подобрение на производ
ството. качествено и количестве
но, а отново се върна към тър
говията. Тази дейност й се ви
жда много по-лека и по-сигурна за чисти приходи и печал
би. докато селскостопанското
производство е представено из
ключително на индивидуалните
селскостопански производители.
През изтеклите пет месеца ко
операцията почти с нито едно
начинение не се е показала ка
стопанска
то социалистическа
организация, която насочава ра
звитието и модернизирането на
селскостопанското производство.
Това потвърждава положение
то в двете стопаяски области —
овощарството и животновъдство
то. които на нейната територия
имат най-благоприятни условия
за развитие.
Животновъдството, особеното
ведовъдството. в което бяха по
стигнати завидни успехи, отно
во е предоставено на стихията.
По нито един начин не е обезпе
чен доброкачествен разплоден
добитък, а в повечето села би
ковете са кастрирани, така че
някои села са останали без раз

плоден добитъх. Тези мероприя
тия били предприети с цел да
се започне с изкуствено оплоДяв&не на едрия добитък, което
било възложено на Ветеринар
ната станция в Босилеград. Обаче поради слабото й финансо
во положение тя не е в състоя
ние да покрие най-основните ра
зходи за изкуствено оплодяване. Заради това тя иска от земе
делската кооперация в Босиле
град да поеме разходите върху
себе си. Докато кооперацията и
Ветеринарната станция се пога
ждат около това кой да покри
ва разноските, значителен брой
добитък по селата остава неоплоден.
В овощарството положението
също така не е розово. Почти
в целия Босилеградскм район
овощията са нападнати от гъсе
ница. която сериозно утрозява
не само таз годишния приход, но
и дьрвчетата изобщо. Досега! не
е предприета никаква оргацизи
рана акция против този напада
тел. Мероприятията на коопера
цията се състояли единствено в
това да снабди химикали, кои
то стоят в магазините и нищо
повече. Всичко предоставено на
инициативата на еелскостопан
ските производители.
НЕИЗПОЛЗВАНИ ИМОТИ
И БЕЗ НИТО ЕДНО
КООПЕРИРАНЕ СЪС СЕЛ
СКОСТОПАНСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
По одобрение на общинския
народен отбор преди ^няколко
годиш!, кооперацията у Напре
дък” разполага с 2.342 хектара
имоти ст общонародното имуще
ство. от които 2.245 хегстара са
пасбища, а 97 хектара обработ
ваема земя. Ако обработваема
та земя е разпърсната по се
лата. то пасбищата представля
ват значителни комплексни про
странства в Църноок, Милевска
планина и Извор. На тези про
странства тази година не е из
вършена мелиорация на нито един хектар, а само на 40 хекта
ра е направено
повърхностно
подхранване. Кооперацията ста

нала при положението от мина
л-2^а година, когато били мелиорирани 140 хектара.
Въпреки тези просторни пас
бища, на които има условия да
се създава овцеферма и да се
угоява значителен брой доби
тък. кооперацията едвам е на
мерила 70 овце за доене и 200
за угояване. Една от причините
е намаляването на добитъка по
ради недостига на фураж за
зимата, а другата е несистемна
та работа на кооперацията за
развиване на производителните
дейности.
За търговския характер в дей
ността на кооперацията говори
реализацията на приходите през
изтеклите пет месеца. От селско
стопанска дейност са осъществе
ни 842.000 динара, от изкупува
не на селскостопански произведе
ния 32,846.061 динар, а в търго
вия над 46.000.000 динара. Докрая на годината съотношение
то в реализацията между спомв
натите дейности може би ше се
промени, но търговията като до
минантна дейност на коопераци
ята си остава и занапред.
Това положение в коопераци
ята „Напредък" (а то е подобно
и в останалите кооперации в ко
муната) не се оправдава нито от
кооператорите, нито от самоуправителните органи в комуна
разполага с
та. Кооперацията
достатъчна кадри-специалисти
— двама агрономи и един сел
и със
скостопански техник
сравнително добри обективни
условия да се преорентира пове
че към производителна дейност
както на своите имения, така и
чрез производителна дейност ка
кто на своите имения, така И
чрез производително сътрудни
чество със селскостопанските
производители.
М1 Присойски

От първи к>ни Димитровград
получи нова макар и врменни
•жители. Край комбинат ,,Дими
тровград” за нколко дни никна
работнически лагер на строите!
дите на пътя от предпряитиато ,,Път’’ от Сараево.
\ Едновременно с това започ
наха и приготовленията на тра
сето. Пристигнаха машшш и
недалеч от Лукавичкня
мост;
никнаха същински строежи. В
•полите на каменистото бърдо
вече се строят три дробилици
за чакъл от 5 до 60 й.м. с 2 си
лоса. Тук непрекъснато бумт
ят багери булдозери их други
машини, докато работниците
Вече откриват трасето йа пътя
от Суковсикя мост насам. Спо
ред изявление на ръководите
лите на строежа Душан Чупар
дия и Хидаег Ибрахимович по
Дготвителните работи за пост-

рояване иа Ттътя вървят добре
\и ако времето позволи — рабо
чата ще вър'ви и ще бъде за_
(вршена по плана.
В началото проблем Но 1 бе
ше обезпечаването на работна
ръка. ни казват в предпритиеЛо, но благодарение на залага-

На обществени теми

Босилеград без пазар
Всяко селище, което е полупа
чило названието градче има_
зар. Дори и по-големи села, пре
дставляващи някакъв център
имат пазарен ден и място, оттре
делено за тази цел. И Босиле
град имаше свое „пазарче , ка
кто го наричаха някои. Но то не
представляваше само пазарче;
а сравнително добре уредено мя
_То — построени сергии, дори и
покрити, е което не могат да се
похвалят и по-големи градове.
За построяването на сергиите
около
щината е изразходвала
300.000 динари с вложения труд,
с което селскостопанските про
изводители бяха защитени от
валежи или горещини през па
зарен ден.
За съжаление на мястото иа
съществуват
пазарището днес
извадени диреци и свалени цигли печални останки от сергиите.
оПазарният ден — петък
стана и по-нататък, но картина
та е твърде лоша. По дължина
та на улица .«Маршал Тито” се
виждат насядали и приклекна
ли жени, мъже — еелскостопан
ски производители, развързали
стоките и ги сложили на земята. По улицата минават коли,
дига се прах. която пада върху
хранителните продукти, които
се предлагат на потребителите.
Съвсем оправдано и гражда
ните потребители и продавачите поставят въпрос — ЗАЩО
ПАЗАРЪТ Е РАЗРУШЕН?
Когато тръгнете и започнете
да разпитвате компетентните за
това. ще трябва да почукате иа
повече врати, за да установите
точния отговор. Но и тогава ид
вате до убеждение, че с това не
можете да обясните защо па
зарището представлява развали
ни. Пред вас е една историйка.
която довежда до проблеми и
там, къдего те не съществуват.
Ако 'тръгнете от Съвета за ко
мунални работи при бившия об

щински народен отбор — там
ще пблучите съвсем къс отговор: Комуналният съвет не е
взимал никакво решение за РУ
шене на пазарчето. Това е пра
вено без каквото и да било не
гово участие. Тогава пътищата
водят направо към гтредпсследИ ОТО заседание на бившия общи
което
нски народен отбор, на
бил изнесен въпросът за паза
ра. Нямахме възможност да ви

дения. Тези парцели били взети
от индивидуални стопани преди
две години, а договорът за за
мяна между общинския отбор и
селскостопаниндивидуалнмте
ски производители подписан ед
Еам на 23 март 1963 год. След
този договор, според който па
зарчето станало частна с°бстве
мост. започнало и рушенето на

е зачитано решението на общин
скня етбор и защо всичко това
е правено без каквото и да би
ло участие на Оьвета за кому
нални работи?
М. П.

Ясеновдел

Столетникът Иван
Златков гласува
Между първите на избирател
пия пункт дойде да гласува и
77-годишният дядо Иван Златков от Ясеновдсл. Вече сляп и
изнемощял, той дойде да гласу
ва за кандидатите. Пред селяни
те гордо съобщи: „Ще гласувам
защото годините се преиасъбраха н с,ва ли ще доживея да
гласувам още едни път за кан
дидатите, който избрахме сами.”
М. Тсодосиев

и!сто на всички местни ръково
1дители са взети около 150 рабо
тника, които засега са достатъч
ни. В скоро време обаче щЧ
б-ьАат нужни още толкова за
4дото все още се вършат под
готвителни работи. Те са дово_
дни от вниманието и приятелслсото посрещане от страна на
шсички димитровградчани.
Финалните рабогги на пътя>.
фризирането на асфалтните пл
•атна и други работи според пл
ана трябва да бъдат завърше!ни в началото на идната година. докато тази трябва да бъ
дат завършени 80°/о от целокуп
(ните работи..
Трасето на пътя в този учас
ггък досега претърпя няколко
изменения и това до известна!
-степен забави започването на
строежа. Особено частта от пъ
!гя, която минаваше през Дими

тровград. Доскоро съществува
ха повече варианти, но тези
дни е прието предложението
пътя да не минава през града
а над него. Като тръгне от Су
ковски мост, пътят ше върви
по стария път, с малки застранения до Гоиндолски кантон (П
змежду Гот» Дол и Желюша), След това той ще мине Ая
сно от стария път за да не се
Пресича Със железопътната ли
(ния и ще върви през „Мъртви
ната" над халите на предприя
(гие ,,Циле’\ край. резервоара,
край гробищата — все до Гра
дини, къДетО'отново излиза на
старото трасе.
Участъкът от Суково до гра
цицата ще има 7,5 км.,
_ старо
и 7.5 км. ново трасе. По гфс*ггежение на тази Дължина ще
се строи само мост на Лукави
шка река дълъг 30 и широк 8
метра. Трасето на пътя ще &ь
де широко 8 метра и ше се съ
Стои от две асфалтнн платна,
ивици от по 0,25 метра и бан(кипи от по 0,75 метра от двете
Ьтрани.
, За построяването на този уч
петък от пътя, от който глав
ните работи трябва да бъдат
завършени до 25 октомври тазн година ще бъдат изразход(вани над 760.000.000 динара. Сп
орел преценки на специалисти
те за построяването на този у
частък от пътя ще бъдат необ
над 30.000 кубически
ходпми
за тампонския
метра чакъл
кубически
слой. около 20.000
метра чакъД за настилка и
М. А.
10.000 тона асфалт.

Аяшошо няма да бъде сушаЬо
меказват: йрофесор метеоролог Анше Обулеи и
теоролопли любител Борис Колчицки

дим от протокола решението на
отбора, но според изявлението
иа заседанието
на отборницн,
било взето решение — този въ
дневния
ггрос да се снеме от
ред и да не се предприема ни
що, докато не се обезпечи мяс
то за тази цел.
Въпреки това решение на от
бора последвали други постъп
ки: мястото за пазарчето било
дадено на хора в замяна за пар
цели, взета за ореховите масаж

сергието и поставянето на ог
рада.
След всичко това се поставят
два въпроса: първо защо преди
да се обезпечи място за пазар
се пристъпило към рушене иа
досегашния пазар и второ — да
ли' е най-правилна направената
замяна на плац в иай-строгил
център на града за стърмни пар
цели по баирите?
Отделен въпрос е — защо не

Досега времето беше твърдо
бдагориятио. Пролетните вале
жи повлияха върху развитието
иа пролетните посеви и всички
изгледи са реколтата да бъде!
добра. Ако се съди по изявле
нията на пашите метеоролози,
лятото ще бъде без по-особен
засух. Ше има достатъчно слъ
нчеви дни, достатъчно валежи
АНТЕ ОБУ ЛЕН: През месец
юли могат да се списват две
прониквамия
по-изразитедни
на свежи въздушни маси от А
един
тдантическия океан
през първата подовгша, а вторЦ
към края иа месеца. През ав
густ може Да се очаква по-гол
яма свежина през средата иа
месеца, когато ще има и вале.

жи. И септември ще бъДе ПРХ
ятен, слънчев 11 топълБОРИС КОЛЧИЦКИ: Според
мене лятото няма да бъде СУшап н селските стопани по би
ва да се безпокоят за посеви
те. Променливо и с достатъчно
валежи време ще имаме до КР
ая ма месец юни. Такова ще
б-ьде времето и през първата
половина на юли, а към края
иа юли н началото на август
ще имаме по-силни горещиш!
и слънчево сухо време. Тезмдни ще бъдат най-топли през
летните месеци. Все пак към
средата на август могат да со
очакват дни на валежи, а п кр
ая на месеца попи горещини.

ВРАТСТВО

А

XI международен панаир но текстил
ЧИСЛОТО НА УНИЩОЖИТЕЛИТЕ и текстилни машини в Аесковец

ПРИ СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯ

НА ГОРИТЕ РАСТЕ
Всяка година десетки и деновозалесени
сетки хектари
площи, сечнни, млади и стари
гори съзнателно се унищожа
ват. Унищожават ги отделни
лица, които в дадения случай
{орага гледат като извор па
високи материални приходи п
лн добра фуражна храна.

И третата, група прсдставля
ват хора, конто са направили
дребни полски щети, конто по
направената вреда не заслужа
ват внимание, по Ьт друга стра
на с всекидневните сп взаммо
обвппСипя представляват сери
озсп обществен проблем. Меж
ду тях има п такива, конто при

ТАНКА СТОЙНЕВА от В и бар
ди ТОДОР ХРИСТОВ и СПИРО ХРИСТОВ от Ьуцадево и
др.
да се
А техните , дела” могат
най-малко
н при
разрешат
взаи1моразбираиие п незначите
дни отстъпки.
ще посочим накрая. че съАи
яга за нарушения отделя осо
бено внимание 11а унищожите
лите на горското стопанство,
защото напоследък те станаха
обществен проблем.
Тоя проблем обаче пе може
да се разреши само чрез нака
запия. за което свидетелствува
повторение на същите наруше
пия от отделни лица. а се нала
обществено-политическите
га
организации — на първото мя
сто ССРН, СК, СМ жизнено да
се заинтересуват и да окажат
пълна подкрепа за защита на
горското стопанство.
Ст. Н.

От чужбина са се явили над 50
От 6 до 14 юли в Лесковец ще
фирми. Всички производители
ще се състои XI Международен
ще изложат последните си тек^
панаир на текстил и текстилни
стилни и иай-съвремеии маши
машини, Тъй като времето набни на текстилната промишле
лижава, подготовките за уреж
ност. Нашето текстилно машино
дане на щандовете са в пълен
строене, което през последните
разгар.
години отбеляза големи резул
Единадесети път те се разви
тати, ще изложи редица нови
хрят знамената на много страни
сгьвремени машини, които по ка
— югославска, чехоловашка. по
чество
и произвоствена можност
лека, унгарска, френка, италимогат да се сравняват с най-ка
аика, швейцарка, апглиска и на
чествените чуждестранни маши
още европейски страни.
ни за съвременно текстилно про
Да учествуват на панаира доизводтво.
,
явили
към
340.
предсега са се
Изложителите, както узнава- приятия — производители на те
ме, ще могат да/се ползват с
кстил и текстилни машини от
15.000 м- изложителна площ и с
нашата страна и от чужбина.
много павилиони, годни да пое
Заявки, макар че. срокът е ми
мат изложения материал.
нал, пристигат още, и се пред
Лесковец вече е готов да при
полага, че тази година броят на
еме многобройни посетители. О
надмине
ще
участвуващите
сигурени' са над 2.000 легла, а
броя на участниците през мина
туристическите места: Вучие,
лите години. От Сърбия. Маке
Гърделица, Власотиици. Лебане
дония, Черна Гора. Хърватско
също така се подготвят да по
и другите републики са се явисрещнат и нагостят хиляди по
ли почти всички производители
сетители.
машини,
на текстил, текстилни
бои, химикали и други средства
В. В.
за тектетилната промишленост.

Тютюнаироизводешво в Димитровградско

Борова гора при Лещава —Босилеградско
Унптпожителнте на горите се
разделят в няколко групи.
Първата група унпщожители
се служи с отдавна изпрооани
я и най-ефикасен начин — седшрата. Те изсичат незаконно
естествените гори, защитаващи
площите от отвлича.не, считат,
че гората е обществено благо,
„подарък1' от природата, който
може да бъде ползван без да
се води каквато и да било сме
тка за него.
Такъв е СИМЕОН ХРИСТОВ
от Д. Любата, който отдавна е
известен на съдията като рев
ностен унищожнтел на гората
и то там, където мястото е най
подлежащо
на ерозия. Меж,
ду най-ревностгште унищожите
ли на гората се нареждат и МЕ
ТОДИ ФИЛИПОВ ВАСИЛ МИ
ЛЕНОВ. МЛАДЕН ВАДЕНКОВ
от Г. Ръжана, които са унищо
жили от 6 до 10 букови дървета.
Последният от тях и след нака
запие, от- страна на съдията за
нарушения, повторил същото на
рушение.
Не по_малко вредна е и вто
рата група унищожители, кои
то също ползват доста ефика
сно средство — добитъка. Още
повече, че те го изпасват в но
возадесени, млади акациеви или борови гори, където едно
добиче за късо време е в съ
стояние да унищожи ГОЛЯМ
брой дървчета.
Интересно е че на наказани
ята отговарят с нови методи.
Последен метод е — изпасване
на добитъка НОЩНО време.
По тоя начин имат повече шан
си да останат незаловеии. но
от друга страна тяхното залав
яне нощно време повишава от
говорността им, защото свиде
телствува за умишлено, съзна
телно престъпламиеМежду унищожителите на го
гуите с добитък челно място
заемат АЛЕКСАНДЪР ЙОРДА
НОВ от Г Аисина, ДИМИХ ц>В
ДИМИТРОВ от Д. Тлъмино, ВЕ
НЕ РАНГЕЛОВ от Босилеград,
ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ от Босиле
град и др.

Вълци в Горни
Висок
През миналата седмица по
планинските пасбища в Горни
Внсск сасе явили вълци н папа
днали добитъка.
На пасбищата в „Сувая” зак
дади 6 овце. а в село Дойкннци— едно магаре, което било
вързано. Овчарите и селяните;
успели няколко пъти да осуиг.
ят нападенията на вълците.

Добри изгледи за богата беритба

съдията за нарушения са ста
нали „съдебни двойки", защо.
то един пъ'г единият съди, друг
постоянни
път другия. Като
Тази
„двойници“ те губят цели тру
ско Се
додни и по няколко пъти в сед
стръка
мицата. Такива „съдебни двой ;
нът за
ки” са НАКЕ СОТИРОВ и ЦВЕ

ф Димитровградско има 17 милиона стръка тютюн
ф Около сто милиона динара за тютюн ,
година в Димитровград
обработват 17 милиона
тютюн, Въпреки че пла
засаждане беше по_ма-

Тютюнопроизводителите вряова да
бъдат нащрек
Пероноспората (пламеняча)
може да направи огромни ще
ти на тютюна и затова следва
да се бъде нащрек ,та защит
ните мерки, ако затрябва, да
бъдат навремени.
Тъй като времето е благо
приятно за нейната поява, пре
поръчва се тютюнопроизводи
телите да пръскат потюна с цп
неб. Пръскането трябва да ста
ва седмично или след всеки
ден. При това да се настои тю
тюневпят стрък да бъде доб
ре окъпан с разтвора, по този
начин целият лист да бъде об
хванат от разствора. Цинебът
трябва да се употреби в конце
трация от 0.4°/о. Значи на сто
литра вода необходими са 400
грама цинеб или 48—50 грама
за всяка лозарска пръскалка.
Тъй като тютюневите разсад
ницп са места, където пероно.

)

спората може да се яви найсигурно, необходимо е те лг?
бъдат унищожени, защото след
засаждането на тютюна те пе
са необходими.
Беритбата на тютюна — отчи
стването на подбира е защит
на мерка против пербноспората. Затова се препоръчва про
изводителите да започнат с бе
рнтбата ако тютюневите стръ
кове израснат и са с 15 и пове
че листа. Това обезпечава на
тютюна по-добро проветряване
и циркулиране на въздуха.
'при което изгледи за пероно!спора са по-малки.
Да напомним още веднъж,
че тютюнопроизводителите тря
бва най-сериозно да схванат та
зи опасност и да ползват найстарателпо средствата за заши
та.
В. 1\.
I:

селските стопани от Дими
тровградско надвишиха плани
рания брой стръкове почти с
десет милиона в сравнение с
(миналата година. Засаждане
то е вече отдавна привършено,
а благоприятните климатичеоки условия през пролетта обе
реколта
щават тазгодишната
да бъАе една от най-добрите
досега. Счита ое, че тази годи
на в Димитровградско ще се
наберат 130.000 ктр. тютюн кое
то на производителите ще доне
се приходи от 100 мииона дин.
Дай-добри резултати засега
ЛъК,

..и Босилеградско
От преди шест години в Боси
леградско започна производство
то на тютюн, в който оправда
телно се полагаха значителни
неопитността
надежди. Обаче
на селскостопанските произво
дители в обработването на тю
тюна, от една страна’’, и недостатъчно изпитаните условия
кой вид тютюн може най-добре
да уфчее. в Босилеградско, от
друга, не доведе до желаните
резултати. Това отрицателно по
влия върху доверието на сел-

БОРКА МАРИНК0ВА, председателка на Упра
вителния съвет в комбинат „Димитровград44

КАДРИТЕ—ЕТО НАЙ-ВАЖНИЯТ ПРОБЛЕМ
можем да задоволим нуждите
единствена
Едно момиче
жена председател на упрвитена пазара, който от друга стрален отбор в Димитровград ста
на неотдавна и огборшш. Това
е Борка Маринког.а.
В канцеларията на Борка. за
веждаща отдел доставки в кем
билата за гумени изделия „Ди
митровград”’ седят няколко тър
говски представители от вътре
шността.
Сделки, актове, подписи... мно
го време измина, докато започ
нем разговор с пея и я питаме;
— Как се справяте с такава
сложна работа?
— Все още има трудности, но
с помощта па останалите коле
ги полека влизам в проблемите
на предприятието, Най-трудно
ми беше. когато дойдох след
свършване на Висшето училище за външна търговия напра
но е предприятието, когато тео
рията трябваше да се приложи
на практика.
— Пред какви проблеми сега
сте изправени в Управителния
отбор?
— Най-належащ проблем за
сега е кадровият. На предприятието са неббходими шест технгщи и инженери. Фабриката
но е,' че тоВа не можем да посповече разраства, но ние не

са отбелязани в ЗабъРдие. Же
люша и Поганово.
Но, макар през последните
години да са направени значи
телни подобрения в произвост
в ото на тази култура, възмож
ностите все още не са използ
вани докрай. Земеделските коо
перации малко са били ангажи
ялошите с
рани да увеличат
тютюн, макар че приходите са
много по-големи от всеки друг
приход, който могат да дадат
повърхностите, когато се засаждат с други култури.

тигнем без специалисти.
— Как прекарвате свободното
време?
— Оказа се, че знанията полу
чени в училището не са доста
тъчни и затова не ми остава
много време. Но и снова, коело
остава не мога да използувам
както трябва. Струва ми се, че
младежта в ;нашия град не успя
ва да дава печат на културнозбавния живот, че не съществу
ва едно наистина културно и це
ленасочеио развлечение. Време
е вече о тези въпрос да се зае
ме и Комитета на съюза на мла
,^ежта и всички младежки орга
гатзации в града
— Узнахме, че вие сте една
от организаторите на културнозабавния т
живот в предприятието. Има ли някоя програма?
— Фолклорната секция в на_
шето
предприятие, съставена
предимно от младежи, понастоя
Щем подготвя едпа

„.ст„ .дкгк

рово”. Това ше бЪДе наш пръв
опит за размяна на посещения
с .други трудови колективи в
страната
Усилия настипа големи.
Д. Йотов

скостопанските производители в
производството на тютюна. За
саждането на "типа „яка”, който
отлично успява в долината на Ю
жна Морава, в Босилеградско
се показа чувствителен към ве
тровете и по-високото надморСко равнище.
Миналата година дойде до пр
омяна на типа. Вместо „яка’’ за
пръв път в Босилеградско бе
засаден тип „прилеп”, който въ
преки изразително сушната годи
на, даде, по-добри резултати от
,.яка”. Типът „прилеп” е дал на
селскостопанските производите
ли среден добив 780 динара от
килограм тютюн, а „яка” само
400 динара от килограм. Имен
но затова тая година дойде Д°
увеличение на засадените пло
щи с тютюн — 30 хектара. Ми
налата година бил отглеждан
тютюн само в 7 села, а тая годи
на в 15. Според разположението
на селскостопанските произво
дители и възвърнатото доверие
в тютюна, че може да даде «Р
го повече приход ст която и Да
било друга култура се предпол
га, че следващата година засадените площи с тютюн, още п°
че ще се увеличат. Тая год"™
тютюн е саден в Босилеградзвор, Груинци, Паралово, Ь5
лево. Радичевци, Брестницз. 1
барци, Бранковци, Рикачево,
лут и Зли дол. Според изявле»»
то на специалисти типът „пре
леп” може отлично да успее °'
ТЛЪМ11К°
ще и в Бистър, Долно
ГЛ°селата
и долната част на
жие и Милевци.
„
Освен променения вид тЮ е
тая година в БосилегрзДск
мсропР"
направено още едно
тие. Тютюновият разасад е пР0"3
веден един месец по-ран°напР0'
саждането също така е
м 0за
Да
вено месец по-рано,
цдт3
гат да се използват
валежи за разстежа Н3 се «•>
и да може да узрее и Да
есени
суши преди ранните
гли и валежи.
М- П,

„4ТСТВО
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ГОСТИ ОТ НР БЪЛГАРИЯ В ДИМИТРОВГРАД

Из съдебната зала .

ПРИЕМЪТ И ГОСТОПРИЕМСТВОТО НАДМИНАХА ОЧАКВАНИЯТА

КОГАТО
ЗАХВЪРЧАТ* • •
КАМЪНИТЕ

— ЗАЯВИХА СЛИВ1ШШКИТЕ САМОДЕЙЦИ __

Гостите от Сливница и домаки ните по време на тържествения
прием в Сичево
На 22 и 23 юни в Димитровград е гостувал самодейният
театър при читалище ,.Съзна
ние“ от Сливница, НР Българи
я, който представи пред димчт
ровградската публика пиесата
Не само животът е ценен. . .“
от съвременните български ав
тори Донев и Маслатинова.
от'Сливница
Самодейциите
бяха сърдечно посрещнати и
приети от културно-просветни
те и обществено-политически те работници и димитровграско
то гражданство. Същия ден
Председателят на Общинската
скупщина в Димитровград ус
трои в една от залите на Обшин
ската скупщина прием, който
премина в най-сърдечна обета
новка. На приема бха вдигнати
тостове за югославско-българо
ката дружба и бе изразено жц
дание за още по-тесни взаимни
връзки между двата съседни
народа.
Големият салон на Културни
я дом, изпълнен до последна
мето не можа да побере всич
ки които искаха да прйсъству
ват на този пръв спектакъл на
сливнишките самодейници
в
нашия град. Спонтаните апло
дисменти в течение и на края
на спектакъла бяха израз ма у
важението на димитровградска
та театрална публика към из
вънредното старание и успеш
но представяне на тази на мес
та твърде сложна психолОгиче
ска драма.
;

на Основното училище „Моша
Пинде1' Кирил Трайков преда
де на гостите за спомен от това първо посещение една фото
графия на историческия памет
ник манастира Поганово от 13
век и две кукли в шопски наро
дни носии.
От името на самодейния ко!
лектив от Сливница другарят
Иван Станков от Околийския
комитет на Българската кому
нистическа партия предаде на
домакините портрета на патро
на на самодейния театър в Ди
митровград Христо Ботев и фо<
тография на читалище .,Съзна
ние“ в Сливница. Шестчасовпя
прием завърши с кръшни бъл
гарски хора и любимото ни
„Титово коло“.
Представителите на двата ац
самбла уговориха димитрвогра
дчани да посетят Сливница
през втората половина на месец
август тази година. Пред слизничани те ще се представят с
естрадна програма.
По време на пребиваването на
гостите от Сливница използвах
ме случая да беседваме с режи
Сьора на самодейния театър А_
лександър' Христов Маринов,
който любезно се отзова на на
шата молба, като ни запозна с
дейността на театъра, и читали
щето ..Съзнание“ както и с впе
чателнията си от това първо
Посешечие в нашия град.
— Самодейният театър в Сли
вница — каза той — има своя

Пред туристическия хо тел в Сичево
дългогодишна традиция, ОщеНа другия ден бе организи
през 1907 година местните ураи излет до нашия околийски
чители започват да подготвят
Център — Ниш. Гостите посети
предимно битови пиеси и опеха и разглеждаха културно-иа
ретки, в които по-късно започ
торическите паметници: „Ме
ват да участвуват и друга хора
диана“, ,,Келе кула“, ,.Нишка
от редовете на интилигенцията.
та крепост с лятната сцена и
От този малък колектив но.къ
Музея на Народоосвободитедсно се оформява самодеен те
ната борба. След кратка разход
атър.
ка из града те посетиха Нишка
Репертоарната политика на,
баня и туристическото място
сегашния самоодееи театър,
Сичево в СичКвачка клисура,
чиета постоянно ядро наброя
къдсто бе устроен тържествен
ва 28 души любители на театъ
прием.
ра. се определя от художествен
Устроеният на 23 вечрета пр1“
съвет, в който влизат режисьо
щален прием в ретсорант ,.Бад
ри, добри актьори. Трябва да
кан“ в Димитровград се превър
подчертая, че сл ивш I ш к а га' пу
на в спонтанна манифестация
блика има особена паклопост
на югославско-българската дру
към сръбските риеси, за коета
жба. На приема бяха разменя
ни приветствени слова и пода - свилстелствува големият успех,
постигнат с представянето на
рьци. От името на самодейни
Нушич(евите пиеси , Д-р“, ..Гос
я театър „Христо Ботев“ и Кул
пожа мииистерката“ и други.
турно-хуложествепо дружество
В рамките на читалището по_
..Иван Караиванов“ директорът

край театралния съществуват
н сатиричен вокален състав, ка
кто и тригодишна музикална
школа.
Говорейки за впечатленията
от двудневното пребиваване в
Димитровград другарят Мари
нов изтъкна, че гостоприемство
то и горещия прием са над.ми
пали всички очаквания. Внима
иието, с което ни изслуша дц
митровгр‘адската публика гово
ри, че тя ни е разбрала. Счи
таме, че с тази първа културна
манифестация ще заздравим!
връзките между двата самоде*1
ни колектива, които макар че
се развиват при специфични ус
ловия, по начало имат една об
ща цел. Затова нашето жела
ние е занапред всяка година н
всеки сезон да устройваме попостоянни взаимни гостувания,
с което ще развиваме нашата
по-раншна традиция.

За читателите на нашия вест
ник изнесе своите впечателння
и доаепът на театъра ЛИ
ДИЯ ГЕНОВА .която гази годи
на е чевствувала 20-годишен
юбилей в самодейния театър.
— Удивена съм от приема,
който ни беше устроен. Това и
за мен н за всички нас е проо
то неочаквано, защото мислех
ме, че първата ни среща ще и
ма повече формален характер.
Най много съм удивена от ди
митровградската публика. Ха
рактерно е, че не всяка публи
ка1 е така внимателна, което го
ворм, че тя не само че обича
театъра, но че има вкус и теа
трално възпитание. Тсва го ра
зОираме и от самата пиеса, ко
ято изобилствува с психологии
ни моменти. С една дума —
чудесна публика.

Обвинената — ЦветанкаХри
стова.
Ищецът — Недка Иванова.
И двете са от Райчиловци. И
двете жени възрастни. и съсед

ки.

Из съдебната зала са минали свидетели, доказателства...
Остава — съДът да съгледа
тежестта на престъплението.
Случило се в един есенен ден
Недка подкарала говедата!
кт,м гората. Съседката й Цве
танка тръгнала след нея. с плв
тиво в Ръие.
Няма свидетели на случи
лото се в гората. Но Недка ка
зва че камъни започнали да
хвърчат. Първият паднал бли
зо... Вторият се стоварил въРXV темето й И тя паднала в без
съзнание... После станала и пл
ачешком си тръгнала към селос. На хората по пътя казва
ла. че я ударила с камък...
Изникнъл въпросът в делото: дали е ударена или' нее? .
Никой не може да каже, че о
видял престъплението. 1.
Но обстоятелствата на доказанията се съвпадат. Съвпадат
се и изказванията на свидете
лите...
Но съДът трябва да се убеди в престъплението, А главно
то доказателство все липсва.
Накрая — очи в очи!
Ощетената Извиква: „Ти, тя..
три деца имам, в един гроб да
ги сложа, ако не си ти...’’
Обвинената мълча. Тя .,не
вярва” в клетва и затова не се
заклиня- "
Не вярва?!
Вече е ясно. Но съдията раз
мшдлява върху това как побо
ищата напоследък в Босилегра
дско нараевдх

А.. Йотов

По време на пребиваването си в Ниш самодейците от Сливни
ца разгледаха Нишката крепост

Екскурзия на служители
в Горското стопанство
През средата на месец юни в
Босилеградско бе проведена една интересна научна екскурзия на горскостопански служиЛесковац,
тели от Белград,
Ниш и Враня. Тази екскурзия
имаше за цел горскостопански
те служители да се запознаят
със състоянието на боровите го
ри и с мероприятията и най-но
вите постижения в областта на
повдигане и опазване на горите.
Около 60 горскостопански слу
жители — инженери и техници
пристигнаха в Босилеград на 12
юни и на 13 и 14 юни обиколиха боровите гори в местността
,.Големо борйе” над Райчиловци
и в „Лещава“ край Босилеград.
Освен това те изслушаха докла
ди на белградските инструкто
ри: д-р Милош Максимович, ма
учен сътрудник в Горскостопан
скил институт в Белград и ин
женер Милош Йевтич, лесовъдспециалист в Юголавския съве
щателен център за селско и гор
ко стопанство в Белград. Учас
тниците в научната екскурзия
се запознаха СЪС сТшрСмеМИТО
средства и начини на борба про
тив заболяваиията на растения
та и вредните насекоми в боро
вите гори. както и с прилагане
то на химически средства за тя
хиите унищожения.
Горско-стопанските специали
сти пристигнаха на 14 юни в Бо
жица, където се запознаха с ра
ботите по повдигаме на борови
гори в този район. Тук имаха
случай да се запознаят с още
неизвестното заболяване, което
от осем години насам напада че
риия бср. Това заболяяваие (изоставане в развоя и деформи
раме) е все още тайна за лесов-ь
дите. тъй като причината не е
открита.
Тази екскурзия бе използвана,
и за обществено-политическа де
йност. Бе устроено учредително
събрание на дружеството на гор

ЕДИН МЕСЕЦ ЗАТВОР;

сксстспански инжинери и тех
ници с-' Лссковашка околия, на
ксето се избра управителен съ
вет, а» също така се обсъди въп
росът за ролята н задачите на
горскостопанските служители и
специалисти в движението па
горяните.
Стоян Ефтимов

Чествуването на Шек
спир ще се проведе
в Сараево
Предполага се, че голямото
Иествувапе па Шекспир, което
идната година ще се проведе в
целия свят. в нашата страна
ща се състои в Сараево. Вече с
избран инициативен отбор, ка
йто трябва да предложи начи
на н ебцма на тази културна
манифестация. Предвижда се,
'мсствувашето да се проведи
към края па следващия театра
лен сезон, в което ще участву
ват вецчкм паши по-голмн теа
три с дела па този велик аигли
йски драматург.

ц

,,Завоюваните“ страни влизат. Съдията чете присъдата.
Лицето на обвинената не тре
пва. Нпто един мускул не се по
мръдва. Очите й наклонени не
знанойно Къде, не показват ни
какво вълнение. .
Когато камъните захвърчат
— прелитат мислите — когато
камъните захвърчат... винаги
се случва беля- престъпление.
Защото ръката на гневния за
пратила камък, не знае за ми
лост и пощада. И камъкът св
стоварва и по най- чувствител
ните места на тялото...
Тогава се случват (гоЛеми и
малки) повреди и престъпле
ния. А за всяко престъпле в
закона има присъда. Всяко прй
стъплемие се наказва.
Присъдата в конретния слу
чай е един месец затвор. Но да
ли присъдата ще подействуеа
поправително?
С. Николов

Незащитения градски резерво
ар е опасен по здравето на хо

'-1

■

рата, затова отговорните трябва
да предприемат нужните мерки.

вглтств»
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ПОСЕЩЕНИЕ
инспекцията
по
Твърде шггерес1Ш неща открила
пазара, обхождайки магазина и локалите па гостилничарскоПРИ^етГедда'ималГв1 магазина па пред,

нараства. А да не говорим за доверието.
Ещш постоянен гост на гостилннчарското предприятие
Кин-Стан” подал при съдията за нарушения следното зая.
вление:
„Келнерът Миодраг Йованович на едни свой гост напла
ти кюфте 100 динара, макар че същото струва 70 динара

*

В Босилеградоко съществува традиция към обичаите. И
никой не сс обявява срещу тях, макар че понякога са в разрез с много етически закони на нашето общество. Ето цднн
пример:
Обичай е, когато някой завършава строеж на. къща, май
сторите да викат, колкото сили имат и да търсят бакшиш,
Но и това да се премълчи ако че сс чуват и такива гърлсни
провнквашш:... па майсторете . мурафлет, а па чираците
КЬоте з'а богатството и „социалистическия дух” в тази традиция
и обичай съдете сами.!
Ст; Николов

НеойраЬдано ЬиСоки и,ени
Босилеградската кооперация „Напредък” притежава касап
ница, която единствено снабдява босилеградчани с месо. Оби_
кновено се казва тамо където един артикул, се произвежда е по
-ефтин от мястото, където се докарва. Изглежда, че босилеградчанн нямат щастие да почувствуват този закон на нкономиката. Днес агнешко месо в касапницата се продава по 450 динара килограм, телешкото 400 динара, говеждо 350 динра, овче
300 динара и свинско 450 динара. Ако сравним цените, по кои
то кооперацията откупва добитъка — агнета 200 динара кило
грам живо тегло, говеда 140 до 170 дни. овце 120-140 динара
тогава трудно би могло да се оправдаят продажните цени на
месото.
Изглежда, че печалбите са по-сладки дори и от месото.

На един имош дЬама сшойани
- Понеже народната поговорка казва, че в мътно се лови ри
ба, то земеделската кооперация в Горна Лисина и Горското сто
панство в Босилград тръгнали да използват това златно правило на народната мъдрост, Именно за едни и същи пасбища
събира паша и земеделската кооперация и Горското стопнство.
едини
Вероятно тревата в Горна Лисина има двама стопани
ят представлява земята, от която тревата расте, а другият
слънчевата топлина и водата, значи силите от атмосферата. И
съвсем ясно всеки търси своето.
Някои казват, че имуществените отношения не били разре
шени, та затова и кооперацита и Горското стопанство ловят па
М.
ша от селскостопанските производители.
Ш111111111111111Ш1111111Ш1Ш111 ,11111111111111

изсвири
Когато ,,джемсът'‘
и изчезна зад завоите на ули
десетина
ците в Босилеград
любезиателни очи останаха ока,
>чени по прозорците с очуден по
глед в отминаващата песен на
Младежите...
, А техните гласове не стихва
5са до границата. Бодра и весе
Аа, песента бе преляла младеоккиге сърца в равното юнско
Утро.
Спомних си за същите мла_
дежи, който на първото свое
Ььбрйиие решиха да посетят
крайграничния караул. Колко
проблеми изникнаха тогава! Да
Аи да бт,де близък или отда
лечен. Ще отиват ли момичета
та. Шс| могат ли да надмог
нат провинциалните и еснафе
»<и схващания на по-старите...
Но младежите бяха устойчи
ви. Събраха се няколко пъти
л решиха да посетят крайгралич1иия караул в Прекопланци.
. И нищо по-естествеио й попросто. Младежкият комитет
„отпусна" парични средства, из
готви се програма и списък на
посещението- и накрая то бе за
Разбира се имаше и
,казано.
.-шевни и по-малки ..недоразу
мения", ала те си останаха без
значителни...
Ето го и утрото. Тръгване и
песен. ..
И очулени очи по прозорците.
, С песен бяха и посрещнати
и от войниците. Първите при
ятелски стисъЦИ. Сърдечни ръ
це и топли преГъРпки. Има нп
що в това посещение, особено
и тържествено. Нещо пленява
ятго. Дали е чувството, когато
опознаваме нови хора. или чу
Дали
■вство на нещо друго?
младежките сърца намират не
що по-лруто от ..развлечение»”
в тези посетения?
-Недоцмяване н три точки.
Младежите от Босилеград
връчиха спомен-подаръка. Ръ
копляскания. БЛагопожеланпя
за по-избистрен поглед пред
граничния камък. ..
После бе организиран обтн о
бел. На него смях, песни, зака
чки.
, Не за дълго и срамежливите
звушг от акордеона пое тих ве
■трец. Разтърси ги в буйно хо
.ро и разпиля наоколо. И поле
тяха весели стъпки, отминават

засмяни, изпотени. разчервеио
ли лица... еднакво щастливи.
, Еднакво доволни... еднакво
пълии с жизненост, радост и
малдост...
Лица на тридесетина младвжи от Босилеград И не повече!
от крайграничния караул.
Но тия лица са ми познати.
Младежи и девойки от Босиле
град. Търся между тях унилос
.тта и досадиостта, която ги об
взема, когато са в града.
, Бързите притичващи стъпки
на споменахме върнаха назад...
назад в ония мъртви вечери и
ми припомниха за несъществУвахтите танцови, неподготвени
,те и неизпълнени пиеси, неор
ганизирани спортни състезания неизпълнените трудови ак
ции, за това как една младост
разпилява силите си напразно...
И някак си става тъжно.. .
, Ала мисълта като крилата.
птица подлита, скача от въп
рос на въпрос нима не могат
младежите да направят повече
за развлечението в града.. . да
събудят у хората чувството за
жизненост и ла ги раздвижат)
от еснафския сън.. .
, Не, жипостта е тук. В техни |
.те заситнили младежки стъпки ,
по музиката на ,,чачак“, бав-
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С тази сшгмка искаме да поета в и.ме на отговорните в Босилеплощи ще Останат.
град докога тази 10 хектара пл одородни
неизползвани.

...................................................................................................................................................................................................................
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Н. КАРАДЖОВА
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ното, ситното шопско. В ИЗГЮТц.
ните им ръце стягащи се все
ло-здраво и по-здраво ...
, Тук е отговорът за чувствен,
то. За чувството наречено.Юго
сЛавско. чувство, че сърбин,
словенец, хърват, българин, че
рногорец, македонец, унгарец,
шиптар, е едно. Едно развълну
вано младежко хоро...
Нозете се изморват, росната
трева мами и песента тръгва на
нова разходка из Югославия.
■Пак със същото чувство.
, Накрая и слънцето реши да
изчезне зад далечните върша,ри. И да остави при крайграни
чния -караул онези, чиито пог
лед се избистря в тъмата и онези, които отиват в Босиле
град да намерят старата обета,
младежки
новка: без особен
живот... Остава да се греят от
спомена-посещението, който в
началото имаше толкова язник
нали проблема...
Може. би оттук трябва да тръ
гнат младежите и да намерят
решение. Защото младостта не
смее напразно да се разпилява
по кафенетата, билиярда, улиците...
I
Ст. Николов

----------

МАРКОВА

--------------------
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„М А А К А ТА
НА
(2)

През 1904—1905 г., като ученичка
в IV кл.. тя живееше у вуйчови
си — Н. Михайловски. А когато
Петко Тодоров се завърна в Бълга
рия след дългогодишния си прес
той в Германия и бе назначен през
»
3
септември 1905 г. за секретар в На
К' родната библиотека. Минка се пре
мести да живее при семейството му
ЩШ ЦЦ
В дома на брата си тя попадна из
веднъж в среда на писатели, арти
сти. професори, между които изггь
Явокваха Пенчо Славейков,
сре
ров, д-р Кръстев. Тази
ЯЬ1яи
да не можеше да не окаже влияние върху развитието
на младата девойка. Като разполагаше с богата би
блиотека на брата си и с книгите, които той често й
носеше от Народната библиотека, както и с неговите
съвети и упътвания, любезнателиата петокласна уче
ничка бързо разшири своите познания и надмина мно
го от връстниците си.
Минка декламираше хубаво. Много от стихотво
ренията на Яворов, и не само посветените На нея,
както и някои от писмата му. тя знаеше наизуст и
често ги рецитираше с чувство и задушевност пред
мен. За това допринасяше и приятният и нежен тем
бъР на гласа й. На една училищна забава в V кл. то
ва тъй тъжно наглед момиче можа да предаде с не
подражаем хумор духовитата „Ода на празната ке
сия” от Петко Славейков! Още я виждам как раз
гръща старата, дълга, ушита от платно празна кесия
и как я поразклаща при, думите:
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„— Стара познайнице, моя празна кесийке”
„Вредом виж ходят доктори разни,
но дето видят кесии празни,
ни един доктор не се вестява ....
А туй показва къщата здрава.”
Минка ми е разказвала, че е декламирала това
стихотворение в домашна обстановка и пред Пенчо
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П РИ ЯТЕЛКА
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Славейков, който тогава изразил възхищението с*г
както от творчество на своя баща, тъй и от изпълне
нието на невръстаната девойка.
Тя пишеше хубаво, имаше хубав стил. Това ЛИ
ЧИ. между другото, и от писмата й- През 1906 г., кога
то тя бе в VI кл., Ал. Балабанов напечата в издава
ното тогава от него списание „Художник” нейното
стихотворение в проза „Силует” с инициали М. Ю.
Т-ва. Минка ми разказваше, че брат и Петко се с"ьр
дил на Балабанов, защо без негово знние го е иапечатал. Едно такова - ранно излизане на литературното
поприще, според него. могло да „замае главата” й.
Едно основно кчество на Минкиния характер
бе скромността й — в облекло, държане и изобщо
във всичко. Скромността й отиваше дотам, че ние _
нейните съученички — дълго време ие знаехме, че
тя е сестра на известния вече млад български писа
тел — П. Ю. Тодоров, и го научихме съвсем случай
но. В IV кл. в .час по български Минка се противопостави на една ученичка, която настояваше, че соб
ственото име на писателя е Пе;о. В подкрепа на твър
дението си Минка едва тогава ни разкри, че е сестра
на писателя. Също така за напечатаното в „Худож
ник” стихотворение в проза малко от съученичките
научиха, и то много късно.
Помия друг един момент, ученички сме в VI
кл. в началото на есента 1906; седнали сме до масата
в стаята ми. Тя — плаха и смутена — иска да ми до
вери нещо, но се срамува от мен и се бои, как щс по
срещна аз тази изповед. Отдавна вече ми правеше
впечатление голямата промяна у нея: тя беше стана
ла още по-меланхолична. замислена, разсеяна _ до!
ри и в клас. Предавам буквално думите й. които мо_
же би на мнозина днес, след повече от половин век,
ще се сторят сантиментални:
„Обещай ми, Недялке, че след като чуеш изповедта ми, ти няма да ме смяташ за рззвалено момиче, че твоите приятелски чувства към мен не Ше се
променят и ти ще останеш пак моя приятелка”.
Уверих я, че нищо не е в състояние да помра
чи чувствата ми. и тя ми разкри тайната си. Смаяна
от изненада и вълнение, аз слушах Минкиния раз-

каз за взаимната любов между нея и Яворов и за
в семействотрагедията, която изживяваше девойката
__
то си. Накрай Минка ме запита: „Сега не ме ли смя
таш за развалено момиче и ще ми останеш ли при
ятелка7”
Според думите на Минка, Явров я вижда"
пърЕи път една Еечер в дома на Петко Тодоров пр®
есента на 1905 г. ,Тя сушела разплетената си кои*
край печката. В миг, за да я предпази от
преметнала я напред. Пред образа на това хубаво
щество у Яворов, според признанието му по-къи
Вчерашното
пред Минка, минава мисълта пък и то знае вече да кокетира” . ••
За дълбокото преживяване на поета тази вечерговори стихът:
Очите ти са звезгни небеса.
Кссата ти е 'здрачния воал
на късна вечер, твоята коса!
(„Ела”)
Прекрасният образ на невинната „и чиста, ^
навършила още шеснадесет години девойка не
гъл да не порази самотната, поетична душа и
^
ното въображение на младия, едва двадесет и оседишен, но вече известен като голям поет ЯВ°Р°
изненаКогато човек чете писмата им, остава
иЛ
дан от сходството в мисли и изрази, Взаимното
ТЯ се
влияние е просто поразително. На много мест?уп1 -~
струва, че говори Яворов вместо Минка, ^на ДРУ
че Минка вместо ЯЕоров.
ЯЕОРОВ;

безнаде*:
Ела свидетелствувай — в мрачна вярвам ^
нест, как чезна за доброто, как му

Минка (в писмо до Петко):
Я»
„Аз вярвам само в доброто в моята душв
ще ме изведе на правия път”.
възбУ#1
Не е чудно тогава защо тази девойка ”уд&з
най-хубавото в душата на псета. Никак не м®;
онова молитцено настроение и състояние, в к~^раз 9
етът винаги изпада пред нея и на които дава
^да
своите стихотворения и писма. Но бих желал
да се почувствува и разбере поне от тези, кои1
пред ще има да разкрият не само п°-ет^^^оР^ч,('
ство на Яворов, но и неговата сложна, пР<уП1^уи1а.
ва, способна за' възвишени пориви и чувства ду ^
„ ТоВа благоговейно настроение намира и3^* да
Мшп,, пъРвото Яворово стихотворение. посвегежУд
го^^м^0103110 на 25 маРт 1906 г. под заглавие »
щение и изпратено й същия ден:
(Следва)

вГАТСТ»#

са

бай онзи на гости
У БАЙ ВЕНЕ
Няколко месеци бай Вене от
— Това е служещ в община
.Босилеград кани Бай Онзи да
та — похвали се Бай Вене.
му дойде на гости. Пише чове
Не изминаха ни десетина ме
кът за премуз — дойди, както
тра, Бай Вене пак направи съ
знаеш да дойдеш, да видиш що
щото.
да чудо е нашият ,.бел муж”,
— Това е началник в община
ще има и агнешко печено, и кй
та — пак се похвали.
,село мляко гъсто като сирене,
След две-три крачки, шапка
с нож да го режеш... И Бай Он
та сякаш сама се повдигна и
зи най-сетне се накани, та хоп
Бай Вене изпусна едно добър
при Бай Вене. Но да видиш се
ден”.
га пък беля, докато Бай Онзи
стигна, то минал и премуз, и
— Това е шеф на счетовъд„бел муж” и агнетата станали
ството на предприятие...
вече овце. Какво да прави бай
Крачка-две.
Вене с Бай Онзи? От тия слад
— Това е директор на пред
ки работи няма нищо.
приятие...
И ето хрумна на бай Вене да
И започна да реди вежливо
го запознае със знаменитостите
към своя гост.
на градчето. Научил отнякъде,
— Това е служител...
че когато дойде гост отвън тря
Тоя е такъв в еди-кое си за
бва да го разведеш, да го запоз
ведение, в предприятие, коопе
на еш ... А на Бай Онзи това му
рация
Ст всички бранжи на
стига. Нали е любопитен към
управителните и стопански фо_
всичко, съвременен човек, не и
ска да изостане зад времто, са ■ румн.
- — Ами вие май, че нямате по
мо му разказвай и го развеж
мощник
служащи, ресилни
дай -— ще забрави за хляб и 'за
както ги казваха в старо време..
вода, камоли за деликатеси.
Изградена община сте! — въоду
Случи се, че беше петък. Па
шеви се БайдОнзи.
зарен ден. Улиците пълни с на
— А, те са в заведенията и
род — пъстър весел, млад... Ся
прекъсна го
предприятията
каш е парижко движение.
Бай Вене като с картечница.
Щом като Бай Онзи слезе от
— Как така?
рейса, Бай Вене пое багажеца
— Па в петък първо излезат
на своя гост и го поведе из ули
началниците, па шефовете, след
ците. Дано го замае със запозна
това останалите служители, а
ването. та за .,бел муж” да не
ресилните останат да пазят кан
■си спомня... Върви и гледа на
целариите и да осведомяват гра
сам — нататък откъде да почне
жданите. че еди-кой си другар
Нови сгради? За тях да му ка
е излезъл, не е в канцеларията.
же? Та нали има очи. вижда че
— Ашко съм бе. Бай Вене. на
са нови. А каква файда от това
преднали сте много... Значи при
да му говори за тях. когато ще
вас и в петък не се работи по
го заведе в тясната си квартир
канцелариите в заведенията и
ка. дето тавънът щедро е зинал
предприятията. Май че трябва
към небесните простори, сякаш
нова конституция за вас да се
иска да хване слънцето и луна
гласува — работната седмица
та.
да се намали на пет дена... Пе
Вървят така по главната ули
тък и неделя, а после само по
ца, а положението все по-напре
себе си и събота ще отхвърчи...
тнато.
Бай Вене се усмихна доволен.
„Ще си помисли човекът яд
Едва ли „белият муж” щеше то
ме е, че е дошъл” — мина през
лкова да въодушеви добрия при
■ума на Бай Вене. „А може и
ятел, колкото това направи зада ме направи на глупак.”. Но
познаването със ..знаменитости
тук нишката се прекъсна. Бай
те” на Босилеград.
"Вене повдигна каската си и ка
Остен Енсов
ца едно ..добър ден”.
■ •.

Край на
учебната юдин

ПРИ ТРУДНИ УСЛОВИЯУСПЕХ ЗАДОВОЛИТЕЛЕН

Основното училище в Босиле
град завърши учебната година
със задоволителен успех. От
общия брой ученици 513 наира
во минали 384, а на поправите
лен изпит останали 72. Ловтар'
ят калса 57 ученици. Най-дооър успех е постигнал VI кл
ас. В VIII клас тази година би
ли 87 ученици, от които 58 ми
нали направо (13 с отличен у_
спех. 10 с много-добър, 31 с
добър и 4 задоволяват), 18 ос
танали на поправителен изпит
и 11 повтарят класа.
Според изявлението на досе
гашния управител Стойне Ива
нов, основното училище е мог
ло да постигне по-добър ус
пех с наличния преподавателс
ки кадър, ако не съществува
ли известни обективни трудно
сти. Главна трудност през ця
лата изтекла учебна година
представлявал проблемът за
помещения, защото в една сгр
ада работят три училища — оо
новвното, средното икономиче
ско и гимназията. Поради лип
са на достатънчо помещения
споменатите училища били пр'
инудени да работят в две сме
ни. През първсто полугодие ос
новното училище работило пр
еди обед и тогава успехът бил
много по-дсбъР, а през второ,
то подир обед През второто
полугдие дошло до сслабване
на успеха, защото много от Vчениците, особено в горните кл
асозе пътували по няколко ки
лометра. Много, от помещения
та — 50°/о — са негодни за обучение, което съшо така от
рицателно се отразило върху о
бщия успех.
Втор проблем който отрица
телно се отразил вър'ху успе
ха било слабото материално по
ложение на училището. От бю
джета не са снабдени никакви
помагала, нужни в обучението.
По тази причина за общетехни
ческо образование не същест
вуват никакви помагала, а за
кабинет и дума да не става.
По-друго е положението в ка бинетите по химия, физика и
биология, които били наследе
ни от по-раншната гимнази. а
които се ползват и от сегашни
те средни училища — гимнази ■

ята и средното икономическо
училище.
През течение на година не
бил направен систематически
лекарски преглед на учениците
защото общината не била в
състояние да заплати на Здрав
ния дом за тая работа. По та
зи причина учителите не са I}мали представа за злравеслов
ното състояние на учениците
и не са могли на всеки ученик
поотделно да обърнат внима
ние в това отношение.
За поедстоятцата учебна го
дина някои от споменатите пр'
облеми ще бъдат разрешени.
Предполага се. че новостроещата ес училищна сграда ще
бъде готова или поне половината от помещенията ще бъ
дат готови, за да може в тях
да се работи.

НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН
УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
4сжи у учениците. Те не проя
виха почти никакъв интерес ~л
амбиция за висок успех, а се
задоволяваха най-често с пре
ходни бележки.
ТвъРде показателен е приме
рви клас е имало дошли ,,изфа
ята, къАето много добри учени
ци от основните училища имат
и по 8 саби бележки, а има от
лични, които повтарят.
Трябва да изтъкнем, че в п-ь
рви клас е имал дошли „из а
бракувани” отлични
ученици
от основните училища. Наймного в това отношение напра
вили основните училища в Г. и
А- Любата и Г. Лисина.
За втори клас е проблем, че
учениците са събрани от разли
чни училища от страната и оКЪДЕ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА
собена трудност са имали учени
СЛАБИЯ УСПЕХ
ците от СР Македония, където
Основната и главна причина
наставния плаи и програма се
| различва от тази В СР СърО.
| бия.

Последните лва-три месеца
от учебната година в Бо.силеградските средни училища из
минаха под знака ла се напра
ви всичко възможно и педобри успехът, който във второто
полугодие мина червената чер
та на критичното. Тези усилия
Иа преподавателите в значител
на степен смекчиха и подобри
ха положението.
Обаче днес, когато разполага
мо с конкретни цифри на пое
тигнатия успех, може и да се
задоволяваме, но може да бъ
дем и не-оволни. ще сме доволни дотолкова, че успехът
към края на годината чувстви
телно се подобри, но няма ла
бъдем доволни от съществуващите цифри, защото имаше ус
ловия и възможности да бъде
много по-висок.

8$

Ргйска

Училището Ь село Власи
между най добрите
Читалището в село Власи, ::о
ето се помещава в две вкусно у
редени помещения ма коопера
тивния дом, спада между найдобрите в Нишка околия. Всъ
щност то е средище па култур
но-забавния живот на жителите
от селото. Всеки ден в иего що
срещнете младежи и възрастни
дошли да прочетът ежедневни
те вестници или да си вземат
някоя книга за прочит.
Интересът към книгата се уве
личава непрекъснато. Затова
свидетелствува постоянното уве
личаваие броя иа членуващите,
който сега възлиза ма 200 ду
ши, от които 80 са били зачлеис
пи през Месеца иа книгата. Сел
ямите от Власи четат най-много

М. П.

Средните училища

КЪПАНЕ НА ОТКРИТО
В тези горещи дни прохладата на морето, реките, е
'зерата и плувните басейни е най-примамливото нещо.
Благоприятните климатически условия у нас ни позволя
ват да използваме в течение на няколко месеца къпането
на открито, което е и отдих, и закалително средство, и
ценен лечебен фактор.
Но мнозина не знаят как трябва да се правят тези
водни бани, за да бъдат полезни за организма.
Няколко съвета:
А- ТЕМПЕРАТУРАТА на водата в открития баисен или ре
ката трябва да се движи от 25 до 34 градуса. Студените
■бани действуват възбуждащо върху организма, особено
върху нервната система и дишането и затова къпането
-не е препоръчително, когато температурата на водата е
под 24 градуса.
ВРЕМЕТО, когато се къпем на открито, трябва
да е топло, денят слънчев и безветрен. Само добре треиирани и закалени хора могат да използват, обаче предпазливо. тези дни, когато температурата е по-ниска. Сутринните часове на деня са по за предпочитане от обедните горетди^часове^т ^ ^ бива да влиза във водата не
разположен в трескаво състояние и при болестни състо
яния. които' отслабват защитните сили и приспособител
ните възможности на организма. Болните или пак Гледували от възпаление на ухо преди къпане трябва да
запушат болното ухо с памук, напоен с восък или пак да
слагат на главата гумена шапка, закриваща у
•
такъв начин вестибуларният апарат на ухото се пр ДО ва от ново заболяване и ке се смущава нормалпатаореитация в пространството. Бременни жени, и с менструация,
също така трябва да се пазаят от студени
•
-А- ГЛАДНИ или много сити хора не бива да влизат
във водата. Потните също така. Във водата трябва_ А
влиза, когато тялото е сухо. Добре е преди
главата и лицето да се мокрят и да се иапр*
~
ко енергични движения с ръцете и крака.
В
трябва да бъде бръзо, със скок или гмуркане, защото
така организмът по-лесно се приспособява към
смяна на температурата.
„пп-тослов
ПРЕСТОЯТ във водата завйси от здравослов
ното състояние и условията, при които се извършва къ
пането Появяването на втори тръпки, посиняваиетн на
кожата и зъзиепето е предупредителен сигнал, които
показва че организмът вече не понася студа и че ТР бва да се излезе от водата. Във водата не бива да *стои пасивно, а непрекъснато да сс правят движ
,
да се плува. След излизане от водата къпещия се ТРЯбва да извърши няколко бързи и кратки физически Упражнения или лек бег по брега.
След банята човекът трябва да се почувствува ооповишената
раздразнителДЪр и свеж. Опадналостта,
ност, безсънието, отслабване на апетита и пр., ако со
явяват след къпането, са признаци, че организм-ьт но
понася добре къпането.
Цветко КОЛЕВ

За отбелязване е положител
ната работа на ученическата
кооперация при училището, ко
ято го подпомагала в матери
ално положение — с нейни сре
дства бил снабден един магне
тофон за по-леко изучаване на1
чуждите езици и други наръч
ни средства. От друга страна и
Тя действувала възпитателно
върху учениците, в която те!
се запознавали на практика с
'търговията, счетовъДствсЛщ и
Нр.
За' положителното разрита
ване на много проблеми от ма
термално и възпитателно естес
тво допринесли училищния съ
вет и честите среши и редовни
контакти с родителите на учеяиците.
"З

сжс;\,певппя печат и книги за
Народноосвободителната война,
кооперативното дело и за селс
производство.
костопанското
Най-числсни посетители са мла
дежите, но има и възрастни.
Така например Стоян Давитков
о всекидневен посетител иа би
блиотеката, където идва да про
чете печата и да си смеии книГИ.

Читалнщто във Власи има
свои пунктове в Горна Държина и Плаииница, които редовно
снабдява с книги. Всяка седми
ца организира литературна ве
чер, па която най-често изнасят
,беседи библиотекарят и учители
те Елске и Марика Кръстеви.
За последните четири месеца
селяните са прочели над 500
КИНГИ.

М. Алсксич

За успеха на учениците в Ико
номическото уичлище може да
се каже че е под равнището на
съществуващите възможности
и условия. И тук причината е
в учениците, които Не проявя
ват интерес за учене, а се зада
воляват с минимални знания.
Накрая да отбележим още е
дин въпрос ,за който трябва
да се заинтересуват всички об
ъествено-политически фактора
и организации.
Именно, последните дни на
учебната година изминаха под
постоянни „молби и преклина
ННЯ” от страна на голям брой
родители да се подобри успехът на детето им. Няма да от
читаме неприятностите на пре
подавателите, които им създа
ват теза родители, но ще посо
чим за неправилно и нездраво
заучването на младите кадри да
чакат „милост” и
чРез ,,връзкп да т'ър'сят подобрение на ус
пеха. Макар и
ограничено чие
ло на такива родители .те са до
статъчно нездраво семе, което
създава нездрави
отношения
между родител-преподавател.
учеипк.
Ст. Н.

*

* }?1 /

Младежко републиканско
първенство по баскетбол в Димитровград
На 22 и 23 юни в Димитровград се състоя младежко репу
бликанско първенство по баскетбол, в което участвуваха отбо
рите на ,,Рад1шчки” и „Червена звезда” от Белград и „Асен
Балкански" от Димитровград. Отборът на „Пролстер” от Зреняпин не пристигна и затова състезанието вместо три дим трап
само два.
„
Но и покрай това пред любителите на баскетболната игра
се представиха най-добрите.' отбори от Сърбин, а играчите и ръ
ководителите на „Асен Балкански” получиха ценни поуки.
След тържественото откри
ване на състезанията от страна
на председателя на СОФКА в
Димитровград Нацко Тончев, в
Спортния център се състоя ср
еща между отборите на ,.Асен
Балкански” и „Радннчки” от Бе
лград. В първите няколко мину
ти отборът на Асен Балкански
поведе с 4 точки разлика, обаче
за кратко. Отборът на „Радннч
ки” среди редовете си и до края
на полувремето резултатът ста
на 42:8 в полза на гостите. Мла
дите баскетболисти от Димитро
вград не успяха да се противо
поставят на далеч по-ефикасни
те и физически по-яки играчи
на „Радннчки”.
През второто полувреме гос
тите наложиха жесток темп на
игра, но и отборът на „Балкан
ски” среди редовете си. С бър
зи и успешни контраатаки те
поправиха резултата, така че иг
рата завърши при резултат 78:
38 за гостите.
„АСЕН БАЛКАНСКИ” — ЧЕР
ВЕНА ЗВЕЗДА 43:100 (17:58)

.

Играчите на „Асен Балканс
ки” не успяха да се противопос
„Червена
тавят ца отбора на
звезда”, който ги порази катаст
рофално. Още от първите мину
ти гостите взеха инициатива и
не изпуснаха до края на игра
та. Жестоката горещина бързо
сломи съпротивата на младите
димитровградсик баскетболисти.
Освен това неточно хвърляне,
подаване между играчите на

„Асен Балкански" даде възмож
постигнат
пост на гостите да
висока победа. С бързи контра
атаки те постоянно покачваха
резултата, така че младежите.
които бяха край семафора ед
вам стигаха да отбележат про
мените на резултата.
„РАДНИЧКИ” — „ЧЕРВЕНА
ЗВЕЗДА 58:71 (31:32)
Най-иитересният мач в дсйст
вителност беше срещата между
отборите на „Радничкп” и „Че
рвена звезда”. Двата белградс
ки отбора по най-голяма горещмна наложиха пъклен темп
на игра. Отборът на „Раднич
ки” постоянно водеше с пякол
ко точки разлика все до към
края иа първото полувреме, ко
гато играчите на „Червена зве
зда” взеха преднина и спечели
ха играта с 71:58.
НАЙ-ДОБРИТЕ.'..
По обща преценка иа всички
спортни специалисти по баскет
болната игра на този турнир
показали:
най-добра мгр& са
Джорджович, Стапнимрович и
Шкурич от отбора на „Раднички”. Сирс/ганович и Янич от
„Червена звезда” и П. Петров и
Ранчев от отбора на „Балканс
ки”.
ИЗЯВЛЕНИЯ:
ЕР С оглед на това, че за пръв
път в Димтровград се устройва
обърнахме се
такъв турнир,
към треньорите и ръководите-

лите т а отборите за изявления.
На въпрос: доволни ли са от
организацията па турнира?
ЙОВАНОВИЧ
ДЕЛЕГАТЪТ
ЗОРАН казва: Организацията
па турнира е безупречна. Прие
мът иа димитровградчани — по
вече ст добър. Приятно сме из
иеиадапи от усилията, които ва
шият град прави иа спортното
поле.
ТРЕНЪОРЬТ НА „РАДНИЧКИ” СКЕНДЖИЧ — В отбора
ма „Асен Балкански” има надежии играчи, само трябва тре
нинг и повече участие на турни
ри. За похвала са усилията ви
да изградите хубав спортен це_
птър..
ТГЕИ ЬОРЪТ НА „ЧЕРВЕНА
ЗВЕЗДА” и ВОДАЧЪТ НА ОТ
БОРА ВАСОЕВИЧ МИЛАН И
БАБИЧ АЛЕКСАНДЪР:
__ От организацията на тур
нира сме дсвслии. дори и прия
тно изненадани защото не очаквахме всичко това. Намсри-

хме извънреден прием.

— В отбора на „Асен Балкапс
ки” има надеждни играчи
са
мо трябва работа.
лредседаВОЯ БОГОЕВИЧ,
тел на спортното дружество „А
сеп Балкански”:
„Оставям на шегите да се из
кажат”

Победа за „Граничар“
„Граничар" — „Иквмомист“ 3:2
На 23 юни се състоя при
ятелска футболна среща меж
ду отборите на местния гарни
зон в Босилеград „Граничар’ и
на Икономическо училище „И
Играта
завърши
кономист’’.
при резултат 3:2 за отбора ка
армейците.
С. Н

Малко хумор

Нашинци на иъшя

Успокоение
Милован е получил сърдечен
удар и е починал точно в мо
мента. когато е играл на кар
ти в кафенето. Приятелят му
Радован решава
да
съобщи
страшната вест на Милованова
та жена, ама така „от далеко”.
Отива той У Миловановн и се
започва разговор:
— О, Радоване как сте? От
къде идвате?
— Ами ето, дойдох.. . Добре
съм.
— А видяхте ли мъжа ми ня
къде?
— Да, да, видях го.
— Сигурно в кафенето.
— Точно така, в кафенето.’
— Сиглтно е игпал на карти
и е изгубил много, както вииаги.
— Точно така. Изгуби много.
— Ох, дано пукне, дано!

— Още чакаш па бюрото за работа!
__ Какво да правя когато все започват работи които ми
не отговарят .. 4
^ Николов)

ВАИ

онзи
У-4^4°'

— Точно затова дойдоя, Ми
данице, да ти съобщя, че е пук
над?

РАДИО НИШ
Програма на иредаванеШо
СЪБОТА 29 ЮНИ
4 00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес и Ниш
14.40 — Реклами
15 00 — Предаване на български език
15.30 — Народни песни и игри
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — Пее Пет Бун
16.30 — Краища и хора
17.00—22.15 Програма па Радио Белград и ЮРТВ
НЕДЕЛЯ 30 ЮНИ
5.00—7.00 — Утринна програма на Радио Белград
7.00 — Избрали сме за начало
СТОП — Сигурност в съобщенията
7.30
7.65 — Валсове и полки
8.00 — Предаване за земеделските стопани
8.40 — Реклами
9.00 — Весели радио-вести
9.30 — Ревю от мелодии и ритми
10.00 — Предаване па български език
11.00 __ Поздрави и желания на слушателите
12.30 — Деца за децата
13.00 — Седмичен радио-магазин
Избрали сме за вас
13.20
14 00 — От пашите предприятия
15.00 — Предавапе на български език
15.30 — Забавпа музика
___
15.45__ 22.15 — Програма па Радио Белград и ЮРТВ
ПАНЕДЕЛНИК 1 ЮЛИ
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 — Мелодии из филми
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — Малко място за изпълнители на народ, муз
17.30 — Физическа култура и спорт
16.45 — Иво Бърканович: Сараевска суита
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград н ЮРТВ
ВТОРНИК 2 ЮЛИ
4 00__ 8.02 __ Утринпа програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15 00 — Предаване па български език
13’30 — Забавен бюлетин на гораните
15.40 — Оперни хорове
_______ _
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — Поздрави и желания на слушателите__
17.00—22.15 __ Програма на Радио Белград и ЮРТВ
СРЯДА 3 ЮЛИ
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 — Със солистите и ансамблите на нашите Рарио станции.
15 40 — Народни песни и хора
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — Забавляват ви вокални ансамбли
16.30 — Трибуна
суита
16.45 — Исв Лстка Калкнски: Адриатическа
„Рибари на Адриатика”
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ
ЧЕТВЪРТЪК 4 ЮЛИ
8.00 — утрина програма на Рад. Ниш и Днес в Ниш
8.10 Песни за Въстанието
8.30 — Репортаж
8 45 — Александър Обрадович : Симфонии] егоггаФ
9.05 — Нарйчни песни и хора
9.30 — Докато Сутйеска тече
9.40 — Народни игри
10.00 — Забавпа музика
10.45 — Репортаж
ц.ОО — Поздрави и желания на слушателите
12.000 предаване за децата
Югославия
12.30 — Песни и хора на нраоддите на
13.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
13 05 — Предаване за мледежта
13.35 — За вашата дискотека
14.00 — Вдъхновени от Революцията
15.00 — Предаване на български езих
15.30 — Звучни бюлетин на горяните 15.40 — За следобедна почивка
16.00 — ОСВЕДОМИГНЛЕН БЮЛЕТИН
16.20 — Танц и развлечение
17.00 — 22Д5 — Предаваше на Радио Белград
ЮРТВ
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