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Величествен митинг на югославско-съветската дружба във Белене

ПодобряЬане на Ьзаимоошношенияша между СССР 

с СФРЮ ЬъЬ Ьсички обласши на общесшЬения, 

икономически и културен жиЬош

Ш;-;С ■ I'*:ш

По покана на генералния секретар па СЮК и президент
Гшш7та ~а сеИ па^Гя ТИТ° СТ 20 Зргуст 3 с™орн 
в нашата страна се намираше на почивка пъгвият секретар
ЙСР Никита ЙГ&-ЛЖ,

пързи секр^-ар на Москогсккя комитет на КПСС Егсричев и 
члена на ЦК КПСС и първи секретар на Ленинградския про
мишлен областен комитет на КПСС Толстиксв.

По време на пребиването си в нашата страна, където 
му беше устроен наи-сърдечеп прием, другарят Хрушчов освен 
столицата на СФРЮ — Белград посети иашиио-трактсршш 
вод в Раковица, където пред трудовия колектив на завода про 
изнесе реч. След посещението на пострадалото Скопие Никита 
Хрушчов съпровождан от президента Тито посети Социалисти
ческа република, Черна гора. В Титсград, Цетине, Кстор чеп 
ногсрците устроиха сърдечно и топло посрещане 
гости.

Слс.д петнадесетдневно 
щение в нашата страна на 3. 
сптември

посе-

Хрушчов 
със съпругата си и съпровож
дащите го лица 
Белград. За да се сбогуват с ви 

- сския, гост бяха дошли прези
дентът Тито със съпругата си, 
подпредседателят на Република 
та Александър Ранкович и дру

другарят

отпътувалот ОАуШ

гн високи югославски държав
ни и партийни ръководител.

Пребиваването на високи гост 
от Съветския съюз премина 
в приятелски амбиент ц сърде
чна обстановка.

за. шш
ШГ7‘

Сърдечна прегърдка на аеро-гара Сурчтна високите

Посрещането на министър- председател Хрушчов в 
Сплит не изоставаше по своята топлина зад посрещането в Че 
рпа гора. По време на посещението на високия гост в сплит- 
ската корабостроителница той бе поздравен от секретаря на 
Съюза на хърватските комунисти Владимир Бакарич.

На 25 авгУс Никита Сергеевич Хрушчов пристигна на Бри 
ОШ1, където бе посрещнат от президента на Републиката Йосип 
Броз Тито. На утрешния ден започнаха раз гаврите между пре
зидента Тито и неговия гост министър-председател Хрушчов. 
Разговорите преминаха в обстановка на откровеност 
взаимно разбирателство. По време на разговорите беше извър
шена приятелска размяна на мнения за сегашната междунаро
дна обстановка м както и за съвременните проблеми на между 
народното работническо движение. Бяха докоснати и двустра 
юп-е отношения между Съветския съюз и Югославия от глед
на точка на тяхното по-нататъшно укрепване и подобряване.

Един
от важните въпроси по който се водиха разговри на Бриони, 
е активността на двете страни в защитата и укрепването на 
мира в света, а във връзка с това и проблемът за нови възмо 
жности и нови почини на това поле. Разговорите ое отнасяха 
и до съвременните аспекти на приложението политиката на. 
мирното съвместно съществуване между държави с различни 
обществени системи. Проблемът за общото и пълно разоръжа 
ване зае изтъкнато място в тази твърде полезна, приятелска 
размяна на мнения. Бяха докос <атн, същс- така, и въпроси из 
областта на съветско- югославското сътрудничество в оказва 
нето помощ на стр-аните в развиие.

Според съобщенията с-*- Бриони президентът Тито и ми
нистър-председателят Хрушчов със своите най-близки Сътруд 
ници са водили разговори за съвремените проблеми на между 
народното работническо движене, и за това какво трябва да се 
направи за укрепне единството между 
други прогресивни сили в борбата за мир, демокрация и соци

ТИТО: По въпроса за пътищата на развитието на 
социализма съществува пълно съгласие

в нашите гледища
Обръщайки се към Никита 

Сергиевич Хрушчов и към мно 
жеството той изтъкна радостта 
си от това, че пред миньорите 
и другите трудещи се от Беле
не прнветствува човека, който 
из редиците на миньорите е до 
шъл на чело на великия Съвет 
ски Съюз, първата 
социализма 
другаря Хрушчов.

В речта президентът Тито е 
казал:

..Социализмът е станал реша 
Баща сила на нашето време. 
От това расте и отговорността 
На социалистическите страни и 
на всички социалистически и 
други прогресивни сили в све
та. Предимството на социали
стическа Система над кагшта5 
листическата може да се дока
же само с материалните успе
хи, с постояното подобряване 
на живота на най-широките 
маси на трудещптен се. а не с 
приказки и революционни фра 
зи.”..

,.На лице са всички условия 
социализмът. обществото без 
класи и експлоатация да пока
же докрай своето предимство в 
икономическото съревнование с 
капитализма. Като се има на 
ум тази неоспорима истина 
най-добре може да се види как 

псевдореволюциоиери 
революцио-

иа международното движение 
и пречат на законните проце
си които водят към неговата 
победа.

Социалистическите страни се 
намериха в следвоещ-.я пери
од в положение и пред пробле 
ма за уреждане на взаимните 
отношения, дори и в собстве
ните редици, върху принципи
те па марксизма-ленинизма. То 
е. аве беше лесно, нито сега 
върви леко. Нужно е обаче, и 
възможно, тези отношения да
се развиват върху принципите ста, расизма, анархизма н тн.

Налице са всички условия нашите отношения да 
бъдат още по-приятелски и по съдржателни

ме беше обусловен от 
обстоятелства. Още 1956 година 
се изтъкна в Декларацията за 
отношенията между Съюза нз 
югославските комунисти и Ко 
мунистическ^а партия на Съ 
ветския съюз която подписа
ха в Москва, ленинското гледН 
ще, че „пътищта на социалис
тическото развитие в различни 
те страни и условия са разли 
чни и че богатството в форми
те на развитието на социална 
ма съдействува за неговото ук 
рап вана”. .Във дзръзка (с тооц 
въпрос другарят Хрушчов изтъ 
киа преди няколко дена в ре 
чта си в Сплит правилността 
на това гледшце в сегашния 
момент. Особено ме радва че 
по този въпрос владее пълно 
съгласие в нашите гледища.”

Като изтъкна, че животът е 
потвърдил на практика систе
мата на общественото самоуп
равление и че и общественото 
самоуправление лежи в основа 
та на идеите на Маркс, Енгелс 
п Лепни той изтъкна че и дру 
гарят Хрушчов с право полага 
голямо внимание на този въп
рос. В продължение на речта 
другаря Тито изтъкна единство 
то па гледищата по съществе 
ннте международни проблеми 
н каза, че са налице всички у 
еловия нашите отношения да 
бъдат още по-приятелски и о 
ще по-съдържателни. Той под 
черта, с другарят Хрушчов и 
този път са водили обстойни 
разговори по непосредствените 
въпроси на по-нататъшното раз 
витие на взаимните отношения 
между двете страни.

... ,,Тсзп отношения досега ве 
че са се развили значително в 
различните области. Бяха пло
дотворни взаимните усилия, ко 
пто вече няколко полагаме, за 
да отклоним и превъзмогнем 
последиците от миналите неепо 
разумеиия, за да со обърнем 
към бъдещето и ние самите, 
като отговорни хора и нашите 
народи. Това не значи, че вси 
чко е направено. На лице са 
всички Условия за това нашите 
отношения да бъдат възможно
ПО-ПРИЯТСЛСКП II ПО-

телни.

цоналзъм и затова ние комуни
стите и народите на Югославия 
няма да жалим сили в работа 
за опазване и по-нататъшно
то укрепване на единството на 
международното ' работническо 
движение. Ще се борим про
тив всички опити на ония кои 
то настояват да отклонят от 
пътя на марксизма-ленинизма 
революционното международно
то работническо движение в 
посока на лъжереволюционои

и пълно

страна на 
нашия приятел.Разговорите продължиха и в вторник. 27 август.

Радва ме, че вие тук друга
ри и другарки, както и нався
къде в нашата страна, където 
нашите гости минаха показва
те по найнепосредствен начин 
нашите братски чувства към 
съветския народ и лично към 
другаря Хрушчов. Другояче и 
не можеше да бъде.

Радва ме също така. че дру
гаря Хрушчов който у нас е пр 
ебивавал и по-рано, можа да за 
бележи резултатите на творчес 
кия труд на нашите трудещи 
се. на нашето ръководство, на 
нашия Съюз на комунистите и 
на всички обществени органи
зации. Ние в Югославия тряб
ваше след войната да превъзмо 
гваме многобройни трудности и 
да разрешаваме най-крупни пр 
сАде-ч- I по-който вървях

нашите

социалистическите и

ализъм.
Съвсем е логично, че в репертоара на разговорите е фи 

гурирала и твърде важната тела. за подобряване на взаимотн 
тенията между СССР с СФРЮ вън всички области обществе
ния, икономически и културен жвот.

В информациите за течението на брионските разговори 
намерили израз пълното взаимно разбирател

съвременнотосе изтъква, че са
ство и съгласие за съществените проблеми на 
развитие и взаимни отношениямежду двете приятелски страни 

След четиридневна почивка- на Бриони министъР-прег<ю 
дателят Хрушчов задно с президента Тито тръгна към Копер 

Социалистичска република Словения и Хърват

разни
със своето лъже 
нно фразиране \и (иепюеледовз 
телиа политика подкопават не 
само придобивките на социа? 
лнзма но разбиват единството

на посещепие в
ско, където му, беше устроен Най-сърдечен и радостен прием и
посрещане.

ршЯр
;:ч:/ съдръжа

словаТито произнасят приветствениДругарите Хрушчов и



впимание речта иа др. Хрушчов.Трудовият колектив от машинно тракторния завод в Раковица изслуша с голямо

ХРУШЧОВ: Югославският народ може да се гордее 

с онова което е създал в своята страна
Нашияш динамичен юсш 

Никиша Сер/ееЬич ХрушчоЬ оправдано
По-нататък той се спря вър

ху промишлената мощ на Съвет 
ския съюз, а след това, че бор 
бата за мир и социализъм пред 
ставява в наше време насъщна 
и благородна задача и че мир
ът винаги е бил верен съюз 

социализма. Той подкре 
мнението си като каза: „Све 

товното комунистическо и ра-- 
ботническо движение стигна до 
важното теоретическо и практи 
ческо заключение, което се съ 

това че. в съвремената

рана през годините на народ
ната власт. С ръцете на рабо 
тническата класа и на техниче 
ската интелегинция са построе 
ни десетки фабрики. Израстна 
ха металургически предприя, 
тия. машиностроителни, корабо 
строителници, фабрики за те
жки машини, хемически пред
приятия, 
много други неща. Югославски 
те промишлени произведения 
се ползват с добро име на Съ 
ветския пазар. Затова, несъм
нено голяма заслуга има работ 
ническата класа, всички труде 
ши се на социалистическа Ю- 
гославия.

С голям интерес следя раз
витието на вашето селско стопа 
нство: Климатическите условия 
през тази година бяха у вас до . 
бри. Селскостопанските 
женици работиха добре. Радва 
ни, че това ви донесе добра ре 
колта.

Години наред и аз съм се за 
нимавал с земеделие и зная, 
какво за него значат климати
ческите условия. Ако завали 
•дъжд навреме добивът е осигу 
рен, обаче природата може да 
изневери, и тогава целият труд 
на земеделеца пропада. Какво 
да се прави? Нима з ерата на 
атомната енергия и покоряване 
ст на Космоса когато в науката 
и. техниката стават действител
но революционни промени тря
бва да се примиряваме с чуде 
сата на природата и да гледа
ме в небето: ще завали ли дъ
ждец?

Той изтъкна мисълта на Ми
чурин. че задачата на човека е 
не да търси милост от природа 
та. н.о да взема от нея и в тази 
връзка той посочи че науката 
и техниката са давали много за 
да избавят човека от непостоя-

Най-иапред изказа благодар
ност за гостоприемното посре 
щане и радостта си от срещата 
с миньорите, защото както ка
за той техния труд е много не 
обходим иа хората. След това 
като наброи местата които е о- 
биколил и се срещнал с югос
лавски трудещи се той каза:

,.Навсякъде се работи, живо
тът кипи, мислите на народа са 
насочени към бъдещето.

Югославския народ

Покрай голям брой 
ни отличия през 1959 
па другаря Хрушчов беше при 
съдена международната ленин
ска награда 
мира между народите”.

По време па посещението на 
Хрушчов в нашата страна со
циалистическа Югославия 
каза колко много цени неговия 
принос в делото на мнра и со 
цкализма и нвгвите заслуги за 
всестран развитие па югославс 
ксг&ъветското сътрудничество.

различ-Начннът по който първият се 
кретар на ЦК на КПСС и пред 
седател на Министерския

година
съ

ня СССР Никита Сергеевичвет
Хрушчов прекара почивката си 
в Югославия, твърде пластич
но се покрива с картината, ко 
ято изграждахме за нашия го 
ст през последното десетилетие, 
в което неговата личност оказ
ва силно влняне върху общес-

прогрес

,,3а укрепване на

ник на
пи

електроцентрали ипо-

твешм и [материален 
на Съветския съюз и върху 
развитието на международните

може с
пълно право да се гордее с оно 
ва което е създал в своята ст

стои в
епоха съществуват всички въз 
можности да се възре световна 
та война да осъществят принца 
пите на мирно съвместно съще 

Това заключение са 
на обстоятелството, 

че световната социалистическа 
система е пораснала неизмерно, 
укрепнала и става все повече 
решаваща сила която направля 
ва хода на историческото раз
витие. В борбата з амир заед- 

се намират всички ре

отношения-
В богата представа за Н. С. 

Хрушчов, между 
включва образа на подчертано 
витална натура, свеж и ориги
нален подход, на смело навли
зане в действителността и от- 

актуалнитв 
на живота на хората

другото се ствуване.
основаваНИКИТА ХРУШЧОВ ОТПЪТУВА ОТ ЮГОСЛАВИЯ

тру-време на първата срехча преди 
петнадесет дни, със аплодисмен 
ти пожела добър път на дру
гаря Хрушчов.

На тържествено изпращане 
од аерогара 'Сурчин присъству 
ваха: Титс. Лбванка Броз, Ран 
кович, Кардел, Станболнч. Ко- 
лншевски. Вукманович. Весели 
нов, Пуцар и другн високи дър 
жавни и партийни ръководите 
ли, генерали и адмирали от 
Югославската народна армия и

След петнадесетдневно преби 
ваване в нашата страна, съвет 
ският министър — председател 
със

кровени думи по 
въпроси — — 
и обществото. За десет години 

него упозна човек, ко съпругата си Нина Петров- 
съпрсвождащите го' лица

светът в 
11ТО не пропуска нито един удо 
беи случай да изтъкне красс* 
тата на социалистическите иде 

величието на поотнжения 
социалистическото общес 

и човек, който непрекъ

но с насЕОЛЮЦИОННИ и прогресивни си
на съвремената епоха...
„Социалистическите страни

на и
на 3 септември отпътува със са 
молет за Москва.

На гостите, които по време 
ма пребиваването си в нашата 

Македония,

ли
а ли и 
та на представяват ръководеща 

на широкия фронт на всички
антиимпериалистически сили

борят против заплаха- 
война. Ес-

посетихастрана
Черна Гора, Хърватско и Слове 
ния, и се запознаха 
хора и краища, водиха полез
ни к сърдечни разговори с пре 
зидента Тито неговите най-близ 
ки сътрудници, бе устроено тър 
жествено изпраштане* Па края 

по който съветският

твс, но
снато търси нови решения и по 

миилоните строители 
Упознах-

с нашите които се
та от нова световна

нашата обща цел
войната — Ще

■пик за
на новото общество, 
ме човек, който с голям смис- 

съотнбшението
тествено, 
осуетяването на 
се реши толкова по-успешно ко 

по-единствено действу-

ДР-
На изпращането бяха и чле 

новете на съветското посолство 
в Белград начело с изванредния 

пълномощен 
СССР в СФРЮ Пузанов, шефо 
ве и членове на дипломатичес 
ки мисии акредитирани в Бел

ъл за реалност и 
на силите Упорито се бори да °т 
страни от живота на социалис
тическото общество и - самите 
спомени от времето в което ли 
чните свободи на трудещите се 
бяха пълни с неизвестност; чо 
век, който безсъмнено е вдъх
новен о хуманизъм не само във 

на текущи решения 
перспективите

лкото
ват социалистическите страни, 
колкото са по-добри отношени- 

по-здраво на
на пътя. 
министър — председател почув 
ствува всичката 

- нашите народи изпитват към на 
родите на СССР. и всичките 
симпатии към него лично, зара 
ди неговата упорита борба за 
запазване на мира — нашият 
Белград и завчера, какт ои по

посланик наи
любов, която ята между тях. и 

шето приятелство.
град.

По време на тържественото из 
. пращане другарите Тито и Хру 

шчов произнесоха речи.

Отношенията между 
братските народи на 

Светския съюз и Юго
славия влизат в ново 

развитие

вземането 
и очертаването 
на своята страна, но и в разре 
шаването 1на сложните въпро
си в международния живот. Са 

по-малко от една година ността на климатическите усло 
аия- Той съобщи че подготвят 
пленум на Централния комитет 
на партията си. който ще се съ 

| стои в края на годината, като 
на него ще се обърне голямо 
внимание на мероприятията за 

I увеличаване

мо за
Н. С. Хрушчов на два пъти — 
в кубинската криза и в прегово 
рите за забрана на ядрените 
опити по особено силен начин 

развито чувство

Посещението на държавния 
секретар на външните работи 

Коча Попович в Полша
Като изтъкна че отношения

та между нашите народи са на 
влезли в ново развитие 
укрепват стопанските и ДРУГИ
отношения, а помеждународни- 
те въпроси правителствата про
явяват взаимно' разбирателство 
и съгласие той каза:

и че
прояви високо

отговорност и пред днешни 
те И пред бъдещите поколения- 

В течение на дългогодишпа- 
партийна дейност друга- 

пребивавал в 
области иа

на
производство 

минерални торове и други хими 
чески прозведеуия за селското 
стопанство.

Делегацията ще се завърне 
във петак 6 септември.

Министрите на външните ра
боти Коча Попович и Адам Ра 
пацки с членовете на делега
цията продължават политичес
ките разговори, койито започ
наха на 3 септември в Варша-

та си
рят Хрушчов е 
много републики и 
СССР. запознавал се на 
е рабодга на партийните орга
низации и стопански органи, с 
живота и работата на съветски 
те хора. Разговорите му с на
рода, съветите на най-различни 
въпроси които спомагат по-дсбре 
да (разрешат задачите^ да из
ползуват съществуващите въз
можности и резерви.

Другарят Хрушчов е неумо- 
борец за мир и сътруднмче 
между народите, за кому-

наши„Такова становище на 
те страни се обяснява с обща
та социалистическа природа на 
общественото устройство на Съ 
ветския съюз и Югославия, в 
взаимните интереси на народи
те от нашите страни. Общата 
задача за изграждане иа соци
ализма и комунизма ■ 
основата на нашия външнопо-

кои

място

ЕЗ
Както се и очакваше разгово 

протичат з сбстанов-рите
ка и ДУ^ на взаймно разбирател 
ство. Както се съобщава по-

това е

литически курс, факторът 
то определя насоката и харак
тера на нашата акция- 
срещата с трудещите се в 
лавия ние ясно съгледахме И 
пламения стремеж към "жив» 
та в мир, стремеж към укреи 
ване на братската дружба със 
Съветския народ с народите 
всички социалистически сгра-

време на разговорите министри 
те на външните работи са раз 
менили мненя по-международни 
проблеми и са разгледали въз 
можностите за разрешаване на 
актуални въпроси чрез прегово 
ри и споразумяване.

Политическите разговори ще 
бъдат завършени в петак, след 
завършеното на нашата деле^ 
гацията
по Полша, когато се очаква и 
публикуване на съвместно ком 
юнихе за посещението.

При
Югосрим

ство
низъм). Цс1крено признание на 
цялото прогресивно човечество 

многобройните грпредизвикаха 
адивни инициативи на съветско 

на Н. С. Хру ни.”то правителство и 
пгч.ов лично;

карибската криза, инициати 
ви кото изиграха огромна роля 
в запазването на мра, в отстра 

на опасността от тер

Накрая той благодари за сър 
за оказа

особено в дните
дечното посрещане и 
ната му част с даване звание-

Той ка
на обиколкатаот

то -на почетен миньор».
за че с най-голям интерес е 113Тятонявалето 

моядрена война. Другарите Хрушчов и Ранкович на митинга слушал речта на другаря 
и е съгласен с нея-в Раковица
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3
ф 1939 — 140 долада на 

глава от 
1962 — 500 Интеграция-какво е това и как се провежда в нишка околна

чрез съединяване на повече сто 
пански организации.

Предпядствията. значи се пра 
одоляват макар че забавят раз 
витието на интеграцита. (Напри 
мер при производителите на ко 
нфекцня, в дървообработваща
та промишленост, авто-съобще 
нията и още някои отрасли и 
области). Между слабостите тр 
ябва да споменем, че деловото 
свързване най-често е ставало 
зарад продажба на произведени

пред

населението; 
долара 

ф Субективният фактор 
— главна причина за 
забавяне процеса на
инеграциятат 

ф В Нишка околия има добри примери на делово сътрудничество и провеждане на интеграцията
Думата „интеграция” се изго

варя често, всекидневно, леко, 
но все пак: какво е това инте 
грация? Дали това означава на 
истина съединяване или фузи- 
ране на две или повече пред
приятия и създаване на някакъв
комбинат, котлос, гигант? Защо 
то под интеграция най-често по 
дразбираме тъкмо това: съедин 
яват се две предприятия. Оттук 
стигаме до .извода: ще има по- 
малко директори, 
счетоводство, 
директори, деловодители

производството на онова
по-рано изключително се внася 
ше — машиностроене, нефт 
тежка промишленост, хемическа 
промишленост и ти. 1- А селско 
стопанското производството в 
сравнение с 1947—1951 гдина се 
е увеличило с 1,5 пъти. В зна 
чителна степен се разви проми 
щ леността. която се опира вър 
ху селското стопанство — химн 
ческата. хатрййната, и тн., след 
юва консервната промишленост 
захарната и др.

ята и т отогава когато 
приятията почуствуват труднос 
ти в това отношение.

което да; специализация на 
ството н да се проведе 
ганизация на труда за 
стигнат

забавят процеса на 'интеграция 
та, начиная от застарелите рас 
поредби и положението в про
изводството до несхващането от 
страна на органите на управле
нието и ръководенето в някои 
стопански организации, 
всички явления могат да се за 
бележат на територията на Ни
шка околия. Тук особено'тряб 
ва да се изтъкне действието на 
така наречените субективни фа 
ктори. Често всички са съглас 
ни, че е необходимо да се раз 
вие някаква форма на делово 
сътрудничество между 
организации, тази необходимост 
доказват и техническо-техноло
гическите и икономическите а_ 
■нализи. но изпъква проблем: кой 
ще бъде директор, къде ще бъ 
де седалището на предприятие 
то и подобно. В тези случаи не 
е важно изискването интегра
цията да съдържа разделение 
на труда, специализиране 
производството, съчетаване на 
технологическите процеси, раз
виване на научно-изследовател 
ската дейност.

приозвод
нова ор 

да се по
максимално-възможни 

производствено-икономически е
фекти. Това не може да се пое 
1игне при съвсем строго специ 
ал 113пране произовдители. Тях 
значи трябва да свържем, 
ги интегрираме.

Фермите на интеграция,
Да се контрират средствата 
ито би съдействували 
гане на съвреемните 
ния в процеса 
то и зарад специализацията ко 
ято издига организацията 
.труда иа по-високо равнище, 
по-голяма продуктивност ц из
общо по-добри икономически е- 
фекти. могат да бъдат различ
ни. Съединяването

ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
ОХРАБЯВАТ

Почти Интеграцията започна главно 
преди малко повече от една го 
дина. Това е кратък период за 
даване на преценка, но все пак 
съществуват много положителни 
резултати. Комбинатът ..Стара 
планина” в Пирот е създаден 
от предприятието за отглежда
не и експлоатация на горите и 
от едно дървообработваещо пред 
приятие. Тази година този ком 
бинат е присъединен към пред 
прятето за изработка на ^мебе
ли „Полет” и е създадено едно 
солидно предприятие. То вече 
показа всички преимущества от 
интеграцията.

Какво значи интеграция мо
гат да покажат резултатите, ко 
ито е постигнал комбинатът „Ко 
паоник” в Куршумлия създаден 
от едно предприятие за експло 
атация на горите и един дър
вен комбинат. Дървесината се 
използва много по-добре откол 
ксто по-рано. Участието на тех 
ническото дърво в съвкупната 
дчрвесина възлизаше през 1960 
година на 31.4Чоо а след проведе 
пата интеграция то се увеличи 
на 41,1°/о. Концентрирането на 
средствата допринесе За по-го- 
леми капиталовложения за от. 
глеждане на горите.

Вече е извършена интеграция 
между двете найголями фабри 
кн в Ниш, фабриката „Станко 
Паунович” и фабриката за мо 
стове и стрелки. Резултатите 
не мотат да се видят, защото 
интеграцията току що е прове 
дена. Но концентрирането на 
средствата и възможноста от 
провеждане от специализасията 
ще дадът добри резултати.

да

с целзавеждащи 
кемерционалии 

и раз
личен административен апарат 
с други думи непроизводителен 
персонал. Какво ще стане 
зи хора — често си поставяме 
въпроса и не навлизаме по-дъл 
боко в процеса, който наистина 
се нарича интеграция и в необ 
ходимостта и в оправдаността от 
този процес.

Наистина и самото съединява 
не на две предприятия и тяхно 
то фузпране представява фор
ма на интеграция, но това е ед 
на от формите. Освен това съ 
единяването на две предприя
тия може да не представява и- 
кономическа интеграция, ако то 
ва съденяване е извършено ме 
ханически по някакви подбуди, 
които могат да не бъдат иконо 
мически оправдани. За да обяс 
ним п одобре това ще използва
ме добре проучените материали 
от едно републиканско съвеща 
ние по интеграцнони проблеми 
и събранието на икономистите 
от нашата околия- 
именно дали

ко
за пости 
постиже-

Какво означават 
ве в стопанството? 
ще бъде най-пълен 
ни националния 
ва на населението през 1939 го 
диа и 1962 година. В

на производствотакива ходо 
Отговорът 

ако се срав 
доход на гла

някоис те на

навечери 
сто на войната, когато доминира 
ше производството на стаоа 
Югославия на всеки жител се 
падаше по 140 долара от ново- 
създаданета стойност, а през
1962 година тази цифра----
заше на повече от 500 долара.
■1 ЗКЗ

или фузи- 
рането ако са икономически оп 
Г-авдани, с тенденция към изди 
гане на производството на съв
ременно равнище представ 

вид интеграция.
Това са

навъзли- ляват един 
Има много видсЕе. 
различни видове 
ние, но те до 
деха

развито материално про 
избодство изисква някои 
■ни:

на сдруже- 
сега не да- 

резултати
нови-

рационалност и рентабил
ност на производството, най-ра 
ционално използване на произ
водствените мощности, постига
не на оптимални резултати на 
икономиката

очакваните 
(касае се до различни делови 
сдружения организирани по-ра
но). Тъй каот тези сдружения 
не дадоха обществена 
нсст за ефикасно 
на задачите във връзка с кон
центрирането и насочването на 
средствата, ако ни банковата 
концентрация не дава пълна си 
гурност. а концентрирането па 
средствата става нужност — 
тогава ..добре поставената сто
панска интеграция, с добре по 
дбрани форми и с компетенции 
които определят истинска дело 
ва дейност възниква като необ

Все пак в Нишка околия и- 
ма добри примери на делово съ 
трудничество между електронс- 
ката промешленест' (РР заводи) 
и предприятието ..Полет” в Пи 
рот. значи между финалиста и 
едно специализирано предприя 
тие

сигур- 
разрешаванеот организацията

на труда и процеса 
водството както и 
нето на производителността на 
тРУДа. Но не само това Техни 
ката и технологията бързо се 
развитват и внасят революцион

на произ-
увеличава

за изработка на кутии за 
радио апарати. Като др^га фор 
ма се появи делово сдружение 
между стопанските организации 
— сдружение на животновъди, 
лозари и винари и подобно. Те 
зи сдруженя трябва да имат за 
цел
пласмент, съвместни производст 
вени програми. Трета форма са 
деловите общности. Всички по-

Да видиме
ни промени в процеса на произ 
родството. Такова развитие 
на модерното производст- 
ес.то, техниката и 
гията съдействуват и. още пове 
че изискват по-подробно разде
ление на труда дори и в между 
народни рамки. В рамките на 
националното стопанство, 
повече на

ИНТЕГРАЦИЯТА Е 
НЕОБХОДИМОСТ НА 
НАШЕТО ВРЕМЕ съвместно производство.техноло

Стопанството се намира 
Производството

въз 
отбел-

ходимост концентрация на сред 
ства като инструмент от изклго 
чителен общиствен интерес”.

ход.
язва незапомнено 
По отношение на 1939 
промишленото производство ва 
Югславия се е увеличило с пет 
пъти през 1962 година. Започна

ши на територията на околия 
та са свързани в една общност 
— предприятие за Пощенско- 
телефонни съобщения. Имаме 
и четвърта форма на интегра
ция: създаване на комбинати

увеличение.
година още

социалистическото. ПРЕДПЯСТВИЯ ИМА ДОСТА
Съществуват много обектив

ни и субективни фактори които
става небходимост да се извър 
ши подробно разделение на тру БЛАГОЕ МАТТГЧ

’Ж. ’ ж. ж ж ‘ ж. ж жж ж ' ж ■ ж.\
\

' ж. ж.
<Петър КОЗИЧ

Септемврийското въстание в България 

1923 година на страниците на юго
славския работнически и ечат

на протест тези злодеяния и умоляваме за бъ 
рза интервенция на общественото 
зашита на хилядите жертви от техните главо 
ник публикува и „Отворено писмо до българ- 
рези”. (,.Раднпк”,- бр. 82. 1923). Същият 
ските работници ц селяни”, което отправиха 
Коларов и Димитров.

Навсякъде в Югославия беше организира 
на помощ, на българските ''О.^.Т^аптн-р еволго- 
циоиери. Така в „Радник” четем: „Незавнси 
мата работническа партия чиято организация 
е Ниш веднага образува комитет за помощ .на 
бежанците от България призовава всички св
ои организации в страната незабавно и с най- 
голяма енергия и преданост да направят вси 
чко да се осигури материална пемвщ за бежа 
иците” (бр. 82. 1923).

И не само партията но и местните органи 
зациц (Пирот 600 дин. Лесковец 86 дин итн — 
,,Радник” бр. 83. 1923( и отделни лица) Нада 
Спасич чист приход от концерта в Ннш и 
Скопие 4.660 дин.” — „Радник” бр. 86. 1923), 
се отзоваваха на въдваиието за помщ. Тако 
ва едно възвание публикува и ,.Орга низова ни 
радник”, централен орган на независимите си 
ндикати на Югославия под заглавие „Интерна 
ционално държание на пролетариата”, който 
между другото съдържаше: „Да изпълним св
оя интернационалистически дълг. Да подадем 
братска ръка на нашите избягали другари н 
чрез тях на целия български трудов народ, 
които днес пъшка под злодейския белогварде 
йски режим. Да направим: всичко щото наши 
те български другари, които бягат пред кърт 
вавйя режим на Цанков и Александров да 
почуствуват сърдечен братски прием в наша
та среда, за да може това да им даде нов пот- 
тик за продължаване да борбата до окончател 
на победа на пролетариата”. (4. X 1923).

Солидарността между българския и юго
славски пролетариат и този път се показа по 
следователна па своите традиции и в духа на 
пролетарския интернационализъм!: Преценя
вайки критически периода на септемврийско
то въстание Моша Пияде пишеше по това 
време, че пролетарската революция без оглед 
навсичко. е получила оамо нов опит. „Сеггге 
мврийското революционно движение в Бълга 
рия — казва той — е потушено в кръв. Мно 
го села са превърнати в пепелища. Вялият 
терор върши в страната страхотно опустоше
ние. Но все пак революцията не е победена”. 
(„Борба” книга 1. бр 4 стр. 162 1923). А Фи
лип Филипович, вождът на югославския про
летариат. посочвайки също когато и самите 
български ръководители, пропуските и такти 
ката на БКП по време на въстанието нзтькв 
че все пак това е „една от най-добрите пар
тии" в работническото движение („Борба” кн. 
2 бр. 4—5, 1924), която ще доведе българския 
пролетариат да целите и идеите на Септем
врийското въстание.
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ч огато през пролетта на 1923 година се

кретарят на Българската комунисти
ческа партия Васил Коларов се обър

на към земеделското правителство на Стам
болийски с молба да позволи въоръжаване 
на градските отреди с оръжие от държавните 
магазини, защото фашистите бяха започнали 
все повече да се организират и подготвят за 
преврат, беше му отговорено:

— Когато бъде превратът на 15 минути 
преди това ние ще ви въоръжим.

вече какво да се чака и на-^23 септември 1923 
година избухна въоръжено1 въстание под ръ 
ководствого на Комунистическата партия. Цо 
лият северозападен край на България, Вра
чански и Видински окръг пламна в отъня на 
въстанието, а след тях последваха части от 
старозагорски, пловдивски, бургаски и други 
окързи. Макар че въстанието продължи по
чти дае седмици, с безпримерен героизъм на 
отделни лица, беше потушено вкръв. Около 
30.000 работници селяни, и народна нителиге 
нция паднаха като жертви както по време 
на самото въстание, а още повече в репреса 
лиите и зверствата на фашистите след него. 
„Радник”. вестник на НРПЮ публикуваше 
статии и публично разобличаваше, зверските 
методи на фашистите пред югославските на
роди. В статията „Кръв и разрушения цару
ват в България” пишеше: Така например се 
ло Метковец, ломска околия. В двора на учи
лището било събрано цялото село и докарани 
80 селяни, предимно млади хора, които главо 
резите вързали един за друг за краката и ги 
изправили пред училищната стена. Едни офи 
цер главорез дал нареждане иа музиката да 
свила, а иа селяните да викат „Ура да живее 
цар*ят” и няколко залпа всички били избити. 
Жени, деца и майк на избитите с писъци се 
хвърлиха върху купчината жертви облята с 
кръв. но свирепите главорези ги разгонили с 
камшици и пушки. След това всички били за 
държани да играят хоро да заблагодарят нЯ 
.спасителите на отечеството”. Който се про
тивил бил убит. Както навсяюье така и тук из 
мъчваните селяни се държали достойно и на 

,огън'’ отговаряли „Да живее ре>--
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*
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ч
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ч — Господин министър, обърнал се Кола
ров към заместника ^ на Стамболийски Райко 
Даскалов, не ще имате тези 15 минути да ни 
въоръжите-

И така и беше- С решително нападение 
фашистите от „военната лига под ръководс
твото на своята организация „Народни сго
вор”, начело е реационния професор Алек
сандър Цанков на 9 юни същата година извъ 
ршиха държавен удар, зверски убиха Стамбо 
лийски. заведоха открита фашистка диктату
ра и тръгнаха в изтребителен поход против 
прогресивните цили в страната. В страната бе 
заведен терор а Цанков, след като видя, че 
в комунистите има най-гошяма опасност, вър 
шеше огромни репресалии и убийства на бъл
гарските комунистически лидери.

Югославските работници и комунисти, 
вече бяха опитали меча на Обзнаната
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какво значи, когато буржоазията с 
средства се у етери срещу пролетариата, вди 
гнаха се открито против фашисткия терор в 
България. По цялата страна се провеждаха 
протестни митинзи, а на 31 август на протес
тния митинг в Ниш организиран от местната 
партийна организация (НРПЮ).' единодушно 
бе приета резолюцията и акцията от митин
га на белградски пролетариат, проведен на 
26 август 1923 година („Радник” № 79,1923), 
„против кървавия бял терор”.

Обаче преследванията в България започ
наха особено тогава, когато на 12 септември 
правителството на Цанков извърши голяма 
провкация като арестува над две хиляди ко 
мунистически активисти и ръководители, ка
то предварително разтури редакцията и печат 
циците на комунистическите вестници, завзе 
партийните помещения, клубове итн. Нямаше

I
ч командата ..

волюцията” (бр. 91.1923.).
Много български революционери успяли 

да емигрират. През Пирот и Ниш за Виена и 
Съветския съюз преминал водачите на българ 
ския пролетариат Коларов и Димитров. Зае
дно с други избягали народни представтели 
(комунисти и земеделци), кого преследвани от 

, фашистите, те от Ниш изпращат възвание до 
обществеността в което, между другото се ка 

„Подписаните български народни предста 
имет она българския селски и ра

I !ч

$ Iч
Iчч

Iч Iчзва;
вители, от
ботнически народ, повдигат пред съзнанието 
на цивилизираните народи своя глас в знак

Iчч
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БРАТСТВО4

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ ноЬ секрешар 

на Общинския комишеш на СКС 

Ь ДимишроЬ1рад

Разширен пленум на Общинския отбор на Социалистическия съюз
в Димитровград във връзка с подобрението на селското стопанство

ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО ПОДОБРЕНИЕ НА НАШЕТО
сеДско стопанство е нужно ангажирането
НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕСКИ СИАИ

За нов секретар на Общинс
кия комитет на СКС в Димит
ровград ма 10 август тази годи 
ма бе избран другарят Георги 
Алексов, който неотдавна се за 
върна от Висшето политическо 
училище за обеществено-поли- 
тически науки в Белград- ДРУ 
гарят Георги Алексов беше сек 
ретар на Общинския 
па СКС от октомври 
октомври 1961 година, 
замина на школуване-

Досегашният секретар на ОК 
па СКС Кирил Ташков преми
нава 'иа нова длъжност.

обективни причини, но вината 
повече
фактори. Земеделските 
радии недостатъчно 
чат със селскостопанските слу- 
жбн, а работят по инициатива 
на селскостопанските специали
сти. които са малко.

На пленума се изтъкна, 
занапред земеделските коопера/ 
цип трябва Да прилагат ония, 
форми иа договориране, които 
са от полза и за производителя, 
и за кооперацията. Освен това

През последните три години 
— селското стопанство в Димит 
ровградско стагнира. Това пре
ди всичко се отнася до произ 
водството на високодобивни сор 
тове пшеница. Кон са причини 
те за стагнацията? Какво е не 
обходимо да се предприеме за 
премахване на досегашните ела 
бостн и въпросът за иитергация 
иа земеделските кооперации — 
а бяха тема на състоялия се на 
16 август в Димитровград раз
ширен Пленум на Общинския 
комитет на СКС. Общинския 
отбор на Социалистическия съ
юз на младежта, “ сслскостопаи 
ски специалисти, представители 
на земеделските коопрации и 
представители на масово-полн- 
тическите организации в кому
ната.

Слабата активност на земеддл 
ските кооперации за подобрение 
иа селскостопанското произвСд 
ство, ориентировката ни все по 
вече към търговия доведе до 
•“-ташация на това производст
во. Това. особено се вижда от 
все по-слабия интерес на част
ните производители за пристъп 
ване към производствено сътру 
дничество е кооперациите. По
следните три години — добиви 
те от пшеницата, които бяха 
незадоволителни 
шо се отразиха и върху коопе 
рациите, и върху самите произ 
водители. Кои се причине за то 
ва?

то внимание при отглеждането 
ма пшеницата. Така през тази 
производствена година пшени
цата но е пръскала на време 
ма територията земеделската ко 
сЬерациц Победа”, докато па 
територията на „Сточар” — въ 
обще не е пръскане срещу пле 
вели и
Сивите са намалени за около 
15°/о.

Причини за свободите доби
ви през тази година са и ипвод 
пенията, слънчевия удар и др..

в субективните 
косят е-

леж
сътру дни-

комитет 
1958 до 
когаточепо този начин До

- - — т - — -у— ■. -т ,

Георги Алексов

Акции за електрификация на селата от 

Заоърдието и Бурела отново ще продължи
късне с акцията по електрифи- 

ни уведомиха компе-
Поради сезонните работи — 

акциите по електрификацията 
на селата от район Забърдие и 
Бурел бяха в застой. Сега след 
привръшването на главните се 
зенни полски работи около при 
бирането на реколтата 
ново ще продължат. Ще се про 
дължи със събирането на сред 
ства — от изкупването на мля
ко и други селскостопански 
произведения, както и от тютю 
на. Някои села и ггрез тази е- 
сен ще произвеждат вар и по 
този начин дойдат до значите- 
ни средства.

кация
тентите органи на Общинската 
скупщина в Димитровград.

I% М. А.

оттвърде ло
:*г •*.

И »Градня« ще уча
ствува във възобновя

ването на Скойие
На пашаСамо първите две години от 

започването на сетва с цнеоко 
добивни сортове пшеница — да 
доха високи добиви. Така през 
производствената 1957 58 година
— добивите на територията на 
земеедлека кооперация ..Ниша
ва” сяха по 3.900 кг от един 
хектар, от които, като премах
нем разходите на кооперацията
— на производителя оставаха 
по 1.120 кг чист добив от 1 хек 
тар- Затова през следващата 
производствена година числото 
на кооперантите се увеличи от 
2 -— на 162, а добивите възли
заха на около 4.160 кг — на е- 
дин хектар. И засятите площи 
под високодобивни сортове пше 
кица се увеличиха — от 1 ха 
през 1957 — на 52 през 1958 го 
дина. докато в производствена 
та 1960 година — кооперарира- 
ните площи възлизаха 
ха. Обаче — добивите през тази да се извърши мелиорация на 
година бяха по-слаби — по 3.600 пасищата и пр.
кг от 1 хектар. На производи
теля оставаха 917 кг. През след 
ващите две години — добивите 
бяха все по-слаби; през 1961 го 
дина — 3.700 кг от- 1 хектар (ие 
що по-добри от 1960), през 1962
— 2.800 кг и през тази производ 
ствена година — те са най-сла- 
ствена година — те са най-сла
би — 2.300 (средно). След отби
ването на разходите на коопера 
цмята около производството — 
на производителя остават от 6 
до 660 кг от 1 хектар.
. По този начин, през настоя
щата година на територията на 
земеделска кооперация „Ниша
ва” ;— от 225 кооперанти 17 ос 
тават длъжни на кооперацията, 
докато 31 едва ще могат да се 
покрият като на тхя не остава ни 
що. Сщо е положението и със 
.земеделската кооперация По
беда” в Смиловци.

Слабите добиви на територи
ята на кооперация „Победа” до 
ведоха до там, че 50%о от коо
перантите ще получат по 500 кг 
жито. 25%о едвам ще покрият раз 
ходите на кооперацията, докато 
.— 25%о остават длъжни. При 
гарантираните добиви, къдсто 
преценката е била 900 кг от 1 
хектар, а добивите са — 800 кг
— кооперацията ще има чиста 
загуба от над 1.000.000 динара.

Приведените данни говорят, 
че през последните няколко го 
дини — производството на пше 

— намалява. Кои са при 
чините за това рапидно намале 
ние на добивите?

ние. Помощта на кооперациите 
занапред ще трябва да бъде по 
голяма и в това отношение.

— много от селскостопанските 
производители са прилагали аг 
ротехниката по свое нахожде- Към 10 септемврдг около 50 

работници и майстори от Ди
митровградското строително пре 
дприятие „Градня” ще заминат 
за Скопие, където ще вземат у 
частие във възобновяването На 
разрушения град.

Повече вппманпе иа животновъдството Съвсем неоснователни са слу 
ховете. че в Бурела щ се пре-

На пленума се засегна и въ
просът за по-нататъшното раз

ница и Димитровград — и по- 
нататък да останат. Друг един 
вариант е да се обедият коопе 
рациите в Смиловци и Камени
ца — и кооперациите от Буре
ла да се присъединят към „Ни 
шава” в Димитровград, и трет: 
всички земеделски кооперации 
да се интегрират е един селско 
стопански комбинат в Димит-1 
ровград. Кое от тези три реше 
ния още бъде най-добро — нас 
кора ще чуем от най_еминент- 
ните селскостопански специалн 
стн в комуната.

влтие на животновъдството в 
нашия край .Вече от известно 
време се обсъждат възможнос
тите за донасянето на програ
ма за формиране на овцефер- 
ма с 20.000 овце, която ще тря 
бва да бъде готова до края на 
тази година. Нейната реализа
ция би трябвало да стане до 
1967 година. Обаче за тази цех 
ще трябва чувствително да се 
увеличат площите по-д фураж,

Адаптация на сграда 
за нуждите на обучението 

в Градини
За работите в Скопие „Град- 

ня” ще закара ейоя механиза
ция- Димитровградските строи
тели ще изградят 10 монтажни 
къщи и ще оспособят за квар- 
тируване няколко десетина сгра 
ди в селището „Вардар”, общи 
на Кисела Вода.

Тази учебна година в Гради 
ни ще започне в новоадаптира 
на сграда, кеято еднакво ще бъ 
де отдалечена от Бачево и Гра 
дини. За адаптацията, освен до 
броволната помощ на двете се
ла — значителна помощ ще да 
де и Обниската скупщина в Ди 
мнтровград, така че тя ще бъде 
оспособена на време.

на 109

Подготовките за заминаване в 
Скопие са в пълен разгар.На пленума обаче се изтък

на, че земеделските коперацик 
водят твърде лоша политика по 
отношение запазване на сточния 
фонд през последните две годи 
ни. което има твърде лоши пое 
ледици. В подобрението на жи 
вотноеъдството трябва да се ан 
гажират и ветеринарните служ 
би. конто 1 досега са давали 
превентивиа помощ.

М. Андонов М. А.

Наш коментар папските производители да кооперират, а 
после —не им оказвахме пълна помощ 
при отглеждането на същата, а такова е 
необходима... Нашата работа чрез общест- 
вепо-политическите
кампанийна. След засяване— всичко затИ 
хваше. Сега забърдчаии 
„политическа” пшеница—те ще искат сме
тка, а това

Важна задача бешеорганизации

вече не искат

постоянна помощ вИнтеграция 

на земеделските 

кооперации

ще реч
производството. Само по такъв начин ще 
можем да се падявамме на високи доби
ви”...

Есенната сеитба е 
земеделските кооперации 
па Димитровградска община са готови — 
въпрос е за разискване. А защо?

Причшщта не е една. Това най-ярко из 
тъкна и неотдавна състоялият се пленум 
на ОК на СКС, ОО ССРН, ИО СВ. Секре
тариата на ГОМ, управителите на земедел
ските кооперации и селскостопанските спе 
циалисти от Общината. Две-три години — 
с кооперирането в Димитровградско не вър
ви. Особено — тази година. Вината за. то
ва пай-много пача върху земеделските ко
операция, които, както бе изтъкнато и на 
пленума — откакто започна да се сее ви- 
сокодобивна пшеница не направиха нищо 
за усъвършенствуване на технологическия 
процес на производство. Не предприех!а ни 
то една нова крачка към подобряване. И __

на прага. Но дали 
на територията

Пленумът постави като първсстепена 
пред всички масово-политически орланиза 
цип в комуната — подобрение на селско
стопанското производство, 
момент — това ще се състои в 
помощ на

с В настоящия 
актвнатаСлабото кадрово състояние 

на кооперациите е сигурно ед 
на от главните причини за зае 
тоя в селскостопанското произ
водство в Димитровградско. Са 
мо някои от кооперациите и- 
мат агроном!! и селскостопанс
ки техници. Това положение до 
вежда до различни ексцеси в 
селскостопанското производст
во. На територията на Димитров 
градска община съществуват 6 
земеделски кооперации. много 
от които само жиЕуркат... На 
пленума се зае становище да се 
побърза с разглеждането на въз 
можностите за фузиране или 
интегриране на кооперациите в 
4,2 или една кооперация в Об 
щината. която да води стоттан 
ска политика по пътя на подоб 
рение на производството и не
говото постоянно увеличение. 
Засега съществува предложение 
кооперациите в Поганово, Търн 
ско Одоровци и Барйе да бъ 
дат обединени в една, докато о 
станалите —в Смиловци, Каме

земеделските кооперации в 
договорирането със селскостопанските про
изводители, но и помощ в правилна и до
статъчна употреба на изкуствени и естес
твени торове, навремено пъ|угкане;„ земе 

кооперации още по-тясно трябва 
Да се свържат със селскостопанските слу
жби в

делските

комуната н околията, чиито ценни 
съветп трябва да ползват всеки момент.

заключенията от разширения 
от 16 август, няма Да 

на хартия”, а ще 
септември тази година 

кооперативни съвети, местни 
организации на. Социалистическия съюз, 
първичните организации иаСъюза на ко- 

остаиалнте масово-тюлитиче- 
органмзации, които ще трябва да ги

сайонн^5^' 3 След това ще се състоят и
белязана СЪЕеща1Шя на които ще бъдат иа-
стоГтя™ КОНкретт,и мероприятия за предстоящата есенна

Затова, 
пленум на ОК СКСследствие на суша и наводнения, следствие 

на „топлинни удари” и други
кица

_ останат „мъртво слово 
се доставят до 5 
на всички

природни
бедствия — известно число производители 
— покрай това че не получават нищо от 
тазгодишната реколта, остава да дължи на

Още от първите години откак 
земеделските кооперации започ 

да влизат в-'производстве
но съдружие с производители
те — в технологията на произ 
водството не е променено нищо. 
Не се върши — усъвършенст- 

място. То

наха кооперацията! •
мунистите и 
скиг3а извод, пека приведем дискусията на 

един от участвуващите в пленума, който 
между .другото каза: „.. . В Забърдие, ние 
наистина не проявявахме достатъчно 
мание и грижа за подобрение на производ
ството на пшешща... Цялата наша рабо
та се състоеше в това да убедим селскосто

вуване. а се тъпче на 
ва е основната причина, която 
разочарова много селскостопанс 

призводителн. Освен това в 
много райони земеделските коо 

не са обрнали нужно-

В1Ш-

сеитба.ки
М. А-ч

перации
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Димитровградската конфекция има реални изгледи за изпълнение на плана

ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ 

— »СВОБОДА« Е ИЗПЪЛНИЛА 

ПЛАНА С 58оГГодишна почивка но 

трябва и да се работи — Новата система на възпаграждавапе чувствително увеличи произво
дителността на труда.

Само преди няколко години 
— конфекция ..Свобода” беше 
едно западнало предприятие,, 
по-точно — работилница. Про
извеждаше почти всичко: в но 
йния състав се намираха и обу 
щарски, хлебопекарски и дру
ги цехове — дори и месопрода 
вница. Със своите 50—60 работ 
ника, това малко предприятие 
само живуркаше...

На няколко пъти — трябва
ше на бъде ликвидирана... Про 
мени и няколко директори.

От 1962 година обаче след из 
вършената реорганизация намо 
ри своето място, конфекция 
„Свобода” То се специализира 
като предприатие за изработка 
на тежка конфекция — мъжко 
облекло, манта, виндякни и 
балтони. Вътрешната организа
ция на предприятието се изме
ни из основи. Сега всеки рабо 
тник е свързан за производ
ството — което има верижна 
система. Изработеният правил
ник за разпределение на лични 
те доходи се прилага напълно.
Тези мероприятията положител 
но действуват и — предприятие 
ето тръгна напред... Броят на

та. Сега настъпва нашия1 со-работниците нарасна на 146.
Конфекция „Свобода” овладя 
пазара. И личните доходи в 
1962 в сравнение с 1981 година 
се увеличиха с 44%, чистият 
доход с 40°/о деловите средства 
с 34%. работната ръка с 2%«. ля 
чните доходи с 37%о, нето-произ

Юли и август са месеци на 
годишна почивка. ТЪва не е само 
случай в Димитровград. Но — 
и покрай това, животът трябва 
да тече нормално. Дали беше 
така и при нас? Не би могло на 
се каже положително. Ако те
зи дни някой е имал нужда от 
някое удостоверение или 
документ, най-добре е могъл да 
види спретнатостта на много 
служби в Общината. В една ка 
кцелария ще му кажат — „дой 
ди утре”. На утрешния ден; 
„Напиши това и това”, след то 
ва отнеси се до еди коя си слу
жба. Там някой от ..отговорни
те” е на годишна почивка, а ли 
цето което го замества — не е 
„запознато с проблемите” и не 
може да свърши успешно рабо 
тата...

И така нататък.
А ако при всичко това е да 

речем петък, тогава — здраве 
му кажи! Или заместникът е 
излязъл за „момент”, или пък 
има друга работа (петък е — 
дошли са приятели и близки от 
село). И гражданинът чака. Ще 
дойде и 13 и 30 часа и служащи

ят ще обърне ключа.. Завърше 
но е работното време.

А за гражданина Н. Н. до- 
от Сенокос. Врабче, "вер- 

зар или Мъзгош като 
ма работно време. Той 
утре да дойде.

От 68 служащи в Общината— 
тези дни повече от 16 души са 
на годишна почивка. Числото 
на отсъствуващите не е голямо 
А все„пак — работите не върв
ят най-добре. За едно обнкиове 
но удостоверение всеки гражда 
ншг трябва да измине 
от 50 километра: един два пъ
ти ;Ь село, разходка от канце
лария до канцелария и така на 
татък...

Въпреки, че сезонът на годи
шните почивки още трае все 
пак би трябвало да се намери 
начин да се облекчи граждани 
нът пред гишето.

Защото — служащият зад ги 
шето знае да каже — зъвърше 
но е работното време — но как 
во да каже оня, който трябва 
да изгуби още един ден?

ЗОИ.
„Добивът на стопанската ор

ганизация, заяви другаря Дул» 
ко Бшнчан, в сравнение с мина 
лата година тази година за пър 
вото шестмесечие е увеличен с 
55%о. докато чистият доход —

шъл
чели ня- 

може и
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Щ, ,Забравени иредложения па събранията на избирателите в Димитровград
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ САМО НА ХАРТИЯ
През месец март и юни мина 

лата година в Димитровград бя 
ха проведени събрания на из
бирателите, които по своята ма 
совност и разгледани теми — 
обещаваха добри резултати.

Какво е положението днес? 
Има ли съществени промени по 
най-наболялите въпроси, които 
се засегнаха на тези събрания?

Снабдяването с хляб и хлеб
ни печцива — пак не задо
волява...
Когато миналата година изби 

рателите от Димитровград кри
тикуваха лошото снабдяваше 
На града с хляб и хлебни про
изведения, новата парна хлебо
пекарница беше в изграждане. 
И всички се надявахме, че с 
нея ще се разреши въпросът. 
Но това не се осъществи напъ
лно... И с®га в хлебопродавница
та всяка сутрин ще намерите 
дълга опашка. Доставката на 
хляба не се върши преди запо 
чване на продажбата, а едновре 
мено. В такъв случай, гражда
ните чакат на крака докато 
хлебът се приеме от продавача. 
Пък — и на качеството на хля 
ба — все още могат да се нап
равят уместни забележки... Вси 
чко това комуналното предпри
ятие все още не може успешно 
да разреши, все още се тъпче 
на място.
За димтровградчани — може м 

по-лошо месо?!
И миналата, а и тази година 

— въпросът със снабдяването 
на града с месо и месни произ 
ведения си остава актуелен. Ра 
зликата е само в това, че мина 
лата година — месопродавница 
та държеше селскостопанското 
сдружение, а сега — комунал-

Услуга”. 
Твърде често димитреш градча- 
ни с часове (особено неделно 
време) чакат за месо 
края получават слабокачестве- 
Но месо. Затова и оплаквания
та на гражданите 
зачестиха. Обещанията от мина 
лата година, че 
Ще се поправи си остана — са
мо обещание...

Асортиментът на 
Димитровград е съвсем 
ден. Изобщо, или съвсем рядко 
ще намерите добри детски обу в 
ки, облекло и пр. За много, на 
глед дребни работи, димитров- 
градчани са принудени да оти
ват в Пирот, Ниш и другде.. •
Нехигиената — са тара песен,..

От няколко години насам — 
Димитровград сс изгражда ин
тензивно. Това радва всекиго, 
когато гледа как расте родния 
град. Обаче 
те и някои заведения — пак са 
нехигиенични, както миналата 
X предишните години. Димтров

вече сега — водата е неразре
шен проблем. Мощността 
градската мрежа не може да за 
доволп нуждите на населението. 
Ог друга страна 
ждани и по-нататък я използ
ват за напояване 
Комуналното предприятие 
пред,приема по-сериозни мерки, 
макар че с-т ден на ден — този 
проблем става по-сериозен. Ос 
вен това — много чешми в гра 
да са развалени.. . а „услуга” 
не ги поправя-

град е сигурно от малкото гра 
дове. чиито улици нямат кош- 
г.ички за отпадъци, в които от 
цветята на балконите водата на 
право се стича върху невините 
минувачи и тн.

В разговор

на
Магазинът па ,.Свобода” в Ниш

много гра
водство с 40%. фондовете ж* 
предприятието с 45‘Х» и тн.

също с 35%. Докато миналата 
година на предприятието не ос
тана нито нинар за различни 
фондове — то тази година ще 
има около 7 милиона неразпоре 
дени средства...

Интересувахме се и за проб
лемите, които предприятието 
среща в изпълнението на пла

на градинисъс санитарния 
инспектор Цветанка Иванова чу 

някои твърде отрица-
кс

хме за
телни мнения по отнашение на 
хигиената в Димитровград.

Производственият план за та
зи година ще бъде преизпъл
нен— Макар че постъпих на ра

бота от скоро — „работа” имам 
много. Търговските магазини 
на „7-ми юли” — „Деликатес” 
и други са крайно нехигиенич
на земеделската кооперация 
„Нишава” не са по-чисти

— Затова „паднаха” и първи 
те глоби. Продавачът в слад
карница „Нишава”, е глобен със

От разговор с директора на 
предприятието Душко Бишчан 
узнахме за изгледите на пред
приятието за изпълнение на 
т!аз гейдишния 
план.

„Конфекция „Свобода” има 
реални изгледи да преизпълни 
производсвения план за тази 
година, казва той. „При план 
от 232.000.000 динара, конфек- 

вече е

на.
„Най-голяма спънка в изггьл 

ннието на плана н по-нататък
производствен

Това е само една част от про 
миналата.блемите ,които още 

пък и предишните години са из 
тъккати и разкритикувани 
събранията на избирателите. По

си остава доставката на сирови 
ни. каза директорът на конфек 
ция „Свобода”. Освен това — 
и кадрите ни задават сериозни 
грижи. Засега имаме двама ко 
делари. но в бъдеще ще ни тряб 
ват още. Също — нямаме дос
татъчно високо квалифицирана 
работна ръка. Нашите работни 
ци, които преди да постъпят на 
работа в конфекцията са били 
частни занаятчии, трупно свих 
ват с модерния начин на произ 
водство...”

на

осъществилацнята
122.000.000 още в първото полу 
годие. Значи в първото полуго 
дие — планът сме преизпълни 
ли с 8%. а целокупния план 
за тази година сме изпълнили 
с 58%о

-"ХХГ.'-

т^-
само за първите шест

смесеци.
Освен това, каза той, сега е 

и „морт” сезон за конфекция- Матея Лидоа

Ногата ш познаваме законите
На 5 август по нареждане на 

техническия директор на шива 
шкото предприятие „Свобода” 
ст Димитровград Митко Тошев 
портата па предприятието бе за 
творена един час преди опреде 
лсиото работно време и на 17 
работника този ден бе ие позво 
лепо да заемат работните си ме 
ста.

Ясн0 е. че в случая се касае 
за непознаване на законите и 
че последиците от такава необ
мислена постъпка ще бъдат го 
леми. Като оправдание технича 
ският директор привежда, че с 
това искал да заведе „ред” и 
„дисциплина” в. предприятието. 
Никой няма нищо против дис
циплината и реда, но средства
та за постигане на тази цел не 
могат да бъдат по цената на на 
рушение на законите, още по
вече когато се касае за човек 
на отговорен пост. който е длъ 
жеи не само да провежда зако 
ннте, но и да ги съблюдава.

Техническият директор Мит
ко Тошев има още една оправ
дание за своята постъпка; ча 
това направил след като много 
работници, които 
време му внушили да не пусна 
закъснелите. Кой е отговорен Н 
компетентен да съди да ли вну 
шението на една част от работ
ниците е оправдано или не? Раз 
бира се, пак той така че и това 
оправдание е без основание.

Закъснението на работниците 
на едиа доброволна акция не 
може Да подлежи на никакво 
наказание. Това може да бъде 
предмт на разискване на събра 
ние на колектива или синди
калната организация. Недопус
тимо е в името на налагане на 
ред и дисциплина да се наруша 
ват интересите на предприятне»- 
то и неговия трудов колектив.

Д. Йотов

со
За какво се именно касае?
На 3 август техническият ди 

ректоо осведомил трудовия ко 
лектив, чо на 5 апгуст вместо 
в 6 часа трябва да дойдат ма 
работата в 5 часа. за да сс под
реди Някакъв строителен мате 
риал. Работниците се съгласи
ли, но 24 от тях закъснели ня 
колко минути и останали да ча 
кат пред закритата порта.

Чакали до 6 часа, т. с. до на
чалото иа определеното работно 
време с надежда, че поне тога 
ва ще бъдат пуснати. За изиена 
да па всички техническият ди
ректор не разрешил да влязат. 
Седем от тях останали да ча
кат директора, а останалите 17 
си отишли в къщи.

Според изявлението иа дирек 
тора на предприятието Душан 
Бишчан това е незакона посгь 
пка. Нстискам, заяви той, да го 
воря предварително за последи 

този акт. обаче сигур
но с. че на работниците ще тр
ябва да се заплати загубения 
работен ден. Сега очакваме ре 
щението на инспекцията по тру

ното предприятие

и на

напоследък

положението
дошли на

стоките в 
оскъ-

IДимитровград

всички въпроси; и за търговия 
та, и за хигиената 
много Други 
ния се взеха 
то — н днес стоят по чекмед
жетата.

500 динара за лична иехигиена. 
И в двете сладкарници — 
бъдо забранено правенето на 
сладолед, защото нямат фри- 
жидери...

в града и 
— на тези събра- 

залгачетшя, кой-

ще

ците от

улиците, локали
Водата недостига...

И преди година-две, а още по М. Аидопов да.
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Селското стопанство в околията иред есенната сеитбаттшш
НОТ“цаитЗащо дойде до пов

торно увеличение 
на цените на месото

ф Тази годииа има дори и повече закъснение отколкото миналите 

ф Защо се провали един полезен почин на Стопанската камара и на
коя стспси, с оглед па момен
талните условия може да се о- 
СЪЩООТВИ сеитоепия ПЛМ1. Във 
всеки случай до началото на 

сеитбата псо още може много 
р] со направи. Може например, 
да се направят усилия договори 
райето на кооперативното про
изводство. което също е в из° 
стяьапе, да се ускори. Може да 
се вземе и решение за. агроми

Околийския отбор на ССРН.
В течение па три до такова положение. По адрес 

па отговорността на комлвтеатц 
те, които са трябвали да дър
жат сметка за това, на съвеща 
плето па коордииационагга ко
мисия съвсем оправдано 
изречени ни най-малко ласкави 
думи. Очевидно е, че в бъдеще, 
в името на сигурността на пред 
стоящи такива акции и кзпъл 
пението на плановете в селско 
то стопанство ще трябва да се 
подложат на по-голяма общест 
вена отговорност, какъвто впр0 
че е и случаят в дргите отра
сли на стопанството, 
пачия
кооперативните оьвети да не 
иитервепират заради неактивно 
ст на кооперациите, отделни слу

месеца
тази годила — два пъти по
качваме 
Дали това е оправдано?! Да
ли наистина за оравнитслио

Когато Околийската степано 
ход камара к Околийския отбор 
на С1ЛЧ1 в началото

пот която веднага с предприела 
съответни мерки) до сега не са 
изкристализирали мнения, дали 
тая годшш ще се вземат реше 
ни за приложение 
за използуване площите 
не, макар че о напълно яспо, 
а топа показа и опитът 
Бойводнна, че това мероприя
тие е едно от твърде зпачнтелНи 
те фактори, които трябва

цепите на месото. иа юли
щхедущщ щха сслскостонаиски- 
те организации и Нишка околн 
я тази година, за разлика от до 
сегашния навик, да започнат с 
планиране и подготовки за е- 
ссната сеитба мпого по-раио от 
колко го обикновено, имаха пред 
вход, чо сслскстонааското пронз 
подето да -тзн територия, и 
покрац (голелшге настолния н 
големите пастоявашш и 
мито капиталовложения. не Да 
до досега желаните и обектив
но възможни резултати и ,че 
Ншнка околия в това отнопешю 
е на последно място в Сърбия- 
Важна причина беше също та 
ка ц фактът, чс общото стонаи 
ско развитие налага все ио-ам 
Оицисзшх ткеквапхш особено п 

добивите и

на Закона
бяхакъоо време — разходите око 

ло месото и месните произ
ведения са параспали толко 
ва, че покачването вя цен
ните да е неминуемо?

Миналогодишната суша. ко 
ято беше причина за чувстви 
телпо намаление па жнпот- 
новъдня фонд — все още 
има лоши последици. Исдон 
кгъкът от едър н дребен ро
гат добитък — довежда и до 
постоянно покачване цените 
на месото. И понеже земе
делските кооперации не пред 
приемаха шпцо от миналата 
година за запазване и уве
личение на животновъдния 
фонд то сега имаме сериозни 
затруднешщ. Освен това, и 
тази година земеделските ко 
операции, пе държат сметка 
за снабдяването па града с

XI ЛИ

ВЪВ

ГОЛС-

По този 
сигурно ще се избегне

жащи и специалисти отговорни 
за селското' стопанство Йа не 
отиват на годишна почивка по 
време на подготовките за сеит 
ба. общинските скушцини да не 
отлагат о Решението на агроми 
нимума, кооперативните тракто 

надпреварят за заработ
ва да не отиват в строителство 

самата сеитба и тн. Та 
кива неща тази година имаше 
много.

увеличаването иа 
рентабилност ни сслскостоваис 
кото производство, КОСТо пък 

сегашното равнище па 1>*13при
шггие на премзводителшгто ги 

па стопанството, може да 
се осъществи само чрез крупни 
и радикални промених в дбее- 
гашната технологхш и организа 

па производствените проце 
си. Тъй като 
плаи за производство ца пше
ница в нашата е 
миналата година което също та 
ка беше доста голям 
производителите от околията, с 
оглед на степента па развитие
то на материално-техническата
база ц технология, беше псобхо
дпмо земеделските кооперации 
да посрещнат тазгодишната се
итба напълно готови — с дого
ворираш! площи за коперативио 
сътрудничество с осигурен въз 
производствен материал, с доб
ре запланувано използване на 
разполагаемата механизация и

-,ШШхЩЯШШЩ

\ - *'•/

ри вШШФйсо. тлиИ покрай забралата за пр0 
дажба ка добитък извън те 
риторнята па комуната (съ
ществува и околийски дого
вор) — почти никой пе я спа 
зва. Те о охота продават до
битък ва разни 
търговци от Пирот и друга
де, които дават високи цег 
ни, с 30—ЬО дкпада по висо 
ки от установените: Поради 
това „Услуга" само за после 
дните два месеца загуби о- 
коло 400.000 динара. Тк до
сегашните цени въобще 
може да покрие 
около производството на мо

то пред
§

М. Стоянсгаич
цня таз го; цип нпят

Наскоро ще запо- 
строежа на бе

тонен мост за 
болницата

матрапази- Мехашхзацията главно условие за високи добиви
нимума. ..Житопромет” в Ниш 
ще може да осигури семена и 
торове за всички поръчки кон 
то стигнат до 10 септември итп. 
Разбира се за да се постигне то 
ва трябва максимално да се 311 
гажират всички разполагаеми 
сине — професионалните служ 
би. селскостопанските служби 
прп общинските служби и мес 
пите ергаяизашхи на ССРН н
:рВъпреки това. обаче, остава 
висящ въпросът па що и тази 
година се позволи да се стигне

по-обемист от

съдеГхствуват за бързото у ос* ли 
чепие па производството па пше 
цицата.

Общо взето, след един опти
мизъм, койо струва ни се беше 
оправдан, защото политически 
те сили в околията веднага се 
включиха в организирането на 
подготовката и се започна кая 
то трябва, въпреки всичко егиг 
нахме до положението тая годи 
на пак да се разисква за това 
да ли е по-целесъобразпо да со 
приложи 
техническо мероприятие. ш> до

залък за чие

не По време на тазгодишните 
наводнения дървеният мост на 
Нишава на ул. Петър Тасев бе 
разрушен. Тези дни строително 
то предприятие ..Градил” ще за 
почне строежа 
мост.

разходите

СО.
По искане на ,,У слуга” сто-1 

папският съвет при Обхцинс 
ката скупщина в Днимтров- 
град формира специална ко
мисия. която да проследи 
положението и да вцщ дали 
предложението за покачване

на нов бетонен
това или онова агро-тн.

Толкова е по-перазбираемо о. 
нова коетб молееше да се чуе 
на неодавнашната среща на. ко 
ординацпоиата комисия по сеит 
ба, която, разглеждайки поло
жението по подготовките след 
тримесечната активност с об- 
щ1Шите и другите мероприятия 
ксиго уж са предприети по ра 
злнчните места стигна до изво
да, че до днес* в това отноше
ние, когато от началото на сеит 
бата ни дели малко повече от 
ед!Ш месец, на практика почти 
нищо не е папрапепо и че дори 
тази година закъснението с под 
готовките е много по-голпмо от 
колкото по-рано. Комисията кон 
статира, че сеитбените програми 
на болшинството общини и ко
операции още не са окончател
но определена!, че кбперативни 
те ориентациопн планови пред- 
виждат с около 31%о по-малко 
площи от околийС1Шя плап, кой 
то от своя страпа е съчетан о 
югославските изисквания и яре 
двшкдапия. Установи се също 
така че кооперациите 
година малко се интересуват за 
осигуряване па възпроизводст- 

материлл защото службите 
на селското стопанство до сега 
са получили малък брой поръч 
кп с което пе могат да се пок 
рият заплануваните нужди. По 
край другото, а тели дахши най 
мпого обеспокояват, нито в ед 
на общхпхека скупщина (Освен 
в общинската скупщина в Пи-

Пред есенната сеитба в Бурела.___то на цените наистина е оп 
равдано. На неотдавнашното 
заседание на стопанския съ 
яет ,в присъствието на об
ществени и политически дей 
ци в комуната, предложение 
то на „Услуга” бе прието.

Така говедодето, което до 
сега е продавано по 360 дин.

струва 400

1Ш СЕИТБЕИИЯТ ПЛАН Е РЕАЛЕН?
бърза ръка и — затова техно 
то изпълнение е под в-ьдрос.

И покрай това в изпълнение 
то на сеитбення план ще се вло 
жат максимум усилия, ще са 
ангажират всички обществено- 
политически организации. Коо
перацията от своя страна вече 
предприема мерки за снабдява 
нето на качествено семе и необ 
ходишгге изкуствени торове.

М. А-

това се изпълни, че тазгодиш
ният план за есенна сеитба не 
ще може напълно да се изпъл 
ни.

Тези дни в селата на терито 
коопера-рията 1 са земеделска

ПоганоЕО се състояха еъб-ция
рания на първичните оргахш- 
Пции БоВ връзка с изпълнех* 

шхето на тазгодишната сеитбена 
програма. Въпреки че тази е- 
с«1 с договорирането на есенни 
ците се закъснява, едвам сега 
ое предприемат мерки, за да со 
навакса изгубното време.

На територията на земсделс- 
кооперация в Поганово, 
обхваща селата Погано-

килограм 
дин., юнешкото вместв 420— 
480 дин; свинското 

I 450 дин, както досега — ще 
струва 500 див; овчето вмес
то 500 — 360 дин., и агнеш
кото — вместо 450 — ще стру 
ва 480 динара един килограм. 
Цепите на месото в Димитро 
в град са незначително по-Ни 
зки от цените на същото в 
Пирот и от 60 до 100 динара 
— по-низки от цените на ме 
сото в Ниш.

Стопанският съвет изтък
на. че в бъдеще в комуната 
ще трябва да бъдат поощре 
ни инсекцшгга по пазара, ка 
кто и другите контролни слу 
жби в Обхципата о което да 
се спре по-нататшното пока 
чване на цепите. Строги сан 
кцхш ще се предприемат сРО 
гцу всички входове спекула и 
търговия с месо 
на разни прешродавачхх 
тек подобни.

ще
На тези събрания се постави 

к въпросът, кой трябва да пла 
ннра площите? Дали само един 
двама души от кооперацията и 
ли по-широк кръг хора 
оперативен съвет и пр. Минало 
годишният и тазгодишният пла 
нове показват, че се изготвят на

вместо

ко

ката
която
ео и Драговита тази година с 
високодобивни сортове пшени
ца ще трябва да се засеят 80 
хектара площи, на които, как 
то и предишните години, ще се 

частична агротехника.

Вьпрос за разискване

Забравени овощни плантациии тази прилага
Събранията на първичните ор 

ганизации (които бяха слабо по 
сетени поради годишните почин 

обаче, че този 
— нереален. Миналата 

180 хе

С районизпрансто на Димитровградско преди няколко го
дини Бурелът беше определен за изключително овощарскй 
раион. За тази цел в селата: Поганово, Драговита, Барйе, Гор
на и Долна Невля и Скървеница бяха засадени около 170 хек 
тара е овощни. С помощта на Общината и земеделските коопе 
рации в Поганово и Барйе — засаждането беше успешно

Обаче — от тогава до днес — никой не се грижи за те
зи овошки. По този начин цели овощни комплекси в Скърве
ница, Драговита, Поганово, па 
ни почти от 70°/о.

Засадените овошки, освен от добитъка и дивеча, на мно
го места са унищожени от човешка ръка... Много от дръвчета 
та са изгинали от студове и мразове понеже не са зазимявани. 
Други са изсъхнали поради неразработеност на почвата (лива
ди), трети са страдали от гъсеници ...

А всяка година, когато става дума за изработката на Об 
ществения план на комуната, кооперациите на чиито терени са 
тези овощни плантации, като отрасъл № 1 изтъкват овощарството.

веп
ки) показаха
план е
година от заплануваните 
ктара — бяха кооперирани о- 

85. Тази година, коопера 
запланувани 80 и с то

от страна
Й коло

цията е
зи план е влязла в общинския 
и околийски сеитбен план. но 
този план трудно ще се осъще 
стви — ако човехе съди по рази 
скванията на членовете на пър 
вичната организация на Съюза

и останалите села са унихцоже

иа комунистите.
А техните мнения не са без 

основание!. На територията на 
район Поганово 
добиви са били от 1000 до 1.500 
кг пшеница от X хектар, дока 
то суг домашните сортове — те 
са били още по-низки. Това не 
що все повече ориентира произ 
водителте от този район 
производството на малини ,ес- 
парзе и други култури, които 
са по-рентабилни. Тази инициа 
тива на селскостопанските про 
изводители е за похвала защо 
то. според плана за районизаци 
я. този район и в бъдеше все 
повече трябва се ориентира към 
овощарство, млинарство, тютюн 
и разни фуражни треви. а все 
по-г.Галко към земеделие, за ко 
ето няма благоприятни условия

та з годишн ите
И за овошките на частните производители земеделските 

кооперации не полагатт особени грижи. През последните няко 
лко години по сливите върлуват различни болести но дръвче 
тата не са пръскат.

И затова никой особено не 
Има обаче и

се загрижи.
друго нещо, което много пасионирани ово

щари от района Поганово и Невля разочарва. Това са низки 
те изкупвателни цени, които кооперациите даваха през послеД 
ните няколко години. Това нещо дестимулативно повлия вър
ху интереса на бурелеца към овощарството. И вместо хектари 
те с овошки от ден на ден да се увеличават — те си остават 
същите. Дори — съществува реална боязън — ако не се пред
приемат спешни мерки и — да се намалят.

,, Д° коя степен някои коедеерации в Бурела сз „забрави
ли своя главен (перспективно) производствен отрасъл мож® 
да ни послужи земеделската кооперация в Поганово. Над коо
перативния дом в селото години на ред стоят няколко стогиН 
заровени овошки, които „чакат дек” да бъдат разсадени. Т» 
зи въпрос е поставян на дневен ред и на заседанията на коо
перативния съвет обаче все

към

Освен това, както се изтъкна 
на тези събрания, 
част от нивите които са годни 

засяване с високодобивни 
_ сортове пшеница са заети. За-

значителна още остава — неразрешен.

М. А.за I

Летен пейоаж
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„Услуги“ не е вече под принудително
управление Хумана постъпка, която заслужава внимание_ След седмомесечна прину

дителна управа предприятието 
.Услуга” в Босилеград получи 

статус на редовна стопанска ор
ганизация.

Изминава един месец откак 
комуналното предприятие „Уо 
лугг<” в Босилеград преодоля

Това

га максимум усилия да създа- 
Де У работника обществено съз 
нание, да премахне своеволия 
та и напускането на работните 
места. Ние Еече два пъти бях
ме свидетели на ..мъмрене” на 
отделни работници от страна 
директора. Какво показва това? 
Това сочи, че ..мъмреното” ня 
ма нужнлд ефект и че несъзна

телни работници продължават 
със старата практика.

Ето къде е и мястото на син 
дикалните подружници, които 
за съжаление в Босилеград не 
показват знак на живот, ето ма 
териал за дискусия на трудови 
те колективи.

Неотдавна, внезапно заболя 
едно от децата ми. Получи ви
сока температура. Докато да се 
опомним, случаен минувач оба
дил на доктор Тодор Петров и 
— само за няколко минути — 
той се намери в квартирата ми. 
Оказа навременна помощ така 
че бяха избегнати по-нагъшни 
у сложения-

Желая да изтъкна този при
мер на пожертвование, защото 
и от миналата година доктор 
Петров винаги се отзоваваше в 
случаи на нужда. По този на
чин искам да заблогодаря и на 
случайния минувач, който го е 
осведомил за случая.

в ската гара картирах да Суко- 
велосипеда си. Обаче кога 

то влакчето пристигна на суко 
вската гара — не спря. а само 
намали скоростта на движение. 
Аз успях на бърза ръка да из 

останалия си багаж, но 
успях. При 

ръка в

во и

на
хварля
— велисопеда не 
слизане, бях закачил

— и така влакчето ме вла 
чи няколко метра... Дори и на 

останалите пътници

принудителната управа, 
поздравяване .,на предприятие- 
то” за нас ще бъде интересно, ако 
г0 проследим в процеса на пре 
одоляване принудителната уп
рава и оттам извлечем съответ 
кл заключения, отнасящи се до 
правилното съглежданена дело 
вата дейност на всяко предпри 
ятие.

При заплануваните 15 милио
на за първото полугодие, осъ
ществена 
15.421.296 динара. Да отбележим 
и това, че само 8.484.714 динара 
са наплатени. Но това не е о- 
безпокояващ факт, защото де
ловите партньори са в състояние 
да изпълнят задъл женията към 
.Услуга”. От тази сума около 
два милиона и седемстотин хил 
яди динара са чист приход.

Тез данни доказват, че дело 
вата дейност на предприятието 
върви по правилен път и. че 
ако продължи така, в крад на 
година предприятието може да 
отбележи значителен успех.

В случая повече ни интере
на какво се дължи успеха,

Ст. Николов
него

Защо стагнира 

на територията на
аларм на 
машинистът не спря. Едвам ня- 
какси успях да се освободя- 
При това леко нараних едната 
си ръка. а велосипедът е напъ 
лно деформиран.

пчеларството 

Горно понишавие
Голям брой домакинства 

Горно понишавие се занимават 
с пчеларство. Счита се, че сред 
но на територията на трите ко 
муни: Пиротска, Димитровградс 

- ка и Бабушничка пчеларите про 
извеждат около 100 хиляди ки
лограма мет и големи колнчест 
ва восък. В районите на Горни 
Висок, Звонци, Поганово. Луж 
ница и др. съществуват извън
редно благоприятни условия за 
развитие на този селскостопанс 
ки отрасъл. В село Славиня поч 
ти всяко домакинство има по 
нколко кошници и с тази рабо 
та се занимават предимно стари 
хора. Че пчеларството дава до 
бри приходи най-добре говори 
примерът със седемдесетгодиш 
ни Сотир Петров от село Сла
вния, който от произведения м&г 
осъществява годишен 
от 400 хиляди динара.

в проса за основане на пчеларс
ка кооперация или свое сдруже

Смтам, че небрежното 
шение на работниците от „Нова 
Ерма” заслужава всяка осъда- 
Питам сега управата на рудни- 
ческото влакче — кой ще ми 
навакса щетата, която претърп 
ях — по тяхна вина...

отно-
е реализация от Влада Величкович, 

милиционер, Дими
тровград. ул. Борис 

Кидрич 10

ние, но техните желания не. се 
осъществиха. Време е вече съ 
ответните служби в комуните 
да помогнат на пчеларите, защо 
то приходите които осъществя
ват не са за пдценяване и без 
полза за общността.

НЕВНИМАНИЕ, ИЛИ...
Младенович,Тодор 

наставник. Димитров-Тр. О-Тези дни пътувах от 
доровци за Суково. На одоров- градМ. Алексичо о

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ В ПОГАПОВО 

ОЧАКВА ДОБРИ ПРИХОДИ ОТ ТЮТЮНА
сува
защото оттам може да напра
вим изводи за правените греш 
ки в миналогодишната дейност 
на предприятието, още повече, 
че работните помещения, 
еничните и технически възмсж 
ности в сравнение с шеталото 
дишиите са останали непроме
нени.

Основно е. че производствена 
та организация в предприятието 
е (решена. (В работните поме
щения няма задръстване и раз 
полагаемите машини 
се ползват цялосно.

От друга страна

годишното производство, макар 
че има трудности при обезпеча 
ване то к арзботна ръка.

»• е
ПРЕЗ ИДВАЩАТА ГОДИНА — 
ОЩЕ 2 ХЕКТАРА ПОД 
МАЛИНИ

Все по-големият интерес на 
производителите ОТ Поганово и 
Драговите към производството 

налага увеличение 
на повръхностите под тази кул 
тура. Покрай съществащите 4 
хектара под малини, засаданп 

1958 година насам, тази годи 
на ще сезасадят още 2 хектара, 
предимно на личните стопанст
ва.

Тазгодишното приозводство на 
малини е изкупвано по 100 и по 
вече динара 1 килограм от стра 
на на ;,Винодол” от Пирот.

— набрани са над 80о кг. тщ- 
тюд, а очаква се да бъдат наб
рани още 150.

Тютюнът се суши в специал 
ни сушилни и кооперацията о- 
чаква добри резултати от таз-

Зяеделската кооперация в се 
ло Поганово^за пръв път тази 
година започна с отглеждането 
на тютюн. На 6 хектара 
са засадени 120.000 срък тютюн. 
От първите няколко

приход

хиги площПрез последните години оба 
че интересът на селските стопа 
ни за отглеждане на пчели на 
малява. У много пчелари съще 
ствува убеждение, че засилена 
та употреба на химически сред 
ства за пърскане на житата и о 

дръвчета увеличава

беритби

на милини
вощните 
смъртността на пчелите. Колко 

опасение на пчеларите е 
известно. Досе

Iсредства К5това
оправдано не е 
га не се е намерил нито един 

този район да об

ОТ
трудова

та дисциплина във колектива е 
заздравена, поставена върху 
взискателност към всеки член 

оживотворяване ка уста

специалист в 
ясни тези неща на производнте
лите; а още по-малко да им о- 

нобхдимата помощ за съи към 
новените норми.

Една от причините за дбсега- 
шните неуспехт-! на предприяти 

беше досегашното ръковод 
у което липсваше чувство 

за делова дейност, организация 
на производството, усет за пра 

отнасяне към имущество 
то на предприятието.

Сегашното ръководство

каже
временно отглерждане и приз- 
еодство. Затова пчеларството ста 
гнира и много не се различава 
от начина на отглеждане от пре

М.

ето ЩЕ СЕ ЗАСАДИ И 
ВИШНЕВА ПЛАНТАЦИЯ

Тази есен зеемделската коо
перация в Поганово ще започ 
не със засаждането на вишне
ва плантация в местността ,,Му 
шика” на площ от 1 хектар, за 
щото
този район.

ОКОЛО 90.000 ДИНАРА 
ПОМОЩ ЗА СКОПИЕ

ство

ДИ СТО ГОДИШ!.

Пиротските и славянски пче 
лари няколко пъти поставят въ

вилно
пола-

/■ЛУXI' Ж.УЖ. вншнята добре успява в

Съобщение
Членовете на Социалистичес

кия съюз в Поганово досега са 
пари и селскостопански

БРОЙ НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО” ЩЕ 
С ТОВА ЗАПОЧВА ОТНОВО

СЛЕДВАЩИЯТ 
ИЗЛЕЗЕ НА 12 СЕПТЕМВРИ И

дали
произведения като помощ 
пострадалите в Скопие на стой 
ност от около 90.000 динара.

за
Ученици от ПогановоСЪС СЕДМИЧНОТО СИ ИЗЛИЗАНЕ.

ДЕТСКИЯТ ВЕСТНИК „ДРУГАРЧЕ” ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА

16 СЕПТЕМВРИ Т. Г.

М. А.

Ж.ж.ж.
ж.ж.жжЖ.ж жят ж*ж. ж.

издържливите сортове ябълки, 
когато са в голямо количество, 
могат да се запазват и в трапо 
ве, изкопани в някое по-отцед- 
лНво място в двора или в гради 
пата. Дъното на трапа се посип
ва е пясък, върху него слама и 
отгоре се нареждат плодовете, 
като се завършава пак със слама 
н пясък; е) по селата ябълките 
могат да се запазят наредени 
между

Съвети за нашите домакини1. ПИПЕРКИ а) Избират се 
растения с повече плод и се ос 
тавят до късно в градината. 
След това се изкубват с коре- 

загнилите
Как ца запазим зеленчуците в пресно състояние

те, прочистват се от 
и наранени листа и плодове и се 
окачват в избата на тел или пи 
рони с . корените нагоре.

б) Избират се здрави и добре 
Узрели чушки, увиват се всяка 
по отделно във вестници и се

или ко-

г) Помещението, в което Щ°
трябваЗАПАЗВАНЕ НА ПЛОДОЕЕТЕ 

В ПРЕСНО СЪСТОЯНИЕлозови листа И се нареждат е- 
дйн до друг в каче с чеп. чие- 
то дъно се постила с лозови ли 

Притиска се отгоре с кръ- 
залива са

се запазват плодовете, 
да бъде сухо, лесно проветли- 
во, с постоянна температура 0, 
максимум до °/о. При липса на 
такива помещения, могат да се 
използват избите или кнлерит- 
те. стига да имат една постоян
на низка температура.

благодарение наПлодовете,
своя съсав, са една отлична хр 
ама за човешкия организъм, е- 
то защо не трябва никога да 

нашата трапеза, за 
няколко начина:

стя.
стсЛзшце и тяжест. 
със студена вода, която се сме 
ня през чепа всека седмица. От 
време на време се проверява, 
като се отделят омекналите до 
мати.

житото в хамбара.

2. ДЮЛИТЕ се запазват от
къснати с малки клончета ока 
чени в подходящо помещение 
без да се допирът.

нареждат в съндъчета 
шници до напълнването им, 
след което се оставят в избата. 
Често се проверяват и отделят 
загнилите.

в) В много села домакините 
запазват чушките наредени ме 
жду житото в хамбара. При ли 
пса на жито. може да се излол 
зува чист и сух речен пеещк, в 
който се нареждат без да се о- 
пират една до друга.

2. ДОМАТИ, а) Стъблата с по 
вече зелени домати Се изнуд
ват от градината късно през е-- 
сеньта и в избата с корените 
нагоре. Така запазените домати 
бавно зреят и постепенно се у- 
потребяват в кухинята.

6) Здрави зелени домати се 
нареждат на дъска поставена в 
избата до прозореца, гдето по- 

зреят. В случай, че 
някои от доматите загният во

изчиства

липсват от 
пазват се по
чрез сушене, чрез изваряване, 
в открити и закрити съдове и 
пр. но най-добър начин на запа 
зване е тоя в пресно състояние 
защото тогава плодът не губи 
нито своя вид, нито състава си.

д) Помещението предварител
но се изчиства добре и се опу
шва със сяра.

3. ГРОЗДЕТО се запазва по 
начина. Най-подходя, 

запазване са десертните
3. КРАСТАВИЦИ, а) збират 

се млади, пресно откъснати, пъ 
пчиви (руски) краставички, из
бърсват се внимателно с мека 
кърпа намазват се хубаво с бе 

яйце или разтопен пар 
нареждат на дъска, 

избата.

няколко 
щи за
сортове с -дебела ципа. защото 
издържат по-дълго време. ; ■ - 

а) Отрезва се гроздат заедно 
с част от пръчката, двата края, 

намазват с пара- 
болните н

с) Определените за запазване 
плодове се пробират внимател
но. като се отстраняват болни
те и нахабенлте.

ж) поставените па съхранение 
плодове, трябва често да се пре 
глеждат и на време да Се от
страняват повредените.

пък вкуса си.нито
Преспи се запазват за Дълго 

време трайните сортове ябъл- 
круши, дюли, грозде и ДР- 

спазват следните усло-

лтък от 
фин и се 
поставена в

па която се 
фин. ^Очистват се 

сматкани зърна и така приго
твения грозд се окачва на тел 
в подходящо помещение-

' I ки,
пресни като се 

вия:' б) Здрави, млади и 
краставички се нареждат в гли 

се засипват с 1. ЯБЪЛКИ И КРУШИ. За- 
ияколко начина: а) 

етажерки без да 
друга; б)

а) Плодовете да се берът от 
пренасят внима-пепо гъ^^* речен песък, без да 

една до друга. Отво 
обвива добро

б) Горния край на резника с 
грозде се намазва с парафин, а 
долния се научава в картоф Н- 
ли в захарно цвекло.

пазва се по 
наредени на 
се допирът една до

книга всяка по отделно 
в сандъци със ела

ръка и да се 
телно. за да не се натъртват.

чист и 
се опират
г^прогашетт^изчистен свински б) Черупковите плодове и я- 
мехур или сс засмолява добре бълките се берат Добре узрели,
краяРна качето. Държи се на а крушите и дюлите полуузр
сухо и прохладно място. ли.

Вместо в пясък, краставички 
пьрното могат да се поси- 

чукани дървени в-ъгли-

увити в 
и наредени 
ма; г) наредени в сандъци или 
кошове; в) наредени в сандъци 
в слама: г) наредени в сандъци 
е добре изсушени (трици »иги 
сух и чист речен пясък, без да 
се опират една до друга; д) по-

в) Резницитс с гроздовете че 
пки се нареждат окачени на 

■подходящи помещения)!
степенно

тел ®
без да се опират една до друга. 
Добре е отрезът на челката да 

намаже с парафин.

в) Черупковите плодове и ке 
стените предварително се поиз 

сешеа, разслани на

Днага се отстраняват. 
с-е дъската, вър^су която отно
во се нареждат здрави домати.

в) Здрави и твърди червени 
Домати се увиват по отделно в

те в 
пват с 
ща.

сушват па 
тънък пласт.

со
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И ТЕ ИСКАТ ДА УЧАТ...ПРЕД ПРАГА НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧЕБНИТЕ ЗАНАЯТИЯ ЩЕ 

ЗАПОЧНАТ НАВРЕМЕ
ние да приемат завършили 
новио образование, или пък за 
вършилите. това образование 
желаят да запишат такова учи 
лище, което ще им обезпечи в- 
сестранна перспектива. Извест. 
иое, че след завършена гимна 
зия може да се запише който 
и да е факултет.

Ако застъпваме страната на 
..негодните” ученици ще запи. 
таме; трябва ли да стоим със 
скръстени ръце цяла година, щ 
дори и следващата да доживе
ем същата учас?

Отговорът е един — факт. е, 
че обществото губи, тъй като 
не може в сродните училища 
да приеме всички 
основна училище. Например в 
Босилеград: защо трябва да са 

паралелки в петите

Най-иапред да приведем дан
ните:

От 140 души със завършено 
основно училище 58 са приети 
в гимназията без руимсн изпит, 
като завършили е отличен и 
много добър успех. А от 82. 
колкото са полагали приемен 
изпит, само 26 души успешно 
право на записване.

Въпрос е дали наистина 56 ду 
ши отбити ученици не са поло 
жили, или това чело положили 
е било нужно да се допълни 
разликата до 120 души или три 
класа. Ще допълним, че се е 
държало сметка и за онези, ко 
ито ще бъдат скъсани на попра 
вителния изпит и онези, които, 
като повтарящи не са изгубили 
право н азаписване.

Да поясним: в петите класо 
ве са били определени три па 
ралелки с по 40 ученика. Впро 
чем това е и законно, защото 
една паралелка в никой случай 

смее да има повече от 40 уче

ос

— Средните училища в Боси 
леград започват с работа на 5 
септември.

Босилеградските средни учи
лища. гимназията и шсономйче 
ското училище, тази учебна го 
дна, посрещат далеч по^подгот- 
вени отколкото миналата. За то 
ва ^свидетелствува фактъН, че 
тазгодишните учебни занаятия 
ще започнат на 5 септември т. 
■е десет дни по-рано от минала

В предвид е създаване на учи 
лишеи университет, при който 
ще работят изключително пре
подавателите. като изнасят ска 
Вки от отделните области, но 
ще бъде допуснато и на сказчи 
ци извън училището да изнас 
ят различни беседи.

От всичко досега казано ли
чи. че тазгодишната учебна и 
извънучилищна дейност в сред 
шгте училища, по разиобразис 
и всестранност ще надмине до 
сегашните учебни години.

Ст. И.

На културни теми завършили
та.

БОСИЛЕГРАД ЩЕ ПОЛУЧИ 

НОВА КИНОАПАРАТУРА
Освен навременното започва

не. тази година, е разрешен въ 
просът и с преподавателския 
кадър. Останалите предмети и 
в гимназията, и в икономическо 
то училище ще преподават про 
фесори, завършили съответния 
факултет.

И тази учебна година учени
ците ще учат в старото учили
ще, чиито учебни стаи са поп
равени и варосани. Новото учи 
лище все още не е готово, а ста 
рото учлище след извършените 
оправки н варосване дава въз
можност за правилно провеж
дане на обучението.

Досегашният проблем, т. е. 
липсата на учебници сега е на 
пълко разрешен.

В разговора, койтр водихме с 
управителя на средните учили
ща — Стоян СТАНКОВ, а кой 
то се отнасяше до преподава
телския кадър, ученето и уче 
ниците. се изтъкна, че тази у- 
чебна година ще бъде отделено 
повече внимание и грижи за 
премахване на кампанийното 
учене, и внедряване на систем 
но. Това ще — каза той 
стигнем чрез последователност 
в критерите в края на полуго
дието и учебната година, чрез 
отстраняване на намесата от
вън.

От друга страна ще бъдат по 
ложени повече грижи за профе 
сионалното усъвършаване на 
преподавателите. А това ще се 
постигне чрез учителския съ
вет. който ще излезе с препо
ръка пред преподавателите все 
хи от тях да следи научните, ли 
тературни и други! съвремени 
списания .които допринасят по 
стоянно да се следят постиже
нията на съвременната научна 
мисъл.

само три 
класове? По-инак би бил въпро 

дума за шестис-ьт ако става 
клас. където може да се извър 
ши нужната селекция...Извстно е, че киното в Бо 

силегрнд е единствена писти 
туцпя за културно развлечо 
ние. Обаче мнозина от граж 
даните не отиват 
по поради някакви закосте
нели и застарели схващания 
и отношение към киното, а 
поради това, че филмът се 
къса няколко пъти, а дисци 
плината на клиопосетнтелитс 
е под пухеното равнище.

Но все пак. .ако сравним 
показателите от миналата го 
дина с тазгодишните ще за
бележим, че броя на кинопо 
сетителите се е удеоил.

През първото полугодие На 
1962 гОд1ша е имало 3.338 по 
сетители, а през първото по 
лугодие на тази 7-636 посети 
тели. В същия период мина 
латта година са осъществе
ни 120.670 динара, а за тая 
година 361.590 динара.

Един друг факт е още по 
интересен.

В първото 
1962 година са представени 6 
филма на родното ни кино 
изкуство, които са били посе 
тени от 83 души. Тази годи
на също са представени ше
ст домашни филми и число 
то на посетителите е 2.061 по 
сетител. Също положение о 
и с чуждестранните филми. 
На 18 филма (в 1962 год.) се 
падат 2.555 посетители, а на 

< 19 тази година 5.575 души.

Това чувствително увели
чение на кииопосетителито 
се дължи главно па набавена 
та тон-ламба,, на подобрения 
репертоар на киното.

А тяхното число несъмне
но няколкократна ще иараст 
не. когато наскоро Босиле
град получи нова киноапара 
тура, която щс обезпечи ця 
лостно представяне на фил 
ма, без сегашните ..паузи”.

Да добавим, че наскоро бо 
силсградчани ще получат об 
заведена кино-зала, място, 
където ще могат да прове
дат няколко часа приятно.

И подотговор — тогава да не 
се чудим защо в петите класо- 
ес толкова мног изфабриковани 
отлични и много добри учени
ци, които имат и по няколко 
слаби бележют.

А факт е, че- добър ученик 
завършил в Босилеград може 
да се равнява със знания на 
изфабрикованите много добри 
и отлични ученици от територи 
ята.

не
ника.

Същността на въпроса е съв 
сем друга 
онези 56 ученика, които не са 
.,успешно ’ издържали изпита.

А истинската същност е о- 
щс по-поразителна: 
правят онези 56 ученика, които 
..успешно” не са издържали из 
пита? С' още по-голяма точност: 
какво ще правят 66 до 71 уче
ника, които са завършиил основ 
по училище, а не са успешно 
..издържали” приемния

какво ще правятпа кино,

какво ще

Да посочим, че разрешаване
то на приемните изпити би раз 
рошило и проблемът за „фабри 

— без оглед дали в Босилеград | кованите” ученици, а на обще- 
или страната? ) с-ГЕото би се направила голяма

Ние пък ще поставим още е I услуга — от най-добрите би се 
дин въпрос: дали наистина сред | излъчили най-добрите, 
иите училища не са в състоя-

изпит

Ст. И. Ст. Николов

БЕЛЕЖКА

БИБЛИОТЕКА БЕЗ БИБЛИОТЕКАРпо-

Още в края на миналата уче 
бна година градското читалище 
,,Христо Ботев” в Босилеград 
престана да работи, защото би 
блиотекарката поради лични 
причини, бе дала отказ.

Оттогава ни делят

разписваме на конкурс за това отеката бъде подредена- 
работно място. 1 ^ яполугодие на Отговорът е налице — възмо 

най-бързо да се назначиИменно на последното си съ | жно 
вещание културно-просветната 1 нов библиотекар, който ще се 
общност взе решение за петна- ! наеме да подреди книгите и да 
десет дни да бъде.назначен нов пристъпи към тяхното издава 
библиоткар. Дните изминаха и не. 
покрай подадените 
шест молби библиотекар Есе ст- 
ще не се назначава.

няколко 
месеца, а градското читалище 
и библиотека не рабогят. Нак
рая и да се съгласим с това. че 
през лятото броя - на посетите-

вече пет- Тук трябва да отбележим и 
за членските книжки, които ще 
улеснят работата на библиотека 

нима ще ра- а от друга страна ще за_ 
се чака учебната година да за дължат членовете да държат 
почне, па тогава да се разгле- повече сметка за взетите книги, 
ждат молбите, а сетне да се ча | а не да ги донасят полу-уншцо 
ка и на приемане и предаване | жени. или изобщо да не ги до 
длъжността. И колко време що 1 насят, 
трябва да измине докато библи

Поставя се въпрос:лите чувствително опада (пове 
чето членуващи са ученици) и 
че от спестовни побуди не бе 
назначен нов библиотекар, но 
не можем да се съгласим с про 
такането, което настъпи след Ст. Н.Ш111||1ШШП1111|11|||||||||М||||||||||||||М||||||1||||||||||||| 1111Ц1М |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,1||||||1|ц||

...................................................................им...
новата 1909 г. в родния си град — последната в роди- 
н та, преди смъртта й. За да направи удоволствие на 
родителите си, тя се съгласила да отиде на нового
дишната вечеринка, .,Пооре веселието и развлечения- 
т на другите аз прекарах цялата нощ в тъжен разго 
вор с един интелигентен млад туберкулозен учител” 
— ми съобщаваше Минка.

Писмата й до Яворов

М111ШШ1ПМ1ШШШШ11Ш

Н- КАРАДЖОВА — МАРКОВА

жалката „попмд.
НА ЯВОРОВ

- т
огг това време обаче не са 

пропити с такава дълбока скръб, с каквато бяха ней 
ните до мен, а само една лека меланхолия ги забулва, 
без да се разкрива трагедията, която изживяваше тя. 
Навярно Минка не е искала да увеличава с това и 
неговата мъка.

Разделели, измъчени огг колебания и недоразу
мения, които чрез писма трудно се изглаждат, и у два 
мата по това време възникга вече мисълта за раздяла.

т
7 ние и между двамата Се разиграва 

Минка изтича още същия ден 
обяснението, което дала на близките си

лаците”, той озаглавява <л-Юсот4'(^е'^т^^ИТе На °6~ 
..Мечтата ти е очаровтаГ^^г^ ^ тт^3 “ГЛавИе

” МИ"“ ЯворовсГ** °

очи и коса. А до краката й по 
чина бебето — второто момчен
це на Петко, Колю. Седнало До 
леглото й. аз и гледам с болка, 
а тя говори, говори — как от 
страж пред близ" сите си е из
хвърлила през прозореца цвет
ята, които Яворов й изпратил 
в клиниката. А бонбониерата от 
него подарила на сестрите в кли 
никата. Тогава тя 
заблуди

сцена. Уплашена 
предупреди за

■4

и ме
>.Да турим край”, казах по-рано аз; „да турим 

край , искаш сега ти. Но нито тогаз стана раздялата 
помежду ни, нито сега ще стане. Наистина имало е 
пауни, но това са били само антракти в нашата трагй 
комедия; и краят, който искаш ти да турим сега, е 
само завършек на дадения акт, но не и край...

Но аз зная, че ти не можеш да бъдеш спокоен 
не можеш да се примириш, ако аз първа не туря 
край. И ако ти беше тука, аз щях да се притисна дР 
пърдите ти и щях да слушам бучащата в тях буря, а 
и ти би чул., сега да турям ли край?...”

(Писмо от 24. I. 1909 г.)
Укрепвана, мадблюдавана и непрекъснато огорча

вана юг близките

1 :Щ-т'V

Щ СТИХСХ-ш Мечтата ти е очарована робиня 
на моята душа. която'не е могла да 

близките си, че тези 
цветя и бонбони са от мен поради моето боледуване 
по същото време, както се опита да ги заблуди по- 
късно, по повоД пръстена с опал. подарен й от Яворов.

Раната на Минка не зарастваше. Тя продължава
ше да лежи. Дори и когато почна да ходи, раната 
все още не беше затворена и девойката често ходе
ше в клиниката за превръзка. Но макар и в такова 
болестно състояние, ние двете не пркратихме нашите 
Обичайни разходки сдед боровете. Силно впечатление 
ми правеше нейната безгрижност, апатичност, дори
небрежност към нежното й здраве. По това време _
началото на януари 1908 г. — тя напусна училището. 
Почти всеки следобед, като по-свободна вече, Минка 
идвапге у дома понякога и с малкия Данчо. Контро
лът и наблюдението над нея от страна на близките й 
бе станал още по-суров.

През лятото на 1908 г. — мисля преди някакво зи 
минаване за Македония — Яворов подари на Минка 
един хубав пръстен с опал. Сбогувайки се с нея и 
предавайки й пръстена. Яворов й казва думите, кои
то тя няколко дни по-късно ми довери:

,.Според народното поверие опалът носи нещас
тие. Нека на нас той донесе щастие!”

Не съм забравила още този изящно изработен, о 
хубава форма златен пръстен с доста голям опал, за
крепен не & средата на пръстена, а малко вдясно. 
Минка го носеше на ръката си и на въпроса на дома 
шните й от кого има пръстена, отвръща: „Недялка 
ми го купи с парите от учебниците ми, кого й бях ос
тавила да продаде". Петко се уоьмнява в това обясне

те зове;

Кристално чиста, като висините сини.
намериха те спяща жаждущи мечти __
в съпя на твоите шестнадесет 

-и--—, ДУ1иа те възжела и похипс.
ров подари®и^гГИорТ°Г1^>^е^Р^па^”М^^вЯб^

« лъда едно
г.. „Ако го имах този пръстен още тогава — Ьтели 
няколко години (к. м.) всичко би било тъй дрЗ^ 
без него аз бях тъй безпомощна и сама.. ”

Дори години след смъртта на Минка Лора вое 
шце не може да се примири с мисълта, че сърцето на 
Яеюров е принадлежало на друга — на „малкатГ^ри! 
ятелка , чиито кичур коси в малък медалион поетът 
пазеше до последните дни на живота си, също тъй 
както пазеше и изсъхналите цветя, откъснати от 
ранния й гроб.

За да турят край на „увеличението” на Минка 
както близките й наричаха безрадостната а любов! 
през лятото на 1908 г. я прибраха в Елена. Колко 
се мамеха! На „увлечението” не можа да се тури кр 
ай. но на нейното разклатено здраве при натиска, .ст! 
раданията и тежкия жигог, който понасяше с години, 
наистина приближаваше краят.

Покъртителни бяха писмата, които Минка 
пращаше по това време от Елена.

„Аз не живея, а мъртвея тук” — чсого повтаря
ше тя в много от тези писма”

С тъга ми описваше девойката посрещането

годния
_ си, разкъсвана от съмнения и ко

лебания, Минка изпада в безиеходност. Особено я бе
ше наранило писмото на Христовата жена Роаа до 
родителите на Минка, в което между другото 
шеше: „Изпратете Минка при нас. При нас тя ще ста 
не добро и послушно момиче”

Възмутена, Минка ми

тя пи

от Еле-цитираше в писмо 
на този израз, като забелязваше огорчено: „Като че 
ли аз не съм добро момиче”...

„Добро и послушно” момиче според техните разби 
рания значеше да скъса с Яворов и да се омъжи за 
този, когото й натрапваха.

От тежкото състояние, в което бе изпаднала, Ми 
нка виждаше изход само в едно задгранично пътува- не.

,.Да се махна от всички и от всичко, далеч от 
Елена , далеч от България, та макар и да ме намери 
смъртта там” — ми пишеше тя, Париж й бе огдавяя— 
нашна мечта. Тя желаеше да следва в Сррбоната 15 
получи виеше образование в големия културен град. 
А най-важното, „далеч от всички и всичко” тя смя1® 
ше да успокои измъчената си дута и в продължение 
на по-дълго време да провери чувствата си към п- 
воров. Защото на 18 юни 1909 г., на последнита си СР® 
ща, двамата си дават обет в продължение' на ***! 
Дини Да не си пишат и да се не виждат 

(Край в следващия брой)

МИ ИЗ-

на
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БОРОВСКО 

КЪСНО ЛЯТО
ПАДНА

-I

Падна ти, герсгю на Испания, 
в тъмничния затвор на Карамбачело. 
разтрелян от коварните палачи на Франко. 
Падна ти... 
но твойто дело 
и твойто име, Хулиян Гримо, 
в сърцата испански ще живей 
и като слънце ще блести 
и чака пролетна зора.

Днес ти си мъртъв, Гримо, 
а Испания тъне в тъмнина, 
на Франко престолът се люлее 
от хиляди вдигнати ръце, 
жадни за нов живот и светлина. 
Падна ти...
но Испания ще бъде освободена, 
слънцето ще мйлва твоята земя 
и тя като мадско цвете 
свободно ще цъфти.

Дядо поп послуша.
След като изреди всички све 

ти личности, излезна навън. 
След нед — също

Последните дни на юли в се 
дало Борово са дни гокато жи 
ъсугьт отново тръгва по-старо
му. Това планинско бурелско се 
до„ пръснало махалите си по 
чукари и баири от Скървени- 
ца и Невлите — до Поганово и 
Бански дол, отново ще затихне, 
.животът ще навлезе в низките 
планински къщи...

А сега? Сега Борово дава съв 
•сем друга картина.

Навред се чуват весели гла 
сове на деца. ученици и студен 
ти. Прибира се реколтата. Вър 

Ое- Доста V.активни” са и 
•ония работници от предприятия 
и учреждения в Димитровргад 
и страната, които са дошли тук 
:на ,.годишна почивка”...

—' Още ден-два, казва един. 
.дигнал вила високо във възду
ха. па ще си отида... за да от 
почина. Не може другояче — 
трябва да се помага на старите.

Ако привечер се отбиете в 
кооперацията, ще чуете 
.неугодни разговори.

— Имате ли тегли, за сладко?
— Нямаме.
— А оцет?
— Също. Тези дни ще полу

чим. . -

ра, а пад пазвата й мушна ед 
на половница.

Децата като видяха откъде е 
хляба — избягаха като опърле 
ни...

правеха
други. Първо си платят почте
но. па после свещица,
..значи
на вересия” ....

В килера ..работи” надалеч 
известната баба-Талка от Барйе. 
Тя гатае, врачува, „напътству- 
ва”... И нейната тарифа — не 
е „голяма”. Я житце, я яйчен 
Цз. я друго нещо — все ще се 
намери. След като навалицата 
секна, баба-Талка 
продажбата. Продава и хляб 
и жито... (сигурно са се интег 
рирали с дядо поп).

— По колко ти е житото?
— Пет банки . . .
И хората купуват.
— А хлябът? попита една же 

на, която искаце да вземе за 
двете си внучета от „свещения” 
хляб.

— По пазарни цени. сигна 
баба-Талка и й взе 50-тте дина

_ две- • •
и бог не дава „милост” Друга жена се приближи до 

баба — Талка и й шепна довер 
чиво:

— Може ли да ми кажеш, че 
се ожени ли скоро и мой С...? 

„ — Са че видимо?
И двете се пъхнаха

!
V

в киле
ра.

започнаше Използвахме случая, за да из 
бягаме, кой знаее. може и на 
нас баба-Талка да ни направи 
„магии”, за женитба., а доста 
сме стари...

Навън
нията на Тодор от Барйе. цви
леха акордеони. Гласът на ве
селата младеж се носеше из це 
лото Боровско поле.. .

I

трещеше блех*компа_
Александър ДЪНКОВ

доста Матея АНДОНОВ

Огойне ЯНКОВ:

ВЕЧЕРИмате ли бостан, пита
-ДРУГ?

— Не • -.
И така нататък. На всички

денят отиде.
Тъма замени дневната светлина.
Само небосводът звезден се вижда, 
а наоколо пълна тишина.

Но ето, от изток луната 
лъчи отправя от простора далечен, 
за нас тайнствена, непозната, 
преследва тя хората като призрак вечен.

Тогава изведнъж . ..
Мечта в сърцата започва да гори 
на всяко дете, жена, мъж 
към луната с кораб да лети.

Ний дъго гледаме тока в простора 
и в будност сънуваме за небесните тайни, 

„ ала знаем, че вече е вперил нагоре 
ракетите човекът всезнающ.

; 1продавачът дававъпроси
„конвенционални” и изтъркани 
от употреба изрази „няма”, на 
скоро ще дойде”. А кой ще по
могне на производителя в при 
тотовляването на зимнина? Би
ва ли за няколко тегли да се. 
отива в Димитровград или Пи 
рот?... * - *

Жителите на село Борово все 
още подържат религиозните пра 
зници. Ако по това съдим за 
активността им — сигурно бих 
ме се излъгали.

Сряда. В една махала от Бо 
рово —Селище — се празнува 
някаква си „св. Богородица”. В_ 
сички се веселят. Пие се здра
вата. . .

А в ливадите над самото се
ло — цял събор от млади и ста 
ри Дошли са и младежи и де
войки от Бански Дол, Невлите, 
Еерзар, Било. ' Драговита. Пога 
ново. Скървеница, чеиГоинДол 
и Желюша...

Младите са дошли зарад раз 
влечение. Играят, разхождат

Цветни сънища то си място. И аз много пъти 
сънувам как съм си у дома, как 
приказвам с мама или скитам 
по брега на Осъма. Сънувам 
го тъй ясно. сякаш, че е на я- 
ве- — Даже цветовете виждам 
като на цветно кино... Отнача 
ло. когато дойдох тук. ми беше 
мъчно, но се свиква. И ти ще 
свикнеш. Тук е весело, измиел 

на го и като се изви, зарови ли де и да си легне, но остана при разни игри, разказваме раз
це във възглавницата и захъл малкия. Седна до него и хвана 
ца. Бе разбрал, че са го откри ръката му. 
ли и вече можеше да си попла 
че на воля.

Посред нощ в стаята се чу ти Ча на насекомо.
Минко не спеше ~ Какво има. бе лъчко? —

— побутна го Минко. — Да лен се изпъна в леглото си. 
не те боли нещо?

Малкият отвори очи. поглед

Той смяташе, че тук няма ни
какви причини за плач и довохо кълцане.

дълбоко и нададе ухо. Кълцане 
- то идеше откъм леглата до про 
зорците, но не можеше да се Ра 
збере точно от кое легло, защо 
то там спяха чтири момчета.

„Трябва да е Пецата — помие 
ли си Минко. — Той и на сън 
гони топката и сигурно плаче, 
че са им вкарали гол..

Но изглежда, че оня не пла
чеше на сън. защото на два пъ

подсмъркна и щом чу да сред щ-ад-гд попита какво се с чезар с дрезгав глас. 
скъРЦа Минковото легло, се сло случило. — И майка си ще видиш, и
таи и задиша по-равно. — Лъчезао плаче — каза Ми татко, и баба... всички. Само

„Тук става нещо к а си ико — Трябва да разберем за да дойде събота.
Минко. — Ще отида да светна * 1
лампата.”

Електрическата крушка цьф-

Скоро го чуха да похърква 
Минко можеше също да сггн

ни истории, ще ти харесат. 
,.Как му говоря като възрас 

помисли си Минко. —се. В събота сме си у село — ка
за му той- — Още на обед ще

тенНие в Борово само на държав 
ни и народни празници правим 
танцови... Понеже през лятото 
няма такива...

И така е. Активът на младеж 
ката организация в Борово не 
се грижи много за културно-за 
•бавния живот в селото. А мла 
дежта не мирува — иска да йг 
рае ,да пее.. . търси развлечо 
ние.

Аз съм само две години по-гол
От глухия му глас се събуди си тръгнем и след час-два ще дМ от него трябва да му кажа 

Пецата — оня, който спеше със сме при майките си. Тебе за 
затворена уста. Надигна сънена майката ли ти е мъчно? 
глава и като видя Минко прав — И за баба — проговори Лъ

нещо топло, като на близък чо 
век...”

Дълго мисли, но намери топ
лите думи. Само поглади ръка 
та му и рече тихо;

— Хайде да Спим, че утре 
съм на училище...

Зави слабото телце и премина 
на пърсти за да загаси светли 
ната. Седемте легла се изгуби
ха. изчезна голотата на стаята, 
само сивите квадрати на про
зорците се очертаха на едната 
стена и по-ясно се чу дишане 
то на момчето.

ти

— Аз видях баба — каза мал 
— А бе. я го остави. Сигурно кия- — Ей сега я видях, 

е преял снощи. Те. малките, ка
на на дългата си усукана дръж то дойдат най-напред мислят, вия миг не го разбра. Помисли, 
ка, спусната от тавана, и оголи
стаята със седемте легла. В по искат допълнително. ..
лунощ светлината ставаше по- мина доста време докато Лъ една голяма жълта 
силна и накара момичето да че се усп0К0и и легна в лег Носеше трева за зайците... 
присвие очи. После . зениците дъЛГо стоя така. без да — Ти си сънувал — каза Мин Минко
му свикнаха на светлото и каЖе дума само размазваше съл ко. — Както си спал ти си съ- ие мисли за нищо, но под
тръгна от легло на л г то зите по страните си и похлип- чувал. клепачитер му още стоеше мок

Другарите му спяха. Един бе ® Малкият се нажали отново и *гал1СИчт
одеялото до челото ва^е' е обидил иякой? гласчето му изтъня. рото, Л11Це иа ма*К*“-

към стената, Минко — Тя дойде при мене — ка ,.Какви сънища сънува тасва
_ питаше го ? за ^ _А„ меи рече: „На добър дете - помисли си той- - На-

час Лъичо." А на очите й има- вярно баба му е говорила за 
ше сълзи 1 тия неща. преди да го изпрати

насам. .И то е запомнило думи 
те й.”

„Най-обичам нашето село. ба 
те Милко” — чу пак гласа му.

__ , И аз го обичам. Лъчко. И напрогимназията, вика, ще оти- ме|( ми е МъчНо За нашата къ-
Малкилт захълца изведиаж, деш в гимназията, после ще по ща за мама за нивите и гори

е сълзите му потекоха пак по сво раснеш, ще се изучиш и вече ^ за 0съма На нали вече
ли ите стари мокри дири и момче ияма да се върнеш на село... сме големи моето момче!

____ „ гтг>„_ тата разбраха за какво тъгува- — Защо вярваш на сънищата д какво ще стане с нашето
страхотии могат да ги р другаря ил. — иамърщи се Минко. — Едно село, бате Минко? Като парас
сънят: куче ще те подгони, г . '   помисли си време хората са им вярвали, за на. ще го има ли?”
я ще настъпиш или Ще ее чупи „Г д и ^ита жал 1СЬМ това щсуго „е е имало книги и наука. „Що го има, момчето ми, ще
клона от чертата и Ше пол - Ми о_и забравихме че той Сега сънищата са празна рабо го има. Нащем ще го виждаме 
тиш към земята. .. дете. па н ^ ‘как се та. в сънищата цяло — целеничко.

Успокоен тръгна Да загаси ла е от дв Д м забравихме...” __ Но аз ще се върна ли на каквото сме го запомнили от де
мпата. Но като погледна още заиграхме съ Р сел0 бате Минко? — Вдигна о ца. само сънищата ще ни го за
веднаж към прозорците видя Момчето наистина ое егняввр „ Момчето. — Като се изуча, пазят в истинските му цветове
по бузата на едно от децата в общежитието. Бе учило Дос се върна. ли? и звуци, със цялата му красота.
слаб блясък. Така блестяха са га На село. но в селото им им __ разбиоа се че ще се вър- та когато ни домъчнее за него
мо влажните следи, по които бя ше саМо основно Учирище Д всички останат в гра ще бързаме да заспим, за да г0
ха се търкаляли сълзите — не четвърти клас и ™ ^ па кой ще произвежда хляба! видим...”
можеше Да бъде друго. бяха го залисали в това градег на малкия бяха из* Бързаше да заспи и сега. но

общежитие, за да учи по-на Страните ка гащ01 сънят не идваше. Дърпна одея
Тук имаше много деца ка съхнали а Р както лото през глава и се обърна на

него, дошли от околните се- само очите му блестяха, как т странар н0 ^ Л1у се
изглежда то за пръв тгм- преди. нашето село, струваше, че още чувада шумо

делеше за по-дълго от къ- — ^аи-обич м^ като помъл ли еДна възглавница откъм про
ще_ДРУгаря шйдай ^ _ н двор. зайци зорците...
каза му Пецата. — Лягай и спи, те, поляната пред оодн0_

Ъи ревнал като момиче... - Всеки човек обича родно-

ЩО.

Минко го погледна и в пър-* * *
... Около малката черквичка 

’— „верните” са излязли на „све 
те1цЛ Почти във всички села 
на комуната — този обред вече 
принадлежи на миналото Тук 
обаче — още не. Наизлязли са 
селищани. боровци, дори и не 
колицина от Горна Невля- След 
като дадат на дядо поп „него
вия” дял — 
не и пиене...

— За дедо пол няма суша — 
възрази другарят ми.

— Няма.
А дядо поп — от погачка по 

половин и ;— насъбра си хуба- 
еи цели два чувала, които при 
дружаващият го занесе в черк 
вата.

В задушната и нехигиенична 
черквичка в Селище е и смеш 
но и тъжно. Поп Диониций е 

навън —

че така му се бе чуло.
— Беше ходила за трева с 

кошница.
че тук ще умрат гладни, та все

зажумя и се помъчи

издърпал 
си. друг лежеше 
подложил дланта си за по-ме
ко, трети навярно бе настинал, 
защото дишаше през устата си 
и Минко го досмеша, като го 
гледаше как е зинал.

„Ей соме! — завъртя му гла 
ва той. — Как нямаше едно а- 
паратче да те снимам.. .”

И нещо ДРУго не сс забеляз- 
Помисли си отново, че та 
се бе сторило. Някой 

малко

минават към яде

Да ие са ти
Аз тук съм вече трета година 
и нищо ие ми се е губило, но 
все пак. .. — Друго каза ли ти?

Не бяха му откраднали ни- •— на добър час. вика, и дай 
що. да тс прегърна, че ти вече ия

— Тогава да не тп е домъчня ма да Се върнеш на село. От 
ло за село?

ваше.
ка му 
скимтял на сънзавършил „мисията” 

и сега започва в черквата...
Прашната и нехигиенична за 

ла с напукани стени, каточели 
е претърпяла скопско земетре 
сение. е пълна с жени дошли 
ог всички краища на бурела... 
Дълго наблюдавах 
която замислена 
Свещеника. След като догоряха 
свеците — тя (сигурно такъв е 
Редът!) — започна да целува о- 
качеиите по стените прашливи 
можеби
,.ев. Богородица”) портрети на 

наредени безразборно

една жена 
стоеше пред

от миналогодишната нататък и се ко 
на момчето, горе.Минко отиде 

спря до главата
Сянката му регна на смачканата то 
възглавница.

„Ако не спи ц— 
той — не може Да не трепне.

И наистина след малко из- 
: на спящото пОм- 

запърхаха като крил какво

светци, 
по стените..

Никак обаче не може да дО 
поене „св -Богородица”, па се о 
бърна към дядо поп. който се 
деше на едно низко столче:

— Дедо попе. оно извинявай... 
ама дай сголичего...

ла, но
помисли си се

Георги Мише*
витите мигли 
ръднаха и



ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ

Турски хан на Адриатическо море
ЧИСТА ЛЮБОВ авои къщи и предание което 

се пренасяло от поколение на 
поколение до наши дни.

, В. Милоевич

Ст тази красива сграда оста 
нали само развалили чийто ма 
торна л населението на този край 
упстреблявало за правене

Когато млетачките търговци, 
заедно с венецианските наемни 
ци дошли през 1645 година в 
Равни котари, след борбите на 
нашето население е турците о- 
коло село Врапе, писали 
свод дужд: „Открили сми зи
мни рай с дворец в който прня 
тпо ще сс чувствуват царете”.
В продължение на писмото те 
описват красотите па иранския 
край, където бил построен един 
ст веният турски хан на Адрна 
тилна. Хапът бил-построен в 
типично неточна архитектура и 
имал твърде модерна канализа 
ция и водовод във всички стаи.
Млетачките търговци 
думи да изкажат своето удив
ление от това единствено дело 
на турските строители.

Ханът бил построен веднага 
след. идването .на турците в те 
зн краища през 1538 година и 
служил за настаняване на бога 
ти търговци и военни ръково
дители, които Ме сто посещава 
ли този граничен пояс. Според 
Някои реконструкции на млета 
чшп'е търговци този хян прили
чал на Морича хан в Сараево, 
само че бил по-малък. На гор 
пия етаж се намирали стаи за 
почивка и нощуване .а на дол 
ния за всеки гост била опреде
лена стая в която се готвило.
Тъй като ханът бил близко до 
мястото, където още римляните 
имали селище е водовод и бла 
годарение на изобилието от во 
да около хана турците направи 
ли голям парк. който за|емал 
площ от
дините и цветята 
най-добри сирийски градинари, 
които донели .от своята родина 
разнообразни егзотични цветя, 
което дотогава не съществувало 
в тези - краища.

Този врански хан просъщест 
вувал по-малко от един 
След така наречената „кандий 
йка война” между турците Н 
коториаите, които подпомогнати 
от млечаните разбили турците 
а Еенецнанискиге войници раз 
рушили хана и унищожили ака 
циевата гора и парка.

................................................. ...................................................................................................................................................
Емисия за земеделс. произвеу 
дители; 8.40 — Реклами; 9.00 —• 
„Весели радио новини’’; 9.30 — 
Мелодии и ритми; 
дни игри; 10.00 —
на български език; 11.00 — „Па 
здрави и желания на слушате
лите”; 12.30 — Младежта пред 
Микрофона; 13.00 — Седмичен 
радио
сме за вас;
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 
и ЮРТВ.

ПОНЕДЕЛНИК 9 СЕПТЕМ. 
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата, новини 
и „Днес в Нищ”; 14.40 Рек
лами; 15.00 — Предаване на 
български език; 15.30—Прочути 
гласове пеят за вас — Народ
ни песни и хора 16.00 — Осве
домят бюлетин; 16.15 Негърски 
духовни. песни;
— Физическа култура и спорт; 
16.45 — Испанска забавна му-

иавойната т. е. съвсем да го изядат. —
И когато ведиаж цели две сс

тя зпа
Непосредствено преди 
госпожица Маерова беше мно
го красива мома. Много краси- дмнцп пе дойде в къщи 
вите девойки са винаги равно- еше, чс вспчко е готово, 
правни, и винаги могат както Изяли са го. 
си искат и да избират и да бъ- Облече черно. Неговата спим 
дат избирани, и затова в наве
черието на войната тя избира
ше.

на

Десет интересни новини 

ош Хавай
Чакаше чиста любов.
И когато през тази пролет 

любовта дойде (всъшност госпо 
жица Маерова малко повече й 
излезна на среща) тя сс омъ
жи.

* 90% от световното произ
водство на ананас, сладък тро 
пически плод. е от Хаваите. Тъй 
като за растежа на ананаса е 
нужно желязо, което хавайска 
та земя не съдържа, за зали- 
ванате Па апаиасовите планта 
ции хавайците употребяват час 
ти от автомобили купени в А- 
мерика. които растварят в кисе 
лкна. Така „буквално” 
канците ядат своите собствени 
автомобили.

Острвът Хаван се състои от 
три огромни вулкана. Единият 
от тях. угаснал вулкан, а наре 
чен Бял хълм защото неговият 
връх е покрит с-ъе сняг.

* Морето около Хаваите 
пълно с риби. големи и малки. 
Една Аналка рибица носи име 
които е по-дълго, отколкото сама: 
та тя: хумухумуиукунукуапуаа-

* Климатът на Хаваите е най 
благоприятен в света. Средната 
годишна температура вече 
години е 23 градуса С. През те 
зи 25 години слънцето не 
греяло само 11 дни.

нямали

Госпожица Маерова се омъ
жи с чиста любов, на любовта 
пътьом се изцапа.

е

Наистина изцапа се само пал 
тото.

Върху бялото палто на ней
ния мъж добре се виждаха чу 
ждн женски устни и то малко 
по-големи. Госпожицата се за
грижи. а и как да не. когато и 
скат да й изядат мъжа. Тя по
мириса кармина (беше просташ 
ки.) измери със сантиметър сле 
дите от устните и видя, че ра
ботата не е за подценяване. О- 
чисти палтото и чакаше. Чака
ше да види да ли тези устни 
пак ще се появат. Появиха се 
но сега на ръкава на бялата му 
риза — и не бяха същите.

В душата й — аларм за опас 
ност.

амери-
25

е
* С векове наред на Хаваите 

хората не знаели какво са ко 
мари. „Населил” ги един мор
як, който отдалече донел ларви 
на комари за да отмъсти на ту 
земците, 
през 1824 година да ходи с тех 
нито девойки.

* Хавайските песни са извест
Еднани в забавната музика, 

плоча с думите АЛОХА — ОЕ,
което значи и добре дошли и 
любов и всичко което е хубаво 
и която пее Бинг Грозби е про 
дадена в Америка в над 2 ми

които не позволили

В. м.няколко хектара. Гра- 
отглеждали

лиона екземпляра.
Значи две жени го гризат. Е

дната откъм гърба, а другата ка сложи па масата. Понякога 
от ръкава и така всеки ден по- погледне снимката и въздъхне, 
малко гризене и на нея нищо 
не ще остане.

1

* 3,5% от насеелнието на този 
чисти хавайци, 12%остров са 

имат хавайска кръв, 37% са я-В събота, когато другите ВД° 
вици отиват на гробищата тя 
не може. не знаее 

'■ (ако не са изядени) е оставил. 
Това я мъчи.
(КогатЬ и (дойдат приятелки 

на гости тя гледайки неговата 
снимка казва с призвук на съ-

понци. 28% европейци, 12.5 по 
тичат от Филипините, а 7% от 
Китай. Въпреки това тук расо 
ва дискриминация не същест-

ни коститеИ какво сега тя има от това.
че се е омъжила с чиста 
бов, и от хубавато възпитание 
— и че някога отхвърли двама 
капитани един пехотен и енин 
кавалерийски!? И защо 
повече излезна насреща на сво 
ята любов, когато севетът се е 
развалил! Когато вече никой 
никога не зачита, когато вече 

важна чаената собствено-

лю
век.

вува.малко жаление:
__ Беше добър, но наивен!
Приятелките въртят глава, 

но нямат право.

* Хаваите са .щай-сладката” 
обработваемата 

площ е засадена с захарна тръ 
стика, която дава годишен при 
ход от 100 милиона долара.

земя. 73% от

Б. Ц.не е
ст И се гризат чужди мъже!

Госпожицата беше влюбена и 
можеше всичко да направи.

на радио Београд и ЯРТВ. 
ВТОРНИК 10 СЕПТЕМВРИ 
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата и „Днео 
в Ниш’’; 14.40 — Реклами; 15.00 
— Предаване на български е- 
зик; 15.30 — Звучен бюлепга 
на гораните; 15.40—„Хиляди це 
лувки”-забавни музики; 16.00 Ос 
веяомителен бюлетин; \10|.15 — 
Поздрави и желания на елуш" 
хелите; 17.00—22.15 — Програ
ма на Радио Белград и ЮРТВ, 

СРЯДА 11 СЕПТЕМВРИ 
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 езнк; 
15.30 
Враня
.16.00 — Осведомителен бюле
тин; 16.15—Йохан Щраус— № 
писи от операта „Вънски кров” 
композитори; 16.30 — Трибуна; 
16.45 — Оркестрова забавна му- 
зика; 17.00—22.15 Програма на 
Радио Белград и ради0 програ- 
ам на ЯРТВ.

РАДИО НИШМожеше да се убие зарад о- 
бичания мъж. Можеше да се У 
бие заедно е него.

Но всичко това не й понася-
9.45 Наро- 
ПредаванеиредаванеШоПрограма наше.

Ако тя се убие него ще гри
зат още повече! Да га убие не 
може да живее без него! Заед
но да се убият — и това нит-сак 
не върви. Така е въспитана! 
Мрази всичко колективно, до
ри и колектвната смърт.

16.45 — Валсове ОТ Федерик Шо 
17-00—22.15

ЧЕТВЪРТЪК 5 СЕПТЕМВРИ 
4.00—8 02 — Утринна програ

ма на РТВ; 1430 — Новини и 
днес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
15.00 — Предаване на българс
ки език; 15.30, — звучен бюле- 

на гораните; 14,40-Свири го 
ля мият оркестър наЮРТВ 16.00 
Осведомителен бюлетин; 16.15— 
Поздрави и желания на слуша
телите; 17.00—22.15 — Програ- 

радио Белград и ЮРТВ.

Програмапен;
на радио Београд и ЮРТВ. 

СЪБОТА 7 СЕПТЕМВРИИ 
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на РТВ; 1430 — Новини и 
днес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
15.00 — Предаване на българс
ки език; 15.30-Кои ви повече ха 
ресва; 15.50 — Пее Арсен Де- 
бюлетин; 
кестърът на Хелмут Захарияс; 
1630 — Краища и хора; 17.00 
—22.15 — Програма на Радио 
Белград и ЮРТВ.

магазин; 13.20 Избрали 
13.40 — Отбрах

Затова тя седеше, чистеше
нговите палта и ризи — и мъл
чеше. Нищо не му говореше, за 
щото не искаше с него да води 
ревнини и просташки разговори. 
Мълчеше и мереше най-различ 
ни чужди устни: и големи и

тин

16.15 свира ор-
ма на

ПЕТЪК 6 СЕТЕМВРИ Народни песни от 
Македония;малки и средни.

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—Песни и хора на 
нашите народи; 15.50

иУпорито чистеше, защото ис 
каше всичко да очнети. за да 
бъде всичко както някога, пре 
ди войната, когато и неговата 
любов беше чиста.

НЕДЕЛЯ 8 СЕПТЕМВРИ 
5.00—7.00—Утринна програма 

на радио Белград; 7.00 — НаЧа 
ло на ■ програмата, „Днес в 
Ниш’’ и емисия „Избрали сме 
за начало”; 7.30 — „Стоп” 7.35 
Музика на устна хармоника 8.00

Пее
Със страх чакаше най-лошото; Ханн Франсис; 16.00 Осведоми-

. телен бюлетин; 16,15 Среща с 
и^мудиката; 16.30 Танцова музика

16.30 —

& I ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВВАИ онзи Нови служби в „Балкан“

/&'-• Етг>го! ~~-'-
; и^истиНА &>„БАЛкЯН"

Б1РЗАШ БРР^ДИПЛОМАТ?;

&З.РЗА /V НА > И^А работа за-
КЬСЕХОГО '

7 /»'&
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