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ПРЕД ОСМИ 

КОНГРЕС НА СЮК

НА СТОПАНСКИ ТЕМИ

ГОДИНА НА ПОЛОЖИТЕЛЕН БАЛАНС
Шестият пленум на ЦК на 

СЮК, който се 
16 март, постанови Осмият кон 
грес на Съюза на югославски 
те комунисти

ф 1963 година босилеградските предприятия завршиха без загубиобществено-политически и и 
кономическипроведе на живот.

Шестогодишният период из- 
провеждането на 

е из-

Паралелно с цифрените по 
казатели за материален успех 
постигнат е успех и във въ
трешната организация на цре 
дприятията Самоуправителни 
те тела — съвети, отбори и 
пр. — са далеч по-самостоя-' 
телни в работата си. Вре по 
малко са вмешателствата от 
страни, а заключенията и от 
делиите решения са плод на 
обстойно разглеждане и преж' 
девременна дискусия сред чл 
еновете на колективите.

Цифрените показатели за 
баланса на босилеградските 
предприятия в изминалата 
1963 година са положителни. 
Това никак не е за подценя
ване, макар че босилеградс
ките предприятия не спадат в 
реда на предприятията от 
промишлен тип. Колко и Да 
са скромни чистите печалби 
(от 5 милиона до няколко сто 
тин хиляди) заслужават вни
мание. Още повече, когато се 
има предвид, че някои с-т тях, 
като комуналното предприя
тие ,,Услуга” бяха под прину 
дително управление, »Кин- 
Стан« по-миналата година за 
върши със загуби.

Изхождайки от това, както 
и от специфичните условия— 
лошото материално състояние 
на комуната, слаби съобщите 
яни връзки с вътрешността, 
които през зимата се прекъс
ват, отдалечност от железопъ 
тна-та линия и пр. — успехът 
им заслужава внимание. Той 
заслужава внимание и от ен- 
на друга гледна точка — раз- 
кръстване с отрицателните ра 
зсъждения по ЕЪпросите за- 
предприятието, 
практиката подчиняване об
ществените интереси на лич
ните и пр.

Но да приведем цифрените 
показатели за отделни 'пред
приятия, които най-релефно 
ще покажат успеха.

..Транспортното предприятие. 
„Йесна кобила” при наличи
ето на чист приход от 35 ми
лиона около 5 милиона е от
делило за фондовете, търгов
ското предприятие „Слога” с 
чист приход от ОКОЛО’ 15 мили 
она — приблизително 2,5 ми
лиона, гостилничарекото пре 

дприятие във ‘фондовете е вн 
есло около 900 хиляди и др.

Кое, всъщност, е довело до 
положителния баланс в пред 
приятията?

услужната мрежа не е напра
вено. С понятието „вътрешни 
резерви” вързано е повишава 
нето на съзнанието, правилно 
то използване на съществува 
щия производствен кадър, по- 
добра организация на произ
водството и пр.

Веднага да отбележйм, че 
босилеградските предприятия 
имат характер на услужнй 
предприятия, така че някои о 
собени технологически изме
нения са недопустими- Изклго

минал от
Седмия конгрес досега, 
пълнен с неброени успешни 
резултати във всички обла
сти на живота. В селското 
стопанство през този период 
се разви значително и Резул
татно производствено сътруд
ничество между земеделски
те производители и коопера
циите, увеличи се производ
ството в промишлеността и из 
носът, издигнаха 
нови наУчни и културни ин
ституции, повиши ,се жизне 
ното Равнище на трудещите 
се, а общественото самоупра 
вление, най-съществената съ 
ставка на нашия обществено 
политически и икономически 
живот, укрепна и се разви> 
превръщайки се в решаващ 
двигател на общественото ни

да се прове
де през месец ноември т. г.

В периода, който остава до 
конгреса, трябва да се прове
дат изборни конференции за 
избирането

:
на делегати за 

конгреса. В по-голятна част 
избирането |на делегатите /> 
ще стане на общински избор 
ни конференции, конферен
ции в ЮНА, по Университети 
те и Др., къдсто числеността 
на членството надминава 800 
лица. Освен това в общини, 
без достатъчна численост на 
членството избирането на де 
легати ще става съвместно.

Основният шифър по изби

се редица

-Л .

райето на делегати е 1:800 
лица, което значи, че общин
ски конференции, застъпва
щи 800 делегата ще имат пра 
во да бъдат представени на 
конгреса с един делегат. В 
кашите общини числеността 
на членовете на Съюза 
минава този брой, така чс 
няма да има сдружаване, ни 
то изключителност в избира 
нето.

За изтъкване е препоръка
та на Пленума да се обърне 
повече внимание на социал
ния състав на делегираните. 
Цели се да се изберат възмож
но повече непосредствени про
изводители от трудовите орга

низации и повече жени, кое
то да съответствува на тях
ното място ц роля в нашия

развитие.
»Все пак в процеса па този 

възход не липсват и пробле
ми, които търсят разрешение 
след предварително обстойно 
разглеждане.

Оттук и идва очакването и 
необходимостта времето до 
изборните конференции, 
и по-кататъх все до Осми 
конгрес, 
за обстоен преглед на изми
натия път на дейността на 
Съюза, на неговата Роля в 
развитието през този период 
и за съответни заключения 
за бъдещата работа.

над-

прекъсване

да се използва

По следите на обществено-иолишическаша дейност

Проекшосшатушъш на 

общината и занайред в 

центъра на вниманието
тните общности, мерките за 
подобряване на животновъд
ството, откриване на мини и 
др- които бяха поставени на 
събранията, показаха, ч» те- 
това са постоянни, актуални 
въпроси.

От 11 февруари тази годи
на, когато започна дискусия, 

проектостатута на Боси 
леградска комуна, па до днес 
са проведени около 50 събра 

на които Проектоегату-

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕ- 
' ШИИТЕ РЕЗЕРВИта по

Нито кадрово увеличение, 
ни-то подобрение на технологи 
че ските производствени проце 
си, както. ни разширяване на

ния,
та е бил основна тема за ди-

БосилеградСт. Н-скусия- В някои подружници 
на ССРН досега са устроени 
и по две събрания за обсъж
дане на Статута. '

Тук ще се изтъкне и помо 
хцта на отделни политически 
форуми и организации, които 
помогнаха в тази насока. .

Всичко досега казано, обаче 
неизключва неправилностите ■ 
които и днес се проявяват в о - 
тделни предприятия.

Но, онова, което е постигна . 
то сочи, че и занапред ще тря 
бва да се настоява за пове
че самостоятелност на самоу 
правителните тела, за по-сме 
ло навлизане в живота на пре 
дприятието и разрешаване не 
говите проблеми, като при то 
ва се изключат личните стре 
межи.

чение може да направим за у 
служнс-то предприятие ,,Услу 
га”, където съоръженията са 
застарели, да не кажем твърде 
примитивни, особено онези в 
ковашки и дърводелски цехо 
ве и пр.

Услужният характер на пре 
че по-

дииитровграл

Избирателите от Горни Криводол искат 
отговор на пякои въпроси

ПроектостатУтът е разгле
дан й обсъден от Конферен
цията за обществена актив
ност на жените и учениците • 
в икономическото училище.

Дискусията обаче показа, 
че гражданите далеч цовече 
се интересуват от възникнали 
те текущи въпроси и проблее 
ми.

Смиловчани отново постави 
ха въпроса за с-гкРиването на 
рейсова линия от Димитров
град за Смиловци, която да 
улесни съобщенията. в Забър- 
дие.

Избирателите от село Гор
ни Криводол искат отговор 
на следните въпроси: защо за 
късняват учениците за основ 
ниТе училища, защо не са о- 
безпечени средства за триер, 
•млин и други услуги, ну^кни 
на селяните, от Висок, как и 
кой формира цените на земе 
делските произведения и за 
данъчното облагане на воде
ниците и триерите.

По тези въпроси избирате 
лите от Горни Криводол ще 
чуят отговор на следващото 
събрание на избирателите.

През последната седмица в 
Димитровградско се лроведо 
ха събрания на избирателите 
на които се обсъди Проекто- 

Общината. Почти

дприятията показва, 
добрението ще трябва да се 
върши със самите членове на 
колективите. В транспортно- 

спечелване
статута на 
във всички села избиратели 
те се съгласиха с предложе- 

за ново разпределение 
общности. Центра

то, например 
на пътници в по-добри обнос 
ки, пресичане своеволията и 
грубостите на отделни конду- 
ктьори, повече съзнателност 
на шофьорите, особено ония 
които имат товарни коли. В 
»Кин-стан« и >,Слога” 
временно обслужване, набавя

Така обърната към пробле
мите на всекидневието, дис
кусията показва, че гражда
ните в ССРН намират

която изказват

нието
по местни 
лен и най-главен въпрос в 
разискванията беше —

самооблагане- Почти вси 
села в комуната приеха 

за самооблагане пРез 
година. Числото на 

се движи от 5 —

своя
мест-трибуна, от 

мненията си по отделни въп
роси, търсят правата си, пос
тавят въпроси и пр.

ното 
чки 
план 
тази
трудодните 
до 10.

Други въпроси бяха съвсем 
слабо засегнатй. Така напри- 

избирателите от Брайков 
ци поставиха въпроса за еле 
ктрификация на Висок.

Че наистина уцехът пРез 
миналата година е осъщест
вен чрез постоянни усилия 
показват първите цифренни 
данни за работата на пред
приятията в тая година. Но 
същинското (Положение {це 
проличи след [завършване на 
първото тримесечие .

Ст. Николов

на-

Въдросите — откриване на 
районни амбулатории, разши 
рената осигуровка и за сел
скостопанските ггроиз в одите - 
ли, таксите на имуществата, 
незаконно присвояване на об 
щественото имущество, елек 
трифициране на селата, мес-

ване на съвременни стоки, тъ 
рсени от купувачите...

Впрочем, всички тия въпро 
си обстойно са разглеждани 
и обсъждани в самите трудо 
ви колективи на различни 
събрания.

мер

I



‘2 СГЛ1СТШО

Конферс1Щ1И1 па ООН за търговия и развитие § ОСНОВНИ ДИРЕКТИВИ1
5ЗАПОЧНА НАЙ-ГОЛЯМОТО 

СВЕТОВНО СЪБРАНИЕ
а
1
I за предконгресна дейност 

на СЮК
(ИЗВОДИ)

§=
§Опкакто иа бреговете на Ле- 

«шнокото езеро е. построена па- 
Катата на Обществото иа наро
вите, днешната палата на Обе
динените нации, никога в яего 
*Шгге помпезии зали не се с съ
брал толкова 1-шроА халето днес 
Това е най-голлмо междунарои 
Ущгс събрание, а същевременно 
едно от агай-знач1ителшгге Съби 
Лчш в историята та съвременна 
)ге отношения. Дипломата; ико
номисти и други специалисти 
*>т целия свят, преставители на 
122 страни н млогобройин меж 
Аународни пконо.мичекм орга
низации влезнаха на 23 март 
преди 15 часа в гранитната за
йка за пленарни заседания, за Аа 
рапочне тримесечното разиехва 
не по икономическите иробле- 
Ъш, които вълнуват света; да. 
(погър лтулеви съвремен|ми|(пъп.1 
ща и методи на международна 
)га Търговия, ках да се окажа 
Помощ на неразвитите области 
за да се избавят от изостана
лостта и да намалят големия яз 
*сойто ги разделя от другия 
овят—от развитите .страни. 
Конференцията откри генераД 

секретар на Обедините иа1 
цни у Тант, който каза: „СъЩе 
лтвува атмосве-ра 
«шие в Цялия свят за свикван*) 
на тази конференция. Нпт0 е- 
дин глас не се Повдигна про
тив нея. В Общността на наро
дите, нито от великите нито от 
малките стрит, нито от ошгя 
които имат Големи 'хомерциал 
«и центри, ,нито от ония които 
1Шат съвсем малка част в све 
товната размяна. Тази конфере 
нция е значително събитие в 
1 историята на междуиаро д« ото 
сътрудничество и представлява 
Надявам се решаващ обрат в и 
кономичеокитс работа на ООН.

Определяйки мястото иа тази 
конференция в световните Съби1 
Тия, генералният секретар пре 
цизира:

Съветът днес .се стлхновява с 
две паралелни еволюии, чметб 
рначеиие огромно нарасна след 
войната: Една е, преди -всичко 
|голитаческа, друга е преди вси 
чко. икономическа. Те раждат 
остри сончадпи напрежения, 
които Могат да бънат използва 
ни за .създаване на нов начин 
иа живот, за повдигане на жи- 
йнеяото равнище, или за сери 
я завързки в международните 
отиошесгия.

Следвоенните години донеСо 
ха бъРза политическа ема.нци: 
пация и а колониалните и поду 
колониални народи: Ведна.га сле 
д Втората .световна война бол
шинство от народите на Азия 
(дойдоха лично Аа заемат свои: 
те места на международната 
сцена. СъЩо това .направи и 
Африка през изтеклите десет 
•години. В последно време като 
чели се очертава и ускорява

като заблягодарп за указаното 
му доверие да председател ству 
ва иа конференцията произнесе 
феч !в която изнесе становище: 
то на своето правителство и прс> 
блемите по .които следващите 
Ани и едшщи ще се разисква' 
ига това събрание. Той изнесе 
сведения че броят иа населени 
ето в овета през идващите 35 
години ще сее удвои и че п-емя 
та ще бъдс принудена в края 
на тоя -век да изхранва, 
р.000 000 000 хора повече. '.Гой 
Добави, че пе с нужно само1 да 
.се предотврати умиране па хора 
та в млади подмия иго че е нуж. 
мо да Им. се помогне по1:Добре 
да живеят. Привеждайки циф 
1рн за нпцнонадктя доход в и.я-

Кои страни, развити и неразви: Ц 
ти той изтъкна, че при първите =
(годишното увеличение е за 30 I 
(долара през (Последните десет Щ 
години До.като при вторите — §
Ддпам една Десета часТ от това. § 
ватова Кайсуии изтъкна, че на/ = 
раегването на националния до
ход в развитите и неразвитите _
'страни е един от най- сериозни =
Те псблеми с които се стълкдюв § иа непрестанно развиване иа 
доа м ее ждународи ат а общност. I непосредствената социалисти 

На, пленарното заседание вед § ческа демокрация и у|крспваие 
Мага след избиране на предссда | материалните основи иа на- 
.Уедя на отбора бе< прочетено, и = шето общество, 
поръчегшс, което президентът § *

Съюзът на югославските 
комунисти провежда своя Ос 

н ми конгрес по време на по- 
- нататъшни обществеио-иконо 
= мичсски промени в процеса

отвените селскостопански ор 
гапизации, основни стспанско- 
политически носители на раз 
воя на селскостопанското про 
изводс/гво, уголемяването ца 
техните обработваеми 
прилагането иа съвременна ор 
ганизация на труда и на -гех 
колегията...

земи,

Съюзът на комунистите 
трябва непрестанно и още по 
настойчиво да полага

Тигго бе отправил до тази важ |
в I От предстоящия Осми кон 

= грес «га СЮК се очаква да 
§ направи всестранен 
I на проблемите, които в днев- 
| пия Ред иа пашата обществе 
= на. идейна и политическа 
= практика е поставило досега 
= шното развитие...

па конференция.
Конференцията продължава/ 

с работа.
усилия
своятаанализ за осъществяване на 

ръководна роля съГЛасно с 
нуждите и изискванията на 
непосредствената социалистиБен Бела се засшъйЬа за йод- 

крейа на осЬободишелнише 

дЬижения

ческа демокрация и самоуп
равлението на трудещите се.I

= Въпреки големите успехи 
| и резултати (между двата кон 
Ц треса) по този път ние сре- 

бик Южна Родезня, Южна Аф I щнахме редица трудности- ко 
рмка а Джибути. Той изткета, | ито произлизат както от ма- 
йе Организацията на афро-азж I термалните Условия и проти 
атската Солидарност трябва да | ВОположностите на обществе 
окаже подкрепа на всичкги оии | иото развитие, така и от на-

субективни слабости, не

Ръководната роля на Съю
за на комунистите днес се 
осъществява преди всичко по 
средством борбата за по-ната 
тъцша демократизация на по 
литическия живот на общест 
вето и за прехърляНе на об
ществените работи върху пу
бличните обществени трибу
ни, където трудещите се — 
значи и комунистите, като тя 
хна неразделна 
членове на самоуправителни 
органи и колективи всекидне 
вно се договарят и решават 
публично и демократично.

Алжирският президент Бен Бе 
ла откри ,на 22 март заседание 
то |на Съвета иа организация 
та На, афри1слп,схо-а2иатс1ха,та 
солидарност в Алижр:

ния

на едимоду-
| | • й§| шите

усъпършеността на стопанска 
система и мероприятиятата

икономическатекущатана част. катополитика, от съпротизляване
: то на бюрократичната и ес
нафска стихия на непосред-

ЩЩЩШм '■ ствения социалистически де- 
ЦШйШш { мократизъм и осъществяване 
|Ц | ло на самоупРавителните пра

| ва на трудещия се човек и Съюзът на комунистите де 
йствува не като сила , която 
се поставя извън трудовите 
хора и предписва, какво тря 
бва или какво е задължител 
но да се' направи в един или 
дрУг случай, но действува ме 
жду трудещите се хора идей 
но-политичеекм и така влияе 
върху тяхната активност и 
способност да взимат най-це
лесъобразни решения в из 
граждането на социализма.

: гражданина... *
Необходимо е нашата сто

панска система и икономичес
ка политика постоянно да се\а развиват съгласувано, със са- 

шррр I моуправлението и разпреде- 
.| леиието на дохода според тру 

' 1 да.
I
а Борбата за непрестанно по 
1 дебряване системата на непо
§ срсдствено 
5 дохода според труда предста

разпределение на
КуРст на социалистическа 

Югославия към политиката 
на мирно съвместно същест
вуване се основава върху съ- 
глеждането на същността и 
характера на промените в 
света на стремежите на по
нататъшния ход и на съзна
нието, че по-такЪв начин въз 
можно да се превъзмогнат 
сегашните кризи и тРудности 
в международните отноше
ния.

влява важна задача, защото
е икономическата същ-това

ност на самоуправлението.
❖

Постигнатото Равнище 
3§; | материално и обществено ра
М11 звитие ни съдействува и ни

на

1 то равнище на трудещите се. 
: Личното потребление и жиз- 
^ неното равнище представля- 
| ват реална и обективна иконо- 
| мическа пропорция, за коя

то .нашата икономическа и 
инвестиционна политика тря 
бва да држат сметка.

ш
Ахмед Бен Бела

Изтъквайки, че напи<>иал-его 
1измът е враг както «а свобода 
*!'а, така и па африканското '•>- 
дцнство, Бан Бела призова спра 
(нмте-член-хн на тази организа
ция да подкрепят освободител 
нпте движения в света. Както' 
съобщава агенция Ройтер, ал 
жирокият президент специално 
е споменал колониалните теритс! 
рип в Африка, Ангола Мозам

МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

ВРЪЗКИ НА ССРНЮ
р .които се борят .зрещу коло- 
гадалнзма.

По-нататъх в и казването 
алжирският президент даде пъ 
диа подкрепа на новата ко):-1фе- 
ренцля на необвързаните стра 
ни.. Той подържа идеята за ови 
'хвана иа нова Бандунгска едн 
ференцил на народите от Аз.тя 
И Африка,.

Ютачителна еволюция и между 
■страните на Латнноха Америка. 
Обединените народи така поАъ 
ржат тези исторически фено
мен, че е нужно да се опк.тие в
лолробностн’’.

Гово.реки за света който иеот 
давна се появи или който1 теПъ 
рва Ще се покаже на междунаро 

сцена който в обеддтненлг

На заседанието иа Изпълни 
тклщГя отбсур на Съюзния от
бор иа ССРНЮ, което се със_ 
Гся иа 21 март тази година в 
Балград бе приет доклада за 
дейността на Комисията за ме 
ждународаи връзки н сътруд
ничество на Съюзтш отбор 
през изтеклата година както и 
програмата за работа през 1964 
година. За международната ак
тивност на Съюзил отбор Докиа 
два членът на Секретариата на, 
Ипзълнителния отбор Аобивое 
Видич

Отслабването на междунаро
дното напрежение и много по- 
благоприятни обши условия да 
д©ха възомжпост през -изтекла- 

.‘та го динада ее дойде до з(Начггте 
лно по-таснп международни- вр 
ъзки на нашите организации с 
подобни такива организации и 
и движения в света. През 1963 
година Югославия посетиха око 
ло 200 чуждестранни делегации 
и груди. Представители на на 
шит; организации посстаха 220 
междуанродни заседания в чу - 
жбнна.

От самата система на пря 
ко разпределение според тру 
да произлиза, че едновреме
нно трябва да расте и произ 

■ водителността 
! съгласно с това 
равнище на трудещите се, 
които все повече сами си ра 
зпреЧелят резултатите на

е СВОЯ ТРуД.

на труда, и 
жизненото

дката
те народи обикновено се нари.

развитие” у Среща в Коломбоча „свет на път на 
Тан отагласявайки всяка дума о 
Тделло възкликна: *

Важна съставка на жизне
ното .равнище е жилищното

„Но тези 1сраища нс се разви 
ра зиват така бъР На 23 март в Коломбо, столи 

Цата иа Цейлон бе открито пър) 
вото поЛ1'отвителГ:Ю заседание 
на .конферицията на нобвърза- 
Нзгге страни, ча което уча(ствур 
ват делегати на страните участ 
нички в Белградската конферен 
Ция .на чеобвъзаните страни и 
кости.

Заседанието откри Сиримава 
Бандаранаике, цейлонският ми 
нистъР председател с приветст 
вие къ-М делегатите. Тя е изтъ
кнала Че с Белградската конфе
ренция на необвързаните стра- 

е започнала мога ера в ме 
}кАУНа'РОДното сътрудичество. 
За пръв път независимите стра 
(ни са /си направили среша, Ръ 
поводени са-Мо' от обща вяра в 
йената морална ко!Щепция и в

ефикасността от нейното прмла 
тане.

Изтъ,квай1си задачите ма тога 1 строителство, на което в пре
,.,а -* дстоящия период трябва да

нито ще .се 
оо. Те страдат от неразвитост. 
Днес продължи V Тан — поч 
‘ги няма неразвита област в све 
(га къДе-то не се знае че съВДест 
юува общество което жцвее в 
голямо изобилие ХъДето Да Ие) 
се знае, че същсстаува общество 
Кое-то живее в голямо изобилие 
където да че се знае, че някои 
стра-ни които сега се намират в 
(пълен икономически разцвет, 
неотдавна бяха в предгшдуст- 

.стадий- Оттогава светът

з\аседание на помамиците _
необвързаните .страни, тя е ка Ц посветим още по-голямо вни 
зала чр беа желание да преюдц Щ 
цира разискванията, счита че Ц
заседанието, в Коломбо би тряб = Цялата ни стопанска и ин 
ваЛо да осъществи споразуме- щ вестиционна политика трябва 
чие по въпроса за състава, вра ц се насочи към създаването 
Мето и мястото на провеждане | на модерна, рационална про- 
на тората к фе.ренция на не- = мишленост, която съдейству

ва на износа и обезпечава на 
Югославия съответно мето в 
международното разделение 
на труда.

мание.
*

бвързаиите страни и нейяил дн = 
евен ред.

В дневния (ред. който бе ут
върден на следобедното заседа
ние се предвижда изказване на 
делегатите, .определяне. на иова _

' та конференция, времето, мяс- = Всички обществени сили 
тото и предложението за днев § трябва Да подтикват по-ната 
ния ред за новата конференция. = тъшното укрепване на обще-

■реален
>га неразвитите краища е непри 
мирим положението което с-ьще 
ствува прц яего”...

В разиокванията. които стана 
Ьйа след (речта ка У Тан взе ду' 
мата Ел Кайсунп, хойто след
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Чешири 'юдини ош смършша на За проблемите на занаятчийството в Босилеградско

ИВАН КАРАИВАНОВ Без качествени 

занаятчийски услугиЖивотът и дейността 
Иван Генчев Караиванов 
сят познатите черти на рево 
люциснерите борци 
че правда между хората, 
мир, за мир между народи
те, за нов обществен строй— 
за комунизъма.

Своя/на възторг той описва в 
орошурата ,, Федеративна на 
родна република Югославия” 
издадена през 1047 
София. През този период И- 
ван Караиванов Работи и въ- 

друг свой обемист труд, 
в който описваше Септември 
йсксто въстание през 1923 го 
дина в България 
при които е действувала пар 
тията и работили партийните 
хора през тази епоха. За съ
жаление, този труд не можа 
да бъде издаден в България, 
защото в отношенията 
ду двата братски народи се 
вряза злсгласната резолюция 
на ИнформбюРо. През 
то време

но

за пове- година вза
Данъкът не е причина за намаляване на занаятчиите—частници. Не е ли

»дивото« занаятчийство?
Проблемът на занаятчийст 

вото в Босилеградско, 
дин ггьт е доксован на засе-

1960 година трима прнявили. 
а седем с-тказали. Смята се, 
че за десетина година назад 
числото им е намалено с 
50°/о.'

Обективни пречки и усло
вия са съществували. Ние по 
сочихме в началото на стати 
ята за конкуриране стоките 
(фабричните и занаятчийски) 
Към това се придружават и 
различни-те бенефиции кои
то притежават работниците в 
предприятията 
защита, детски добавъчни, 
които не са за подценяване.

чувствително намаляване чи 
слото на занаятчии, но и за
наятчийските услуги от ден

Още като младеж той уча 
ствува в борбите :— 
зираното българско работни- 

срещу буржоазията 
и финансовия капитал. Осъ
ден на смърт от българския 
фашистки съд, след 
ваие на историческото Септе 
мврийско въстание през 1923 
година, той успя да премине
югославянската

не' ена органи- и условията

чество 1 ш.,-----
Апотуша- ШЖГШЩмеж-

цяло-
на хайката против 

гогсславянските народи Иван 
Караиванов остана непоколе 
бим във вярата

граница 
скоро се отзова в Съветския 
съюз. До завърщаието му в 
България през 1944 година, 
той се издигна до партиен ра
ботник от

и

социална
си, че линия 

та на югославската комунис
тическа партия 
правилна. Той взе Дейно уча 
стие в защита на Маркс —. 
ленинския курс на Югослав
ската комунистическа паРтия

международен ма
щаб. Иван Караиванов рабо
ти Дълго време в КоминтсРна 
изпълняваше важни партий
ни задачи в Китай, Араб 
и в много европейски центро 
ве. Тази му дейност

. .е напълно
„Дивите44

занаятчийски услуги 
в покачване

ия

От 1950 година до края на 
живота си той беше избиран 
за народен представител в 
Съюзната скухпцина. Той ра
боти като истински демократ 
и родолюбец всред българско 
то население в Димитровгра
дско и Босилеградско. Той 
полагаше особени грижи за 
издигане на млади каДри във 
всички области на обществе
ния и културен живот на бъ 
лгарската народност в Юго
славия.

Иван Караиванов, 
всички революцинери и исти 
нски демократи склопи очи 
дълбоко,уверен в победата 
на социализъма.

го поста 
ви в приятелски връзки с ма 
ши партийни работници, а на 
първо място с другаря Тито. 
Приятелството помежду 
продължи И' когато Караива
нов дойде в Югославия през 
1945 година.

Ако има известна оправда 
ност критиката на отделни, 
лица за занаятчиите, то без- 
съмнение е по-строг общест
вен контрол над „дивите” за
наятчии, които вършат услу
ги, без да подлежат на данъ 
чни облаги. По една или дру 
га причина са отказали Рабо 
тилниците, а услугите вър
шат вкъщи, като нямат ника 
кви задължения, а материал 
ните им приходи са относите 
лно големи.

Ще илюстрираме това с 
примерът (който бе посочен 
на последното заседание на 
Общинската скупщина). Име 
нно, няма приявена пито ед- > 
на шивачка, а се знае, че ус
лугите вършат няколко. Не 
по-добРо е положението и с 
шивачите, където на един 
лриявен, най-малко трима ко 
нкурират неприявени Тук 
службата по инспекция ще 
трябва да си каже думата.

В данъчното се разпитахме 
за височината на данъка и да ■ 
ли той не е оня решаващ мо 
мент, който да кара отделни 
занаятчии да се отказват.

— Не,' данъкът не е висок,' 
дори може да се счита, че е 
под Равнището, сравнено с о 
станалите комуни в околия
та. Ние докрай може би оти 
дохме в прилагането на съюз 
ните предписания, така че и 
с над_ 15°/о намалихме на ня
кои Причината не е в това...

Да се опитаме да я наме
рим. Не е ли тя в „дивите” 
услуги. Той всъщност работи 
а не плаща нищо. Има оснсг 
вание да се вярва, че е в то
ва. Потвърждение е разпад
налата се шиващка коопера
ция, която се Разпападна и 
затова, че някои от членове 1 
те пренасяли работата у до
ма, а тук ползвали обществе , 
ните облаги, за които вече 
говорихме.

Няма да се спираме и вър
ху качеството на услугите, 
защото за тях гражданите 
най-добре ще кажат. Остава 
само да напомним на инспек
ционната служба, че ще тря
бва занапред да поведе по- 
строг контрол, да пресече пъ 
тя на „дивите” услуги, защо 
то по тоя начин ще подтикне 
останалите и ще им даде въз 
можност да работят „с пълен 
капацитет”. Тогава 
да са недоволни от високия да 
нък, а и приходите .им ще съ 
ответогвуват* на жизненото 
равнище, което имат трудя- 
тттггтр се в предприятията.

Ст. Николов

им
Босилеградски магазин

данията на Обинската скуп
щина. Някои отборници, ма
кар к недостатъчно осведоме 
ни, без да разполагат с кон
кретен материал се изказва
ха, че занаятчийството в на
ши дни доживява ренесана, 
понеже данъчните облаги са 
ниски, а приходите, които по 
казват занаятчиите са нереал

на ден стават по-непРистъп-
ни.През 1946 година се срещна 

хме с него в Белград. Просто 
не можах да го позная. Като 
че ли се беше преродил. На
шето социалистичско строи
телство го просто опиваше. С 
какъв възторг описваше из
граждането, ксето беше об
хванало цялата страна. Но 
най-м и ло му беше, когато раз 
казваше, за' първата си след 
толкова години среща с дру
гаря Тито.

Миналать година Общин
ската скупщина, прилагайки 
съюзните препоръки и реше
ния за подобрение на занаят 
чийските услуги, намали да
нъчните им облаги средно с 
15°/о. Това спря до известна 
степен отказването от заная
тите, а даде възможност за 
благо повишаване числото на 
занаятчиите.

За създаване на правилна 
Представа за занаятчийство-' 
то ще приведем цифРени по
казатели, които в случая са 
нйа-достоверното потвържде
ние, че занаятчиите намаля
ват, а нуждата от тях от ден 
на ден нараства.

Всеизвестно е на всички, 
че Босилеградско не разполага 
с промишлени Услужни пред 
приятия, които да „задуша
ват” занаятчиите, макар че в 
магазините повечето стоки са | 
фабрични и цената им е по- 
ниска в сравнение със заная 
тчийските стоки Но, тук не 
става дума за конкуренция, 
а за обслужване.

Тази година досега има ре
гистрирани 47 занаятчии, кои 
то плащат данък по изтичане 
на годината, а 53, които пла 
щат паушално. Ако посочим 
че миналата година е имало 
62, които са плащали по из
тичане на годината, а 55 па
ушално тоРава положението 
е ясно- В данъчното, обаче, 
се изказват, че те очакват у- 
величение числото на постоя 
нните.

За сравнение ще приведем, 
че в 1962 година, например 
трима са приявили, а 6 души 
отказали да Работят, а през

като

ни-
Подобни изказвания ще се 

чуят и на улицата. Обаче де 
йствителцото положение е съ 
веем друго. Не само, че имаИ. П.

КомБииаш за гумени изделия »Димишровград«

Изменение на правилника за разпреде
ление на дохода и чистия Приход

Комбинатът за гУмени из
делия и гумени технически 
стоки „Димитровград” изгот
ви изменения в правирнк :са

ходи — 60:40.
Направени 

при най-низките категории и 
начални основи, които са уве 
личини с -40г,/о, а при най-виСо 
ките с 20°/о. СпоРед новия 
Правилник средната заплата 
в Комбината ще бъде 24,180 
динара срещу 18,500 динара 
през миналата година, което 
в сравнение с миналата годи 
на 1предцгавлява увеличение 
е около 30°/о.

В предприятието считат, 
че предвиденото увеличение 
ще може да се осъществи 
въз основа на увеличението 
на производителността на тру 
да и на по-добро,използване 
навътрешните резерви. Нови 
ят Правилник и изграждане
то на втора фаза на Комбина 
та представляват крупни за
дачи, които трудовият колек 
тив трябва да разреши през 
предстоящия период.

за разпределение на приходи 
те и чистия доход, като запаз 
ва по-раншните пропорции ме 
жду фондовете и личните до

са корекции

Бабушница

Жалбите и оплакванията трябва 
да се решават по-бързо

Неотдавна в БабушниНа ко
мисията за жалби и оплаквания 
при Общинската скупщина раз: 
гледа поднесеите зая®ления.

От всичко 55 жалби и оплак
вания комисията намери, че По 
«голямата част от тях са оправ 
дателни и че в някои стопанин“ 
организации, учреждения и ггр 
едприятия а имало случаи на 
грубо, нарушаване на законопре 
дпМааниятаи

Най-отмого жалби и оплаква

Пия е имало във връзка със зае 
манет0 на работа и уволняване 
от работа. От 55 жалби — 28 са 
из областа на заемането и у- 
волняването от работа. 11 — зд 
ранна защита и 6 — учебно де- и няма
ло.

На заседанието на Комисията 
се изтъкна че занапред жалби_ 
те и молбите на гражданите ще 
трябва да се решават по- бъ?зо 
и по-ефикасно.

Иван ДонмейВ цех на нишките
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НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

се завърна
ОТ СКОПИЕ С УСПЕШНО 

ИЗПЪЛНЕН ДЪЛГ\
След шестмесечна 

рабста за санация 
те в Скопие

ударна ме доверие в собствените си 
сили, макар
беше вече 
лагаше

Кадрови проблемина сгради- че колективътпредприятието заздравен и Разпо 
с добра механизация,

,,Градня” се завърна — В момента се нуждаем 
о-т инженер, двама техници и 
един правник- Надяваме се, 
че в близко време ще Разре
шим и този проблем. От дру
га страна през април се откри 
ва двомесечен семинар за обу 
чаване на квалифицирани ра 
Потници. След завършването) 
на семинара, който ще бъде 
ръководен от наши специали
сти, слушателите ще вземст 
изпит пред едча обжшюка 
комисия.

;С разрешаването на тези въ 
проси предприятието ще мо
же да поема и успешно да ре 
шава всички възложени заДа 
чи не само по строителните 
обекти в комуната, но и из
вън нея. Ние и сега Работим 
на различни обекти в Нишка 
околия, обаче ще настоим о 
ще повече да разширим наша 
та дейност.

Строителите 
заварихме на новата строите 
лна площадка — изграждане 
то на мотела в Димитровград. 
Още отдалече се виждаха 
нтурите на бъдещия мо-тел:

— Ето и за този обект, раз 
казваше с гордост техниче
ският дирек-тор Трифун Ди
митров
пгьлно признание от предста 
Еителите на белградското мо- 
зелиеРско предприятае „Бал
кан”. И те бяха изненадани 
от високата техническа подго 
тевка на нашия колектив. На 
дяваме се, че и този важен 
за нашия град -туристически 
обект, ще бъде завършен пре 
д,сроЧно. Грубите строител 
ни работи, според наша пре
ценка, ще бъдат завършени 
а близко време а поставянето иа 
най-съвременни Еъ-трешни у- 
реди, се предв|жда за 15 — 
юли. т . когато бъде пуснато 
международното шосе Ниш— 
Димитровград.

с успеш 
но изпълнен дълг към Роди
ната. То , бе между първите 
предприятия, които се вклю
чиха в благородната задача 
но изграждането на разорено 
Скопие. Осемдесетте строите
ли от. '1-Градня” записаха в 
Шестмесечния

специалисти и майстори. Още 
първите дни ни показаха, 
можем да се справяме и с по- 
гелеми и отговорни задачи, а 
за това говори и фактът, че 
според преценката иа Строи- 
зелката

че

си дневник, 
че са саниРали общо 72 квар 
тири, и че стойността на из
вършените работи възлиза на 
140 милиона динара. За пре-

инспекция, сме по
стигнали най-добРи резултати 
между 15-те строителни 
приятия от Южна Сърбия, 
кто разполагат и

Бъдещият мотел в Димитровград
пред

ко дни за почивка: Решихме ко- 
лектиЕНо да работим по десет 
часа всеки ден и през празни 
чвите дни. Затова 
най-добри между строителни; 
те .колективи от Югоизточна 
Сърбия.

— Както зиждам почивка 
пяма.

— Ами щом като сме се на 
ели и решили срочно да за
вършим и този обект, разби
ра се че няма. А думата и 
решение-го на колектива за 
всички ни е закон. Надяваме 
се че и тук, както и в Ско
пие, ще оправдаем указаното 
ни доверие-

митровград и скопсксто насе 
ление съществуваше голямс 
разбирание и солидарност и 
това като че ли ни даде нов 
подтик да работим още по- 
усилено, още по-неуморно- 
Жителите от сградите, които 
поправихме в квартал „Про
лет” ни дадоха дери и ключо
вете от своите квартири, оста 
виха на нашето доверие и съ 
вест цялс'го си имущество без 
да се страхуват, че нещо ше 
изчезне. С една дума старае
ха се да ни улеснят работата 
за Да можем да завършим о- 
бектите възможно по-скоро. 
Може би това ни и караше 
да работиме и през почивни
те дни. Почти никой от нас 
не използваше празничните

с по-голям 
опит и с повечестроителен 

работници и механизация-
данния труд и дисциплина 
на работниците този млад и 
малък колектив е предложен 
от Дирекцията за изгражда
не на Скопие и Строителната 
инспекция за отличие от Пре 
зидента на Републиката с ор 
ден на труда със сребърен ве 
нец. По искане на Дирекция
та трудовият 
>,Градня” е излъчил за отли
чие и четирима най—добри ря

и бяхме

Дисциплинираност 
II отговорност

Успешно изпълнената 
ча се дължи както на висо-

зада

ката дисциплинираност и ст- 
гсЕсрност на всеки работник, 
така и на успехите на пред
приятието

колектив на

пос-гигнати през
„ГрадняОТ

ко

Д. Йотов

вчера получихме

;
К'лт

ЩШ I 
№ у
ШШШЯВжЛ НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ 

НАМ...
*' <. !

Скепски сгради, поправени ст „Градня”

ботници в Скопие — ръково- последните -години. Сега пред 
дителя Трифун Димитров и приятието в състава си има 
строителите Пе-тър Киров, водоинсталатерски ч елек-тро 
Кръста Спасов и Стамен Ар- инсталатерски и столарски 
сов- 1 цех. Разглежда се възмож

ността и за откриване на бра 
ваРски цех с което трудовият 
колектив на „Градня” ще мо 
же да извършва самостоятел 
но комплетна работа за вси-

За учудване е, че отсъству 
ваха членовете на СЮК от 
града. Ако бяха дошли само 
те (500 на 5Рой) залата ситур 
но щеше да бъде малха. От- 
съствуваха дори и секретари 
те на първичните организа
ции.

Да оставим на страна въ
проса, колко сме внимателни 

колко
изгубеното време на те
зи хора и на докладчи
ка, но да се спрем само вър
ху активността на комунисти 
те в обсъждането и тълкуване 
то на такива важни за кому 
нат-а (документи, кйквитс са 
Статутът, ,ч Обществения 
план итк. Кой е призван, а- 
ко не те да бъдат двигатели 
на тези разисквания и да о- 
кажат пълна помощ със сво 
ите предложения и сфгжес- 
тип за окончателното оформя 
ване на Статута.

Налага се и въпроса да ли 
в случая се касае до незаии 
тересованост и намалена лич 
на отговорност на членовете 
на СЮК или пък се изхожда 
от мисълта, че тези докумен 
ти не са толкова важни за 
да се удостоят с прнсътствие 
и внимание.

На 20 март т. г. улиците 
в Димитровград бяха изпъл
нени с големи афиши, че в 
18 часа вечерта ще с състои 
градско събрание организи
рано от местната организа
ция на ССРН, на което ще 
се Разисква врху Проектоста 
тута на Димитровградска об
щина. Същият ден и специал 
но задължени лица от къща 
на къща устно осведомяваха 
гражданите за насроченото 
събрание.

Преди да започне събрани 
ето, бе прочетено и по-радиоу 
редбата. В 18 часа високогово 
рителите пак осведомяваха, 
че след няколко минути съ
бранието започва.

В голямата зала на Култу 
рния дом бяха дошли само ' 
50 граждани от общо 4.000 ду 
ши население в града (заедно 
с учениците). След 40 мину
ти чакане на дошлите граж
дани бе съобщено, че поради 
малкия брой посетители, съ
бранието се отлага за втор
ник.

Разговор с отличените
Още в първите дпп 
видяхме, че можем

А ето ги и двама от предло 
жените за отличие работници 
с които искахте да си погово 
рите
двама възрастни мургави мъ
же, които не прекъсвайки ра 
бота-та любопитно гледаха не 
канените гости.

— Хайде, слезнете долу и 
се запознайте с другаря — 
подканваше ги техническият 

— Как прекарах-те в Ско
пие?

— Как да ви обясня с ду
ми всичко, което преживехме 
за тези шест месеца неуморна 
работа ИскреФо да си призна 

началото изпитвахме 
страх и безпокойство' от неиз 
геетното. още/ повече, че е- 
жедневно слушахме по радио 
то и четехме по вестниците 
за непрекъснатите земетресе
ния и за страхотните(разру
шения и жертви. Хората в на 
чадото «е- оп-ьваха, мо кога-то 
вече пристанахме там никой 
Вече не изпитваше страх но 
мислеше как да се изпълни 
псетс-то задължение. А и как 
може човек да мисли за опас 
ностите, които дббнат от вся 
ка- напукана сграда, когато вй 
ДИ как скопеното население; 
й През декември живееше в 
палатки. В такива' случаи' се 
мисли час по-скоро да се под 
готвят сградите за да .имат 
хората подслон.

; —шМожем.да кажем- че ме 
' 1 н жду нас, строителите- :от Дй-'

ипосочаваше ми той зачитаме— ПРеди заминаването за 
Скопие — разказва директо- чки обекти, с изключение на

въвеждане на парно отопле-

не

рът на предприятието Ста- 
нул Нацков — работниците ше. За разширяването и ус

пехите на предприятието го
вори и движението иа бруто- 
продукта през последните 3 
години: през 1961 — 90 мили 
ока' динара, 1962 — 190 мили 
ома, 1963 — 255 милиона, до 
като през 1964 година се пред 
вижда бруто-продуктът да въ 
слезе на над 300 милиона ди-

гледаха малко със скептици
зъм. Имам впечатление, че 
повече се плашеха от възло
жената задача, отколкс-то от 
опасностите й земетресение
то. Това е разбираемо, защо- 
то, нашият колектив за пръв 
път поемаше една такава грак! 
диозна задача и за пръв 
път трябваше да работи на 
строителни площадки извън 
Димитровград. Просто нямах- ем вдар а.

:
1 ..

4ГТ ч-

шшт Xш *-V
Всеки внимателен наблюда 

тел можеше да забележи, че 
между малкото посетители 
нямаш,“ служители (с изклго- 
ние на 4—5 от Общинската 
скупщина), нямаше работни
ци, служещи и ръководители 
от нашите най-гелеми пред
приятия, нямаше нито у че* 
иик, нито един младеж. Как 
то винаги пръв доде 70-годи- 
шният член . на ССРН Марко 
Углярев.

| 55•■У:
р х ^ 4 ' ; 8 §№ Д. Й.I 4 '

§
;А-

V'

'ч

Двама ст предложените за отличие !
- • .
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НОВИ ТЪКАНИ И 

КОНФЕКЦИЯ ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО ПА 

ВТОРАТА ФАЗА ЗА ГУМЕНИ НИШКИНашит е производители н» 
платове, конфекция обувки и 
трикотажа настояват да 
ближат колкот0. може 
Екуса на купувача.

Индустрията

оокия асортимент на споргския 
и дамски трикотаж на предпри 
ятието в Свежана, ма люблаис 

трикотажните
се пр,и 

повече до В течение на този месец 
ще започне изграждането на 
втората фаза от реконструк
цията на фабриката за гуме
ни изделия .Димитровград”. 
Тази реконструкция, с която 
ще се постигне ггьЛ-Ю закръг
ляване на фабриката, обхва
ща построяването на цех за 
оплитане на гумените ниш
ки и на цех за производство 
на гумени нишки от ла-текс. 
За двата цеха Стопанската 
банка е обезпечила средства 
за доставка на основни сред
ства в стойност от 6,7 милио 
на Динара. Съоръженията и 
за единия и за другия цех 
ще бъдат доставени от чужби 
на, защсчр са специализира
ни. С пускането в действие 
на тези два цеха чиято проб 
на експлотация трябва да за 
почне в началото на 1965 го
дина, фабриката за гумени и 
зделия „Димитровград” ще 
осъществява производство от 
2 милиарда динара, докато се 
гашното възлиза на 1 мили
ард динара.

За отбелязване е, че фабРи

ката .Лнтора

ГЯМ, "Боса Шличе
ето

за изработване 
на платове, надример, започна 
Да специализира производство-, 
То си и проширява асортимент5* 
търсейки тържища и извън до 
сегашните тесни и локални рео 
ни. Известен бр0й от предприя 
(гията за изработка на платове 
през тази г0дина ще използува 
в тю-голям обем синтетичните 
влакна особено

и предпрняти 
в Костайпица. Нов-итети 

трикотажната индусрия 
си сака, от тънка двойно 
на вълна, женски комплети с 
Модерни цветове употребата на 
лена като нов.а, . — 
бинн-ция с кожа.

на
за мъж 

плете

сиро.вина в Ком

за изработ- 
за мъжки 

ризи. Производителите обещават 
по-ХУбаво А1Ъжко бельо, обаче, 
и тази година не ще бъдат пре 
К1ахиати недостатъците 
жината на ръкавите и модер
ния облик на манжетите. Една 
от новите материи е и „хелен. 
ца” за изработка ма 
манта; На югославското 
жище ще се появат одеала от 
синтсничий влакна с мнцго ху 
бави десен1и, батиста от 
и Мое материал за изработка 
Ма женско бельо. Фабриката 
Дтр задочва с проговодствоп-о! 
на пердета за затъмняване, през 
които ярките слънчеви лъчи не 
могат да пробият и да нанасят-

ОБУВКИТЕ ПРЕЗ 1964 ГОД.

И фабриките за обувки също 
така менят моделите си. През 
течение на тази година ще се 
усети „преминаването” на оред 
но токче и удобна обувка. В 
пашите магазини ще се появят 
обувки „кратък век’', модерни, 
но По-м-е издръжливи, които ще 
служат само за един сезон, по- 
ефтини от досегашните но ще 
остане, да се поизвеждат и за 

. напред обувки, които са по-из 
д.ръжлмви за /онези на които 
джобът не позвоиява често да 
менят обувките.

Кожената галантерия не е пре 
търпяла голями изменения, оба 
че асоримана на кожата „» все 
гео-багат1.

ка на материяли

в Аъл-

спортнн
тър'

ррлон

вреда.
На тазгодшпния па-гаир на мо

дата е посветено голямю внимв 
ние на конфекцията. Най.гол- 
ям напредък обаче се усеща в 
АтеюкйРа конференция. Приятна 
изненада представлява появата 
на конфекциганери, които обръ 
щат голямо внимание на прак 
тичния и съвременен начин на 
обличане. Белградската ксифем 
ция БЕКО. тази година е освой 
ла рекорден брой златни, сре
бърни и бро1нзови медали за- 
Ацото на тържището е изчела 
голям боОй много вкусно изра
ботени! новитети. Добър успех 
е Постигнало тази година и .,Но 
витет’’ от Нови Сад, предприя

тщщщ. Елате да купите 

СОБСТВЕНИЯ си ОПИТ
Димитровградско1 открай е из) 

вестно като: животновъден ра
йон. В това направление през 
Последните години се правят у_

„Нишава" не угояват добитък.
Неотдавна в Димитровград 

бяха представители на. земедел 
оката кооперация от Кална. Пра 
йзводителп от тази кооперация 
водиха преговори с производи
тели 0,т Димитровградско за на 
бавка на добитък за угояване.

При това, гостите от Кална 
потърсиха помощ от корпера- 
тиври дейци в Димитровград»:: 
конто с охота се отзоваха.

Договори обаче още на са 
сключени:

•сиЛия за създаване ма модерни 
Ьвчарници, а напоследък и за 
Създаване на основно стадо о1' 
20.000 овце което, да засили жи! 
вотновъДството на обществения 
СеКТоР.тие. което все повече се' н,ала 

тържище.
-,'р

?а на словенското 
Обаче недостигат на полубр.ое- 
ве в конфекцията остава и по 
•нататък /голям' пропуск на про
изводителите на конфекция.

Но при все това земеделски
те /кооперации на територията 
на комуната не отделят доста
тъчно внимание иа животисвъ 
дствсто. Ако погАвдЖем какво 
направиха през Последните го 
дини неблагоприятни за живот 
новъдния фонд. Не набави хра 
на за добитъка, а почти всич«и 
с<е ориентираха към дребни пе
чалби. В резултат на трайно не| 
благоприятните гсдини се дой 
де в положение да няма месо 
в Димитровград. Тези проблей 
Не е само димитровградски но 
рее пак заслужава внимание а 
ца!а топа че никой не се серио 

заема с организирано про 
извсдсство на добитък.

Нито една от кооперациите с 
заключение на Разсадника при ' си опит.

...................................... ..................................................................... ........................................ниши

БРОНХОПНЕВМОНИЯ

В цеха за вулканизиране

ди, е да следи качеството на 
всички произведения на фа
бриката така че да може да 
се постигне един стандард, ко 
йто ще задоволи исканията 
както на вътрешния, така и 
на външните пазари.

В момента Фабриката за 
гумени нишки стипендира 
■трима студенти на Технологи 
ческия факултет в Белград, 
четирима студенти на Виеше 
то химико-тенхическо учили 
ще, един ученик в средно-те 
хничекото гумаРско училище 
в Пирот и един ученик в ин 
дустриалното училище в Бо
рово.

В предприятието считат, че
стези кадри и с довеждане 

то на още някои чрез конку 
рси ще могат да се изпълнят 
всички задачи, които изиск
ва съвременното роизводс-тво.

ката е предприела навреме
нни мерки за осигуряване на 
необходимите кадри, както 
за новите цехове, така и за 
предприятието като цяло. За 
цеха за оплитане нт гумени
те нишки ще се използват сб: 
бствени специалисти, докато 
за производството на гумени 
нишки от летекс ще се обу
чават в оная страна, която до 
ставя съоръженията. С оглед 
на пълната автоматизация на 
производството предприятие
то ще трябва да изпрати на 
обучение съвсем малък бРой 
хора.

Особена нужда се чувства 
от специалисти за работа в 
новата лаборатория, която съ 
що наскоро ще бъде доставе
на от чужбина- Задача на та 
зи лаборатория, която ще ра 
зполага с най-съвременни уре

Димитро®градчани имаха въ 
зможяост да чуят от своите 
приятели от Кална как се орга 
низиРа прои водствено сътруд
ничество: Тяхната кооперация 
дава и специални премии за 
добре угоен добитъ

Затова (на тръгване коопера
торите .от Кална поканиха дими 
тревградчанн да ш посетят.

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА 
ТРИКОТАЖА

Според оценката на специали
производителинашитестите

на трикотаж вече са постигна 
ли евопейоко качество: По Раз
нообразието и качеството „Ра- 
Ьшца” е била в центъра 
фниманието. За съжаление, из 
глежда че на домашното тържн 

година ще има

на

Наложи се значи, димитрой 
градчани, от които преди някол 
ко години кооператорите от 
Кална купуваха знание, сега 
да от.идаг да купят собствения

ще през тази 
значително по-малко нейни про 
изведения, защохто извозът на 
Предприятието е увеличен за 
300 наето. Голямото внимание 
че посетителите привличат ши-

зне

ЧдудЬни тпе-яш
предизвика тежки усложе/нил 
като абсцес на белия дроб, пле 
ЕрИГ И АР.

л&стния процес. Предстои регулация иа река НишаваБронх опи е в мо нията е въз 
палително заболяване иа бели
те дробове.

Може да възникне като само 
стсятелно заболяване. Това са 
По-редките случаи.

Най-често бронхопневмония 
та е усложнение или 
ца на друга инфекциозна бсле- 

болни. Особено

Обхващането на лови участъ 
белия АРоб се Съпровоя4ци на

да обикновено с покачване на 
и пролължав^ 

от няколко Л1НИ ДО няколко сед 
Болните губят апетит, и 

главоболие и болки в дол- 
кош. Те

На едно от последните 
заседания Щабът за отбрана 
от природни бедствия в Ди
митровград взе решение да се 
извърши регулация на корито 
то на река Нишава на дължи 
на от 1,5 км. т .е. от фабрика 
та за гумени нишки до сли
ването с Лукавашка река.
От какво значение е тази ши 
рока акция, в която ще бъдат 
мобилизирани почти 
граждани на Димитровград и 
всички превозни средства, по

, БоЛИИяТ ОТ бронхопневмония 
трябва веднага да се постави 
На легло и да се подложи на сп 

Съвремематй 
медицина разполага с мощни 
ердства за спиране на более ни 
я процес и оздрагяване на чова 
ка, стига тези средства навре
ме и праиляо да са приложени. 
Правенето на вентузи, 
ся синтпизми е полезно. От го 

грижовно-то 
на болния, удобноТс ле 

въздух честсто!

реката, както и на земедел
ската кооперация ,,Нишава”.

си
'температурата

стемно лечение.'миди. Пред иролешиа сеишба 
във Висок

последч) мат
Пата част на гръдния

потят през време на!често се
заболяването, . особено при.
дапе на температурата. По:ря 

оплакват от бодежи на 
КО№

Тт у изтощени 
/често се явява като пооледстви 

.(0 от бронхит.
Бронхопневмония може дал* 

Ма още пои болни с тежки за- 
бОАЯвания -на съРПето, бъбре
ците, черния АРоб и особено 
Кога то продъ л жят едно се лежи 
неподвижно на гръб.

Инфекцията може да се пре 
Песе чрез /кръвта от друго мяс
то на организма, като например 
При инфекции на пикочните 
Пътища, синузити простатите* 
възпаление на средното ухо г*
Кр..............

Заболяването започва псеге- 
Пено с покачване на те.мперату 
(рата до 38^-39 градуса, кашля- '
щу И отд&ляИе на бели храчки,-
Пулсът’ се ускорява. Дишането 
\с- учатсти ва тг то толкова повс, 
че, кс лкото по-го ля ма част от,
белия дро&.« обхваната ог> бо-

Машиннияг парк при земе
делска кооперация ,,СточаР” 
в Каменица още през зимния 
ки за пролетна сеитба. Очак 
сезон подготви своите маши:, 
ваше се само подобрение на 
времето, за да/ се пристъпи 
към работа. И с първите слъ 
нчеви дни машините забуютя 
ха към кооперативния блок 
„Гаганица” в подножието на 
Стара, ргланина.Що‘фьорът И- 
ван Тодоров пръв пристигна 
на блока и със своето ,,-,Фер- 
гусонче” пуцна първата, бра
зда- ■

спа

компе-дко се‘мястото на заболяването, 
то се появяват, кбгато възпа
лителният процес засегне съ°т

лямо значение е 
гледане 
гло, чистият 
хранене с лека получена храна 
достатъчна по калории и бога: 

витамини. Болният тряб- 
остане на легло и е само 

по време на заболяването, но 
известно време след Спадане на

всички
вечщата плевра.

В млого от случаите болестта/ 
протича сравнително леко със 
Слабо покачване на темле-рату-

То-

казват и последните щети, ко 
ито нанесе река Нишава на 

стопаи-
та. на

димитровградското 
ство- Според непълни датши 
само Фабриката за гумени 
нишки ,,,Димитровград”

ва дарата, с жамлица и храчки, 
ва състояние не е така тежко 
за болните и някои от тях про 
АъЖават да работят Дори и т<> 
Тава, ко/гато' болестта им е ве
че установена. Прекарването на 
болоста „на крак" обаче крие) 
Опасност от усложнения,-

В някои случаи бронхопнев- 
сериозяо забо

Температурата.
За Да не се боледува от броп 

хоцневмония, необходимо е хо 
рата да бъдат много внимател
ни Към 'здравето си, да каля
ват тялото, да бъДат нахране
ни, отпочикали със здрава 
рвна система, Да лекуват на
време различните заболявания-. 

-иа други-места в организма.

и
шивашката кооперация ,Свобо.
да” са пРетърпяли -щети на 
стойност от 15 миЯиопа Дина
ра. Река Нишава почти всяка'

, ../ ■ • -■. 1-.- «у,
година нанася големи щети ц
на. частните земеделски сто-/--.' 
панства-намиращи се покрай

Първят ден в блока са -и- 
зорани и засети с пролетнтщи 
над 200 дека във Висок. Тази

над

у

не.монията е много 
ляваяе, особено за сгари хора 
и малки деца. - • -

пролет тце бъдат -засети 
50.0' декара с щххяегници във ' 

. Висок. ■ ГЩ ; г* г. ■'■. В отделни случаи -може ■ да
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Изложба на дешски равоши Ь 
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Г НАШЕНЦИ ^ ПЪРВИЯТ ДОКТОР 

ПО БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
V.

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКОТези дни в Димитровград 
в Центъра за култура и заба 
ва основното образцово учи- 
лище >,Моша Пияде” устрои 
изложба на детски работи от 
Околията.

Някои работи се изтъкваха 
с буйна разиграност на дет
ската фантазия, докато у ня 
кои все още има забележите 
лно подражание. Найгголям 
интерес придизвикаха кола
жите и мозайките — работи 
на димитровградските учени-

I
ци от осмокласното Училище 
Моша Пияде”.

На 18 февруари т. г. в Люб
ляна тържествено' бе промови 
сан и получи титлата доктор 
на биологическите науки Але 
ксандър Гигов от Димитров
град. Той доюторира с темата: 
„Типове планови диаграми на 
територията на Югославия 
сред вурмските глациали”.

Александър Гигов е роден 
на 3 I 1929 година в Димитро 
вград. Гимназия завърши 
през учебната 1946/47 година. 
Участвувал е на изграждане
то на линията Бръчко—Бано 
вичи и Шамац—СаРаево. Пр 
ез есента на 1947 година се за 
писа на Природо-математичес 
кия факултет в Белград на

биологическата група, където 
дипломира през 1951 година- 
През 1952 година постъпва 
на работа в Института за еко 
лоия и биогеология при САН 
По късно, тоя институт се 
интегрира с Биологическия и 
нститут на СРС, къде-то рабо
ти и сега. "

Преди да докторира посети 
Западна Германия където пре 
стоя един: месец, в Париж пре 
кара 15 дни и в КРаков (По 
лша) 20 дни. Това пътуване 
направи с цел за продълбоча 
ване на знанията си из облас 
тта, която му беше нужна за 
подготвяне на докторската ди
сертация.

зките тор‘фяи находища в 
Сърбия. ПРез последните гра 
циали когато гребена на Ста
ра планина е бил под сняг и 
лед Крупачкото езеро е има
ло грациални форми на жи
вотински растения. След за- 
твпляването тези животни са 
останали да живеят в него. 
След време са образувани на 
слойки от тоРф- Тези наслой 
ки са могли да се използват. 
Стойността на тези слоеве се 
преценява около 500 милиона 
динара.

Д-р А. Гигов ще проължи 
своите изследвания в това на 
правление.

До сега д-р А Гигов е об
народвал 33 научни трудове. 
Върху 23 от тях е работил 
сам, а на 10' заедно с дРуги 
аЕтори. Първия негов труд е 
обнародван през 1955 година. 
Той се отнася за вегетацията 
на планина Тара. Награден е 
от страна на Белградския у- 
ниЕерситет. ПРез 1953 година 
на I конгрес на биолозите на 
Югославия бе прочетен него 
вия труд за резултатите на 
поленовите анализи на тресе
на на планина Острозуб- А 
последният негов труд за па 
линологическите изследвания 
на флората на Дойранското е 
зеРо. Същият ще бъде проча 
те& на IV международен кон 
грес на изследвателите на 
квартара, който ще се състои 
в Лубин (Полша) от 25, VI. до 
10. УП 1964 година.

Около деветдесет изложени 
работи в хола на Дома на 
културата привлекоха вни
манието на димитровградчани, 
които с интерес разгледаха 
изложените експонати-

"I

Срстеи Игов

1

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕГЕТАЦИЯТА В 
ДИМИТРОВГРАДСКО

■ * '' ' I
- ..... ... I са били обраснали с иглолис

тни гоРи. Съществуват и пи
сани данни за черните боро
ве околността на Височка Ръ 
жана.

Според недостатъчно проу
чени данни в предела на Бу 
рел има места с торф. Пред
полага се, че такива места и- 
ма на няколко места-

Според Александър Гигов 
тези места са твърде важни 
за ония места където няма 
достатъчно хумус с органиче 
ски материи.

В околността на село Кру- 
пац се намира Крупачкото е- 
з еро, твърде интересно с ни

В течение на десетгодишна 
та си научна работа, Алекса 
ндър Гигов особено много ра
боти върху изследването на 
Димитровградско Проучвал е 
историята на вегетацията- О- 
собено внимание е обърнал на 
торфните наохдища в Стара 
планина. Тоя торф, смесен 
със суперф‘осфат, може да се 
използва за наторяване на па 
збищата на Стара планина. 
Такова използване на торфа 
ще има огРомно значение за 
високо производство на тре-
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В местността ,,Рекита” . ме 

жду селата Каменица и Иза 
товци има тресит. Тоя локали 
тет има твърде удобно место
положение, защото се намира 
близо до плодородно землище 
затова неговото използване е 
■твърде благоприятно. Торфа 
на Стара планина има егаРост 
около 2500 година, докато тоя 
при Каменица около 4500 го
дина.

При местността „Корита” 
край село Каменица са наме 
рени стъбла от елхи — Аби- 
ес алба Мил. Това показва, 
че предплатените на глав
ния гребен на Стара планина

Човечеството и захарното болест
Около 1,5 на сто от всички 

хора на света боледуват от 
захарна болест, твърди гер
мански специалист-за диабе- 
тис доктор професор Ктрл о 
бердисе от Дюселдорф. Поч
ти една трета от заболилите 
остава неизвестна- За голяма 
изненада за научните кръго
ве, всестраните изследвания—

през последните години пока 
зват, че захарната болест е 
еднакЕО разпространя в це
лия свят. Преди се считаше 
че захарната болест е разпро 
странена предимно в индус
триалните средища, обаче та
зи предпоставка се оказа не
точна.Един от детските експонати

жбата по персонала? Ти,кра- 
нто, стана причината да ме у 
велнят за лекомислие и ми- ■ 
на цяла година, докато успях 
да си намеРя друга слУжба. 
Какво да те правя сега.

Ощипа ме жестоко по ръка 
та, изрева истерично и ототъ- 
пи мястото на червенокосата 
Минаги. Разярена, Минаги ме 
сграбчи с лапите си и ме 
разтърси с думите:

— Ти, мръснице, ти осведо
ми дирекцията, че не съм би
ла болна от грип, а е трябва 
ло да полежа от аборт. Гад! 
Хиена! Какво зло ти бях сто 
рила? Какво спечели с това?

Тя ми стовари незнам колко 
юмрука и бе заместена от Гр 
ациела Паскуони, която пора 
ди муРгавината й бяха кръс
тили Циганката, която, възбу 
дена от злобата, в тоя моме 
нт ми се стори обвита от пу 
шек на пожар.

—На 8 май 1960 година-зак 
рещя тя—-ти вървя по петите . 
ми чак до Стипел. Аз поис
ках Болоня и ти си отбеля
га номера — 864188. И не прр 
пусна да подслушваш в кабй 
ната, докато аз говорех с ин
женера Асполи, който бе оти
шъл за една седмица при май 
ка си. ОтРичай, демоне, опи
тай се да отречеш! Как ус
пя да се скриеш от мене? Ти 
си пълзяла като червей или 
имаш способността да ставаш 
невидима? Факт е, че новина 
та за моята връзка с Дуйлио 
не бе приятна на началници
те... Инженер Асполи и сче-

ката. С една дума, Олга ме въ 
веде в квартирата си (тя дьр 
жи една булеЕардна стая на 
булевард „Генуа”) и преди до 
ри да си сваля мушемата ме 
блъсна в салончето, пълно с 
бивши чиновнички от Умпам, 
които ни очакваха.

Там бяха Минаги, Саки, Да 
нори, Паскуони, Даниели итн. 
Петнадесетина значителни и 
незначителни колежки, всич
ки със сгърчени от омраза ли 
ца, които приличаха на маски.

— Но какво ви е прихвана 
ло, промлвих аз и понечих 
да се измъкна.

В отговор получих една пл 
есница която ме замая. Не ра 
збрах дори коя ми я удари— 
Чуфи или Канджани. Очите 
ми се изпълниха със сълзи, 
които пареха като сол в Рана 
и ако не бях се отпуснала в 
едно кресло (или бях блъсна
та в него?), сигурно щях да 
припадна. Да викам? Разбрах 
че тия фурии не биха се поко 
лебали да ми запушат устата. 
Получих и други плесници. 
После започна молитвената 
броеница на рутатните( нечу
вано гРуби думи), каквито мо 
гат да намерят само разяре
ни жени) и на край — лави
ната на обвиненията.

Данори застана пред мене и 
изсъска:

— Кой събра от кошчето 
ми парченцата ми от бележ
ките, които аз клетата изма
мена, изпращах на Джорджо 
Албертаци? Как стигнаха на 
масата на началника на слу-

Джузепе Ма рота

то накъсо събитията, ко- 
| ито ме принудиха да на 

пусна може би завинаги 
Милано, макар да го обичам 
толкова много. Това стана ми 
налага неделя. Днес е петък: 
за пет дена, само за пет, вси 
чко се свърши. Бях излязла 
следобед с Олга Вилиоци. 
Срещнахме се в Галерията. 
Бяхме и двете точни, и двете 
мушами- Какво сггранно, вЪда 
несто, набраздено като зебра 
небе! Дразнеше малко нервите 
—видях го отразено в очите на 
Олга като слаба св-тлина. А- 
ла тонът в гласа ка Виолици 
бше топъл, благосклонен; тя 
ми каза:

— Здравей, Ноеми, хубава 
си, тая чанта нова ли е? — 
и вмъкна като годекига ръ
ката си под моята

Тя е скромно момиче на два 
десет и четири години, руса 
с широки гърди, но с криви 
малко дървени крака. Впро
чем и аз не съм хубава... Не 
карам мъжете да ме прослед
яват или да бъдат дръзки с 
мене в тоя огромен град, ко
йто не стига нито за лактите, 
нито за дишането.

Олга е моя колежка и с 
моя служебен чин в Умпам, 
гордото Умпам с триста про-

ключенията на Марлон Бран- 
до и бяха безразлични калето 
за някой болен-градушката по 
стъклата.

Тя прие отново спокоен вид, 
когато вече щяхме да става
ме. Побърза да ми се усмих
не и да ме погали с неестест
вен жаР, който би трябвало 
да ме направи подозрителна. 
Ала аз глупаво се подадох.

-— Не е късно — каза Олга 
Ще дойдеш ли в квартирата 
ми докато стане време за ве 
черя? Имам най-новите пло
чи с изпълнение на Фиденко 
и на Паоли... имам една Сина 
три, която раздвижва колена 
та . Ще я чУеш.

Защо не, аз имах среща с 
Джеронимо както винаги в 
гостилницата в девет часа, и- 
маше време.

— Само ли живееш? — за
питах я аз, като се престорих 
слабо осведомена.

— По-само от мене — отвъ 
рна ми тя — може да бъде 
само някое момиче в Сахара. 
Да си правим компания Ное
ми, откомври е месец на гроз 
довете, на бъчвите на приятел 
етвото в сърцата.

Почувствувах, че това сло
воизлияние не е естествено, 
ала все пак попаднах в клоп

зсреца и с деветстотин чино 
виици, което блести като пла 
нето наблизо до железопът
ната станция. Тя ми предложи 
сутринта по телефона да пре
караме следобеда заедно. Аз 
не посещавам колежките, си, 
не ми е приятно да го правя 
и си имам причина за оЪжа 
ление.

И тъй, срещнахме се с Ви
лиоци. Поскитахме под коло
надите, които неделен ден са 
претъпкани с хора като по па 
наир (но през октомври това 
стопля душата), после реших 
ме да отидем на кино — при 
влечени от Марлон Брандо, 
избрахме „Капитол”.

— Ноеми, какво би дала за 
една година любов с Марлон? 
запита ме Олга в силно 
теното пРедверие.

— Лнбов една гонина---- о-
твърнах аз. — Върти го, сучи 
го, не може да се даде друго.

Държанието на Вилиоци в 
тъмната зала ме накара да 
се замисля. Аз знаех, че тя 
има някои неприятности във 
‘фирмата, но до тоя момент 
тя се бе насилвала да изгле
жда весела празнично настро 
ена. и изведнъж утРижена, 
неспокойна. Тя гледаше и не 
гледаше екрана: шармът и при

осве
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Сенокошката пещера
МИЯ

„Балада за Пешрии,а Керемиух" 

Ь ДимишроЬ/радйГ
Недалеч от село Сенокос в 

Димитровградско, бе открита 
преди Десет години голяма и 
твърде и интересна 
дотогава неизвестна на насе
лението. Бе открита случай- 
но- ГРУпа ловци били по сле
дите на един язовец, който ги

в Сараево му приписваха из 
куството на поляка Войтех 
Семмон, Крижанец се пред 
стави като вдъхновен театра 
лен представител от реДа на 
ония, които се с-тплащат и на 
най-известния театрален ав
тор. В това виждаме същин
ската стойност на сценичната 
адаптация на баладите на Къ 
рлежа.

Благодарение на Крижа
нец, имахме възможност, твъ 
рде рядка за нас, да поглед- / 
нем в очи и да познаем и ви 
дим нашия най-мил и най-ак 
туален театрален писател. То 
ва беше изключителна възмо 
жност да виним част от -твор 
чството на Кърлежа на сце 
ната- Потвърждава се още е 
дин път убеждението, че дРа 
мата и теа-тър-ьт са били пре 
допределени на Кър>лежния 
цялостен синтетичен дУх.

на науките, но досега не е 
идвала нито една научна 
па. Първите нейни 
ли бяха младият учител Бо
ра с трима селяни, 
ко дни- след откриването и 
представители 
музей от Пирот.

%-мястото, където е открита пе 
щерата са живели черкези, за 
това преобладава мнението, 
че те са знаели за нея.

Покрай намерените предме 
ти, чрез повърхностни изсле
двания пещерата е богата с 
природни украшения. Голямо 
число сталагтити и сталагми
ти, големи пространи зали и 
други украшения правят пе
щерата живописна и хубава. 
Западно од входа на втория 
етаж на едно 200 метра се на 
мира кладенче с кристално 
бистра вода. След двадесет 
ме-тра водата пропада, но тая 
част е богата с пълно хубави 
ф‘игури от глина-

За изследване на тази пеще 
ра би трябвало да се заинте 
Ресуват научните учреждения 
в Ниш, а за изследване да им 
обезпеча-т средства общински
те скупщини от Пирот и Ди
митровград, защото тази пе
щера трябва да бъде изслед
вана. Тя може да бъде не са
мо научно атрактивна, но и 
Еажен туристически обект. Да 
допълним, че пещерата е твъ 
рде достъпна, защото аъще-' 
ствува автобусна линия Пи
рот—Каменица, а Сенокос е 
отдалечен от Каменица само 
няколко киломтра. Пътят до 
Сенокос е хУбав и може рей 
сът да продължи до селото.

Центърт за Култура и за
бава в Димитровград е имал 
рядък гост. Това беше Душ
ко Крижанец, постановчик 
на Народния театър в Пирот, 
кой-то - представи „Баладата 
за Петрица КеРемпух” от Ми 
рослав Кърлежа.

Целта на тази сценична а- 
даптация от баладата на Кър 
лежа се състои в стремежа 
да се доближи на любители 
те на литературата едно ли 
тературно произведение теж- 
кодостъпно на читателя вън 
от кайкавския регион- Петри 
ца Керемпух, този легенда
рен (Амешник и шмекер,; кого 
то тежестите на робството не 
побеждават, намери в лицето 
на Душко Крижанец такъв 
сценичен художоик, който в 
сценичната Реализация обеди 
ни благородното пожертвова 
ние и изключителността на 
духа.

Въпреки, че по време на 
фестивала на малките сцени

еки 
посетите-

пещера,
а някол-

на Народния
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СЪСТЕЗАНИЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ МАТЕМАТИЦИс. Сенокос

довел до малкия отвор, за 
който помислили че това е 
скривалището на язовеца. О- 
баче, когато разширили отво 
ра, колкото да влезне човек 
пред тях се показала стая от 
камък. От тая стая продължа 
вал коридор към вътрешнос
тта на земята. На 60—70 ме- 
тРа от входа се намира голя
ма пропаст, в която кой знае 
кога паднала една стена в до 
лната част на пещерата, коя 
то е голяма прострнаа и твър 
де дълга. Това, е в същност 
Сенокошката пещера- Влиза 
нето в нея е възможно само 
с въже.

Долният етаж на пещерата 
се протяга от изток към севе

има

В пещерата бяха намерени 
парчета от керамика, зъби 
на пещерна мечка, лула, нож 
огнище и голямо количество 
кости на различни животни. 
Входа разгледаха и специали 
сти на Археологическия ин
ститут на Сръбската академи 
я на науките и дойдоха до 
заключение, че керамиката е 
из периода на Ранния неолит, 
зъбите на пещерната мечка 
от периода на дилувия, дока 
то лулата и ножът от първа 
та половина на деветнадесети 
я век. "V Ггц? ' '7- ■"тгг--: ;*■

От намерените неща може 
да се дойде до заключение, 
че пещерата е била известна 
на хората в миналото и че 
най-вероятно тази пещера са 
използвали хайдути за скри 
пане от туРците. След това 
входът е закрит, за да не се 
знае за нея- Сенокошани пом 
нят преданието, че някога, на

Душан М. Чирич

Ще се уреди 
.спортният център 

в Димитровград
Тези дни започна урежда

нето на спортния център в 
Димитровград.

Баскетболното игрище нас
коро ще бъде оградено с ог
рада, висока 2,5 метра, а за 
зрителите ще бъдат направе
ни бетонни седалища. По то
зи начин спортното дружест- 
ов ,Асен Балкански” ще мо
же да взема и повече прихо 
ди от сРещите.

розапад, докато входът 
посока изток — юг. Пещера
та не е научно изследвана. 
За нейното'откритие бе съоб 
щено на Археологическия ин 
ститут на Сръбската акаде- 1

Неотдавна в димитровградска 
та гимназия „Йосип Броз Тпто ’ 
се проведе състезание за най- 
добрия математик. От около 
двадесетима души, които взеха

участие в състезанието ще тря 
бва да 6-ьде излъчен най-доб
рия математик ,който да вземе 
участие в околийското и репуб 
ликанско с-ьстезание.

ществени осигуровки” Винче 
нцо Онофри, така и младата 
асистентка Олга 
скоро ще се провалят в Ум- 
пам. Така ли е? Кога ще дей 
отуващ. утре ли? Аз не си 
взех снимката драга Ноеми. 
Всичко зависи от тебе както 
винаги.

Мълкна, усмивна се и... аз 
изревах: тя бе долепила за 
миг до брадичк-тта ми върха 
на запалената си цигара. Не 
можах да се защищавам: по 
нейн знак бяха се пРитекли 
другите и не ми даваха да 
мръдна.

Ноеми, защо си се зало
вила да ни вредиш? — запи
та ме тя. — Какво удоволст 

доставя това? Хайде, 
казвай, или тежко ти и гор- 

Последна бе Олга Вилиоци. ко!
Ти не ми кресна и не ме пип
на. Нейната омраза беше сту
дена, научна, омраза на бръс- Но за какво удоволствие ми 
начите на ония, които обезо- приказвате, за садистка, за— 
бразяват враговете си. ОтсТРа подла етвар ли вземате? Аз

съм само момиче, жена, съз
дадена отвърте и от вън като 
вас. Ясно лие? Аз помагах на 
някого. Ти, Олга, какво би от 
казала на Енцо? Кажи, моля

ворих, че замяната, награда- махвах снега от п ерваза на стар, недееспособен началник 
та от страна на жената за е прозореца и си отивах с укро Джеронимо. смятам, 
дна година любов може да тена кръв. Найсетне получи Джеронимо. 
бъде само една година любов ' дипломата Внуших 
Напротив, ние даваме в зам 
яна, стигат мъжт-т да го пои 
ска, нашето вечно тегло. Но да 
свършим по-скоро. Една из
държах. Работех в завода на 
Умпам, в службата на пови

ва, когато се запознах с Дже
ронимо...

— Гунзарди, сегашният по 
мощник — началник на слу
жбата по персонала ли?

— Може би. Какво значе-

товодителката Паспуони ста
наха излишни за Умпам: тол 
кова ви дължим и .. много ви 
здраве. А, негоднице? Доволна 
ли си? Гордееш ли се със себе 
си?

моят
Виолици

му да
предложи труда си в Умпам 
и всичко -тръгна по мед и ма 
сло.

Млъкнах и станах.
— Отвратително,

Виолици, но в гласа и прозву 
ча нотка на възхищение), 
Дугите не мръднаха, не ме за 
държаха.

Но на следния ден в Умпам 
във висшите сфери стана не
що. Анонимни писма и обаж
дания по телефона, предпола 
гам: заплашвания за скандал 
или по-лошо...

ДобРе, че нашият председа 
тел е изключитлен, който и- 
ма в мозъка си точни везни 
Джеронимо бе повишен про- 
курис-т и бе изпратен в кло
на в Рим; там, със значител
но повишение на заплатата, 
бях преместена и аз. Замина 
хме веднага, вчера, но в раз
лични влакове.

каза

Ридаеше. Изви ми китката 
на една ръка (която още ме 
боли, нанесе ми един удар в 
гърдите с коляното си и аз 
останах с ужастното впечат-

съблече

Млъкнах. Момичетата сега 
не дишаха. Всяка любовна и 
сторил ги обезсилва, ласкае 
ги; една любовна история, до 
ри ако е позорна, ги поваля 
с по-голяма сила от съня или 
от смъртта. Все пак Олга ме 
запита:

ление, че тя ще се 
гола и ще почне да играе, ка
кто правят диваците на поля 
ните около пленниците, вър
зани за кол. Какво мъчение- 
Бях изтезавана по всички

— Защо Джеронимо не се 
оженил за тебе?

Чувах как дъждът се сти
ча по покрива.

— А вашите мъже — ствъ 
рнах аз — защо не са се оже 
нили за вас? Един вече си и- 
ма съпруга, друг има веритби 
от друго естество, трети тря 
бва д аслужи на някой омра 
зен -тиранин. Амбицията на
пример. Джеронимо страда 
от треската на повишенията 
на успеха. За да продължи 
връзката ми с него, не са не-

ние има това за вас? По оно 
ва време Джеронимо беше 
само работник... Идваше да 
почиства пишещите машини. 
Хареса ми харесах му; запо 
чнахме Да се виждаме тук и 
там. Сан Сиро, 1Радините, 
кварталните кина... коя от 
вас не е минала по същия 
път? По-късно зимата, сту- 

дъждове,

правила на изкуотвото, моят 
безшумен плач не свърши ни 
що .. Моите стенания дори по 
вече раздразваха тия разяре 
ни жени.

вие ти

***
Добре .. — казах аз.

Ще продължим да се пре
струваме, че не се познавам, 
—това е намерението наДже 
ронимо. И в Рим ще наос-

заради

дът,
мъглата... трябва да добавя, 
че Джеронимо беше амбицио 
зен, искаше да вземе диплом

пролетните

ни другите, избърса ми бузи
те с новата си кърпичка и по 
дреди разбърканите ми къд 
рици с пръстите си. После ми 
каза спокойно:

— Не плачи, Ноеми, безпо
лезно е. От години те подози 
рах. Вчера в съблекалнята 
пожелах' да надникна в чан
тата от моята чанта. С едно

за счетоводител и затова ве
че учеше. Накъсо: ела в ква 
ртирата ми, каза: няма друг 
начин. Той имаше малка ста 
ичка сьо свободен ход на у- 
лйца „Сан Марко”; -там ста
нах негова -жена. Каква пРом 
яна... вие я знаете, никоя от 
вас не е мома, доколкото ми 
е известно,. Оставах с Джеро 
нимо чисто до зори. Той зас
пиваше с книгите до мене на 
дивана

трим слух и зрение 
него, па каквото ще да става 
с ония, които попаднат в мр>е 
жата. Аз не се оплаквам от 
нищо. Щаслива съм, че съм 
такава, каквато той ме е на-

обходими съжителство и де 
цата, необходими са низости- 
те, за които (благодаря) ви не 
жно ме укорихте. Тогава, Ол 
га? Такъв ми го даде съдбата 
и такъв си го пазя. Разбираш 
ли? В Умпам наостям слух 
и зрение заради Джеронимо.
Сведенията, прескачайки .на- ше> струва ми се, че щеше да 
чалника на службата пб пер мс остави — както си бях 
сонала, достигат»; до главния предана на ближния и неспо 

легло. Приготвях - директор. Е,; йвй . след късо собна доРи за най-малкото 
му кафе, лъсках му обувките време ще йодкопаее

' '• V '

те.
— Какво означава това?

■ — Означава нас, ние, моми 
всичките.четата, жените,

Ние сме вълшебната покрив- 
маса от пРиказката:

правил...' същественото е, че 
ме обича ,, Ако не ме обича

на заплтмено посвещение, нали, ко 
ето изключва всякакво съмне Пристига мъжът, казва как

ви гозби желае и веднага на 
трапезата се явяват пълни чи 

Прости ми, Олга: днес

ние върху естеството на отно 
щенията ни с Енцо. И сега 
можем да предвидим, че как 
то докторът от службата „об

кии.
аз те излъгах, като ти отго- своя лошо дело.

-« „ «



ЮГОСЛАВИЯ - СТРАНА 

НА ХИЛЯДИ ПЕЩЕРИ | Тръба, която 

«вижда» в мрак
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...I

В географските учебници 
пише, че Финландия е стра
на с хиляди езера. Нашата 
страна обаче, е страна с хил 
яди пещери. Има ги във всич 
ки краища, а особено в При- 
морието. Динарската област и 
на Адриатическите острови. 
Само в Хърватско има пове
че от 1 500 пещери, а в Бос,иа 
и Херцеговина около хиляда.
ВИзточна Сърбия ги има ня 

колко стотин. На Кучай и Хо 
мслските планини са откри
ти и изследвани около 50 пе
щери.

я разгледа трябва да мине 
пет километра с теснолиней 
ката. През долния канал те-, 
че Реката Пивка, която в под 
земието е дълга 9,710 метра. 
В пещерата има електричес
ко осветление. Посетителят 
няма време да види всичко в 
пещерата и Да се налюбува 
на всички украшения. Особе 
но са хубави: ,,Кристания 
ров”, .ТартаРус” ,.Танцовия 
салон” 1-1 »Голямата гора”. 
Те са изпълнени с разноцвет 
но укршения, различни ро 
големина и форми. Във води

та горещина, а варовикът бе 
превърнат в негасена вар.

Втора по хубост и големи
на е пещерата в Словения 
при Диваче, на линията Лю
бляна

Една английска компания у 
съвършила електронна цев, 
която ,,вижда” в мрак. Тази 
тръба е много по-добра от 
предишните типове, защо у- 
величава естествената светли 
на един милион пъти и дава 
възможност за видимост и 
на 5 километра в тъмно про
странство. Видимостта е Та
ка силна, че когато се гледа 
към небето не могат да се ви 
дят дори месеца и звездите.

Тези тръби са по-добри от 
досегашните защото са из
дръжливи. Астрономите, как 
то и физиците с уопех изпол 
зват тази тръба и изследва
не на източниците на слаба 
светлина- Те обаче все още 
не ще могат да се използват

за улици, защото при съобще 
ния нощем, силен магнит, ко 
йто чфокурира електроните 
трябва да ■ се изстудява със 
студена вода, а за то^а 
е необходимо много простран 
ство.

Как Работи тази тръба?
Твърде слаба [естествена 

светлина Еърху чувствителен 
слой, който излъчва електро 

. ни1 — малки частици от елек 
трицитет, Електроните се Ус 
коряват и получават високо 
напрежание •' и съсредоточа-1 
е ат в една точка на малък ек 
ран, който не свети дока-го е 
лектроните не го улучат. То 
зи процес се повтаря ’ четири 
пъти докато светлината не се 
увеличи 1 милион пъти.

Триест. Това 
Шкоциапската пещера, дъл
га 5.088 метара с огРомни под 
земни помещения 
шум на водата, която проти
ча през пещерата.

е нещо

и силен

Освен „Крижиа пещера” и 
,,П еровачките пещери” са и- 
звестни по своята хубост и 
големина ,,Медведица”, ,Вър- 
ловска” и ,Липа”. .ВетеРиица’ 
например е втора наша пеще 
ра по дължина на коридори
те. Тя се намира в Попово по 
ле при село Завале „Ветерни 
ца” има много езеРа, простра 
ни коридори. „Тиловата пеще 
ра” е известна в целия свят. 
В нея е пребивавал другаря Ти 
то преди десанта на Дървар. 
Дълга е 122 метРа и няма осо 
бени украшения.

„Преконошката пещера” е 
най-хубава и най-дълга пеще 
ра в Сърбия. Тя се намира в 
западните час-ти на Свърлиш 
ките планини. Дълга е 400 
метра Богата е с украшения. 
Особено изпъкват „Малките 
врата, "ПГиб” и ,Г ердап”.

Не изостават и пещерите 
„Церемошня” ,Дона Дука” 
>-Мсдра шпиля”.

• Практични съвети •
АОг от кафе и вода. Оставете 
да стои няколко часа на топло 
място, а след това шишето из 
Плакмете добре неприятната ми 
ризма ще изчезне.

Ако имате ръждясали игли и 
карфици ще можете отново да 
ги употребите ако ги забодете 
няколко п-ьти в парче сапун ка 
То в игленица. Бързо ще мо-же 
те да отстраните ръджата а 
след това и да работите с тях * А*

Ако измешате бедътъх сок 
Ьт лимон и одеколон ще полу
чите извнъРеДея крем за ръЧе.Ако имате останали парчета 

сапун коцто смятате че не мо
жете да използувате сложете 
ги в буркан и налейте воДа. Са 
ггунчзтата постепенно ще се 'раз 
■топят а получената течност ще 

употребите за пране на вълне 
ни дрехи.

***
Пещерите в нашата страна 

постсяно се пРоучват и пок
рай значението си за наука
та имат твърде огромно влия 
ние за развитието на туризма 
Хиляди туристи от всички 
континенти идват в нашата 
страна само зарад това да ви 
дят Постойна. А колко още 
подобни пещери остават дос
татъчно неизследвани и не
достатъчно уРедени за раз
глеждане от страна на посе
тителите 
с-трани туристи.

Преди на посадите пролетни 
те цветя в нови саксии, оставащ 
*ге саксиите да- престоят в-ьв во 
да 24 часа, дащото глеч-та на- 
рася вреда на коренчетата на 
цветята. к

Забдязвате чй в къШата са се 
появили мравки. Намерете мя
стото от к-ьДето излизат и в не 
го сипете вреда ®оДД в която 
сте сварили пелин. Повторете 
това няколко пъти и ще се из
ненадате.

Електричните дамби никста 
не мийте с вода а с парцалче 
натопено в спирт.

Постойна
те на пещерата живее един- , 

ри, които по своите красоти ствената 
надминават -най-красивите -в 
Европа Такава е Постойнска на 
та пещера, която се числи к>и 
най-красивите в света. Тя и- 
ма три входа, от които едини 
ят е изкуствен. Цялата дъл- 
жина на пещерата в Постой 
на е 19.800 м. Който иска да

У- нас има и такива пеще-
човешка Рибка. наши и чужде- ***

През Втората световна вой 
немците бяха скрили до 

около 1.000 варела бен Често пъти пироните не мо
гат да се държат на стената, 
падат и стената се рони. За да 
избегнете тези ■«елриятнсЛти, 
Първо замотайте пирона с па- 
лук а след това з апшеирайте.

лллллаллллллллл

Текст и рисунки М. Петров

***Ехода
зин. Партизанските диверсан 

бяха запалили бензина и 
тая част вт пещерата бе цяла 
седмица в пламъци. Украше
нията бяха паднали от силна

Ако някои от шишетата имат 
неприятна миризма ще я отстра 

следния начин: До по
ловината в шишето налейте та

ти
Ните по
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