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Сърдечно посрещане 

и в Боливия
. .Ще запиша заем, разбира се — 

чужбина, който тук е прекарал 
зва, че е изпратил помощ. Сега

мм пише приятел от 
годишната си почивка 
и От неговата страна тьрсимо

и ка-

заем, защото разорението е ужасно. щетите неоценими есента 
вред! прага, а маики с деца под палатки. Ако не запила заем 
как ще мога идващата година да погледна в очи тоя приятел?’ 
Неговата къща е хиляди километри далеч от Скопие”.

Бирма, Индиявни. например 
и други- Днес нашата електро 
промишленост про»!звежда за

елек-
Боливия е трета страна на Латинска Америка, която по

сещава президентът Тито. След посещението в Бразилия и 
Чили, където бе посрещнат най-тържествено, като желан гост 
от известна страна, нашият президент пристигна на 28 септе
мври на петдневно посещение в Бол пищя. На военното ле
тище в Кочабамба той е бил посрещнат от президента на Бо
ливия Виктор Паз Естенсор и мнозинство най-високи държав
ни ръководители. Също така сърдечно е бил приветствуван 
от нашите изселеници в Боливия, дошли от всички краища 
иа страната да поздравят държавния глава на своята истин
ска родина Югославия. Утреден двамата президенти вече са 
имали първи разговори и са разменили мнения по въпроси, 
ко1Гго интересуват двете страни.

Тези думи на един непознат 
дневния вестник са само един

читател отправени до еже- дванадесет дни толкова 
трически кабел, колкото 
1939г одина се е произвеждало 

За качеството 
на нашата

от многото мотиви, зарад кои
то днес спонтано се решаваме да запишем заем. И наистина 
на заема може да се гледа и така:

през

за една година, 
на произведенията 
промишленост най-добре гово
ри износът на кабел в повече 
от трийсет страни. ..

Президентът Тито след 
изтъкна успехите в 
на корабостроителството.

толкова качествено, че на

получили сме помощ от 
други, търсим е от тях заем, защото бремето на обновата е 
огромно, и как тогава и да не дадем сами възможно повече.

Разбира се, не можем да очакваме. че някой друг вме
сто нас ще поеме главния товар в обновата на Скопие- Щом 
като се пронесе вестта за нещастието, хората от всички кра
ища на света се притекоха На помощ Пристигнаха палатки,

това 
областта 

кое
то е

медикаменти, одеяла, окуражаващи думи. Това правихме и са 
ми отказвахме се от дневната зарабогка, подавахме ръце 
лекарите да вземат кръв необходима на Скопие.

на Посещението в Чили, което 
трая от 23 до 28 септември съ 
що така премина в сърдечна и 
топла обстановка. Президен
тът Тито води разговори с пре 
зидента на Чили Хорхе Алек
сандри Родригез по въпроси 
Ьа световната обстановка, ме- 

икономически

Но онова, което е строено стотици години и което в миг 
стана развалина, не може отново да се повдигне изведнъж. 
Размерите на нещастието едвам сега могат да получат свой 
математически израз. Четири пети унищожени, кварти
ри. разорени фабрики, занаятчийски работилници, магазини. 
Унищожено. е почти . всичко онова, ктьдето живееха и от кое-

Специалистите
все още правят изчисления, но още на пръв поглед става яс
на, че щетите не са по-малки от петстотин милиарда динара 
и че крайната цифра може дабъде и два пъти по-голяма.

Бкдународните 
проблеми и отношенията меж
ду двете страни, а на тържест 

заседание на Чилийския 
университет е бил провъзгла- 

почетен доктор на Чи-

то живееха над двесте хиляди души.
вено

сей за
дийския университет. 11о вре-

в ЧилиЗаемът от 30 милиарда динара, кога-го с6 сравни с такава ме на пребиваването 
президентът Тито се срещна и 
с нашите изселници в тази ст
рана В град Сантияго, в един 
от най-известните клубове „Ю 
нион’’ изселниците устроиха на 
президента Тито тържествен о 
бед на който присъствуваха и 
делегати на югославските изсе 
лници от цяло Чили. Прелеела 
телят на 
на изселниците в Чили иосип 
Декович приветствува прези
дента Тито със следните думи:

щета, не е голям. Но това не е малко, когато знаем, че в този 
годината всеки семеен бюджет е внимателно раз-период от

пределен.Предприятията са разпределили средствата си за на- 
бавка на машини необходими за по-добра работа. Това че зае
тите хора за шест месеца получават около седемстотин мили
арда динара, че предприятията разполагат в своите фондове 

стоггин милия рд а'. че селските стопани също така 
добри приходи поради плодородната година, не може

за възмжностите от записване на

Шс НЯКОЛКО на Чили АлександриДругарят Тито, Йованка Броз и президентътдомимат
да е единственото мерило 
заем. Затова най-висшето преставително тяло при определя 
него на. заема, е държало сметка за това отричането да не

Югославския
ши кораби представляват тър 
сен продукт в много страни, а 

флот се е
толкова много смеза когото 

слушали през последната вой
на. Когато Хитдер и Мусолини 
бяха изготвили 
фия и разделиха 
появи се един герой и родолю
бец около когото- се събраха 
и сплотиха смели юнаци’'.

нашият търговски
„Вярвам, че от името на вси 

мога искрено да кажа, чебъде прекадено. удвоил.нова геогра- 
Югославия, Жизненото 

равнище на нашия трудещ се 
постоянно повишава. Според 
потреблението на хранителни 
продукти на глава от населени 
ето Югославия вече заема де
сето място в света; един радио 
апарат сега се пада на девет 
жители в страната; моторни ко 
ли са се увеличили с 6,5 пъти 
Ти произвеждаме сами; през 
1961 година вече сме успели да 
строим 100.000 жилища годиш 
но, а социалното оешуряване 
в Югославия е между пай-ху- 
гманите. Не по-малко важно е, 
че имаме широка мрежа от 
училища, включително и вис
ши.

чки
този ден е щастлив ден в исто 
рията на нашите 
Ние имаме възможност да се. 
срещнем и ръкуваме с човека.

И не само това.Основното бреме в по 
град могат да 

стопанство. За да можем

Причините за това са очевидни, 
нагъшната обнова и обнавяцане на разорения изселеници.
понесат само нашите хора и нашето 
да постигнем това трябва и занапред да подържаме и уско

живот.на нещата в стопанския
би могло да наруши то реч на президента Титорим този благоприятен ход 

Кдно прекалено бреме в този момент
ийа предвид че само по—голямо произ
производителност на труда могат да съ-

скопската траге-

зи ход. Трябва да се 
голяма рби, хървати, словенци, маке

донци, черногорци и други на
роди създаде се нова Югосла 
вия, федеративна държава, 
свободна общност на равнопра 
вни народи.’’

Периодът след войната 
що е изисквал от нашите на
роди огромни жертви и уси
лия. защото обновата и изгра
ждането на страната, 
трналнзацнята са зависели пре 
лимио от наши собствени си
ли. Сега. след осемнадесет го
лини упорит труд, нашите на
роди с гордост могат да се объ 
рнат към изминатото и проме
ните. които са станали у пас.

Отговаряйки на приветствие 
Тито благодари

ВОДСТВо и п<
здадат средства за бъдещите задачи които ^ ^ сегашно
дия налага Я^^ а̂заяьлже^вею във връзка с заема тряб

по—равномерно. Просто казано, ко 
по__малко ще бъДе

то, другарят 
за* поздравте и за моралната 
и материална подкрепа, която 

изселеници в Чили са 
на нашите народи в

и бъдещото 
ва да бъде разпределено нашите

оказвали 
дни на най-трудни изкушения, 
а след топа говори зз. постиже 

Югославия след вой-

съ-хора запишат заем, толковалкого повече 
обременен всеки отделен ч овек. Така обезпечи ритъте се

този бърз ход и е 
стане 

юлско

нията иа 
пата. Той каза:

Мнозина от вге, които в по 
следно време не са имали въз 
можност да посетят нашата ст
рана, помпят Югославия 
страна на природни красоти, 
йа добри, горди и свобололюбн 

на огромни природ-

ж и в от да продължи смът на стопанския
,,3а живота на трудещия се 

в Югославия от особено значе 
ние с и нашата система на об 
\ цественото самоуправление, 
което сме изграздилн в стопан 
ството и з други обществени 
служби и което представлява 
сСновата на нашата обществе
на система. Ние искаме да съ 
здадем такива хуманни демо
кратически отношения в обще 
ството. които да обезпечат пра 
во и възможност на произволи 
теля да бъде активен управ
ляващ на своя обществен и ма 
термален живот. Така напри
мер в различните видове на ши 
рокоизгр ядената сисцЗма на 
самоуправлението д^гее участ
вуват над 750 хиляди избрани 
■граждани. В новата Конститу
ция на СФРЮ тези принципи 
са залегнали в основата на ня
мата държавна и обществена 
структура ’к

Това бързо развитие на Юго 
славил е минало през много 
трудности от субективен и о- 
бективен характер. За своите 
трудности и грешки обаче ние

иидус-по—блчзка датата, когато Скопие
онова трагично

шетова да направи
по—хубаво, отколкото беше

катоутро.

ри хора,богатства, които, за съжале 
са донасяли на

полза-
социално*

ни „В сравнение с положението 
до войната нациоалният доход 
три пъти е по-голям. а проми 
шлеиото производство се е у- 

нгд пет пъти. Сега у

ние. никога ие 
нашите народи пряка 
Тъкмо заради това 
и стопанско положение ма пре 
двоения Югославия вие сте 

принудени да потърсите 
за създаване иа 

живот на друго мяс- 
и използвате

и стой-

величило 
нас за една година се произве 
жлат повече средства за произ 
волство, отколкото в довоенна- 
Югославия за двайсет години 
от* нейното съществуваме. Ми 
палата година например пус
нах в движение новата! водоце 
нтрала край Сплит. която са- 

обезпечава 600 милиона 
ловзпгчяса енергия годишно, а 

повече от пялото произ

били
възможност 
по-добър 
то да проявите

способностигпопте
Като изтъкна че през Втората 
световна война са били поло- 
жени основите на нова Югос
лавия. в бопбата проПттв фашиз 
ма и неговите куизлинговци в 
стотната с много свидни жерт 

общи усилия на народите 
Юославия .той продължи. 
Ло Югославия излезе от во 

йната морално и политически 
обединена. В четиригодишна 
борба се изкова, нерушимото 
братство и единство между съ

кима

това еволство на електроенергия в до 
военна Югославия

—При това е важно, че 
сега сме в състояние ие само 
да проектираме и оборудва
ме такива големи водоцентра- 
ли, но и чрез свои предприя- 

да ги строим в други стра

ви и 1ше
на

(Слелдза на 2-ра страна)Макетът ескопената трагедия. 
Риекя.

тияпаметника на
Винко Маткович от

Макет- за
дело на скулптора



2 БРАТСТВО

Посещение на другари Тито 

в Латинска Америка
ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА СТОКООБМЕН 

МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И СССР ЗА 1964 Г.
СЪРДЕЧНО ПОСРЕЩАНЕ 

И В БОЛИВИЯ
дина, който от своя страна е бил 
по-голям с 50 на сто от обмена 
през 1962 годила.

Според подписания протокол 
за стокообмен СФРЮ ще внася 
от Съветския съюз: машини и 
инсталации, лагери, кокс. въ_ 
глища. пафт, нафтови произво 
ди, чугун, прокатни материали 
!на' черната .металургия, форо- 
смеси. алуминий, азбест, хими
чески и фармацевтически прои
зведения, промишлени стоки за 
широко потребление и друто.

Югославия ще изнася в Съве

На 26 септември вечерта в Бе 
лград е подписан протокол за 
стокообмен между Югославия и 
Съветския съюз за 1964 година.

Преговорите между правител 
отвените търговски 
на СФРЮ и СССР се водиха от 
21 до 20 септември и преминаха 
в дух на братско сътрудниче
ство и пълно взаимно разбира
телство. Съгласуваният обем на 
стокообмена през 1064 година ще 
възлезе ма 220 милиона долара 
и ще надхвърли с около 20 про 
цента стокообмена през 1963 го

тския съюз; машини и инстала 
цип, кораби, прокатни произве 
деиия на цветната металургия, 
олозо, кабелни произведения', 
химически произведения, фур^ 
нир. дъбов строителен матери
ал, мебели, обувки, трикотаж
ни произведения, тъкани, суше 
ни сливи, и други произведе
ния.

делегации
(Продължение от 1-а стр.)

сме говорили откровено', защо 
то това е най- добър начин за 
(тяхното бързо ликвидиране. 
Трудности Още има, обаче и 
тях превъзмогваме благодаре
ние на единството на пашите' 
народи, а упоритостта и неу
морния труд на нашите хор„

Говорейки за Скопие, другар
ят Тито каза:

..Сега пред нас стои важна за 
дача, наред с осъществяването 
на плановете за по-нататъшно 
индустриализиране на* страната 
да отклоним, възможно по-ско 
ро, последствията от катастро
фалното земетресение в Скб- 

пве — столицата на наша Соци 
алнстическа република Македо 
пия. Както знаете, няколко хи
ляди граждани' страдаха под ру 
ините. а над 200 хиляди души 
са останали без жилища. Уни
щожени са редица обществени 
сгради, учреждения и други о- 
бектн. построени от граждани
те на Скопие, които в следво
енния период напълно проме
ниха изгледа на своя град. Ние 
здраво сме решили, а това го 
потвърди на дело народът от 
пялата стлана, да помогнем със 
всички средства на гражданите 
от този град. който претърпя 
огромни материални щети и да 
построим ново Скопие което ще 
бъде още траен паметник на 
братската солидарност и само
жертва на югославските наро
ди. Чилийският народ, който 
също така неотдавна претърпя 
големи страдания от природни
те стихии, прояви дълбоко раз
биране и голяма готовност да 
съдействува за намаляване по
следствията от катастрофата в 
Скопие.

Говорейки за международната 
афирмация иа Югославия, пре 
зидентът Тито каза:

Вярвам, че ви е мило, когато 
чуете, че Югославия участву
ва дейно в международния жи
вот. че упорито заляга за опаз
ване ка мира и за осъществява 
не на всестранно международ
но 'сътрудничество, без Оглед 
на разликите в обществено-по
литическите системи.

Югославия днес подържа ди 
пломатическо-косулски отноше

иил с 85 страни по вамчкн кон
тиненти и е активен член иа 
много международни /организа 
циц и агенции. Мога да ви увс 
домя със задоволство, че с мно 
го страни имаме нормални и 
приятелски връзки, основани иа 
равноправие взаимно полезно 
сътрудничество и разбирател
ство. Като страна, които в спо 
ято история е трябвало да се 
бори само за оиоята свобода и 
независимост, Югославия поело 
дователио е поддържала право
то па всички народи па само
определени и независимост. С 
много пови независими държа
ви и страни в развитие сме ус 
пели да осъществим близки при 
ятелски връзки и 
сътрудничество, 
да посетя лично редица страни 
от Азня п Африка. Особено ме 
радва, че отношенията с латино 
американските страни се разви 
ват твърде благоприятно, че те 
хният престиж н влияние в све 
та растат видимо и откриват до 
бри перспективи за развиване 
на стокообмена, за сътрудниче 
ство в промишлеността и дру
гите области на живота както 
с Чили. така и с останалите ла 
тииоамерикански страни.

Едвард Кардел 

в Лескввац
Китайският метод 

на нечестни обЬинения На 29 септември, на пътя от 
Скопие председателят на Оьюз 
пата скупщина Едвард Кардел 
е посетил нашия околийски цен 
тър-Лесковец. По време на кра 
ткия престой той е разговарял 
с председателя на Околийска
та скупщина Йосип Трайкович, 
председателя на Околийския от 
бор на ССРН Милорад Велко- 

представителя в Съюзна

взаимноторат принципите на 
зачитане между братските пар
тии и Да налагат отново метода 

нечастните обвинения и на 
старата практика, според която 
всяко несъгласие се провъзгла
сява за .,предателство”, метода, 
който ги доведе до абсурдното 
отричане на социалистическия 
характео на югославското обще 
ство. Нито една партия, според 
нас. няма право, като изхожда 
от субективни оценки, да си 
прави изводи за „верността” на 
другите партии и от тези пози 
ции да ги обвинява и напада.
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Органът иа Италианската ко
мунистическа партия „Уиита” 
неотдавна е издал една притур 
ка към вестника под наслои 
„Ние и другарите китайци”. В 
тази притурка се разглеждат въ 
проси от следните четири обла
сти: мирът И революцията, XX 
конгрес и Сталин, италиански
ят опит ,и фракционарството в 
работническото движение.

всестранно 
Имах честта

на

вич и
та камара иа Съюзната скупщи 
на Благой Стоянович. Към 13,30 

на СъюзнаВ отговор ка китайските въз
гледи за мирното съвместно съ 
ществуваие се изтъква, че „в ми 

съвместно съществуване 
виждаме нова и ефикасна 

на антиимпериалисти

часа председателят 
та скупщина отпътува от Леско
ЕеЦ за Белград.рното

ниеотношенияМеждународните 
са утежени днес от много нере 
шеки проблеми, които угрозя- 
ват мира в света. Социалистичс 

Югославия е настоявала и

стратегия 
ческа борба. Мирното съвместно
съществуване е революция, ата

не е китайският стремежкова
да намали нейното значение с 
празни лозунги и революцион- 

Благодарение

ска
досега, заедно с друти миролю 
биви страни и прогресивни си
ли в света, за договорно разреша 
ване на острите международни 
проблеми, за развиване на рав
ноправно сътрудничество меж
ду народите и за общ прогрес в 

Ние и занапред ще пола

фрази.
мирното

ни
съвмест-н а

но съществуване социализмът 
намира подкрепа и съюз и ме
жду групите (неутрални страни, 
които правителството и китай- 

комунисти игнорират в 
своите анализи, и в силите, ко
ито развиват империалистичес- 

фрон на борбата в целия

света.
гаме големи усилия в тази на
сока « ще подкрепям всички

ските

градивни инициативи, които слу 
жат на мира.

кия 
свят.

В притурката се казва по-на
татък: ,;и към югославските ДРУ 
гари международното комунисти 
ческо движение в правило, под 
влияние на Сталин, сериозни 

нанасяха вреда

С такава цел сме тръгнали и 
пътешествие, сна това наше 

желание да послужи за по-до
бро запознаване и разбирател
ство между югославските наро 
ди и народите на Латинска Аме 
рика; както и да допринесе за 
развиване на нашите приятел
ски отношения и подобряване 
на общото положение в света.”

грешки, които 
на социалистическото единство 
и заради които неведнъж е ве 
че извършена правилна самокри 
тика. Ние отхвърляме опита ка 
китайските другари да игнори- Едбзрд Кардел в разговор с чуждестрапии парламентарни

Ж
- Ж.■ж.

' дент Илирио Даса започва вой 
на на Пацифик, в която Перу 
ц Боливия воювали против Чи 
ли. В началото на този век бил 
подписан мир според който Бо 
ливия изгубила изход на море.

тари, който завладява вепчкм 
градове. Револзцпята 
десетина години, но все пале би 
да потушена.

В редицата револзщш, конто 
траят непрекъснато на тази те 
ритория, в началото на 19 век 
Домпнго Мурно завладява с ро 
волюционерите 
Все пак той губи битката и пре 
ди смъртта си оставил посла
ние до народа: ,.Аз умирам но 
факелът, който свет на е подпа 
лен, никой не. може да погаси”.

Външно-ноАитически фейлетон траяла:

Боливия-бурна страна Втората война с Парагвай о- 
■коло девствените лесове Чако 
Завършила през 1938 година, с 
гранично спсразумфние според 
което Боливия получила изход 
на! река Парагвай и една трета 
от територията за която се бо 
рила.

След война, за Чако се смен 
явали няколко военни прави
телства и няколко* революцион 
ни движения. Последната револ 
юЦНя от 1952 година двоеде на 
власт Виктор Пас Естексор. Ка 
'•'°1 Първо мефсЧриятпе което 
той предприе беше национали 
зацията на мините Ани мас Яг 
ва п Потоси. чиито прнтаже- 
тели държеха три четвърти от 
целокупния калай на Боливия. 
Такса

град Ла Паз.
голямо находище на тази ру-повяАал на Педро Асурес да 

тръгне на юг с една експеди
ция коквистедори. През сеп
тември 1538 година основал 
град чаркас, днешният Сукре, 
а нещо по-късно коиквистадо 
рът Чавес с педесет авантюри 
Сти без съпротива дошъл до

Областта Кояо, както племе
то Инка нарекло коясуйо, дне 
тинята територия на Боливия, 
била населена с индианци Ко
яо, които испанците погрешно 
наричали Аймарас. В първите 
векова от новата ера, коясите 
се проширили и зарладяли част 
отПеру, Еквадор и чилийския 
бряг. До 600 година имали низ 
ка кулгура, но оттогава идва 

влияние от перуанска 
от племето Инка. Бла

Да.
Конквистадорите толкова мно 

го наблягали върху производег 
вото на) руди, че напълно зано 
мерили агрокултурата, а инди 
анците били експлоатирани ка 
то роби. Тогава на тази терпто

Генерал Андре Санга Круз 
получил от Симон Боливар за 
повед да нападне конвистадо- 
рите, но той губи битката в Ла 
Паз. Независимостта била 
вощвана когато Симон Боливар 
постигнал победи в Юнин и Ая 
кучС- Независимостта на Бо
ливия била провъзгласена на 
6 август 1825 година. Името сп 
получила в чест на нейния 
вободзгтел Симон Боливар, 

Следващата година бил 
ван Законодателен 
то пръв президент е Симон Бо 
ливар, но кратко време, защо 
то тс*\ се завърнал на север в 
своята страна. За нов прези
дент бил избран Антонио Хо
се де Сукре. След революцията 
която избуха а скоро* след то- 
ва, Скуре напуска страната и 
за пръв президент на републи 
Ката идва Санта Круз. който 
владеел 10 години. Той основал 
федерация между Перу и Боли 
вия. но Чили
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ЖШмЩЦсилно 
страна,
годаренгйз на това те риввили 
висока цивилизация, известна 
под -името Тиагванако. 
култура процъвтявала три ве
ка на езерото Титикака. В на
чалото на 10 век било спряно 
развитието на тази култура, а 
през 13 век племето Кечуас за 
владяло областта Коясуйо, те
риторията на Коясите остан?[ 
ла пол ломинацията и кул
турата на Инките. все ло ид
ването шО испанските завоева 
тели.

Диего де Алмараго. испански 
конквистадор организирал през 
1535 година експедиция за Чи 
ди. Преминавайки през терито 
рията на Боливия той основал 
град Парна, днешният Оруро. 
'{Неговият помощник Хуан де 
Севедра обикалял Боливия и 
не се нататъкнал на съпротива 
от страна на Индианците.

ОС-Тази
ззпсМна голямата социал 

на революция в която всички 
получиха право на глас. Бе да 
Лено оръжие на селяните в ДУ 
ха ма. формирането на народна 
ВСНска и запоена аграрна ре
форма.

Новапга Конституция от 1961 
година, предвижда редица соци 
алпи реформи. Един нсен член 
педвижда едно и също лице 
да може да бъде избирано* за 
пруюидент на Републиката по
вече пъти.

сено
съвет, чий-

Рибари на езерото Титикака
протестилар и из 

пратил войска да разбие 
•Юощност. Това
Юнгай 1839

Властта в Боливия е разделе 
На на изпълнителна, която има 
президентът на реатублик ат-Ч 
който заедна с заместник пре 
зидента се избира на четири го 
дини. Законодателната власг е 
представена в две камаршеенат 
и събрание. И най-сетне съдеб 
на власт, в която Върховния 
Съд има дреет хзизбрани съдии 
за период от десет гостни.

рия започнали революции. Ан- 
тоние Гаярдо напада с бунтов 
ннците палатата на представи
теля на испанския крал, уби
ва го. но бунтът бил потушен, 
десет години по-късно испан
ците били принудени да поту
шават втора револуция. А през 
1780 година избухва индианско 
въстание начело с Томас Ка_

тази
и направил в 

година. Две годи
ни ПО-КъСНО в Боливия

девствените лесове на Гран Ча
ка.

Индианецът Диего Гвалка 
открил през 1545 година бога
ти залежи от калай. Една го
дина по-късно конквистадорът 
Хуан де Виляр.уел основава ру 
дареното градче , Потоси. което 
става известно в целия свят и 
което» и днес представлява най

иа перуанска войска^ но пъЛ- 
ководецът Боивиан ги разбива 

това в Боливия започва 
борба между войската и цивил 
ниуе. консервативните и лиеб 
ралите. След примиряваното на 

новият прези

Няколко години траяла бор
бата между Писар и Алмагре 
за власт в Перу. И едвам кога 
то сразеният Алмагре бил убит 
в Куск, Франписко Пнсаро за това положеггие
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Ингрп“ш четири континента ^ Сесия на Общинската скупщина в Димитровград
Н

дневен ЗАПИСВАНЕТО НА НАРОДЕН ЗАЕМ ЗА СКОПИЕ И 

,>ЕА: ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕСЕННАТА СЕИТБА
Деловото обединение „И ИГ

РА'. едно от най-големите в 
страната, обхватна редица 
дустриални предприятия. В не 
говия състав влизат, например 
фабриката за вагони и локомо 
'гиви ..Джуро Джаковт-гч’1 от 
Славонски Брод, 
ва генератори и електро-двига. 
«тели „Раде Кончар" от Загреб, 
люблянския машинострои-рз-' 
лен зазод ,Литострой‘‘, мари- 
борската фабрика ,,Мегадна’'и 
други.

НАтроена циментова фабрика и 
далекопровод, а в Индия голя
ма централа. Инженери 
Цици на обединението строят 
Циментова фабрика недалеч 
Адис Аоеоа, тухларна фабрика 
в Гвинея и разни други индус
триални обекти з странил; на 
Африка, Азия и Латинска Аме
рика. Редица такива обекти 
„ ИНГРА“ е построила в Гер
манската демократична ррпуб 
лика. Обединената арабска ре 
публика, Гоа, Мали, 
Аржентина. В 
рани специалисти на обедине
нието пуснала в движение во- 

термоцентрали, коксови 
заводи, тухларни фабрики 
талации за преработка) 
фт, напоителни 
ги обекти, 
много за

ин- и тех-

от
■ В новата зала на Общинска 
та скупщина в Димитровград 
на 24 септември се състоя IV 
сесия на Общинската скупщи

записването на народния заем 
за Скопие. Той каза, че кому
ната вече е готова да даде оп 
1ределе1Тнте пари за Скопие, 
ггъй като и Димитровградско, 
както останалите краища в 
страната и целия свят, дълбо 
ко съчуствуват на пострадало 
тел скопско население. В док-

фабриката . ' *

■л' ■ ■ • . 4

Ч
на

На съвместното 
ла двете камари Митко Томов 
п-председател на Общинската 
скштина докладва за хеда на

3 заседание
!

Ирак и 
споменатите ст-Дейността на обединението 

е разнообразна. То изършва 
инвестиционни мероприятия в 
редица» страни. От 
на годината до днес са склю
чени договори на стойност от 
4 милиона долара, а До края 
на! годината се очакват да бъ- 
даг сключени договори за око
ло 50 милиона долара. Специа 
листите на ..ИНГРА“

■Л::Чт ш фДО и • и ^началото > У- шинс
Л;на не 

системи и дру. 
допринесоха

Ф-
КОИТО
издигане

на „ИНГРА'“ з света.
Разрешаващото се сътрудни 

чество със страните ют Азия, 
Африка и Латинска Америка 
постави пред колкетива на „И- 
НГРА“ задачата да извърши 
още поьподробна 
пия на, проектанските(. строи
телните, монтажните и други
те в нейния състав предприя
тия. както и да организира по- 
добре тяхното пойзяване 
световния пазар.

реномето ' -
и т‘са зазър 

1Ш1ЛИ планове за; доставка на 
комплетни Съоръжения за во- 
доцентралтг, далекопроводи 
циментови фабрики и съоръ
жения за хранителната проми 
шленост, които бъттар- дос
тавени на Бразилия, Мексико, 
,Боливия и Чили. Съгласно е- 
дин догозор, сключен със Су
дан в тази страна ще бъде

*
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напое ПРЕДПРИЯТИЕТО „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ,’
лаДа си той подробно запозна 
отборниците с предстоящите 
задачи във връзка с внасянето 
на\ заема.Общинският статут Досегашната работа върху 

статутите показва, че общински 
те статути в нашата бъдеща 
обществено-политическа практи 
ка ще се характеризират на пъ 
Рео място със следното:

— Ще се изготвят и приемат 
самостоятелно от общината и 
ше влизат в сила. когато граж
даните от общината го прие
мат.”

— Ще фиксират разпределе
нието на излишека на труда, о_ 
пределят елементите за разпо
лагане с обществените сред
ства. утвърждават мерките, ко
ито трябва да се предприемат 
против нарушаването на отно
шенията, договорени между ор 
ганите в общината и подобно;

— Ще утвърждават начина на 
консултация с гражданите във 
всички случаи, когато това е 
необходимо да се направи;

— Ще утвърждават по-кон
кретно начина на работата на 
отделните институции в механи 
зма нга самоуправлението, ка- 
квито са събранията на избира^ 
телите, референдумът, местната 
общност итн.

— Ще утвърждават органи
зацията на общинската скупщи 
на. на нейните органи и начи
на на работата на общинското 
управление.

Така изразената самостоятел
ност на опхцииата в приемането 
на статута се оправдава и от 
самото разбиране на общината 
в съвременната югославска об
ществено-политическа теория и 
практика. О други думи, дей
ствителната самостоятелност на 
местното самоуправление би би 
ла немислима без материална 
база за такава самостоятелност 
и без правото на общината да 
утвърждава всичките съществе 
ни елементи за ефикасно функ
циониране ма нейните органи и 
служби. В този смисъл и се да 
ва специално място на статути 
то на общините, които, без да 
стесняват правата на трудови
те организации и гражданите, 
конто произтичат от Конститу
цията и други законни, ще бъ
дат основни правни документи 
за утвърждавано на началата, 
върху конто ще со изгражда 
обществено-политическия и об
ществено-икономическия живот 
в общината.

Пс) въпроса за изпълнението 
есенната сеитба к 

говори Ки
на плана на 
Димитровградско 
рил Апостолов. Той запозна суг 
Горниците с трудностите и про 
блелште на земеделските коо- 

около договарянето'

нов инструмент за уреждане на обществено-икономическите
отношения в комуната

тзодството. разпределението на 
дохода и изграждането на въ
трешните отношения. Самоупра 
виТелните фондове (за жили
щно строителство, за социални 
осигуровки, за капиталовложе
ния итн.) работят извън админи 
стративнотр управление, рабо

тата на службите в областта на 
образованието, здравеопазване
то и други служби все по- 
малко 
джета 
яние
засилват се формите на терито 
риалното сдружение на гражда
ните в по-тесни области, какви 
то 'са 'местните общността, за 
задоволяване на техните потре 
бности от областта на комунал
ния и социалния живот, изменя 
се ролята на общинската скуп
щина, като тя все повече става 
координиращ орган в община
та. който действува с методите 
на разискване и демократичес
ко направляване, а все по-мал
ко със средствата на принуда
та и административната интер
венция в работата на самоупра 
вителните организации. .

и политическите
перации
на пшеница- Той изтъкна, 
недостатъчното усъвършенству 
вагйе на технологията на произ 

пшеица в нашия

В основите на югославската ’ 
Конституция на първо място е 
свободният трудещ се човек, 
който ръководи производството 
и според вложения труд учас
твува в разпределението на до
хода. За да могат такива социа 
листически отношения, /които 

почиват върху правото на тру 
дещия се да Ръководи с произ 
водството и да участвува в раз 
пределението на дохода, да ста 
нат обществено-политическа пра 
ктика. Конституцията ггредвиж 
да редица съответни институ
ции. а между най-важните — 
комуната, като главна „обще
ствено-политическа общност”. Та 
ка дефинирана, комуната всъ
щност е твърде сложен меха
низъм, съставен от редица са
моупра в) ргелни организации ка
то са свързани помежду си преди 
мно политически и икономиче
ски. а не административно.

За югославската комуна е ха 
рактерно. че трудовите колек
тиви на стопанските организа
ции, които съществуват в нея, 
решават самостоятелно всички 
съществени въпроси на произ-

че
С това. че обединява и съче

тава отделните интереси на гра 
жданите и трудовите организа
ции и на по-благоприятеи на
чин решава задачите, които тру 
дещите се и трудовите органи
зации поотделно не могат да ре 
шават ефикасно — общината 
става един от основните фак
тори в системата на обществе
ното самоуправление. Такова 
развитие на общината води съ
щевременно към все по-малка 
намеса в обществено-икономи
ческите работи, т. е. в оня сми
съл, в който за този проблем 
са писали теоретиците на нау
чния социализъм.

Така формираната община, ко 
ято с новите белези се развива 
ще успоредно с въвеждане
то на работническото самоу-» 
правление (1950 годинае) си зае 
място в новата Конституция, а 
статутът на опитната става съ
ставна част на цялостната кон- 
ституцонна система и важен е_ 
лемент за утвърждаване на об
ществено-икономическите и дру 
ги отношения в обгцествено-по-

водство на 
край. а и сушавите две послед 
ни години са причина тази есен 
с кооперирането да върви труд 
но. Главната причина за това 
е недостигът на селскостопанс 
ки специалисти, които да ок аз
ват своевременно помощ на 
производителя. Затова и с сеит 
бата обикновено закъсняваме 
“кгото по-късно чувствително 
се отразява върху добивите.

бю-зависими От
прякото вли- 

администрацията,
и

на

В разискванията, се изтъкна» 
че занапред ще трябва много 
повече внимание да се обърне 
на прилагането на новите от
крития на науката в областта 
на земеделието. Оц/; тази годи 
на прн Общинската скупщина 

Димитровград се въвежда 
селскостопанска инспекция, чн 
ято задача ще е правилно про 
веждане на всички агротехни
чески мероприятия, които пре 
поръчат специалистите. Освен 
това до тази година в Димитров 
градско не се провеждаше на 
Пълно решението за агромини 
мума, което също е голям про 
пуск.

в

литическия живот на страната. 
Именно, колкото и да е необхо 
димо статутите на общините да 
бъдат съгласувани с основните 
конституционни начала и осно 
вните закоинопредписаиня, 
в голяма степен са и допълне
ние на цялата конституционна 

защото те трябва да

Подчерта се, че занапред ко
операциите ще трябва да да
ват Оню по-изгодни условия на 
производствено Съдружие. Съ
що така — ще. се прекъсне и 
с кампанийната работа в про 
изводството .защото обикнове
но така ставаше 
много 
върху
ната ве че поема грижи за до 
Цеждане на още целскостопан 
ски специалисти които да вод 
цт производството).

В провеждането на есенната 
сеитба ц$е бъдат включени вси 
чки обществено-политически си 
ли, защото напоследък ^ сеиг 
бсиият план освен „Нишара”, 
„Победа“ и Поганово — ще об 
хване и кооперациите в Боро
во, Трънско Одороазцн и Каме 
инца, където също има усло
вия за високодобивна пшеница.

На IV сесия на Общинската 
скупщина в Димитровград бо 
разгледано и изпълнението на 
Обществения план на Димит
ровградско през първото шест 
месечие от тази година. Пора 
дп редица, природни бедствия 
(наводнения прекъсване на е- 
лектрнческия ток и др.) — пла 
нът в някои предприятия 
стопански организации в кому 
мата) е доведен под въпрос. О 
вен това комбинатът за каучу
кови изделия, който съчинява 
50% от бруто производството 
на общината има трудности о_ 
коло пласмента на своите сто 
кн поради, вноса от чужбина. 
..Механик1' се намира в рекон 
струкния. „Братство“ — същд 
се Л нуждае от такава.

то

система,
изразят всички специфичност 
и да уточнят всички подробно 
сти, които са важни за развити- 

иа социалистическите обше досега и — 
пъти се отразяваше 
доби гиу т е. Кому-

ето
ствени отношения е оглед спе- 
цифичностите на всяка община 
поотделно. С това статутите на 
общините придобиват особено 
значение, когато се касае до ко 
нкретизирането на миогото от
ношения между гражданите и 
трудовите организации в кому
ната, както и до уреждането па 
много други събития, които са 
решававцГ за нормалната рабо- 

живота в рамките на едната и 
отципа.

Из дейноешша па
земеделскише кооперации

ИзкуйуЬане на шийкоЬ йлод
ката кооперация в Горна ЛисиТези дни. земеделските коо- 

територията на Бо на.перации на 
силеградс/ко усилено изкупуват 

плод. Според нспъл- 
земеделската коопера

Но докато земеделската коо
перация „Напредък” в Босиле 
град заплаща един 
шипков плод 48 динара на сел
скостопанските производители1, 
а 55 динара на учениците, земо 
де леките кооперации в Д. Тлъ- 
мино и Г. Лисина заплащат е- 
дии( килограм по 45 динара.

II

килограмшипковия
ни данни 
ция /в Долно Тлъмино е изкупи

кила досега около 40 хиляди 
ло грама шипкОв плод. земедел- 

„Напредък” 
в Босилеград — над 20 хиляди 
килограма, а не по-малко коли 
чество е изкупила и земеделс

ската кооперация

Ст. Н.„ТЪГА БЕЗ СЪЛЗИ”X. ПАСТАСИЧ:



4 БРАТСТВО

Пред есенната сеитба в Димитровградско заздравяване на младеж
кия КОМИТЕТСЕИТБЕНИЯТ ПЛАН Е ИЗПЪЛНЕН

С 30 НА СТО Неотдавна в икономическото 
училище и гимназията в Боси 
леград се съсгоя заседание на 
младежкия комитет при учили 
щето. Заседанието 
'цел организационно да закрепи 
младежкия комитет и да усвои 
план за извънучилищна 
пост.

Присъствуващиге членове на 
младежкия комитет изтъкнаха 
че активността/ на учениците 
все още не е заела широки ра 
змери и ’ онова, което е досега 
осъществено е вървяло стихий

но. Ето защо се пристъпи към 
определяне иа членове на ко 
митета, които ще ср заемат за 
оформяването1 и възобновява
нето на дейността на отделни
те клубове, секции и трибуни.

Освен това младежкият ко
митет взе решение активно да 
се включи за подобрение иа 
успеха и поведението, да дейст
вува в тази насока положигел 
но и да обезпечи на учениците 
разнообразен и богат култур
но-забавен живот.

Приготовленията за есенната 
сеитба в Димитровградско са 
всс поинтезнвнн. Във всички 
села на територията на комуна 
та се устройват конференции 
на подружниците на Социално 
тичесютя съюз, на конто се ра 
зисква за изпълнението тазгоди I но производство 
шната сеитбена програма, 
влизат в производствено съДРУ 
жне със земеделските коопера
ции, но1 още сега поставят усло 
вие: кооперациите да им обезпе 
чат постоянна помощ от страна 
на специалистите.

имаше заВсе пак кооперациите в тези 
рейони ще направят опит за иа 
бавката ма необходимите сеит- 
бени материали като се обър
нат за помощ към останалите 
кооперации в комуната.

хектара които са в социалнстичо 
ския сектор. Освен това на не
отдавна състоялия се пленум в 
Димитровград се взе становище 
покрай земеделските коопера
ции в и Димитровград, Смилои 
пи и Поглпово — в организира 

па високодо- 
Тс I бпвнц сортове пшеница да се 

включат и земеделските коопе
рации в Еоропо, Долна Невля 
и Каменица. Обаче веднага при 
тях изп-ъкма проблемът около 
обезпечаването па сорти семе и 
рспро;укцмпоип материали, за

дей-

Нсблагоприятиите климатичес
ки условия забавят сеитбата

Есенната сеитба в Димитров
градско започва обикновено а- 
коло 5 октмврм. Тази гдина оба

__тя ще започне по-късно
защото и климатическите усло 
вия, както изтъкват сслскосто 
папските специалисти, ме позво 
ляват таза. Дълготрайната суша 
не дава възможност да се запо 
чие с оранта. Това пешо ще да 
де възможност па земеделски
те кооперации оше по-добре да 
се подготвят за сеитбата: да се 
завърши с договорирането 
площите и да се набавят доста 
тъчи и количества семе и репро

Събрание на подружницата на ССРН 
в Босилеград

че

Лвс теми бяха доминиращи 
иа състоялото се неотдавна съ 
брание на подружницатга на 
ССРН в Босилеград. Първата 
гема бе записване па народния 
заем за възобновявана и пос
трояване иа ново Скопие, а вто 
рата — комунални въпроси.

След олио минутно мълчание 
за почетапе на наетраделите в 
Скопие Се пристъпи към разяс

няване начина на азписване на 
народни заем. Беше изтъкнато 
че в първия ден само са- запи
сани над 1,500.000 динара.

Втората тема бе препратена 
с жива- дискусия, което ясно 
свидртелствува за нуждата от 
свикване на ново събрание на 
членое^е на ССРН в Босиле
град. които да обсъдят най-на 
болялите комунални въпроси.

и а

дукцмошш материали.
М. Андонов

ИЗ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ

»Польопромет« от Враня бави изкупу
ване на овцетеС механизация по-високо производство

следва да подучат зд продаде 
ния добитък. За тях не е без 
значение, дали овцете ще бъ
дат в тях още две седмици и-

Ст друга страна и коопераци 
ите излизат на среща на пронз 
водителите 
не на новите мерки за педобре 
ние на селскостопанското про 
изводство вършат агрономите, 
а не както досега — всички хо 
ра от кооперациите, а ксито не 
могат да дават съвети за отгле 
ждането на високодобивните 
сортове пшеница.

Когато Републиканското де
лово сдружение и деловото 
сдружение на земеделските, ко 
операции във бивша.Вран. око 
лия предложиха на земеделс. ко 
операция ..Напредък“ в Боси
леград да организира лятно у- 
гояваше на овце, в своя органи 
зация и чрез коопериране със 
Селскостопанските производи
тели, земеделската коопера
ция не се колеба нито за миг. 
Разбира се, предварително й 
бе дадена гарантирана изкуп
на цена.

Земеделската кооперация, за 
да оформи овцеферма в Дър- 
но«ок. сключи със слескостопа 
меките производители догово
ри за лятно угояване на овце
те, като им гарантира опреде
лени цени и срок на изкупува
нето.

Сега, когато „Польопромет” 
трябва да изкупи овцете, той 
протака, това. защцто не нам е 
ри пазар.

Може би ..Польопромет" ечн 
та, че договорът със земедел
ската кооперация я задължа
ва да храни овцете, а те да ги 
изкупят в опя момент, когато 
намерят изгоден пазар.

Тук обаче не е засегната са
мо земеделската кооперация, 
но и производителите, конто и 
мат договори за угояване на по 
вече от 1500 овце и на които 
са чепо-одими парите които

щия въпрос и земеделската 
кооперация защото тя се при
нуди за да не отслабнат овце

те, да ги пусне в отавите.

шото в момента 
да Се намерат достатъчни коли 
чества тъй като 
запаси от такива са изчерпени

трудно могат

самото обяснява почти всички

Хибридната царевица 
даде йо-добри добиви 

от домашната
Беритбата, на царевицата в Ди 

митровградско гтривъригва. До
бивите обаче не изпълниха на
пълно очакванията поради про 
дължителната суша през вто
рата половина налятото. Но и 
покрай това и тазгодишниште 
добиви от хибридна царевица 
са по-веоки от добивите от до
машните сортове. Дкато хибрид 
ната даде и по 15 центнери от 
хектар, домашната едвам даде 
по 9.

Кооперацията в Поганово — 
най-добра...

От всичко 542 хектара, които 
тази есен трябва да се засеят с 
високодобнвни сортове пшени
ца на териториите на коопера
циите в Димтрцвград. Смилов- 
ци и Поганово —— планът по ко 
оперирането (до 28 септември) 
най-добре е изпълнила коопе
рацията в Поганово. От 80 хек 
тара площ — до Сега са коопе 
рирани 63, или планът е изпъл
нен с 78%. Земеделската коопе 
рация в Смиловци, „Победа” е 

с 15%

ттт
У

Пожар в Путумелкато 
180 хектара

изпълнила плана
от запланираните 
до сега са сключени договори 
за 26 хектара. Положението на 
територията на земеделска коо 
перация „Нишава” в Димитров 
град се поправя: от запланира 
ните 202 хектара досега са коо 

от 51

Неотдавна в местността Путу 
мел надалеч от Димитровград 
Владимир Стоянов работил с 
огън на нивата си (палил слог). 
Огънят обаче бързо се разпро
странявал към близката гора, 
защото стърнището, напечено 
от продължителното 
през лятото, беше добър прово 

на гъня. Няколко души 
се притекли на помощ и пожа
рът бил потушен веднага.

НА ПАША
илиперирани повече 

планът е изпълнен с
В общото число от 542 хекта 

ра, които тази година трябва да 
бъдат под високодобнвни сорто 
ве пшеница еа включени и 80

слънце25%. ли два месеца, защото храна 
та за добитъка и тая годича 
не е за распиляване.

Не без основание поставя съ

Републиканското делово сд- 
ружние и „Польопромет“ поз
дравиха създаването на модер 
на овцеферма в Дърноок. Зе
меделската кооперация прие с 
Готовност тяхното 
ние. Това бе 
че „Напредък 
се насочи към селскостопанс
ко производство.

Но днес се протака а това 
създава недоверие кактех у зе 
меделските кооперации, така 
и у селскостопанските произ
водители.

Както узнахме в земеделска
та кооперация, овцете в Цър- 
ноок ще бъдат продадени в 
най-скоро време, ако не на 
„Польопромет", то на другиго. 
Но тогава нетната още повече 
ще се усложенят защото земе
делската кооперация трябва 
Да търси чрез съА нанесената 
загуба за себе си и за селско
стопанските производители.

Аа ае надяваме, че коопера
тивното 
ние

дник

предлож,©- 
знак.убедителен 

“ се стреми даИзостава изработването на седмогодишните планове
че почти всички стопански ор
ганизации оправдават своето 
безделие е годишните почивки, 
I; обремгненосг 3 текущите ра 
боти, с неразрешените въпро
си за, интеграцията и с израбо

тката на текущия обществен 
| план за 1964 година, Отгам ни 
1 най-малко не ще бъде прекале 

«ю або се ксстатира, че наве-

'демгодишните планове не мо
же да става ни дума. В стопа» 
бските организации 
все ещее не е схваната сериоз 
ността, на задачите, които и и 
предстоят. За отбелязване

Въпреки, че изминаха почти 
Три месеца от доставката иа 
първите напътствия за израбо 
тка на, седемгодишните плано
ве, повечето стопански органи
зации на територията на Ни
шка егеолия не са постигнали 

•това отношенир. Цяла

изглежда

лените причини всъщност са 
субективни слабости в колек 
Тизиге.

На последното заседание иа 
'Управителния отбор на Охоли 
реката стопанска

много в
та> активност главно се свеж
да до образуване иа комисии, 
които на практика отче не са 
започнали с някакаква 
риоза работа. Специалисти от 
Околийската стопанска ко,мо
ра са обиколили 59 стопански 
■стрганизашш и са установили 
(че. 12 предприятия още не са 
формирали ни комисии. Ннто 
една
не е направила програма за ра 
бота. Седем предприятия рр— 
ботят върху»! зработката 
плана, локато1 само в една сто
панска оогдиизаиня е направе 

документа
ция. Само две стопански орга
низации ползват услугите 
<високо специалните 
Цип.
/ Такава положение на' неща
та недвусмислено се потвърж
дава от факта, че за някаква 

и системна рабо 
се-

камара! бяха
отправени остри забелуежки 
бдрес на Института за кому. 
чални изследвания при Прав
но-икономическия факултат в 
Ниш, който пое Задължението 
ла направи 18 студии от някои 
стопански области. Обаче ма
кар че по-късно беше подпи- 

договор и осигурени средс 
тва. Институтът не успя да, на 
мбри определен брой 
лппш. Това бе

по
по-се-

земеделско сдруже- 
Польопромет“ във Враня 

ще съгледа грешката си и ше 
побърза да я 
ме. Впрочем 
Длъжност* защото е формир3- 
йа като предприятие, 
ше улесни земеделските коопе 
рации да пласират селскосто
панските

организациястопанска отклони на вре- 
неговатова е и

сътруд_ 
направено едвам 
този месец, а та 

сигурно ще 
•влияе върху окончателната из 
работка на студиите 
но ще се стигне до -продължа
ване на

на което
в началото на
ва1 закъснениеПа статистическа пр оизведения

Ст. Николов
на

и вероят-инсттггу-

сроковете, поради ко 
ето могат да настъпят 
видени трудности.

непред-

(Ьрганизираиа 
(Та въРхУ изработката на МаглайЦех във фабриката за сулфатна целулоза — С. Хофман
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НЕ ЗАЧИТАНЕ НА 

ЗАКОННО СТТА
ЗАЩО НА КООПЕРАНТИТЕ СЕ ПРЕ
ДЛАГА ПО-ВИСОКА АГР01ЕХНИКА

Едно сгг най-големите 
вания на социалистическата ни
революция, залягнала в основи 
те на Конституцията е зачитане 
личността на човека производи 
тел, работник, служащ, селянин 
и гражданин. Въпреки тези яс
но определени норми все още 
тук-таме се срещат или незакон 
ни постъпки от страна на ръко 
водствата на предприятия, за
ведения и други стопански ор
ганизации, в които проличава не 
зачитането на личността на чо
века. Става въпрос за известни 
постъпки при уволяването на 
работници и служещи в някои 
босилеградски стопански орга
низации и заведения, 
случаи проличават своеволията 
на ръководители към служеши 
или работници, за които се на
мерят причини и „законни” на
чини да се уволнят, а в същ
ност се касае до провеждане ли 
чната воля на даден ръководи
тел. В други пък случаи когато 
има известно основание за увол 
нение на някои работник или 
служещ, не се върви по кана
лен. законен ред 
участвуват дисциплинските ко
мисии и. ако има нужда, дисци 
плинския съд при общината, с 
което би се остранила всяка въ 
зможност за съмнение на лични 
прояви.

В инспекцията на труда в об 
щината получихме няколко кон 
хретни пдимера. които потвъРж 
дават че не винаги се държи 
сметка за законността и лич-

завою говори фактът, че този хлебот 
пекар е дал молба в общината, 
с която иска позволително да 
отвори частна хлебопекарница. 
При наличността на тези факти 
сломеният
оплаква, че причината 
говото уволнение била 
иалия конфликт между' него и 
управата на кооперацията.

Жътвата през 1964 година 
‘грябва! да бъде богата, зърно, 
то качествено а производство
то рентабилно. Дали произво
дителите на пшеница, след д-ъ 
лгогодншеи опит в производс
твото на високодо- 
бивна пшеница, мо 
гат сега да гаранти 
рат такава рекол
та Според много при 
знанци ние сме на 
добър път през 
ни и юли 1964 годи 
Па да пожъиЬме 

колкото

. ратнвното производство на пшв 
! ннца вече години наред нЬ ус-

цията в производството на пше 
-кица. Винаги когато политиче 
ските сили в комуната, село \ идва н<д .сериозно да се прибли 
то или кооперацията са нами I жи к-ь.м оная граница на доби 
рали истинските причини за ре ! ви, която осъществяват социа- 
ллтвнсаността и отлагането от ! листпческите стопанства. С друработник се

за не 
възник

В гостилничарското 
има

предприя 
„ „ по-друт

случаи. Един работник, който 
работил в кръчмата в 
Лгобата, бил обвинен .

„Кин-стан”тие
Ю'-

Долна 
за злоу

потребление на службата и е 
даден под съд. Той бил освобо
ден от страна на прокурора ка
то невиновен. В решението за 
уволнение като главна причина 
стои това, че бил немарлив в ра 
ботата си, и че кръчмата била 
нерентабилна, та щяла да се за 
крие. Обаче за немарливостта и 
подобни грешки този работник 
не бил взет на отговорност от 
страна на дисциплинската коми 
сия при предприятието и въз ос
нова нанейното решение работни 
кът да бъде уволнен. Спорен е 
и въпросът за нерентабилността 
на кръчмата. От страна на по- 
дружннцата ма ССРН в Долна 
Лгабата съществуват забележки, 
че тя не била редовно снабдява

толкова, 
сме заплануващ-!: о 
коло 5 милиона то
на. С други думи. 
Съществуват обек

тивни условия да 
се организира ре
кордно производст
во на крупните со
циалистически сто-

В едни

панства и на пло
щите на кооперан- 
тите.

Но все пак есен
ната сеитба през 
<1963 години, нейно 
то солидно завърш 
ване, като че ли не 
е съвсем осигурено.

Внекои краища не 
е договорирано ни 
50°/о от площите. Ча 
кат се „последните 
дни. Навременното 
договориране е стар проблем 
и тази година изглежда по-те
жък само заради това, че у 
нас са се създали условия към 
Рясаса стопанска акция, пък 
и към есенната сеитба, да се 
пристъпва мирно, с предвари
телно обмислени подготовки.

в това да

на с питиета, които се търсят. 
За един държавен празник ня 
мало бира, а почти всеки гост 
искал от келнера бира. . На нашите полетаВ Здравния дом пък дошло до 
намаляване на ислужащите 
вместо да бъдат уволнен един 
служещ, който има основно У- 
чилище, чиято служба била взе 

друг служещ, била увол-

ността на човека при уволнява 
нето.

Така например управата на 
земеделската кооперация в Гор 

на Лисина, Босилеградско, е

бавноое разширяваторена на селянина в тези мес 
та и организации те намериха 
и противаргументн след коего 
договорираното ставаше по-о- 
живено. Тази година ние, с из 
вестно закъснение, истинските 
причини за бавното решаване 
на известен брой довчерашни 
кооперанти. както и на хиляди 
домакинства на които разчита 
ме да стапят в кооперация та 
зи година.

За какво става дума? Коопо

ги думи 
комилетната агротехника по ни 

кооперантите. По каквите на
причини те не постигат, ос 

вен в отделни случаи, дооиви 
от 40 и 45 метрически ценгч 
нера хектар, нито< очакваните 
приходи?

Какво се случва, както бе ка 
зва, долу на терена? У извес
тен брой организации се е стиг 
нало до убеждението, че с 2—3 
агротехнически 
може да се увеличи производ
ството по единица площ и е то 
ва да се оправдае и икономи
ческата и обществена роля на 
кооперацията на село. И некои 
специалисти от тези селскосто 
папски организации са довол
ни. когато селянинът „търси’' 
дълбока ора; I, сортови семена1 
н няколко стотин килограма из 
куствени торове. Разбира се, 
такава агротехника- преди ня
колко години значеше револю 
ция в производството на пше
ница. но днес тя не може да 
'осигури нито високо нито рента 
билно производство. Тази есен 
в нашите села се работи мал 
ко върху това коопеоантите, 
постепенно, но-постоянно, от 
година на година, да се разви 
пат в тип на производители, ко 
иго съгласно е материалните 
възможности на своето до- 
макинство и удобствата, които 
дава обществото да усвояват 
и приемат новите процеси на; 
Съвремнна агротехника.

Тогава какво сега трябва да 
се направи за да можЬ жътв 
та през 1964 година да бъде бо 
гатач зърното качествено и про 
изводството рентабилно? Селс
костопанските организации тр 
ябва да се усавършенствуват 
за пронзводсто на частните сто 
Панства така както и на собсг 
вените си площи. Само поНисо 
км добиви могат да -доведат до 
намаляване на разходите на 
производството, до по-голяма 
акумулация на хектар, до уве 
личетше броя на кооперацията. 
В тази работа специалистите и 
мат голяма роля, макар че в 
края иа краищата обществени 
те органи на управление в ко_ 
операциите трябва по-решител 
но да ориентират кооперации
те към такава оборудеиост с 
която сегашното равнище на аг 
ротехника ще сс обогати с не 
кои о!г рещаващпте производс 
твени процесн.С кон, нека да 
кажат агрономите. Значи битка 
за кооперанти, за по-бързо до 
гегаорнране на реколтата за 
1964 година сега е в акциите на 
С» щ/еств е и о- п о лнт I гчес к нте си
ли на село с която възгледите 
и на колективите иа коопера
циите и на частните провводи- 
тели-кооперанти ще се насоч
ват към производство от 35—40 
мрагричесаш центпера на хек
тар — с увеличаване на капита 
ловложенпята, въвеждането на 
нови агротехнически мероприя 
тия и по-качествена извърш
ване на работите.

вита от
йена една девойка със средно

Съществуват различни мне
ния затова защото селянинът ча 
ка последните дни на септем
ври, или, понякога дори и сре 
дата на октомври да потърси 
сътрудничеството на коотцра- мероприятия

ДОБЪР ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕСПАРЗЕТА В СКЪРВЕНИЦА
Миялко Василев от село Скръ 

сдаща минава за един от най 
дорбите производители на ес- 
парзе в тази част на Бурела. 
Тази година от 2 декара, засе 
ти с еспарзета той получи пове. 
че от 200 кг. семе и взе 60.000 
динара, като при това получат 
и сено.

внушителни добиви, а вирее 
и иа слаби почви.

Изкупуване на 
круши в Борово

Изглед от Босилеград

образование, а нейното работно 
не било засегнато от на

маляването на работните места.
Тези случаи ясно говорят, че 

отделни ръководители все още
личното

уволнила хлебопекаря по две 
— че хлебопекарни- мястомотивации 

дата не била рентабилна и хле
бопекарят бил неквалифициран. 
Отделен въпрос е за рентабил
ността на хлебопекарницата, а 
що се отнася до квалификация
та на хлебопекаря, той за това

била в

Земеделската кооперация ..Бо 
рово ' в Барйе ще изкупи тази 
есен около 12.000 кг диви кру
ши и киселици, за които е 
сключла договор е разсадника 
при кооперация ,.Нишава’’ в 
Димнотовград. 

П|||1Ш111111111М11111ШШ11111НШШ1111111Ш111ШНШ111Ш111ШШШ1ШШ111Ш11!ШШа

Много селскостопански про
изводители вече искат да зае 
яват еспарзета в този край- за 
щот»- покрай тютюна — дава

не могтт да надминат 
отношение към някои свои под 
чинени или при уволняването, 
хогато за това има оправдание, 
не постъпват по законен ред.м. п.

има диплома която е 
ръцете на управата на коопера 
Цията. За рентабилността пък

1ШШляш1Ш!Шлти№«Ю1амшвЕаииаюшиншшлниьмитни
це и пст-шсст зрънца в кла- 
сец, както- дедовците, 
не е имало специалисти.

ЗАПИСАНО ВЗДЪРНОЩИЦА когато

На едно стръмно гувно хри 
веялка край стожера. —А БЯАОТО БРАШНО Е 62 ДИНАРА пти

Няколко кръстци ръж, големи, 
(едри, по леки снопи.
*ора, синести. загорели от слъ 
нцето с яки жилести ръце.

Шетат

нагйрба с този отрасъл. А- да 
речем ечемикът и ръката и до

хващат
след вършитбата. Бялото пък 
брашно е 62 динара в магази
на. ..,

Бяло брашно — 62 динара.
го бива!...

учат двайсетина деца. а тук 
под скалите — трийсетина. До 
годиан ъе бъадг още по-мал
ко, и едното училище ще млък

баира
бяга надолу Църнощичак река 
и поиграват пастърви в бистри 
те и води. А нагоре се точи мал 
Ка,. тясна пътека 
Долища, ровини1, голи, пустее
щи места привличат поглед по 
вече от дребната борова горич 
ка. Спътникът, сякаш хванал 
мисълта ми, гледа долищата и 
ми говори:

— Стихия е това. Може ли я 
надви някой- Затрещи, завади 
— и забучат урвите. Луди по 
рои разкъсват земната гръд, 
Къртят буки, засипват с камък 
малкото ливади надолу. Сила! 
Но хората, ето, не се предават: 
засаждат гори, за да поукрот- 
ят силата. Само тази пролет за 
Десиха 20 хектара-

Селото е пред нас. В цепнати 
ната между две скали се откри 
Яат училичето черквата, гро
бищата. .. Едно от трите учили 
ща на селото, защото то е пръ 
снато. Две работят — третото 
е утихнало. Няма ученици. И 
второто ще закрият след годи 
на_две — онова, там, над бука 
Ците, цял час хол оттук. Там

Между два стръмни — Още малко му е. Тя, Ръж 
та у нас зрее късннчцсо, но по 
държа добро време, та ще го 
посчукаме хляба — като че са 
извинява, го казва човекът.

динара селвестс

не...
В дола на Църиощичка река 

струи студен и остър въздух. 
Слана — същински сняг е 

по гивадите. Няколко ду

към селото.

Когато поехме пътеката за 
Църиоок, чух как селянинът 
радостно пошушна па жена си:

— Трябва да са дошли да гн 
вземат най-после...

— По-късио узнах ч.е ни взе
ли за| закупчици на кооперапн 
ята. .

Половин час — и сме иа Цър 
носЬс. Огромни простори с тре 
ва. Долу къщите се снишават 
още повече. И един поглед не 
обятси удивляващ: далеч-да- 
леч Рила подпира с плещите 
си небосвода, а тук близо Вес
на кобила намята тъмен воал. 
Долу, в Църнощица, хриптяг 
веялкн в есенния ден — двес- 
те динара килограм ръж, а 62 
-— брашно, дядовци с.пецналис 
ти, стада, стада .стада...

И овцевъдството 
Но иещо ги спира и мъкне па 
зад — старото на дедовците — 
и те сеят ръж и ечемик, кой 
то струва 200 динара килограм.

А Бялото брашно в магазина 
е по-евтино,

Църиоок мълчи Пустее спа 
без големи стада. А си

легла
ши косят остава. ябълкови АЪР 
вета свиват клони пол сладкия 
то-вар — както миналата и по
миналите години. Но земедел 
ските кооперации — казват сел 
яните — ги изкупуват евтино. 
‘Двайсетина динара килогрнм 
от най-хубавите. А Скопие, Бел 
град. .. и по-лоши се продават 
по над стотина динара.
■ И'з първата до пътя къща 
вйзрастеи селянин изнесе шише 
ракия И се заприказвахме:

— Тазе е, вземете 
Ще ви наточа и от старата, но 
опитайте от тази. Тя е от нова 
Та беритба. Не си струва тру
да и това производство — да
нъците за казаните станаха ви 
сочки и сметката не излиза, а- 

научли, ще ва

тата му
ренето е към 400 динара, и ка 
шкавалът над 700 долу в рав
нините и зад нациите граници. 
Нашето планинско сирене и
кашкавал.

Ръж — високи стъбълца и 
дребно, островърхо зърице, по 
пет-шест на класец. И ечемик 
— дребен, скъп и иеупотребим. 
Специалистите от кооперация
та навестят селото, когато тря 
бва да изкупят малкото агне
та овне — напролет и когато 
Задухат вегрищата на зима. А 
тук през другото време 
и жънат ръж с високо стъбъл

чашката.

ма като сме 
рим. Виж овцевъдството го би 
ва тука, ама няма кой да се

сеят С. Николов
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ГРИЖИТЕ НА БАИ 

ИВАН ОТ БРАЙКОВЦИ Селскостопански разговориШтШ
Не вярвам ма лосънища.

сънувам. Ето. оная 'вечер 
прим,ер сънувах че съм се зато 
къд на едно заседание, свика
но за обсъждане на селско)сто_ 
Лански въпроси.

но затова пък внасяме 
дустриални стоки. Търгуваме 
ами! Ако не е търговищката 
ще загинем...

Това беше достатъчно. При- 
съствуващите се разделиха на 
два лагрра. И започна такава 
престрелка, че аз предпочете 
да легна между столовете.

За мое щастие намерих си 
другар — един мълчалив при. 
съствуващ.

— И до кога ще трае така? 
— пигам непознатия.

— Дока то не излезат из за- 
седателната зала. А тогава за 
едно ще отидат в ..Кин-стаи“ 
и щр им мине.

— Ами как? —

им.
на-

Жълтолиста есен вече слиза 
по голите храбетн па Стара 
планина, спуска Се низ баири 
и поляни, изгорели от летната 
жега към полето, хъдето мор 
шт работници и денем и но- 
Уп.ем прибират царевицата- .. 
Чуват се и се крият из веков
ните старопланиски букаци: ви 
сочанн знаят, че колкото ля
тото хубаво и приятна е тук, 
толкова пък зимата е страшна, 
А особжно миналата. Всички гце 
я помнят дълга.

И за старопланинските овча 
ри есента значи много. Стада 
та наскоро ще напуснат пла- 
шшекнте саватн, ще се спуснат 
из полето, а после, след първи 
те Люти слани ще се приберат 
в овчапшщкте на зпмовище.

И ~те Ос подготвят. Постоян
но се дошггват с управителя на, 
кооперацията Димитър Славов, 
млад и енергичен човек, за ед 
но-друго .

— Много рабогн ни научи от 
областта на овчарството. Ние 
смятахме, че сме много добри 
овчари, обаче не. било така — 
казват и сега много от ония 29 
овчари на кооперативните ста 
да в Стара планина.

56-годишният бай-ИваП НаЦ 
ков от Брайковци е още кре
пък овчар. Вече тридесет годи 
ни не напуска тоягата. И лете 
и зиме е със стадото.

— Хубаво е сега да е овчар 
човек. Заплатата му заплата —• 
получавам 20.000 динара, храна 
та му храна само...

— Какво?
— ... не бива да остарее тук., 

във Висок. Младите ни оста
вят. .. ние сами се борим с ра
ботата. Ето например моите си 
ноъе: единият направи къща в 
Белград, другият. ..

— А защо и вие не се прибе 
регге при тях?

— Сакън.. Аз няма да ос
тавя родното огнище да пус
тее. Впрочем има и една Дру
га несгодия, която ме кара да 
остава в Брайковци все дока- 
теч ме държат нозете. ..

Имам болник в къщи. .
Сърцрто1 на стария овчар про 

говори:
— Вече двадесет и пет годи 

ни става, а не може да се мръ 
дне от място. Еее — ех, не ми 
е леко.

А знаеш ли как стана това. 
Преди 12 години, моят Веселин 
чо се играел с останалите де
ца край селото. Тогава имаше

Ще дала имота в кооперюадия 
та. за да мога за Всселиичо да 
обезпеча препитание след ме- 
не. .. а
мат хляб. Живот! живеят. Отц 
вах при тях — чудесии: какви 
ли мебели, какви ли неща... 
Живот! Но —на нас не ни е ло 
шо — само здраве да е.

Тук мишката се къса.
— Но нямаме път, лекар. Да 

има лекар поне един път сед
мично да дойле във Висок — 
Пак ще да е добре. Хубаво се 
грижат за друго от Общината, 
от Общинската скупщина, по 
новата конституция 
това — все Още не предприемат
МСрКИ. ,'|.

Топа ми е сега па мерак. Ета 
взех годишна почивка имеам ра 
бота в Димитровград, а трябва 
Аа ида чак на Пирот. Тоя Вид 
лнч. тоя връх изглежда ще е 
непобедим за нас. Хората оти 
ват вече на пруги планети, а 
ние още не можем един път да 
пробием.

много деца 
да се играе — няма с кого! И 
гали се така, играли, и по сд 
но време, деца като деца — 
се скарали. .. А едни безобраз 
•мнк, лош човек беше дявол а 
го вземи, с тоягата — па моето 
дете по гърба. ., Нс съм бил у 
дома, никой веднага не се пог
рижил. .. Когато дойдох — Вс 
ерлинчо не може да ходи: из
почупени му няколко прешле
ни, пребит. .. Какво да се пра 
ви. Взе>х та в един камион (ох, 
и днес съм благодарни на този 
шофьор!) и — прапо в Димит
ровград, оттам за Пирот, Ниш. 
дрп отивахме и в Бслрград, Со 
фия — нищо не помага. Няма 
лек: пребито и пребито. ..
' — И сега къде се намира?

— У дома си е. Гам си седи. 
Ех — за него изгубих нерви. Ни 
кога дотогава не слагах ракия 
в уста. Боже пази! А сега — 
попнйвам си. .. Няма лек и — 
Това си е!

— А двадесет и пет голшш е. 
Па мъж — да му се нрнаЩле- 
даш. Ама — не може да стане 
да ходи. Заради него и бабата 
и аз работим. И ще работя-

сега и да иска

другите вечо си и-
Ето един сериозен мъж запо

чва:
— Другари, селското стопан 

ство в Босилеград е наша пъР 
■за и обща грижа. Не може да 
се търпи повече. Условия има 
мс, а от ранна пролет, до къс- 
•нак есен, да не говорим за зи
мата, внасяме всички селско
стопански произведения. Тук 
Другарят така самокритично 
заобсъжда положението, че не 
съзнателно измъкнах молива и 
започнах ла бележа всяка не
гова дума.

* »

недоумявах. 
А тия предложения. заключе
ния?..

— Да. те си остават винаги 
тука. Аз Съм на всяко заседа
ние. В една година само нЬ мо 
жеш ги запомни. Десетки и 
десетки. И винаги е така... Ви-

ама. за

Понеже имах добър преглед 
на заседателната зала, видях 
как управителите на земедел
ските кооперации шават на 
столовете си. сякаш седят на 
търир. И още прекъсна друга 
рят, атаката започна:

— Да, факт е, внасяме сел 
скостопански 'продукти. Но.. 
<тук бяха израдени противдо- 
води, от които накрая излезе. 
Не не са виновни.)

— Истина е, че изкупваме.

наги предлагат, вземат реше
ния а утре тръгва по старому..

Исках да крясна нещо и да 
пресека тия ..селскостопански 
разговори“, но се събудих. По 
гледнах навън, а то полето ра 
зкрило недрага си и чака есе
нна оран...

*. ю

Стефан НиколовМ. Андонов

НАЙ-ТРУДНИ ДНИ В БОРБАТА Узнахме къде се укриват. 
Селяните се оплакваха че ог 
техните закани не смеели да из 
лизат навън... Промъкнахме се 
една тъмна нощ и заехме пови 
ция. След кратка престрелка ре 
шихме да преминем към толко 
Еа вече успешната партизанска 
тактика... Една част от обкръ
жението се огъна и направи 
място да се изтеглят. И когато 
вече вярвахме, че са успели да 
се измъкнат, по-рано организи 
раните засади откриха жесток 
огън. който ги помете извед- 
наж...

Така беше ликвидирана дру
жината на Цоголь (ч етническо 
име на командващия четник) и 
бе обезпечено 
провеждане на изборите и в 
тая част на страната.

Спомням си как вечерта сел
яните от благодарност ни гости 
ха с ракия и! ядене.

Малката канцелария на гор
ското стопанство в общината 
бе изпълнена от неговия дрез 
гав глас. Стоян Евтимов говоре 
ше за войната:

— В борбата няма леки дни. 
Всяка битка, всеки допир с не
приятеля търси нови {жертви, 
ставащ с цената на много живо

Атакуването на „Орел“
Със След няколко дни немците на 

пуснаха Куманова, защото пар
тизаните победоносно, заедно с 
Червената армия заемаха Сър
бия...

Бях в първите редици, 
сетни сили успях да се изкача 
на самия върх и да заема висо 
чинката. Промъкнах се съвсем 
близо. И за мое съжаление бях 
съвсем сам. Другарите бяха ос 
танали назад. Намирах се де се 
тика крачки от първите немски 
окопи. Ясно чувах говора 
Искаше ми се да 
ожесточен огън. 
че огънят щеше да ме открие 
и тогава смърта беше неизбеж

ти.
Спомням си. Беше октомври 

1944 година... Намирахме с в от 
ряда „Георги Димитров”. Листо 
падът беше при края си, а есе 
ните слани падаха всяка вечер. 
Трябваше да заемем върхат „О 
рел”, намиращ се между Пчиня 
и Чифте-хан, в Кумановско...

Атакувахме фронтално. Нем
ците имаха по-въоржена вой
скова част, която упорито за
щищаваше върха. Тяхната оже 
сточена съпротива, най-сетне бе 
ше сломена, но само за две ми 
нути от нашия строй бяха из
хвърлени 47 души. Спомням си 
за тая битка, защото комисар
ят казваше, че това е най-жес- 
токата -и най-бурната битгка 
От немска страна числото на у 
битите и ранените беше много 
по-голямо.

ЧИСТКА НА ЧЕТНИЦИ
им. — Вторият спомен е свързан 

с дните След войната. Тогава в 
Сърбия все още се криеха и де 
йствуваха четниците на Дража 
Михаилович. В околността на 
Чачак, четничеството- вирееше о 
ще. Трябваше да се устроят ггь 
рвите избори и ние като части 
на КНОЮ (Корпус на народна 
отбрана на Югославия) трябва
ше да обезпечим произвеждане 
то ги изборите.

Но четниците на Цоголь, 15 до 
16 четника, се криеха в околно 
стга на Чачак. Това беше в 
края на декември 1945 година...

ги засипа с 
бях сигурен.

на.
Ето защо, откачих бомба, ог- 

въртях я и запълзях назад... В 
случай да ме открият, щях да 
се самоубия. Чак IX изстрелите 
на техните картечници. Измък 
е а него ми продължи няколко 
часа. Мислех, че времето няма 
граници. И наистина в трудни 
моменти времето се продължа
ва, сякаш става безкрайно.

демократично

Ст. Николов

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ЮЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ

създаването на първите
ЮЖНОМОРАВСКИ БРИГАДИ3

(народен герой, сега генерал на 
ЮНА); политкомисар Жика Чи 
клован—Тоза; заместник-комен 
дант Ратомир Андрич; 
ник-политкомисар Драголюб Пе 
трович (генерал — народен ге
рой); оанитарен референт д-р 
Воя Стоянович и интендант Ри 
сто Манойлович.

Първа бригада, кратко вре
ме след формирането си води 
с българите, германците и че
тниците няколко големи сра
жения които допринесоха за 
разгара на борбата и по-ната_ 
т-ьшното формиране на брига
ди в тази област. Първият бой 
стана с българите в Космача. 
с германците и българите пои 
Руйковец и с чЕтниците в Ру
сина

След Формирането Първа 
боигала ттоетгггоие поход към 
Пясяча по1 посока на четничес 
ките укрепления в Косантшп. 
Ртщгрдата ззе-лно с 
батальон „Ря(гко 
т-то 17 ОКТ<")**ВОГГ я
пяло ТСо^мачя. Ппез нгЬтття око 
ло 700 бългапски во^нчтг" от 
състава на 122 полк от Кчт. 
тнугмлия незабелязано заели 
Бисовете около селото и кога
то сутринта бригадата излиза 
ла: от селото, внезапно срещу 
партизаните бил открит урага
нен огън. Положението спасил 
Втори батальон на бригадата 
който занотттувал в едно малко 
оалище под Соколовица. далеч

комен- народа и че бойците ще оста-
търже-

При такива условия
дантът на НОВ и ПОЮ на 28 нат последователни на 
август 1943 година дава запо- ствеиото обещание, изразено в 
вед На Главния щаб за Оьрбия днешната клетва’’, както и че 
да формира бригади, които ще ще се .,'борят под ръководство 
избягват фронтални боеве сот- то на героичната Комунистиче- 
бранителен характер и да на-4 ска дтартия :— Краевия коми- 
сочат действията си главно към тет за Сърбия”. Заради тези те 

неприятелски гар- леграми дълго се мислеше, че
формирана на 14

замест-

по-малките
низони за отнемане на оръжие бригадата е 
и боеприпаси, към унищожава- октомври. Но според дневници- 
не на съобщителните връзки те на некои бойци, формиране

то станало на- 9 октомври.
Щабът на бригадата съчиня-

итн.

вали: Политически партиен курс в Славник — Пуста река — 1943. г.Комендант — Предраг Марко 
Алимпие. (загинал като 

село Ображде се формира Пър комендант на I южноморавска 
вата бригада. На формирането бригада, през декември 1943 на 
присъствувал целият I южномо Озрен. Източна Босна); полит- 
равски

над селото. Българите изобщо 
не знаели за него и когато от
крили огън срещу бригадата, 
батальонът кото им

На 9 октомври 1943 година в ал. Сл«д боя българските си
ли, които пристигли от Проку 
пие, запалили село Космача.

вич

се оказал 
в тила, открил огън срещу тях. 
Не смаявайки се нито за мо
мент. ориадата и Пасячкият 
батальон извършили атака на 
българските 
шестчасово сражение българи 
те били разбити и накарани в 
бягство към Куршумлия. На 
бойното! поле българите 
'зили 23 убити, между които и 
Самия

Друго голямо и значително 
Сражение бригадата води при 
село Руйкоец в Ябланица. 
Втори батальон на Първи юж- 
номоравски партизански отряд 
на 27 октомври пресрещнал е- 
дна чета от Първия германски 
полицейски полк при село Руй 
ковец и след краткотрайна бо
рба са били убити 14 гермаи- 

Четата се отеглила ктА* 
Лебанф а партизаните запали
ли запленените камиони. Оча
квайки, ч!в окупаторът след то

отряд и комисар Кирил Михаиловски— 
много народ от Пуста Река и Груица (сега генерал на ЮНА— 
Ябланица. Бригадата наброява- народен герой); заместник-коме 
ла 600—650 бойци, всички от съ ндан-г Милош Манойлович; за
става на 1 южноморавски па- местник-политкомисар Милорад

Константинович; началник на 
За датата на формирането на щаба Радован Петрович (сега 

тази бригада съществува недо- генерал на ЮНА); санитарен ре 
разумение. Заповедта на Глав- ферент др. Мартин Колб и ин- 
ния щаб се казва била писана текдант на бригадата Воя Вук- 
на Ю октомври, но в нея пи- санович (загинал .като интен/- 

бригадата да се формира на- датн на I южноморавска брига- 
11 октомври. На 14 октомври да на Деветак, Източна Босна), 
бригадата отправя приветствена След формирането на брига 
телеграма до Върховния щаб дата бе реорганизиран и I юж 
на НОВ и ПОЮ. до Главния номоравски партизански отряд: 
щиб за Сърбия и Краевия ко- вместо съществуващите пет ба 
митет за Сърбия. В тези теле- тальона бяха формирани чети- 
грами Бригадата се заветва, че рИ за Кукавица. Пуста река и 
ще устои в борбата против оку Топлица и Пасяк. Щабът на от 

неговите слуги до о- ряда съчинявали; комендант Ди 
освобождение на митрие Пискович

партизански

Следпозиции.ртизански отряд.
ОТОЯАЧНя

Пачлович’’

оста

ни.комендант подполков-ше пик Данев и отце двама офице 
ри. Партизаните имали 
лин убит и петима 
тази наистина голяма

само е
ранени. В

и успеш ва ще дойде да върши репре- 
салии, бригадата още същата 
нощ се прехвърли в село Руй' 
ковац и там заела позиции-

по завършена бопба били 
неми: две тежки и пле-

четири ле
ки къртечници, една мннохввъ 
ргачка,. една радиостанция 50 
Пушки и друг воененпатора и 

кончателното Търнавац матери- — Следва —
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ИВО АНДРИЧ ПОХОД СРЕЩУ
ВЪСТАНИЦИТЕ

Неволите, които сполетяха 
Травник с пристигането на но 
дия везир тежки за цеЩдя 
град и големи като всСлинага 
за всеки отделен човек, кого
то пряко засягаха, оставаха ес 
тествено заровени в тази пла
нинска рамка, която затваря
ше и стесняваше града, и в 
докладите на двамата травниш 
ки консули, които тези дни ни 
кой нито във Виена, нито в 
Париж успяваше да прочете. 
Целият широк свят по: това 
време беше изпълнен със слу
хове за голямата европейска 

на Нагголеоновня раз-

вет души по-малксх от обеща
ните. От слисания 
ред везирът назначи 
■нов капитан.

Такова беше този път тръг
ването срещу Сърбия, където, 
Сюлейман паша вече чакаше 
със своя отред.

Като най-висша власт в Трав 
ннк сстана пак старият Ресим. 
бей, каймакаминът, когото А- 
лн паша беше осъдил на 
смърт още с пристигането си, 
но бейовите едва му бяха спа- 
'сили живота. Страхът който 
каймакаминът изтърпя тогава 
беше най-голямата гаранция, 
че този път ще води работите 
■така, както той желай и ис
ка. '
■ Какво значение ц$е има, ми
слеше си Давил, да съобща
вам на този нещастен старец 
бюлетините за Наполеоновитс 
победи? И кому изобщо си стру 
ва да ги съобщавам?
: Везирът замина с войската 
и с арнаутите си. но остави 
след себе си страх*, студен, 
твърд и траен като най-твъР- 
'дия зид, и мисълта за връща 
нето му, която беше по-силна 
Юг всяка заплаха и по-стрлш_ 
На от всяко наказание.
I Градът остана като глух п 
■ням: празен, обеднял, изглади 
ят както никога през последни 
те двадесетина години. Дните 
€>яха вече слънчеви и дълги и 
човек прекарваше по-малко в 
сън и по-бързо изгладняваше. 
дните са кратки. Омършавели 
.отколкото през зимата, когато 
деца, целите в лишеи, се луга 
ха из улиците и търсеха това. 
/което нямаше здрава храна. 
Хората отиваха чак в Посави- 
на. поне за семе.
■ Пазарният ден приличаше на 
обикновените дни. Много Дюк
яни дори не се отваряха. Т-ъР 
говцнге които седяха на келен 
ците, бяха помръкнали и по
тиснати. Кафе и други отвъд
морски стоки нямаше още от 
есента. ХранаГа изчезна. Има 
ше само мющерии, които иска 
ха да купят това. което няма 
ше. Новият везир наложи та
кива данъци на чаршията, че 
мнозина бяха принудени да при 
бягват до заем, за да се изкуп 
ят. А страхът бе толкоНа гол 
ям. че никой нй смееше да се. 
оплаче нито в къщи между че 
тирите стени.
По къщите и дюкяните се раз 
правяше, че шестима християн 
ски царе се опълчили срещу Бо 
н!апарт. че взели всичко, що е 
мъжко, във войската и че ня 
мало нито да се оре. нито да 
се1 копае, нито да сей и жъне. 
■докато Бонапарт не бъле по
беден и унищожен. Сега вече 
евреите избягваха да се виж 
дат около френското’ консул
ство. Фресине. който беше за
почнал постепенно да ликви
дира ■Френското прелставмтелс 
тво в Сараево, съобщаваше, че. 
мощните евреи изведнъж ттре- 
сгавили всички свои полици и 
вземания и той не бил в състо 
яние да отговори на всички те 
зи задължения. От Париж ве
че не отговаряха нито на един 
въппое Вече трети месен ие се 
полазваха, суми мито за з.апла 
тт'те. нито за издръжката на 
чоисчлството. ..

Една неделя преди обед., ое
първи ноември хб1л година.

от 1равнишката крепост пук_' 
на топ и разкъса мъртвата н 
;влажна тишина между стръм
ните и голи сатове. Травнича- 
ни вдигнаха глави, брояха гър 
,межите и се погележдаха с без 
мълвни Въпросителни погледи. 
Дадени бяха 21 изстрела. Бели 
те кълба дим над; крепостта се 
разпърснахд и тишината относ
но се сключа за да се разкъ 
са след малко за втори път.

Насред чаршията викаше тел 
ялин-ьт, гушестият и пресипнал 
Хамзо, иойто все повече, губе
ше глас и засмяната си и дръз 
■ка духовитост. Все пак се ста 
раеше колкого може повече да 
вика и с движения подсилва
ше гласа си, който беше почти 
съвсем изчезнал. Едва /Дишай
ки от задух, той обявяваше, че 
бог е благословил ислямското 
оръжпб с голяма и справедли
ва победа над разбунтувалите 
се неверници, че Белград е пад 
над в турски ръце и че послед 
яите следи от тяхното въста
ние в Сърбия завинаги са за
личени.

Новината се разнесе бързо 
от единия до другия край на 
града. Още сътиия ден следо
бед Давна отиде в града да ра 
збере ракво впечателние са на 
правили тези новини на населе 
нието...

Давна отиде и в Долац да 
чуе какво казват монасите,, но 
фра Иво се извини, че има ра 
бота в черквата, проточи ве
чернята както никога и не се 
отдели от олтара, докато Да
вна не че измори да чака и не 
се въ р>а в Травник.

Потърси и йеромонаха Пахо 
ммя в дома му и го намери ле 
шал на голите дъски в студе
ната и празна стая, облечен, 
позелеиял в лицето. Давна му 
предложи лекарските си услу 
ти, без да го пита за днешнатг 
.новина, но йеромонахът отка 
за да вземе лекарство, като го 
уверяваше, че е здрав и че ни 
що не му трябва.. .

С първия голям сняг зе звър 
на и Али паша. Докато влиза 
Ще в града гърмяха топовите 
от крепостта, свиреха бурии. 
|тичаха деца. И травнишките 
бийове се разприказваха. По- 
,'вечето от тях величаеха побе 
дата и победителя с горди но 
■умерени думи. казани на пуб 
ЛИЧНО МЯСТО' и високо. . .

ОТКЪС от
„ТРАВНИШКА ХРОНИКА”

цазински от 
веднага

д|рама 
гром.

Дните оксМо Коледа и Нова 
година Давил прекара в изпла 
Шено изчакване и с паническо 
чувство, че всичко е изгубено. 
Но щом се узна. че Наполеон 
се завърнал от Париж, нещата 
се смекчиха. От Париж започ
наха да се получават утешител 
ни коментари, заповеди и раз 
поред би. вести, че се организи 
рат неши г.рмии и правителст
вото подготвя решителни мер
ки във всички области.

Нишка баня (акварел)Б. Николов

Пред иромени в учебното дело в Босилеградско

ГРИЖИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО 

И ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Известно е, че децата по 

лучават основните знания, тру 
дови и културни навици в у- 
чилището. До каква степен у- 
чеашците ще възприемат тия 
Фнания, освен от материално 
■та положение на училището!; 
ученика и пр. много зависи и 
бт умението;, желанието и вол
ята на един преподавател. Тоя 
„субективен’’ момент при въз 
питанието и обучението, често 
има решаваща роля. Това пот 
върждава и фактът, че учени 
ците с нетърпение чакат часа’ 
на един преподавател, а с мъ 
ка изслушват предаванията на 
ДРУГ.

Ръководени от тези констата 
ции. се заинтересувахме за у- 
чебното дело в босилеградско- 
то основно училище. Отгозор 
ни даде новият управител — 
Столчко АНГЕЛОВ.

и по-успешно преподаване.
Възпитанието и образование 

то на учениците 
преподавателя да бъде в крак 
със съвременната, научна ми
съл и научните постижения и 
открития. Педагогиката е об- 
латс. в която също се откри
ват досега неизвестни методи.

Стара практика е обаче в на 
чадото на учебната година пре 
подавателите да изготвят свой 
план на работа. Т.ези планове, 
всъщност., в общи черти ограз 
яват бъдещата дейност на пре 
подавателите да изготвят свой 
■план( на, работа.: Те са контурите 
скелетът, който все още е ли 
шен от вътрешна пълнота. Ето 
Защо тая година пристъпихме 
към изготвяне на седмични пла 
нове. Мнозина от преподавате 
лите не искат или изготвят пла 
новете си „от беля’’. Някои от 
тях считат, че това е формал
ност и работят по-късно, спа 
РРА разположение други се чув 
етвуват засегнати, защого смя 
тат че седмичните планове са 
излишност при тяхната дълго
годишна практика. Аз вече ка 
еах. че научната мис-ь,V в педа 
гогиката не стои на едно мде 
то. Считам, че не е нужно да 
Иаблягам тогава за 
на аедмггчниге планове.

Давил още веднъж се засра 
мил от малодушието си. Но съ 
щрто това малодушие сега го 
караше пак да се предава на 
неопределена надежда. Толко
ва е жива в слабия човек нуж
дата да се залъгва и толкова 
неограничена възможността да 
бъде измамен.

И така мъчителната и шеме 
тна люлка, на която Давил го 
дини наред вече в себе си се 
Издигаше и спускауе започна 
отново да1 се люлее от смели 
надежди до дълбока безнадеж 
нсоТг. Само че при всеки замах 
надеждата се чупеше и посте
пенно намаляваше.

Към края на май се получи
ха бюлетини за победата на 
Наполеон в Германия, при Ли
цеи и Балцен. Старшата игра 
продължаваше.

Но тези дни в Травник царе 
ше оскъдица1 и такава потис
натост и страх от новия везир 
и от неговите арнаути, че Да
вил нямаше кому да съобщи 
за победоносните бюлетини.

Тъкмо тези дни Али паша 
беше тръгнал срещу Сърбия, 
след като , ,вдъхна страх и дес 
циплина" на всички без разли
ка. И в случая той постъпи не 
както неговвите предшествени 
ци. Преди ..тръгването срещу 
Сърбия’’ представляваше голя- 
мо тържество. С дни и седми 
Ци на травнишкото 
събраха капитаните от бос
ненските градове. Пристигаха 
бавно и произволно и довеж 
даха със себе си войска, кгква 
то искаха и колкото си искаха. 
А когато пристигнаха в Трав
ник, засядаха се тук, преговар 
яха с везира и властта:, предяв 
яваха искания, поставяха усло 
вия, искаха да: им се плати в 
храна, оръжие и пари. И всич 
ко ставаше под формата на 
възторжени манифестации и 
военни тържества.

Тогава из Травник дни наред 
се разхождаха непознати хора, 
Стегнати и въоръжени,, безра 
ботни и съмнителни. На трав- 
нишкото поле’със седмици про 
Аължаваше пъстрият и шумен 
Събор. Горяха огньове и се 
Издигаха . шатри. На средата 
забождаха копие с три конски 
опашки, напръскани с кървта 
На овните, заклани като кур
бан за щастие на поход?:. Бие- 
^ха тъпани, свиреха бурии, чет 
'яха се молитви. С две думи. 
Нравеше се всичко, за да се за 
оави тръгването. И често вси- 
Нко се свеждаше до тръгвване 

тържествата, които го< съ 
нровождйха и повечето от бой
ните никога; не стигаха до бой
ното поле.

ТсДзи път под ръката на Али 
паша, всичко мина под знака 
>га строга тишина и голям ст- 
Рах, без особени тържества, 
но и без колебание и пазарлъ
ци. Храна нямагшс никъде. 
Живееше се от оскъдната да- 
•&ба от хамбарите 
никому не беше 
свирка. Когато везирът излезе 
Па полето, неговият палач обез 
глави във Варошлука капита 
На от Цазин. защого довел де

изисква от

ПЛАНОВОТО ПРЕПОДАВАНЕ 
— ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОК 

УСПЕХ

— Основното училище в Бо
силеград тая учебна година и 
ма почти същия учителски съ 
став. Помещенията са сЪщи, а 
материалните условия не са се 
изменили. Па все. пак, надява
ме се. че успехът шб бъде по 
добър ст миналата. Този наша 
надежда се корени на усилия 
та. които полагаме за по-добро

значението

ВСЕКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ Е 
ОБЩЕСТВЕН ДЕЕЦ

Тая учебна година ще бъдем 
по-взискателни към преподава 
телите. С поощрен контрол що ' 
действуваме за премахване на 
■>,недоразумения" в отделни ко 
лективи, конто също са „субек 
тивен ’ момент в обучението н 
Възпитанието.

поле се

ПросЬешнише ра6ошнии,и ожи- 

ЬяЬаш рабошаша Ь йионерскише 

и младежки орюиизаи,ии • Всеки преподавател трябва
сам да търси начини за сбогат 
яване и разнообразяване на об 
умението. Преподавателите саНа 27 септември синдикална

та подружница на просветните 
работници при гимназията, ос
новното и економггческо учили 
ще в Босилеград проведе свое 
заседание.

След записване на народния, 
заем за възобновяване и постро 
яване на порутеното от земе- 
търсение Скопие и след разгле

ждане на някои организационни 
въпроси, бе поднесен доклад за 
нуждата от възобияване и ожи 
вяваис дейността на пионерска 
та организация ц оказване по
мощ на младежката организа
ция е училището, която бром 
около 400 младежи и девойки.

В доклада бе изтъкнато, че 
през последните няколко годи
ни пионерската организация не 
с дейна и е нужно да сс засили. 
Докладчикът подчерта, че про 
светлите работници трябва да 
бъдат инициаторите за нейното 
пъзобновяванс, трябва да под
помогнат пионерите при избора 
На пионерските ръководства, а 
по-късно систематически да ги 
помагат.

Също така бе отбелязано, че 
мнозина преподаватели прене
брежително се отнасят към мла 
дежката организация, към ней
ната дейност и не й оказват по 
мощ.

Заключение е, че в най-скоро 
време, всички преподаватели да 
се ангажират за раздвижане де 
йността на пионерската органи
зация и оказвана помощ на мла 
дежите.

Създатели на въдещите строи 
тели на обществото. И затова 
бт правилното н всестранно за 
лягане на преподавателя"за ус 
пешно овладявате на матерна 
ла от страна на учениците, той 
изпълнява обществена длъж
ност. Той- всъщност внася со
циалпстнчески дух у ученици
те. ..

Нн1з не Отричаме досегашна 
та им дейност. Но факт е, ча 
мнозина все още в практшеата 
робуват на ..конвенционални’’, 
закостенели и схематични тво 
рии, които изтъкват на пръв 
план часовите с усмено излага

ТО и

«йжяшве не.
Накрая преподавателят, кой 

то не прояви към себе си прин 
ципност, комуто 
на седмичен план е тежест не 
може и няма успешно 
справи с поставената цел — да 
научи учениците на сощгалис- 
тическо трудолюбие.

А в края на годината белрж 
ките им ще бъдат плод на оно 
ва. което са вложили.

изготвянето

да со

на везира:, 
до песен и

НОВИ УЧИЛИЩА — РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА Ст. Николов
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Шести кръг ка Съюзната футболпа група ПАРЛИВИ МИСЛИ

Дървена звезда и ОФК Белград — 

единствени непоразени отбори ЧЕТИ КШО Е НАПИСАНО
— БРАНА ЦЪРНЧЕВИЧ —

Двата още непобедими отбо
ра в тазгодишното първенство 
— Дървена звезда и ОФК Бел 
град се намират начело на та
блицата. Дървена звезда с побс 
Дата на Сараево с 2:0 увеличи 
още повече изгледите 
спечели тазгодишното първен
ство. Дали ще успее да стане 
първенец на държавата и по то 
зи начин да превземе това на- 
Ьванме от ,своя дългогодишен 
съперник Партнзан — ще пока 
жат няколкото предстоящи кръ

брн през целите 90 минути. Го
лът постигнат от Шулинчевски 
в 9 минута беше единствен в 
тази среща.

След шестия кръг положение 
то на таблицата е следното: Цъ 
рисиа звезда 10, ОФК Белград 
8, Динамо 8, Партизяп и 
Вардар по 7. Радкички, 
Сараево, Войводина и Тре- 
шневка по 6, Хайдук, Вслеж. 
Железничар, Риска и Нови сад 
по 4 точки.

Поради международната при
ятелска среща Югославия — 
Унгария на 6 октомври в Вел

ека имаше надмощие, повече 
шансове за голове беше по-бли 
зко до победата. Обаче това над 
мощие отборът на Риека неуспя 
да използва. Голоре: Чебппсц в 
8 и Скоблар и" 80 за ОФК Бел
град, а Янтоляк в 13 н Весели 
ца в 72 минута за Риека.

Раднички — Нови сад 3;1. 
След няколко поредни пораже 
ния Радгшчкн успя да победи 
Нови сад с висок резултат. Мно 
гобройнито любители иа този от 
бор очакват със страх следва
щите кръгове, в конто Раднич
ки шо трябва да положи макси 
мални усилия доколкото желае 
да се одържи в средата на таб
лицата. Голове: Пилмаев в 12 
за Нови сад, Цекич в 13. Ради- 
воевич в 25 и Соврович в 76 
минута За Раднички.

Хайдук —Вардар 0:1. Макар 
че се играеше в Сплит Вардар 
заслужено победи. Те бяха по-до

СЪВЕТ

Вече не е нужно да се пише за дребни хора: 
Никой вече ие иска да бъде дребен.

-•

си да
ЕСТЕТИКА

На бедния е хубаво само онова, което е безплатно.

ХОРА
га. Не съществуват хора, които ядат по убеждение-
Ето кратък комептар за срещи

те от шестия кръг:
Партнзан
Най-важна среща на шестия 

кръг беше мечът в Нови сад. 
Миналогодишният държавен пъ 
рвенец отборът на Партизан ма 
кар че победи с 3:0 беше прину 
ден да положи максимум уси
лия. Голове постнгнака Коваче 
вич в 19 и 45 минута а Бечеяц 
в 79 минута.

Железничар — Динамо 
Пред около 25.000 зрители про 
тивниците положиха доста уси 
лия и успеха да разделят точ
ките.

Трешневка — Вележ 2:1. Тре 
шневка поведе когато най-мал
ко се очакваше. За две минути 
нападателите успяха да пости
гнат два гола. след което Ве
леж с тежка мъка успя да по
стигне един.

Риека — ОФК Белград 2:2. 
Това беше една от най-добрите 
срещи от това 
По-гол ямата част на играта Ри-

град, седмия кръг ще се играе 
на 13 октомври. Тогава се сре
щат: Нови сад — Риека, Сарае
во — Раднички. Вележ — Цър 
вена звезда, Динамо — Хайдук, 
Вардар — Трсшнсвкгг- ОФК Бе 
лград — Войводина и Партизан 
— Железничар.

ЗАГУБЕНО — НАМЕРЕНО
Войводина 3:0.

Загубено предприятие. Ако се намери честният човек, 
който го е намерил, нека се преструва на луд.

ДОМАШЕН САНДВИЧАл. Поповия
Критика отгоре.
Критика отдолу.
В средата: самокритика.

ВРЕМЕТО ПРЕЗ ЕСЕНТА

1:1. ХУБАВА И СЛЪНЧЕВА ЕСЕН ПОРЪЧЕНИЕ
Намираме се пред пра- 

в която 
обемни

работи в селското

№дишиата си почивка през есента 
На този въпрос отговаря из

вестният метереолог — любител 
Борис Колчицки.

Есента ще бъде такава, как- 
вато е необходима на селските 
стопани. Това значи, че време
то ще бъде хубаво и слънче
во, с периодични дъждовни и 
прохладни дни. През 
есен ще има температурни кол е 
банян. Да бъдем Отче по-ясни: 
есения перод ще се характери
зира с ясни промени.

Летните горещини, които пе 
бяха прекъсвани

В предприятие, което има за шеф лъв, не създавайте 
работнически съвет.

Лъвът не търпи съвети.

есентага на
ни очакват 
значителни 
стопанство: беритба на цареви-

и

,ца, захарно цвекло, 
други култури. Дали есента ще 
бъде
или слънчева не интересува са 
мо селските стопани, но и зна 
чителен брой от градското на
селение, които ще прекарат го

грозде и
ЛОГИКА

дъждовита и прохладна
Познавам хора, които живеят от признаване на гре

шките си.цялата
първенство. Щом като направят нещо умно — ще бъдат наказани.

СЪВЕТИ ЗА НАШИТЕ ДОМАКИНИ ЗА МЪЛЧАНИЕТО

Човек, който винаги мълчи, или е умен или мошеник.ЗАПАЗВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ ЧРЕЗ ВАРЕНЕ 
В ОТКРИТИ СЪДОВЕ

риодически 
със свеж атлантически въздух, 
дъждове и гръмотевици, ще 
траят до края на втората поло
вина на септември. И точно в 
началото на есента ще настъпи 
промена на времето. Това зна
чи че можем да очакваме вло
шаване на времето с значител
но понижаване на температура 
та и дъждове.

ПРОГНОЗА НА ВРЕМЕТО
до омекваие, сл_ед като се пре
карват през гивгир. за да се о- 
странят люспите и семето.

Варецето на мармеладите тр 
ябва да) става) в разлети тави, 
за да се изпари бързо излиш
ната влага. През време на ва
ренето се бърка постоянно, за 
да не загори. Ако се наложи 
прибавянето на захор или згъс 
тен гроздов сок, това трябва 
да стане към края на варене
то. за да се избегне загаряне- 
то на мармелада. Гъстотата на 
мармелада Се определя като 
при прекарване на бъркалката 
по дъбното на съда се образу 
ва пътека, която бавно се зат
варя или като се дигне марме- 
лад с бъркалката да па'да теж 
ко на парцали а не да сЬ точи.

Готовият мармелад, още го
рещ ое изсипва в приготвените 
и затопени съдове, (буркани, 
гърнета, качета.) оставя се от 
крит, за да изстине по-бързо и 
хване отгоре кора. След това 
се покрива с парцалче на{гопе 
но в чист глицерин, затваря се 
съда и се прибира на сухо и 
прохладно място. По-сигурно 
е. ако върху изстудения мар. 
мелад се излее тънък пласт 
пазтопен парафин или чист во 
сък.

Приготовляване на мармрла- 
ди. Мармеладът е гъсто сваре
на плодова каша. За приготов
лението на мармеладите най- 
поахоаяттти са презрелите пло
дове» съдържащи повече 
хар. Ако' плодовете не са дос
татъчно сладки, трябва към 
кашата да се прибави нужно
то количество захар, за да се 
получи доброкачествен и тра
ен мармелад. Захарата може 
да се замени със сгъстен гроз
дов сок (ширата се пресича с 
бяла пръст или калциев харбо 
иат и след като се избистри 
се вари в разлят съд, докато 
сЬ намали на 1/3. Един литър 
от този сгъстен гроздов сок за 
Меня един килограм закар.)

Плодовете, предназначени за 
варене на мармелад се остав
ят на дървото до късна есен, 
за да узреят добре. За марме
лад могат да се използват и на 
ранените и окапали плодове, 
стига да са добре узряли, като 
внимателно се изчистват от гн 
илите части.

Плодовата каша може да се 
получи по два начина:

а) като измитите и изчис
тени плодове се прекарат през 
машина за мелене на месо и

б) като се варят плодовете

Хубаво и слънчаво със самокритика в по_ гол е мата част 
от страната.

БЮРОКРАЦИЯза-
Такова време ще трае кратко, 

само няколко дни. Умереното и 
сравнително топло есенно вре
ме. което ще настъпи след то
ва, ще бъде съпровождано 
периодически 
дъждове и ветрове. Такова вре 
ме ще имаяе през целия октом 
ври и през първите 
дни на ноемвр'и. След двадесе
ти ноември, може да се очакват 
резки промени към застудява- 
не и първо нахлуване на аркти 
чески студове, кошава и голе
ми есенни валежи. През този п© 
риод може да се появи и пър
вият сняг. Също могат да се 
Очакват и първи утрини сту
дове с мъгла и дъждове.

Въз основа на този

Не ми харесва човек, на когото може да се обясни, че е
щастлив!

с РОДИТЕЛ

Когато някой ми каже: 
и деца!” Винаги ми идва на ум, 
Деца.

застудявания.

Виждам, но мълча. Имам жена 
че той има повече жени отдвадесет

:>
ОБЯВЛЕНИЕ

Само хартия и човек могат да издържът всичко.

ДРУГАРИ

И това ни се случва.
Зная двама другари от войната: 
Един прави проблеми, 
а другият ги разрешава.

анализ
есенният период може да се раз 
дели така: 
още лятно 
следва истинско есенно време, 
сравнително топло И слънчево, 
съпровождано с периодически 
застудявания и валежи, което 
ще трае до 20 ноември. Прехо-

първо ще имаме 
време, след това

ГРЕШКАТА НА МАКСИМ

Максим Горки е забравил < да каже кои хора трябва Да 
се обичат.дът към зимата се очаква меж 

ду 20 ноември и 20 декември.

БАИ ОНЗИ НА ПРЕГЛЕД ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ
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