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ЦЕНА 10 ДИНАРА
ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ и КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ДА ВЪЗОБНОВИМ СКОПИЕ КАТО СИМВОЛ 

НА СОЛИДАРНОСТТА, И ЕДИНСТВОТО НА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ

Сесия на Общинската скуищина в Димитровград

Ръстът но димитровградската промишленост се стабилизира• Заяви Петър Стамболич йо Повод мероирияшияша, които взе Съюзният
изиълнишелен съвет

ябва да нц задоволява, защото 
кооперациите са постигнали те 

главно през първи
След едноминутно мълчание, 

с което бе почетена паметта на 
загиналите в катастрофалното 
земетресение в Скопие на 31 
гали тази година се състоя тре 
та сесия на Общинската скуп
щина в Димитровград. Главна 
тема на това заседание беш© 
изпълнението на Обществения 
план през първото шестмесечие 
и интеграция в областта на кул

На заседаниеразширеното 
на Изпълнителния комитет на 
ЦК на СЮК — каза 
Стамбслич — бе взет извод сто 
лицата на Македония да се въ 
зобнови и изгради като символ 
на солидарността и съдбовната

нормален живот и които ще 
поемат върху себе си задачата 
да възобноват и активират сто 
гганския, културен, просветен и 
друг живст в Скопие и в ос
новата си да бъдат опора на 
есички по-нататъшни меропри
ятия и акции за постепенно въ 
^обновяване и изграждане на 
Скопие. Ние трябва да настоя
ваме да ссъществим тази зада 
ча, макар че съзнаваме, че то 
ва не ще бъде леко. Ако се и- 
ма пред вид. че пред себе си и 
маме три-четири месеци за из
пълнение на тази задача и че 
според преценките, чрез поп
равка на преостаналите ощете 
ни сгради могат да се получат 
жилища за около 50.000 души, 
произлиза задачата за твърде 
кратък срок ст време да се пов 
дигат нови жилища за около 
70.000 души.

Съюзният изпълнителен съ
вет е решил да предложи на 
Съюзната скупщина за тази цел 
да отпусне сУма От 60 милиарди 
динара, а за бързо 
на строителството са определе
ни 30 милиарди динара като а- 
ванс.

ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ 
ТА ВЪЗОБНОВАТ СВОИТЕ 
ДОМАКИНСТВА

Възобновяването на жилищни 
я, училищен и здравен фонд е 
само една част От работата за

възобновяване на града. Из
правени сме пред факта, че най 
голяма част от личното имуще 
ство на гражданите на Скопие 
е почти напълно 
Съюзният изпълнителен съвет 
е взел решения, с които се да
ва възможност чрез използване 
ча изгодни потребителни кре
дити и за ануитетите и други 
задължения на гражданите във 
връзка с по-раншното и жили- 
цдтно строителство.
СЪЖИВЯВАНЕ НА

СТОПАНСТВОТО НАЙ-ВАЖ
НА ЗАДАЧА

Друга 
яваке

което е претърпяло големи за
губи. Съюзният изпълнителен 
съвет

зи резултат 
те месеци ст тази година чрез 
изкупуване на добитък и дру 
ги селскостопански произведе
ния. а1 производственото) сът
рудничество със селскостопанс 
ките производители са остави 
ли на заден план. Все още те 
не се решават 
планиране в областта 
вотновъдството, което ще има 
крайно леши последици някои 
от които вече и сега започнаха 
да се чувствуват:

В разискванията след докла 
да се изтъкна, че занапред вси 
чки предприятия 
организации трябва да положат 
максимални усилия — така че 
планът да бъде изпълнен.

На сесията бе разгледано и 
положението в обущарската ко 
операция „Труд”, която е пред 
ликвидация поради 
натрупване

Петър е взел редица 
чрез изгодни кредити да се 
вебневят унищожените 
тичн0 разрушени средства 
произ водство.

решения 
въ- 

или чао
за

Отложени са 
всички задължения на стопанс 
ките организации към банките 
и фондовете и задълженията 
към общността. Имайки 
вид тази помощ на общността, 
трудовите колективи трябва да 
се заемат да започне производ
ството, изграждането както и 
всички други сталански дейнос 
ти, защото това е и най-добър 
път за нормализиране живота 
в града.

свързаност на югославските ва 
роди. Тези извади на Изпълни 
телния комитет отговарят

на дългосрочно 
на жи-турата.

От краткия обзор върху из- 
Обществения

пред
пълнението 
план на Димитровградско в те 
чение на първите шест месеци 
от тази година се вижда стре- 
межът на промишлеността 
се стабилизира, докато селско
стопанското производство и по 
нататък не върви в желаната 

земеделските коопе-

на

да и стопански

посока
рации, макар че в най-голям о_ 
бем са изпълнили .шестмесечни

ЩЕ СЕ ПРЕДЛОЖИ РАЗПИС 
ВАНЕ НА НАРОДЕН ЗАЕМ С 
ЛИХВА, КОЯТО СЕ ДАВА ЗА 
СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

и по-нататъкте си планове 
се ориентират към търговия, а 
занемарява-г производството. То 
ва нещо. в някои селскостопан 
ски отрасли, ще има сериозни

огромното 
на нереализирани 

стоки. Непознаването на паза- 
производителност

За осигуряване на необходи
мите средства за настаняване 
на населението, културните и 
други институции и за активи 
ране на стопанството. Федераци 
ята ще ангажира разполагаеми 
те резерви, ще интервенира 
чрез Народната и други банки 
чрез банкови средства те обаче 
не са достатъчни. Проявената 
готовност на гражданите и тру 
ровите организации да помог
нат на пострадалото население 
и спонтаните акции за събира 
не на помощ по цялата страна, 
ни охрабрява да разпишем на
роден заем от населението и 
трудовите организации за по-, 
мощ на Скопие. Ще предложим 
такива условия за заем. че лих 
вата да бъде еднаква с оная, 
която се плаща за спестовните 
влогове, така че целият заем 
ще получи характер на засиле 
но спестяване от страна на 
селението. Очакваме. че тази 
акция ще намери най-широк 
отзив при всички граждани на 
Югославия и ще бъде още ед
на значителна манифестация на 
солидарността на трудовите хо 
Ра от нашата страна.

ра. низката 
на труда и слабата организация 
на производството — са причи 
на, за натрупването на стоки 
за около 8.000.000 динара, кои 
то не може да пласира на па
зара поради ниското качество 
и недостъпни цени. Настоящето 
положение в „Труд” най-добре 
Показва от какво значение ц 
познаването на пазара в няста 
ящите условия. В разисквания 
тр се изкристализира мнение, 
кооперацията да потърси начин 
за сътрудничество или фузш^ с 
пиротската обущарска коопера
ция „Л. Карталевпч”. която в 
момента има осигурени пазари 
и по този начин да се избегне 
нейното ликвидиране. Доколко- 
то не се намери изход от това 
положение — кооперацията ще 
трябва да бъде ликвидирана.

Във връзка с интеграцията в 
областта на културата на тре
тата сесия на Общинската скуп 
щина в Димитровград бе обра 
зувана комисия от 7 члена, ко 
ят0 да изработи план за органи 
зиране на работата на бъдещия 
Център за забава и култура в 
Димитровград, защото досегаш
ната
ции за култура не дадоха почти 
никакви резултати. Тук на пър 
во място се постави обединени 

ма сили и средства, защо-

реперкурсии и занапред.
Общественият план (без сел

ското стопанство) през първите 
шест месеци от тази година е 
изпълнен с 36,8% според нап- 
латената реализация и с 44,7% 
според фактурираната реализа
ция На производството. Докато 
Общественият план на комуна
та през същото полугодие 
миналата, в сравнение с по-ми- 
налата година, беше изпълнен 
с 36,3°/о според неплатената и с 
33,0% — според фактурираната 
реализация на производството, 
което показа незначителна раз 
лика. Ходът на димитровградс
ката промишленост през пър
вото полугодие от тази година 
е по-слаб от този в околията, 
което сигналиизра за по-голямо 
залягане за изпълнението 
през второто шестмесечие от та 
зи година.

Най-низко равнище през пър 
вото полугодие е показала про 
мишленосгга. Причините за то 
ва са монго — обаче тук на пър 
во място изпъкват сезоните-про 
Изведения в комбината за гу
мени изделия ..Димитровград ’, 
коит0 ще бъдат 
към края на второто полугодие, 
докато обущарската кооперация 
има натрупани стоки поради не 
състояние да следи пазара, мо 
дата и пр. До голяма степен — 
причините за неизпълнението 

на полугодишния план в много 
стопански организации и пред 
приятия се от субективен ха-

започване

на

Петър Стамболмч

най-дълбоките въжделения на 
есички наши граждани, проя
вили се спонтано от първия мо 
мент на трагедията, която спо 
летя населението на Скопие. унищожено.

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 
ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРИ 
ТРАЙНО НАСТАНЯВАНЕ НА 
120.000 ЖИТЕЛИ

му

„От кърга на проблемите по 
своята важност 
отделят две основни задачи. Спо 
ред сегашните преценки до кра 
я на годината трябва да Се о- 
ситури трайно настаняване за 
120.000 жители, които ще имат 
всички необходими условия за

трябва да се

важна задача е съжив 
стопанството на Скопие, работа на петте институ-реализирани

ето
то и досега — почти едни и съ 
щи лица са водили различните 
секции и културни институции.

сесия на Общин-

т---

На третата
скутцина единодушно беската

прието решението за даване на 
парична помощ за пострадали
те в Скопие от 1.000.000 дина
ра. Освен 
прие и няколко други решения 
нз областта на жилищното стро 
ителртво. управлението и дру- 

М. Андонов

рактер.
През първите месецишест

комбинат ,,Димитррвград” е нз 
пълнил плана с 22°/», столарско 

то предприятие ,.Циле”
40"/о — в индустрията, докато в 
занаятчийството — положение.

изглежда така: Конфекция 
„Свобода” е осъществила пла
на с 49,0%, кожаро-преработва 

предприятие ,,ВратсТ_

скупщинататова.
с

ги.то

Пленум на 00 на ССРН 
за проблемите в селско

то стопанство

телиото
Ео’’ — с 38,0%, аМеханмю’’ с 
32%. и обущарската кооперация 
Труд” — с 35%. Или — в обла 

стта па занаятчийството Обще
ственият план за 1963 година е 
изпълнен е 40,2%.

В областта
На 16 август тази година в 

Димитровград се проведе раз
ширен пленум на Общинския 
отбор на ССРН, Общинското 
(тмндикално вече, С- участието 
на представителите на местни
те организации на Социалисти
ческия съюз и останалите ма
сово^ п ол ит ич е ски организа ции 
р- комуната във връзка със съ 
стоянието и по-нататъшното раз 
витие на селскостопанското про 
пзводство.

На това съвещание се взе
ха н изводи за изготвяне на 
седемгодишните планове в сто 
папските предприятия и орга
низации. много от които досега 
не са направили проекти за се 
демгодншните си перспективи.

М. А.

о
па комуналната 

комуналното пред-дейност
приятне „Услуга” е изпълнило 
плана с 48%. б

В областта на селското сто- 
— положението изглеж

о

панство
да така: земеделската ксюпера- 

Нишава” в Димитровград 
с 51.6%,

ция
е изпълнила плана 
Разсадник с 32.8%. ..Стсчап (Ка 
мсиица) с 54.7%, „Победа” 
Смиловци с 38,1%. „Борово” в 
Барйе с 54.7%.
46,3%, Тр. Одоровцн — с 53,0%. 
Изпълнението на Обществения 
план в земеделските коопера
ции е взето сп°ред цлокупния 
осъществен оборот през първи 
те шест месеци от тази година. 

Това положение обаче не тр

в

Погаиово с

ново СкопиеМладежките бригади започнаха изграждането на



БРАТСТВО
О

СЛЕД ПОДПИСВАНЕТО. НА МОСКОВСКОТО. СГТОРАЗУМЕНТПТНИКИТА ХРУШЧОВ ЩЕ ПРИС
ТИГНЕ НА ПОЧИВКА В ЮГОСЛА

ВИЯ НА 20 АВГУСТ ЗНАЧИТЕЛНА КРАЧКА
републики Югосли шение. като потик за разреша, 

ване на други значителни про
блеми. В това отношение съще 
ствуват редица предложения и 
инициативи от по-стара дата. а 
на първо място очевидно сена 
мират идеите, които неотдавна 
изнесоха съветският министър- 
председател Хрушчов и амери
канският президент Кенеди. За 
мисълта за споразумение или за 
декларации за ненападение ме 
жду Варшавския и Атлантиче 
ския пакт, за средствата за осу 

на внезапно нападе-

деративна 
вия Йоснп Броз Тнто по време 
на пребиването си в Съветския 
съюз на почивка през декември 
миналата година е поканил пър 
вня секретар на Централния ко 
митет па Комунистическата пар 
тия на Съветския съюз и пред 
оедател на Министерския съ
вет ма Съюза иа съветските со 
циалистически Републики Ни- 
кита Сергеевич Хрушчов, заед 
но със съпругата му. да прека 
рат почивката си в Югославия. 
Поканата бе приета с благодар 
пост.

шчев и генералния секретар на 
ООН У Тант, почти единодуш
но бе преценено като акт. кой
то би можал за означи прелом 
в отношенията между велики
те сили, да доведе до намаля
ване

Подписването на договора за 
забрана на ядрените 
атмосферата, в космоса и под 
водата, което в началото на ми
налата седмица направиха ми- 

външните работи

опити в

иистрите на
СССР. САЩ и Всликобрита на напрежението и дана

стяване
ние, за намаляването на воени 
те бюджети, за установяване на 
безатомни бемби, за намаляване 
на тяхното производство 
средствата за тяхното пренас
яне
широка област, в която ще бъ 
де изпитана и проверена реши 
мостта на великите 
продължат успешно започната 
та работа. Трябва да се надя
ваме, а това подкрепят и изявле 
нията на тримата министри по 
време на подписването на дого 
Есра в Кремъл, че правителст 
вата на Съветския съюз, САЩ 
и Великобритания ще бъдат ре 
шителни и упорити 
та за разрешаване на назрели 
те международни проблеми. *

В това отношение те безсъм 
нено се ползват от подкрепата 
на огромно болшинство от на
родите и държавите, която на
скоро ше се прояви в пристъп
ването на всички градивни чле 
нки на международната

към постигнатото споразу

Другарят Хрушчов със съпру 
на почивка в Югогата сн идва 

славил на 20 август тази годи 
на. Другарят Хрушчов ще са 
съпровожда от секретар 
ЦК на КПСС другаря 
Андропов, от члена на ЦК на 
КПСС и първи секретар 
Московския градски комитет ма 
КПСС другаря Н. Г. Егоричев, 
от члена на ЦК на КПСС и 
първи секретар на Ленинград
ския индустриален областен ко 
митет на КПСС другаря В. С. 
Толстнков.

или

— представляват твърдепал
И. В.

сили дана

Момент от потписвапего на тртйното споразумени в Москва
Както бе съобщено генерал

ният секретар на Съюза на 
югославските комунисти и пре 
зидент на Социалистическа фе

повлияе върху укрепването на 
мира в света. Макар, че с то
зи договор не е осигурено раз
решаването на сложните проб
леми по общото разоръжаване, 
не е спряно създаване на нови 
резерви от я/.рено оръжие, до 
ри и прекратяването на всички 
видове опити, постигнатото спо 
разумение като първа крачка 
към намаляване на междунаро 
днот0 напрежение и като 
потвърждение за готовността 
на великите сили за договорно 
разрешаване на висящите проб 
леми на днешното време, до 
насят облегчение и оптимизъм. 
Текстът на преамбулата на до 
говора, в който страните потпи 
сали споразумението изразяват 
готовността да положат нови у_ 
силйя за постигане на споразу 
мение за пълна забрана на яд
рените опити и на споразуме
ние за общо и контролирано ра 
зоръжаване, както и обстанов
ката на подчертано взаимно раз 
бирателство в която стана под 
писването на договора, свиде- 
телствуват за големите възмож 
ности. които се откриват с то
зи договсо по пътя на пс-ната 
тъшното намаляване на напре 
жението, по пътя на нараства
нето на междуособното доверие 
и търсенето на нови допирни 
точки в интересите на велики
те сили.

В сегашния момент удовол
ствието от прекратяването на 
опасните опити отстъпва мяс
то на нови надежди и. очаква
ния. След' потписването на 
договора дойде до тройни раз
говори между министрите на 
външните работи, в които, си_ 
гурно са разменени гледища за 
следващите крачки, които Ше 

трябва да се направят за да 
използва постигнатото споразу-

пия в присъствието на съветс- 
министър-предссдател Хру(Татог) кия

в усилия

ПО ПОВОД СЪОБЩЕНИЕТО НА КИТАЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
\ Диверсия против мира

обиг
раната па ядрените опити като 
първа крачка към общото ра
зоръжаване, с презрение значи 
внасяне на дезориентация меж 
ду народите. Това съ ще време н 
но означава проява на недове
рие в силите на собствения на
род и в неговата способност с 
Успех дя се бори за своята пер 
спектива, коят0 е възможно сам 
в условията на мирно развитие 
на света като Цяло.

По-нататъшното 
па китайското правителство и 
китайското ръководство върху 
неизбежността на войната от- 
разяЕа ..безнадежността и писи 
мизъма”, които удариха печат 
върху целокупната китайска 
политика не само спрямо про
блемите на ядрените опити и

спрямо

Познатите вече отрицателни 
становища ка китайското ръко 
водство към проблемите на ми 
ра със съобщението и а клтай 
ското. правителство от 31 юли 
получиха официална форма и 
като държавна политика на 
тази страна. С това досе
гашната

собност (или воля) да се съгле 
дат действителните 
от едно такова 
което може да открие вратите 
Към разрешаване и на други 
спорни и неразрешени между
народни проблеми, и игнорира
не на жизнените интереси на

наред

ностмение за забрана на ядрените 
опити. Това същевременно ще 
бъде и най-добър начин да се 
изолират и отслабят позициите 
на противниците за намаляване 
на напрежението и по този на 
чин да се отстранят преградите 
и пречките към нови споразу
мения,които би водили към на 
маляване и към по-голяма си 
гурност и които ще представля 
иат нов етап в отношенията ме 
жду великите сили.

резултати 
споразумение.

дискусия 
ЦК на КПСС 
Комунистическата партия на 
Китай п0 редица съществени 
проблеми на съвременото меж
дународно работническо движе 
ние и развитието на соци
ализма в света .преминаха по
не що се отнася до дилема
та война или мир. полити
ката на' мира съвместното съ
ществуване и взаимно разреша 
ване на висящите международ 
Ни проблеми .и в сферата на 
междудржавнпте отношения.

между 
и ЦК на

народите, които години 
бяха подлагани на твърде вред 
ните последици 0т радиациите, 

многобройпредизвикиваин чрез 
ните експериментални експло
зии от ядрени бомби.

Затварянето на очите пред 
положителните аспекти на е- 
дин договор за забрана на ядре 
ните опити, макар той да има 
и ограничен характер, на прак 
т1ика Дзначава п р отм воп сс [/ а в я 

Усилия, които

наблягане

Още един будисшически 
калугер извършил 

самоубийствоВСИЧКИ !
прогресивните ‘сили в света по 
лагат за подобряване на меж- 

положение щ за

не на
разоръжаването, но и 
останалите проблеми с които се 

■ срещаха във всекидневната си 
практика,-

Противопоставянето На таки 
ва схващания, които имат за 
цел продължаване на надпре
варата във въоръжаването, съз 
даване на условия, които мо
гат да разширят броя на стра
ните — последица на ядреното 
оръжие и До продължаване на 
опитите с това оръжие, което 
заплашва сигурността на све
товния мир, намери енергична 
съпротива и в изявлението на 
съветското правителятво, пуб
ликувано по повод китайското 
съобщение. То значи не само 
разобличаване на една дефект
на политика, която не може да 
се оправдава с никакви аргумен 
ти, но и посочване на всички 
опасности от нея за развитието 
на съвременните международни 
отношения, за бъдещето на све 
та. а с това и на социализма 
изобщо.

Които съобщиха АП още е- 
дин будистически калугер е из 
вършил самоубийство в знак 
на пртест поради политиката, 
коятоя еоди диктаторът 
Дни Дием.

Този калугер извършил само 
убийство в стаРата виетнамска 
столица Хус, след като се п°- 
сипал с бензин и сам се запа
лил. По подобен начин преди' 
известно Ереме са извршили са 
моубийетво още двама будисти 

| чески калугери.

ду на родното 
постепено отстраняване на вой 
пата (която па степента на дне 

развитие на техниката

Публикувано по повод пара
фиране на споразумението за ча 
етична забрана на ядрените опи 
ти между СССР. САЩ и Вели 
кобриаткия, съобщението на 
•китайското правителство озна
чава не само нападение срещу 
конкретните усилия На СССР 
да се постигне прекратяване на 
опитите в атмосферата, космо
са и под водата, но нападение 
Срещу целокупната концепция 
на политиката за намаляване 
иа напрежението в света, за 
поетепено разрешаване на вие 
ящите международни проблеми 
и за подобряване и укрепвана 
иа световния мир. На тази е- 
динствено възможна алтернати 
ва — за постепено разрешване 
на международните проблеми, 
китайското правителство про
тивопоставя стаповишете за тях 
нот0 комплексно разрешаване 
като при това не държи смет 
ка за обективните възможности 
те наистина га бъдат разрешени 
по този начин. С други думи 
китайското правителство подхо 
жда към разрешаването и най- 
сложните и най-деликатии въ
проси за мира и разоръжаване 
то от позициите на екстремния * 
радикализъм. Това на практи
ка означава или подписване на 
договор, за пълно разоръжава
не заедно с всички мерки, кои 
то могат да гарантират неговия 
пълен успех или отказване и 
от споразумението за частична/ 
забрана на ядрените опити, ко 
ето, впрочем, може да се види 
и от текста на изявлението на 

китайското правителство. Де- 
фектността на такава политика, 
която се скрива зад фразите, 
че договорът за частична заб
рана означава опит на негови
те протагонисти да ..укрепват 
своя ядрен монопол”, че целта 
на споразумението е „чрез ча
стична забрана на ядрените опи 
ти да се попречи на всички за 
страшени миролюбиви страни, 
включително и Китай, Да увели 
чат своята отбранителна спо
собност, за да могат Съедине
ните щати да бъдат още по-не 
обуздани в заплахите и шанта
жите х срещу тези страни „итн”, 
не трябва много да .се доказва. 
Тя означава и отсъствие на спо

ШНОТо
може да бъде само ядрена), ка 
те с5-дство за разрешаване на 
споровете между страните. То 
ва на практика води към из
равняване на китайската поли
тика щели това нейните авто
ри или не, с политиката на о- 
ния реакционни сили на Запа
да които са за световна термо
ядрена война.

Такова становище на китайс 
кого ръководство отразява пъл 
но отсъствие на отговорност за 
по-нататъшното развитие на от 

в света и съдбата

Нго

ношенията 
ка човечеството. Да се нападат 
страни и партии, • които днес 
действително и истински (а не 
сам0 вербално) се борят за мр, 
да се отнасяш към: техните, на 
истина начални успехи, но все 
пак успехц в областта на заб-

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАЦКИ РАЗГОВОРИ ЗА 

РЕГУЛИРАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ
СЪОБЩЕНИЯ

По време на разговорите бе 
изтъкнато, че сключването на 
конвенцията за регулиране на 
граничните железопътни съоб
щения и за основане на съв
местна железопътна гара в Ди 
митровград ще допринесе за у- 
крепването на югославско-бъл
гарските 
както и за по-нататъшното ус
коряване и подобряване на же 
,71еЬопътните Съобщения, което 
е в интерес на двете страни.

Разговорите в Белград, както 
се очаква, ще продължат до 17 
август. На 26 т. м. те ще продъл 
жат в България, за да се из
работи окончателния текст иа 
конвенцията, въз основа на ко 
ята трябва да се пристъпи към 
изработка на 
споразумение между югославс
кото и българско железопътно 
управление.

На 12 т. м. в Белград започ
наха преговори между делега
циите на СФР Югославия и 
НР България за сключване на 
конвенция за регулиране на 
граничните железопътни съоб
щения и за основаване на съв 
местна железопътна гара в Ди 
митровград. приятелски вруьзки.

Българската делегация се въ 
зглавява от Константин Ган
чев, началник на международ
ния отдел при Министерството 
на транспорта, а югославската 
от Душан Ребол, шеф на каби 
нета на генералния директор 
на югославските железници.

I.

железопътното
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ЗА ПРАВИЛНО СЪГЛЕЖДАНЕ НА
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

След тежката катастрофа в СкопиеЗАДАЧИТЕ
Помощ и грижи за пострадалите

Юлско заседание на Околийс 
101Я отбор на Социалистическия 
съюз в Ниш за състоянието и 
задачи в селското 
направи обстоен анализ на про 
блемите и задачите на селско
стопанското производство, кой
то съкратено предаден изглеж
да така:

През последните три години 
селскостопанското производство 
в Нишка околия е в застой, ка

меделски производител.
факт зле се отразява 

върху разширяване на произ
водственото сътрудничество ме 
чкду кооперациите и {земедел
ските прозиводители. От друга 
страна, зарад прилагането 
низка агротехника и 
рирани площи, 
низки добиви, което зарад не- 

- достатъчната изгода за 
водителя.

Картината беше повечеутрините, не са проведени до
край разпоредбите на Закона 
за аграрната реформа и Зако
на за поземления максимум,- все 
още има служещи с над 3 хек 
тара земя и земеделски собст
веници с над 10 хектара. При 
бирането на тази обществена 
земя от страна на стопанските 
организации значително би уве 
личило земите в обществения 
сектор.

града, 
от страшна. . .

Асен бил на улицата, на от
крито. Наблюдавал с очите си

как

Изминаха повече от две седми
ци от разорителното земетресе 
ние в Скопие, а в Босилеградс- 
ко все още се разказва за него 
като за най-актуално събитие 
и най-актуелен проблем. До пе 
чалния 26 юли от всяко боешге 

село в Склоие жовееха

Този
стопанство

зрелището. Други разказват 
ги заварило на спане, трети се 
готвили за работа.. .на

на коопе 
се получават градско

!ю ►сяколко Семейства, радва
ха се на цветущия град и на 
своя напредък — на новите до 
мове, жители, гости, приятели, 
да им окажат гостолюбие и по 

с особена любов да под

ДВУДНЕВНА РАБОТА ЗА 
СКОПИЕ

произ- 
влияе отрицателно катастрофата

босилеградчаниПреживелите
разказват,- . а 
слушат, разпитва за тоя и о- 
ня, за роднини и познати. За 
някой се пронесе мълва, че е 
загинал, а той се обади стеле 
грама, от летовище със семей
ството си. Босилеград не сеДи 
със скръстени ръце. Слуша и 
действува. Скопие е наше, Ско 

на всички. Всички пост
радали са близки, свои. 
лията на дядо Нестър, сладка- 
рин роден от Лазарполе. е сме 
стено в „Кин-стан”. За него се 
грижи щабът за борба против 
природни бедствия. Две фами
лии са в Долно Тлъмино, друга 
в Брестница. . . Родените от тоя 
край се връщат на старите си 
огнища.

Неволята е обща.
Заедно понесената неволя е

В областта на животновъдст 
вот0 липова по-широка фураж 
на база, 
необходимите количества каче
ствена храна да добитъка. Днес 
само пет и половина процента 
от съвкупната орна земя се за 
сява с фуражни храни, което 
за околия Нишка, обхваща зна 
чителен брой животновъдни ра 

' йони не представлява 
нимума, необходим за прехрана 
та на добитъка. Разбира се. то
ва влияе върху 'породистия съ 
став на добитъка. Недоимъкът 
на храни, изключителната пре- 

със слама и царевичак

мощ и
чертаят — Скопие бързо напред 
ва, динамично се строи. На бо 
силеградчани Скопие е повече 
от близко. За много от тях то 
е жизнен път. Познати улици, 
хора. заведения, И сега се при 
казва за тях, но не с оная гор 
дост от преди две седмици, а с 
тежка болка за нещо свещено, 
изгубено.

която Да обезпечава

пие е Фами
ни ми-

ТЕЖКИ СПОМЕНИ

Живит свидетели на катастро 
фата са под бремето на нежела

Няматхрана
не допускат отглеждане на ви
сокопродуктивни породи доби-

ните, тежки спомени.
нито спокойствие. Къдетосън.

и да се намират, земята под тях 
,.потрепва”, всеки покрив е же 
лан като подслон и „спасен”, 
застрашителен. Все докато ра 
ните зарастат.

Кондукторът Асен Анастасов,

тък.
Тези данни от споменатото за 

седание в голяма степен се от 
насят и за Димитровградска ко 
муна и нейните селскостопанс- 

организации и земеделски 
производители.

по-лека.
Помощ се събира навсякъде. 

По предприятия, заведения, се-
ки

:::Ч-
Два петгодишни стопански 

имаха поплана- на общината 
ставени сериозни задачи пред 
селското стопанство, на пъРв° 
място пред кооперациите. Пред 
виждаше се районизиране 
производството, издигане на дре 
бното
нз-шеките райони, ‘издигане на 
овощни плантации в някои бу- 
релски села и организиране на 
производство на високодобивна 
пшеница при производствено 
съдружие между кооперацшгге 
и производителите. Много 
предвиденото
животновъдството в район Ви
сок прц вече създадена фураж 
на база, скоро организиране на 
единнка животновъдна ферма 
за цялата територия на община 
та, настояване да се постигнат 
високи добиви й да Се уедрят 
сдружените площи и пр.

• ■

-■

на

животновъдство в пла
то за това причината е не са 
ма в обективните фактори, но 
и в неактивното отношение на 
субективните фактори.

Материалните основи на сел 
ското стопанство все още са в 
ръцете на частните производи
тели. при наличност на прими
тивни средства за производство 
и натурално производство на 
селскостопански продукти.

средства за 
от обществения

върху разширяването на произ 
водственото сътрудничество.

Въпреки значителното увели 
чение на производственото съ
трудничество между коопера
циите и земеделските произво 
дители все още големи повърх 
ности орна земя остават не об
хванати от производственото съ 
дружие. От общо 108.000 ха под 
пшеница само 14.000 ха или 13 
на сто са обхванати от произ
водствено сътрудничество.

От друга страна не са използ 
вани всички възможности за 
увеличаване фонда на общест
вената земя-. На- първо място 
недостатъчно са проучени въз 
можностите от обработване на

от
е проведено —

Съвременните 
производство 
сектор не проникват в доста
тъчна степен в личните стопан 
ства, едно. зарад незначителна 
та големина на тези стопанст
ва, друго, зарад ниската произ
водствена култура на самия зе

Тези видими резултати обаче, 
1 пречупени през призмата на ед 

«о обстойно пресмятане, ще по 
кажат редица проблеми, които 
принадлежат към вече посоче
ните в материалите на заседа
нието на ССРН.

Скопени бжанци

ла. Всеки отделя според възмо 
си. Има хубави при-който на 26 бил на командиров 

Скопие е един от живите жностите 
мери. Кроне Станков, от Долно 
Тлъмино. дал 10.000 динара. Сто 
йне Иванов, председател на об 
щинската скупщина, 8.000 дин., 
Славчо Сотиров, председател на 
ССРН, 8.000 дин. .. Редят се це 

списъци, а сумата от граж
даните върви към милион ди
нара. надминава го. ..

Колективът на Транспортно 
предприятие ,,Бесна кобила” се 

двудневна заработка

ка в
свидетели на това бедствие.
_ Всяка сутрин ставаме в 5

5,30 трябва да 
колата на ептгрката. 
не можахме веднага 

мотора, та затова 
камион. Аз наблю 

шофьорът бе

Скопие-съвест наша... Достатъчно е само да поста- 
въпроса така: Дали налич 

възможности 
докрай? Или, 

пречило за това?

чеса, защого в 
изкараме 
Този път

в им
ните материални

Скопи- започва отначало. Дпес не съществува онова гол-

живот или малка бахча в която

да запалим 
взехме един 
давах от страна, а

автобуса- Внезапно земя 
та започна да се тресе и заг- 
ръмя. Намалко щях да падна. 
Като утихна, видях, че автобу 
сът ударил в камиона. Част от 
Военната болница беше рухна
ла шиптарското училище съ-

Над нас 
елек

са използвани 
какво е

ли

Още в зимните месеци коо- 
от село Долна Невл

ше вгуевац, Лесковац, 
пие е понесен само 
няма нищо друго освен детска играчка с която ще се умири
мазшотс^дете ако заплаче по пътя. Всички пие дадохме и ще 
малкото дете ак® о^м& и не само „ие, по и хората стаички.

гол ператорите 
я поискаха прехвърляне на ко 

Борово в Нев-
отрича от 
в полза на Скопие, колективът 
от Изпоставата на Секретариата 

работи също
операцията 
ля, и. на фермата към Врацча, 

ливади. Споменява
страни, ця™ човечество за което тежко раненото 
-—- —■

на вътрешните 
се отрича от двудневната здра 
ботка, Техния пример следват 
други предприятия и заведени 

. Досега събраната сума ми 
над 2,000.000 динара. За бо

където има 
Ме това, за да посочим недови 

на някои икономичес-
що. Трусл-ът повтори, 
се свиваха телеграфни и 
трични стълбове, ставаха съеди 
пения, блясваха искри. Постро 
йките бяха низки и от тях не 
ни предстоеше опасност, но от 
електричната мрежа беше стра 
шно. Отидохме До спирката. Из 
пътя срещнах един милиционер 
в ръцете си носи малко дете и 
тича към болницата. Пак труст. 
Избягахме към Вардар.. - Нищо 

вижда от прах и гръме- 
измъкнахме от

пристигат нови 
за живота на друг човек,

1е близък и мил защого е човек.
Или да се послУжим с думите 

Славко Яневски:
,И сега големият план е твоята поезия, ти който имаш 

нов документ: - 26 юли в 5 часа и 17 мшгутщ образолание, 
— факултет по човешка любов; — професия -хияии
тател; близки роднини — петте континета; особени знаци 
—■ зараствал белег от една рана.
си ™?"^ ;?Г.“|ЯЬ - - именно в нашия 
град _ Димитровград се намерил само а ®ЙТцасе.
време на акцията за събиране на помощ за и отр Д

Скопие дал само 100 динара и извикал-/““мий»
ва помощ? Нека запрегнат ръкави и пека ра ’ кпай _
не е малка? А касае за най-заможпия човек ^10^пл^^ятн 
Мирко Мансилов-Градински. Отделните н^дела
от обществото, изолирали се сами съо своите п Ио п
не представляват хилад^'жертви“ останали под
тези дни такива думи обиждат хилдаиге малки сирачета
развалините на Някогашния град» ос Д „ любов,
останали без дом, без майчинска и _ поне да каже
която никой не може да им възвърне, ° ен ще подей-
топла дълбоко, човешка дума, която в този момент ще лд 
ствува като цяр на рана. Необходимо ли е да напртШяме со 
тези деца не могат да работят, или да му дребулии.
започва само о игла и конец или дори и б^ тези даеоу ^ 
Природното бедствие днес е сполетяло С«гопие ну ^Уимитров 
жеше дори и вчера, същото, да сполети и Р ^ ’ пас и
град, Париж или който и да е друг П>ад или <у с 
в света. Да напомним накрая и това, че Скопие и то лтр 
ли търговци и еснафи, нито сега ще го строят И^^икойпе 
иска милост. Този народ не е научил на кяято
очаква, но очаква човешка солидароост и п°моЩ. *> 
утре п^ьв ще върне па всеки ДРУГ
направи по време на земетресението в Агадир, Р този
техните окървалеии жилести ръие «ще сТРу“ Р^овек като 
народ разчита преди всичко на тях. Може би този човек
отделна, осамотеиа ---не ^2™

ждаието 
ки ефекти. я..но му писателна македонския нава

гатите общини това е нищо, но 
за пасивната Босилеградска — 

много. Селяните самоин—

к насока би моглоВсе в тая
постави въпросът за оп-Да се

равдаиостта от съществуване на 
земеделски кооперации в

значицнатнвно предлагат и започват 
да събират агнета, за да изпрат скопянцишест

Димитровградско, без кадри, ко
биха би

ят на пострадалите
месо.в нашите условиянас и всеки ги знае, но- ито

ли годни да изготвят необходи 
мите документации за предпри 

по-големи мероприя-

* М. П.не се 
жн. Едвам сс

ьГ. Vсмаие на 
тия в областта на полевъдство- 

живсугнавъдството. Въп- 
системно ликвидиране

ление от
НОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 19 АПАРТАМЕНАТАТо или

росът за 
на хаотичното производство в 
районите от страна на частни
те стопани, за ликвидиране на 
необработените 
за здрава насока към сменява
не па старите породи добитък 

по-продуктивнц и тър

ната Са обезпечени над зО ми 
лиона динара.

Това е пета жилищна сграда 
от построените през последно 
време с обществени срдства в 
Босилград, с което обществени
ят жилищен фонд значително 
се -увеличава. С нейното изгра 
ждане жилищният въпрос ще 
бъде напълно разрешен.

От началото иа този месец в 
започнаха сериозниБосилеград 

подготовки за изграждането на 
жилищна сграда, която ще 

19. апартамента и в призем 
локала. Тази жи 

стой-

лични площи,
нова 
има
пето четири 
лищна
ност от
чийто строеж до края на годи

сграда ще бъде в 
60 милиона динара, за

с нови, 
сени на пазарите и пр.

на тези проб-Съглсждането
други.леми, покрай редицата

в момента (коопери- 
сеитба и пр.), Нова продавннца на 

„Свобода“
пе-текущи
райето есенната 
пълното прилагане на практи
ка заключенията ССРН ще 

пътя на запостав- димнтров градската 
ще отпи изведе от 

яне
ния начин иа 
ито отдавна 
мето

Наскоро
конфекция „Свобода 
крие своя девета продавннца в 
страната. Този продавннца ще 
бъде открита в Лгбляна. Соци 
алистическа република Словс-

производството и примитив 
стопанисване, кй

е надминат от вре
правим в името 
обидено гражданство.

и исканията му.
Д. Йотов ния-м. н. н.
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КОЙ Е ВИНОВЕН?
едно тричлено» сеемйство 365 

дни?!... Дали кооперацията тр 
ябга да гледа само себе си — 

производителя?

Тази го .ина кооперирах със 
кооперация „Ниша

ни
сътрудничествотор.п отслабва

предприятието с търговия
та. Деловите отношения с тър
говските предприятия на тери
торията на нишка околия 

задоволителни, 
предпри л.тието „Тара” от Бел- 

закупила от „Делиград”

В Ниш .и други градове в о- ' който фабриката постоянно ще
бъде снабпгапа и ю с режий
ни разноски на търговските

земеделска 
ва” 18 дектра и 200 метра пше 
ница. Според договора, коопера 
цията трябваше да върши пъл 
па агротехника: 
второ и трето наторяване; жът 
ва и вършитба.

Сега се поставя въпрос: може 
нс изпълни

пакелилта тези дни ее провеждат 
миогсЗройнк съвещания между 
представители на промишлиш- 

търговски органнзащт. На 
съвещанията са водят разгово- 

за възможността

или и
Ако не бях вложил и своя 

мимо договора
предприятия.

В отношенията о търговско
то предприятие „Елсктромстал” 

предприятие

ме първо.оран, жътва
помощ при вършитбата — не 
Сих получил нищо! Питам ее 
сега: какво са мислели нашите 
селскостопански

съставянето на условията
съдружие;

ите и Напримерса
това промишлен,-, 
няма проблем, но сътрудничест 
вото би могло да бъде пс-здря 
по. Необходима е само по-гоб- 
м , делово сътрудничество п по
чести контакти. Случва се на

ри по въпроса 
от по-голямо ц но-успецшо съ
трудничество. между търговия
та. и промишлеността. От досе
гашните разисквания сс стнга- 
, о извода, Чо сътрудничеството

град е
9 хиляди бойлери, а едно пред 
ириятие ст Загреб 400. 15 Ниш 
п другите близки градове таки 
ва, бойлери почти няма па па-

специалистиби, кооперацията 
всичките. Тя не беше в състо- 

Ерсме Да ежъне. Зато
при
за производтевено 
дали наистина да подобят на
шето селскостопанско произ
водство или... гледат само ин
тересите на кооперацията. Вяр 
но, е. че тази година има и на 
водиения и суша. .. но 
ли ст всичко това Да търпи 
СА МО произвозуГгеля-

яиие иа
ва. в договор с управата на ко 
операцията 
жътвата 
вършитба. Дадох и аз работми- 

макар че това ме беше пред 
Еидено в договора...

Обаче — добивът е слаб. В- 
запланираиите 217 кг от 

имаше едва по

зара. аз заплатих за 
С.ЗО0 динара. • Дойде

ЗАЩО ТЪРГОВСКОТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „ШЕВРО” 
КУБУВА СТОКИ НО ДРУГИ 
МЕСТА КОГАТО ТЕЗИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИМА 
Ч АГ.РИКА „ДЖУКА ДИНИЧ”?

ци
бива

место 
един декар 
150! Ако така се кооперира и в 

идната производствена година 
кой ще влезе в производствено 

с кооперацията? От

Взе
спо

овърша.
всичко каквото й следва — 
ред вложения труд, агротехии 
ка и пр. Па мене от тези 18 де 
кара и 200 метра — останаха са 
мо 74 килограма.

Сега се постзея в-ьпрос: може 
74 килограма да се изхра

Кооперацията
Проблемът о п топа, че пред 

пршггисто „ШЕВРО” купува 
от кожарската съдружие 

1 азгодишната кооперация имам 
;.обра поука. ..

щюизиц стаи 
промишлено ;т по по-низки це- 

места. Обаче тт 
фабриката ..Джука Дкнич” ечи 

„Шепро” като изклгчи 
продавач

Ш! СТ ДРУГЦ

Иван Рангелов, Градинитат, че
телеп специализиран 
па тази територия има условия 
да кугтува! йгст.и стели !бт тях 
и а га пласира на пазара. Но 
обходимс е комерциалнмте слу 
жби на тези предприятия да у 

взаимен кантакт и об

ли с

До кош ще Продължи шока • • •

отаповят 
стайно да проучат възможности 
та зя сътрудничество. Разгово 
рите и съвещанията ще допри 
несат за по-доброто делово сът 
рущшчество, кгкте и за подебр 
яг.апе на отношенията

Ако тези домакини, наистина 
то поне йе

на съответен
Много от ония Димитровград 

конте остават в движе- обичат цветята - 
ка ги отглеждат

Защо например не би-
чани,
нието и след девет часа вечер 

изложени на една чудна 
идваща от

начин.
ха могли да ги сложат в ня
кои съдове, така че при вечер
но, или утринно поливане — да 
не страдат невините минувачи 
по главната улица. ..

На досегашните протести на 
те останаха глу

та са
..водна опасност” 
балконите на жилищните апарт 
менти над текстилната продав 
кица на „7-ми юли’’. Домакини 
те в тези апартменти обичат 
цвете по балконите. Това е за 
всяка похвала. Обаче, 
вечер по тоея Ереме те го по
ливат без да водят сметка, че 
излагат на опасност минувачи-

между
тези предприятия.

ДЕЛОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МОГАТ 
ДА БЪДАТ ВСЕ ПАК ДОБРИ

гражданите 
хи.. . Смятаме, че е необходи
мо да ги осведомим и чрез вест

всяка

Във фабрика ,,Станке Пау- 
вович” изтъкват, че ишпалата 
година само с търговското пред 
приятие „МеталосерЕис” са на
пра,вили оборот ст 530 милиона 
динара. Счнта с®. че тази годи 
ва оборота може да бъде още 
по-голям, особено сега, защею 
„Металосергис” се е присъеди 
н.ил към по-силната стопанска 
организация „Металотехна”, та 
ка че съществува възможност 
за почти пълно снабдяване на 
фабриката с спгределеп матери
ал.

ника.
С. Ф.ге\..

Заседание на Общинската скуищина в Босилеград

НА ДНЕВЕН РЕД: РазрешаЬане 

на най-належащи комунални 

Ьъйроси

,■ ■ Дяш:

може да бъде много по-добро 
отколкото сега. Според мнение 
то на стопанските специалисти, 
че такива разговори са необхо 
дими и че трябва да се продъл 
жи с такива делови 
със цел по-сбстойно да Се съ
гледат проблемите, които спъ-

оътрудничество

пример, че в складовете няма 
критичен материял. 
счита, че е необходимо- да се 
изр"5оти номенклатура за опре 
делени произведения, които ще 
бъдат обши за всички производ 
ствени организации. Търговия
та от своя страна трябва да О- 
сигури винаги да има достатъч 
ни количества от тези произве
дения в своите складове.

Затова се
Интеграцията па промишлени 

те предприятия каквито са „Фа 
бриката за мостове и железопъ 
тни стрелки” и „Станко Пауно 
с.ич”, след това присъединява
нето на някои предприятия към 
електронската промишленост и 
уедряването на търговската мре 
жа сигурно ще повлияат да се 
стигне До по-здраво и по-добро 
делово сътрудпичество между 
промишлеността и търговията. 
По-големи оборотни средства, 
по-добри възможности за скла 
диране, пО-широк асортимент
от произведения и зачитане яа 
договорените задължения 
допринесат за подобрявапето на 
сътрудничеството и отношения 
та между търговските и проми 
шлени организации иа терито
рията на нишка околия.

Накрая да посочим и това, че 
това ^заседание на общенската 
скупщина на дневен ред имаше 
40 точки, което до значителна 
степен обремени заседаващите 

.и ги спречи в детайлно разгле 
ждане на Някои въпроси, кои
то п0 своя характер изискват 
повече време.

Втсро заседание на Общинс
ката скупщина в Босилеград, 
състояла се към края на мина 
лия месец премина под знака 
на разрешаване на основни, 
най-надлежащн комунални въп 
роси. Покрай това бяха засег 
нати и някои стопански въпро 
си. както и назначаването на 
нови членове на отделни коми 
сии и съвети при Общинската 
скупщина.

контакти

деловотоват
между търговията и промишле 
ността. В разрешаването иа въ 
зникналите проблеми трябва да 
с-е ангажират всички фактори 
каквито са Стопанската кама
ра. банката и общинските ску 
ШЦ1ШИ. Изтъкна се че е необхо 
димо Г.а се съгледат икономи
ческите аспекти на концепции
те от които ще може да се ви 
ди какви са деловията и преи 
муществата, които ще се пос
тигнат с пренасянето на комер 
циалната служба от промишле
ността върху търговията.

СЛАБИ КАДРИ В ТЪРГОВС
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИ
ТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ОБО
РОТ НА МЕТАЛНИ И 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ 
СТОКИ

I

Ст. Н.Особено място заеха отчети
те на управителните органи на 
Общината, които покрай постнг > 
натия резултат направиха кри 
тически анализ, на допуснати 
те пропуски и слабости които 
подчертаха, че занапред трябва 
ла се работи по-спещн0 и без 
особено одминистриране при ра 
зрешаването ни отделни въпро

Горна Лисина\ ше
В промишления цех „Дели

град” при КПД в Ниш крити
куват търговията че между тех 
ните кадри има доста неспециа 
.писти,
Поради неспециалността 
сс <-тмга до интервенции, а то

ПОСТРОЕН НОВ МОСТ
особено в отрасъл 1119.

честоФабриката за мостове и же
лезопътни стрелки е имала с 
мишката търговия само кратки 
доставки. Не е имало здрави 
контакти особено при (достав
ката на произведения от гру
пата 114. В предприятието каз 
ват, ча главна причина за та
кива отношения са цените. Фаб 
риката достави материял непоо 
редотвено от металургичните за 
води, защото го изкупва по съ 
щите цени и Условия, както и 
търговията на едро. Затова .в 
това промишлено предприятие 
считат, че в доставката на мате 
рияли могат да' се ориентират 
па търговията само при ония 
стоки за които търговията по- 

памаление така че те

С. Хофман Неотдавна кооперативният сь 
вет на пемеделската коопера
ция в Горна Лисина взе реше
ние да отпусне 70.000 динара 
за изграждане на нов дървея 
мост, който Ще свързва двете 
части на селото и ще облекчи 
на потребителите и членовете 
на коперацията да свършават 
работите си в магазина и в уя 
равата на кооперацията без ка 
квито и Да било затруднения- 
Сле дтова са приетът към Ра' 
бота и за късо вреем мостът бе 
построен.

си.
Дискусията обаче показа, че 

За комуналните въпроси съще
ствува особен интерес и че за 
тясното разрешаване са заин 
тересувани всички. Такъв е въ 
поосът за градския пазар в 
Босилеград. койт0 е отново ус 
тановен на старото място, 
оосът за градския резервоац и 
водовода. построяването на но
ва жилищна сграда и ггр.

Не без основание бяха засег 
нати някои стопански въпроси, 
каюьвто бе въпросът за премах 
ване на принудителната управа 
над

ПЛАНЪТ НЕ Е ИЗПЪЛНЕН С 12 /.
което са получили съгласие от 
страна на кооперацията.

Планираните добиви обаче, 
тази година не се осъществиха. 
Едно поради наводненията в на1 
чалсто на пролетта, а по-къс
но и поради „топлинния удар”
— те са по-ниски с 22%. Зато 
ва и много от селскостопански 
те производители, които са би 
ли в производствено съдружие 
с кооперациите не са доволни
— на много от тях им остават 
съвсем незначителни количест
ва пшеница, докато някои •— 
не са получили нищо. Това не 
що неотложно налага ревизия 
на самите договори занапред 
защогго и тази година е трябва
ло да се има пред вид — .суша 
та. наводнения-с-.

На земеделските кооперации 
остана да намерят начин, с ко 
ит0 ще се осигурят по-високи 
добиви, защото тазгодишната 
есенна сеитба е на прага.

В цялата Димитровградска ко 
мчна жътвата е към края си- 
От средата на мйналия месец 
— започна и вършитбата. На 
територията на 
кооперация ..Нишава” 
шитбата е напълно завършена 
в Димитровград, Гоин Дол, Жел 
юша, Лукавица, Градини, а на 
скоро ще бъде завършена и в 
селата Радейна и Петърлаш. В 
районите Забърдие. Бурел и Ви 

е още в течения .
За тазгодишната вършитба

въп

земеделската 
вър-

лучава
да доставят стоки по фабрични 
цени.

Тъй като съществува опасе
ние У производителите че мо
гат да останат без нужните сто 
ки доколкото се опрат изключи 
телно върху търговията, пред 
ставителите на търговското пре 
дприятие „Техпосервис” т. е 
„Металотехна” предлагат напри 
мер във фабриката за мостове 
и железопътни стрелки да се 
открие един склад за различни 
алати, винтови стоки, дори и за 
произведения от отрасъл 114 от

услужното 
..Услуга” и одобряване на кре 
дит на транспортното предприя 
тие „Весна кобила” за набав-

предприятие
На мястото, където е построен 

мостът, се намираше стаР мосТ" 
който се бе толкова разпаднал/ 
че представляваше опасност 33 

Селяните от Горна

сок

ка на нови коли и разширява 
не нц машинния парк. защото 
напоследък тези две предпри
ятия в своя стопански 
бележат завидни успехи. Оба
че и тук се изтъкна вече 
таряния

механизаторския цех при коо
перация ..Нишава” не беше под 
готвен добре. Някои 
коит0 е трябвала да се поправ 
ят на време — се поправяха по 
време на вършитбата. Тази не 
подготвеност

минаване.
Лисина се нагаждаха на всяк° 
събрание за изграждането на

път не
машини.

живот
нов мост, но нито един 
се намери правилно и 
решение. По едно време п<> 
ставяше дори, че мостът 
Да бъде построен от учителите 

земеделска*

единно
пов

стопанския 
живот на Босилеград може да 
процъфтява само ако се разви 
ват ония отрасли, за които съ 
ществуват условия.

факт, чена кооперацията трябва
беше и причината мног0 от сел 
скостопанските производители 
сами да ожънат нивите си за

и служителите в 
кооперация.
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БОСИЛЕГРАД: ПО-ГОЛЕМИ ПЛОЩИ под високодо- 

БИВНА ПШЕНИЦА И ХИБРИДНА ЦАРЕВИЦАМного по-богато реколта от 

миналата година пшеница. а в кооперация с В— 
ренда 26.158 хектара. Под хиб
ридна царевица в социалисти-- 
ческия сектор ще бъдат засети 
1 347 хектара, а в кооперация 

хектара. В обществено 
организираното производство съ 
що ще бъдат увеличени площи 
те и под слънчоглед. които ще , 
възлизат общо на 1.209 хекта-

Със цел да се осъществи пла 
нът за селскостопанско произ
водство през предстоящата го 
дина, в нишка околия още от 
сега се предприемат мероприя 
тия за максимално използуване 
па Есички селскостопански мощ 
ности.

На територията на околията 
от общо 825.416 хектара, обра
ботваемата площ заема ' 400.000 
хектара или 46.5%. Ако се пог 
ледке структурата на използу
ването на обработваемите пло
щи може да се види, че най- 
много са застъпени орни земи 
и градини 73,6%. след това ли 
вади с 16.5%, овощни градини 
с 5,5% и лозя с 4,4%.

През тази есен, т. е. през про 
лепта идната година, ще има из 
вестна преориентировка в раз 
ширяването на площите 
индустриални, зеленчукови кул 
тури и фураж. Обаче ие тряб
ва да се .очаква, че размества 
пията в структурата на използу 
ването На площите под оран 
ще бъдат особено големи. Пре 
димство и занапред ще 
пшеницата и царевицата. Площи 
те под индустриални й фураж 
ни растения все още ще бъдат 
незначителни .което не е в съ 
гласие с основните нужди на 
промишлеността и животновъд 
ството. Причина за такава стру 
ктура на използуването на пло
щите под оране разпок-ьсаност 
та и отдалечеността на нивите,, 
поради което кооперациите се 
ориентират главно към произ 
водство на зърнени храни.

При индустриалните растения 
тази година са увеличени само 
площите под тютюн. Направен 
е .значителен скск по отноше 
ние на миналата година. Обаче 
въпреки големя скок има все о 
ще неизползувани докрай бла
гоприятни почвени' и климати
чески условия на нашка околия 
за производство на тютюн. Счи 
та се, че благоприятните изкуп 
ни цени на тютюна ще повли 
ят върху увеличението на пло 
щите под тютюн.

През тази година кооператив 
нсто производство е бил0 зна 
чително по-голямо отколкото 
миналата година. Индексът на 
договорените площи през 1963 
по отношение на 1962 година 
възлиза при пшеницата на 199. 
при царевицата на 170, при слъ 
нчогледа 164 и при тютюна 198. 
Ак0 се гледа околията като ця 
ло това е забележителен напре 
дък. Обаче ако това се разгле 
Да според възможностите виж 
да се, че площите не са изпол 
зувани докрай, защото в ниш
ка околия има около 60 хиля-' 
ди хектара орни площи върху 
които може да се постигне ви
соко призвдетво особено с пше 
ница и царевица. Челна фор
ма на кооперативното производ 
ств0 е кредитирането — било в
натура или в пари и аренда.

През последните години се в_ 
зимаха ония форми на уговар
яхте и производствен а сътрудни 
чество. които задоволяваха ико

номическнте интереси на двете 
страни. Формите на съвместно 
Елагане и гарантиране на доби 
вите на практика вече не съ
ществуват, мо затова арендата 
в натура или пари значително 
парастна. Наистина при аренда 
та засега не са достатъчно за
стъпени икономическите интере 
си на кооперацията поради ви
соката аренда и реалните въз 
можности за осъществяване на 
съответни добиви.

Данните За средните добиви 
от' високо„обивните сортове пше 
ница и хибридна царевица през 
миналата и тази година потвър 
ждават, че тяхното въвеждане 
е било оправдано. Разликата в 
добивите между кооперативно- 

' то и нндивидуаЛно производст
во при пшеницата възлиза на 
около 9 метрически цеитнери, а 
при царевицата около 11 в пол 
за На висскодобивните сортове 
пшеница и хибридна царевица. 
Положителното въздействие от 
въвеждането на^зисокодобивни- 
те сортове в обществения сек
тор и в кооперирането се отра 
зи н върху увеличението на сре 
дните добиви в околията.

Взимайки предвид почвените 
и климатически условия, след 
това разполагаемите мощности 
ст селскостопаоска механизаци 
я> вече приетия обем на зася
ване с високодобивни 
ст страна на частните произг.0 
дителх-х и възможността от при 
лагането на закона за използу
ване на земята предложи 
през идната година в социалис 

сектор да се засеят 
хектара с високодобивна

20.318
Полските работи в Босиле-

градско са още в течение или 
по-точно в пълния си разгар. 
Коситбата мина, жетвата е в те 
чение. Навсякъде работа, с на 
дежда селският труд да бъде на 
граден с добро плодородие. За 
това са заинтересовани произ
водителите, обществените орга-

лото. каТо резултат на валежи 
е. !• 'маха през буен разстеж 

а сетне, когато трябваше зърно 
л-а “а“ш.ие-, настъпи силна 

суша. Затова . есенните посеви 
имат висохса слама, а слабо зър 
н<у докато пролетните в пове- 

'г\г.° СЛ"У"":а!1 нямат ни слама. - -■ще *г.-ето ■ .соивът ст отделни

ра.
Въпреки значителното увели 

чение на плана за обществейо 
производствоорганизираното 

на пшеница и царевица по от
ношение на миналата 
Нишка околия заема последно 
място по обема на засяване на 
отделни хсултури по отношение 
на оставалите околии.

Възможности за осъществя
ване на тази задача има. за
щото в житородните общини съ 
ществуват благоприятни 
вия за производство на високо 
добивна пшеница • и царевица. 
Почти всички пЛощи могат да 
се обработват хчеханизирано.

Предприетите мероприятия по 
отношение на снабдяването с 
възпроизводствен материал са 
задоволителни п не ще има тру 
дности ако кооперациите пред
приемат всички мерки за на
временно снабдяване с доста
тъчни количества семена.

В плана за идната производс 
стремеж

година

под усло-

имат

твена година основен 
е провеждането на политиката 
на кооперация на производство 
то и областите, където същес 
твуват най-благоприятни усло-

сортове

Под бремето на плодовете стъб лата г.ще от сега се свиват се
вия за това.низацхга. общинската общност, с 

една дума есички. За богата ре 
колта са заинтересовани и сел 
скостопанските специалисти, за 
ети в кооперациите или на дру 
г0 място.

За тазгодишната реколта в Бо 
силеградската община агроно
мът Васил Захарх-хев ни даде оп 
тимистчни предположения, ката 
се спРя поотделно на всяка сел
сксстопанска 
се занимава населението от Бо 
сх-хлеградско.

житни култури и тази година е 
под основното равнище. Разби 
ра се, от това има и изключе
ния
ри и цели села където валежи 
те бяха по-редозни. добивът от 
житните култури е задоволите
лен. Но полевъдството като сто 
пански отрасъл в Босилеградс-

високи

ТИЧСсКИЯ
1.481 С. X.

в някол места, пък до-
Оичшъш на един пчелар

Главно-любов към труда
ко никога ке е давало 
доходи, па и сега ,тсЕа не се о- 
чаква.

Като напомпахме, че минала- 
та година от Босилеградско бя 
ха изнесени големи количества 
овощия, особено ябълки, които 
се ползваха от солиден плас
мент, Васил 
следното мнение:

— И тази година от овощар 
ството очакваме добри добиви. 
Но сравнително по-малки От те 
зи през миналата година. Тази 
година ябълките не родиха ед

иото умножаване. И мисля да 
продължа и занапред, защото 
е тежко да нарушиш една тра 
диция от 110 години. Още по
вече, че е доходна и хубава...

Запитахме г0 по-късно какви 
са доходите от пчеларството, 
какво е нужно на човека за да 
се занимава с пчеларство, какви 
са условията в Босилеградско 
за него.

— Всехш вложен труд се из
плаща. А как да не се изплати 
пчеларството! Само през 1948 
година, например, от 8 кошера 
получих около 400 килограма 
мед.' Приблизително същото ко 
личество получих и през 1956 
година, само че от 12 кошера. 
Наистина, има години, 
не може ни грам да се извади. 
Такава беше миналата, па 
годишната сУига 
много. Н0 човек не трябва да се 
отчайва...

Питате кое е основно за пче 
лаството. Според мене — жела 
нието за работа. Любов към о- 
нова. което се наемаш да рабо 
тиш. Трудни моменти има, 
и разочарования, особено кога
то видиш как някой от кошери 
те е загинал. Но с упорит труд 
човек надделява и тези момен 
ти. А случват се и грешки. Но 
грешките са най-добрият урок, 
защото на тях се и най-добре 
учи.

Неговата къща намерихме без 
особена мъка. Защото едва ли 
ще намерите по-стар човек 
в Босилеградско. който да не 
знае да ти каже къде живее 
най-добрият пчелар — ЗАХА
РИ ЯНКОВ. А камо ли в него 
вото родно село Груинци, къде- 
то цялата фамилия е извест
на и прочута по пчеларството.

Разговорът с чичо Захари по 
тече непринудено. С пчеларст
во се бавил прадядо му. когато 
случайно хванал залутал кошер 
в ..Папратта” над селото. От то 
гава кошерите започнали Да се 
умножават Достигнали до 115. 
А годините се изнх-хзвали, изми 
нал цял век и повече а пчелар 
ството е в традиция. ..

Днес чичо Захари има 23 ко 
шера. Тази зима няколко заги 
налп. Но той счита, че ще дос
тигне техния брой от преди го 
дина, две. когато били 30.

Заинтересувахме се от коя го 
дина е започнал той да се за 
нимава и как.

— Към тридесета година по
лучих първия кошер, 
ва до днес продължавам тях-

област, с които

— Сенодобивът, общо взето, е 
по-високо равнище.на много 

отколкото миналата година. В 
равните места той е двохгно по- 
голям, а в планинските е по-висок 
от миналата година. Но ако не 
беше сушата през последния ме 
сед сенодобивът от планински
те ливади щеше да бъде мно
го по-задоволителен. Високият 
сенодобив в равните места не 
Се дължи само на благоприят-

които

Захариев изказа

на еднинакво
места, като в Брестница, Босиле 
град и други места дръвчетата 
ще се изчупят. а на други пак 
плодовете са по-редки. Затова 
очакваме по-малко количество 
ябълки, но които ще бъдат ка 
чествено много по-добри, 
ше има ябълки за износ. Оре
хите съш0 така добре родиха. 
И от миналогодишната реколта 
има още непродадени. Само кру 
шите тази година не родиха.

Значи овощарството и тази го 
надежди за добри 

на селскостопанските

навсякъде

ните пролетни валежи, 
несъмнено положително повли 
яха. но и на значителното коли 
чество употребени 
торове. Правилно употребените 
изкуствени торове и тази годи 
на показаха на нашите селско
стопански производители, че га 
ран-хират мнТ>го по-богата рекол 
та и в сенодобива.

Но въпреки значително по-ви 
сокия сенодобив през тая годи 
на, все пак съществуващите ко 
личества сено /неще могат да за 
доволят нуждите от фураж. То 
ва се отнася особено за терито- 

на Босилеградската

изкуствени когато
Пак

и таз 
не обещава

дина дава 
приходи
производители и кооперациите^ имаОггога-

ирията
Тлъминската кооперации, къде 
то броят на добитъка не е мно 
Го намален. Благодарение на ли 
стниковия фураж старанието 
на селскостопанските производи 
тели на територията на споме
натите кооперации 
добитъка бе добре запазен. За 

тази година ще трябва

Полезна инициатива

Чрез коопериране утроен сенодобив Що се отнася до условията за 
пчеларство в Босилеградско. те 
са повече от благоприятни. Вся 
ка година се засаждат нови а- 
кациеви гори, огромни тревни 
комплекси на бродираните мес 
та. И храна има достатъчно. Са 
мо че може още повече да има. 
Например при засаждането на 
тревите нашите селскостопанс
ки специалисти забравят пче
лите.. Най-често засаждат неме 
допоенн треви, а има толкова 
видове медносни, които освен 
качествено сено ще бъдат про- 
странн пасбища са пчелите. ..

Босилеградсхо може и тряб- 
ез да стане пчеларски край. Но 
затова трябва да проявят пове 
че интерес и обществено-поли
тическите организации, община 
та, да действуват стимулативно 
в това отношет-хе. Още повече, 
че медът може да се превърща 
в девизи...”

Напуснахме малката градинка 
— общежитие на пчелите. Оста 
вихме и чичо Захари, с негово 
То топло увлечение към тези на 
секомн. Понесохме впечатление, 
че тон наш напреднал селянин е 
просмукан с огромна любов 
към трудолюбивите пчели. Ся 
каш те — малките насегссгмчета 
—прелили своето трудолюбие в 
него. ..

броят на Онова, което е сключено меж
ду земеделската кооперация в 
Босиле..: хд и група селскосто 
панехш производители 
Брестница трябва да се отчете 
не само като твърде изгодно и 
доходно делезо съДРУжие- а ка 
то инициатива, която обезпеча 

открива широки перспек 
прозводството на фураж.

селскостопанските
Владимир ПО-

У нас е известно какво озна 
чава думичката ,.Рудииа”. Тя се 
отнася за местности с низък се . кат0 полезна инициатива, коя

то стопанство е това съдружие. 
Накрая да посочим примера

това и
да се позволи събирането на ли 
стников фураж. По-инакво е по 
ложението в Горна Лисина, къ
дето броят на добитъка бе на
мален почти за 50%, 
Животновъдството като стопан 
ски отрасъл представлява една 
от основите на икономиката в 
Босилеградската община. За таз 
годишните приходи от него За 
хариев каза следното:

— През пролетта валя много 
дъжд и беше доста студено, та 
ка че през ранната пролет няма 
ше трева. Обаче по-късно, ко
гато настъпиха топлите пролет 
ни дни с валежи толкова поло 
жйтелно повлияха върху жи
вотновъдството. че от него оча 
кваме твърде 
Добитъкът е дебел почти навея 
къде. Нашите кооперации още 
сега изкупват овнове тежки по 
70 килограма. Ако се има пред 
вид, че угояването на добитъка 
е в течение, то през есента се 
очаква да б-ьдс много по-дебел, 
което ни гарантира добри при
ходи.

— В областта на' полевъдство 
положението е съвсем другоя
че — продължи той. — Житни
те култури в нашия край ми
наха през два периода: от иача-

с.от

Р# 1. :■

ва и
тир. и в 

Именно.
производители:
ПОВ, Борис ЯНАЧК.ОЩ ^Стоич
ко Цеков. Владимир 
Вене СТОЯНОВ 'приеха предло 
жеиието на земеде-лсгсата коопе 

Босилеград за създаварация в
Не на изкуствен тревен комп
лекс от 2 хектара в местността 
..Рудина”, Брестиичко.

Земеделската кооперация 
обвърза да вложи материални 
средства за мелиорация на зем- 

и всяка година да под 
хранва тревата с нужното коли 
чество изкуствени торове. От

селскостопанските

со
добри приходи.

то убеждава, че в селското сто 
панство винаги трябва да се на 
влиза с
тимизъм и вяра в успех, които, 
за съжаление, 
преобладаващи сред нашите сел 
с костопаиски производители.

Добивът от 4.500. кг. сено от 
хектар е ясен показател на пра 
вилния път в модерно стопани 
отне.

нодобив. където обикновено се 
изпасва селския добитъхс. Сега 
обаче този травен комплекс от 
2 хектара отрича това значение 
на думичката. Той показва, че 
с приложени агротехнически ме 
рки сенодобивът се удовоява. 
па й утроява. В същност тази 
образцова парцела практически

със 
без

лището
известно доверие, оп-

своя СТРанапроизводитоли-кооперанти да
косят и събират сеното. Според 
спогодбата тоя договор е склю 
чен за десет гдини, а получе
ното сено се дели на равни час

все още не са

ти. потвърждава съдружието 
земеделските кооперации, 
оглед в кой отрасъл на селско-

И резултатът е твърде успе
шен, — над 4.500 килограма се
но, от едихг хектар!

Ст. Н оло*Сг. Н.
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Запис от съдаГорещини без 

-слънце ВОДАТА НЕ Е ВИНОВНА...
— Не. едва ли две-три — е_ 

нергичио възрази Гошко.
Кавгата пак кипна...
Съдията след като им даде 

малко време да се „изкажат” 
пак повтори:

— Ще се измирите ли, или

августовска жо 
на най-важните. Непоносимата 

га и сезонът 
полски работи не са пречка за 
горноневляици да се съдят- АР 
бнитс селски капризи са по-сил

рсщо му когато помисли на мо 
рското слънце.

А не може да се каже, че на 
Драговищица не е приятно. Ни

вода.

Сава и Дунав казват били го 
леми. Това само ти си научила 
на барите в ливадата — напа
дал той жена си.

Така една нощ, така втора. .. 
Спокойната десетгодишна брач 
на хармония започнала да изда 
ва шумни гласове. След кавги 
те и нощните убеждения моят 
приятел избягал в друга стая. 
И тъй. без да му пречи някой, 
той се любувал в мечтите си 
на морската красота.

Легиите горещини не са само 
от слънцето. Има горещини, ко 
ит0 не идват от него,а нападат 
на човека само през лятото1. Та 
къв си му сезонът. Припече те 
отнякъде, та кат© започнеш да 
се потиш 
ти не остава ни капка водица. 
Изплезиш език като задъхано 
куче. псчесаш се по тила. по
търсиш каквато и да било про 
хлад.*... От една безслънчева 
горещина ми се оплака

ни от всичко.. .прохладнаста бистра,
Няколко дълбоки вирове, в ко 
и то човек потъва до шията си. 
Повече дечурлига, па мъже и 
най-малко жени. Носи се мъл
ва. чо онези, които се намират 
на реката понякога биват’ по
милвани с одумвания. А има 
и какво да се одумва — на еД 
но място само жени и малки 
деца, па друго място мъже и 
попякой младеж и дете, на тре 
то младежта (само да ви шеп
на на ухо — тук плажът е сме 
сен па едно място се къпят мом 
чета и момичета, де).

— Така сме си разпределили 
— казва доеиът на плажа 
щом започне къпането 
,.съсловия” 
място и тук са неприкосновени
през цялото лято. Само аз 
свободен да обходя плажа, да 
направя смотра. да изслушам 
оплакванията на посетителите, 
защото тук съм директор, къде 
■го никой не може да ме увол-

Пред съдията в Общинския 
Любичко Вучкович в Диимтров 
град седят четирима горноневл 
яици. Съдят се. Петрун и Илия 
съдят Гошо и Крум за вода. Зас А занапояване

да съдим?
Сега стана и другият обви

нен — Крум.
— Друже съдия, аз съм съг

ласен да се измирим. Защо да
разходи

сякаш под кожата

щлишниводаобикновена __
па градина. .. През пролетта, по 

силните дъждове, земята, 
минавала старата им во 

те прокопали

създаваме
аз позволявам да прокопатето

вадата през плета... но да си 
направят нов яз...

Гошко също съгласи на това.
единствената

ради 
където
да се солякла и 
нова, която на дължина от
__ 5о метра засяга ливадата на

и Крум. За
„сигурност”

един

30 Нему изглежда 
цел е Да осуети построяването 
на воденица, за която разбира 
се. трябва широка вада и сигу 
рен яз.

Петрун и Илия остават при

по-гол-Гошкц 
яма Гошко и

нам я е тотоКрум -
стария яз направили плет. по 
този начин — Илия и Петрун 
са принудени да правят нов яз... 
нова вода, да се мъчат.. .

Съдията задозна поротата с 
след това се обърна

на

с всето.
__ Ще се. съдим, каза Илия.

Аз смятам, че не е право Да си 
прокопаме вада на старото мя 
сто з. тс, .. изплели

Е не може така, Ще се

трите 
завоюват по едно

плет поделото и 
към тях.

— Може ли на намерите на
чин да се измирите?

— Аз това им и говоря, запо
чна наставнически Гошко, слу- 

една земеделска коопе-

съм
нея.съдим, па каквото съдът ре
ши.

__ Не се излагай на разнос-
възрази Крум,ки. Илия, 

който ту не дава вада, ту каз-
нищо”.ни. жаш в

рация в Бурела. Нека направят 
свой яз, защо пък да използу 
ват моя труд! Или нека спус
нат вадата по-низко за някол- 

и всичко ще бъде

ва: ,.аз не оспорявам 
на което Гошко веднага преха

— Ами, всички директори се 
намеси се единназначават? 

бял като сирене от когото и 
слънцето се срамува.

пе усни. ..
Гошк0 —г за доказателств0 — 

телеграма от брат си. кой 
намира в Горна Невля.

ко метра — 
в ред. ..

— Не може така,
Петрун който при всяко дви
жение се поклаша, защото си
гурно има повече от 60 години | 
върху плещите си- . - — Ние ис 
каме да прокараме вада по ста 
рия яз и по-високо през ливада 
та, за да можем да напояваме 
градините си... Защо така рабо 
тиш. бива ли на ръце да носим 
вода, а реката тече. . .

— Пръв започвам да се къпя, 
докато другите още носят бал- 

— прекъсва го ..доаенът”

чете 
то не се 
а който също има участие в 
ливадата през кеято трябва да 
мине ведата.

Съдията записва изказвания

. ; | | Ц На плажа в Босилеград възразяватоми. 
с усмивка.

— Това не е достатъчно.Н0 веднъж когато се върнал 
от работа, жена му била някак 
по-весела, умилквала се около 
него и тъкмо когато ставил пъ
рвия залък, тя му предложила 
едно горчиво наздраве:

— Мили. нали Няма да отива 
ме на летуване... Обещай ми! 
Страх ме от рибите, от живот
ни. Ти искаш те да ме изядат...

Моят приятел останал смаян. 
{Лсщо му при горещяло'.

— Как така?
— За парите, които беше при 

готвил за летуване, аз купих, 
миличък. много хубави 
ли... Снощи ги докарали, па 
побързах, докато не се разпро 
дадат. ..
Моят приятел се изпотил, при 

паднал от този свят .бил поло
жен в кревата, а край него сто 
яла жена му с чаша студена во 
да и грутка захар.

Намерих го на Драговищица, 
където удря силно с ръцете си, 
представявайки си под себе тай 
Мел-вена Морска дълбочина, от 
чиито обятия единственото спа 
сение е плуването. Къпе се чо 
векът, 
все му 
мислен и

.мой приятел;, комуто аз Не че 
изразих, а може би и вие. ще 
изртзите дълбоко съболезнова
ние. Исторнйката е проста, но 
както ви загатнах, гореща. За
почнал Човекът да разглежда 
туристическите проспекти, да 
чете по вестниците за корорт- 
ни места, и все го носило нещо 
към Адриатическо море. Раз
глеждал. чел, разпитвал и за
почнал -вече да определя в кое 
място ще отиде. Мечтателно си 
представял прострорната морс
ка повърхнина, слана вода и 
отгоре огнени слънчеви лъчи. 
После започнал да сънува как 
плува, дави се, хора го спася
ват. . . Мирният му и спокоен 
сън вече изчезнал, сякаш потъ 
нал в далечните морски длъби 
ни.

— Е, ти ще бъдеш директор, 
годината два пъти тадет0 през 

излезеш на реката. Трябва да 
откриеш и да закриеш плажа.

Аз зинах да разкажа истори 
ята на моя приятел, с най-доб 
Ро намерение да уведомя „доае 
на” на плажа за съкрушителни 
я изглед на един от къпачите, 
но той мигновено плюсна във 
вира. сякаш падна от слънчев 
удар. Неколицина ахнаха и аз 
го пощадих. Затова и тук пре
мълчавам и неговото име и то 
ва на доена, а ако някой 
читателите ги открие, нека да 
не ги съобщава другиму. Няма 
да бъде лошо поне една тайна 
да остане без кози уши.

С позволение на доаена ми 
иахме край женския плаж. От

Става Петрун и казва нак
рая; 'Опълномощявам за дело 
то сина си Милан, аз съм стар, 
не мога да идвам до граДа> 33 
шото е далече.. .

И едните и другите привеж 
■ дат нови свидетели. Числото им 
надминава десет.

Петрун и Илия оспорват сви 
детелите на Гошко, който напи 
са свидетели и от Долна Невля.

— Па он написа све роднини 
за свидетели. .. пак защо не су 
си от наше село...

Съдията издиктира и забеле 
жюгге и каза на Петрун да из 
лезе да си купи маркц за пъл 
номощното. Обаче Петрун не 
може да се 
излезе Гошко да му помогне.

— Айде, винаги съм те пома 
гал, па и сега. Да знаеш, че 
не ти мисля зло.,. И двамата 
излязоха.. .

— Делото се насрочва за 30 
август — каза съдията

Горноневлянци климнаха о 
добрително с глави и с шум 
напуснаха залата.

Стана и Илия, типичен буре 
лец. набит здрав, на и нервен 
човек на своите 40 и няколко 
години и започна:

— И аз съм съгласен да се 
измире, н0 Гошо да съгласи на 
нашите условия. ..

От силен яд — целият потре
перваше. Стана и започна да 
обяснява на пода пред съдията 
положението на градините, ч

Намеси се и Гошко. Взе хар
тия и начерта скица и той за
почна да обяснява. Сега вече 
— той откри плана си. Иска да 
спречи по всяка цена прокопа- 
ването на нова вада там където 
искат Петрун и Илия. защото 
те тайно се били договорили с 
някои ертаци да строят водени 
ца...

— Колко години ползвате та
зи вада? попита съдията Пет
рун и Илия.

— Па. има шест 'години.

мебе- от

I
обърна. Затова— Знаеш ли какво е това мо 

ре! — събуждал жена си и за
почвал да й разказва за въл
шебните му тайни.

— Какв0 ми дрънкаш — сър 
дилз се сънно тя — като от на 
шата река по-голяма вода не си 
видял.

там ни стрелнаха нлколк0- ко 
си остри погледи, че тръпки ми 
наха под кожата ни. Обитате
лите навели глави, сякаш обми 
слят за световното разоръжава 
не. Доаенът мина 
край тях. като че ли и той не 
искаше да нарушава за миг на 
стъпилата тишина. Но само щом 
отминахме, развързаха се намъ 
чени езици, занизаха се приказ 
ки за било и не било. . .

— Като на женско пералище 
— каза един от мъжете.

мълчаливо

напича се на слънце и 
горещо, ту студено. За- 

тъжен. Горкият! ГО-
— Аз не съм видял?!... Ти 

не си видяла. .. Вардар знаеш 
ли каква река е, па Морава, ла

М. Андонов
Бележка

При младежта и децата е 
най-весело. Глъчка, шум и по 
някоя песен. Тцха мелодия, а 
след това закачки, шеги. смях... 
И разговори за предстоящи гри 
жи.

По нашия градЕДИН ХУБАВ ПРИМЕР
ОПАСНА“ УЛИЦАПреди известно време писахме, че в Босилеград няма 

достатъно зеленчук, защото никой не се грижи за снабдява
нето на гражданите. Оттогава не измина много време. Поло
жението е съвсем инакво. Днес в Босилеград има разнообраи- 
зен зеленчук в изобилие, чиито цени са почти равни на тези 
в другите градове, намиращи се по-близко До зеленчукови кра
ища. За цените й разнообразните стоки много допринася и 
конкуренцията между двете продавници. "

Това е съвсем похвално.
От това положение гражданите са доволни.
Но хубавият пример не е само в това. Отава дума за 

примерност в една от продавницйте на зеленчук, намираща са 
на улица Георги Димитров”, собственост на земеделската ко
операция в Босилеград.

Беше неделен ден. Хората си почиват или са заети с до
машни работи. Още е рано за къпане, а босилеградчани 
правят излети, защото градчето им пружа и зеленина, и чист 
въздух с прохлада и природна красота. Само домакините са 
заети с работа. За тях. особено за заетите в заведенията и 
предприятията, неделя не е почивка а умора. Бързат да си 
снабдят едно и друго от продавниците, за да приготвят обед. 
Някои изпращат децата или м-ьжа си, ако е послушен. Други 
отиват сами, плашейки се от голяма редица, където ще изгубят 
много време.

Но всички потребители бяха приятно изненадаш! в про- 
давницата в улица .,Георги Дмитров”. Няма редица, а има 
всичко каквото искаш — домати, чушки, лук, зеле и' други 
хранителни продукти. Услужват хората не еди и не само пос- 
тояният продавач, а четирима. От персонала на кооперацията 
четирима хора работят' сръчно, бързо, внимателно, сякаш го
дини са прекарали в магазините. Вчера са работили в канце
лариите или са били някъде на командировка, асега рано су
трини в продавницата на зеленчук. Покрай магазинера тук е 
комерциалният ръководител на кооперацията Пенко Найденов, 
закупчикът Владимир Димитров, Владимир Йонов — всички 
работят като същински продавачи. Тук се появила нужда от 
повече работна ръка и те са тук, където е най-нужно, без оглед 
на това, че е неделя — ден за почивка и за тях, както и за 
всички други.

Наистина хубав пример.

Едно момиче с дълги кестеня 
ви коси и крупни дълбоки очи, 
следва в Скопие. Останал му 
още един изпит. Подготвя се за 
него. а вСе още не знае къде 
ще го държи.

— Може би нашият факултет 
ще отиде в Битола — разправя 
то на групата си Ръбеседници.

Следва биология, а цялата й 
наклоност е към психологията. 
Друго е. загрижено за работа. 
Сега свършило икономическо 
училище и от есен има намере
ние на постъпи на работа.. . 
Преподавател и преподавателка 
унесени в обемна на опита от 
първите г одина. .. К пят 
слънчат и разказват. И време 
т0 им минава невероятно бър
зо, сякаш е крилато.

99
Улица „Марко Шукарев’’ в 

Димитровград не е определена 
за съобщения. Обаче в послед
но време из нея минават почти, 
всички камиони, булдозери и 
други машини на строит пред 
приятие ,,ПУТ” с такава бързи 
на, че довеждат в опасност жи 
телите на тая. досега мирна у- 
личка.

Улица „Марко Шукарев” не 
е от твърд материал и при вся 
ко минаване на моторни 
се дигат облаци от прах, които 
не стихват с часове. Освен това 
в тази улица има над 25 мал- 

деца. Това е още едно пред 
угтреждание, че ако съобщения 
та на моторни коли в тази ули 
ца не прек-ьснат много лесно 
може да дойде и до — злополу ки.

-що не предприемат нищо...
А нещастните жители на „У 

лица” „Марко Шукарев” — гъл 
тат прах. сутрин стават преди 
време (защото бумтежът на ма 
шините ги събужда) и продъл
жават да негодуват.
По-добре е на време да- се пред 
приемат съответни мерки, защо 
то. твърде лесно може Да се 
стигне до жертви и повреди.. •

не коли
М. Андонов

се.
ки

Посещение 
на пострадалите 

от Скопие
Миле Присойски

На протестите на много граж 
дани от тази улица, шофьори1е 
отговарят, че имат ..специална 
задача” и затова са

Неотдавна представители 113 
Конференцията за обществена 
активност На жените в Димит
ровград посетиха семействата
на пострадалите от Скопие, пре 
биваващи в града.

По време на посещението Ди 
митровградските жени с внима 
ние изслушаха потресающите 
истории за трагедията на Ск<> 
пие като изказаха съчувствие 
за сполетялата ги участ.

Накрая жените от Димитров
град и гостите от Скопие се Д° 
говориха за гго-чести посеще
ния.

принудени 
да минават по тая улица — и то 
с най-голяма скорост 

Домакините от тази улица съ 
Що протестират, защото 
гат да сушат бельто на откри
то. а загрижени са и за съдба 
та на децата си. Жителите на 
тази улица на няколко пъти до 
сега са Се обръщали ктьм компе 
тентните органи в общината за 
интервенция, но такавама.

не мо

сяце ням. п.
Органите, задължени 33 С1ТЗЗ-ване на реда по движението, Съ



вРЛТСТВО 7

Записването на нишките факултети 

започва от 1 септември
АКТУАЛНО

НЯМА ЛИ ДА БЪДЕ КЪСНО?
Пре*з последно време паното 

.средношколци от Бооилеградс-.' 
ко и Димитровградско особено 
са заинтересувани за записва
нето на нишките факултети и 
висшите училища, за да могат 
в тях да следват през учебната 
1963/64 година. Понеже мнози
на не са в състояние да наме
рят
градски университет, ние ще им 
излезем на помощ, като дава
ме основни дани за записване
то на трите нишки факултета 
— Правно-икономически, Меди 
цински и Технически.

ПРАВНО-ИКОНОМИЧЕСКИ 
ФАКУЛТЕТ — според обявения 
конкурс на Икономическия от
дел в първия кУРс (първа го
дина) трябва да се приемат 200 
кандидата, а на Правния отдел 
броят

™ 6ъде ПЪРВИ ДО ДЕСЕ- 
1И септември. Кандидатите ко 
ито са завършили последния 
клас и зрелостния изпит, дока 
то другите ще държат изпит 
п0 химия и биология. Поиемни 
ят ще се държи след Ю 
тември.

Първата половина на месец четки, корита и други материа 
август измина, а с това набли- ли за варосване, дъските мок- 
жава и краят на лятната вакан ри, стените влажни и учители- 
ция. Навсякъде вече се правят те предупреждават децата да 
подготовки за началото на но- пазят да не се изцапат, 
вата учебна година — подготов. 
ят се учебните заведения и се о ябва да ое поведе сметка да се 
безпечават нужните кадри.

Подготовките в Босилеградо срдства и на време да се напра 
ката община не са завидни. От вит нужните подготовки. Спо- 
39 училищни сгради досега ви- ред ецно общо пресмятване на 
то една не е варосана. Някъде училищата са нужни 
може би има и други поправки варосване около 300.000 динара, 
да се извършат — около прозор а в Обществения фонд за учеб 
ци, врати, подове, черни дъс- ното дело има толкова средст- 
ки. За това е нужно и време и ва, колкото са нужни за залла 
парични средства. В Съвета за тите на просветните работници, 
просвета считат, че в отноше. И тук предстои работа, защото 
ние на времето не са в закъсне за слабата в материално поло- 
ние, което до известна степен е жение Босилеградска 
точно, ако се мисли само за на не е леко да р без печи

следния брой: архитектонски — 
100, строително-съобщителен — 
100,
електронски — 100 и машинен 
— 130. Документите ще се по
дават от ПЪРВИ ДО ДЕСЕТИ 
септември, а от 11—30 септем
ври ще бъде устроен задължи 
телен курс по математика 

1 всички редовни студенти.

50,хидро-технически

Това значи, че неотложно тр-
сеп-

обезпечат нужните матриални
ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

който има 
обявения

обявени конкурс на Бел-
пет отдела, според 

конкурс ще приеме
за

само за

СЕЛО
То ми бе почти познато 
от преди десетина години, 
с дребни къщурки като птиче ято. 
Такава бе. когато аз минах.

община 
тези

ч а лото на учебната година. Но средства на бърза ръка. Отде- 
акс се има пред вид, че учите лее е въпроса за четири нови 
лите и преподавателите посгьп училищни сгради, които- още не 
ват на работа от 20 този месец, са довършени, а крайно са не 
а от 24 трябва да започнат поп обходими.
равителните изпити, а учебната Компетентните за тези рабо- 
година започва от 6 септември, та< включително и целият Съ- 
тогава не остава достатъчно вре пет за просвета при общинската 
ме за по-сериозни поправки на скупщина, би трябвало да пред 
училищните сгради. Не би мог приемат известни мерки, за да 
ло да се отрече отрицателната не се закъснее, а работите да 
страна и на практиката, която се извършат солидно и непри- 
упражняват някои училища — бързано. 
край училището разхвъвгяии

Обачее неограничен, 
след настъпилото положение в 
Скопие предполага се, че броят 
и в Икономическия отдел ще 
бъде значително увеличен,

Но ето за втори път аз идвам 
като зрял човек, със сбърчкано чело 
и се радвам, че пак ще го видя, 
като че ли бе моето село.

за
да се поболи на всеки канди- 
дат.изпълнргващ условията, да 
се запише да следва. Запис
ването на студенти със завърг 
шено средно образование ще 
бъде от ПЪРВИ ДО ДЕСЕТИ 
септември. Кандидатите ще по 
дават молби, като приложат с 
тях свидетелствата от последни 
те две учебни години и свиде
телство за завършен зрелостен 
изпит. Кандидатите без завър
шело средно образование, които 
трябва да държат приемни из
пити, трябва да подадат молби 
от ПЕТИ ДО ДВАДЕСЕТ И ПЕ
ТИ август.

Ето го... Ех, такова ли бе!...
Може би не е то, изглежда чудно?! 
Но ето същите била, река, небе, 
а аз го разлкчвам така трудно.

М.

В ЕДНА ПОСОКА
Реките напред текат.
Назад никога не се връщат. 
Познат ни е техния път — 
само напред и свършено

И почнах даси поставям въпроси:
__ Малко селце, аз съмнявам в тебе,
в твоя жнк, защото си 
някога било нищожно, дребно... Нагоре растат всички цаетення. 

всеки от нас това го знае.
Но когато направим сравнение 
и това е напрещ, нали, така е-

И ние растем нагоре, 
но да се замислим дълбоко.

. че и Родината строим, 
а това значи двойно — 
растем в една посока!

■’ Но видях, че това не е преструвка, 
ами плод на човешкото дело.
С жедан поглед отправих целувка 
на новото, необикновено село.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

трябва да приеме до 200 канди 
дата. Подаването на документи Стойне Янков С. Я.
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■ Но мога да премълча и друго, според мене, заблу
ждение на Кремен. Отнася се до стихотворението 
,,Стон”. От посвещението, турено от Яворов на това 
стихотворение ,,На Лора” и датата отдолу на стихо
творението — ..август 1906 г.. Драгалевски манастир”, 
Кремен създава цяла легенда около написването му и 
преживяванията и чувствата на Яворов. Но той за
бравя, че това посвещение и дата Яворов туря много 
по-късно сгг напечатването на „Стон”
1914 г„ малко преди смъртта си, когато поетът прегле 
жда за ново издание ,,Подир сенките на облаците”. 
Ако „Стои’.’ е писано за Лора, защо Яворов не напра
ви посвещението си много по-рано, а едва в 1914 г. 
Яворов посвещава и цялата сбирка на Лора. Следва 
ли от това, че всичко пнеанао там се отнася все за 
иея. Все по онова време Яворов посвещава на брат 
Си. Атанас стихотворението ..Великден”, но от това 
никой не заключава, че то е писано тъкмо за него. 
Следила &ъм всичките сбирки на Яворов. До появата 
на ,,Романът на Яворов” всякога съм Мислила и съм 
била убедена, че „Стон” е писано също за Минка. А 
и по съдържание и настроение „Стон” има много об
що с някои писма на Яворов до Минка от това време 
— особено в една от трите картички от 13. XI. 1906, 
изпратени й от Нансн:

Н. «АРА ДЖО В А ш
ЖАЛКАТА ПР

Н А ° Я В ОоР О

е

Ш чак през
2ЖШ ш.

6 Михаил Кремен, покрай някои други 
ти в съчинението си „Романът на Яворов”, греши и в 
обрисовката на моралния и физически образ, на Яво
ров. На няколко мерта той изтъкна, че Яворов бил 
„грозен” и „прегърбен”; Не е вярно нито едното, нито 
другото, както не е верен и моралният образ на поета, 
обрисуван от Кремен. Във високата фигура на Яворов, 
слабо приведена, в това особено мургаво лице със за
мечтан, премрежен и същевременно дълбок поглед 
имаше нещо напълно индивидуално, което още от 
пръв поглед се хвърляше в очи и за най-наблюдател- 
ния. Това не беше чо§ек, когото молееш да срещнеш 
на всяка крачка и да отминеш, без да го забележиш. 
От Яворов се излъчваше странен чар. Като се приба
ви и „топлият, мек. хубав и приятен” глас — качест- 

всичките му познати отбелязват, талантът и

неточнос-Всъщност тази разлика 
във възрастта съвсем не беше 
толкова голяма. Напротив, ед
на по голяма разлика в-ьв въз
расти не пречеше на близните 
и да искал да я видят омъжена, 
според думите на Минка и на 
нейни далечни роднини от Еле
на пред мен. за богатия елен
ски лекар и роднина, д-р Мом- 

или за един доцент, за- 
по-сетне в Балканската

„Аз Ви обичам! Душата мн с наранена 
— тъй сплпо... Аз бих. же.

чилов, 
гинал 
Еойна.

Колит, до

и аз страдам 
лал да Ви прнтиспа до г-ьрднте си, да из
плача душата си и да умра”.

во, което
най-после — деликатните му обноски към всички, ще 
се разбере действената сила на този своеобразен чар. 
Кремен отбелязва, че според думите иа Райна, жената 
на Петко Тодоров, и Минка отначало но харесвала 

какво именно не му харесвала. Пи

ше само да увеличи 
живота си за поробения народ.

Най-силен аргумент против Яворов ”
шото му минало”, което непрекъснато ^ натрапваха в 

което при все това не я уплаши и не и 
Въпреки желанието ми да

разбера нещо ^аннр^о^о^
благородното момич^ "„^ определено. Всъщноег Яво 
ров, ДО известна самс^бе Ж
ноНмо°гаНда^аклюСча, те той неря^о е об^^Л разказ

«Жда ~ ън то не е било своего рода ”х ^уновия герой в „Ми- 
шение Яворов ми * и^измислищГе и раз-
стерии” — Нагел. Между ДРУ „ подобно на сто-

г"° I вят-лкъ:

И така, пито миналото, иит0 четшгчеството, 
възрастта на Яворов не можеха да бъдат причини за 
озлоблението и одързата към поета. Съвсем другаде 
се криеше истинската причина за това. Със своите 
отживели предрасъдъци семейството на Минка не мо 
жеще да се примири а едаш неравен в социално отно
шение брате.

По това врме Минка замечта да стане ^ учителка в 
Македония, със скритото желание да се" отдели от 
опекунството на близките си. Това нейно 
продиктувано главно от стремежа й да извоюва своя
та лична свобода^ беше обаче неосъществимо — не са 
ма поради рязката съпротива, ^тоято то щеше да' 
предизвика у близките й, но и поради кр ех мото й 
здраве.

нито

съзнанието и 
повлия да скъса с него. Яворов, и описва 

кога пред мен Минка ие е казвали, че не харесва вън- 
Яворов. Ако това, което Кремен съобщава по този 

въпрос, е вярно, смятам че това е било маневра от не
йна страна, за да заблуждава близките си.

Но Кремен греши не само в цялостната обрисовка 
иа Яворов Той греши също и по отношение на Мин. 
ка Като изхожда, от един малък цитат от Мин кино 

Яворов. Кремен прави твърде прибързани и
сходство между

шио
никога не ми

желание.

писмо до 
неверни изводи 
Минка и Лора Каравелова, в писмата на която среща 
подобни изрази. Изобщо, на яного места Кремен се 
опитва да търси и намира сходство между двете 
нещо, което не отговаря иа истината Ако наистина 
може да се говори за някакво сходство, то е. че и 
явете са обичали Яворов. От израза в Минкино писмо 

Но ти исли си Мой, само май?” — какъвто израз на 
мираме и в Лорини писма. - Кремен заключава че с 

Минка се нареждала „в категорията на решив- 
ките” и ако се омъжила за Яворов, шяла „да тръгне 
поТьЩИя път по който и Лора”. Смятам, че като е 
имал пред себе сИ'писмата и на двете, в които писма 
толкова яс^ ™ разликата помежду им. такова твъ 
—ттгчгие е съвсем необеновано.
РД В продължение на близо шестгодишната ии ДРУ™- 
ба с Минка никога не долових ^

оошт'1 тттг^ лоои от една наша млада тогава поетеса, 
за която Минка знаеше, че Яворов^ й помага оъс съ
вети и упътвания в творчеството и-

и откри-ва

След тежката операция от гноен апендицит в на 
чадото иа 1908 г. то се влоши още повече. От тази бо 
лест тя заболя тежко още през ноември 1907 г. Апен- 
дицитът беше рядка болест по онова времеи странно, 
Минка не прояви никакъв страх никаква 
ност от предстоящта операция. На 7. I. 1908 г. тя по
стъпи в клиниката на д-р Сарафов за операция. В 
същото време аз лежех в къщи много тежко болна 
от скарлатина. Когато оздравях и бе вдигнала 40-дне 
впита карантина, първата мн грижа бе да посетя Мин 
ка в дома на Петкови, гдето тя продължаваше да ле
жи болна, защото раната не се затваряше. И сега 
я виждам всред белите завивки и възглавници на 
скромното й .легло в още по-скромната малка, почти 
мрачна стаичка, едно бледо и слабо видение с хубави

загрижее вярвал на 
после е използвал 
ни поета пред сестРа си- - „ . „„Не е вярно, че аз обичам в

само поезията му.” и-якъвто го познавам,
„Аз обичам човека такъв^ меК. Може. може

какъвто той сам се е де най-прекрасният,
за другите да е лош, мек жПжАХЯ1Г<х
най_човечният” — ми да бъде лош чове-

„Помисли, Недялке, може смъртта, иа коя-
кът. който тъй е1СЬТ(. ЯОЙТо своето лю
то той понесе тъй тежко, кива жертви за близки- 
бещо братско сърце прави душа; обичам го такъв, 
те си! Обичам благородната му душ 
какъвто го познавам.”

Яворов само поета

(следва)

/
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ПО СВЕТА
Големият италиянски пианист 

и композитор Джовани Стамба- 
ти бил безмилостен към пос
редствените артисти. Не щадел 
и онези от тях. конто били из
вестни с връзките си със сил
ните на деня. 'Засегндт от без
пощадната му преценка, 
пианист се опитал да го спла
ши:

те му наистина може би не сви 
дстелствуват в негова полза, но 
те са в същност толкова незиа 
чителни!”

за бъзможио и в подкрепа па 
твърдението си разказал за е- 
ДИИ .свой приятел, който бил 
лудо влюбен в една девойка, а 
тя отказала да се омъжи за но , КРЕВАТИ С ПРОВИЗИЯ* * * го.

— И вашият приятел умра от 
скръб по пея? — запитала раз 

I чувствувана една от присъству 
много | гайдите дами.

Сатиричен епитаф па Ришел 
ьс>: .,Тук почива един знаменит 
кардинал, който стори 
зло и малко добро. Зле върше • 
ше доброто, но дорбе — злото",

един
факт такава провизия не може да/ 

получи.
Обаче — договорът е договор. 

Предприятието ,.Пут” не иска 
да чуе за каквато и да било 
.,изправка’’. С това, въпросни
ят директор, ни малко, ни мно 
г0 ще нанесе вреда на предпри 
ятието от няколко десетки хил 
яди динара което за „Механик" 
не е нищо...

Малко невероятно, но 
е. че директорът на „Механик’’ 
в Димитровград неотдавна е 
сключил договор със строително 
то предприятие ..Пут” от Сара
ево за доставката на кревати в 
който им дага рабат (провизия) 
от 7°/оП.. . Чудно е как този сто 
папски ръководител не е взел 
под обстоятелството, че ,.Пут” 
не е търговско предприятие и

— Ти много говориш, но зпа 
еш ли, че мога да ти напиша 
траурен марш!

Стамбати се усмихнал;
— В такъв случай, драги го

сподине, погребението ще бъде 
освиркано!

Разбира оо оп сворил 
Шоу, — само че 50 години по-
КъСИО. . .* * *

* * *
— Докторе, кажете ми исти

ната ! Разговарайки с пршпели за 
английския империализъм. Шоу 
казал;

— Ще оздравеете, драги, то 
ва е съвсем сигурно, тъй като 
статистиката показва, чс в ъв па 
шия случай се спасява едни на, 
сто души. Вие сте точно стотни 
ят болен, когото лекувам, а до 
сега не съм спасил никого!

* * *

Знаменитият английски сати
рик Джонатан Свифт веднъж 
заболял тежко, но' декарът ус
пял да го спаси.
— Докторе — казал му Свифт, 

когато бил на оздравяване. — 
никога не ще забравя, че ви 
дължа живота си...

— Добре, добре — отвърнал 
шеговито лекарят, 
бравяйте също така, че ми дъл 
жите двадесет визити.

— Не се страхувайте! — по
шегувал се Свифт. — Щом по 
чна да излиза от къщи, ще ви 
ги върна една по една!

* * *

—Искате 
бракуваните си стоки? Вземате 
един пастор и го изпращате да 
пропОЕЯ^за библията сред ди
ваците. г'е разбира се, ще уби 
ят мисионера. Тогава надавате 
викове, че топа е некултурно и 
несправедливо, нахлувате с то
пове, завоювате територията и 
продавате там стоката си. Това 
се нарича „колонизация".

ли да пласирате

Най-големият колбас па света
метра и тежка 200 килограма. 
За да я покажат на населението 

калфи и чираци я носили 
на големи вилици през различ.. 
ни германски градове..

* * *
90

Водел се споР. възможно ли 
е да се умре 
любов. Шоу застанал на страна 
та на тези, които считали това

от несподелена
но не за

Прочетеше и това...

Осъдена река
(

ПАПАГАЛ-
МИНИСТЪР През Ирак пратича р>ека Диаг 

ла. Това е единствената река в 
света, която била осъдена на 
смърт. Най-интересно е. че то
ва наказание било извършено.

била
произнесена лично от великия 
персийски цар Кир. Когато вед

> Но зобовни теми
В Англия съществува обича 

ят един път в годината да се 
изнася тържествена проповед в 
парламента. Свифт бил натова 
рен веднъж да стори това. Той 
говорил за възгордяването 
казал, че главните причини да 
бъде човек надменен и горд са 
четири: потеклото, обществено
то положение богатството и та 
лантът. Обстойно разгледал пър 
вите три причини и когато стиг 
нал до четвъртата, казал;

— Сега трябва да поговорим 
за гордостта, породена от талан 
та; но вече е късно, а освен то 
ва, мисля, че никой от вас не 
се гордее с такъв.

Заради тази проповед Свифт 
загубил службата си на декан.

Десетгодишният папагал Сид 
пи през тазгодишния сезон ,,ра 
ботил” в един теаТъР. където 
тълкувал ролята на министър- 
председател. Понеже законопре 
дписянията на бретанската цен 
зура забраняват на сцената да 
се представляват известни жи 
ви личности, един комедиограф 
дошъл на идея за ролята на ми 
нмстър-председателя да употре 
би папагал. Цензурата не могла 
да направи никаква забележка. 
Сидни е избран между седем 
папагала, които държали ..при 
емен изпит" за изпълняването 
на тази роля, понеже проявил 
способността най-ясно да ими
тира човешкия говор и да бъ
де търпелив.

Тази смъртна присъда

и нъж минавал през реката из
губил свещеният 
който потънал пред очите му... 
Разгневеният Кир издал нареж 
дане да се изкопаят 360 канала,

Диала

си бялкон,

в които изчезне река 
По този начин реката не съ
ществувала. била без вода по
вече от 1.0СЮ години. Обаче след 
време пустинният пясък затръ 
пал каналите и реката Се вър
нала в старото си корито.

Най-големият колбас на све
та е произведен 583 година в 
Германия. Тя била дълга 304

«1ШШП1;11П11Ш11В“,иглмдац 11Ш!!а1ШиШ;ШШ1ШШ1Ш;ШШ1Ш1ШШШШШШ1Ш111ШПШ1Ш11Ш1ШШ1ШШ.

* • • РАДИО НИШОтзив на Волтер за един кан 
дидат за Френската академия: 
„Вих гласувал за него; той е 
добър и мил човек. Трудове Програма на иредаванеШо

Манастир Морача ЧЕТВРТЪК 15 АВГУСТ
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на РТВ; 14,30 — Новини и 
днес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
15.00 — Предаване на българс
ки език; 15.30 — звучен бюле
тин на гераните; 15.40 — Мело 
дни ст наши авторис 16.00 — Ос 
ведомителен бюлетин; 16.15 —- 
Поздрави и желания на слуша
телите; 17.00—22.15 — Програ
ма на радио Белград и ЮРТВ.

ПЕТЪК 16 АВГУСТ
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на РТВ; 14.30 — Новини и 
днес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
15.00 — Предаване на българс
ки език; 15.30 — Ватрослав Ли 
сински: откъси от операта ,Лю 
бов и злоба”; 15.50 — Пее Хани 
Френсис; 16.00 Осведомителен 
бюлетин; 16.15 — Народни хо
ра; 16.30 — Танцова музика; 
16.45 — Валсове ст Федерик Шо 

17-00—22.15 — Програма 
на радио Београд и ЮРТВ.

СЪБОТА 17 АГГУСТ
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на РТВ; 14.30 — Новини и 
лнес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
15.00 Предаване на българс
ки език: 15.30 — Народни пес
ни; 15.50 - Пее АрсТн Де_ 
бюлетин; — 16.15 — свира ог>
^ аСзпЬ*:'Ътт,-на ^елмУт Захарияс;

~ Краища и хс;ра; 17.00
22.15 Програма на Радио 

Белград и ЮРТВ

здрави и желания на слушате
лите"; 12.30 — Младежта пред 
Микрофона; 13.00 -—- Седмичен! 
радио магазин; 13.20 Избрали/ 
сме за вас; 13.40 — Отбрах 
ме за вас; 14.00 — Из нашите 
'предприятия; 15.00 — Предава 
не на български език; 15.30 — 
Забавна музика; 15.45—22.15 —• 
Програма на Радио Белград 
я ЮРТВ.

Управителният отбор на 
КОМБИНАТА 

за гумени изделия 
„ДИМИТРОВГРАД” 

в Димитровград обявява
Манастирът Морача е построил през 1252 година внукът 

на Неманя княз Стеван. Покрай ■ своето историческо, художе
ствено и културно значение той е най-хубав, нафмонумента 
лен и най-добре запазен пометник от времето на Неманичите 
в Черна Гора. Манастирът е бил разрушен и за прът път въз
обновен по времето на княз Милутин. По време на турското 
робство бил опожарен, а през 1574 година отново го възобно
вил ровничкия княз Вучич Вучетич.

Конкурс
За избор на двама стипендиан
ти, които следват технологиче

ски факултет.
Кандидатите трябва да са ] 
довни студенти на технолога 

е кин факултет.
Износът на стипендията ) 
бъде определен по спора: 

мение.
Кандидатите трябва да пода; 
молба до Комбината, с коз 
гце приложат удостоверение 
издържаните изпити и Упо-< 
ширна биография.

ПОНЕДЕЛНИК 19 АВГУСТ 
4-00—8.02 — Утринна програ

ма, на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата , новини! 
й „Днес в Ниш”; 14.40 Рек
лами; 15.00 — Предаване на 
български език; 15.30 — Народ 
ни песни и хора 16.00 — Осве
домят бюлетин; 16,15 — Петна
десет с аксамбла на Отели; 16.30 
— Физическа 
16.45

култура и спорт; 
Испанска забавна му- 

Нпеа; 17|00—22/15 — Програма 
на радио Београд и ЯРТВ.пен;

ВТОРНИК 20 АВГУСТ
4-00—8.02 — Утринна програ

ма на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата и „Днеа 
в Ниш"; 14.40 — Реклами; 15.00 

Предаване на български е- 
зик; 15.30 — Звучен бюлетин 
на гораните; 
ски

УЧИЛИЩНИЯТ ОТБОР н 
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ в 

СМИЛОВЦИ РАЗПИСВА

Конкурс 15.40 — Хавай-
Осве-мелодии; 16.00 

ломителен бюлетин; 
Поздрави

Манастир Морача 16.15 — 
и желания на слуш” 

телите; 17.00—22.15 — Програ- 
" на Радио Белград и ЮРТВ.

ЗА СЕКРЕТАР 
НА УЧИЛИЩЕТО

Условия на конкурса:
Завършено средно икономичес

ко училище или гимназия. 
Основна заплата според Зако
на за обществените служители, 
а допълнителна 
нието на Общинската скупщи

на — Димитровград. 
Секретарът е длъжен да бъде и 

библиотекар.
Конкурсът остава открит 15 дни 

след обявяването

От първия живопис от 13 век са запазени частични фрес 
ки в дякопика, които по художествена обработка на фигури
те, свежея и нежен колорит, композиция и продуховепия об
раз на пророк Илия пра ставляват трайна ценност. Това е 
особена ценност на манастира Мерача. Фреските при входа 
на портала са с/г 14 век. докато Останалите фрески, добре за
пазени и колоритно свежи, датират от 16 и 17 век. До създа
ването на самостоятелна държава Черна Гора манастирът е 
бил огнище на борбата против турците. На неговите събори, 
където са вземани исторически решения, са участвували на
родни представители от всички краища на нашата страна.

Около манастира Морача са водени жестоки боеве както 
в миналото, така и по време на Народноосвободителната борба.

Д- Й.

ма

СРЕДА 21 АВГУСТ 1
4-00—8.02 — Утринна програ

ма на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата и „Днес 
в Ниш; 14.50 Реклами; 15.00 — 
Предаване на български език;

п НаР°А»и песни и хора 
16.00 — Осведомителен бюле* 
тин; 16.15 — Песни

НЕДЕЛЯ 18 АВГУСТ 
5.00—7.00—Утринна програма 

радио Белград; 7.00 — Нача 
„Днес в

на
ло програмата, 

емисия „Избрали сме 
за начало"; 7.30 — , Стоп’’ 7 35 
Народни песни и ‘хора; 8До 
Ьмисия за земеделс. произво
дители; 8.40 — Реклами; 9.00 __
..Весели радио новини"; 9 30 — композитори; 16.30 — Трибуна; 
Мелодии и шлагери- оач 16.45 — Оркесгрова забавна мУ-
дни игри; 10.00 — 'предаване ?>Ика; 17-00—22.15 Програма на

. на български език- 11 по тт^, нади0 Белград и ради0 програ-, п.ии . 1Ю ам на ЯРТВ.

наспоред реше_ Ниш" и

от наши


