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Предконгресна днн в ССРИ в Босилеградско На въпроси за стопанската реформа

РАЗРЕШАВАТ СЕ 

РЕДИЦА ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА 

ИЗДИГНА „СВОБОДА"
I

Предконгресната дейност в 
организациите на ССРН в Во- 
силеградско е богата и разноб 
разна. От ден на ден тя се за
силва. особено сега след при- 
вршването на селскостопански 
те работи.

Проведоха се вече по две 
събрания в месните организа 
ЧИИ на ССРН и в Црдоужници 
те. На тези събрания се рази 
еква върху досегашната рабо 
та, уточниха се срокове за про 
веждане «а извънредните съ§ 
рания. На тези събрания об
стойно се обсъди досегашната 
дейност на ограиизациите 
Сониалисмгческия съюз между 
двата конгреса.

На тези оьбоашш

.ч-патериали и да продават кон
фекцията по цени които не ще 
доведат до загуби. „Техническо 
то и статистическото преоценя
ване показва, че нашия стопан 
ски отрасъл е в добро положе
ние. Но кстато се изпреплетоха 
разни инструменти и законите 
на пазара възникнаха -мяого- 
С-ройни проблеми, които ни ка-

ОПРАВДАН ОПТИМИЗЪМ В ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ В ПРЕ 
БРОДЯВАНЕТО
ЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА МАТЕРИАЛ И ПО 
РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ. НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ИД 

I НАТА ГОДИНА — 1.200,000 БРУТО ПРОИЗВОДСТВО.

НА МОМЕНТАЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ. ГО

СЪБРАНИЯ 
В МЛАДЕЖКИТЕ 

АКТИВИ

В новите Хали и трудови поме 
щения е реконструираната „Сво 
бода”. Всичко е ново, само ра- 
боТ1 тоците са същите. Стоят зад 
лентата от преди десетина дни 
макар парните преси още да не 
еа пуснати в действие. „Градня” 
не е завършила всичките рабо
ти, предвидени по договора. 
Но мрачните прахливи и те сни 
помещения, в които работеха ра 
ботниците от ..Свобода” отскоро 
са напуснати .След няколко дни 
Ще спре да работи и ръчна
та гладачница единствена следа 
от старця цех. Тогава нова „Сво 
бода” ще заработи с пълна мо
щност. Но колектива измъчва 
една мисъл: как най-добре да 
се използва съвременната тех
ника за да се преодолеят труд 
постите в които се намери це
локупната югославска -конфек
ция.

конфекционнор овградек от о 
предприятие, като преработва
телно се намери пред обектив

на

се разис
ква по въпроса за изкупуване 
то на излишъците ст 
стопански продукти, за цените 
им и дейността на земеделски 
те копереации.

Проявява се чувствителен ин 
терес към комуналната дейно 
ст В много 
самооблагане

ЪЩ. V'

селско-
В период .между 20 

ври и 5 октомври т. г. 
риторията на Димитровградска 
комуна бяха проведени предна 
борни събрания в младежките 
активи. С това приключиха и 
подготовките за избиране на 
нови ръководства в активите. 
Изборните Събрания са насро
чени от 10 до 30

Освен подготовки За нзбори 
те в младежките активи бяха 
засегнати кадрови въпроси, съ 
бирането на членския внос, ор 
ганизациокното укрепване’ на 
младежките редици и пр.

В изоставане е, обаче, офор
мяването на седем младежки 
актива в осмите класове на ос 
ноЕннтг училища. В плана на 
Общинския комитет на мла
дежта е наскоро и тия активи 
да бъдат оформени, като редом 
с това се проследят и текущи
те проблеми и въпроси из жи 
вота и дейността на младе- 
житр.
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села чрез местно 

и доброволен 
труд ще се поправят пътища- 
та, ще сее залесяват голини и 
тн. Обсъдена е и работата па 
лшробмте съвети;, електрифи
кацията на селищата и жизне 
ното равнище след стопанска 
та реформа. В някои села се 
изтъкна недостъпното разпро 
странеиие на печата и на дру 
тате средства за информации. 
Изтъкна се, че местните орга 
низапин на ССРН имат сред
ства за тази чел. но липсва и- 
пъщиатива'. Има подружнци; 
които не получават нито един 
вестник.

| ЩШт
г ; . - ’ ; . '

шшйй шш
V ••у

ЩщЖ
с.

октомври .

КАЧЕСТВОТО НА СУРОВИНИ 
ТЕ И РЕАЛИЗАЦИЯТА УТЕЖ
НЯВАТ ПРОИЗВОДСТВОТО

Покрай застоите в цроизводст 
вото поради ненавременното за 
вършване на строителните 
монтажни работи, каклго и рабо 
тата върху организирне на про 
изводствения процес в духа на 
новите стопански мерки димит-

ЛУД: ' • • . . ■
В някои организации на 

ССРН има прояви на неактпв 
ност и в салште ръковод
ства.

и
КРОЕНЕ В „СВОБОДА”

ни трудности. Две трудности са 
от съществено значение — на- 
баЕката на ' качествени матерна 
ли за камгарн мъжи костюми 
(оС1НОвно произведение) и реали 
зацията па производството. „Ле 
текс” от Лесковац не е в съсго 
яние да достави 10 000 метра 
камгарн и „Свобода”' е принуде 
на да произвежда; дамски манта 
и др. А по-късио и шлифери от 
синтетични тъкани ако набавят 
суровини. Ще произвежда сто 
ки за които не е сигурна че ще 
намери сигурен пазар.

От друга страна докато цени
те на суровините растат Заво 
дът за цени трудно одобрява: но 
ви цени на готовите произведе 
пил така че в димитровградско 
те предприятие са принудени 

и програмата! за Да купуват по слабокачеотвени 
тържествено отпразнуване «а 
лепя ма Нишкия университет.
На 14 октомври в амфитеатъра 
на Техническия факултет ще 
стане тържествено 
ма Университета, 
пгмеьсл п.уппт
на Университетския съвет, рее 
ториге па университетите з 
стр а на та, об и хествсм ю-пол яти че
тки и кулурпи‘дейци от, Бол
та, д и Ниш. гпееподазагз.пя и 
сътрудници на Университета п 
студентски представители. Рок 
топът на Университета Брани- 
мип Япкопич ще даде прием в 
Г.ала на Техническия факул
тет, а Рагко Митич, председа
тел и.гг .Общинската .скупщина п 
в Ниш ще даде в хотел .Парк” 
тържествен обед за участници 
те в тържеството. Вечерта за 
учатаиците в празненството ще 
бъде дадено пгоедогмзлепие на 
. Кошама” п Народния театър.

На втория ден Ратко Митич

Ст. Н. В. Велинов рат, ако за месец два не се поп 
раен положението, да намалим 
производството с 20 на сто”, — 
казва директорът на „Свобода”.

Реализацията не е добра не 
само зарад закъсняване на раз 
решението за новите цени но и 
зарад намалената покупател
на мощ на населението, защото. 
не навсякъде е извършена ре
валоризация на личните дохо
ди.

ДНЕС ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ 

НА УНИВЕРСИТЕТА В НИШ
— Ще се сасшояш тридневни тържества ио случай 14 октомври ■ Празника 

на освобождението и деня па университета в Ниш
Но и покрай това в „Свобо 

оптимизъм. Считада” владее 
се че предприятието ще е в със 
тояние да осъществи чист доход 
от 65 милиона динара и ще е в 
състояние да преодолее труднос 
тпте, настъпили 
стоя в производството и обек 
дивните трудности на пазара.

(Следва на 3. стр.)

на освобожде
нието на Ниш — 14 октомври — 
от тази година става и празник 
на Нишкия университет — зая 
ви на неотдавна състоялата се 
«Чрес-кснференция ректорът п а 
университета 
вич.

Празникът брение на културно-битовите у 
еловия. Понастоящем се строг-, 
нов дом за студентки и др., а 
ректоратът получи нови поме
щения в сградата на Околийска 
та скупщина и Ниш.

Изготвена е

специалисти, чиито знания, спо 
ред изявление на официални ли 
ца, пе се различава от това па 
останалите университети в стра 
на та.

Сътрудничеството ей нишки
те факултети съ сстопанските 
организации е на завидна висо
та!. Само Електронната индуст
рия в течение иа 1963

следствие за

Бранимир Янко-
1Ш11М11Ш11|1М!1Ш.'1111]|1ШШ1Ш11Ш1Ш1111[|1111111М1111ШМ1|||1Ш11111Ш11ШШ1||1Ш!Ш]!От основаването «а първия 

факултет в Ниш — — 1965

откриваше 
ма 'коет:о ще 

всички членове Едно решение 

излиза ош йисалищаша

тшт ШШ

Още през 1963 година Общи 
меката скупщина в Димитров 
град взе решение за агр0мппн 
муКщ н производството иа пше 
нмца. С тази мерка

интересува как се провежда 
агроммнпмума пито пък част
ните производители търсят Съ 
ветите ма специалисти за най- 
добра обработка на земята. Си 
гурмо с, че добивите от тези 
площи са били низки, а това 
вреди и ма производителя п 
на стопанството па общината. '

Тъ.ргвайкц от факта, че н за 
дължителнмте мерки трябва 
да спомогнат да се разбият из 
останалите схващания в сел
ското стопанство селскостопан 
ската служба към Общинска 
та скупщина „размрази” ста 
рото решение за агромнниму- 
ма, за Да види как се прнлага 
то п предвидените места.

Инициативата е добра, ма
кар, че е заксияла две годпип. 
Защото, могло е да сс случи 
решението още да сс хлади по 
чекмеджетата «а някои служе 
щи в Общинската скупщина.

М. Бакнч

А1 частните
производители в долината па 
Ипшапа — местностите „Бога- 
тииа”, Желюшко поле и Лука 
вица след това Две попови ми 
ви, Крушие, Гладно поле, Гра 
дини, Бачепо и някои места в 
района Забьрдне се залежа
ват да заспват с атестп рачо се 

ще връчи отличия иа. проявили Ме „а високодобпвни сортове 
те се дейци в работата па ииш пшеница с редосеядка иай-къ 
ките факултети, а след топя' п 
Летния театър в Нишката кре
пост ще стане '.студентски ми 
тинг. На третия ден в амфите
атъра па Техническия факул
тет ще бъдат предадеш! нагря 
ди на най-добрите студенти, п

л

ШШШШШЙШ
НИШ — УНИ ВЕРСИТЕТЕН ГРАД спо до 20 ноември в годината. 

При топа за тях е задължи тел 
но Да употребяват по 300 кило 
грама изкуствени торове на е 
дни хектар обоаботваема площ 
Под удар ма това решение са 
намериха към 100 хектара ни 
пи. За неизпълнението

годиш е отпуснала 2.137 етапен5 годинц. а никнаха вече 5 фа 
култета, няколко високи и вие- дии. Разширява се сътрудниче
щи училища, на които учат към ството и с МИН и други стопан 
17.000 души. Все ло-големият ски организации в града и око 

лилга. Университет се е обър
нал с апел към общинските еку 
шпиии в околията да подпомог 
ггат издигането на кадри като 
дават повече и по-висбки сгипоц 
дии. Правят се усилия за подо

тгрилив на учащи се в града на 
Нишава глтр аъдава основавано 
то иа първия околийски унивор 
ситет. и седми в страната, уми 
верситега в Ниш. Тапи година 
излезе и първия випуск от 200

след Това • се съст.иг съв- 
местио заседание на униоорси 
тстския съвет и университсто 
кото вече.

иа те
зи агро предписания са предип 
дени наказателни мерки.

До днес обаче никой не ссМ Андонов



„БРАТСТВО"
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ТЕСНИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАС СА 

ИСТОРИЧЕСКА НЕМИНУЕМОСТ
въсШапиешо в МакедонияПо иовод Деня на

МО: Започвайте с това 

което имате ЗАМ 1Г.СТН ИК- МИ И ИСТЪ РЪТ МА НАРОДНАТА ОТБРАНА НА НР БЪЛГАРИЯ ГЕНЕ- 
СЛАВЧО ТРЪНСКИ В БЕСЕДА СЪС СЪТРУДНИЦИ НА В-К БРАТСТВОЗАЯВИ 

РАЛ-ПОЛКОВИИК
• • •

I
ду другото бе казано; „Вдигне
те всичко, което е честно, кос* 
то нека да се бори против фа- 

заооеоител и неговите

Въоръжощто въстание в Ма
кедония се развиваше при не
обикновено сложни условия. Лъ 
жливите лозунги за осообожде 
ни сто на Македония, и възтор
гът па българските .фашистки у 

че са осъществени

конгреса, а също 
на -нашия Съюз, който ме

дателят па Общинската охеупщи 
иа Оголех Наков и секретарят 
на Общинския комитет па СКС 
в Димитровград Георги Алек- 
сов им устроиха прием в мотел 
..Балкан”.

Използвайки краткия престой 
в Димитровград помолихме про 
славения командир на трънски- 
те партизани да изнесе за чига 
телите на в-к „Братово" впечат 
ленията си за Компреса па Съхо 
за «а бойците, кахсто и впечатле 
пи ята от вълнуващите срещи с 
мпогобхрюйпи съра: иици и дру
гари по оръжие от Югославия. 
Отзовавайки се на пашата мол 
ба другаря! Славчо Трънски 
заяви:

„Искам -най-напред да използ 
вам удобния случай и чрез ва
шия вестник да изкажа долбока 
благодастхост хга държавния сек 
ретар па, народната о .брана ар
мейския генерал Иван Гошнях 
за любезната покапа да останем 
няколко дххи след конхр&са на 
гости а Югославия. Искам да 
изкажа също Така и нашето за 
доволство от поканата да 11:3 и- 
съствухгаме на конгреса'. ог офи 
пиолпите и неофициални сре_ 
нщ, които имахме по врслс!е на 
панхето пребиваване. Тук най- 
иапред имам предвид срещите с 
другаря Расхкович, с Йовал Ве
селинов, който ни прие в Цен
тралния комитет «а СКС. с дру 
гаря Ристо Антунович и др.

Много сме доволни също така 
и от работата яа самия конгрес, 
който мина делово и организи
рано, скромно, без излишна шу
мотевица.

В неофициалните езрещи с бив 
ши партизани от партизанската 
борба «ие отново се върнахме 
към ония дни, -когато делехме и 
скърб и радост, когато гонехме 
една цел — да победхжм общия 
врзг — фашизма- Тогава ние не 
правехме сметка :на чия терито 
рия водим борба, кой колко сра 
жекия е -имал. кой колко жерт 
ви е дал. И ако тогава беше та
ка, то сега, когато ни свързва 
общата цел — изграждането «а 
социализма в двете страни — 
връзките между двете страни 
стават още по-неразривни. Сре 
щите с бившите партизани бяха 
естествени, задушевни и ние 
много пъти през това време се 
хтросъ лз я в а хм е, макар че това 
скривахме един от друг. Днес. 
когато напускам! Югославия, ис 
към да изкажа благодарност 
на- Съюза на бойците в Югосла
вия, който ни покани да гхрисъ

ствуваме ‘на 
така и
включи в състава на делегация 
та1 с което мй даде възможност

На Конгреса па Съюза па бой 
ците в Сараево присъстпухза и 
делегация хга Съюз-г хга бойците 

НР България, възглавяванашистхххя 
български агенти. Заемсп‘е се с 
работа и наваксайте онова, кое 
то стс пропуснали ие но ваша,

са бо

на паГчт замести ик-п р едс еда/гел я 
Съюза на бойците Веселим Геор 

генерал-гю лкопх хи хе Слав

отново да видя ония места, по 
които съм минал преди дваде
сет години и да се орещна с мчо 
го бойни другари от Югославия.

правници.
„заветните” им мечти привляко 
ха част от народа и временно 
го бяха отделили от въоръжена 
ата борба против фашисткия о- 

.За това допринасяха

но по вина на няколко 
гьори.. . Другари македонци, 11Ч 
борба!... Ваш дълг е да помогне 
те героичната борба на съветс
кия народ, да помогнете борба. 
та па останалите народи на Юго 
славия, които се вдигнаха па 
въстание против гнетнтеля. . 
През средата иа септември бе 
образуван нов покрпйпнпски ко 
мнтет в Македония начело с Ла 
зар Колншевски, а нпскрро слсО 
топа бе създаден и покрайпин 
ски военен ща6 в Македония. 
Бяха създадени първите парти
зански с треди: прилепеният,

хчге п и
чо Трътки, Член па делегация 
та. След конгреса по покапа иа 
държавния секретар ,хпа иа|род- 

о: Орана на СФРЮ Иванпата
Гошппк Гл>лгареката делех-ацихх 
пребивава няколко дни в Юго- 

Iк;ат па Югоолав-

купптор 
значително колебливите и вре 
дителски елементи в покрайпин 
скня партиен комитет начело е 
Шаторов.

Трябваше, доста време и уси
лия за да се превъзмогнат труд 
лия. за да се превъзмогнат труд 
отношение бе оказана на лкисс- 
донските другари от страна на 

■ ЦКпа ЮКП. В писмото па дру 
гаря 7’нто от 24 юли 4941 годи
на до покрайнинския комитет 
па- ЮКП в Македония решител 
по бе осъдена контрарсволюци- 
егннлта дейност па Шаторов и бя 

следните задачи

елаязия като 
ската пародии армия. През това 
време делегацията бе приета от 
председателя па Съюза па бой
ците Ллехссапдър 'Рапкович, от 

.политическия секретар на ЦК 
Iта сръбските комунисти Йзпаи 
Веселинов, от члена на ЦК ма 
СКЮ Ристо Аигупович и др. 
По време на пребиваването в 
Югославия делегацията! посети 

'Белград, Скопие. Ниш и Пирот.
На път за София другарите 

6т българската делегация, при
дружавани от съратника на Сла 
вчо Тръхтоки през славните пар 
тизанокл дай генерал Васо Сма 
евич. бившия партизански ръко 
водител Божидар Колич и пред 
содателя на Общинската скуп
щина в Пирот Любиша Златко 
вич хгаплавиха кратък престой 
в Димитровград, където предсе-

скопскня и кумановскнят.
Новото Тисово писмо окурал 

жи и насърчи македонските пя 
трпотк:

„Нека не ви обезкуражи то
ва че няагяДе достатъчно <яръ. 
жие, започнете с това което и- 
матс”.

По това време станаха и пър 
вите въоръжени акции против 
окупе.тора. Една от тях е напа
дението па прилепения парти
зански отряд па прилепения но 
лицейски участък и затвора па 
11 октомври 1941 година, когато 
и започна въоръжената борба на 
македонския 
на югославската освободителна 
борба.

а 'а иссГп вени 
на всички патриоти и прогреса 
впи .тора е Македония:

,,а) вдигайте във въздуха ж. 
в. линиите; 6} вдигайте транс
портни влакове; в) опожарявай 
те и унищожавайте военните 
материали и гфовиантл, опреде 
лен за окупатора и за борба про 
хи в Съветския съюз; г) правете 
саботаж по фабриките и ми
ните. По възможност мините 
да се унищожават; д) сечете и 
късайте телефонните и теле
графни жици, и то постоянно, 
защето така се спират съобще
нията и движението на неприя
телските съединения и матери 
алите. Унищожавайте всичко, 
което служи на окупатора и па 
враговтее на Съветския съюз. 
В тези неприятели спадат и бъл 
горските окупатори".

В началото на септември 1941 
година ЦК на ЮКП изпрати от 
ворено писмо до членството на 
ЮКП в Македония, в крето меж

народ в рамките

Трънски Смаевич и Георгиев

Накрая искам да пожелая тези 
връзки между нашите съюзи и 
между нашите две съседни стра 
ни да бъдат още по-здрави и 
Контактите още по-тесни. Тия 
връзки, чиито основи сложиха 
другарите Тито и Живков, ще 
се развиват и укрепват още по
вече, захцото това е историчес
ка' неминуемост. Ние носим най 
добри впечатления от посещени 
ето в Боонз и Херцеговина. Хър 
затско, Сърбия, Македония, от 
топлите и задушевни срещи с 
другарите, с които имахме въз
можност да се срещнем, от по- 
стххженията във вашата страна 
в социалистическото изграж
дане.

Всв повече дефицитни стоки в 
Димитровград

През последно време списъ 
кът на така наречените дефи 
цитни стоки
ТЪРГОВИНСКО
юли" Нараства. В момента не 
могат да се намерят строител 
шх материали като: всички ви 
дове ламарина, беетонно желя 
зо, цимент. Дъски итн. Търгов 
ските предприятия на едро не 
дсстазят също така и емайли 
Рани съдове за домакинства и 
шевни машини.

в магазините на 
предприятие „7-

ГОСТИТЕ И ДОМАКИНИТЕ ПРЕД МОТЕЛА
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А. Д. ЙОТОВ

Из исшорияша иа ююславско-оългарскише отношения(По време на посещението 
в България другарят Тито 
не веди а ж си спомни за 
първото посещение в Бъл
гария и за срехцита с ве
ликия син «а българския 
народ Георги Димитров.
Запознаваме читателите с 
тези . исторически дни).

В края на ноември 1947 го
лина другарят Тито поозти НР 
България първи път. След пре 
биваването на българската де 
легация начело с Георги Дими 
тров в Югославия и разгово
рите на Блед през юли 1947 го 
дина беше уговорено правител 
ствена делегация на югосла- 
вя да посети Н. Р. България.
Така дойде до първото посе
щение на другаря Тито в Бъл 
гария, две години след завър
шването на войната когато две 
те съседни и братски страни 
започваха изграждането на со 
шхализма .Тито беше известен 
в България като вдъхновител 
й творец на братството и един 
ството между южнославянски 
те народи. Славата му на про 
славен партизански комендант 
беше известна на воеки бълга
рин. В тези дни той беше си
ноним иа прогресивните теж-
новия на народите за свобода и „Приемете скъпи 
демокрация. Затова цяла Бъл Маршал, пламенните поздрави

; ; гария. го посрещна с въоАуше гранич^Кнаадл|?иеИота Годе 
вление и любов. чка околия.

ше със старото, което разделя 
ше нашите народи, което с ве 
кове стоеше между нас".

Говорейки за перспективите 
на двата братски съседни на 
рода другарят Тито ,-вливаше 
вяра в изграждането на соци 
ализма и че съдбата на двата 
братски народа е в техни ръце.

„Ние имаме трудни задачи 
хтред себе си. Никога не тря
бва да се забравят трудности 
те, които стоят п-ред нас. За 
това ние и не обещаваме^ че 
вднага ще потече мед и мляко. 
Трябва да бъдем готови и за 
най-Ролеми трудности, но ви 
на ги трябва да имаме пред
вид. че един ден тези труднос 
ти ще бъдат плодоносни и ние 
ще постигнем смюва, към кое 
то се стремим и към което се 
стремяха нашите прадеди". — 
Така говореше другаря Тито 
на насъбралия се народ.

Взимайки думата, Георги Ди 
митров каза:

ПЪРВОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ДРУ
ГАРЯ ТИТО В НР БЪЛГАРИЯ

ТИТОВОТО ПОСЕЩЕНИЕ БЕ 
ПРАЗНИК ЗА БЪЛГАРСКИЯ 

НАРОД

Па. Когато влакът пристигна 
на гара София целият град бе 
излязъл. В този момент на пе

другарю маршал, е празник за 
нашата страна, радост за вся 
ко село и колиба, въодушевле 
мие за всяко българско сър-

Думите на председателя, из 
казани с вълнение като че бя 
ха откъснати от езика иа венч 
ки присъствуващи на 
и на хилядния народ, който в 
тези минути се намираше край 
радиоапаратите.

Първата среща с бългаг>ско 
то население в Драгоман бе то 
пла и сърдечна. Тито, трогнат 
от вниманието, се обръна към 
присъствуващите, като каза:

„Стъпвайки н я братска зе
мя .Отечественофронтовска Бъл 
гария, кояхо воли най-вели- 
кия син на българския народ, 
лто.-гаоят Димитров, аз ви из
казвам най-сърдечни и най 
топли поз.\патш от народите 
на Югославия".

Пътуването на Тито от Дра 
гоман до София беше величе
ствено. Влакът минаваше през 
шпалир, направен край линия 
та от местното 
този шпалир 
ст, колкото влакът 
ваше.-София-

СРЕидИМИТРОВГИ к "Нопа Югославия и Нова
А България намериха свой път

Гагата в София беше укра- от момента, когато разкъсаха вори на осем 
Вашето идване, сена с цветя, лозунги и знаме със всичко което

ропа се срещнаха двамата Ръ 
ководители да двете съседни 
страни Тито и Димитров. То
ва им беше първата среща 
след раздялата им в Москва, 
х.огато Тито се завърна в своя 
та страна по партийна задача. 
Срещата на двамата революци 
опери и известни борци за ра 
ботнически права беше много 
сърдечна. А след това двама
та 'обичани ръководители по 
теглиха в открита кола от га
рата към центъра

Беше вторник, 25 ноември 
1947 година. Прохладно, но слъ 
ичево ноемврийско утро. Ш>р 
вата гранична гара Драгоман 
беше украсена с югослашжи 
и' български знамена, 
цветя. Всички бяха 
нс са,мо

гарата
с много 
иа крак 

но и вв Драгоман, 
съседните селища. Хората из
минаваха пеша десетки 
метра, за да дойдат 
Драгоман. Строи 
зи на очи подаваха 
Тито, за да му 
„Добре дошъл".

кило- 
на гара 

хора със слъ 
Ръка на 

пожелаят
на града, 

приветствувани от хиляден на 
род. И така беше все дое поя 
вата на Тито и Димитров' на 
балкона на Министерския съ 
вет, където на площада ги о- 
чакваше даистохиляден народ. 
Този митшгг можеше да се сра 
втигва само с митинга, когато' 
София посрещна Георги Дими

Когато влакът влезе в драго 
майската гара въодушевени въ 
зклицания и песни

„Щастливи сме, че в своята 
среда имаме делегация на бра 
токите народи на Федератив
на народна реепублика Ю1100 

начело със славния мг'/у 
Тито, нашия верен и ис-

се прене
соха в прохладното утро. Пред 
другаря Тито облечен 
шалска

в мар- 
застана лаихзя. 

шал
крей приятел...

... Аз нарочно подчертавам 
на Тито, че ние заедно

униформа 
пръв председателят на общи
ната с «яколк-о девойки в бъл 
гарски народни 
подаДе хляб и сол по стар сла 
вянски обичай. След това пре 
дселателят на О. Ф, комитета 
приветствува скъпия гост:

тоов гри завръщането му от 
Москва. Появяването на Тито 
и Димитров предизвика нести 
хващи възклицания „Тито-Ди
митров". Тито пръв взе дума 
та и в своята реч, произнесе 
на пре 1. хилядния народ меж
ду другото каза:

носии и му
думите
ръка под ръка ще вървим в 
добро и зло. Ние заедно ше 
превъзмогваме тарудностите 

нашия път".

население, и 
бе толкова по гъ 

наближа-
. .1

ЛТУГяПЮ на
В следващия брой: Тито го 

митинга в един
ги свързва ден.
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За създаване на ио-силни комуни в СР Сърбия

ЗАКРИВАНЕ НА 

НЯКОИ ОБЩИНИ
ПрвдседатсАят на Скупщина избирателните и в общинскигг ■ йгам г™

^^“олийескитеП|<упщиниЛНа иият^^а^ови^

това съвещание бяха оосъде- усъвършествуъане начина на 
иИ въпросите за условията на финансирането иа общеегвено- 
бъдещото развитие на общини политическите общности ' зада
те СпМкою™тТЛ:11!Я меха- чите в обдаста на бюджетното 
низъ-м в комуната. потребление и за мерките по

На това съвещание ояха ра съгласуване на това потребле 
вглеждани предложенията на ние с общия ход на стопанство 
околийските и покрайнински то в републиката. Прсдседате 
скутрщчи за съединяването на лите на околийските скупщи 
някои общини в СР Съроия. ни обмениха мнения1 г пеп\/б- 
Зае се становище, че трябва ливанските функционери и 
да се закрият около 25 до 30 И
малки общини в републиката, 
тъй като за това съществуват 
политически и други условия.
Още преди три години се ечи 
таше, че тези общини нямат 
нужните условия за по-дълго 
съществуване и самостоятелно 
развитие.

Обаче преди да се установи 
окончателния списък ще бъ
дат (организирани всестрани 
разисквания на събранията на

СТАДО
МНЕНИЯвъз връзка с подготовките за 

изготвяне на перспективния 
план, а след това и по пробле 
мнге на ПТТ —. съобщенията 
в Сърбия.
На края се изтъкна, че по-тези 
Въпроси 
трябва да организира отделно 
съвещание, в работата на ко

ОБЕДИНЯВАНЕ Н! ЗЕИЕДЕАСНИТЕ^ КООПЕРАЦИИ
На няколко сесии на общип 

ската скупщина в Босилеград 
както и Иа събранията на об
ществено-политическите оргаь 
пизации в комуната се разис
ква по въпроса за Обединява
нето на земеделските ко0пера 
иин в единен селскостопански 
комбинат. Ие без основание е

това предложение. Сегашното 
положение на кооперациите до 
бре е известно. Те са дребни 
стопански организаии с незиа 
чителеи общ доход. Занимават 
се с всичко помалко, а най-ма 
лко със селскостопанско произ 
волство. С цел да си осигурят 
съществуване •— 
рнрат по между 
разбира се, иде на ущърб на 

. Самите кооперации.
Обърнахме се към някои у 

правители на земеделски коопе 
РаЧии в Босилеградско с въ
прос да ни кажат какво миел 
ят за обединяването на тези 
стопански организации.

Захари Рангелов, управител 
на зем. кооперация в Горна 
Лисина.

— Идеята за обединяване 
заслужава 

внимание Считам че е от това 
ще има полза, защото позво
ляват създаване на голяма и 
качествено и организацииюно 
по-моръща стопанска органи
зация. Дори е възможно и о

белинявапето на всички стопан 
ски организации в комуната. 
По този път вървят и някои 
други стопански слаборазвити 
комуни в страната.

Считам, че създаването на 
единен селскостопански ком
бинат положително ще подей 
ствува върху развитието на жи 
вотновъдството 
йто всъщност има най-добри 
перспективи в комуната. Само 
по такъв начин може да се 
бъЕеде интензивно животно
въдство. Само в един такъв 
комбинат може да се разреши 
и въпроса със занаятчийските 
услуги в комуната, от които и 
ма голяма нужда.

Новите стопански мерки на 
лагат час по-скоро да се наме 
ри път, по който кооперациите 
наистина Да се занимават със 
селско стопанство. По мое мне 
ние необходимо е в общината 
да се формира проучавателна 
група, който да рбсъди възмо 
жностите и начина, по който 
най-добре може да стане обе 
диняването на кооперациите.

Инж. ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ, уп 
равител на зем. кооперация в 
Босилеград:

—■ Обедгшняването на коопе

Републиката ще

ето да вземат участие прелета 
внтели на всички комуни.в 
СР' Сърбия.

те си конку 
си; и топа. отрасъл ко

Обзор

Инспекторите реагират
Между другото реформата на 

яага да се спазват законопред 
писанията' не само като правно 
>;0 щ:*^ато морално-политическо 
задължение на всички трудови 
хора и вертикално и хоризон
тално'. От своя страна ясно е 
изразено становището, че всеки 
трябва да работи с пълна отго
ворност. Реформата дава тла
сък на нашето стопанство, пое 
тавя стопанските организации 
в предвидекие рамки като при 
това търси повишение на лич
ната’ и колективна отговорност 
и по-почтено отношение към ра 
ботата.

Тези импулси в най-новите 
процеси поздравяват всички 
трудови хсра у нас, които прие 
ха реформата като качествено- 
нов процес във встгчки области 
на живота. Тя мобилизира хора 
та и органите по-бързо да -еаги 
ра(г срещу всички незаконни ра 
боси. деформации, опити за ..лов 
в мътно” и подобно. За това и 
не е чудно, че отклоненията от 
целите на реформата същевре
менно идват под удар на обще
ствената критика! и инспекция
та, прокуратурата и съда. защо 
то неправилностите водят води 
Те към млиновете на разни еле 
куланти и др-

Така1 стана и с някои стопан- 
цси организации в димитров^
градск аобщика. Не само прови 
нилите се ще отговарят пред сь 
да за разни иегправилмости. за 
които своевременно писахме. ..7 
юли” е подведен под отговор
ност и затова, че е продавал

на линия против самите граж- 
дане, тяхното жизнено равни
ще. драна и здраве итн. Съв
сем естествено, те биха поздра 
вили акцията, на която и да е 
обществено-политическа органи 
запия ако се обяви против те
зи слабости.

развалени хранителни продукти 
като сирене и друго. Инспекци 
ята намерила в продажба но ма 
газ I ши е на .,7 юли” 152 кило
грама развалено сирене -С това 
ггряко се угрозява здравето на 
гражданите. Никой в предприя 
тието обаче и не помисли за ху

на кооперациите

манната страна на тяхната ра
бота М. Бакичче търговията трябва
държи сметка преди всичко за 
човека.

Подобно работи и земеделска 
та кооперация

В магазина на ..Нишава” в се 
ло Лукавица санитарната инс
пекция унищожила развалено 
брашно, захар. кекс. сол, мар- 
мелад, фасул и други стоки на 
стойност на 300.000 динара. На 
всичките стоки отдавна е изми 
нал срока на употреба. Зарад 
тази небрежност 
хора в кооперацията ще отго
варят пред окръжния прокурор. 
На същата стопанска оганиза- 
ция инспектора отнел 178.000 не 
оправдано заработени пари. за 
тното покачили цените на ня- 

ироизведе-

Реконструкцията издигна
»Свобода«

„НИШАВА”.

Ранните ще има не само ико
номическо, но и политическо 
значение. Съществуването ка
три земеделски кооперации 
има за последица провеждане
то на три стопански политики, 
Еъпреки че дейността на земе
делските кооперации трябва 
да бъде една и сЪща. Нелоял
ната конкуренция разяжда и 
без това разклатените отноше 
пия между кооперациите. Счи 
там, че с обединяването на сь 
щнте в Улицен комбинат ще 
дойде до подем на селскосто
панското производство. По то 
зн начин може да се подобри 
и снабдяваното на нашето село, 
което сега не е на завидна вн 
сота. Едшшя комбинат ще е в 
състояние да задели повече ка 
пнталовложения за интензив-

Нови задачи в нови цехове
ди ще ста1ва .,на равнището” на 
предприятие. В рамките на об
щите мерки за подобрение на 
труда в колектива се предвиж 
да и .разпределение по трудови 
единици. Това ще способствува 
разпределението според труда 
да се приближи до произволите 
ля. а това' значих и качествено 
ново ангажиране в из нам ера не 

Това до- хо на вътрешните резерви, нов 
подтик към по-голямо пропзвод 
ство и по-добра заработка. 

Работническия съвет взел ре

(Следва от 1. стр.)
отговорните

Сега в новите производствени 
помещения трябва да се преме 
ни нещо и в организацията на 
труда както и з самки техлоло 
гически процес. Хората от пред 
прятието търсят решение 
го въпроси. Не всички произве 
дения могат да станат в пред
виденото време и това довежда 
до натрупване на някои части 
ги произведенията- 
вежда под въпрос използването 
на ефективното работно време.
Новите нормативи предвиждат 
мъжки костим да се направи за 
един час по малко време откол 
кото до сега. При това' работни 
кът който съставя модела и мо 
деларите вла гат големи усилия 
за да се пестят материали а 
при това да ие се повредят раз
писанията на ЮС. В това отно 
шетгие има пече и конкретни ре 
зултати. С рационализацията 
на ттроизподството на шлифери 
се пестят 20 саигимогрп от един 
шлифер. Така от 10.000 метра 
материал се спестява 200 мекра'.
Само тук се пестят 2.000.000 ди 
*гагоа. С пълна пара се работи 
пърху откриването” иа прдоб- лични доходи ще бъде 1:2,60.

М. Бакич

за мно
кои индустриални 
ния над предвидените рамки.

Докато тези организации оча 
кват присъдата, съдията За на 
рушения глобил гостилничаре- 
кото предприятие ..Балкан)” с 
40.000 динара, д магазинера Цан 
ко Марков с 4.000 динара зарад 
това, че зарзават 
хора без санитарка бележка.

Разбира се. в Димитровград 
поздравляват всеки успех на ин 
спекцията в заставянето на та 
кива явления, насочени в край

приготвяли
щение масата на личните дохо 
ди да се упеличи с 20 на сто. 
От това ще последва общо уве
личение на заплатите с по 4.000 
динара а от останалата' сума 7

пране на производството.
По мое мнение структурата 

ня комбината трябва да бъдеиа сто ще се дели според старт 
агите основи. Така ония работни 
пи. които имат най-малки до-

следената: една управа и три 
цеха в районите центрове, а в 
техните рамки стопански еди
ници за изкупуване, търговия

Боледуванията на равнището 

на миналата година
месеца изгубеви 6.232 дни

ходи ще получават увеличение 
22, а ония с най-големиггс дохо 
ди — 12,5 ка сто. Размерът меж 
ду най-малките и иай-големитс

и селско-стопанство.
КРОНЕ СТАНКОВ, управи- 

кооперання в Дол.
— за шест

тел иа зем.
те на предприятията, предиз
викани от тези отпуски са мно 
го по-големи.

Най-много отпуски има виа 
шето най-голямо предприятие 
комбинат „Димитровфад”. За 
6 месеца е ималр 454 случая и 
са загубени 1690 работни дни. 
На второ място е столарското 
предприятие „Цилс” с 298 слу 

1259 загубени дни. Оста 
„Меха

по Тлъмипо.
— На мнение съм, че ощепе 

за обе-

Според дашш на комунаД*** 
я заь- д за социални осигуров 
ки в Димитровград отпуските 
по болсст.Тояа възлиза на 6.232 
дие иа т. г. са почти на също 
то равнище както през първо 
то полугодие на миналата годи 
иа. Във всички предприятия, 
учреждения и земеделски коо 
н сраци и в Димитровградско
1.333 души са ползвали отпуск

6.232 
със

1114 резерви и в други произведе
ния.

па по-добри 
възможности и 

КОЛ 011-

са съзрели условията
кооперациите. По-

При наличност 
производствени 
техническо оборудване 
■гивът вече идната година ще е 

,,да се включи” п

I диняиаие па 
добре ще е ако на територия- 

комуната останат две ко 
и то кооперации-.

в състояние
световното . разпределение

осъществени 1.200.
та па
операции —

Долно Тлъмишю и Горна
па

труда, те от 
000.000 динара доход ще могат 
да се обзпечат достатъчно сред 
егва за фондовете. Толкова са го 
леми производствени възможно»

те в
Лисина а в Босилеград да сс 
закрие, защото няма условия 
за развитие иа селското стопан 
ство. Не трябва да се губят от

чая и
палите предприятия 
пик" и „Свобода” — имат съ 
шо по пад 400 загубени Рабог 
ПИ дни, докато останалите сто 
и по-малко.

За отбелязване е чс през пъ 
полугодие Общинската 

имала пито с-

гю болест, възлизащ на 
работни дни. В сравнение 
същия период на миналата >о 
дина отпуските по болест по 
казват незначително

еги ако се има предвид че тозго 
дишпото брутопроизводство е 
планирано иа 740.000.000 динара, 
което и покрай всички пречки, 
шс бъде осъществено и «гадхвъ 
рлсио.

гфедвпд и трудностите, кон
то ще се срещнат при форми
рането па комбината. Мисля 
че 1Ч)з) I въпрос заслужава да 
бъде изучен пай-щателпо от 
страна на специалистите и об
ществено-) юлI п нческнто дойни.

намале
ние. През първото полугодие 
на миналата година е имало 
1/472 случая, а загубени еа об 
що 7.005 работни дни.

Общата сума, заплатена за 
болест цоез пър

рвото
скупщина ие е 
дип случай па боледуване. И 
в останалати 
ппада отпуските 
минимални в сравнение с от
пуските в промишлените пред 
прпятия. А-

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТРУДО
ВИ ЕДИНИЦИ

учреждения в 
по болест саотпуските по 

ното полугодие ма 1965 година 
възлиза на 4.854.888 динара. 
При това, разбира сс, загуои

Все до края на годината раз
преде л гат сто

В. Велиновна личгште дохо
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В края на сезона в Звопска баня

Без път няма баня
♦

тъчно баня. Това е по за вярвя 
по, защото в самия бански ре
гистър се вижда възрастта нл 
идващите и 
им. Младите и средната' възраст 
търси развлечение покрай леку
ването. и комфорт, който лигвс 

Звонци.

него. Всъщност' никакво снабдя 
заие не е им.ало през този се
зон. Малкият магазин ига тър
говското предприятие в Звонци 
мито .ведштж не е бил отворен 
от май до края гш септември. 
Гостите е трябвало да ходят.' пс 
ша до Звонци 
продукти и други потреби, за 
пай-убшотовсп сапун или паста 
за! зъби например. И обичайни 
те в много бани ежедневни „пи 
яци” ага зеленчук и овощия тук

Сезонът в Знопака баня при" 
клточи в крал на септември. Рав 
носметката може вече да се пред 
види. С малко/ (думи казали, 
штма особен напредък п сравпе 
шие с миналогодишния сезон. 
Броят на вестите е иа равнище 
То от миналата година. Малци
на са се хранили в банския рее 
торант. Поне чето гости, както и 
другите години, са ползвали дру 
ги извори за прехрана. Малко 
хора ео1 гостували в банята от

„И сшана шака, какшо каза 

айосшол ПаЬел“
меа: о жителството

Пак става дума за човек. За Никола Мххлев, дългогоди
шен преподавател по биология и химия, баща на две деца. Един 
месец преди започваме па занятията с чудно рехиенис на едно 
самауправитслхю тело той е ос«.\нал па улхщата, а неговото мяс 
то е дадено па хгърооначалхха учителка, без трудов стаж.

Някои негови колеги, специалисти по биология и химия 
казва'!\ че децата от неговото училище са солидно подготвени 
по предметите, които гой преподава.

С едно кратгео, необосновано нескопосно 
чие бившият ггреподавагел по биология

ва паза хранителни

Без път няма бапя
Ключът изглежда е тук — 

без път няма баня. Откак е мах 
ната! тееннолинейката много 
труд трябва на1 идващите да ..на 
мерят” Звснска баня. Пътникът 

V" . 7 ■ р • •. трябва да слезе в Ниш, -а тьр-
■!- ® т „ си обяснения с кой автобус да

тръгне, да! го упътят погрешно 
и да отиде натгрим-ер за Пирот, 
да прави престои, да нервничи...

Само иай-упоритите могат да 
си помислят да идват втори 
път. Може би между тях е един 
Петър от Прилепско. който се 
дем години ..успешно лекува 
своето възпаление на ставите”. 
Но този август при идването и 
Сей трябвало да заплати към 
5.000 динара повече за билети по 
железницата и автобусите, до- 
като се оправи да стигне.

Без път няма баня. Така каз

~г ;,•*? -• Г»'/.'*-',: знаписано рсхххс- 
и химия, ап соло сит 

па Виеше'-')} педагогическо училище в Ниш Никола Милев, е 
уволнен- от работа в основното училище в Тръпсхсо Одорооцн и 
на негово .«*ясто е назначена учителка Снежана Маркова, 
тази година завърхххххла учителски институт,

В решението е дадена следното обоснование:
,,Никола Милев

и К ' •

% {която
!

от Димитровград с подал молба до Съоеч 
га на основното училище в Трънеки Одароаци да бъде хгриещ 
за хгреподаватсл по биология и химия.

Съветът на основното училище на редовното си заседа
ние' от 23 сгпяември 1965 година разгледа неговата молба. Въ
просният пе е приет за горепосоченото работно мяст0, защото 
не изпълнява условията на конкурса, какЬ‘о и затова, защото 
не е илал правилно отношение към учениците а досегашната 
си работа в това училище.

За въпросното работно място с приет кандидат 
рхиен учителски институт.

Жалбата е подадена в за копия срок. Данните, 
жалбата, оа неточни.”

Това е казано в решението на Съвета на основното учи
лище в 2 рънскн Одоровци след обжалване на първото рс1ше- 
ние на Съвета.

>ЛА

със завъ-

хюсочехш е

В жалбата до Съвета на основното училище и до Съв&Га 
па просветата и културата в Димитровград Никола Милев при 
вежда между другото, че на обявения редовен1 конкурс някой 
не се обадил и че на допълнителния той подал молба за продъл 
жаване на договора. На заседанието на Съвета па

Ета и гости, и местното населе 
ние. А път няма. бави се пос
трояването му. макар не отдав 
на е разбрано първо икономи
ческото му значение за селища 
та тук, а после и важността му 
за развоя на туризма.

Три комуни имат интереси да 
се построи пъСят. Имат и дого
вори, може би неписани. Но ра 
ботите не потръгват, защото мно 
го пари трябват за добър път, 
по който биха дошли в долина

■Ч.Д'Ц|
-у.‘досновното

училище неговата лолба била отхвърлена, без обосновахте на 
причините, до като устно му било съобщено, че за веххчко ще 
бъде осведомен в Съвета за просветата и култура в Дххмххтров- 
град. От няккои членове на Съвета. привежда Мххлев в жалба
та, узнах, че основната причина била, че съм карал ученици
те да съоххрсхт хгтихщ, жаби, глисти и ти, което е необходххмо за 
нагледно обучение. Управителят и заместник-управххтелят на 
учххлището съобщили иа Мххлев, че ако подаде жалба, няма да 
бъде приет в пито едно училище на общината.

И наистина Съветът на просветата и културата в Димит
ровград на заседа.хшето си от 29 септември 1965 година потвър
дил решението на Съвета на осповшхто учххлище в Тръххскхх О- 
доровци за уволняване на преподавателя Никола Милев. В ре
шението на Съвета но просветата и културна между другото 
се казва, че Съветът е потвърдил решеЯххехТо, изхождайки от” 
факта, че Нххкола Мххлев не ххзпълнявал условията на 
са, докато останалите ххричипхх, прххведехт в жалба1Аа на Милев 
не били разглеждани, защото това не интересувало Съвета.

Но на Съвета на просветата и културата в Димххтровград. 
където се намират веххчкххте документи на Милев, не може да 
не известно, че той има седемгодишен трудов стаж гх препода
вателски опит, че за постигнатите резултати в преподавателска
та работа в Кладинцхх през учбената 1959/60 годххна е получххл 
парична награда ог 20.000 динара, че в същото училище за две 
години работа е получил оценка „изтъква се", че основното у- 
чилищтг в Трънско Одоровци, от което сега е уволнен, му е 
дало същата оценка през учебната 1961/62 и 1963/64 годххна. То
ва досие. ако някой иска да погледне, достатъчххо говори за 
професионалната подготовка на Мххлев

Най-сетне дори и да отхвърлим доказателствата, които го/ 
ворят. в полза на Милев, кой ще докаже на който и да е наш 
гражданин, че една .клада току — що излязла от института 
учителка, подготвена за първоначалните училихца, е професио
нално по-подготеена от един апсолвент и дългогодихиен препо
давател по биология и химлхя. Само това е достатъчно да ,,пад
не във водата" и решението па основното учххлище хх потвърж
дението на Съвета на просветата и културата.

Обикновено се казва „тук има ххещо друго’’, коевф не е 
за» казване. Но не е ли вече време, на ,,резервите”, както устххо 
е съобщено на Милев в основното училище ,открито и ясно да 
се каже защо са резерви, защо са излишна работна ръка. Впро
чем това е и едно от изискванията хха нашата нова стопанска. 
реформа.

X

та на Ерма много туристи и ле
товници — наши и чужди.

А до построяването 
банята ще си е наша. нашенска 
— бедничка .тиха ,без кюнфорт 
и евтина, добра за' едно или дву 
дневен пресггой, холкото да се 
поизкъпем в освежителните во
ди и да избягаме до друго лято.

Само и това сиррмяпгко съще 
ствуване на обекта не води ни- 

Мики Нейков

НЕ СТИГА САМО ТЯХНАТА РЪКА на пътяконкур-
по-далечните места. Имало е до 
ста хора от Пирот, от Димитров 
град и близките села. а гто-мал 
ко ог Лесковец, Белград или Ма 
кедония. И тези гости, в паспор 
тите на! които е записано ...мгс- 
тожитело-во Белград”, са всъщ 
ност ,/нашенци” — хора от Звсн 
ско или Бабушничхо. В края на 
сезона например в банята е има 
ло петдесетина жени от близки 
те села), а в ресторанта са се 
хранили само петима гости.

не е имало, защото целият ра
йон се снабдява с такива про
дукти отвън.

Да ли е трябвало да бъде тъй. 
. не бива да! се пита. Но хорала 

ст банята хвърлят упреци вър
ху търговското предприятие и 
земеделската кооперация в Звон 
ци, коигго действително е тряб 
вало.
почин на банята 
със снабдяването на тоя обект. 
Иначе за съдържателя, 
приятието ..Черни връх”, едва 
ли е изгодно да 'търси разреше 
нит е за сезонно откриване на ня 
какво си магазинче за колони
ални и други стоки. Може би 
тук трябва да споменем и снаб-

списа-

но може би по някакъв
къде..да се наемат

пред-

Слабости в спабдя- 

ването
Бележка

ХАЙКА НА ШАРАВП
Гостите едва ли са могли да 

се оплачат от басейните. Още 
по-малко от тишината и свеже
стта. Открит басейн и още два 
покрити оа достатъчни и за двой ване оттук, 
но пОЕече госПи. Но оплаквания 
има. Някои, ролзвали ресторан
та. заявяват, че храната не ви

дя ването с вестници и 
ния. продажбата на сувенири и 
други дреболии, които малцина 
гости биха отминали на замина

Преди няколко годххнхх в 
Ди-иихбровгргхдската река бя
ха хвърлени няколко хиля
ди рибки от рода на шара
на, пъстървата и др. Резулта 
тите от гази полезна иницгхя 
тххва на риболовното друже 
ство „Нишава" се показаха о 
ше през тази годххна• Проле
тта някои, спортнхх риболов-* 
ци в района иа Димитров
град бяха хваналхх няколко 
съвсем малкхх шарапчета. О- 
баче тази есен на техпххте 
въдици увххсваха и по-големхх 
парчета — от половххн кило- 
грам и 800 грама. Тези хиаран 
чеТа се задържалхх само на 
2—3 места в реката и то р 
по-гюлехлитЬ вирове, понеже 
реката е съвсело оплитяла.

И сега. вместо спортните 
риболовхщ да направят еси* 
чко възможно рибата да бъ
де запазена и да се размно
жи те организират прави ха 
йки, така че съществува опа 
сност шарана в Димитровгра 
дската река да бъде за късо 
време унищожен.

В управата на сдружеиххе- 
то казват, не. нищо не могат 
да предприемат до годишно
то събрание, което ще се сът 
стои чак през зимата, а тога 
ва едва ли ще ххма нужда от 
интервенция.

Поставяме въпрос: РРе мо 
же ли да се почака поне още 
1—2 години е излавяне на та 
зи риба и по този ххачин да 
се създаде възможност в на 
шата река да се развъдхх една 
от най-ххенниге рибхх за спор 
тххххя риболов?

Защо малко гости?
А така доводите за това, кой е професионалххо по-под- 

го^вен — Снежана Маркова или Никола Мххлев — не подлежат 
на никакви коментари. Това сигурно е ясно и хха децата, които' 
Милев е „карал да събират глисти, жаби, гълъби..

нати е била „банска”. Други, 
коитр и в почивките си мислят Р ..Черни връх” съдържателя 

на Звонска баня. когато правят 
равносметката за сезона, сигур
но ще се питат защо броят на 
гостите е в застой. -Сигурно е, 
че в плановете си за следваща
та година ще набележат реди
ца подобрения, с. които да отс
транят поне зависещите от тях 
слабости.

Засега обаче те имат един сра 
Епително неубедителен отговор.

Счита се, че известно влия
ние е оказало навестяването на 
стопанската реформа и нейното 
провеждане след това. Също та 
ка' им\ат и друго обяснение — на

динар и поради товаза всеки 
не са се хранили в ресторанта 
много се оплакват от -онабдява-Д. ЙОТОВ

Пошревленешо на шрайни йошреЬишелни
6лош Ь уйадък

Както сме осведомени от да 
рекцията на търговското пре
дприятие „7-юли” след влиза
не в сила на новата стопанска 
.реформа се чувствува намале 
но потеблеиие на таканарече 

трайни
блага, особено на електричее 
ки уреди за домакинство.

Така например потребление 
то на електрически печки, хла 
дилници, телевизори, (оадиоапа 
рати и транзистори © намалено пойводинакзТе Рладовв. Колко 
с около 6Оу0. Потреблението реформата и наводненията са 
на текстил също бележи упа- могли да попречат на Звоиока

баня, в която пансио е бил са
мо 1600 динара е въпрос. По за 
вярване е. че причината е в мал 
ката известност, в слабия леоо 
ВНИШКИ конфорт тук, В лилса-

потгоебителнмни

• водненията във Войводина и 
Орем са попречили да дойдат 
някогашните редовни гости от

Лък с около 20°/о.
От друга страна пък потреб 

лението «а меебли се увелича 
ва. Най-големи консуматори на 
този артикул сега са селяни-

та на1 кино. музика и други раз 
влечения, защото не всички ид 
ват да се лекува.т във водите на 
една още неизследвана

те, които ежегодно все пове
че обзавеждат домакинствага 
си със съвременни мебели. М. ПетровВ ЕДИН БОСИЛЕГРАДСКИ МАГАЗИН А. доста-
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Пред прага на есенната сеитба в ДимитдовграпгипI | Отговор на ошборнициШе

Сеитбата и договорите закъсняват По-организирано да се уни-; 

щожава гъботворкатаДа,ш сеитбеният план в Ди 
митровградско ще бъде цялос 
тно изпълнен зависи не само 
0т продължителната суша, но 
и от работата на земеделските 
кооперации за сключване на 
договори оьс селскостопански 
хе производители за нроизв0д 

. ствено сътрудничество). Суша 
та и закъсняването с. догово
рите в отделни райони на об
щината бавят сеитбата.

тели Сведенията, с които раз 
полагаме, показват че д0 4 ок 
томврн планът за кооперира
нето е изпълнен само с 10 на 
сго

ват, развиват се добре и да-- 
ват добра реколта.

Не говори ли това че тряб
ва паралелно с разгърщането 
на по-оживена дейност за коо 
периране, веднага да се прис
тъпи и към засяване поне на 
ония почви, зооиго са собстве
ност на земеделските коопера 
ции. Разбира се като се доило 
жи механизация.

А целокупният машинен парк 
на земеделските 
броещ 22 трактора, 
два са верижни, Дава Възмож
ност за започване.-

Както гпг известиха в Общин 
ската скупщина в Димитров
град, нуждата от изкуствени 
торове може да бъде задоволе 
на с 80°/о, така ча и в това па 
правление ще трябва да се 
превземат отговаояпцт мерки. 
Единствено гга време о решел 
вхзпросът със семето. Нужното 
количество от 63 топа е обезпе 
чепо.

Комисията за унищожаване бор»ба срещу този вредител. Т1а 
на гъботворката констатира, хния интерес и загриженост иа 
че и покрай това, че акциите разяват и отборниците в общи 
през пролетта закъсняха все 
пак има добри резултати, осо 
бено на ония терени, които са 
запрашванн с химически сред 
ства. Разбира се, овощните гра 
дини и други насаждения пок 
рай реките и горите в Било,
Скървеннца, Невля, Борово,
Бански дол, Трънско Одоров- 
ци, в Забърдието и другите мес 
та които не бяха замъглявани,

щети.

а това са окоЛо 30 хекта
На въпроснската скупщина, 

на един отборник какво ще се 
преддоиеме за 
на Гъботворката 
при общинската скупщина да 
де отговор в едно циркулярно 
писмо, в което се казва, че тя 
си е поставила за задача, поу 
чена от миналата година, 
мине към Конкретни мерки.’’ 
В този смисъл и горските па
зачи вече са означили заразе 
ните терени а от собственици 
те на овощните градини още

Па.

Най- тревожно унищожаване
комисиятае положенне- 

т° територията ща (земедел- 
ска7а кооперация „Победа” в 
Емиловци. В плана е пре^вп/.е 

ха лисо 
пшеница, и

но да оълат засети 133
■'-‘О Доби.'. VI кооперации, 

от които
дасортове

претърпяха сериозни 
И през идната година тези мес 
та ще представяват голяма о-

сега се иска да минат към ме 
ханическо почистване на гъсе 
нищихте гнезда.паспост за разпространието на 

този опасен вредител по гори
Разбира се в общинската ск 

ушцина не седят Оьс скърсте 
шх Ръце. За пролетната акция 
по унищожаване на гъбогвор 
ката са приготаешх 500 литра 
химически средства набавени 
са още три замъглители н 
две пръскачки.

Но отговор на въпроса «а 
отборника, което ще рече на 
избирателите, не е изчерпан с 
информахцхята на комисията за 
досегашното състояние в под
готовките на акциите за уни
щожаване на гъботверката. 
На първо Място кооперациите 
най-малко се грижат за уни
щожаването на гъботворката, 
па след това и движението на

те.
Вредите които гъботворката 

нанесе ма овощните градини 
накараха частните производи
тели още сега да се готвят за

БОСИЛЕГРАД
! V* 
Шс ‘ '' небрежност

ГОТОВ ЗА ОРАН Този година в Босилеград
ско ххма много ябълки. Дръв- 
четата.родиха и|зоб1хлххо във вси 
чгш райони. Според груби пре 
цепки в комуната има два пъ 
ти повече ябълки от лапи, или 
Към 50 вагона за пазара. Това

Чудно е как прочутите боси 
леградски ябълки не могат Да 
си намерят пазар. Знае се, че

Тази есен в Димитровград
ско трябва да бъдат засети о 
коло 400 ха. От тях 85 ха. при 
надлежат на обществения сек 

останалата част

т.| 30 ха свои земи, а 150 \а в 
песиз* од ствено сътрудн ичест в о 
От запланувалите 150 ха за ко 
опериране, до 4 октомври зе 
меделската кооперация е коо
перирала само 3 ха.

Подобно е положението- и в 
земеделската кооперация „Ни 
шава” в Димитровград. На не 
йна територия 
засяване на 150 ха високо до
бивни сортове пшеница. От то 
ва 50 на собствена площ, а 100 
ха в кооперация 
стопанските производители. До 
същата дата са свързани Лого 
ворп само за 6 ха.

Най-добре е земеделската ко 
операция в 
планираните 50 ха са сключе
ни договори за 20 ха.

Не по-малко важен в момей 
та е и въпросът, дали оправ
дано се чака на валежи и по- 
благоприятни условия. Защото 
след настъпването на валежи
те времето за сеитба няколко
кратно се съкращава. А засе
ти в сухо, след получаване на 
влага, посевите бързо пошхк-

за тях се интересуват много 
промишлени центрове у 1хас. 
Има нещо друго обаче тук. 
В стремежа си да постигнат 
по-изгодни цени 
ите са обрекли червеното бо- 
силеградско злато на пропада

тор, докато 
трябва да се засее чрез коопе 
риране с частните производн- младите горани, членовете на 

кооперация- Социалистическия съюз, Съюне е малко количестзо. Голям 
брой семейства разчитат 1ха 
приходи от ябълките.

ГОРНИ КРИВОДОЛ за на младежта и останалите 
обществено-политически орга
низации. С една обща акция

е предвидено
1
Всичеи берат шипки не.Земеделските кооперация в 

Г. Лнсина и Д. Тлъмино не са 
в състояние Да изкупят тези 
количества. Причината за то 
ва е съвсем проста — не са на 
мерили пазар.

могат да се спасят овощните 
градини от унххиожение и да 
се избегнат големи загуби за 
стопанството в общината.

М. Бакич

Повтаря се значи случая от 
преди две години, когато по
ради небрежност на земедел 
ските кооперации пропаднаха 
десетина вагона ябълки.

със селско-Тези дни населението от Гор
ни Криводол масово събира шип 
ков плод, който тази есен йма 
в изобилие във Висок.

Цели семейства отиват с коне 
из беритба. Земеделската ко >пе 
рация „Стохар-’ а Каменица из 
купува шипковия плод по 85 
динара килограм. До началото 
ла октомври бяха изкупени към 
20.000 килограма, 
зина в Горни Кри стоп са пре
дадени 13.600 килограма, в Сено 
кос 6.400 и ти.

Има семейства, които са пре
дали т повече 01 600 килограма.

Г. Сгаяроя

В.
Поганово. От за-

По следите на едно недоразумение
*7амо в мага-

ЦЕНАТА НА МАЛИНИТЕ
изкупната цена е 300, 350, ч© 
IX 400 динара, както шушукат 
някои.

А по договора о изплатено- 
Слуховете вредят и на частни
те производители, и на земе
делската кооперация. Създава 
се излишно недоверие. Няма.да 
издирваме, кой ги пуска, скак 
па цел. умишлено ли и пр. ттте 
кажем че е трябвало някой 
гласно да ги опровергае и то 
от официално място, каквото 
е да речем, събранието на изби 
рателнте.

Още повече, че интересът 
сред останалите селскостопан
ски гязоизвоаитолн е голям. 
Не само у гражданите на По
ганово, хго и сред ония от Ара 
говпта и другите села.

година, сключен между Селско 
стопанския комбинат в Пирот 
и земеделската кооперация в 
Поганово, стои че изкупната 
цена па малините е 265 дина
ра за килограм. В договора 
пък между частните произво
дители и земеделската коопе
рация е .написано, че селско
стопанските

Погаловчахпх казват, че за 
тях нямало суша. Когато каз
ват това. сигурно нямат пред
вид валежите, защото и тук с 
ххесеци не е валяло. Мисълта 
им е за пространните малино
ви градини, които и тази годи 
на дадоха добър род и добра 
печалба. Изкупени са около 
3.5 вагона малини.

ИСТОРИЯТА НА 

ЕДИН СПОР
АШМЩРЯРЯ})Як,

производители
Тази година са кооперирани признават па кооперацията 15о/0 

пошх 15 ха малини срещу 8 ха, 
колкото бяха мхщалата година.
Малините заемат все по-зиачи 
телпо място в продукцията па 
тоя район. За повишения интс 

към малините обяснението

предава тази площ хха горпак 
ската секция.Четири години Горската сг 

кхшя в Босилеград залесявал:? 
■ една ерозивна площ в месно 
стта „Орниче” в Долна Люба- 
та. Тя залесила 54 хектара еРС 
зхтна площ с бор и акция и 
За целта изросходвала 4,5 м<

зале

за покриваме на разноските о-
коло изкупуването и достав
ките.

Земеделската кооперация ис 
ка своето право въз основа на 
старото решение 
народен отбор и затова подпа 
ся тъжба до окръжния стопаи 
ски съд. Горската секция :хс

затова 
кооперацията

на бившия Така гоисрят Договорите. Но 
тс са в чекмеджетата. И ряд
ко някой се обръща с молба 
ла ги вземе и прочете. Пък и 
всички хго знаят, или не искат 
да четат. Повече дават ухо на 
неоснователните слухове, че

рее
с Вя,в високата изкупна цена, 

година беше 220 
динара. Към това трябва Ла 
сс прибави и добрата органи
зация около изкупуването.

лиона дшшара. След като 
сяването било завършено. зе 
меделската кооперация 
рна, Лисиина се появява

която ТяЗИ
от Го

уж искала да се съДи и 
собственик на това иму- предложила накат0

хцество и същевременно пода 
ла тъжба Ао окръжния стопа 
нски съд.

Между производителите най- 
ловолни, навярно. Са Николай 
Милев, който от 2 декара е 
предал 2.240 кг н получил 494 
хиляли динара; Нацко Стаио- 
ев Спасен Рангелов. Станко 
Георгиев, Стоян Рангелов. А°- 

Лссп Марков, които 
малинак на(Т

Ст. Николовда се спорозумеят така чс тя
да пренесе 1Дялото имущество 
на кооперацията без каквато 

компенсация. Обаче ко 
операцията това ие 
Ие приела и предложението 
ла се формира съвместна ко 
мисия която на място ш.е ггре 
цени щетите, захцото коопера 
цията не е еползвала гази 
плош, по я считала за пасби
ще. Както се вижда коопера
цията отхвърля всички прелДР 
жепия за споразумение и ис 
ка гго всеки качим съдебен про

и да сА ето и историята на тази 
площ и нейните собственици:

приела.

Най-напред Тя принадлежа-
Боси волен е и 

от едногодишния 
(оал 40 кг и с получените п»лп\ 

около длсаж

ла на горската секция в 
леград. След това бившият иа 
Ролан отбор взел решение съ 
щата ла се даде гга долиолюба 
тека земеделска 
Върху една част от тази площ 
кооперацияита засадила овощ 
ни дръвчетра. За целта са вло 
жени големи средства и труд, 
по тази овощна градина днес 
вече не съществува. Коопера
цията не се постарала да за- 

фииаики и

покрил разходите
на малинакакооперация. дапето

Обаче има и недоволни. Свое 
то недоволство изявяват по ад 

земеделската коопера- 
Затцото ие им заплатила

пес. рсс иа 
ция.
малините 
щиост, това ие го казват глас
но, а шушакат Помежду си. 
Мнозина от тях считат, че са

Поставя се въпроса накъде 
такава късогледа па 

па лисииската коопераводи една според договора. Всълитика
ция в един монст когато асич 

търсят вътрешни резерви 
всеки динар. Да при 

помним само, чс тя досега е за 
300.000 динара за так

щити овощниите 
селският добитък напълно уии 
щожил овощната градина. За 

милиони никой
ки
и пестятразпиляните

не е подведен под отговорио- измамеии. '
Земеделската кооперация и- 

ма документи, чс не е така- В 
договора № 749 ат 23 ютш 1965

платила 
сени марки, а колко още ще 
разпилее обществени пари ло 
завършването на този п е всеки

ст.
Зарад едно такова лошо сто 

паиисваис Общинската скуп-
ново решение и дневни спор?

ПОГАНОВО
шии а взема
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Съдебна хроникаПо нашите села

ИЗВ0РСК0-БЕЛУТСКИ РАЗПРИ Осъдени фалшификатори
на К-15

телило решили центърът на об
щността да б'ьде и Извор. а бе 
лу1-чаяи, 
нека да си бъдат оамостоятел- 

Белутчами «а спое събрание

ки и лопати, но нали сме мал
цина — отстъпихме. После взе
ха да мира вагг през имотите и и 
къдес» щат”.

КРАМОЛАТА СЕ ПРЕНАСЯ И 
НА ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕРЕН

разпри и нетърпимост 
да тгрепсесаш и в обществено- 
политическата 
те села още нямат месена общ 
мост, макар че от образуването 
им е минала цпла] година. В ста

Малкото босшгеградско село 
Белут с пръснатите четирдесет 
къщи, сгушени зад Крешгково, 
отдавна живее в напрежение и 
постоянни разпри еьс съседите 
си изворни. Въпросите са стари, 
чудни и интересни. Белутчани 
отдавна не живеят със съседн
ите си от Извор, макар, че ги де 
ли самка един баир. Съдбата на 
Белут с винаги да бъде в елипса 
на Извор. Извор е митото по-гол 
ямо село, с по-богато пол птиче

ни годината на издаването на 
билета и. вместо 1965 си бста- 
пала 1963 година.

Благой Младенов, работник 
в комбинат „Димитровград,, е 
осълен на един месец затвор, 
защото фалшифицирал К-15< 
Младенов заявил, че научил да 
преправя 
гато се иамирил в затвора, пре 
ди това деяние.

Диммт-Общинският съА Дако не са съгласни. председателстворовпоад пол 
ма съдията Иван Тошев е осъ 
лил Петър Стоянов и Благой 
Младенов зарад фалшифици- 

на билота К-15.

пи.
рошили единодушно да но вли
зат в общност о изкорчами, ме
стна’ общност да бъде оформ

или ако не може
Раче

Петър' Стоянов, шеф на сче
товодната служба па „7 юли,, 
в Димитровград е осълеи на 
тримесечен затвор. Той пъту- 

фалшифици/раи билет 
К-15 обаче забравил да промс

Тези на в селото 
тъй, да се приключи към Боси 
лепрад. В Белут по този въпрос 
си били организирани още пя- 

събрания па! избиратели 
те. О;борникът Боне Делчев пя 
колко пъти е търсил па сесия
та на Общинската скупщина да 
со реши окончателно въпросът 
за оформяване ига местигаГ а' общ 
мост. Но в скупа ципата 
приело Iрредложе!Iиего и стояли 
пи становището Извор да бъде 
център към койго да тцрииадле 
лот и Белут. Вслушани са педо 
полаш.Казвал' .че общииалн иска 
да се наложи онова, което е не

К-15 по време, ко-Двв-работа.

Вал с Ц. Бояничколко

Осъден крадеи, на деЬойка
ис се

За това покушение Гюзепа е 
осъден па двадесет дневен зат 
вор.

Този дни съдията за ларуше 
пия при Общинската скупщи
на » Димитровград е наказал 
с двадесет, дни затвор итадиа 

• нския подамик Пауд Пиер Гю 
зСта. На 18 септември. завъР- 
щайки сс от НР България, Гю 
зета се опитал в своята кола 
да пренесе една девойка- В 
България той се запознал с Л. 
X. и я поканил ла тръгне с не 
го за Италия. Тя не разполага 
ла с никакви документи за ми 
иавале през границата.

К. Трайков

правилно и незаконно.
Всъщност те се позовават на 

рпзпппедбите на конституцията 
в геоито со казва .че центърът) 
па местната общност се опреде
ля със статута на общииапа. но 
по предварително допитване със 
събранията ма избирателите о’* 
селищата от които се оформя-, 
ва тази общност. Поради това 
белутчани са огорчени от Об
щинската скупщина и се съмля 
ват в законността ма нейния Гю-зспа се опитал с лукав- 

егво Аа преведе момата. Той я 
сложил в своя автомобил заЛ 
задните селища и добре я за
маскирал. По такъвначин той 
излъгнал българските .митни
чари при село Градини.

статут. Ето защо и събранията.
кои/го бяха’ организирани ст об
шината в т0ва село не бяха ус 
пешни. Белутчани масово иапу 
скаха тези събрания, защото. 
както казваГг, техният глас не 
се чувал, а общината 
на Извор с други очи.

Ето. сега случаят с местната 
общност е стигнал и до конСТи 
туционмия съд на Сърбия, 
който белутчани искат правда.

В. Велинов

Л

гледала
ТУК НЯМАШЕ ПЪТ

Нашите служебни органи 
обаче се усъмнили в „багажа” 
па, Гюзепа. Когато проверили, 
те открили девойката-

ско минало, някогашен общнне 
ки център, към който прштадле 
жал и Белут.

Може би в това се крие при
чината. на разприте и нетърпи
мостта между двете села, която 
продължава десетилетие и ви
рее пренасяна от поколение на 
поколение. В история/.а на раз
прите има побои и големи кара 
ници. На моменти ставали при
мирия. но за кратко. Крамолите 
пак се разгаряли, след това сти 
хвали, пак пламвали и Ъ’ака е 
досега.

Миналата година нетърпимост 
та взе връх. Изворчани направи 
ха път през гробищата! на бе
лутчани. и стихналия огън раз
горя отново. Предизвиканите 
белутчани започнаха маратонс
ко съдене. Минала’ е цяла годи 
на. но спорът още не е разре
шен. В решаването му са изклю 
чени босилеградаката община и 
общинския съд като некомпетен 
тзги. А случаят е вече стигнал 
до конституционния съд на! Сър 
бия. Белутчани не отстъпват. Те 
упорито твърдят, че път през 
техните гробища никога не е 
бил. Най-старите хора в Белут 
Борис Бойков и Васил Стоичков 
казват, че изворчани са’ пробили 
пътя на сила’.

„Направиха път црез гроби
щата ни, минават през имотите 
ни. А този път не им трябва. 
Нали има/г четири постоянни и 
четири сезонни пътища през на 
шите имоти. Пробили са този 
път зарад предизвикателство и 
да им'е по-удобно. А гробища
та ни бяха оградени с колове, с 
борчета. Сетне направихме и 
танец. Дойде цяло село с ютр-

тута на Общинската скупщина 
е разпоредено Извор и Белут 
да бъдат една местна общност. 
На събранията в Извор избира-

Записано в Дерекула отговаряла', че няма оборотни 
средства. Хората питали пак. 
Понеже- устата не се засищат 
с питане, тръгнали да се снабдя 
ват кой къде знае и умее.

Разправят, че някой си с ве
лосипед докарал чувал чак от 
Димитровград. Жени с цедила 
пренасяли брашно от Пога- 
ново...

А земеделската кооперация 
едва' тези дни решила въпроса. 
И то само частично, защото до
карала малко брашно, без да се 
запаси за зимата. Отново се пи
тат хората, докога и защо жи- 
вуркат трудови организации, ко 
иго работят със загуба или ед
ва овързват двата края. Слушат 
за. стопанската реформа, която 
пресичала пътя на такива ор
ганизации ои питат.

Пътуващите с джипката обще 
ствено-политически дейци завър 
шиха съвещанието с отборници 
те. И насрочиха събраание на 
изб ирате лите. Ще засегнат ли 
избирателите и тия въпроси? И 
ще има ли кой да им отговори?

След двучасов престой поех
ме назад по пътя спрял, се на 
плещите на! Гребен планина..

- у

ПЪТ НЕСЕ СТРОИ САМО 

С КИРКИ И ЛОПАТИ
Дори и случайният пътник 

не фже да остане равнодушен 
към красотите на ждрелото на 
река Ерма.

Ако с нас беше някой специа 
лист по туризъм, щеше да пре 
сметне какви печалби и валута 
биха давали туристическите о- 
бекги. които сега ги няма и ко
ито единствено той би видял в 
та!я тгоелестна местност. Такъв 
между нас нямаше, но и ние 
виждаме сами . ..

Не само турстически обекти 
липсват. Няма и тгьт. Нито елек 
тричесггво. Сякаш Тук времето 
стои. Може би това чувство ид
ва от манастира, издигащ се в 
приказната мефтмщкк все тъй 
красив, както преда векове мо- 
же_ би.

Но това е привидно. Времето 
не е спряло. Това тишината, 
простндла! се наоколо, мами въ 
ображението. Оттук са изтича
ли на тонове въглища. След тях 
отивали хората. И се връщали 
след години, защото случайни
ят пътник дори ое чувствува за 
дължея да се върне. Задължа
ват го приказностга на мястото 
древността, тишината ...

Джипът застана край малка
та’ кръчма при Погановспот ма
настир. До неотдавна тук е би
ла ж. п-станция. Мислило се то 
ва да бъде първият туристичес 
ки обект, но не се успяло .

— Замисълът бил станцията 
да е кръчма с типична шопска 
обстановка. Един вид вратичка 
кгьм богатата шопска фолклор- 
ност, - но нали виждате — за-вър 
ши ,,водачът”.

Зидяхме ■ сами. Кръчмата по 
нищо не се отличава от други
те заведения на’ ..Балкан” в Дй 
митровград. И тук по масите и 
стените личи недостигът на ма 
термални средства.

во—Ракига бил вече готов.
' „Най-актиЕ«и се оказаха' жур 
налистите. Те „построиха” 
тя” — с иронична насмешка за 
връшва всеки, с когото разгова 
ряте на тази тема.

А то досега само селяните, 
кое чрез местно самооблагане, 
кое чрез доброволен труд, поиз 
равнили малко трасето на няко 
гашната железопътна линия и 
от време «а време разчистват 
камънаците от свличащите се 
сипеи.

... Освен на „бога” ние е и на 
трите комуни сме зад гърба — 
на Пирот. Димитровград и Ба- 
бушница. А изглежда и на око 
лийските ръководители” — каз 
ват хората. "

Днес път не се строи само с 
кирки и лопати.

Нужни са механизация, сред 
ства. проекти...

..Сега малцина знаят за Звон 
ска' баня. Още по-малко са ония 
кои1то оа чули за ждрелото на 
Ерма, Погановокия манастир.

създаден още в 13 столетие. Нс 
зная дали ще прекарам, но ми 
се струва, че не по-малко е ин
тересен от Оопочани” — разказ 
ва един мургав младели, завър
нал се наскоро от гр>адОвете ...

Това, че е „зад гърба” пот
върдиха и учителите в Трънско 
Одоровци:

ч

пъ-

— А защо при нас не дойде 
подвижната1 кинОапю|сетура? В 
Поганово идва толкова пъти?

Известно им е. няма материал 
ни средства. Но гатф!

винаги се наблюдава!
култура 

през
призмата на материалната изга 
да- Питат зарад .учениците. Не 
питат учителите зарад себе си.

Тяхно право е да питат. Тряб 
ва да сметне някой за свое пра 
во и да им отговори. Но поло
жително.

та

Едва тия дни е намерен поло 
жтггелен оятонор на един друг 
въпрос. Питали одоровчани, за
що няколко месеца няма браш
но. Всички мълчали. Мълчала 
и земеделската кооперация. Или Стефлн НИКОЛОВ

„Няма нишка 
морава“

у
По време на граничния събор 

недалеч от Димитровград пуша 
чите не можеха да си купят ци 
гарите нишка ..Морава”. Всички 
се изненадваха, когато чуваха 
отговор на продавача: 
нишка

I
.У

„Няма 
Морава” искате ли са-

9”Г с овскаг
Никой обаче че знаел за как

во става дума и какво се крие 
зед Този отговор.

Изненадал се и общинският 
Веднагаинспектор по пазара, 

проверил и установил, че по ма 
газините и будките в Димитров 
град имало 64 килограма нишка 
„Морава"'. Веднага станало яс
но. че става дума 
Понеже

за спекула, 
знаели, че цигари ще 

се отърсят много зарад надошли 
те хора за събора, хората оГ’ 
склада искали да използват то
ва и предлагали яа пушачите, 
цигари, които иначе не пушат.

Уведомени сме. че ще бъдат, 
предприети мерки против сетия, 
които съзнателно са1 прикривали 
тази стока.

<:

ЖУРНАЛИСТИТЕ , ПОСТРОИ
ХА” ПЪТЯ п У' ■ ' *•

' -*
В Дерекула не е удачно да се ■ 

кажеш, че си журналист. Очак 
ва те критика’, зарад недобросъ 
вестното информиране от стра
на на един колега (казват че 
бил от Пирот), че пътят Суко-

; 1 ./у. и ' ■ ■

М. Б. САМО ТАКА ПЪТ НЕ СЕ СТРОИ
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ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА НА СЪРБОХЪРВАТСКИ
В поредицата „преведена съз 

ремонна поезия”
сегашното творчество на Багрп- 
на, запозна ва читателя с всич
ки отличителни

художествен подход, а! специал
но като дело на една жена. ко 
ято намерила свой оригинален 
път и израз, и изтраяла в поето 
янното му и непрекъснато обо- ода' между двеТе войни и след

въстановяването на отечествено 
фронгговска България. „Поезия 
та на Багряна — пише Младе
нов — единствена по вид, неве

на издателство 
„Багдала” в Крушевац неотдав 
на излязоха от печат избрани 
стихотворения 
българска поетеса Елисавета Ба 
гряна. За тази «елека и отговор 
на задача — да препее стихове 
па Багряна — се заела Вера Ба

х удожоо лвенм 
качества на нейната поезия, кп 
то подчертава мястото й в пери

от известната
•гатяване. Между поетите, а спе
циадно между жените литера- 

дейци, Багряна е близкотурни
до майсторите на художествено ключена в литературни течения

и политически движения, си из- 
воюва значително място само 
чрез своята непосредственост, 
смелост и чрез бетсъмннисе раз 
моооразни художетвени качеся- 
ва. Това е поезия, която продъл 
жава • най-хубавите достижения 
на българските индивидуалисти 
и символно.и, поезия, която със 
своето общочовешко, съдържа
ние и с гдадерния поетичен из
раз достига равнище”.

то слово в българската литера-лентович. която досега не е из
вестна като прводач на художе 
ствени произведения ог българ
ски на сърбохърватски.

тура.

Макар че изборът под загла
вие „Мансарда и снови” обхва
на само една малка част от по
езията на Елисавета Багряна, 
на югославския читател са пред 
ложеяи сиези стихотворения, ко 
ито съдържат най-цялостно ха
рактеристиките и качествата на 
творчеството й' Покрай това зя 
по-близкото запознаване твор- 

личиост на Багряна ега

Начингсшето на издателство 
„Багдала” заслужава, и призна 
ние и похвала, защото в избора 
си от съвременните български 
пое: и се спряло именно върху 
една от най-крупните творчес
ки фигури в днешната българ- 
ока литература, специално в по 
езията. ТворчевствоТО па Елиса 
вета Багряна не йресъхва почти 
петдесет години и свободно мо
жем да кажем, че то заема 
специално място в българската 
литература — и по мотиви и по

Една паралелка повече в гимназията
Ако изборът, паднал върху 

Багряна, предложените нейни 
стихотворения и изчерпателната 
бележка за поетесата! яредстав-ческата

югославския читател още пове- ляват последователно осъщест
вяване на едно желание наши
ят читател възможно по-добре 
да >се запознае с достиженията 
ва българската поезия —- то пре 
кодът не е постигнал това сто- 
процетггно. В някои стихотворе
ния Бален:0вич добре почувст
вувала лиричните. трептения, 
мисълта и баирите на поезията 
на Багряна и старателно ги пре

че подпомага обширната бележ 
написана отЩе се завърти новата училищна а пада?

За пробледште на боенлегра 
. дската гимназия беседвахме е 
новоизбрания . Ащжектор Лю
бен Арсов Той 
проблемите в обучението 
чалото на новата учебна годи 
на и специално се спря върху 
материалните проблеми, които 

грижи на трудовия

През настоящата учебна го 
дина материалното положение 
на училището е подобрено до 
значителна степен. По този на 
чин от 14 учебни стаи 12 
бзаведени най-съвремено. Те 
зи Дни са набавени учебни по 
малага и пособия за около 4 
милиона динара, с които ще се 
обзаведат още 8 учебни стаи.
С това този проблем ще се ра 
зреши до голяма степен.

Все още си остава нерагре 
шен проблема с учебните по
мещения. Налага се да се побъ 
рза сдовършаването на новата 
страда на гил!назията, започ
ната преди две години. Помие 
ние на директора на училище 
то — до края на месеца ще 
6-ьДат обзаведени още 8 учеб 
ни стаи. За тази цел вече сао 
безпечени средства от репуб
ликанския фонд за учебно де 
ло и от училищния бюджет.
Освободените стан в старата 
сграда (на гимназията ще се 
използват за извънучилищна 
дейност.

ка за поетесата,
Марин Младенов. Младенов [на
правил целсствн преглед на

Въпросът с каАрите също 
така е по-дебре разрешем от 
ланн. С професионално подгот 
вени кадри е застъпено обу
чението по всички предмети. 
В гимназията няма още само 
преподаватели по математика 
и философия.

Поради голям брой приявили

ни запозна с 
в па Народни поговорки с похлупак

дала на сърбохърватския чита-създават
колектив. Попуй попе и приоруй (но внимавай Аа не загу

биш детските добавки).
Няма хляб без мотика — казва другарката Ре-

тел. каквито са случаити с 
.Дъжд” „Панолопа на двадесе
тия век”, „Радио” и др. Обаче 
преводачът не навсякъде е раз
брал изтънчеността на поеггич- 
ггия израз на Багряна, следст
вие па което се губи достоверно 
стта в превеждането и художет 
вената специфичност, богатство 
То, с ноегго се отличава1 поезия
та на Багряна, а това .намалява 
художествената стойност на ИЗ 
да!нието.

се ученици а първпгимназиалеп 
клас училищният съвет взе рс . 
шекие за допълнително зата1С 
ване на още 40 ученици. Сега 
г’ред колектива стон за разре 
шаване подобрение на качес
твото на обучението. 'Изгот
вен е план за работата, който 
обхваща и широка дейност в 
обществено-политическите ор
ганизации.

форма.
Хвали село, живей на град — (или живей на 

1 рад а донеси от село).
Човекът който работи, струва колкото десет, ко 

ито само говорят. (Новата версия гласи: Човекът, кой 
то разисква струва колкото десет, които само работят).

Здравето е най-голямо богатство. (Не се отнася 
за ония, които на са осигурени).

Без наука (и без препоръка — »аша притурка)— 
няма сполука.

са о

(Б. Ннк.)
В. Вел.

Но това няма толкова да поп
речи на югославския читател да 
заобича поезията на Елисавета1 
Багряна, колкото му пречат пре 
калено много допуснатите печат 
ни грешки, които на места про
менят и смисъла! на текста. То
ва е .наистина за съжаление, а 
те са толкова много и в стихо
творенията и в бележката 
Марин Младенов.

Босилеград

СъЬещание йо учебното дело
Тези дни просветно-педаго

гическия завод в Враня огани- 
зира в Босилеград съвещание 
с просветните работници от ко 
муната. Петима педагози изне 
соха доклади по някои актуа 
дни въпроси из областта на о

бучението и възпитанието.
Станаха разисквания и въз 

връзка с нодобреиене на обу 
чението през настоящата уче 
бна година.

на

Миле ПрисойскмВ.

Бранислав Нушич: ни карат. Можехме, нали? А е- 
то един е и ранен. Може би та
ка му е писано, но ние сме то 
ранили, ние му дължим кръв. 
Не е ли тъй, капларе?

— Тъй е!
— Е, тъй е. де! (И сега много 

значително и сигурно погледна 
в Данил). Нима те не са хора; 
калпаре? Ето, виж. как като 
братя не оставят ранения, но го 
носят всички. Истински хора. 
нали капларе?

— Така е Петре! Но какво ис
каш да ми кажеш, та толкоз бъ 
бриш?

— Аз казвам, не е срамота, 
ако им помогна, а вие кажете 
каквото искате. Ето. на!

Като каза това той съвсем спо 
конно и решително свали пуш
ката от рамото си и я даде на 
Данил.

— Я вземи това — каза и то
гава пристъпи до пленниците:

— Дайте ми Този брат на 
гърба!

Зачуди ме, но той взе ранения 
пленник, тури го на' гърба си и 
тръгна снажно и мъжки напред.

Ние тръгнахме след него.
Цял час не .овали той пленни

ка сгг гърба си и дума не про
дума по ггътя. А дотогава и дру 
гарите му поотлочинаха и от гър 
ба ма Петър го преместиха на! 
Тончовия гръб.

НАШ РАЗКАЗБяха четирима
ние трима конвоиращи 
двама редници.

Един от пленниците бе нисък, 
шишкав човек, с низко чело и 
малки очи, приказлив, но недо
верчив и страхлив. Разказваше 

имал неомъжена

пленници и 
аз и

Петър Дабич
.за дома си 
сестра. Два чифта волове, голя
ма нива и единадесет кози. Ба
ща му бил коджабашия в селс • 
то, но скоро, преди една година, 
бил починал. Безпокоеше се за

жеха да престъпят повече. Бе
ше ги изморил товара, техният 
ранен другар, когато най-нап
ред носеха всеки по половин 
час, а след това сс сменяваха па 
петнадесет, десет и най-сетне на 
пот минути- Когато сега трябва' 
шс пак да тръгнем, никой не мо 
лееше да "го понесе. Накараха 
Тончо да подложи пак гърба си. 
Той, сиромаха!, направи както 
му казаха, но не престъпи ни 
двайсет крачки и етапа — каза 
чо и той нс молсе вече. Пак си
рихме да починеш. Данил се мр 
■ьшоше. чс сега ще вървим още 
по-бавно и бе готов, като вой
ник, конвоиращ пленниците, да 
заповяда да се върви макар ни 
някой душата па носа излязла. 
Данил два три пъти ме изгледа 
под око, за да кажа това. а Пе 
тър два три пъти дойде до ме
не като че искаше да мм каже 
нещо. пю не ггосмя.

Изминахме още петдесетина 
крачки и пак застанахме. Данил 
сви цигара, запали я и за ча!с я 
изпуши целият 
стъпвайки ту на единия ту на 
другия крак. Петър ми приде 
и започна с несигурен глас:

— Аз, казвам, капларе. и тия 
хора не са виновни пито пред 
бога, мито пред хората — и пог 
ледиа под око Данаил. — То исти 
на, те ни оа врагове, може да се 
каже иа(шм душмани, ама и иа 
тях им е заповядано. Нали така 
капларе?

— Да точно така е, Петре!
— Ето. виж, и ние можехме 

да бъдем тъй пленници и те да

през целия ден. Дашш бе почти 
по-добър войник от Пеггьр, но 
в инати беше така намръщен. Из 
пължявапге длъжността си и ни 
1цо повече. Той например мисле 
ше щом конвоира пленници не 
трябва с тях дума да прогово
ри. дори трябва да ги гледа ст
рого. Когачо тс му предложеха 
тютюн, а той отказваше, отрупа 
ше му се като че биха го гюдку 
пили. А той нямаше тютюн и му 
се пушеше. Честен войник.

Петър пак беше дребен, набит 
човечец, със шш, големи и бла 
городни очи. На опя що прикао 
ваше как бил оставил меомъжо 
гга сестра и голяма нива. и два 
чифта волове, и дванадесет ко
зи, Петър му говореше: „Нека 
бог да ти запази имота, докато 
ти се спасиш от злото, което те 
е стигнало, а после, ако пощо е 
паднало ще го дигнеш, когато 
се върнеш у дома!” Пък на Топ 
чо. когато пети път го покани 
с тютюн, Петър каза: ,,А бе, 
братко, я си пази това. Кой знае 
дали утре ще имаш тютюн. Аз 
моята' я знам. а ти твоята не 
знаеш: аз и утре ще намеря тю 
тюи, имам от кой да помоля и 
поискам, а ти от кого?” И щом 
кажеше нещо такова, 'Гой се об 
•ръщаню към мене и добавяше: 
„Нали та|гса, капларе?"

Вървяхме тъй още един час, 
но крачките ни ставаха, все по 
уморени, а нощта се спускаше 
все по-бързо. Най-еспге спрях
ме за по-дълга почивка, зайчото 
трябваше да вървим още два 
часа. Горките • пленници не мо

то. Не можеше да ходи, но ДРУ 
гарите му. добри другари, го но 
сеха на гръб по двайсет мину
ти. по половин час, и когато ис 
каха да го свалят, за да се сме
нят, те всички викаха:

„Носи, носи то. ти още можеш. 
Тонче!” А той, горкият, не опор 
ствуЕяше. продължаваше.

Вървяхме така един, два и 
три часа дори. Поспирахме на- 
час да поо починем, да проду
маме и да запалим по цигара и 
пак полека поемахме.

Месецът бе изгрял вече. Слън' 
цето, колкото е имало, бе разто 
пило снега и направило барички 

блестяха иа месечината

сестра си, как п;е се справи са
ма в къши.

И другият бс дребничък човек 
■ с дълги ръце, почти до коленете, 
и някак си тромав и отпус;гат. 
Набиваше при ходенето и пос
тоянно климаше с глава. Беше 
равнодушен и не го безпокоеше 
нито че го караме, нито какво 
ще стане с «его. Когато го по
питахме нещо. отговаряше бър
зо и весело, като че се върща у 
дома си ос войната.

А третият бе висок човек с не 
голяма глава на раменете, с дъ 
лъг сух врат и силно изпъкна
ла ябълка на гръкляна си. Все 
ми се струваше, когато из пътя 
ядеше хляб, че му виждам вся
ка хапка как минава из гърло
то. Той имаше най-много тютюн 
и то добт^р тютюн, и всеки час 
канеше и нас, и своите. Раздси 
жи главата на раменете си и по 
лека; несръчно бърчене с ръка 
в джоба на шинела извади тю
тюнищата и кани всеки. Друга - 
рите му не дават дума да про
дума. Щом понечи да прогово
ри, те всички викнат в един 
глас: „Мълчи, Топче, мълчи, не 
приказвай!" — като че би казал 
нещо лошо. А той, горкият, ги 
слуша покорно и не се сърди иа 
техните закачки.

които
■гук-гаме из полето. А въздухът/ 
бе сух и студен, като чс иастъп 
ваше мразопита нощ. По калта

и ониясе хващаха звездички 
светли стъклени иглички, които 
тъй хубаво играят пред очите. 
Вършищага' отляво бяха тъмни 
и модри по дъното, а горе по вър 
ха жълти и червени, къдет0 оие 

Някъде бяхагът бе окопхиял. 
бели. Денят още ке ои отиваше, 
но пече се чувствуваше дъхъ< 
иа мощта, и тишината, и лаят 

кучетата схг далечините. До 
някой и минеше

нетърпелив и
Петър пристъпи нпй-мапред 

до Данил и сй взе пушката, по 
сле дойде до мене и напрано 
горд ми навика, макар прди то
ва да не бе продумал думичка:

— Нали тъй, капларе, Бога

на
преди малко 
край нас. сега вече никой няма 
ше. Цариброд бе далеч пред иас. 
Трябваха пи 
тъй

ти?още два часа. а 
както вървяхме — три и — Така' е, Петре! — казах. 

Наскоро пристигнахме в Цари 
брод.четири.

От мюитчз войници Допил, кой 
то вървеше пред пленниците, бе 
намръщен, че ни хваяца поща, 
а. Петър, който вървеше с мен 
назад беше безгрижен, както

* * ♦
Този благороден мъж се каз

ваше Петър Дабич.Четвъртият бе среден на гъст. 
русо кос и като че малко криво 
гле-д,- Ранен бе горкият в бедро-

Прсв. М. Нейков
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Нашите карикатуристиНео5|кновена къща /

I
Има хора с всякакви склоно 

аги. Един от тях бил и някой си 
Франк Бисинг из Хеис. Канзас 
в САЩ. Той имал къща. направе 
на от общо 8.246 редки камъни 
от 40 различ*гчи американски 
държави и държави от други 
континенти.

ОГРОМНИ РЕЗЕРВИ
В учреждението „Елате утреV започна, 199 заседание за 

изнамиране па. резервите. Докладчикът запозна присъствува- 
щите с положението от започване на реформата до днес.

В първата фаза на реформата всички членове на колек
тива бяха запознати с плаиовОТе за провеждане на реформата.

През втората фаза учреждението „Елата утре" Започна 
да изнамира резерви.

— Другари, каза един от отговорните другари, аз предла
гам следното. Проучвайки положението на нашето учреждение 
и след преоценката направена от нашите специалисти, 
за нужно да предложа да се намери начин за премахване на 
кафето о'т нашето учреждение.

— Съгласно — повикаха всички — без кафе си можем. 
И така в прс/покола се вписа, че учреждението се пригодява 
към рефс.]\ч/гта.

На 199 заседание се взе ош,е едно историческо решение 
— колективът единоду?ино гласува от десетте Телефона в уч
реждението един да бъде изхвърлен от употреба- Така колек
тивът намери огромни резерви. По този повод местния печат 
■„иса под заглавие: „Учреждението Елате! утре" работи с девет 
телефона".

Кораби па сухо
■«

В Американския град Хартвъ 
рг наскоро ще започне строеж 
на една жилищна постройка на 
27 етажа. Бъдещата страда пре
дизвиква интерес още сега, за- 
щото според проекта тя ще из
глежда като гиганаски презоке 
аноки пархаоД на сухо.

считам

Опасеи звук
Еднообразния шум па автомо 

билтшя мотор при дълго кара
не особено нощем, е опасен за 
шофьора, защото го успива. За 
това в Детройт, в центъра на а- 
нери кан скача автомобилна ин
дустрия, е конструиран звучен 
апарат, който пуска особени зв 
учни вълни, които до 
степен задушват щухяа на мото 
ра и колелотата.

— Другарю Перо, какво чувам — изключили ви 
фона!. ..

— Да, а сега и мене ми казват: нямало какво да работя 
без телефон

И работата не спря...
Беше създадена комисия да проучи — какво ще работи 

служащият, който няма телефон в канцеларията.
На последното заседание стана дума за оволнение на един

служеш,.
Заседанието откри Иван Иванов.
Започнаха разисквания за работата н& персонала. Сега 

или никога .След кафето и телефона трябваше от това учреж
дение да бъде оеолнеп и един служещ.

Започна изказване по коми ии. Комисиите докладваха на 
колектива. Колективът пак преоцени работаТа

Накрая стана тайно гласуване.
Резултат: Иван Иванов да напусне учреждението, заши

то. . . (Следва къса преоценка на работата на Иван Иванов).
Накрая взе думата директорът на учреждението „Ела-

извесна

© на комисиите.

В лабораториите на унгарско 
то селско стопанство в Дараи- 
пуст години наред се вършат 
опити с цел от зелените чушки 
да се получат 
за лекарства. Специа листите ус 
пели от тях да получат алка-

те утре":
— Другари, свиквам 200 — заседание по същия въпрос. 

Другаря Иван Иванов, не може да се оволни, защото той е за
дължен за провеждане на реформата...

Утре колективът отново ше се преизчислява...

нови суровини

лоиди.
В Даранпуст от пипера полу

чили и течност като олиото. Са 
мо през миналата година е полу 
чено към 4.000 кг такова олио. 
'Тази течност от пипера ще се 
употребява з медицината като 
лекарство, а също ще има при
ложение <и в хранително-вкус
овата промишленост. Един алка 
лоид. получен в олиото от лю
ти пиперки,, наречен ..капсаи- 
■цин” ще се употребява 
•средство за намаление на бол-

Богдан Николов

Косметикате през 

вековете— Нищо чудно — той е бил дълго години служеш,.

Още в древни времена кп- 
гато не съществували коометич 
ни салони, нито готови препара 
ти за разхубавяване жените на 
югославска земя показвали гол 
яма умелост и досетливост в та 
ва отношение. Домашните етно

употребявало само за коса. но и 
за предпазване на кожата. С на 
жежена ядка на орех жените 
попълвали пространството меж 
ду веждите си. защото считали, 
че това ги прави по-привлека
телни. И тогава били на мода 
бемките. който жените ри
сували също с нажежена орехо 
ва ядка.

Нежно бледата руменина на 
лицето се постига когато се сть

като

кн.

За да бъде официално облече 
на една' жена от племето Хам- 
бу в Нова Гвинея, трябва да 
улови една райска птица, един 
папатал от .рода кахада, доста 
'белстятци бисерни миди. след то 
ва извънредно добре да „изгла
ди” ребрето на някое животно 
и да се накичи с всичко това.

лози твърдят, че някои средст
ва за разхубавяване, използва
ни преди няколко столетия и до 
днес се употребяват всред наро 
да, особено на село.

Особено била популярна бе
лилната за лице, най-често пра 
вена от така наречения бирит- 
оапун със сриджик-сублимат от 
жиЕачен

рка корена на перуника и 
сложи в розово масло като при 
това се сложи малко 
Между тоалетните реквизити о- 
безателно

се

алкохол.
хлорид след това от 

основа от въглена киселина, о- 
лово или бизмут. Било извест
но и вранилото (кара-боя) — че 
рна боя ва коса и вежди. Както 
и днес, за хубавия изглед на 
косата жените употребявали ка 
на която купували

с намирали и разни 
миризми, преди всичко розова
та водица. Жените я правили 
сами като в меден съд спускали 
розови цветни листчета', залива 
ли ги с вода и ги кипяли дъл
го. Дестилираната

о
миризлива во 

да излизала чрез специална сть 
клена търбица спусната в отуде 
на1 вода. Освен розовата водица

През миналия век първите 
шлифери се шиели от платно, 
натопено в някаква гумена теч

като чер 
прах от стъркани листя и бил
ки от лавео-ния, които домашни 
те пърговци за тази цел специа 
лно набавяли в Мала Азия. Чер 
поносите. жени къносвали коси 
те си за да им придадат особено 
сияние, а русокосите употребя
вали отворена червена боя. Ин 
тересно е,, че чернилото не

ност. През зимата платното ста
която има хубава миризма, лю
бителите на парфюмите упосре 
бявали и розово масло-дюлияк. 
Миризмите те приготвяли и оя 
други цвегя

■ваию твърдо, а през топлите дни 
меко лепливо. Случвало се в ня 
коя блъсканица да се срещнат 
двама с такива шлифери, да се 
залепят и с тежка мъка след то 
ва да се отлепят.

— Къде бягаш?
— На Димитровградския пазар.

. — За да си спасиш кожаря ли?
— Не, да си я продам по-скъпо!

люляк, темену 
шка. жасмин и зюмбюл.

се

По следише на Ьъшрешнише 

резерЬи
Текст и рисунхн 
М. ПЕТРОВ
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