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* СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Президентът 

Тито ще посети 

България

Разширено съвещание на Околийския комитет на СКС в Лесковац

ПЪЛНО АНГАЖИРАНЕ НА КОЛЕК
ТИВИТЕ В РАЗРЕШАВАНЕТО НА 

СТОПАНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ
— ТЕХНИЧЕСКИТЕ КАДРИ НЕДОСТАТЪЧНО АНГАЖИ 

РАНИ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФОРМАТА —
КАК ДА СЕ НАСОЧИ ПО-НАТАТЪШНАТА ПОЛИТИЧЕ 

СКА АКТИВНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕФОРМАТА? —
— НОСИТЕЛИТЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИ ЯВЛЕНИЯ — НА 

ОТГОВОРНОСТ ПРЕД МАСИТЕ —
— НЕДОСТАТЪЧНА АКТИВНОСТ В НЕСТОПАНСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ —

ва неравномерно. Докато в сто
панските организации (колекти
вите твърде интензивно правят 
преизчисления и подготвят» пла
нове за бъдещето развитие 
предприятията в нестопанските 
дейности такава активност се не 
забелязва или пък е незначител 
на. Здравните организации още 
не са пристъпили към из нами
ране на вътрешните резерви а 
от друта страна и ония които 
са направили тсва се занимават 
с несъществени проблеми в то
ва отношение. Съвещанието зае 
становище, че трябва да се пре
разгледа дали са нужни на те
риторията на околията толкова 
много разпокъсани здравни ор
ганизации. Много от дискутан- 
Тите изтъкнаха че трябва да се 
обмисли въпроса с тяхното ин 
тегрираяе.

на
; .. ч.

В присъствието на председате 
лите на общинските скугпцини, 
секретарите на общинските ко
митети на СКС, председателите 
на ССРН от цялата околия, ми 
налата седмица в Лесковац се 
проведе разширено съвещание 
на Околийския комитет на СКС 
и на Околийския отбор на 
ССРН. Съвещанието имаше за
дача да даде кратък преглед на 
досегашна», и политическа актив

Трябва да се подготвят трудови 
Те колективи от строителните 
предприяс ия.

По въпроса за излишеха от 
работна ръка на съвещанието се 
подчерта, че само 10 трудови ор 
ганизации на територия;а на ой . л колията -са прис/гъпили към уво 
лняване на работници и служе
щи. В останалите трудови орга
низации е извършено вътрешно 
разместване или се пристъпило 

ност и да определи насоките за към по-добро използване на мощ 
по-нататъшната дейност на об_ постите. Положително е това, 
ществено-политическите органи че много предприятия, както на 
зации. Констатира се, че всички пример във Вучие са включили 
сбщесТвеночтолитически факто- работници от режисюрата в про 
ри в околията са проявили ин- извода; (зото, докато други вече 
тензивна активност и че стопан въвеждат трета и четвърта сме 
ската реформа изцяло е приета на. Към валоризация на лични 
от гражданите на околията. За те доходи се пристъпва твърде 
отбелязване е, че по-добри ре- предпазливо, така че за сега 
зултати в разкриването на еъШре няма особени отрицателни явле 
шиите резерви и в преоценяване ния в това отношение, с изклго 
то на положението на отд&лнй- , “чение на някои комунални за- 
те предприятия са постигнати води за социално осигуряване, 
там, където са участвували тру банки, (здравни учреждения и 
довите колекп-ши, а много по- 
слаби резултати в ония предпри 
ятия в косио главно оа били ан 
гажирани професионалните слу 
жби. Повечето строителни и ко 
мунални предприятия в околия
та се намират1 в твърде тежко 
положение, главно поради сла
бата механизация и оборуденост 
на същите. Счита се, че поради 
тези причини те няма да могат 
да изпълнят набелязаните си го 
диштш планове ,още повече, че 
сега се изисква от тях много по 
бързо да строят и да намаляват 
разходите. Единствен изход от 
това положение, както се конс
татира на съвещанието, е оггдел

г

СЛАБА РАЗЯСНИТЕЛНА 
РАБОТА НА СЕЛО ПО 
ВЪПРОСА ЗА СТОПАНСКАТА 
РЕФОРМА

-
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Председателят на Околийския 
отбор на ССРН Миле Велкович 
в своята дискусия се спря вър
ху проблем1ите на селското сто
панство като подчерта, че на се 
ло не е проявена нужната поли
тическо-разяснителна 
във връзка със стопанската ре 
форма. Реформата донесе реди 
ца промени в селското стопансТ 
во с които то се оказа в много 
по-благоприятно положение.. Не 
разполагаме с никакви данни и 
анализи за състоянието на отдел 
ните кооперации от които да се 
види къде те губят а къде пе
челят Сега е време да се изпол 
зва интересът на частните земе 
делски производители към уве
личаване на производството и 
на животновъдния фонд. Зато
ва земеделските кооперации тря 
бва да направят 
планове както за разширяване 
на собственото си имущество, та 
ка и за подобряване на коопеба 
тивните и частните производи
тели.

гл
тд. работа

В определянето на цените бол 
шинството търговски организа
ции са използвали максимални 
те размери. В това отношение се 
пооявяват и редица отрицател
ни явления и нарушения само 
за да се задържат високи цени. 
Например търговските органива 
ции от Лесковац вместо от Чу- 
прия доставят захар от Зреня- 
нин за да задържат' високата це 
на, Въпреки че има достатъчна 
брашно на територията на око
лията,
Нови Сад пак зарад приведеш» 
те съображения.

В твърде изчерпателната дис 
кусия, в кояТО участвуваха пред 
седателите на общинските скуп 
ндиц-ш и секретарите на общинс 
ките комитети показват, че ак
тивността в провеждането 
стопанската реформа се разви-

и генерален секретар на Съюза 
на югославските комуниста Йо- 
сил Броз Тито със съпругата 
си ще направи официално посе 
щение на Народна република 
България през втората полови
на на месец септември 1965 то-

По покана на Президиума на 
Народното събрание на Народна 
република България и на Цен
тралния комите'.1 на Българска
та комунистическа партия прези 
денпът на Социалисическа фе
деративна република Югославия 
.............................. ................................................................................................. ............................................... .

същото се доставя от

дъ л госрочни

ни предприятия да извършат ин 
теграцкя, за което още опгсегадина.

на
(Следва на 2. с*гр.)

КАК ДА СЕ 

ОРГАНИЗИРА 

ПОЛИТИЧЕСКАТА А^ЙНОСТ?
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В досегашната активност по провеждане на стопанската 
реформа се проявиха сдружените усилия на всички обществоно- 
иолитически форуми. Общо заключение е, не и в Босилсградскс! 
и Димитровградско реформата с приета нацяло. Обаче в отдел
ните дискусии съществуват вариации — от одобряване до нео- 
добряпанс, (г. с. приемане с известни забележки. Това положе
ние изтъква на преден план въпроса как по-пататък да се орга
низира политическата активност па отделните обществено-поли
тически организации? Едно с ясно: в предстоящия период дис
кусиите трябва да се пренесат, от различните равнища долу — 
и мисите. Сега е именно време да ср използват доста занемаре
ните през последно време форми па политическата работа —< 
пародиите и работнически университети. Покрай провеждането 
па курсове, беседи, семинари, трябва да се развие широко пуб
лично р<1зискванс но иай-раоличии тшроси, свързани с рефор
мата, като при това се използва широката трибуна на Социали
стическия съюз. От умелото използване на големия интерес на 
гражданите към новата стопанска реформа|, зависи и успехът 
по разясняването па нейните цели. Твърде солено е активистите 
да не отиват а колективите с предварително заети становища в 
различните форуми, но становищата да .се формират чрез уча
стието на, пай-ишрок кръг от хора.

• Що се касае до проявилите се сгпшцателпи тенденции е 
комугшлпите заводи за социално осигуряване, застрахователни
те заводи, здравпит.0 учреждения, елекТродистрибутивните пред 
приятни итп. необходимо е да се организира допитване с граж
даните. Работата може да се организира така, че отговорните 
лица от тези дейности да отговарят пряко па въпросите на гралс 
даните, т. е. па преките потребители на услугите и-н. .Солим така 
ще може да се осигури пълна публичност в работата и най-ефи
касно участие па гражданите във вземането на решения.

Д. ЙОТОВ

. *

СФРЮ Йосип Броз Тито 
и I като иажиа епт-
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Зае е дание па Смесената ю10славско-бьл1арска комисия

Пред Посещението на Прези
дента Тито Ь България Добри изгледи за дълго 

срочно сътрудничествоПрез в гората половина на месец септември президент ьт
посещение в НР България поТито ще замине па приятелско 

искана на Президиума па Народисфо събрание и Централния 
комитет на Българската комунистическа партия.

В поредицата важни посещения на приятелски страитгот 
всички световни меридиани това гостуване па нашия президент 
е съседна България заема значително мяся'0. Югославия и Бъл
гария като социалистически страни години наред развиваЬг сво
ите отношения в дух на дружба, равноправие: и взаимно сътруд 
ничесгво, така че посещението на президента Тито ще бъде нов, 
.кЬгъгц- импулс за по-наТатъшно укрепване па връзките между 
пашите страни и народи.

Една бегла равиосмегка ни открива голям напредък па сгь- 
■срудничеетвото в областта на политиката, икономика!а и кул
турата. Отщмша езацо и това, че този напредък е резултат па 
двустранната увереност че именно такива отношения са еднак
во ползотворни за двете страни и за мира на Балканите и в 
света.

В някои стопански области 
сътрудничеството е вече укре 
млаио. В областта на туризма 
например са постигнати големи 
•пезултати благодарение и а У- 
становепия безвизов режим ме 
жлу лвето страни. Също така 
по-голяма'га част от стокообме 
иа и пътническите съобщения 
на България ст>с западните ст-

рани се извършва през Югос 
лавия. Съществуват обаче до 
бри изгледи за близко започва 
не на сътрудничество и в об
ластта на ‘капиталовложения
та , тъй като е. проявен двустра 
ннен интерес югославски пред 
приятия да участвуват в изгр» 
ждането на някои 
НР България.

в София засе- 
югославско- 

Ос.човпа
От вчера 

дава » Смесената 
бъ'1'арска комисия, 
та цед/ца здтодамиехо е да( сс об 
съдят възможностите за разши 
ряваие на икономическото съ 
трудничество между двете съ 

и приятелски страни.седни
Всъщност топа сътрудничество 
иавлнза на нов етан. В стокооб 
маниите листи за 1965 година 
се предвижда рекордна взаим 
на размяна от 36 милиона дола 
ра, което в сравнение с мина 

година е 40 па сто повече. 
В по-нататънмгото развиване 

икономическите връзки ме 
жлу двете ст.рани важно място 
трябва ла заема промишленото 
коопериране, след това съцру 
дпичеството в областта на ту
рпзмд, съобщенията и транс
порта, размяната Иа спениали 
сти и лр. Авсгге страни ще об 
съдят въпроса за сключаване 
па дългосрочна спогодба за пе 
рпед от 1966 до 1970 година, ко 
ято ще съдействува за значи
телно увеличаваме обема на 
икономическото съгрудничесЛ-

обекти в

Каке; ни показва тези равносметка?
Имало е разменни посещения па всички тмвпища. Прев 

1962 година е Югославия е гостувал заместник — председателят 
па българското правителство Живко Живков; през януари 1963 
година в Белград стана срещата между президента Тито и м-р. 
— председателя па България Тодор Живков; югославска пра
вителствена делегация печело със Светозар Вукманови^г-Темто 
посери България през миналата година, а тази година се про
ведоха софийските разговори между министрите па външните 
работи на Югославия и НРБ Коча Попович и Иван Башев.

посечцения в Югославия са гостували

ЯНОШ КАДАР 

на Почивка в Югославия
лата

на

от президента Тито, председа
теля на Съюзната скупщина 
АП. ЕдваРА Кардел, секретаря 
на ЦК на СК в Словения Ми
ха Марийка, председателя на 
словенската скупщина 
Мачек и Ар.

Гостът от Унгария и тгрези 
деятът Тито с гридружаващи 
те ги лица са заминали на 
Блед.

По покапа на президента Ти 
то па 30 август в Югославия 
е (пристигнал /първият секрен 
таР на Унгарската социалисти 
ческа работническа партия Я- 
нош Калар със съпругата си. 
Яяош Каларгще Прекара в Юго 
■славия част от годишната си 
почивка.

На летшцито „Б-ьРЯик" при 
Кран, в СР Словения, високият 
гост от Унгария бе посрещнат

В рс.икнге иа тези 
редица делегации и ръководители на българските обществено- 

организации, между които и делегации на Отече-
бяха разменени гос-

иолитически
стаения фронт. В областта на 1културата 
ту вения между театри, 
хорове, музикални ансамбли и др,

И па края, имало е редица срещи между югославски и 
български градове, между хиляди граждани от( едната и друга
та5 страна.

Иван
телевизиите, съюзите па писателите.

Обаче страните не само така се свързват помежду си. Днес 
равнището на икономическите отношения все повееш става кри
терий за солидността на отношенията между Тях. Гледано и от 
тази страна Югославия и България са отбелязали значителни

тво.
От 1955 година, когаТО бяха

подписани търговската и пла 
тежната спогодби, двете страни 
настояват да разширят стокоо 
бмена и икономическите аръз 
ки изцяло. Впрочем тази размя 
на 'показва непрестанен рас
теж. През 1962 бе 17,7 милиона 
лолера, 1963 — 18,5 милиона,
1964
Югославия доставя на НР Бъл 
гария: машини и транспортни 
средства. електроматериали и 
въяпроизводствен материал, а 
НР България' на Югославия: 
цветни метали, цимент, прокат 
ни произведения, химикали, е 
лектроматериали, памучни тъ
кани, животински продукти и криването иа

прцсъагвуваха високи 
лавски представители, между 
които: председателят на Съюз 
ния изпълнителен съвет Пе- 
ТъР Ста-мболич, членовете на 
съвета Авдо Хумо и Йоже Бри 
лей, сююзните секретари Рис

В Белград се провежда световна 

конференция за населението
резултати.

дългосро- 
сключсни по

Спогодбите за икономическо сътрудпич-гсРво, 
чен стокообмен и промишлено сътрудничество^ 
време на посещението иа Живко Живков в Югославия, откриха 
пъ-тя за задълбочаване на икономическите отношения между 
пашите страни. Стокообменът през 1962 година (двопосочно) 
възлезе на 16,6 милиона долара. През 1964 се увеличи на 26,7 
милиона, а тази година се очертава да достигне 36 милиона до
лара. Не по-малко значими са сътрудническите връзки в об
ластта пс транспорта и съобщенията, в електротгромишлеността 
чаучпо-техгл-.ческото сътрудничество и др. Съществуват р-гнео- 

между Белград и София, Скопие — София и обратно, 
въздушна линия Скопие — София, а безвизовият режим, дит- 
•иичеекгпе улеснения и обгца ж. п. гара в Димитровград 
действуват благотворно и за развитието на тургшма в двете 
страни.

На 30 август т. г. в Белград 
бе открита световна конфетрен 
ция по въпроси за население 
то. В конференцията участву
ват към 1000 учени и експерти 
от 70 страни. Конференцията 
бе открита 'от представителя 
на генералния секретар на Ор 

обединените

то Ажунов, Густав Влахов, Ми 
ливой Рукавина, наблюдателка 
та на конференцията от страна 
на югославското правителство 
Вида Толштич и др.

От името на президента на 
Републиката и Съюзния изпъл 
нителен съвет Петър Стамбо- 
лич поздрави
конференцията и изрази задо 
волство, че тази втора конфе 
рендия за населението е орга 
визирана в Югославия. Той из 
тъкна, че Югославия счита за 
ползотворна всяка международ 
на акция, кото води към сб
лижение между народите.
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26,7 милиона долара.

ви линии

ганизаииягга на 
нации Филип дьо Сан. На от- 

конфере шш ята
участниците в

Естествено, всички тези резултати никак не означават, че 
са изчерпани възможностите за едно още по задълбочено сът
рудничество. Има указания, че едно широко развито индустри
ално коопериране би било Много полезно за стопанствата; па 
двете страни Това особено важи за автомобилната промишле
ност индустрията на трактори и машини и пр.

Югославия и България настъпват с едпакви или близки
въпроси и от международно ес- 

тяхната привързаност към борбата

югостпр.
Съществуват големи още не 

използвани възможности в сфе
рата на прояишленото коопери 
ране, (специализацията на про 
изводството и научно-техничес 
кото сътрудничество. Счита се 
че двете индустрии 
сътрудничат в производството

възгледи в разрешаваието на 
тество. Основата за това са 
за мир и уреждане, на международните въпроси чрез споразумя
ване и преговори при пълно прилагане ггринципа на мирното 
съв честно съществуване. А добрите съседски отношения и зна
чително съгласуваните действия в разрешаването па междуна
родните проблем.и допринасят не сал го на двете страни ■ 
поинос за укрепване мира и дружбата на Балканите и в света.

‘ Мики Нейков

могат да

на автомобили, мотори с вътре 5 
шно горене, електроинстала- ? 
Цип, товарни камиони, селско | 
стопански машини и тракто у 
ри, машини и съоръжения за | 
хранителната промишленост н ? 
в други области. 2

БРОЙКИ 

ЗА ЮГОСЛАВИЯте са

I Югоалавия заема пространс 
тво от 255.894 квадратни кило 

§ метра, на което живеят 19.279.
000 жители. Според повърхнн 

^ ната и населението Югослави 
^ я се числи към 10-те по-голе 
4 ми страни в Европа.
^ Най-много население има 
^ Социалистическа република 
^ Сърбия — 7.890.000 на второ 
^ място е СР Хърватско с 4.252. 
2 000 жители, трета е СР Босна 
<4 и Херцеговина с 3.522.000 след 
<4 нея СР Словения — 1.631 000 
'■ СР Македония — 1.481.000' и 

СР Черна Гора — 503.000 _часе 
ление.

растял средно на година с 9,1 
на сто.

От 1958 до 1964 година вклю ■ 
чипелно промишлената продук
ция се е увеличила 88 на сто, ко 
ето значи че са ни необходима 
само 12 «а сто, за да бъде про
дукцията два пъти по-гол яма ог 
тази през 1957 година. Това уд
вояване на промишлената про
дукция ще бъде осъществено 
през тази година.

Селското стопанство също от 
дележи значи! елен растеж — 
36 на сто, при кое о в обществе 
ния сектор селскостопанската 
продукция е увеличена със 129 
на С о.

Общата продукция през 1983 
година пресме! «ата в пари, въз 
лиза иа 4.560 'милиарда динара 
'(обществен продукт) или 4.181' 
милиарда национален доход.

През 1964 година тези две 
с’ ойности са значително по-ви
соки — 5.700 милиарда общест
вен продукт и 5.220 милиарда 
национален доход.

РАЗШИРЕНО СЪВЕЩАНИЕ НА ОКОЛИЙСКИЯ\ 

КОМИТЕТ НА СКС В ЛЕСКОВАЦ
(Продълж. от 1 стр.)

По въпроса за провеждане на 
; стопанската реформа в предпри 
ятнятД другарят Велкович изтък 

нейното провеждане не 
- техничеектта инте
нданта може много да 

о на - по-

7П

Яш К<*

на. че в 
е включена
лигенция.
помогне в разкриване 
нататъшните технически и тех 

възможности на от

*

. нологически 
делни ю предприятия.
ПО-НАТАТЪШНАТА ПОЛИТИ
ЧЕСКА АКТИВНОСТ ТРЯБВА 
ДА СЕ РАЗВИВА СРЕД 
МАСИТЕ
На съвещанието се изтъкна,, че 

политическа раба

■ Освен (петте основни нащю 
2 НаДпости в Югоолавия? има и 
''/ .,;ъМ петнадесет народности 
с (национални малц)гнеггва) с 
_ общо към 2 милиона Души. 
4 Шиптарската народност набро 
'4 ява над 900 хиляди население, 
4 пад половин милион унгарска
4 та, 183.000 от тулската, 86.000 
4/ от словашката. 62.000 от бъл- 
^ гарската, 60.000 .румънци, мад 
^ 30.000 чехи към 25.000 италиан

пи, и към 140.000 души
5 по/м а леч полени

досегашната 
та е дала добри резултати и че 
обшо взе.о реформата е приета 

—- - граждани. Предстои 
ебаче дискусиите на различни
те равнища и форуми да се ггре 

масите. За ,целга

от всички

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА 
В 83 СТРАНИ

други 
народности.несат всред 

трябва покрай досегашните фор 
ми на работа — беседи, сказки, 
съвещания — да се пристъпи и 

активизиране на (народните 
и работнически университети 
как-о и непосредствени разгово 

гражданите и производиге

2
^ ТРЕТИ ПО РАСТЕЖА 
<4 НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД 

В ЕВРОПА

Днес Югославия поддържа 
дипломатически вързки с 63 
държави. С повечето страни са 
постигнати споразумения гчред 
ставителствата да бъДат изди 
гнати до посолства. Това пока 
зва, че отношенията ни с тезн 
ст,зани са проткани с дух на 
приятелство и взаимно дове
рие. Осве ,н това при ООН сьще

НАкъм
ЛЕСКОВЕЦ — ОБЩ ИЗГЛЕД

оля, банки, застрахователни за 
води трябва да отговарят пред 
гражданите за всички свои ре-

*които са вече схванати добре. 
В предприятията не т.рябва да 
се гледа само моменталното по-

ри с 
лите.

В това 
ля се пада 
кия съюз като най-широка ®ри 
бчна на гражданите. Съвеща
нието обръна внимание ида от
говорността на отделни лица в 
провеждането иа реформата Но 
сителите На отрицателни явле- 
ш,я коииз в повечето случаи 
са ръководи-толи и членове на 
СК ще бъдат подлагани, на пзр 
тийна отговорност. Ръководите
лите ца различните здравни уч 
реждешгяР комунални предприя

Когато Югославия започна да 
строи социализма, тя беше аг
рарна с рана, с малко промиш
леност и почти стри четвърт и

отношение особена ро- 
на социалистичес- ложение, да се нравят изчисле 

ния и с това да ое м!исли че ре
формата е завършена. Нужни '4
са дългосрочни планови за раз- 4 селско население, 
витие на стопанските предприя 2 Днес тя е извееща в света по 
'.мя. При това трябва да се за_ 8 т^-гъпредните Темпове на стопоп 
сили отговорността на всички 2 ското развитие. Според данни 
кадри и членове на- колективите ^ - на Международната борса ,на . постоянно
и да се иска материална отго- ^ ' руда в Женева, Югославия за- при Организацията за иконо- 
Еорноог от кадриге както в сто- 4 ома трето място в Европа по мическо сътрудничество в Па 
ланските организации така и в? растежа на нацгюна«шя доход сътрудничество
обществетште служби. в периода » ' 1958—1961 До 1963

Д. Йотов Б. Николов < годш-га общественият поздзгкт е

шения.
Участниците в съвещанието е- 

динодушно приеха заключения 
с които искат по-гол ям а полити 

активност всред масите 
когато през

ческа ствуват постоянни югославски 
мисии в Нюйорк и Женева, 

прел став! гтстгетв о
точно в момента 
следващите есени месеци всич 
ки домакинства имат по—големи 
разходи отколкото обикновено. 
Затова всички проблеми трябва 
конкретно да се разрешават, а 
не само -обобщено да се говори 

на реформата,
риж, и постоянна мисия при 
СИВ в Москва.за принципите



.братство 3

ПОЛОЖЕНИЕТО ЯД ВОСИЛЕГШСКОТО 

СТОПАНСТВО СЛЕД СТОПАНСКАТА РЕФОРМА
Диес сесия на общинската 

скупщина в Димитровград
литическите форуми, 
които а И разширеният пленум 
на СК, състоял се на 28 август 
в Димитровград.

Скупщината ще обсъди и ре 
дина проекторешения, внесени 
за приемане. Между тях е про 
екторашението за изменение 
на облаганията и данъците на 
гражданите и за изменение раз 
мерите на данък оборота. Скуп 
шината ще гласува и по про
ектопредложението за утвърж 
даване размерите на маржата 
и цените на някои хранителни 

Очаква се намаляване

Днес в Димитровград се про 
вежда сесия на Общинската 
скупщина- На дневен ред на 
сесията са: Информация за 
бюджетното потребление и за 
действителните приходи и раз 
ходи в бюджета за период 
януарп-к>ни и информация за 
положението на трудовите ор 
ганизации в новите 
ка реформата.

Днешната сесия на скупщи
ната е продължение на разго
ворите и обсъжданията на сто 
папските въпроси, които в по 
следно време се водят в орга 
низациите и в обществеио-пс-

едия отПървият етап от стопанската 
реформа — политически, е под
готовки и преизчиелснния 
стопанските организации и земе 
делските .кооперации завърши, 
с известни изключения, у слепи 
но. Обаче сега, когаС-о са позна 
-, и конкретните елементи ка ре 
формата и всяка стопанска ор
ганизация трябва сама да опре
дели пътищата на по-ната зьш- 
иото си развитие, кзгато оргаииза 
цпята на '.руда трябва1 да се по-

ват такава активност в панами- 
рането на най-добри пътища за мер 
по-нататъшно развитие. Комунал 
ното предприя ие „Услуга” на
пример не е направило 
анализ за състоянието 
п|.-лтятие>: о. Цялото така 
но преизчисляване 
констатацията, че предприятие 
то е завършило полугодишния 
баланс с 500.000 динара чист при 
ход. От разговора с дирек-.ора 
на предприятието произлиза, че

пенсия. Такъв е случаят напри- 
с Лисинската земеделска 

кооперация.
Трябва най-сетне да се изтък 

не и положицелното становище 
на Координационната • комисия 
за провеждане на реформата 
личните доходи в стопанските 
организации и нестопанските 
дейнос.м да не се увеличават 
все докато не завършат преиз
числени ята на равнищет о на 
федерацията. Единствен опит 
да се увеличат личните доходи 
е направен в Здравния дом в Бо 
оилеград, обаче след намесата 
н-а Координационната комисия, 
колективът реши да отложи то 
еи въпрос до края на септември 

Д. Йотов

никакъв 
на пред 

нарече 
се състои в

условия

■■■ стоки.
на цените на месото. М. Н. Н.

Атоми и служба на мира и прогреса
Между пмтомпннте 

вс край дунавския 
село Винча край Белград, през 
1948 година бяха положени 
основи-гг на един институт, ко 
йто диес нма голямо значение 
за югославската наука и сто
панство. Имено тогава започна 
изграждането на института за 
ядрена енергия;, който 
смъртта на един от основате 
лите му получи неговото име

хълмо- Днес в Югославия в тази обла 
бряг, до ст работят над

специализирани млади учени, 
о- между които около 200 докго 

(ри на науките.

лагаха така наречените стиму 
лативни методи на облъчване. 
Резултатите показаха, че тези 
облъчвания оказват положите 
ано влияние върху физиологи 
чните процеси: бяха постигна 
ти големи добивни на експери 
металните и на други парцели.

1200 високо

ВСЕ ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ НА 
ИЗОТОПИТЕ

БОСИЛЕГРАД след Тези учени допринасят юго 
славокпят производител да и- 
ма доверие в прилагането на 
11ай-бърремените 1стредства[ \ц 
методи в производствнпя про 
цес
рано никога не са употиребя 
вани в машата промишленост. 
Такъв е нз|ггример случаят с 
радиоактивните изотопи и ра 
диоактивните облъчване, с 
прнложсрЦето на които вече 
са осъществени забележител
ни стопански и технически ре 
зултати. Оказа се, че средства 
та, които бяха изразходвани 
за тази цел, са рентабилни и 
важни зг\ стопанския подем. 
Особени успехи са постигнати 
в областта на дефектоскогщя 
та, която все повече се внедр 
ява в промишлените предприя 
тия. Диес в Югославия работ 
ят пет цеитра за дефектоскопи 
я,„ организирани от югославс
ката Съ1Сона комисия за яд 
Рена енергия.

Според специалистите Югос 
лавия днес не изостава зад 
лщого индустриални страни в 
Европа по развитието на тех
никата, и прилагането на рали 
©изотопите И дефек-госкопия-» 
та. Също спорел техни прецен 
кп средногодишното икономис 
ване от пад 3 милиарди дина 
ра може в близко време да 

значително. 
Ако лсфектоскопнята бъде пр 
цега, от 'други предприятия!, 
учфщте (считат!, че икономии 
те могат да възлезат иа пове 
че ог 20 милиарда лпиара го 
лишмо,

ОТ УРАНИЕВА МИНА ДО 
АТОМНА ЦЕНТРАЛАстави така, че да осигурява мак 

симална рентабилност, активно
стта е недостатъчна:

Именно, изхожда се от проста 
та констатация, че всички сто
пански организации па терито
рията на комуна':-а са завърши- 

полугодие' о без загуби, че 
ще могат да се включат в ста
вите изменени условия на с сята 
нисване. Самият-факт, че полу
годишният баланс е завършен 
без загуби не е никаква гаран
ция, че отделни стопански орга 
низации в комуната ще устоят. 
По точно, перспективно гледано 
някои могат да живдаат, но 
не за дълго, доколкото навре
менно не се изостави досегаш
ният нанин на стопанисване на 
ръба на рентабилитетз или с не 
значителни печалби. Такъв е 
случаят с ксмуналко-услужното 
предприятие „Услуга” и гостил 
ничарското лредлриягие „Клн- 
Стан”.

реформата вяла да има никак
во съществено влияние върху 
тази Стопанска организация. Ду 
млгт-е му ,,нло схге см същгге ; и 
с реформата и без нея” и 
вас е най-важета ,че сега рабо
тим без загуби” ясно говорят 
колко самодоволство', о може зле 
да се отрази върху по-агата- 'ьш 
ното съществуване на това пред 
понятие. В Общинската скугаци 
на стичат, че такова, какаото е 
днес, с такава организация, с 
такава насока ,то не може да 
остане. Предприятието всъщност 
е праматар, кой.о се занимава с, 
всевъзможни дейности строител 
на. дървообработваща, водоинс- 
таласерска, лимарска нтн. Оба
че въпреки разгърнатата дей
ност, дери и извън рамките на 
Босилеград ска комуна, личните 
доходи в предприятието не над
минават 20.000 динара. Оборот— 
ни е средства възлизат само на 
1,5 милион динара. Тези данни 
не дават никакво основание за 
проявеното самодоволство и без 
действие на органите ка управ
лението в „Услуга”.

В земеделските коопера-чш се 
чувствува също намаляване па 
активността и увличане от ми
сълта. че селското етопамс*. ■» 
сега ще бъде в много по-добро 
положение. Ме съществувай оба 
че никакви данни къде коопе
рациите губят, а къде печеля.'. 
Нагла никакви планове за една 
дългосрочна политика в селско
то стопанство, която ще обезпе- 

рен .ч б и лиост. 
Благоприятните условия за сел
ското стопанство, които сега да
ва реформата, трябва умело да 
се използват. Досегашният на
чин на работа — гпредимната о- 
р-тте<т: ировка към търговия и из 
купувагта но дава никаква га
ранция, чс ще бъдат използва
ни тези възможности. Не един 
път. е констатирано, че добрите 
условия за развитие на живо»* 
новъдегпвото и овощарството в 
този край не са използвани. Се
га с време да се използва на- 
растналият интерес и на част
ните земеделски производители 
зп угояване на добитък. Според 
данните на Общинската скугпци 
иа вече се чувствува тенденция 
към увеличаване иа животно 
въдиия фонд в цялата комуна. 
Бъдещото па земеделските коо_ 
релгшии е от одна опрана в съз
даваното на собствени имоти, а 
от друга в подобряването иа коо 
перя тилните отношения с частни 
те земеделски производители. В 
досегашната практика земеделс 
коте кооперации в Босилеградс 
ко не проявяваха никаква алегив 
ност в топа направление. Поло
жително е това, ч.с кооперации
те започнаха да обмислят въпро 
са зя съкращавано иа отделни 
работни места, коиго заемат хо 
ра пезяитеторесовани за наяредъ 
ка на кооперациите. Касае се 
имбшго па хора.. които имат 
свой имот и са заети в коонера- 
щите само за да си осигурят'

— Борис Клдрмч. От 
институтът във Винча 
истинско училище на 
за изследователската работа в 
областта на ядрената енергия 
и на нейното

тогава
стана На 10 ное.мврц 1963 голина 

в околността на село Кална, в 
Източна Сърбия, до югослав
ско! [българската граница, бе 
пусната в действие първата ю 
гюолавска литна [за произведе 
тео на ураниева руда и сьоръ 
жения за преработването на 
рудата. Събитието беше важ 
но, защото с откриването на 
мината и на цеха за поеработ 
ване Югославия застана в ре 
дицата на малкото страни, ко 
ито имах свое производство на 
у.ранпй.

Досегашшите постижения в 
областта лна производството 
на родна ядрена енергия за 
мирни цели насърчаващ югос 
лавските учени да работят за 
осъществяването на нови нзв 
ънредно важни планове. Един 
от най- важните е безпорно 
проектът за , изграждането на 
първи югославски атомни цен 
трАи V които според проектД 
1980 година трябва да дават 
към 800.000 киловатчаса елек 
троеиергпя. Потготовкпте на 
изграждането на атомните цен 
трал| ( ще се различават от 
подготовките за изграждането 
на други подобни обекти. По 
вечето работи по въпросите па 
проектирането и конструкция 
та ще завършат два електрон 
ни апарата за изчисляване, с 
които разполага о! .-делът на 
изчисления при института „Бо 
рис Кмдрич“. Единият апарат 
е тъ'й наречена аиалогна -ма 
шипа, съставена от 72 сметач 
ни усилвателя, шест електрон 
пи н четири едкгрошю-механи 
чески множите \я, десет компа 
раггора,, ,сто потемциометра и 
редица други елементи. Други 
ят електронен апарат се нари 
ча Дигитална ^машина-1 ръдъР 
жаща в себе си 337.480 нзчис 
лителми позиции.

Югославските учешг от то 
зп отрасъл гледат много пове 
че (Към бъдещето, отколкото 
техните колеги от другите кл 
омове па науката. В списъка 
па техните задачи и планове 
се намира и изгражането па 
кораб, който да се движи от 
ядрена енергия. Те казват, че 
това пр стане в близко време.

в средствата които по-кадри

приложение в 
стопанството и другите отрас 
ли. От неговите дванадесет ла 
бераторип излязоха »и (атт гдо-' 
ха. на. работа в- др.ути ицетпту 

организации 
около 200 научни Работници 
пойече 'от 70

ли

ТИ И Стопански

електроинженер 
рн, къл1 70 физици, физико-хе 
лиши и химици и към 20 тех 
полози. Не гГо-Тмълък е броят 
на техниците и на високо ква 
лифицкратгге и квалифицира 
ноте Работници. Към това 
бва да прибавим 
друпг лица, които в школата 

Института бяха 
ни да прилагат радноизотопи 
те в промишлеността, селското 
стопанство, медицината и пр.

тря
800И КъМ

па подготве-

Макао че не съществуват из 
черпателни анализи за положе
нието на всяка отделна сгопан 
ска и селскостопанска органи
зация, въз основа на досегаш
ните постижения и конкретни 
те елементи ,кои:.о дава етопан 
ската .реформа може поне допя 
къде да се съгледа положение 
то на всяка организация.

След няколко твърде изчерпа 
телтш дискусии на различни рав 
нища в транспорт иосо предпри
ятие „Весна кобила” и конфе
ренция на колектива, се е стиг
нало до извода, че в предприя
тието има доспа неизползвани 
вътрешни резерви .които ако се 
използват, ще осигурят осъще
ствяването ка заплануваните 
126.494.000 динара общ приход за 
тази стопанска година. След гли 
за но о на сила ка новата сто
панска реформй, транспортното 
предприятие покачи цените на 
своите услуги — в пътническия 
’ танспорт с 25°а в товарния с 
18%, като същевременно увели
чи и запланумгшя общ приход 
на предприятието с 22.810.000 ди 
капа. Обаче съществува опас
ност този план да ке бъде из
пълнен главно зарад недостиг 
на Резервни части -— особено на 
а сте гуми, които в момента липс
ват на югославския пазар. От 
друга стратга трудиоегтгге нара
стват и зарад недостиг на шлзес 
ДЩ.ГИСЛЯ1И сродства за планира
ното оборудване ма ромон игата 
работилница и за изграждане на 
складове. Оборотни средства са 
ио за .редовна дейност иа пред 
ггриятието са нужни около 20 
ь*илио1га динара, а тгре-цегл;* »тс 
то разполага с 10.450.000 дцнара.

ТРИ БОГАТО ОБЗАВЕДЕНИ 
ИНСТИТУТА

Днес. освен Института „Бо
рис Кидрич" по производство 
то иа радиактивгш изотопи ра 
ботят институтите „Руджер Бо 
шкович" в Запоеб и „Йожеф 
1Дефан,, в Любляна. И трите . б-1,ле надвишено 
института са обзаведени с най 
-Модерни апрратури'1 работата 
иа които се Ръководи от по
дбран състав учени. Имсгигу 
тът „Борис Кидрич" има гол 
ям изследователски реактор от 
6,5 до 10 мегавата, пулта пеле 
доватс-лски Реактор!/ псутрон-' 
сч генератор, 
нов акпелератор, елсктромашц 
зей сепаратор, спектоскопн . .. 
В Института „Руждср Бошко 
вич" се използва

чи максимална

ЗА ДЛ СЕ ИЗМЕНИ 
ПРИРОДАТА ...кокрофт-волто-

В стотици /разпи места в ст 
раната прилагането па нзото 
пито е придобило характер па 
псскилпспна практика. Топа е 
.резултат от разширения асор 
тим сит на 'нзотоппчР изаловол 
япанегго иа нуждите па родна 
■та пром пн 1.ЛСПОСТ,! селското сто 
нянство и мелиипната с-/лс со 
Острено производство на този 
артикул.

Прилагането на изотопите ве 
че запЬчва в другите) отрасли. 
Така изотопите се прилагат и

неутюоисн ге 
ператор и цнклотрон, а в пие 
бляна — „Йожеф ПТефаи" в Лю 
бляна — беатрон, Вай лс Грп 
фов,исутропсн генератор и лру 
ги апа,пат\ф,и. Почти 
маIшиш, апаратури 
.меити са изробатспп 
те (и Iгститути в с1.Точл1гнчест- 
Ното с (югославски иромитпле 
ци ггрелприятпя.

ПСНЧкН
и пистру

от сами

За отбелязване е. че нзгра>« 
дането иа попечето «г този у- 
реди, 'мамшшг и .лаборатории 
е извършено по домашни ггрос 
т.-ти. Разбира се. с-гутпуд/шгчн,\о 
се е и е чужлсспРамтт ядрени 
иисттгтутгг. с 
ктггс учени и иначе имат бди 
зщг контакти и нравят обмяна 
на огптт:

селското стопанство, за да 
се получат пови сортове пше

за пзоконто -югосляпс- шпи, в медицината 
ледпаие на иуклечиините тспсе
лпип, за откриване на нотш за 
лежи нефт ц др. В Югослапн 
я пече широко се прилага ро 
диата ,,/собалт бобма", [която

Тази солидна и съвременна 
обзавелеиост наОбаче според 

на трудовия колектив, въпреки 
голелите ■ рудиости, предприя- 
таето има възможност да подо
бри своята работа и по» го части 
’*<*■' да ги преодолее. “

Про,-ивогтолож!го гга транспорт 
кого

кла гетата цията мятермална 
''щс-гипбгитп стлла.ва (уеловИя 
за големи изследвалия. Макар 
че изследователските каляй и 
специалистите от тази област 
са сравнително млади!, както 

област, за

се употребява при лекуването 
— за Дълбоко пътрешпа рак 

но облъчвано.
В югославското селско сго 

папорво изотопите пече се при 
лягат широко. Досега со при

и самата научна 
кратко преме са ост.щсстпстг 
у пешпп и; комтектпн /резул

предприятие, останалитс 
етотгашяси ефтанизации и земе

т оогп -андги но проявя
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РАЗГОВОРИ СЛЕД ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО

СТОПАН-ДИМИТРОВГР АДСКОТО
ство с по-голям ОБЩ доход%

РЕ ФОРМАТА
ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА

га личи, че кооперациите, ко 
ито и досега са имали солидна 
производствена база в живо*1- 
мовъдствота, {земеделието или 
малинарството (пери новите ус
ловия нямат особени грижи за 
финансовия резултат на дохо- 
ла. Такъв е случаят с коопе
рациите в Каменица, Борово и 
Димитровград, частично в Пб- 
ганово. Кооперацията в Т. О- 
доровци обаче е в затруднение. 
Нейната предишна /насоча- 
ноег към търговия с потреби 
телни стоки (може би оправи 
дано
ното внимание на селскостопан 
ската продукция сега й нала
га дв обсъжда въпроса за ло 
гонване на другите.

Понастоящем съществува из 
вестна боязън, колко животно 
вълните кооперации ще са в Оь 
стояние да компенсират евоа 
туалните загуби от доставките 
на вълна и кожи, 
които понастоящем са ограни- 

■на висши- 
Изчисленията обаче

поскъпването на произвежРазговорите, които на 28 ав 
водиха в Димитровград 

на Об 
СКС,

радданите възпроизводствени
териалн.

Повишаването на нроизвод- 
ствеиите разходи в резулгатна 
поскъгшаие иа материалите, е 
лекТРоеиергиягга и лр. не оказ 
ва затруднения в осъществява 

на дохода, тъй като това

ма
густ се
между представителите 
шннскмя 
ССРН Профсъюзите и младе
жта и па които присъсвуваха 
представители )га скупщината 
и стопанските организации-, бя 
ха съсрслоточеп [ г главма въР 
ху един въпрос — докъде се 
о стигнало в провеждането на 
реформата и какви са изгледи 

стонамегвото и отделим

накомитетдосега са били съвсем ми 
нимални и много училища в 
двете общини са разрешел али 
сами овейте арой\С,мн около 
иабавка па инвентар и учебни 
помагали. Това значи, че н до
сега в училищата е водена ог 
ро.мпа сметка 'за изнамнрапе 
на резерви.

Затова и днес при новите ус 
ловня, когато се борим за ггро 
веждане на стопанската рефо 

може да изоставим ста

Измина вече един месец от 
провеждането на стопанската 
реформа и в много стопански 
организации се, почуствуваха 
големи промени в производст
вото и продуктивноста па тру 
да- Общинските 
обърраха голямо чзнимагаг на 
изпълнението на тази задача.
Обаче още сега 
каже, че при разглеждане на 
състояопето в комуните след 
реформата Не е казана шито 
дума за просветата и култура 
та в тези комуни или пък то 
ва е направено съвсем иовър 
хностно.

Вестта, че някои комуни в 
Ншика околия на са дали зап 
лати и на просветните работ
ници за .месец август преднзвн 
ка известни отрицателни разн 
скванпя сред просветите ра 
ботници. В това число на об
шннте е И Ддапровдада ^се борим поне тези, с кои 
та оощина. Подобно с п^ложе ^ полаГаТ> да Гн запазим, 
нйето и в Босилеград. Случи н ^ прос шсо констатира
се същото каквото ^елучва- че в 11якои културни инс-
ше и преди годшик К°^атоо6 ти|уциИ; каКт0 наДРимер в Ку 
Щ1шата няма ^^атъчно сред ДТ^(НИЯ дом в -Димитровтрад 
ства това се отразява веднага ^ средства се изразходват 
на просветните работници, а ^тчни принадлежнос
никак и на останалите ^служе ^ 11ЛИ ако се пронамерят дру 
щн в общинските служби. начини за хонорарна ра-

Някон неоф]щиалнн разиск б“тааИАИ ,начин да се подобри 
вання за мястото на училища 1ак.тив!носта на самодейците, 
та след стопанската реформа Задълженията на общински 
потвърждават мнението, че оо ^ скутицшш към разширява 
щинските ръководства гледат ие на диблиотеките също така 
стопанската реформа само чр остават и згШа1гред. Положени 
оз стопанските предприятия. _то в коехо се намират наши 
А това е погрешно. Известно те библиотеки съвсем не отго 
е, че бюджетите на общи а вЧрЯ 1На препоръката^ дадена 
както е в Димитровград, така Съюзната народна скупщи
и в Босилеград обхващат и до на прсз миналата година.
50 на сто от целокупните сред 0става значи както в стопан 
ства предвидени в бюджета и ските организации, така също 
тогава не могат да се разреша и в уЧ11д]1щата и просветните 
ват всички проблеми, ако не д КуДтурНИ институции да се 
се погледне по студиозно и въ направи проектоплан за дейно 
проса с учебното дело и кул- СТТа съобразно с бюджетните 
турната дейност. Неофициални възможности, за да може та 
те предложения за затваряне на зи дейност да ^ поддържа. В 
училища и търсене на „резер противен случай това няма да 
ви' в училищата и културни &ьДе в съответсгвие с духа и 
те институции може само да изискванията фа стопанската 
има отрицателни явления. Из р^дпма 
вестно е също така, че мате 
рпалните давания за училища

та и

пето
повишаване се компенсира час 

подобреното използваРъководства тичио от 
пе па производствените мощ
ности и работната сила, от ико 
помиите, а °т друга страна от 
намалените облагания, отмене 

данъци и бълешото увели 
чение в производителността на 
труда, изчислена на един ,рабо

тс па
тс предприятия в комуната. 

Встъпителният доклад на Ди 
заместник — 

па Общинската

може да се
донякъде) и незначител1ГИТСМаиов,митър

председателя 
скупщина в Димитровград, до 
кладването на директорите и 
финансовите Ръководители 
предприятията и кооперациите 
и сетнешните разисквания по 
казаха), димитровградското 
стопанство има изгледи да при 
ключи стопанската 
положителен резултат, в(ъпре 
ки предишната боязън,

Но ако това се отнася до об 
щия резултат, положението в 
отделните стопански организа

рма, ие
рито въпроси, конто още 
давиа са станали истина, ме 
училищата пямат достатъчно 
инвентар и затова трябва Аа 
се изнамират начини за обогат 
яване на училищните кабгше 
ти с учебни помагала.

Подобно е положението и в
•Ако

ог

Т.НИК.
В сравнително най-добро по 

предприятието „Сво
па

ложение е 
бода". Въпреки че общият до
ход се установява върху плани 
ранно е размери, напредприяти 
ето остават още 18 милиона 
динара. Материалните разходи 
се увеличават с 2 на сто, а сре 

се Получават 
облагания и

годи'1 а скултурните институции, 
при новите условия не бъдем 
в състояие да увеличим бюд- 

средства, то трябва
цените налетвата, Които 

от намалените 
премахнат данък-оборот възли 
зат на 50 милиона динара. О- 
ще в следващия месец предпри 
ятието ще внедри нов техноло 
жки процес, тъй като рекон-

чени с решения
ции е различно.

В информацията за' положе
нието на стопанските оргагшза 
ции при условията на стопан
ската реформа изготвена от 
Общинската скупщина за пред 
стоящата сесия на Общинска
та скупщина на 2 септември, 
се казва, че общят доход на

те органи. 
показват че доставките на дру 
ги животински продукти или
преработки (кашкавал, масло и 
пр.) са сравнително финансово 
по-значими в дейността на ко- 
операцигште -отколкото вълна 
та и кожите. Значи с тези 
средства ще се покриват евен 
туалните разлики .между пра 
изводствената и утвърдена прб 
дажна цена ща споменатите 
продукти. По голямата продук 
ция на преработките и пови
шените им пени сигурно са 
достатъчни ва покриване Иа 
горната разлика-

струкцията е почти завършена. 
Това и иредприогите мерки за 
икономия на материали и за 
снижаване разходите, които 
обреманяват производствената 
цена, ще съдействуват ггргдпри 
ятието да бъде в много по-до 
бро положение, отколкото пре 
ди реформата.

цялото стопанство ще е по-гол 
планирания с 30.7 милиоям ОТ

на динара. Обаче в „Механик
общият доход излиза по-малък 
с 30 на сто от планирания, по 
рали закъснение в доставките 
на нови мацшни и съответно 
на това в монтирането и про 
изводството. Комбинат ,„Дими 
тровград" ще има сравнително 
минимално снижаване на пла 
нирания доход поради намале 
ние цените на дребно на кау

в
КООПЕРАЦИИТЕ МОГАТ ДА 

БЪДАТ В ПО-ИЗГОДНО 
ПОЛОЖЕНИЕ

Преизчисляванията в коопера
циите показват, че те имат ус 
ловия да бъАат в по-изгодно по 
ложение от предприятията. Оба 

чуковите изделия, конто про из че това е обусловено от засил 
вежда- Довечего промишлени ване на собствената селскосто 
предприятия обаче ще имат папска продукция и от разгръ 
по-висок юбщ доход в резул- щане на по-широки производ- 
тат На увеличените цени на ствени връзки с частните земе 
готовата продукция а някои за лелски производители. Ведна-

Все пак- Ъеформата по остро 
ще постави въпроса. За окоп 
чателно преминаване на коопе 
рациите към широко организи 
рано производство на своя зе 
мя и в сътрудничество със зе 
меделските стопани.

М. Н. НейковБ. Николов'

Писмото ята полковник Бо
рислав Маркович до |мииист. 
ър-председателя не е случайно. 
В редицата изказани с-ьмнени 
я в отделните водачи дава още 
един сигнал, че нишките рабо 
ти не са в ред. Благодарение 
на това правителството вижда 
че някои персонални решения 
не са на'й-подходящи и затова 
още по време на идването на 
полковника в Ниш бяха напра 
вени редица промени в 
вете.

По следите па документи от Втората световна война власт“.
С това полицията бе изти-г- 

кана назад. Тя е власт, но вТо 
ростепешта. След германците 
пъ-рвенствотто се пада на Оь>Р 
бската държавна стража н иа 
полковник Борислав МаркРВ- 
ич, на човека в когото ие се 
съмнявай. Полковник , (счита 
че е най-верен на правителО' 
твото и че има първенство 
пред другите. Обаче се оказа 
че не така мислят неговите 
Началници, За-гова 1неговата 
секретна заповед остава неза 
белязана;, дори (ч в Миниотерст 
вото на вътрешните работи. 
Бие в очи другата контра за 
повод на дивизионния генерал 
и комендант на Србъската АъР 
жаоиа [Стража Стево Радовау 
нович от 15 май:

КУИЗАИНГОВЦИТЕ ЗАД КУЛИСИТЕ
(СЕВДЕЛИН АНДРЕЕВИ1!)

беше единствената 
личност в Ниш. 2. На територията иа Ниш

ка област освен Сръбската Дъ 
ржавна стража никой няма пр 
аво да _ упражнява полицейска 
та слу.ба, да прави следствия, 
ла арествува. да прави обис
ки и отчуждава каквито и да 
било предмети-военни и циви 
ляи — освен органите на Сръ 
бската държавна стража и на 
Държавната полиция, които 
съгласно закона са призвани 

полицейска

спасим главите си, а после ще 
видим какво ще се прави."

На режима значи не отгова 
ря председателя на об ниша
та. И той е подозрителен, със 
своите разбирания компроми- 
тира правителството пред на
рода. Затова в интерес на на 
населението и той беше съм 
кнат от поста си. За председа 
тел на градската община бе 
назначен довереният и сигу
рен човек, прословутият Йо- 
ваи Чемерикич, директор на 
гимназията.

Власт „иа първо И второ
място*'
И така. докато фотьойлите, 

канцелариите и луксозните пи 
селища менят стопаните - рн 
Полковник Борислав Марко Вг 
ич стигна до извода, че не вс 
1гчко е направено за да бъдат 
намерени (по-подходящи рсора. 
Затова освен писмото отправе 
но до Милан Недич, с което об 
винява окръжния началник, 
той предприема и други мер 
ки, за да се избори за довери 
ето и повече сигурност «а но 
вия пост. Едно от неговите на 
стоявания е да заграби пяла 
та власт в окръга, а Сръбска 
та държавна стража след, ге 
рманската феддкомандантура, 
да стане власт ,,на първо мяс 
то". Затова на 24 април той 
издава секретна заповед № 
643:

лник не 
съмнителна 
Този доклад 6а съдбовен и за 
председателя на градското по 
главарство:

Прехра)ната «га населението е 
много лоша. Има указания че 
се саботира, ако нещо е праве 
но, то е правено о много злоу 
потребяване. Има сведения че 
някои хора са получавали н 
но няколко пъти хранителни 
продукти, а други не, ичехра 
ни са получавали богатите хо 
ра, а бедните са били задмина 
ти. Общината получи заем от 
гражданите 20 милиона дина
ра- Как този заем се ползва, 
ето доказателство: Да припом 
мим, че общинският съвет е 
съставен от вуйчовци и вуйчо 
ви, след това от трима баджа 
нани и двама ортаци. Завежда 
щият кабинета на председател 
я пък е наказван за убийство

пос-

На управителя „не харесвала 
работи", а председателят каз
ва „важно е да залазим гдави 
те си“

Оказа се обаче, че за упра
вителя на полицията Величко 
Джсржевич има лоше мнение 
не само министърът на вътреш 
ните работи Ачимович. След 
февруарската конференция с 
окръжните управители, «а вто 
ри март 1942 година в Минис
терството «га вътрешните ра(- 
боти пристигна и следния до 
клад от Ниш:

,7В полггцейското управление 
е една „бъркотия". От всич
ки служещи работят само хо 
рата от общата полиция. Дру 
гите работят само толкова, 
колкото да оправдаят служба 
та си и да получават заплати 
Самият началник е заявил, че 
вече няма да работи, защото в 
такова време не му се работе 
ло ..."

Този доклад потвърждаваше 
съмненията па
полицейския началник. Затова 
Бедната след доклада Величко 
бе сменен, а на този пост бе 
поставен по-доверен човек Ми 
лорал Тугджич, 
помощник-началник в отдела, 
на криминалната 
Градското управление 
рад. Обаче полицейският нача

да упражняват (Следва)

:
I1

'л- ' !

с користна цел...
Семейственоотта и йа,ртизаи 

ството царуват в шшгката об 
щина. Затуй и не е чудно за 
що народът не обича сегаш
ния режим. На частните лица 
е забранено всякакво внасяне 
па хранителни продукти в 
Ниш. Може ли тогава да се 
очаква наклоност на населени 
ето към сегашния режим? И 
самото становище; на председа 
теля също може да с'е прочете 
от новото изречение което е 
изпратил като благодарност до 
министъра Куюнджич: ,,До- 
колкото разбирам, господин ми 
нистре, касае се до това да

министъра в

дотогавашен
„1. От днес Сръбска държа

вна стража превзема служби 
те на полицията, оъЛа и безо 
пасността.

полиция в 
в Белг

КУ н „Болни от тиф“



ТУК КРАб НАС

СЪРДИТИЯТ КОНАУНТОР
II последното място в автобу

са Ниш—Босилеград беше зае- 
До. Покрай пътниците от Ниш в 
Сурдулица влязоха още няколко 
селяни от махалите ка Власина 
Округлица с пълни кошници до 
ма ти, чушки, по някоя диня и 
пъпеш.

Колата бързо напусна павира 
ния път край хидроцентралата 
Власина и хвана стръмния поха' 
бен път1 към Иромая.

Гледката ставаше все по-вели 
чествена. Прохладният въздух 
нахлу из отворените прозорци 
на автобуса и оживи (Задремали 
те пътници, които от) Ниш едвам 
понасяха горещината и нечи- 
стия топъл въздух в автобуса.

Сега пътниците проговориха. 
Няколко деца, чиито бащи рабо 
теха на минните в Босилеград- 
ско, с вним)ание гледаха огром
ните планински масиви на Кра
ището и постоянно запитваха:

— Татко, кога ще пристигнем 
в Босилеград?

— Его сега ще минем край е- 
зерото, погледнете от ляво, след 
това ще слезем надолу и към 
седем часа сме в Босилеград.

Децата и техните майки гледа 
ха картината на онова, което са 
чели в писмата. По всичко личе 
ше че са доволни от краищата, 
които за гаръв път посещават. 
За кореняците които по-често 
пътуваха .с автобуса, това не бе 
ше интересно..,

И колкото се изкачвахме по- 
нагоре, студеният въздух все 
повече се чувствуваше. Тъмни
те облаци ни минаваха над гла 
вите, а мъглата вече беше хва
нала планинските масиви. Ситен 
дъждец ттролиташе из отворени 
те прозорци. Бърсалките застър 
гаха по стъклото напред . . .

По това време кондукдара при 
стъпи към един пътник, който 
вече трябваше да слиза и откри, 
че той отдавна вече е минал 
своята спирка.

— Ти трябваше да слезнеш — 
се обръна кондуктора към него

— Да, тук трябваше да слезем 
— си призна той — но до наша
та махала трябва да ходим мно

го пеша. пък и времето, виж
даш ли какво е лошо ...

— Нищо не признавам -— от-' 
върна кондуктера — искам да 
платиш билет и наказание .■.

Старецът и деветнадесейгодй- 
шното момиче, което вървегПе с 
него, нямаха много време за ми 
слене. Автобуса все повече се 
отдалечаваше и вече минавате 
тяхната махаща, спускайки Се 
към Божица. Те извадиха пари 
и заплатиха на кондуктора. След 
малко се обрънаха към него,да 
спре колата, защото автобуса 
вече отминаваше тяхната ма
хала.

— Няма да спрем — отвърна 
разсърдения кондукггер. — Тук 
не е място за опиране. Ще те 
карам до Божица, па друг път 
да мислиш.

Старецът го помоли още вед- 
наж и когато видя, че автобуса 
се отправи из надолнището с 
още по-голяма скорост си проби 
път1 м.ежду пътниците и враж
дебно застане орешу кондук— 
тера:

— Опри или сега ще те пле
сна! . .

— Няма да спра . ..
Пътниците взеха страната на 

стареца. По всичко личеше, че 
кондуктора гони инат. В ръцете 
на стареца се създаде едно бу
кова тояга.

— Спри или сега ще удрям.. .
Последните думи обърнаха 

внимание и на шофьора който 
бе загледан в лошия път и в 
бърсалките, които едван разкар 
ваха едрите дъждовни капки и 
едвам му откриваха поглед нап 
ред. Колата спря . .. Кондукто- 
рът беше още повече сърдит, за 
щото сега по големия дъжд тряб 
ваше да се качи да сваля бага-

БАБУШНИЧКИ „ЦЕХОВЕ“ ПО СЕЛАТА
вен е един инкубатор, който го 
дишно ще „лзлюпи” над 160.000 
пилета. Съвцо така е обезпечено 
матично ято ос1 около 1.500 коко 
шки. които носят. През идваща 
та година ще бъде набавен още 
един инкубатор и ще се увели 
чи основното я>чо. Производите
лите са длъжни да дават на ко 
операцията угоени пилета с тег 
ло от 1.200 трама след 50 дена 
угояване.

В кооперация) е казват че има 
интерес и в останалите села за 
угояване на домашни птици и 
рогат добитък. Обаче одобрено 
е само на няколко села за нача
ло

Над 500 яастви животновъди в 6 бабушнички села 

угояват добитък за кооперацията.

Земеделската кооперация в Ба 
бутаница, която обхвана над 20 
"бабушнички села, се ссказа от 
търговията за индустриална сто 
ка и сериозно се ангажира за 
развитието на селското стопан
ство, осъществявайки плодно 
сътрудничество с частните про 
изводители. Най-добра сметка ко 
операцията е намерила в живот 
новъдствоао и за пръв път през 
тази година ще достави на кла 
ниците над 50,000 килограма 
месо.

През миналата година с угоя
ване на рогат добитък се вани 
маваха около 200 производите
ли в 6 села (Долни Стрижевац, 
Камбелевац, Драгииац. Сираче 
во. Извор и Горчинци-, а през та 
зи година броят на кооператори 
те се покачи на 500. До края на 
годината на кооперацията те ще 
предадат.над 1.200 угоени юнци 
и телета, средното тегло на кои 

~то е от 200 до 400 килограма жи 
во тегло.

Кооперация^ а снабдява свои
те кооперанти с храна за угоя 
вале на добитъка а изкуствено
то оплождане на кравите върши 
безплатно, дава ветеринарна за 
щита безплатно и е длъжна да 
вземе угоения добитък иай-къс 
но до 10 през месеца. Също та
ка кооперацията им гарантира 
изкупна цена от 420 до 520 ди
нара за килограм живо тегло. 
Задълженията на производите
лите са сами да обезпечат мате 
риал за угояване, така че те
летата да достигнат до 200 кило 
трама, а юнците до 400 килогра 
ма живо тегло и угоения доби
тък да предадат на кооперация 
та. Те също така имат право на 
кредит при кооперацията и от- 
както се пристъпи към угояване 
на добитъка вече не се е случва 
ло се да колят телета от 20 детш 
или да се отстранят неугоените 
както се практикуваше по-рано. 
®сички млади крави, родени 
трез изкуствено осеменяване, се 
оставят за разплод и сега в осем 
села има над 3.000 крави. За ид 
вагцата година животновъдите 
обещават да угоят за сметка на 
кооперацията около 1.800 телета

и юнци, кат.» се смята, че броя 
на кооператорите ще се увели
чи на 1.000.

— Най-добрите скотовъдци — 
казват в кооперацията — са Ду- 
шан Стойксвич о:' Долни Стри 
жевац, Бранимцр Йованович от 
Камбелевац, Воислав Манич от 
Драгинци и други. През тази го 
дина са угоили по три глави ро
гат добитък, а през следващата 
— два пъти повече.

В селата, където се угоява до 
битък, селскостопанските произ 
водители, масово са пристъпили 
към засяване на фураж, а осо
бено детелина, звездаи и още ня 
кои треви. Кооперацията е зася 
ла фуражни треви на около 200 
хектара, а в кооперация със зе 
меделските производители още 
300 хектара. Повърхнината ще 
се увеличи през следващата го
дина с нови 400 хектара. Упо
требата на изкуствени минерал 
ни торове на землището, засето 
с фураж също така чувствител 
но расте. През миналата година 
производителите не са хвърли
ли пито килограм изкуствен 
тор, а през тази пролет са упот
ребили около 8 вагона. Това до 
принася от три, респективно че 
тири коситби, да се получат над 
два вагона сено от хектар.

жа на стареца.
Най-сетне и този конфликт ми 

на без по-сериозни последствия. 
Колата пак потегли из плани
ната. Отминахме . и Божица.-..

Децата от Белград изплащени 
От острите думи на стареца и 
кондуктера мълчаха свити в 
пазвите на майките си . . .

Но идващата година коопера- 
цияча ще отвори „цехове” в още 
някои села.

В. В. Б. Николов
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РЕПОРТАЖ КОЛИБИТЕ 

НА ДЯДО ВЛАДЕ
ЗапомЦих го още като бях ма 

лък. И тогава беше стло и пре- 
пръбен. На всяка нива 1 плаша 
кс.т.Са и обикновено тук прекзр 
ваше половината от годината 
Прибираше се дома, когато за
почваха снеговете.

Сега, когато го срещнах, бях 
особено изненадан. Вярвах, че 
старецът о:Данна е починал ...

Беше седнал на един камьк 
сред обезлюдените и лой, .-голе
ми от жътварите, покрити от 
синкава (мараня. Малко се беше 
изменил. Като, чели годините 
бяха опрели за него. Едър. но 
сгръбеи старец. Лицето му кръ
стосано от лмготобройпи пътеч
ки на бръчките, които се губеха 
под яката па изцапаната риза. 
Примъкнах се до него, по той 
неохотно заприказва с мен. И аз 
не бързах. Очаквах той да поч
не. Чак по някое време, той се 
размърда, равтръка очмпо си, 
погледна ме и рече:

— От града ли идваш?
— Да — отвърнах аз.
Лицето на стареца се промени. 

Тежка въздишка се откръти от 
гърдите му.

— Няма го — каза той. Чакам 
го цял ден. Съседа ми обеща, че 
ще дойде да ми жъне. Виж, са
мо моето жито стоп неожъна- 
то ... Годините ме вече изда- 
кгт . ..

Побързах да го попитам защо 
и от кога е сам.

— Тя моята е дълга и широ
ка момче — каза той и обърна 
към мене лицето ек гой знае от 
кога иеобърснато. — Човешкия 
живот прилича на пътя на изво 
ра. Водата тръгва чиста и би \т- 
ра, но още на първите й стъпки 
се изпречват какви ли не спън
ки. Н тя се губи. Така е с мене. 
Вго, години народ съм еамичек.

Имах 5 си, а и 3 дъщери. Но при 
мен никого няма. Пък VI бабата 
ми почина преди 10 години и з. о 
цата1 се разпиляха. Кое в Ско
пие, кое в София... а някога, 
когато /|=и ат а ми бяха у дома, 
бях щастлив.

— За това не бера грижа. От 
глад няма да умра — в това съм 
сигурен. Ще продавам нивите, 
пък и синовете няма да ме за
бравят, макър че са далече от 
мен.

Но дали няма да го забравят, 
когато са го вече забравили? За 

позволяват да се измъчва 
баща им. който е вложил голе
ми усилия да ги изучи и изкара 
на хляб. . .

Дядо Владе ме заведе в коли 
бата си. добре покрита със ела 
ма и папрат. Вътре лежаха раз 
хвърлени бекярските черги. В 
единия ъгъл мъничко котле и 
куп въглени. Над постелята о- 
качона пушка.

От приятния далечен спомен
лицето на дядо Владе засия. Га 
снещяте му очи заисгриха 
весели пламъчета, сякаш зале
зът се оглеждаше в тях.

Имаме желанието и в птице
въдството да направим, нещо по 
вече, защото съществуват голе
ми възможности за угояване на 
птици — казват в кооперацията. 
Най-ггьрво са консултирани про 
изводителите в селата Долни 
Стрижевац и Извор и почти вси 
чки са приели съветите на спе- 

ггри кооперацията. 
50 домакинства в До лиги

що
от

... Но това мина продължи 
стареца. Всичко мина. Останах 
само аз. стар немощен, но нали 
трябва да се живее? Пък и ра 
ботата мр окриля. Обработвам 
1Ш1ГОИ от нивите. Скарал, се три 
жливо да ги обра боя, да полу
ча по-голем добив. Че как ина
че. Да падна духом? — Това ни 
как.

циалистите 
Така
Стрижевац са изразили готов
ност да угояват средно по 1.000 
домашни птици. Техния пример 
следят и производителите в Из 
вср и кооперацията засега се о-

— Тук съм вече две седмици 
— поясни стареца... 
не цравят годините с човека!... 
Та той — чтозокът де — е играч 
ка на времето. Но ето привик
нал съм със живота. Единстве
но ме измъчва самотията. Няма

какво ли
Чо: ешката борба с живота е 

голяма
старец, силичр го издават, няма 
никого, ш не се продава.

Разговорът точеше па моменти 
с прекъсвания. Старецът с мъ
ка преглътна напиращата в гър 
лото кашлица и замълча. Беше 
момент да го попитам защо във 
всяка пива е строил по една ко 
либа.

— Нссъм. чудак, ако някой та 
ка мисли. Колибите ми са пулт 
ми. След капо останах сам на ме 
гое е все едно. дали тук ще спя 
или в къщи. А нивите са ми от 
далечени от къщата и нямам 
сметка да отивам всяка вечер. 
Оставам тук в тази колиба, до- 
като не посвършва работите на 
Тази нива, а слет това ще се 
прехвърля на следващата. Аз 
не съм навикнал на удобен леи 
вот и топа не ми е необикнове
но. Дори приятният и чист въз 
дух, студоиаТа вода ми дават по 
ви сили.

— А какво ще бъде когато се 
изтощиш съвсем?

мислех ои. Ето, тоя

с кого да приказвам, а и хората 
странят. Смятат, че съм някой 
чуден човек. От тях не търся 
помощ, тю добра, човешка дума.

Слънцето проваляше. Подухна 
лек августовски ветрец, накъса 
пелената на маранята и тя ос
тана да виси на парцали по кло 
пипе на долно-ръдсштските бука

риенкира само към тези две се 
ла, а по-късно ще отвори овои 
„цехове” и в други села. Наба-

Открит автокъмпинг 

край Ниш ци.
Старецът стана, нарами тор

бичката си, взе тоягата и след 
като се сбогува е мен, 
мъката си по тясната пърека

понесе
Недалече от Ниш Хотелие

рското предприятие „Нишава" 
откри автокъмгггаи „Медиана". 
Новият 
бавия

и 18 палатки.гат с 40 легла 
За построяването на повия о- 
бект са изразходвани 180 ми
лиона Динара. Неговият капа 
цитет годишно е около 40 хиля

към извора...
В. Велинов

автокъмпинг е най-ху 
<хг Този вид в страната, 

а но своята оборуденост и по 
лРедеиост тге изостава от най- 
‘"одерните къмпинги в' чужби 
на. Новият

ли посетители.
Идната година се предвижда 

изграждане 
оьс сто легла, слел това голяма 
легна градина с 700 места, иг 
рмща за баскетбол и волейбол 
и други обекти*

на нов депадаис
апт-ок-ьмпит е по 

отроен на 50 хиляди кв. м. и 
може да приеме отведи а ж сто 
голи/Дватадепанданса распола



ВУАТСТйо

миналоИз нашето революционно

Преговор! зо освобождението но
БОСИЛЕГРАД

в партизанските части, защото 
тепърва предстоеше борба за ос 
вобождението на страната. В те
зи дии в Босилеград пристигна 
ха и членовете на Върховния 
щаб на Югославия Милеитие По 
нович и Благое Нешкович, при 
дружавани от секретаря на Ок
ръжния комитет Душан Деверд 
жич. В Босилеград те се задър 
жаха два дни като проведоха 
редица съвещания с новосъзда
дените органи на народната 
влас1.' и масовите организации.

Богдан НИКОЛОВ

знаеше, че в София се гот 
революционен преврат и в 

цяла/ о страна ггар-изан-ските 
отряди заедно с народа освобож 
дават затворниците, арестуват 
представителите на фашистката 
пласта и създават О. Ф. котли та 

По искане на партизаните 
без бой око

с г немомента когато там все повече 
се засилваше революционната 
вълна. За превземането на Боси 
ле град с бой не можеше да ста 
ва и дума, оащосо фашистки:е 
•части в този район бяха мшото- 
числеии и нямаше защо да се гу 
бят сили. косато разгромъм ма 
българската фашистка армия се 
виждаше ясно. Затова Окръж- 
!шп ч гародооспободителеп о бор 
реши да стъпи във връзка е 
неприятеля и да му предложи 
мирно напускане на града. За 
едно такова решение ма въпро
са се дойде от там защеу о по 
сведения от сигурен 
се узнаваше, че в частите 
българската фашистка армия 
има много младежи от Оряхово, 
които са приятелски разгюложе 
ни към партизаните.

Връзката беше осъществена 
успешно. Фашистките офицери 
се съгласиха да проговарят и 
те започнаха в Босилеград, в 
къщата на Ангел Божилов, в 
ценчъра на града. На прегово
рите от страна на Окръжния 
Народоосвободителем отбор дой
доха Митър Тасич, Васко Апо
столов и Глигар, а от страна на 
фашистката власт присъствува 
околийския началник Бекяро-в, 
който бе родом от Брест Ница. 
полицейския началник и комен
дантът на картечната бригада, 
която беше разположена край 
Босилеград.

Според договора Босилеград е 
трябвало да бъде освободен на 
7 септември 1944 година, но по
ради извеждане на операциите 
за освобождение на Враня до 
освобождението на Босилеград 
дойде на 9 септември 1944 го
дина.
Тази сутрин в града беше "вър 

де оживено. Никой още от пред 
ставителите на фашистката вла

ви

ти.
града да се предаде 
лийския началник се обръча но 
телефона до София, за да поис
ка нареждане. Лицето, което се 
обадило от другата 
отговорило, че в София вече не 
съществува Министерство на въ 
грешните работи, затова ведна- 

града, за да сц 
главата. Началникът та-

сграка му

га да напуска 
спаси
ка и направил. Последвали" То и 
останалите фашис.ки предста-

изтечипк
па

Л и м и тро вграАвители.
Точно в 13 часа в Босилеград 

влезна отряда. Всичко живо из
дебна на улиците. В центъра па 
града стана митинг, ка който го 
пориха прсдсавитсли на Босилс 
градския отряд Васко Апосто
лов, члесгьт на Окръжния каро 
доосвободителен отбор Милачко 
Костантинов и представител на 
Отечествения фронт Раденко 
Видински. На митинга взе дума 
та и представител на войсковите " 
части от бившата фашистка ар
мия, които бяха по това време 
на този сектор. Много войници 
от Оряховица обичаха партизан 
окото движение, някои от тях

Общинска съвет ц 

събранието па изби* 

рателите искат на
маляване па ценитеЙ --ф ;'-ъ

-А Тези дни Съвет-ьт за стоко
оборот и туризъм и Съветът 
за комунални работи при Об
щинската скупщина в Димит
ровград съвместно са обсъ
дили въпроса за определяне на 
маржите и цените !на Някой 
хранителни продукти.

Бе констатирано, че някои 
хранителни стоки могат да бъ
дат намалени. Така например 
е предложено цената на телеш 
кого месо да се намали до 
1000 динара за килограм, а це 
ката на Другите видове месо 
да не надминава 690 динара за 
килограм.

Комунално-бито врте услуги, 
според предложението, трябва 
да бъдат повишени с 30 на сто 
обаче сравнено с цените още 
от 1961 година.

По въпросите на снабдяване
то и цените в Димитровград е 
било устроено и събрание На 
избирателите. Събранието е по 
здвавшго инициативата на Съ
вета за стокооборот и тури
зъм, обаче гражданите са кри 
тнкували търговското предпри 
ятие и другите фактори по 
снабдяването зарад високите 
цени и лошото снабдяване на 
населението.

Узнаваме, че на днешното 
заседание проектопредложение
то на Съвета зд. стокооборот 
за намаляване цените на ня
кои артикули ще бъде прието 
от общинските отбошшцн.

М. Нейков

ВВШ

ми
V

Къщата в която са водени преговорите
бяха и членове на РМС. Те вед
нага се присъединиха към пар
тизанските части и с тяхна по- 
лфгц бяха арестувани всички фа 
шистки офицери.

Е дните след освобождението 
на Босилеград тук се разгърна 
огромна политическа дейност. 
Политическото съзнание ка на
селението беше високо. Сто ици 
младежи доброволно стъпваха

В края на август 1944 година 
Народноосвободитенас а войска 

и партизанските отряди в Юж
на Сърбия накараха врага да се 
настани само в по-големите се
лища. Свободната територия ра 
стеше все повече, създаваха се 
Народоосвободителки отбори, а 
линията Ниш—Скопие беше се

риозно застрашена от партизан 
ските части.

При такава обстановка Окръ
жния Народоосвободиселен от
бор от Браня реши да оргакизи 
ра освобождението на Босиле
град и по този начин да създа
де по добри връзки с партизан
ското. движение на България в

Малките говорят за Хирошима Ден на ужаса
во се е случило. Но това са все 
малки деца и аз не мога да ги 
бия. Затуй ги съве вам да не 
правят вече така, да не я обиж 
дат. Те са послушни и добри 
малчугани, затова след малко 
време започва.- съвместната си 
игра.

Ако татко беше жив. окото 
на сестричката ми може би щях 
■ме да излекуваме. Но той е ум
рял, а семейството ни е бедно. 
Едва ли ще смогнем да излеку
ваме това дете. Когато съм на 
училище или на село, не мога 
да мисля за друго освен за око
то на сестричката. Постоянно се 
тревожа дали децата пак не я 
задирят зарад грозното й око и 
дали тя не плаче. Може би за
туй не уча м{нгого добре.

Но ма сестричката ми се по
диграват и някои възрастни 
хора ...

Ослепяла от светкавицата, аз 
тръгнаха по посока' на гласа и по 
паднах в скривалището. Много 
кръв започна да тече от ушите 
ми и не спря дълго време. Тат
ко бе посекъл единия си пръст 
на стъкла а, а майка беше ця
лата в кръв. Едно голямо парче 
стъкло се показваше на гърба 
й. То беше се забило дълбоко и 
около него бликаше кръв. Май
ка пищеше от болки и татко из 
мъкна -стъклото и сипа йод на 
раната, за да я дезинфекцира. 
Само мЬлка а ми сестра бе здра 
ва, тя се беше скрила под ма
сата и не бе повредена . ..

На 6 август 1945 година 
САЩ хвърлиха атомна бом
ба върху японския град Хиро
шима. Хиляди хора •—- деца и 
възрастни — загинаха ог неби
валата до тогава експлозия и 
цял един град стана руина. Го
дини са минали от тогава. Много 
още жертви на облъчването е 
дал градът, и N01010 . уродливи 
деца са родени в резултат на ор

ганическиге повреди от излъч
ването. И тези. уцелелите физи
чески, носят в душите си бол
ния спомен за страхотния ден.

д.олните ч-екстове са писали 
деца от Хирошима, ' запомнили 
хвърлянето на първата атомна 
бомба само по нещастие О, ко
ето е постигнало семействата им
и тях самите. -

повдигна, но не можех. С лява
та ръка, която й беше свободна, 
майка ми помогна да .се измък
на. Тогава пак хванах тежката 
греда и отчаяно се опитвах да я 
отместя, но бях много слабичка.

А отвсякъде се чуваха сте
пания и викове за помощ. И аз 
извиках колкото глас имам, но 
никой не дойде.

Огънят вече допираше до ме
не. ПламТщи лижеха косите ми. 
Аз простенах отчаяно: „Майчи
це, побързай, майчице! „Но ни
що не можеше да се направи.

Майка само ми каза: Сет чан, 
ти излизай, иди първа, аз ще 
дойда след тебе. Хайде, милото, 
бързо, бързо . . .”

СЕСУКО ЯМАМОТО, през 1945 
г. в I отделениз

МАЙКА КАЗА: „ЩЕ ДОЙДА 
СЛЕД ТЕБЕ ...”

Това се случи, когато учех ггьр 
во отделение. Тъй като въздуш 
ните нападения ставаха все по- 
често. майка и аз отидохме при 
роднини в Мияджимо. Но на 4 
август ни бяха извикали 
Тъкмо закусвахме

назад.
ИКУКО ВАКАСА, 1945 г. пет
годишна

и си угова
ряхме да се върнем в Мияджи
мо,. когато изведнаж нещо бляс
ка ослепително.

Учудена от- станалото ОСЛЕПИТЕЛНА СВЕТЛИНА И 
ПОСЛЕ МРАКзапитах

майка, какво е това. Докато да 
ми от говори, та чух ме страхотен 
гърмеж. Стана тъмно. Не Сутринта на 6 август 1945 го

дина е малката сестра играехме 
в градината. Татко още не бе за 
минал на работа. В стаята той 
упражняваше писане с четка, а 
майка работеше в кухнята.

Точно в 10 часа зачух бръмче 
нето на самолет, който летеше 
много високо. Взех го за япон
ски и извиках: „Ето. гледай са 
молет.” Точно когато погледах 
нагоре, високо на небето блясна 
ослепителна светлина и зелени
ната на дръвчетата получи цве 
та на сухи ли-ста.

можех
да видя дори лицето на майка 
до мене. В този момент 
много Южко падна отгоре и м,е 
притисна на пода.

Когато извиках: „Майко, май 
чух че някой вика: ,,Сет 

чан, Сет чан! Дочувах отслабна 
лия и отчаян глас на мййка.

МАСО БАБА, през 1945 г. пет
годишното детенещо

МАЛКАТА МИ СЕСТРИЧКА 
НЯМА ОКОко”,

Атомната -бомба разруши! го
лямата -ни къща. Пострадаха у- 
шите на братлето ми. Моята се
стричка отлетя чак горе до 
тавана, а керемидите паднаха 
върху йия умОр-иха. Майка и по 
малката ми сестра бяха ранени.

Преди атомната бомба живеех 
ме в голям дом. Но откак татко 
умря ние сме бедни. Сега ни из
държа майка и живеем в малка 
•къща.

Моята малка сестра загуби о- 
кото си от атомната бомба. Сега 
никой не ц-аса да играе с нея, 
но чП не плаче. Понякога само, 
когато всички я осмиват, тя се 
връща у дома с насълзено око. 
Тогава аз излизам да видя как-

Аз извиках: Сесуко е тук, Се- 
суко е тук, майко!

Тогава зачух кака ми казва. 
„Сет чан, опитай да раздвижиш 
крачката си.”

Аз движех краката си колко
то сила имам. Близо до мене за
чух как нещо пада и след миг 
вече можех да се измъкна на
вън.

Изпищях: „Татко!” — и зати- 
Тъкмо когаточах към дома. 

влязох, нещо .страхотно гръмна 
и в сътция миг паднаха библио
теката и гардеробите в -стаята, 
изпочупиха се стъклата на про
зорците. Силната експлозия ме 
отхвърли далече навън в гради 
пата с много стъкълца по ли-

,.Майчице, побързай да ста- 
н!еш” — виках на майка и я тег 
лех за ръка, но тя ми каза: „Бо 
ли, много ме боли” — и -не се 
опита да стане.

Уплаших се много. КогасО заг 
ледах по-добре, видях, че дясна 
та ръка и гърбът са' притиснати 
от огромна греда. Опитвах да я

цето.
Чувах

как майка вика: „Икуко, аз съм 
тук, отооеша”.

Бях много уплашена.
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20 години 

югославския филм
Пред новата учебна 10дина в Босилеград

В скоро време ще започне 

дограждане па гимназията
славскггте граждани купуват за 
една година 120 милиона бмле- 
"И за кино, пазарът за нашите 
филми в чужбина е много ши
рок, югославският филм е тър
сен и е приет навсякъде, а това 
значи разширяване и извън 
Югославия на придобивките на 
нашия дух на нашата действи
телност и култура. „Козара" бе 
продадена досега в 73 страни. 
Само през миналата година юго 
славския.> филм участвува на 49 
кинофестивала.

Успехът на нашата кинемато
графия най-добре илюстрират 
получените награди и призна
ния. Прг>з 1952 и 1961 година на 
фестивала във Венеция първа
та награда за детски филм бе 
присъдена на югославските фил 
ми „Кежец” и „Загубеният мо- 

година в Карлови 
Вари бе получена първата награ 
да за режисиране на филма „Го 
леми и малки”; 1963 година „Ко 
зара” получи злачен медал ма 
фестивала в Москва; венециан
ският „Златен лъв” бе присъ
ден на югославския филм „Опа 
сен път” и на филма „Скопие 
1963”; също през 1964 
„Скопие 63” получи „Сребърна 
гондола” и наградата ма ЮНЕС
КО, а през 1961 година награда
та „Оскар” бе присъдена на отл 
сувания филм „Сурогат1”. Късо
метражните филми получиха 
най-високи награди на кинофе
стивалите в Оберхаузен, Лайп
циг, Бергам, Сан Франциско. 
Мелбърн, Анеси и др.

Двадесетте години бяха пери
од на огромен възход на юго- 
славска-Б кинематография. Ед
но изкуство проговори с езика 
на знанието и сигурността, на 
истината и хуманизма, 
коичю основи и се роди 
две десетилетия.

Новата учебна година в Бо- помери (преподавател остана- 
силеград започва със същйте ли напразни, 
проблеми, които се явяават в 
учебното дело през последните 
години
достатъчно помещения. През 
тази учебна година положени 
рто ще бъАеюще по-трудно, за 
щото в I клас гимназията гря 
бва Да приеме 160 ученика вме 
Сд-о 140 какво беше съобщено 
с конкурса. Затова в скоро вр 
еме трябва да се започне с 
довършване на започната сгра 
да за гимназията, която пора
ди недос гит>к'а] парична средст- в началото на новата 
ва вече няколко години стои 
недовршеиа.

Общииоката скупщина е ве 
че обезпечила 20 милиона ди 
нара чрез Републиканския учи 
лищен фонд и с тези пари. ще 
могат да се подготовят някол 
ко учебни стаи, докато за пъ 
лно довършване на сградата 
са .нужни около 100 милиона 
динара.

Тази учебна година започва 
и с сети друг проблем — не 
достиг на кадри. Както ни за 

година позна директора на гимназия 
та и управителя) на основното 
училище този въпрос от годи
на в година става все по актуа 
лен. На тазгодишния конкурс 
'за учители не е пристигнала 
ни то една молба. В гимназия 
та сега1мяма преподавател по ма 
тематика И изобразително из 
к уство. През последните годи 
ни въобще шгго един учител 
не се обажда от вътрешноста 
Ь ►.ск;<не да дойде в; тази общи 
на на работа. Затова директо 
ра на пимназита се обръ-нал 
лично към някои преподавате 

върху ли с молба да дойдат в Босиле 
преди град за да преподават матема 

тика. До сега усилията да се

За осмогодишното училище 
за сега сд «ужни само двама 
учители за селата Гложие 
Злидол. Тенденция е учители-; 
те да -търсят работа в Босилег 

селата

училищата нямат й

оставатРаД,' докато 
без учители. Затова централно 
то училище в Босилеград има 
и най-добри кадри.

Б. Ннк.
;

учебна годинак гЗа пръв път 
достатъчно 
просветни 
работници

а
А лив ; 1957

ъ
р

Всички училища в Бабушниш 
ка община спокойно посрещат 
новата учебна година. Просвет 
ни работници има достатъчно, 
което през изминалите години 
не беше случай. Случваше се 
на конкурсите да се не обади 
нито един просветен работник. 
Затова училищата приемаха 
неквалифицирани учители, сто 
понсаш техници и други хора 
или затваряха училищата.

— Преподаватели — казват 
в Общинската скупщина в Ба 
бугшгада — обезпечихме благо 
дарение на добрите отношение 
към тях. На просветните работ 
ници покрай редовните лични 
доходи редовно се изплащат и 
останали добавъчни за по-теж 
ки условия на работата, за ра 
бота в смесени паралелки от 
далечени места и др. Затова се 
га учители имаме и в най-от- 
Аалечните места.

Бабушппшка -община сега й 
ма 5 пълш I осмогодшшш учи 
лища.и две непълни. В тях ра 
ботят около 160 просветни ра 
ботиици. Преди четири години 
в Бабушница е открита и тм 
назия, от която излезна през 
пролетта първата генерация. 
Почти половината от общински 
я бюджет е ангажиран за про 
светата. За да се намалят раз
ходите в учебното дело разне 
ква се за обединяване на адми 
пнетрацията, къАето за това и- 
ма възможност.
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Между йърЬише йо броя 

на сшуденши
■ I

Тази година носи на югослав
ската култура още един юбилей: 
двадесета: а годишнина от раж
дането «а следвоенния югослав
ски филм.

В току-що освободения Бел
град, на 25 октомври 1944 годи
на, Пропагандният отдел при 
Върховния щаб на НОВЮ осно
ва филм-секция. о~ която по
делено израстна цялата органи
зация на югославската кинема
тография. Автентичните военни 
филми бяха първите метри на 
югославското филмово произ
водство. Пътя от филмовия до-
11ШШ1111Ш!1111111|Ш||||11Ш1||||||||||||||1Ш1ШШ1111Ш1

кумент до игралния филм не бе 
дълъг. През 1946 година започ
на снемането на първия ни сле
двоенен игрален филм „Сла- 
вица”.

От това време на -първи опити 
и стремления изминаха 20 годи
ни усилен труд и резултатите 
са напълно задоволяващи:

Произведени са около 200 иг
рални филми, като средно на 
година са произвеждани 20 иг
рални и около 150 късометраж
ни, документални и рисувани 
филми и 52 редовни броя кино- 
преглед. И не само това: юго-

В 260 полувисши училища и 
факултети през миналата годи 
на е имало 160.000 студенти. То
ва значи, че всеки сто и двай
сети югославянин следва в ня 
кое полувисше или виеше учи
лище. По броя на студенти из
числено на 10.000 население Юго 
славия заема четвърто място в 
света. Пред нея са САЩ, СССР 
и НР България, а след нея са 
редица развили страни като: 
Швеция, Чехооловашко, Фран
ция, Германската федерална ре

публика и пр.
Размахът «а следването се ил 

гострира по-добре при съпостав 
яне: през 1939 година в стара 
Югославия е имало само 26 фа- 
кул1 ета и полувисши училища 
с общо 20.000 студенти. Днес на 
пример само за една година ди" 
ПломираГ повече студенти от- 
колкото за 10 години в довоенна 
Югославия. Да споменем и зо
ва, че и преди осем години в 
Югославия е имало двойно по- 
малко факултети и студенти. В. Вел.
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ПРЕД ОЧИТЕ Л1и умря една Добри ЖОТвВ 
любов, тогава, когато беше ~
най-истинска. Тя ми откри вър 
хове, до коитс? може би нико
га няма да достигна.

Ако любов значи отдаване на 
другия, то значи и способност 
за себежертва. Но себежертва 
та може да бъде направена от 
себелюбие, от отчаяние. Макар едва ли не като опит за гавра, 
и парадоксално, но тя покяко. Веднъж припадна от преумора 
га може ла представлява резул и трябваше да я носим на Ръ- 
тат от пзосто кокетство. це. След това обясняваше най-

убелено, че то не било защото 
се е преуморила, а защото и 
тя не знае как й прилошало.

Деса се държеше на разсто
яние от всички мъже, а от ме 
не най-много. Хърватка по на- 
ролност, вместо на име тя ме 
наричаше ма^лко твърдо и на
търтено „бугарине”. Само аз 
можех да откривам по най-ие- 
уловими трепети, че нейната 
грубост е прикритие на любов 
та й- Но тя се мъчеше да я ук 
рива повече от своята женст
веност. Може би в душата й 
живееше страхът на нейните 
прабаби, които никога не са

Може
би недоверие към самия мен?

Тя криеше любовта си и все 
пак понякога говорехме за нея 
иа шега. Казвах й, че щом свър 
ши войната, ще искам да Н 
заведа в България. Когато при 
стигнем там, ще падна На ко
лене И ЩО Я МОЛЯ! ДЪЛГО, ДЪЛ
ГО да стане моя жена. Тя под

Колко (години, 
тогава! Пптал съм 
ъж

излитаха от- 
се кеведн- 

можех ла аз да напра в 
я това, което направи Деса? 
Да, може би, но лш трябваше 
време, съвсем малко време да 
помисля. Но ако имах това вр 
сме, щях да съооразя, че е без 
смислено ла загине 
двамата и че., по-добра ще бъ 
де незабавно да легнем. Всъ
щност, бе ада имах кога да съ 
образа вам, аз тъкмо това на 
правих. Но ла речем, че едни 
стената Възможност за спася 
вашето на Деса ебила възмож 
ността ла застана пред пея: 
бих ли жертвувал себе си’ 
Навярно, ако разполагах с пя 
колко секунди, за да ооъзиая 
нооохоАимостта от това. Но ос 
ъаиатата необходимост в слу 
чая можеше да бъде чувство 
за дълг, съзнание за подвиг 
неудобство пред самия себе си’.

Д Е С
хващаше 'шегата,, (отказвайки 
категорично да ндва в моята 
родина. Ако толкова мног о съм 
искал да бъдем засдпо, тога
ва аз да съм отидел с нея в 
Хърватско. Тая щяла ла ме мо 
ли дълго, дълго да 
мъж. Нашите весели спорове 
бяха единствената ми близост.

Колко ненадейно, певсрояф 
по и иецоаводливо стана вси
ЧкО.

сещаше ли тя, че това са пое 
леддште й милувки? Живееше 
ли, макар и неосъзната, в лу 
шата й дъгата на прощаване 
то? Разбираше лп, че от вепч 
ки мигове, изживени от нея 
досега, това бе иайнепостижп 
мият, най-истинският? Забра
вих себе см и всичко онова, 
което препъва душите пи, ко 
гаго обичаме. Поисках до бол 
ка да падна иа колена прел 
нея и да я моля не да ми сга 
не жена,, а да б-ьде мое мина
ло и бъдеще, мое всякъле и 
всичко, мое начало и кРай.

ваше, така че добрите намере
ния на другаря й изглеждаха един от

й отапа
Когато и да съм търсил не

що неистинско в себежертва- 
та на Деса, никога не съм го 
намирал.

Тя бе женствена, кол кого и 
да се стараеше това да пе ли
чи. Партизанското яке не мо
жеше да скрие заоблеността 
на Раменете/ й. Почти всякога 
строги, веждите й не бяха в съ 
стояние да убият една нежно
ст в погледа, потулена някъде 
дълбоко. Тъмната й коса, на
рочно подстригана по мъжки,

Вървяхме слип до друг. Тя 
бс умислеиа и като никога от 
мълчаливите й движения) се
излъчваше елиа сл_ва уловима Изневиделица пропукаха, пуш
ласка. Около нас беше гора, к1[ Деса, по-бързо от куршуми 
здрачна и навъсена. Деса от тс се иамери пред меи с ръ- 
време па време хващаше кло пе распереии като коила. ко 
пи от дървета га, уж да се под ито ИСкВт ла ме защитят. След 
гфе па тях, а ръцете й неусст к
по милваха обгорените им у- 
мираЬци листа. Гледах разне
жените й РъДе и чувствувах, 
че тя яилва не клоните, не ли 
стата, а мен. Не смеех ла ди
шам, за да пе я смутя. Ставах 
лист. клонка, кора на дъиер,

Деса нямаше време да хшс 
лп ни за дълг, ни за подвиг. 
Изправи се пред мен, по.бързо 
от мисълта, по-силна от осъз 
наглото. Някои ще кажат, че 
постъпката й е просто рефле
кс Но партп:$анската борба 
ни бе научила в такива случ
аи Да залягаме. Л

миг крилата й пречупегпг увие 
маха и тя се свлече. Макар и 
късно, аз я блъсках да залег 
не и залегнах до нея. По яке 
то й изби кръв. Беше ударена 
на няколко места. Хванах г,\а 
вата й. Дсса отвори очи, нап
рави усилие да говори, но по 
вече погледът й, отколкого ус 
тата каза:

подчертаваше още повече изя
щната и шия.' Изпитвайки неу хващали вяра на мъж. 
добство от своята женствено
ст, Деса често пъти вършеше 
странни и смешни неща. При 
Лълги преходи, когато и най- 
яките мъже едвам издържаха, 
вървеше, без да се оплаче, без 
Ла охяе. Ако някой се опитва 
сте ла вземе част от товара й, 
за ла й б-цле по-леко, тя отказ

може бн
пред мен застане жеиата-
ка? май

всичко, АО което се досягаше. 
Усетих как ръдете й достигна 
ха душата’ ми и как под ггргь 
стите й умрях и се родих друг, 
непознат на себе си и познат 
може би само на нея. Пред у

Деса! Да имахме поне 
от това, което имаше

част
тя, за

да бъде то нашс настояще н
— Не нлемо пи у Бугарску, бъдеше, наше псякаъле и всич 

ко, наше начало и край.шг у Югославшо, бугарине!
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Какво произвеждаме• • •

вилш ризи. и по един и полови-., 
на костюм..

м ег ал ообр а б> пращат аУСПЕХИТЕ ИЛ МЕТАЛООБРА 
БОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕ
НОСТ

ция на 
промишленост в Югославия.Хигиенични резерви
ТЕКСТИЛНА ПОКРИВКА ЗА 
ДВЕ ЮГОСЛАВИЯ

НАД ДВА МИЛИАРДА 
КИЛОГРАМА БРАШНОТТрсо 1964 година металообра

ботващата промишленост ПОСТИ! 
па 26 на сг.о увеличение в сран 
ние с предишната година. Да не 
наброяваме стотиците тонове от 
ливки и други подобни продук
ти, но да видим какво е дала та 
зи промишленост непосредстве
но на потребители <ч :

Ето цифршР: 54 202 гопварас.г 
и други печки, 28.852 перални 
машини, 82.960 «нейни машини, 
26.582 селскостопански машини, 
9.423 трактора, стотици хиляди 
други видове машини, мог.бри и 
други стоки.

Автомобилните фабр.ч.’ I са 
произвели 9.081 камиона, 27.854 
автомобила, 48.142 мотоциклета 
и 338.023 велосипеда. Това е са
мо трета част от цялата продук

(Някои здравни 
Лесковашка 
резервИ, решили а бъдеще лека 
рите оместо с чист сапун да се 
мият със сапун за пране.)

оргтшзации е 
околия, търкайки промишленостТекстилната 

през 1964 година бе втора по про 
дукция. Тя произведе 131.279 то 
на прежда и произведе за дома 

и чуждестранен

Хранителната промишленост 
през 1964 година е снабдила юго. 
славския и чуждестранните па 
зари с-ьс следните 
храни:
48.761.тона тестени продукти, 
105.635 тона.олио, 21.075 тона 
маргарин, 37.902 тона салам и 
колбаси, 53.228 тона консерви-, 
рано месо, 29.630 тона консерви 
рани зеленчуци, 57.357 тона пло. 
дове. 30.414 тона рибени кхшеер 
ви, 5.428 тона концентрат-супи 
и чорби и пр.

пазарши ил
377.795.000 квадратни мютра па- количества 

2.021.000 тона брашно,В Здравния дом на Х-град този ден беше пасрол1сно засе
дание на колектива с една единствена точка па дневния ред:

Резерви.
— Другари, лекари, здравни работници, служещи и други 

трудещи се по здравеопазването! КаьТо виждате всички пред
приятия търсят резерви. Затова и ние организираме говя засе
дание за да потърсим резерви е нашия здравей дом (Да живе
ят резервите!). Както ви е известно нашият здравей дом работи 
при твърде трудни условия, защото пие работим] в среда>, къде- 
то здравното състояние па народа е твърде добро (Долу народ- 
жхЛо! здраве!). Често пъти се случва да има дни, когато не доШде 
нито едни човек да 7юнскп здраве . . .

Затова другари се налага да търсим резерви — продължи 
докладчикът. — Да търсп.ч резерви, за да може и нашият здра
вен дом да подпомогне стопанската реформа. А сега да разис
кваме другари! —

— Точно така е — взе думата секретарят па здравния 
дом. При нас има огромни резерви и затова предлагам нашите 
лекари да не си .княТ вече ръцете е чист сапун, а да правят 
това със сапун за пране. (Да живее сапуна за пране). Знаете ли 
колко ще спестим другари?

Обади се и втория член на колектива:
И не само това, защо да си бършем ръцете с пешкири. 

Знаете ли колко много изразходваме пари за пране па кърпите. 
До кога ще разсипваме народните пари. Ръцете ще сушим дру
гари: и тоза през лявото на слънцето, а през зимата край печ
ката. С това .ще спестим много народни пари.

Стана и третия член от колектива:
— Другари, аз съм отдавна привърженик на тази поли

тика: да се търсят резерви. И като познавам добре работата на 
нашия здравей доаь, имам няколко предложения. Знаете ли кол 
ко много пари изразходваме за миене на плювалниците. Трябва 
да ги премахнем и да засилим възпитателната работа всред на
рода — да не плюят.

—: Нека плюят на земята — обади ав някой.
— Точно така е другари — взе дум\зТа друг здравен ра

ботник — и загцо например нашите лекари толкова са се само
забравили и при преглеждане на гърлото на хората променят 
дървените лъжички за всеки болен. Това съвсем не е нужно. С 
една лъжичка може да се работи, да кажем един ден. Тук пе 
може да стане никакво заразяване, заш.ото те и така са болни, 
пак и да дойде до проширяване на болестта, какво от това. И са
ми виждате колко малко болни имаме.

— Точно Дака е — повикаха всички.
— И гега, когато 11америхм\е достатъчно резерви — в за- 

ключенг.е каза Ооклъд'(.икът — да преминеш към втората Гонка 
от дневния ред — увеличаване на личните доходи! <..

мучим тъкани, 52.514.000 квадрат 
ни 'метра пълнени платове 
12.178,000 квадратни метра лене 
пи др. тъкани. Оевеи това са 
произведени: 22.710.000 квадрат
ни метра тъкани о>т изкуствена 
коприна. Това количество е до 
статъчио да се направи покрив 
ка за две Югославии.

Другите заводи са произвели 
общо по три чифгй. чорапи за

и

всеки тогославятшн, две и поло

Интересни новини

БОЙ С ПЧЕЛИ
че по този начин ще ги изгон 
ят. Но иацразноз.

През втория ден применени 
някои съвременни химически 
средства, но и този опит оста 
над безрезултатен. Пчелите за 
почнали да обикалят „новата 
си „къща" и нападнали всеко-

На една от американските 
аерогари се случила необикио 
вена битка, каквато още не е 
забедежена в зналцте на вое
нната авиация. Четири дни се 
водил „лют бой" с рояк пчели, 
конто се настанили в елин во 
енен хеликоптер.

Първият ден хората, които 
се Намирали на аерогарата с 
дълги дървета разбъркали ме 
стата на пчелите, като мислели

с гумена .мушама, но щом_на-. 
мерали съвсем малко място,, 
излетели всички навън и пак:
нападнали хсрата-

Едва на четвъртия ден от то. 
зи славен бой един от войни-, 
ците се досетил да викне на 
помощ някои пчелар. Този чо. 
век, който нищо не разбирал, 
от всените стратегии и такти-. 
ки, гросто хванал пчелата ца 
рида и целият рояк се 
•рил вън от аерогарата.

го.
Изнемогли, войниците реши 

ли да ги унищожат на едноста 
вен начшг, чрез изолация от 
вън. Хеликоптерът бил покрит

надге-.

I

НОВ НАЧИН ЗА ОПАКОВКА
НА МЕСО ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ

Германските учени устано
вили, че с-ьществува и вита
мин за „добро настроение”.

Известно е, че някои хора 
.много внасят в организма си ви 
тамян Б. които спорен мнение 
ка учените е двигател на .доб
рото настроение.”

Този витамин се намира в 
боба, зеления лук, зелето, Фа 
сула, моркова и лр.

Изнамерен е нов начин за о 
паковка на месото^ така че 
след като са извали от хладил 
ника ла не се разваля така 
бързо. По новият «метол, «меоо 
то се слага между лва листа 
ст плаергична материя. Слел 
това пол натиска на преса лис

жду месото и обиквата. Така 
опакованото месо се замразя 
ва на телшеурат^ча от минус 
20° и се складира до отнасяне 
то на пазара. Новото е в това, 
че така опакованото месо мо
же ла се запази пресно дори 
еди а голина и то при условия, 
които владеят в кухнята на до 
макштята. При приготовление
то месото има с^щия вкус, ка 
то съвсем -пресното.

Богдан НИКОЛОВ

ИВ1 в

СЪОБЩЕНИЕ 

НА РЕДАКЦИЯТА
товете херметически се залеп- 

същевреме-ват ло месото, а 
нно се изтласква намиращия 
се въздух, който е останал ме

УМОЛЯВАТ СЕ НАШИТЕ РЕВИЗОРИ И УПРАВИТЕЛИ
ТЕ НА УЧИЛИЩАТА ВЕДНАГА ДА ИЗПРАТЯТ ПОРЪЧКИ ЗА 
«ВЕСТНИК „БРАТСТВО” И „ДРУГАРЧЕ”, ЗА ДА МОЖЕМ ОТ 
СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НАВРЕМЕ ДА ИЗПРАЩАМЕ ВЕСТНИ
ЦИТЕ.

• •«

Мусшацише ирез вековете „.когато вали дребен дъж
дец, обикновено изглежда ка
то чели ,/пее”. Това идва оТ 
там, че равномерното падане 
яа капките предизвиква звук, 
който прилича на ,.песен”.

и мустаците. Авторът казва, че 
най-различни по фор,ма били 
«мустаците и бралите на фран

Неотдавна бръснарят Лаело 
Маркуш от Була Пеща издал 
една оригинална книга. На 300 
страници той разкрива много .цузите от всички други народи 
вековната история на бралите през вековете.

„ДРУГАРЧЕ” ИЗЛИЗА НА 4 СЕПТЕМВРИ Т. Г.

а I

Между шурисшише „шърюЬи,и“ Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ

яай-омзт/, 'рр? Уси/в
■

■ ч
Vа:
у


