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ЦЕНА 10 ДИНАРА.. ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАГОДПОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Сесия на Общинската скуищина в ДимитровградОколийско съвещание по стопанската реформа в Лесковац
ОТБОРНИЦИТЕ ТРЯБВА 

ПОВЕЧЕ ДА ОБЯСНЯВАТ
РЕФОРМАТА

СТАРИТЕ МЕТОДИ НЕ МОЕДТ ДА СЕ 

ПРИСАЖДАТ НА НОВИТЕ УСАОВИЯ —При конкретизирането на новите сшойанеки ме
рки трудовите организации на йьрво място трябва 
да държат смешка за използването на вътрешните 
резерви. Най-сешне-решение за ерозивната област 
в общината. По-нататъшно съгласуване на общин-

законни разпоредби.

В началото на тази семица в 
Лесковагшса околия се състояха 
две регионални съвещания по 
проведените подготовки за по
срещане на новата стопанска 
реформа. За една част от око
лията съвещанието се устрои в 
Лесковец, а за другата — във 
Враня. На съвещанието в Ле
сковец, покрай координацион
ното тяло и общинските ръково 
дства «а обществено-политиче
ските организации и стопански 
те организации, црисъствуваха 
и друтарите Лаело Рехак, се
кретар на Главния отбор на 
ОСРН на Сърбия и Жика Ра- 
дойлович, секретар на Комиси
ята за стопанство и обществена 
система при ГО на ОСРН.

На съвещанието се изтъкна
ха няколко съществени момен
та от досегашната работа по под

ботничка, заета в трикотажата: 
няколко месеца последователно 
не успявала да изпълни норма
та —• с 50 пуловера, а постоянно 
се задържала на 30. Обаче, ко- 
гато започнало сериозно да се 
разисква за уволяването й. тя 
започнала да произвежда и по 
70 пуловера, заявявайки, че пре 
ди се плашила да не й увели
чат нормата. Значително са на 
малени боледували ята, отсъстви 
ята от работа, закъсненията и

Досегашните анализ», конта 
не се взимат за окончателно то 
чни, дават известни симптоми 
за положеието на стопанството 
в околията в условията на сто
панската реформа. В най-труд
но положение ще се намерят ме 
тало - обработващата промиш
леност, текстилната, ттотюнопре 
работвателната, които заемат 
значително място в стопанството 
на околията. Въпреки предстоя 
щите Т|руднооти в преработвате 
лната промишленост, стои се 
на становище да не се търси е- 
динствен изход в намаляването 
на работна ръка или това да бъ 
де последен шанс, а първо да 
се пристъпи към по-съвършен- 
на организация на работата и 
технологията, към активиране 
на неизползван шгге /мощности 
към по-добър пласмент на проду 
ктите, към намаление себестой
ността им и пр.

Ако някъде, след всичко то
ва, съществува излишна работ
на ръка за това ще взимат ре
шения цеховите единици като 
цяло, а не отделни личности. С 
това се настои да се !Осуетят сво 
еволията на дадени личности 
към отделни работници, да се 
пресече пътя на всички бюро
кратични тенденции в уволня
ването на работници.

В благоприятно положение 
ще се намерят селското стопан
ство, съобщителните предприя
тия. горското стопанство, дърво 
преработвателната промишле
ност и комуналните дейности.

ските иред Писания с новите
меркина новите стопански 

За да стихне това ненормално 
положение, което 
промени отношението

На последната сесия иа две 
те камари на Общинската ску 
кщина в Димитровград се кон 
статира, че „натискът" на по

значително 
между

пр.
Обаче покрай тези положите 

лни примцри, общата характе
ристика на досегашната работа
по подготовките е, че тя все о- 
ще е на равнището на беседи и 
в тесните рамки на професио
налните служби, докато широ
ко моби ли загорската дейност 
липсва. Обобщено се говори за 
неизползваните запаси, почти на 
всякъде тези запаси се виждат 
само в някаква излишна работ
на ръка, а колко това е истина, 
колко може да се вярва на из
вестни .произволни данни — то
ва все още остава открит въ
прос.

В позечето общини и стопан
ски организации конкретните ак 
ции са в известно закъснение, 
защото първите мероприятия от 
реформата ще настъпят в нача
лото на август. За това закъсне 
ние се дават оправдания, че о- 
ие няма нищо конкретно, за да 
може да се работи. Такова отно 
шение се осъди като неправил
но. защото без необходимите по' 
дготовкц едва ли ще могат по
следователно да се проведат по 
велите на реформата.

куговките за провеждане на но 
вата реформа. Изтъкна, се, че 
в досегашните разисквания, в
политическите подготовки и ана
лизи на положението в различ
ните стопански области са раз
крити (значителни неизползва
ни резерви. В онези стопански 
организации, в които разисква
нията са били по-задълбочени 
и където са обхванали целия 
трудов колектив още сега се сти 
па до положителни изменения 

за късо време е увеличена 
производителността. Така на 
пример в трикотажа средното 
производство досега бе 400 пу
ловера, а през последния месец 
е увеличено на 500. Като примео 
на положителните стремления 
бе изтъкнат случаят с една ра-

Изглед от Димитровград

требитеднте на пазара произ
лиза главно оттам, че част 
населението в общината недо 
ста-гьчно е разбрало смисъла

търсенето и предлагането, Об 
щинската скупщина апелира 
към отборниците по-активно 
да участвуват в обяснявалето 
на основните интекцин на сто 
ланската реформа у нас. Необ 
ходтю е да се разбере, че на 
шите възможности са достатъ 
чии да се снабдят -необходими 
те стоки за ипгроко потребде 
ние и други артикули.

В очакването на новите мер 
ки Общинската скупщина ре
ши! за следващата сесия об
щинските служби да потърс
ят от трудовите организации 
да представят имформашш за 
стопанското си положение Общ 
ниската скупщина препоръч
ва трудовите организации на

М. П.

ЗАПОЧНА ЖЪТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКО

ГОЛЕМИ ПРИНОСИ В ДОЛИНАТА ИЛ НИШАВА
Желюша за Да видят първитеСлед градоносните дни, ко

ито опустошиха много 
в някои съседни комуни нас 
тъпи същинско лято. Жътва 
та в Димитровградско започ 
на най-напред в долината на 
река Нишава. Поради лошото 
време ръководството на коо
перация „Нишава" и частните 
селскостопански производители 
предприеха сериозни мерки «за 
прибиране на реколтата. Тази 
заран не намерихме никого е 
управата на земеделската ко
операция „Нишава". Управи
телят Димитър Петров, шеф
ът на механизаторския цех Вла
димир Миланов и Други служа 
1ци още рано сутринта бяха за 
минали иа блоковете при село

изненади имахме в 
време. Утре ще пуснем 
един комбайн.

И докато ние рагзоваряме 
за добивите и други проблеми 
около жътвата и връшитбата 
числото на човалнтс се уве-

по/добри резултати при упот 
ребата иа пълна агротехника

последно 
ощениви чевали пшешща как, се търка 

лят из нивата.
Ръководителите на коопера 

шията намерих край комбай
на в Разсадника. Новия ком- 
байнер Димитър Стойчев, ко 
йто през миналата година бе 
ше помощник сега с успех за

Минавайки през жътвените 
площи в село Желюша ясно за 
белягахме (различията между 
пшеницата иа кооперативните 
блокове и частните имоти.

— Имаме огромни труднос
ти в сътрудничеството с час
тните стопани, 
кът Петров. Особено при жъ 
твата. По някой път жътвар-

първо място да държат смет
ка за използването на вътреш 
ш 1те резерви, особено за ненз 
ползваните лрщиостш в проми
шлеността. В това отношение 
Общинската скупщина ще 
оказва помощ и по-нататък, за 
да могат успешно да се оправ
ят с тази сложна задача.

Освен това въз основа на 
предложението на Съвета за 
селско н горско стопанство 
Обнпската скупщина взе ре
шение за провъзгласяването

на Лукавищка 
пека и южата частна община 
та както и южната част на 
Вплдйч за ерозивни тсрешг.

В разискванията се подчер
та, че тъкмо паселенето в та 
зн област изразява 
Го птитеждаи-ге на конски кози.

Ма сесията п този път бяха 
със закопа някои

лмчаваше по широките редо- 
вс по които минаваше комбай 

почна жътвара. Помощникът на Майсторите — 
му Симеон Василев също та
ка успешно изпълнява своите 
задължения. Оказа се, че ор 
гаиизадията на работа е доб-

техинци с 
облекчение наблюдаваха без имда вдигат глага Тяхната задача 
беше изпълнена. Жътвата ще се 
А.авърши еавроме иа блоковете 
1та земеделската кооперация „Ни 
шапа", която пма 50 ха коопе 

пшеница готово за

каза управии

ра.
ката по няколко п-рти па ден 
трябва да минава

— Житото още не е напълно 
зряло — каза другаря Димит 
ър Петров управител па коо
перацията 
с жътвата. Знаете колко много

ог една ни
ви ма друга п при топа се гу 
би ценно време при подготов 
ката на машината за действ
ие. Земеделските стопани .пи 
що но са направили за пра
вилна организация на жътва

ра тмвиа
жътва и вършитба с комбайн, 
а кооперативните комбайни 
могат да ожъиат и до 5 ха на 
ден при добра 
па работа.

След един час работа хора
та от кооперацията бяха още 
по-радотени. От първите изчи
сления от страна па агронома 
Стоян Давитков може да се 
констатира, не добивите 
кооперативните блокове ше 
бъдат 450 кгр от лекар.

по ние бързам
на поречиетоорганизация

■Л1 .

та-
желаниеОчаква се тези дим жътвата 

да започна и в Забърдие и в 
останалите планински райони
иа общината.

па
съгласувани 
общински предписания в жи
лищните отношения, финанси 
те п други области.Б. НиколовКрай сопо Желюша заварих 

ме жътпаркнте на кобперани М. В.
"* ' г *

.... ■

ята зсоито в момента започва
ха жътвата ма частшГтс имо- Босилеград 
ти. Трактористът Цветан Ива 
нов и работникът Никола И 
ваиов с успех намаляваха жъ 
твените площи на Борис Ко
лев. Тук жътвата беше много 
по-слаба. Частните земеделски

Пред VI конгрес па ССРП на Сърбин
Изпълнителният озбор иа Об 

щинския отбор на Социалисти
ческия съюз в Босилеград неот
давна обсъди тозисите за под го 
тбеките за Шестия зосигрес иа 
Ооциалиотичесяоил съЮз на Съ 
рбия. Реши се по местните орга

шпации да бъдат устроени съ
брания, на които да се разис
ква по въпросите, възниквали в 
живота па селото. Оьщо е ро
шено да бъде органи изпрана изг 
от»нрсдпа общинска конферен
ция па Социалистическия съюз.

стопани, които използват коо 
перативната жътварка и имат 
различни сътрудш1чес1ш връ- 
ки с кооперацията пйегигатКооперативният комбайн в по лето



ЗРАТСТВО-

ПОРТРЕТИ

НЕУМОРИМИЯТ 

РАЦИОН А Л ИЗ АТО Р
реяц Киш значително са уве
личени и личните доходи в то 
зи цех. „От стартна основа
32.000 — те нарастваха на 45—<
46.000 динара”, изтъква Киш.

Ако трудът е мярка за чо- 
тогава за Ференц Киш,пека,

цехов отговорник за обмотава 
пето на гумените нишки в ко 
мбииат „Димитровград" сме 
дл-ьж-чи по съвест и дълг и 
този път да сложим в редове 
те на журналистическия тек
ст. Когато завърши всичко о 
коло комплетирането на цеха 
за първата фаза ,,а гумените 
нишки, той се нае, макар и не 
на драго сърце, с нова отго
ворна задача. „Обичах предиш 
пата си работа", казва той. И 
мах още много неща в 
цех да свърша... „Киш е впра 
дил себе си в машините. тър
сил и изнамерил нови техни
чески решения, за които чехо 

подадоха ръка.
новия

„Ето как ние откриваме въ 
трешните' фейерви. Започна*»- 
Ме да рационализираме в про
изводството още много преди 
иавестяването на новите сто
пански мерки. С рационализи 
райето не уволняваме работ
ници. Напротив, работим и в 
неделя. А когато започнем да 
работим в три смени — може 
би ще ни -трябват още 29 ра
ботници и техници, разказва 
рационализаторът.

Иначе Киш отделя голямо

този

внимание и на отношението кууи. 
работниците в своя цех.

Докато работниците не ди
гат глави от машините, Киш 
обяснява своя принцип На ръ
ководене в цеха. Работата се 

общуването с хора-

Образованието 

обществена дейност
словаците му 
Наложи се ла мина в 
цех — казва Киш — и нескри 
та тъга прелетява по набръч
каното му чело.

Но и тук Киш не е спокоен. 
И в повия цех, в новите хали, 
къдсто сега има само четири 
машини търси нови, по-добри 
технически решения. 'По-доб 
ри и от тези, които са постави 
ли и най-добрите произволите 
ли на гумарски машини. И 
тук той успя да изнамери ед 
па рационализаторска идея. С 
това успял да разреши въпро 
са с-ьс спирането на машини
те при промяна на калемите. 
От досегашния процес са из
ключени няки?< операции, л/> 
простено е обмотаването на 
нишките и процесът върви 
без прекъсване. Според него
ви пресметвания на 14 маши
ни (и 11, които наскоро ще 
6-ьДат монтирани) предприяти 
ето ще спестява годишно 5 ми
лиона динара. Когато всичко 
се завърши ще се увеличи и 
брутопроизводството на един 
работник в цеха с два пъти. 
Вместо един работник да об
служва една машина, както 
досега, занапред двама работ
ници ще обслужват три маши
ни, а вероятно до края на го- 

както ни уверява

състои в 
та. Ако нещо търси, дай му. 
Ако добре работи, плати му". 
Той изтъква от какво значе- 

вътрешната хармония: 
за нормално производство и 
как се постига това.”^ „Към 
всички работници трябва да. 
се заеме еднакво 
.—строго, «о .справедливо. То 

няма проблеми! Работни-

— изшъква се в ироекша за системата иа финансиране на образованието
ритория. Ако тя «е е в състо
яние да прави това — репуб
ликата е задължителна да о- 
безпечи допълнителни, средст
ва. По подобен начин е опреде
лено и формирането на сред7 
ствата във републиката и фе 
дерадията.

Финансирането на образова 
нието ще се върши чрез репу
бликански и общински фондо 
ве. Средствата в общинските 
фонове ще служат главно за 
финансиране на образовател
ната дейност в училищата и 
другите учреждения за об
разование, които е основала 
сбщната ,или пък е заинтере
сована за тяхната работа. В за
пран диването с фонда ще уча
ствуват представители, които 
определи Общинската скупщи 
на, представители на всички 
сбразователно-въвпитателни ор 
ганизации и техни сдруже
ния, стопански и други орга
низации.

Общинската скупщина ще ут
върди и съвокупния обем на 
средствата за финансиране на 
образованието като постоян
на пропорция в своя общест
вен план. Тя ще определя об
щата политика за работа на 
фонда и ще обсъжда работа
та му.

ние е
бъде определен със закон, т. 
е., решение на обществено-по 
литическа съвместиост; след 

които из това средства, които отпукат 
трудовите организации, а ко 
ито също ще бъдат определе 
ни пропорционално на оная 
част от личните им доходи, 
която заделят за разширява
нето на своята материална ба 
за и за задоволяването на об 
щите потреби до износа, кой 
то се определи със съюзен 
закон. Има мнения, че средс
твата на трудовите организа 
ции както и част от техния до 
ход трябва да се утвърждават 
със съюзен закои. Максимал

Съюзният изпълнителен съ
вет прие проекта на тезисите 
за системата на финансиране 
то на образоваш гето. 
готви комисия от специалис
ти при съюзното управление. 
Тезисите трябва да послужат 

дискусия, а

отношение

гава
чките сами почистват халите. 
Единодушно приемат тази раг 
бота, за да не се приеме лице 
за чистачка.

Може би някой ще си поми 
сли, че Киш мечтае и си пра 
ви нереални планове. Но този 
ще се излъже ако помисли та 

„Нашият работник е по- 
съзнателен от работника в 
Германия и затова ъ нашите 
условия може и трябва Да Да
де повече производство”, увер 
ява ни Киш.

При края на разговора Фе
ренц Киш запретна ръкави и 
отново се завърна край маши 
ната, край която го заварих
ме когато влязохме ъ светля 

правена по 
замисъл. Наместваше е- 

ма-

като основа за 
след това да се пристъпи към 
изработването на закон за фи 

бразованието.нансиране на 
Според приетите тезиси обра 

третира като обзоваяието се 
ществена дейност, която пред 
ставлява съставна част на Ае 

‘йността и усилията на общес
раз-

ка.

твото гцреди всичко за 
вшзанетЗ на производителни
те сили, за повишение на жнз пият износ от Задръжките в 
неното равнище и отстранява трудовите организации не ще 
не на противоречията между надминава 4 иа сто. Значите 
умствения и физически труд. лен източник на средства за 
Поради това се счита, че сре финансиране на образованието 
ствата за развитието на обра ще представляват и приходи- 
зованието трябва да се пред- те от обществено-политически 
видят като постоянна пропор те общности, чийто износ ще 
ция в обществените планове .и огфеделят Общинските скуп- 

съставна част на общес щини, а известна част ще се

та модерна хала, 
негов
дин шрафт. Сам поправя 
шините, както и сам реалзи- 
ра своите новаторски и рацио
нализаторски замисли. ,

дината
Киш — един работник ще ра
боти на две машини. Ако има 
ме достатъчно суровини, а в 
зависимост от профила на ни 
шките ,вече през идната годи 
на ще намотаваме годишно и 
по 100.000 килограма 
колкото е и световното равни

като
твеннте инвестиции в разши- осъществява рт / средствата 
реното възпроизводство. за финансиране на образова-

Средствата за образование- нието. 
обезпечава цялата об- Представете си, този човек 

.нтцо не може да възпре в о- 
съществяването на идеите му. 
Затова и даваме надслова „Не 
уморимият рациОнализаторА 

М. Бакич

то ще
щност, а това значи гражда
ните, трудовите организации 
в стопанството и обществени 
те служби, обществено-полити 
ческите съвместности и дру
ги заинтересовани Иритежате 
ли иа обществени 
В унисон е Контитуцията, за 
кона и своя устав Общината 
непосредствено ще планира и 
създава условия за развитие 
на образованието иа 
територия, а ще обезпечава и 
прилагане на образователната 
система.

Общият обем па средствата 
за финансиране на тази лей 
ност и инвестициите в облас
тта на образованието ще 
предвиждат в плановете На от 

обществено-лолити- 
Така с

Обществения план на Югосла
вия ще се установят общите 
насоки и задачи на развитие
то на образованието в унисон 
с общото развитие на произ
водителните сили в страната, 
а със стопанско-плановите ме 
рки на федерацията ще се об 
езпечават средства за разви- 

на образованието. Остана
обществено-Цодитичес). 

Ки общности ще обезпечават 
провеждането на тези 
в укиоом с нуждите си, 
печавайки при това необходи

Общината ще е Аължна да 
обезпечи средства за нормал
но изпълняване на образова 
телоката дейност на своята те-

нишки,

ще.М. К. Благодарение рационализа
торските способности на Фе-Из трудовите колективи

средства.

Полските сиеи,иалисши мон
тираш машините Ь „Механик“своята

Понеже от Полша пристиг
наха почти всички машини за 
прозводството на 
брави, предназначиш за рекон
струкцията на „Механик” при 
стигнаха и полски специалис
ти и започнаха да ги монти
рат. Полските миньори. счи
тат, че монтажните работи

ствува голяма нужда от обо
ротни средства. От 45 милиона 
динара към 24 милиона са „у 
мъртвени" в полупроизведе- 
ния, а останалите — в сурови 
ни. Кога тези средства и сред 
ствата, вложени за производ
ството на железни кревати 
ще се „размръзнат" — не е из 
вестно.

Казват, че това производство 
щс могат да завършат едва 
когато набавят необходимите 
количества ъгли за кревати 
които не се намират този път 
и поради 'липсата на оборотни 
средства. —
ето пред новите стопански ме

Изчисленията в предприяти 
тието показват, че то ще вату- 
из числени ята се имат предвид 
би към 9 милиона динара. При 
не само повишението на цени
те на суровините но и слабата 
реализация на досегашното

■ секретни

се

делиите 
чески съвместности. ще се извършат за два месе

ца, а след това технолозите 
ще минат към организация 
иа технологическия процес иа

пробнопроизодството 
производство все докато не се 
постите дневна продукция от 
500 брави добро качество. ПРе 
дттолага се, че това производ- 

' ство ще бъАе овладяно до ок
томври тази година.

С тази реконструкция мета 
1Лообработващото занаятчий
ско предприятие, което досега 
едвам живуркаше ще прерас
не в съвременно оборудена 
трудова организтция, която 
ще бъде способна да произве 
жда с хиляди секретни брави 
в хиляАИ комбинации. Усилия 
та на колектива И Общинска
та скупщина стават Димитров 
градска действителност, защо 
то освен произведения, които 
ще имат сигурен достъп на 
чуждия пазар — предприятие 
то ще заеме още 50 нови ра
ботници. Зарад това „Меха
ник” още преди да започне с 
производството на секретни 
брави обезпечи към 50 на сто 
от нужните суровини.

Но с реконструкцията в „Ме 
ханик" няма да се отстранят 
всички трудности. И днес в 
трудовата организация се чув

чрез

V.*•:«
тие
лите

насоки 
обез-

производство.
цията на „Механик” се очаква

Въпреки че от реконструк- 
в скоро време да „освободи" 
предприятието от мъките в на 
тоящите условия се разчита 
на разоткриването на вътреш 
ните резерви.

Тези резерви в предприятието 
виждат в увеличението на но 
рмите. в намаляването на отпу
ските по болест и в премества 
нето на работниците на съот
ветни работни места, отговаря 
щи на техните способности и 
квалификации. .Ще се държи 
и повече сметка за рационал
ното използване на суровини
те и пр. —

мите средства.
Трудовите 

рамките на 
евтиното развитие, а в унисон 
с обществените планове, щепре 
двидят колко кадри 
необходими; ще 
квалификационната структу- 

кадрите с цел за подоб 
рение производителността на 
труда и самоуправлението и 
ще обезпечават необходимите 
средства за създаване на кал
ри и учреждения.

Основните източници за фи 
нансиране на образованието 
ще представляват средствата, 
които гражданите ще дават 

задръжка от личните до 
а износът на конто ще

организации в 
плановете на соб-

им са 
Подобряват

ра на

като
ходи.

М. Б. з ,,Механик
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босилеградскнят 
селдШон е получил „градски 
дух”,, Модерното неудържимо 

Купват се

Дойде ли петък — Босиле- ленне, че и 
град оживее.

Още от ранните утринни ча 
сове започв,ат, да пристигат въ 
рволицн от хора от всички 
сирни, някои пристигат а рей- 
св/вете... Дори и работното 
време не им пречи да дойдат 
в града. Това е традиция за 
жителите от
Една малка разходка може да 
ни открие интересни неща.

Щом пристигнат в града хо 
рата се устремяват към паза 
ра. Купуват селскостопански 
'произведения, оредимно зарза
ват и зеленчук. Босилеград- 
ският пазар е малък и не 
трае дълго. След час или два 
— той почти опустява. Хора
та от вътрешността, които до 
карват стоки, задоволително 
трият Ръде защото им върви.
След това пазарът премества 
на главната улица — по мага 
зниите. Единствено продължа 
ва да работи бит-агазарът по 
улицата край Болницата. Про 
дават се агнета, прасета и др.
Гражданите опрадвано търсят 
от Общинската скупщина то
ва място да се забрани за па
зар, на добитък защото лесно 
може да се предизвика някоя 
епидемия...

нахлува на село. 
найлони, перлони, качествени 
платове, конфекция.., Пристиг
нали си и някои от сезош-ште

работници във вътрешността, 
които спокойно отварят кеси 

Босилеградско, ите си. И мнозина се сърдят, 
че не могат на намерят жела
ните стоки, Търговията все о 
ще боледува от някои слабос
ти. Витрините са почти 
празни, не се намират

полу
много

търсени стоки.
При дядо Васе зарзаватчия- 

та положението е друго. Хора
та стоят в опашка, за да си 
купят зарзават и зеленчук. И 
на няколко дни преди пазар
ния ден той добре се запася
ва със стоки, И в петък него
вия „дзокяи” е пълен. Наис
тина и през останалите дни и- 
ма всичко, но за петък той спе 
цпално се подготвя,

Дядо Васе е и добър търго
вец, За всекиго намира добра 
дума. Работи като къртица. 
Той снабдява и Босилеград и 
селата с-ьс зеленчук,

— Ех, ако имах камион ка
то кооперативната зарзаватчий 
нида, другояче щеше да вър-

Босилеград

КООПЕРАЦИЯ »НАПРЕДЪК« 

В БОСИЛЕГРАД ПРЕД 

ПРЕДСТОЯЩАТА РЕФОРМА
При земеделската коопера

ция „Напредък” в Босилеград 
съществуват шест трудови не 
ха: селскостопанско произвол 
ство, орех, изкупуване на сел 
скостопански продукти, търго 
вия, комунални ' дейности и 
служба на съвместни дейнос
ти1. Пред 'настъпващата сто
панска реформа тези цехове 
се изправят пред сериозни из 
числения, за ла се установи 
положението на всеки цех по 
отделно и да се открият неиз 
ползваните запаси и условия 
за плодотворна работа.

И досегашните баланси ука 
зваха, че цехът за изкупуване 
на селскостопански продукти 
и търговия постигат най-до- 
бъР успех, за комунални дей
ности завършва положител
но, докато цеховете „орех" и

селскостопанско ^фоизводср- 
во не показват положителен 
баланс.

Пред лай-големи трудности 
поставя цялата кооперация не 
хът „Орех” — орехова планта 
ция от 250 хектара — защото 
заплануваните и одобрени ка
питаловложения не ‘'задоволя)- 
ват настоящите разходи. Така 
например в програмата е пре 
лвидено по 450 динара бруто 
надница за заетите работници 
в ,,Орех’. . а действително тя 
възлиза на над 1.000 динара. За
това за период само от шест 
месеца кооперацията е израз
ходвала 1.600.000 динара наД 
предвидените капиталовложег 
ния. Ако се има пре вид, че 
работите Около плантацията 
ще траят още няколко годи
ни, и че досегашните резулта 
ти не са ободрителни, тогава 
се поставя въпрос оправдано- 
стта на вложенията извън про 
грамата.

От друга страна кооперация 
та е получила, под известен 
натиск, плантация, в която 
все още не са разрешени осно 
вните имуществени б^гношф 
ния. По-голяма част от засаде 
ните площи са частна собстве 
ност. Затова между кооперапи 
ята и собствениците на' тези 
площи ;възникват сестри кон 
фликти. Кооперацията влага 
свои средства, грижи се за 
куллтивизирането на отделни 
клощи, които са год/ни за то
ва, а по-гбляма част от прихо 
дите използват (техните соб
ственици.

Причината за това положе
ние е, че още при започване
то на юреховите насаждения 
не е намерено законно реше
ние 'за имуществените отно
шения между тогавашното 
предприятие „Орех” и собстве 
Ииците на земята. При приема 
пето на ореховите насажда
ния бил сключел договор ме
жду кооперацията и Общин
ската скупщина, че Скупщина 
та ще разреши този. въ
прос, обаче само земеделската 
кооперация „Напредък” е из 
ложена на излишни разходи. 
Кол кого този щ>)блем по-ско 
ро се разреши, толкона са по- 
широки възможностите за ре 
нтабилни ттроизгмдителни 1га-

чинания нд кооперацията в о 
бластта на изкупува добитък; животновъ 

Ани и друга продукти. Досе
га изкупения добитък и живо 
товъДни произведения възли
за на стойност ,над 58 милио
на динара.

Тези и други обстоятелства 
довели до увеличение броя на 
добитъка на територията на 
кооперация „Напредък”. Това 
се вижда и от факта, че тази 
пролет са изкупени 500 агнета 
повече от миналата година.

В настоящите пресметвания 
кооперацията вижда, че вло
женията за развитие на живо 
тновъдсгвото и овощарството 
й гарантират икономическа 
сигурност, я за развитието на 
тези клонове от селското сто-

ЖИВОТНОВъАСТВО-
то.

Положителните стремления 
в тази област са налице. За 
поддържането на породист до 
битък кооперацията ще снаб
ди в най-скоро време два би 
ка и отново ще открие раз
плодната станция.

Чрез различни стимулатив! 
ни мероприятия, тя насърчава 
дшдиБидуалните /приходи. Ед
но от тези .мероприятия е, по 
край породистия добитък за 
разплод, и изграждането на 
Бодопоилища във всички се- 
да. Понастоящем са построени 
три корита в село Ресен, ка 
за Църноок са обезпечени 
500.000 динара за изграждане 
на цяла система от корита в 
продължение от. елин кило
метър. където кооперацията у- 
гоява дребен и едър добитък.

От особено значение в на
сърчаването на селскостопан
ските производители е, че ко 
операцията се грижи навреме 
и по задоволителни цени да

панство да се намерят и по- 
подходящи форми. Същевре
менно, в интерес на финансо
ва стабилност ще бъде гошу- 
деиа да се освободи от излшп 
ни разходи, които обременя
ват икономическата й мощ и 
ограничават полезните % пачи 
напия.

На пазара

Улиците на града са претъп 
кани с хора. Те се тмскат по 
магазините, в които е доста 
задушно. Получава се впечг-

ни работата, Мъка мъча дока 
то докарам стоката. Търсих 
да ме приемат на работа в ко
операцията, но не искат. Каз
ват, че съм стар и негоден за 
работа... — оплакваше се дядо 
Васе. . ------

Отбих се и в кооперативна 
та зарзавати ийница. Освен 
продавача вътре нямаше нико
го. Исках домати, лук, фасул, 
чушки — няма...

Към лва часа на площада 
стана неописуема блъсканица. 
Наближаваше часа на тръгва 
пето на рейсовете за всички 
посоки и сега се водеше бор
ба кой да си заеме място.,, 
Хората не искат да пътуват 
пеша — веери, иска с рейс, а 
места за всички няма, Сега 
настъпват кондукторнте и на 
свой род оправят нещата...

В късните следобедни часо
ве градът отново стихва,
— В Велинов

М. П.

НЯМА РЕЙС ЗА ВИСОК АКО 

НЕ СЕ ПОПРАВИ ПЪТЯ
След обявяването па стати-нпя съвет и надявам/ се, че той 

ята За закриване на автобусна ще бъде правилно разрешен 
та станция в Каменица посети така както искат членовете 
хме Автотранспортното пред- па Социалистическия съюз в 
приятие в Пирот и разтоваря писмото, изпратено до ггредпри 
хме с отговорните хора във ятието. 
връзка с този въпрос. Секре
тарят на предприятието заяви 
че за такова решение няма 
оправдание защото пътя Ло 
Каменица е добър и не изис
ква много време да се подър
жа тази станция, която е за водел, 
услуга на населението от Ка
меница; Сенокос и пощата.

— По този въпрос щс прика 
зва-ме — заяви той — па пър
вото заседание на професиоиал

ъорите да се използва само 
през летните месещи Ако пъ
тя не се перави сигурно е, 
че през есента височгсият ав
тобус щс може Ла върви само 
до Височка Ръжана. —

От страна на предприятието 
са правени няколко пъти по
стъпки до ораннзатште на 
ССРН в тези села и Общинска 
та скупщина в Пирот но до се 
га още ие са предприети пика 
кин мерки за поправка па пъ

След това секретаря и дру
ги хора на предприятието, ка 
кто и шофьорите, които пъту
ват. до Висок, изнесоха свое
то мнение по въпроса за лър 
жанс па рейса ло Долни Кри

тя.Хората от предприятието 
считат, че п-ьтят между Висо 
чка Ръжана и Славния е » 
много лошо състояние и мо
же с огромни усилия па шоф- ЗАЙКО“-ПОТОМЪК НА „ИНГ“99

Още от вратата иа [формата 
на кооперация „Нишава” в 
Градили агрономът ни показа 
добре отгледай бик от пай-АО 
бра момтафонска порода — 
„Зайко”. В тази приказка ще 
узнаете какво е значението 
на това добиче в кошарата в 
която има още бикове и хуба- 
по отгледани телета и юници 
за разплод. Ще разберете и за 
що „Зайко" се счита за пото 
мък на „Инг". Ще свиете раг 
мене отначало, защото чувате 
неясни думи. Но когато чуете 
цялата приказка за бащата на 
„Зайко" тогава ще разберете, 
че той е „фактор" в кошара
та.

„Инг” дошъл на фермата от 
Австрия. Бил купен на Новоса 
дския панаггр. Когато австий- 
цнте чули, че „Инг" о прода
ден, не щадили пари да го въ 
рнат назад. Усилията им оба
че останали напразни. Докато 
се намирал п Ниш с иего по 
изкуствен път била оплодена

крава, която отелила „Зайко" 
— гордостта на фермата в Гра 
лшш. /'„Инг изглежда 
се намира в Словения.

Проницателното око на спе 
циалнста в Завода за 
ция на добитъка в Белград за 
бележило големите

сега

селек-

предимст
ва на „Зайко” и Заводът пре
дложил на кооперацията по 
1.000 динара за всеки килограм 

тегло иа „Зайко” Защото 
е единствения-г потомък на 
„Инг” у нас. изветсеи на спе 
циалистите.

живо

По технически Причини 
шози Път вестникът 

излиза с намален 
брой страници.

Ош РедакциятаЮлската горещи ча накара, мпо чина да потърсят хладоогша
край Питана



БРАТСТВО-1

Запис от димитровградската гара

БОЛКИ В КРЪСТА
ват промени в статиката на 
тялото н постоянно напрегва- 
не па мускулите на краката 
и па бедрения предел и кръ
ста, което също прдеипвик- 
ва болки в кръста следствие

Две трети от всички жени 
постоянно или временно се оп
лакват от болки в кръста. Бол 
ките в кръста са по-чести при 
жените зарад различното аип 
томическо устройство .на жен
ската таза и различните фнзи издигането на бедрено-кръст- 
ологически функции на орга
ните, конто се намират в пея.

кин вестници трябва да пред 
ложи .на пътниците.

— Новиие! Вестници! Нови- 
не... — викаше той и бързо по 
даваше вестници десетки 

които се протягаха от 
Много наши гра-

Международният влак, кой
то пристига от София в Дими 
тровград в дванадесет 
полека влиза в гарата. Това е 
един от осемте международни 
влакове, всеки от конто па дими 
'гровградекдтт гара имат пре
стой от 20 до 45 минути, кое
то всекидневно прави 
четири часа- През това време 
всяка Аиисгута е изпълнена и с о 
пределена 
Мите лица. Митничарите, гра- 
нпчната служба, сервитьорите 
железничарите (паши и бъл
гарски), — всички се отправят 
към влака. На перона и пред 
ресторанта множество 'посре
щани на пътници и онези, ко

ци и отново се върна на ста
рото място — 'да обменя пари
ца гарата.

— Младите — казва той — 
пе обичат тази работа, защо* 
то с трудна. И сами виждате 
колко много и отговорна рабо 
та трябва да се завърши само 
за половин час.

— Как издържате, вие сте 
в .напреднала възраст?

— Аз съм изглежда единст
веният' служещ в Димитров
град, който на работното мя
сто сп има креват. Малко ра
ботя, малко почивам и така в 
будката карам от 0 до 24 ча
са. Може по някой рът да ме 
видите п в ресторанта, но ка
кво да правя. Тук изгарям в 
Работа, а там отивам да се по 
гася!...

часа

ния предел и постоянното умо- 
РяВане ла мускулите на гър
ба и мускулите иа краката.

Тежка физическа работа 
{копане, дигаие иа тежести и 

° пр) довеждат често до преумо 
ра и затегаатост на мускули
те па гърба и бедрата а пора 
ли това често се чувствуват 
болки в кръста Най-сетне, и 
тежки душевни преживявания 
(грижи тъга страх) мЬгат съ, 

така, чрез разклоненията

(ръце.
прозорците, 
жданп, пребивавали в чужби
на, най-напред бързат да имат 
в ръцете сп своите 
■вестници: „Политика”, ,)Бор- 
ба”, „Братство”...

Погледът се спира бързо въ

От всички жени, които 
оплакват от болки в кръста— 
—■ половината боледуват 
заболяване на половите орга
ни. Всяко възпаление на тези

се

общо
любими

работа на служеб- неравномеп-оргаии следствие 
лото разпределение па кръвта 
в тях, а това чрез разчленени 
ето на вегетативните нерви— 
могат да предизвикат болки в 
гръбнака. У някои жени бол
ките настъпват и при меистру

рху всички страници н първи 
те потиш от страната вече са 
узнати.

Времето па димитровградс
ката гара бързо минава осо
бено за митничарите,

що
на вегетативните нерви и про 
мените в разпределението на
кръвта, Да предизвикат бол
ки в кръста.

От всичко се вижда, че бол 
ките в кръста са 

разни

конто алнпя цпклус.
И при заболяването па дру 

ш органи в малката карлина 
чрез рефлекснино пренасяне 
иа борките могат да се прене
сат и п гръбнака. Така възпа
лението па пикочния канал и- 
'ли дебелото черво може да 
предизвика подобни болки. Из 
теглянето на стомашните орга 

(на корема и червата) осо 
бепо у жени. раждали повече 

са отслабна-

са.мо един 
заболявания.знак за 

Зарад това всеки, който чув 
ствува такива болки трябва 
да се обърне към лекаря, за 
да се установи тяхната причи 
на. Само ако причината е поз 
пата може да се 
правилно лекуване.

— Кон пътници ти задават 
най-много неприятности?

— Тези от Азия. И когато
има най-много работа, те гле 
дат гербовите марки, 
им давам. На тях пише 750 ди 
нара, и те между себе си каз 
ват: „Тук пише 750 _
а колко да му дадем?”.

които
мине къмнп

динара, Ар- Л. с.пъти. или КОИтО 
ли — следствие отпуснатостта
на мускулите на корема. По 
този начин всички коремни му 
скули висят в корема и пре
дизвикват болки в кръста.

Ио не е само бай Станимир 
този. който събира валутите 
през тези летни дни. Той Съби 

както тш капа само една
„Балкан“ откри 

бюфет на Погаиов- 
ски манастир

ра,
трета от милиона за едно де
нонощие, а на границата 
те колеги събират шест пъти 
повече. Там постоянно
върволица от овтомобили.

У трудните жени и при дебе 
лите, следствие промените в 
равновесието на тялото кастъ 
пиа изпъкване на бедрените 
предели напред и поради това 
гръбначните мускули постоян 
но се опъват. Това предизвик 
ва болки в кръста и долната 
гръбначна част.

негови

тече
Тези дни започна да рабо

ти бюфета при Погановския ма 
настигр. Бюфетът е поместен в 
сградата на бившата гара и 
според изявление на дирек
тора на „Балкан” през първи 
те дни показва дояри резулта
ти. За сега работи много по- 
добре от бюфета в Димитров 
град.

Според плановете на ръково 
дството на „Балкан” още през 
това лято ще могат да летуват 
и няколко семейства в същата 
сграда, а идващата година се 

туберкулозни предвижда откриване на ле-го 
а понякога се вище, което сигурно ще бъде 

посетено поради хубавата 
природа и известния старинен 

ди промени в междупрешлен- манастир, 
ките плочипи. Във всяко вре
ме такава плочица може да из 
лезне между двата прешлена, 
което върши натиск върху не 
рвите — а оттам идват и бол 
ките в бедрено-тазения пре-

димитрвградскаТака е на 
та гара през тези юлски дни, 
когато за четири часа пътни
ците трябва в контакт с пър 
вите наши официални лица ла 
бъдат подготвени за пътува
не из страната или изпрате
на на път извън границите ни.

На димитровградската гара
едвам и пробиват из 
купета на влака-

ито нарочно идват да поерещ 
нат международните влакове, 
да изпият една студена бира 
и да се любуват на интересна 
гледка, по време на престоя 
на влака.

В момента, когато митнича
рите минаха само първия ва
гон, на перена започнаха да и 
злизат пътници, които на раз 
лични езици питаха за вода, 
за обмена на пари и др. услу 
ги. Другите, които нямаха то 
ва щастие, защо-ро трябваше 
да чакат митническите, се по
казваха на прозорците и бяха 
услужени от сервитьора Тао 
ко. който с бяла близа и бяло 
кепе съвсем не прилича на 
сервитьора Таско от пивни
ца "Балкан”.

Владо вестникарът «знаеше 
предварително за кой влак ка

пълните
Всички костни заболявания. 

заболяванията на мускулите и 
ставите и на гръбначно-бедре

Локомотивите се сменяват. 
Железничарите преглеждат ин 
вентара, изправността на уре
дите във влака, влизат нови 
кондуктари и ето вече се дава 
знак за търгване. А тогава на 
димитровградската гара заца- 
рява тишина както по всички 
провинциални гари в страна

предизвиния предел могат да 
болки в гръбнака. Често тези 
болки се явяват и у лица, за- 
боляли от промени в гръбнач 
■ния стълб. Тези промени 
гат да се забележат на преш
лените във вид на Възпаления

Б. Николов
мо-

БЕЛЕЖКАТ<А- израстъци или 
заболявания.
явяват като последица от ме
ханически повреди, или пора-

Станимир Андреевич от об
менното бюро винаги е готов 
за шега. В своето гише след 
заминаването на влака довол
но се протяга и веднага задоч 
на да преглежда новоприетите 
банкноти. На масата долари, 
марки, турски лири, левове, 
динари и какви ли не европей 
ски пари. Бай Станимир беше 
в пенсия само няколко седми

Дребни работи 

ли са това?
Б. Ник-

Не е редък случай иа дими 
тровградската гара след при
стигане на влаковете да се ви 
дят много хора с куфери и 
друг багаж. На димитровврад 
ската гара няма нито едно 
превозно средство, нито пък 
човек, който да обслужва хо
рата.

Някога градът беше по-ма- 
лък, а в града имаше един 
файтон, който прекарваше пъ 
циците до града. Сега някои 

смятат, че това са дреб
ни работи, което съвсем не е 
така.

Сам направил 

варница
дел. V ■ 1 . . ... . . ..

Истатко Дешев, от село Драгочи 
та на свой начин разрешил въ
проса с електрификацията. Сам 
направил една малка варница 
от 3.000 кг, за да покаже на съ 
селяните си, че средства ?а еле 
ктрифйкацията мотат и по то 
зи начин да се обезпечат.

С парите от негасената вар Де 
шев -заплатил целокупната дъ 
лжима сума за електрификация

Също така и заболяването 
на бъбрежната част на тазата 
или пък ако има камъчета в 
бъбрезите могат да се чувству 
ват болки в кръста.

Голямо число хора, особено 
жени, чувствуват болки в кръ 
ста следствие .повреди в 
лото на краката. Така напри 
мер равните ходила предизвик

Оиякошо на вьироса
■

ЛОША РЕКЛАМА
хораСлучва се понякога една 

„грешка” да развали и най- 
- хубавите впечатления. Скоро 
се случи .нещо, което сигурно 
неприятно ще изненада гостил 
иичарите в Димитровград. От 
влака слязъл един чужденец. 
Влязъл в бюфета на „Балкан” 
и си купил 4 яйца. Сервитьо
рката му - взела 400 динара. 
След това същият чужденец 
върнал яйната и искал от сер 
витьорката парите си.

Вероятно на това са го на
карали неговите спътници във 
влака. Това говори за непоч
тената работа на сервитьорка 
та, за което в същия мт узна

ли М1НОГО чужденци в купето. А 
освен тях и някои граждани 
които видяли това и които си 
гурно са се почувствували не
ловко... Сигурно са напуснали 
бюфета, когато оа видели как 
чужекецът носи яйцата в ръ
цете си...

Едно варено яйце в бюфета 
струва 50 динара. Какво е ми Аа 
елила сервитьорката когато е 
взела на чужденеца още 200 ди 
нара?...

Какво са й направили в пре 
дприятието — не знаем. Вид
яхме обаче, че сервитьорката 
и по-нататък продава, не само 
яйца, но и други стоки— IV?.Б

ходи
Според направените пресме- 

тания тук може да работи е- 
дин човек, който би имал мяо 
го «по-висок доход, отколкото 
ако работи в предприятие. За 
това не е лошо този въпрос 

разгледа предприятието 
„Услуга” и постави един чо
век на това работно място, 
което съвсем не е за подцене 
ние ..

Ако на хората не може да 
се обезпечи превоз до селата, 
тогава от гарата до врада си
гурно може.

та,

ВИНАГИ ЗАСМЯН

Б. Ник

Димитровград

ПОВРЕДЕН ЕДИН РАБОТНИК
Докато нравел бетон край 

на жилищната сгра-
нъведе ^{необходимите предо
хранителни мерки според пре 
дписаните хигиено-технически 
мерки в строителството."

В обоснованието за нещас
тието се казва, че до злополу 
ка е дошло поради неосигуре 
ността на 
не била закрепена добре и си 
ляият вятър я съборил от ске 
лите върху работника.

Дали жертвите трябва да ни 
припомнят за неспазването на 
паконоггредписанията?

където и дошъл в съзнание. 
Най-много е повредил вратни
те прешлени.

След половин час на място- 
■ то на злополуката дошъл ин
спекторът по труда при Об
щинската скупщина в Дими
тровград- Той констатирал, че 
до злополука е стигнало пора 
ди неизпълнението на нареж
данията на инепктбра от „Гра 
дня". Още от 1972 година на 
строителното (предприятие би
ло наложено на строежите да

строежа 
да на
лштровграА върху работника 
Сава Николич от село Пиричи 

Вадевска окодоия паД- 
дъска.

уд. Маршал Тито в Ди

нович,
нала от третия етаж 
тежка 30 килограма. Работни
ка, който изгубил съзнание 
препели друтрите му в Здрав
ния «ом, където му 
дена помощ. След това бил от 
правен в Пнротската болница

строежа. Дъската

Почти 20
телно и иеиморш 
нното бюробила да-

МакарМ. Б. ! пенсия __
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Из шворчесшвтшо ма нашите мля§и йоеши
СТЕФАН НИКОЛОВ

ПРИЗНАНИЕ
Пред мен са ои^е твоите очи спокойни, 
възвръщащи ми радост мигновена. 
Струят от тях мечтйге бройни 

и сливат се в младост заежена

Повярвах, че ти си моят копнеж 
ж!ойта ласка, недоживяна мечта. 
И целият свой жизнен стремеж 

насочин към теб като река.

Измислица са нежнд-пламнали ръце 
и думи, обещаващи вяра и доверие, 
спокойните очи, обича цо сърце... 

Любов, именувана с взаимно доверие.

Обич без граница, врем и предели. 
Недоизказани думи, път иеизвървян.

Полет безимен — и дързък и смел, 
измамен завинаги неосъществен блян...

Закрачил в дните на възмъжаване 
напразно Ое опитвате л юбовни ■чувства 
о тъга и болка пътя даа ми засенчите — 
днес аз прозирам сойто второ раждане...

У

До края ва октомври осем 

нови класни стаи
учебното дело на общината за 
завършване и на физкултур
ната зала. —

Работите ще извърши пред 
ггриятие ,.Услуга” от Босиле
град.

Фондът за учебно дело на 
СР Сърбия неотдавна отпусна 
20 милиона динара кредит на 
Общинската скупщина в Боси 
леград за дострояване на зда
нието на осмогодишното учи- М. Н.
лшце. т~

С тези средства до края на 
месец октомври ще бъдат за
вършени осем стаи и два ко
ридора в партера на зданието 

В новите стаи ще бъдат по 
местени някои от отделения- V 
та на осмогодишното училище - 
и гимназията, но обучението 
и в новата учебна година ще 
бъде в две смени.

Досега на зданието са изв- ^^щщлната култура на студе 
ършени само грубите раооти л
по строежа и са поставени во нтите. Организаторът на този 
доотводните тръби. Осемте фестивал е Клуба на студенти 
класни стаи ще бъдат първи- те от Княжевац. —
те помещения, които оконча
телно ще бъдат завършени и
употребими. В Общинската ску

да обезпе- 
фонда за

Димитровградските сту
денти ще участвуват на 

фестивала в Княжевац
В Кнажевац в края на август 

ще се състои _музикален фес
тивал на студентите от Сър- 

мани^естация на

Димитровградските студен
ти на последното си събрание 
ре шиха да участвуват на то
зи фестивал.

пщина се надяват 
чат средства „от Б.

*■ж.

— Вземете десно!... С пълна 
пара!

Войниците разбраха, какво 
значи това и нова паника об- 
взе хоад ата. Корабът летеше с 
най-^о-тима скорост в нощта, 
в която всичко беше немо н 
пусто. Вятърът свистеше, а во
дата като че шумолеше: чакам 
ви, мои сте,,. Секундите бяха
вечност.

Някой извика:
— Обкръжени сме от подво 

дници!
— Хора, не дайте!,,,
— Хора, не Дайте!... Ей я, вя 

ждам я. .виждам я! — извика 
Стоян и затича викайки и спъ
вайки се о предметите на ко
раба. А, а, ай!... Хора! Някой 
го хвана за крака но той се 
дръпна размахвайки ръце и 
внкна: — пуснете ме хора. Не 
се давам — и доближи до о- 
градата без шапка с разкоп
чан муилир, чието пара развя 
ваше вятърът. Тогава погледа 
с изкривени очи водата отк-ь 
огрфшо и страшно. Отмести 
дето като чели нещо растеше 
се с вдигнати нагоре ръце взе 
обратна посока и се сблъска с 
някого.

Десетникът Стоян здраво се 
хвана за сала и започна да 
блуждае в страшната нощ ка 
то чели искаше с очи да пред

избег

Сшеван Яковмевич

НАСРЕЩА НА СМЪРТТАвиди опасността и да я 
не. Чувствуваше налягане в 
главата и като че нещо 
чна да го унася. Опита да про 
мени посоката на мислите си, 
да се освободи от тежестта, 
но тежка мора все по-силно при
тискаше душата му. И колкото 
повече се стараеше да разго
ни червеите мисли, толкова по 
ясно излизаше пред него съня 
от миналата нощ. „Ама защо 

това!... Та нима

запо

ми?? — Там... ей го баща ми, 
тъкмо в бранището, но това 
като чели не е бранище, но 
вода, и Стоян вече различва- 
ше злокобния шум: тук, тук 
ще дойдеш тук непременно 
ще дойдеш. И пред очите му 
се създаваше някаква яма. а 
той в далечината вижда баща 
си, а наоколо нещо пълзи, ко 
рабът се люлее и все му се 
струва, че ще се облегне вър 
ху него, „Ето, сега нещо ще 
пукне... сега”,

— Ах, майко моя, не дай!
В този миг през краката на 

войниците претичаха 
моряци, На команд1Шя мост 
стана някаква суматоха и ко
манда:

— Поясите, и всеки на свое
то място

Паника обхвана хоцата, В 
дивашкия нагон да сс задър
жат войниците се събаряха еди,‘ 
друг, удряха за поясите за спа
ояваиге, На саловета и в 
ите се бореха за места
зверове,,

А на повърхността, святка
ше от време на време някак-

— Ееей, човек какво става 
с тебе?... Какво тършуваш? — 
чу се сърдит глас в нощта.

Стоян спря, свали шапка и 
се прекръсти. Прибрг се поле 
ка и дълбоко въздъхна, шеп
нейки: „Нищо няма да мисля” 
Някой от войниците се нака- 
шля, „Блазе му"! — помисли 
Стоян. — „Ах и аз да можем 
така” — той се накашля и то 
гава разбра своето отношение 
към обикалящите го хора. Но 
неговото душевно състояние о 
стана непроверено. „Аз сигур
но съм сгрешил пред бога!"— 
И Стоян напрегна сили да си 
припомни нещо, зарад което 
би трябвало да страдае сега. 
Но нишката на неговите мис, 
ли е твърде слаба, кръгът на 
знание малък. Мислите текат 
в един тесен кръг и той отно
во се върна към първоначал
но и горко на мен!.., Но защо? 
ната мисъл: „Блазе му... Теж- 
Е добре, нима не сме на съ
щия кораб. Нима не вървим 
заедно по командата, 
бяхме в Галиполе”... И отново

свали шапка и студеният вя
тър (раахраии горещото му 
чело. Доближи оградата. Тога 
ва през тялото му проструя 
страхът като в грозница. Во
дата шумеше около кораба, а 
този шум на талазите му се 
струваше като че мами и напо 
мия за неговия роден край, в 
тази студена вода. Той напрег 
На очи да проникне с поглед 
тъмата и му се стори, че виж 
Да нещо, което мърда, излиза 
от водата. „Това е подводни 
ца!.„ Сега над стрелям! „И за
вика колкото го глас държи:

— Братя мои, не дайте ме!
— Ама вържете го, дявол 

да го вземе цяла нощмърда!
— Да, виждам... Ей я, ей

да мисля за 
веднъж сънувах, па не се осъ 
ществи. Нима други хора също 
не сънуват, па... Не! За това 
не бива да се мисли.., Това 
не е хубаво!" — Ако си спом-

земляк:ки думите «а своя 
„Много пъти и сънят може црдс
скаже’, И присви лице, затво 
ри очи, докато вълните около 
кораба шумяха като че шепне 
ха: смърт, твоята смърт Сто 
ян«... Той затрепера, отскочи 
от сала шепнейки: „Боже спаси 
ме от тези злокобни мисли.,, 
Как тези около спокойно спят 
а не знаят какво ти чака” — 
И Стоян запали цигара, за да 
разгони неприятните мисли,

— Кой пуши!? Забранено е!
— Гаси цигарата!
Това „забранено" създава У 

беждение, че неговият страх 
е оправдан, че нещо наистина 
съществува, което е опасно 
за живота му. Тази опасоосг е 
тук, в непосредствена близост 
може би сегт ще двйде. И Ото 
ян дотична до оградата да пог 
леда в нощта, гъста и мрачна. 
Напрегна очи за да види нещо 
и наведнъж му се пристори: 
каточе в далечината танцуват 
някакви светли искрици, а ма-
Малките вълнообразни образъоа
ния като огромни бърда се 
издигат и се спускат и искат 
Да се облегнат на кораба. И 
яа да избегне опасността Сто 
*н се наведе, Стърчи, искаше 
му ое да викне от помощ, а в е 
Аии момент му се стори, че 
е сам на кораба, осъден да 
иропадие... да умре.

двама

— Какво, каво виждаш?!,.. 
Къде?... Какво виждаш?

— Подводница!
Войшгцитс скочиха и всич 

ки забързаха по саловете и ко 
Рабите, иасмалко да ги обземе 
паника. Но моряците дотира-
ха между тях, уверявайки ги, 
че рие /съществува опасност, 

онова Галиполе, и иощга пред Едва тогава войниците започ- 
тръгването, и сънят, и бащата йаха да питат Стоян какво е 
и гоетбата на дъното на море видял, 
то, Стоян се хвана за главата 
и гласно изохка, като че не- ях нещо — мърмореше объ-р 
що го души, стяга, а корабът кано Стоян.

заедно — Баща ми... иска,,,, виждан
лади го! Ей го, виждали го! 
като Но там шумеше водата и 

той се обърна с гръб към ог
радата и отправи очи към
небето. А корабът се залюлр 
отново, тук е, досами глава
та, и той изправи ръце нап
ред като че се защищава, яре 
ви гръб през оградата, вдиша 
крака, тялото изгуби шишове 
сие... и полетя в дълбочината, 
Сам4 едни прптък обезумАл 
(пик се откъсана след него в; мра*-

— Не зная.., Его така, вид
ва светлина като чели някой 
оттам даваше сигнали. Някой 
повика в мрака, че оттам сит 
налнзира торпилъор иа страж
че ладията се

Изнемощял и сломен, той
ка, огромна, страшна. ,/Вщо го се просна «а пода като под- 
баща ми!, — помисли си той с у метна ръце под главата. „Как 
жас, а окло него като че пъл во беше това?.., Какво стана?.,

Но не, не трябва да се мисли 
за това, но за дом 
на:.." Спомни си тогава за же 
вата и първото познанство с 

ое вед- нея и оня момент когато баща 
, му зарад нея го нагруби.’ Ба-

Аълбоко, ща ми!.., Какво става с баща

се залюля като човешка сян-

11амира в мре
жа от ПОДВОД1ШЦИ. ТорпилиъО 
рът, който през нощта проме
нил мястото си и пътувал 
след кораба пристигна, тръгна 
успоредно с него и от него се

зи ще нещо, което риба, а той
потъва, губи се, ,па му се-иска 
да извика, но няма душа...

— Брей човек,, какво ти е
ношес?... Та успокой
нъж!

Стоян въздъхна

деца. же-
ка.

Корабът продължаваше А»лети в нощта, машината сте-
аачу команда по усилцаггелите, 
която СГЩХ1ШНО отекна п нощ-

неше, а водаГа шумеше и въл 
пит е плискаха страните му.., 

(Прев М Андонов)та.



СТРЕЛА, КОЯТО УБИ 

ЛА 12 ХИЛЯДИ ДУШИНови подвизи в покорява
нето на Космоса

В края на април 1440 годи., 
на турският султат Мурад д 
обсадил Белград. Турците на
падали по сухо и от корабите 
по Сава и Дунав, като искали 
да разрушат крепостта и да 
влязват в града. Отбраната 
ставена от унгарци, сърби-доб 
рспзолци, чеоки и италиански 
войници, юнашки отблъсквала 
всяко нападение. Когато 
таиът взел Да отчайва, 
от комендантите, Али-бег Ев- 
ренос, предложил дързък план: 
под градската крепост да се 
прокопае тунел, през който 
яничтри и азаги • да оахлуят е 
града- Султанът бил въодуше- 
вен от плана.

Всяка нощ под защита на 
мрака турците копаели тунела 
някъде под днешния Народен 
театър. Десетина хиляди хора 
дълбаели земЬк ч а коне и ка
мили я отстранявали. Тайната 
била на'й-строго пазена. Но в 
редовете на турската войска 
имало много сърби и други ела 
вяни, яничари, които не били 
забравили своя произход и 
симпатизирали на бранителни 
те на Белград.

Един от тези яничари, на ко 
гото хроники не се споменава 
името, но се нарича „най-чер- 
нпят предател", решил да осу
ети турските Намерения. На 
парче пергамент той написал 
на сръбски език къде турците 
копаят тунела и какво възна
меряват. След това завързал 
бележката за в ьрха на една 
стрела и през една нощ, яхвър 
лил в града. Изненаданите бра 
кители решили и те да копят 
канал и да се срещнат с тур
ците. Когато те изкопали ту-. 
нела До там, че вече чували 
ударите на турските търноко
пи, те нап-ъДнили изкопа с бу
рета барут, сяра, 
слама-

Преди няколко дни в Съвет 
ския Съюз бе изстреляна кос
мическа станция, наречена 
,Д1ротон-1”. Това е иай-голе- 
мият говор понесен от Зечи!ята 
в космическото пространство. 
Тази . научноизследователска 
станция от 12,2 тона се счи
та за предвестник на бъдещи 
те „космически лаборатории” 
— постоянни сателити на на
шата планета и попътни стан 
хщи към Месеца и други тела 
на нашата слънчева система. 
Гигантната научна станция о- 
бикаля Земята само за 94,45 
минути. Чрез нея учените ще 
се одобият с нови материали 
за изработване на сложна сне 
тема за обезпечаването на чо 
века в ночнататъшното му про 
никване в Космоса.

Същевременно съветските 
учени са изстреляли и пет са 
телита от типа „Космос”. Пе
тте сателита трябва да достав 
ят на учените различни дан
ни за явленЩта и движението

Скици ош димишроЬ/радския
йазар

в космическото пространство 
— покрай дру1\> и за действа 
сто ит радиацията.

Три фо на
съ-

ки
блпкува п 
планетата

сул.
единн предал , 

Ог трите 
третата, и 
жда повър

ни на тез1 
специалист 
депа заяви 
от трите <| 
,дат така 
па Марс. с 
те още от

планета”.

Индийска ириказка
Точна мерка

Как живошнише създали
човека ★ ★ ★

(3,\\-\А^гРкг

*
I

Това било много отдавна, О 
ще преди Тиче-Манита, гоено 
даря на живота да се спусне 
на Червените камъни и да 
изпупщ лулата на мира между 
всички народи... Охо! Колко 
отдавна е било това! По това 
време
то, много отдавна на земята не 
съществували хора: Ни дакоти 
те, нито команчите, нито чер 
■яоногите... Нито един народ, 

един човек яямало на

И животните Започнали от 
влажен пясък да правят чове 
ка. Всяко от тях се стараело 
да направи по-хубав, по-лукав 
по-як и по-страшен човек — 
подобен на себе си.

Само койтотът го правил по 
друг от всички. Нека бъде без 
козина
нокти и без остри Зъби. Не- 
ка човекът остане незащитен. 
Тогава той ще се бон и аз ще 
си остана господар на земята.

И така всичките животни 
направили по един човек и 
отишли Аа спят. Само който- 
тът не спал, но се преструвал 
че спи. Тихо станал и помо
лил всички хора, освен чове
ка без нокти и остри зъби.

Минала нощта и утринния 
ветрец върнал деня на земята 
и койотът оживил човека. 
Слънцето помилвало гърдите 
му, ръцете и краката и него
вото сърце започнало да бие. 
Станал. Протрил очи, погледал 
към синьото небе, цветята, ре 
ката. И човекът помислил, че 
животът е хубав. И се наеме

Животните се разбудили ко 
гато чули човекът Аа се смее. 
Пробудили с.е и видяли чове
ка без зъби. без нокти и без 
козиш И всичките се изплаши 
ли: „Човекът сигурно е много 
силен щом като стои така гол 
бео нокти и зъби, а се см!ее.” 
Всички изтръпнали от страх. 
Дори се уплашил и койотът и 
се оттеглил в прерията. По 
нея той и днес тича.

Да това станало много отда 
вна. Много, много отдавна..,

а това станало мно-
безмислел той

нито 
земята.

По това време господари на 
земята били животните. Най- 
главно между тях било живот 
вогго койот, стспския вълк. 
Той бил яай-главен зарад това 
че бил много лукав и че умеел
да гадае.

Обаче веднъж — това също 
станало много отдавна 
нотните започнали да негоду
ват защото койтот-ьт им бил го 
сподар, Една дебела мечка ка 
зала: Аз съм по-силна от койо 
та! И останалите живтни запо 
чнали в хор; Аз съм по-бърз 
от койота, аз съм по-хубава, 
аз оьм по-ловка... Всеко живо 
Тно доказвало, че то трябва 
,да стане господар на животни

жи
смола и— Извинявайте, тук продавница за зеленчук лп е, 

или изложба ьаамбалаж.
В момента, когато 12 хиляди 

турски войници влезли в ту
нела висок 3 и широк 4 мет- 
Ра бранителите запалили !ба- 

Земята се разтърсила.

което на индийски език значи 
пустиня.

ял.
*■*

рута.
Огромен пламък, се извисил в

Бел...в Канана един ж, л, — ту
нел се заключава всяка вечер

те.
Койотът узнал, че животни

те не искат вече да го слушат 
и да му донасят плен. Започ 
*яал да обмисля. Дълго мислил 
л1 решил. А той бил и най-лу
кав. Събрал койотът живот
ните и им казал:

— Реших. Нека всяко от вас 
направи Човек от пясък. А 
«след това ще изберем най-ху 
'бавил и аз ще му вдъхна жи-

нощта. Много жители на 
град, незнаейки положението, 
помислили че е земетресение.
Само за момент бележката от 
стрелата избила хиляди войни 

установи дали оцетът е естес ци. Може би следите на тази 
твен или изкуствен с помощта трагедия са намерените през

тези дни скелети, изкопани под.
Бел-.

...Първата снабдителна коо
перация, в Сърбия е основана 
през 70-те гонини на 
век.

миналия
...със сигурност може да се

Основател на кооперацията 
бил Светозар Маркович.

**
на елеюртониката. Естественият 
оцет е ртниоактивен, а Калемегдая. Обсадата на 

град се провалила- .,,
- к,..^ - 1

...че името на Сахара води 
потеклото си от думата сахра

изкус
твеният няма това свойство.

' V Ф
вот.
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