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октомври Президентът Тито

мир И В ОБЕДИ-
НЕНИТЕ НАРОДИ И НА ВСЯКо" ДРУГО МЯСТО-----------

пред многохилядния митинг в Белград

Посрещана в Белград

изтъкна в речта си президентът Тито
Другари и другарки, 
Граждани и гражданки, 
Разрешете ми най-горе

що и най-сърдечно да ви 
заблагодаря за величестве 
ното посрещане, което днес 

устроихте. Това радуш
но посрещане има свое ог
ромно значение. То показ
ва, че нашите народи наис 
тина дълбоко са проникна 
ти от стремежа към мир и 
че напълно одобряват на
шата политика, политика
та на незаангажирана стра 
на, политиката на мира.

Причините, зарад които 
лично аз отидох в Америка 
начело на нашата делега
ция, вече са ви познати. 
Положението в света не бе 
розово, нито е такова днес. 
Провалът на срещата на 
най-високо равнище в Па
риж, провалът, който до

живя Комитетът на десег 
тте в Женева, събитията в 
Африка, особено събития
та в Конго, 
много ни обезпокояваше и 
зарад това решихме

но решението ми да отида 
на тази сесия, защото обс
тановката наистина беше 

напрегната, атмос
ферата бе крайно наелек- 
тризирана. С една дума, ка 
кто Еиждате днес, Еладееше 
атмосфера на студена вой
на. Студената война отно- 
ео избухна със цялата си 
сила и все повече се изос
тряше. Фактът, че там бя
ха много държавни и пра
вителствени ръководители, 
най-еминентни 
тели от разни страни, по
казва, че народите от всич 
ки тези страни са дълбоко 
загрижени за бъдещето си. 
Разбира се, че в процеса 
на тази сесия на Общото 
събрание до краен предел 
се проявиха страстите, ко
ито биха могли да доведат

човечеството до голяма сте 
пен на опасност, ако не съ
ществуваха онези сили, ко 
ито представляват съвес
тта на човечесвото, ако не 
съществуваха сили, които 
представляват болшинство 
от човечеството, а коитф 
на това заседание громко 
дадоха своя глас против 
по-нататъшнсто изостряне 
и търсеха начин да се по
добри международната об
становка.

Разрешете ми, другари и 
Мрутарки, да кажа защ'о, 
още докато бяхме на кора
ба, аз поисках да се изкажа 
между първите на тази се
сия. На първо място то бе 
ше заради това, че исках с 
нашите становища, които 
след това в речта си и раз
говорите изнесох, да допри

(Следва на 2 стр.)

всичко това
много

този
път аз да отида на сесията 
на Общото събрание на 
ООН начело на 
легация. Известно ни беше, 
че там ще дойдат много 
друти ръководители на дъ 
1ржавн н травитешства тг ис
кахме да се опитаме щото в 
този най-висш форум, в то 
зи международен форум, 
да допринесем камвото мо
жем за подобряването на 
международната обстанов
ка. т. е. за отслабване на

ми

нашата де

представи-

напрежението.
Щом пристигнах в Обеди 

нените нации и се срещнах 
с много наши прияатели, 
разбрах, че е било правил

От 6 до 8 октомври се състоя Пешият котрес на ССРН на Македония

МОГЪЩ РЪСТ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА
— Положението на македонските малцинства в съседните страни __

След поздравителната 
реч на другаря Едвард Ка 
рдел, председателят на Гл 
авния одбор на ССРН на 
Македония др. Лазар Ко- 
лишевски изнесе доклад по 
ахтуалните проблеми и за
дачи на Социалистическия 
съюз.

В началото на своя до
клад другаря Колишевеки 
накратко се спря върху по 
стиженията в стопанското 
развитие на Македония, ко 
ито имат голямо значение 
за по-нататъшното успеш
но развитие на тази ре

публика. В периода от 1948 
до 1952 година, средното го 
дишно нарастване на обше 
ствения продукт възлиза- 
на 2,9 на сто, а в периода 
от 1953 до 1960 година 
9,2 на сто. Средногодишни
ят ръст на промишленото 
производство се увеличи 
през периода между IV и 
V конгрес на Социалисти
ческия съюз на Македония 
от 4,6 но 12,8 на сто, а на 
продукцията 
стопанство от 1,2 на 7,7 на 
сто. Това допринесе броят 
на заетите работници в

Другарят Колишевеки 
каза, че основната особе 
ност на стопанското разви 
тие в републиката през сле

Доколкото тези 
ждания бъдат осъществени 
общественият продукт в 
промишлеността през 1965 
година ще бъде почти два 
пъти по-голям

предви-

деащите години е значи
телното нарастване на про 
изводството и капиталовло 
женията.

Предвижда , се средният 
годишен ръст на увеличе

на отколкото
Другарят Тито е отново между нас.
След едномесечно отсъствие от нашата среда, което 

Прекара в Нюйорк, в седалището на ООН като възглавяващ 
югославската делегация на XV сесия на Общото събрание на 
ООН и на която извърши изключително важна миролюбива 
мисия, кЯто Даде извънредна подкрепа на делото на мира, 
той пристигна на 12 октомври в Родината. Той бе посрещнат 
радушно от целия народ, от тристахилядна маса белгражда 

ни събрала се на невиждан досега митинг на площада Маркс 
—Енгелс да чуе думите на любимия вожд. да манифестира 
гордостта си и признанието към своя Президент и към него- 
гата историческа мисия в Обединените нации.
На митинга др. Тито произнесе следната реч:

ттзи година, а в селското 
стопанство това увели- 

ще възлиза начение
57,5 на сто. Ръстъът на у- 
величението в' останалите
стопански отрасли ще въ
злиза от 12,1- до 15,2%.

Такова развитие на на
шето стопанство 
Лазар Колишевеки — ще 
доведе до коренни измене
ния в структурата на об
ществения продукт. От си
лно изостанала аграрна ст
рана, каквото беше Македо 
ния преди войната, и от 
неразвита аграрно-индус- 
Триялна област каквато ста 
на в досегашното социали
стическо изграждане, в кра 
я на 1965 година НР Маке 
дония ще има всички пред 
поставки да застане в реди .

(Сяеива «а 3 спр.)

в селското
каза

материалното производство 
на обществения сектор да 
се увеличи от

1953 година, на

г КООПЕРАТИВНИ
БРАЗДИ

81.000
през
142.000 души колкото е сеАММ тях се намират и по-мла 

ди хора от димитровгра 
дските предприятия, ко 
ито
дат носители на социа
листическото преустрой 
ство па селото, а не не
гова спирачка!

Във всеки случай ко
оперативните бразди от 
ден на ден стават все по 
дълги. Почвата става 
все по-добра. Добивите 
все по-сигурни, а съдру 
жниците все по-уверени 
в правилността на 
вия път.

Кооперативните пар
цели бяха и ще си оста
нат пример за, всички 
земеделски стопани и 
най-добър урок за оне- % 
зи, които стоят край ко
оперативните комплек
си и с недоверие гледат 
на новото. Те лукаво се 
усмихват, но тази усим- 
ка ще изчезне от техни 
те уста кога то дойде жъ 
твата. Тогава ще се ус
михват. кооператорите.

М. М.

га.край в това 
постигна и ще постига и 
занапред добри резулта

отношение
Могъщият ръст на мате 

риалната база на социалис 
тическите обществени от-

На кооперативните бл 
окове в Димитровград
ско не може вече да се 
чуе в тези есенни дни 
онова старо „Дий, воле!” 
няма вече да свива гр
ъб, ходейки след плуга 
дни наред. Мощни трак 
тори — родно производ
ство — с лекота порят 
кооперативните парце
ли край Нишава или в 
Забърдие. Отеква по по 
лето песента на мотори 
те. Шътат из полето при 
качните машини, разнас 
яйки изкуствена тор. 
Сеялките са пълни с ви 
сокодобивна пшеница. В 
кооперацията стоят ку
пове от договори между 
кооперацията и частни
те стопани. Съвместна 
обработка на площите 
стана вече утвърдена 
практика, път към моде 
рнизиране на нашето зе 
меделско стопанство, 
кгъм получаване на по- 
високи добиви. Нашият

би трябвало да бъ-ти.
Именно затова е чуд

но, че някои земеделски 
стопани, съседи на ко- 
)о>ператцвните блокове, 
все още се колебаят да 
пристъпят към коопера 
цията, все още карат тра 
кторите да правят за
вой край техните парце 

Това са единични

ношения и развитието на 
тези отношения чрез само 
управлението и комунална 
та система поставиха опре 
делени изисквания пред ор 
ганизираните политически 

на нашето общество

Г
Чететедр. Лазар Колишевеки

нието на обществения про 
дукт в Македония през сл 
едвашия петгодишен пери 
од да възлезе на 12,5 на 
сто, а това значи, че общес 
твеният продукт през 1965 
години ще бъде с над сто 
милиарда динара по-голям 
отколкото през 1960 година 
и ще възлезе на около 230 
милиарда динара. Главни 
носители на това увеличе 
ние ще бъдат двете основ 
ни дейности в стопанство
то: промишлеността, къде- 
то се предвижда средного 
дишно увеличаване на про 
изводството с 14,5 на сто 
и селското стопанство, къ 
дего това увеличение ще 
достигна 9,5 на сто.

сили
В съответствие с това орга 
низациите на Социалисти
ческия съюз променяха сво 
ето място, роля и методи 
на своята работа. От изрази 
тел и инициатор на масите 
за изпълнение на задачите, 
които стояха пред органи 
те на народната власт, ор 
ганизациите на Социалис
тическия съюз прераства
ла в обществена трибуна 
на трудещите се, ставаха 
място където се изгражда 
политиката на местните об 
щности където се взимат 
решения от по-широко зяа 
чение й се съчетават ин
дивидуалните почини с об 
щкге задачи и интереси на 
гражданите.

В ТОЗИ БРОЙ
• .Труд“ въвежда 

иов начин иа въ
знаграждение.

• Есенната сеитба аа- 
почна.

• Стопански и кул
турен преглед.

• Млядвзккш три- 
буят.

% Хумор, злободне
вна,интересни но 
еини.

ли.
случаи в Желюша, Ди
митровград или Гради- 
не. Нима тези

но-
стопани

смятат, че със свои при 
пеят да получат по-голе 
митивни средства ще ус 
ми доходи. Каква само
измама! 'Тяхното апети- 

намалява дохо-ниране 
дите им и пречи на соци 
алистическото преобра-

сел-зуване на нашето 
ско стопанство. Днес и- 
ли утре те ще се уверят 
в своята грешка. Жал
ко е сало това, че триго 
'дишната практика не ги 
е уверила и че между %

У
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V -- • ■ • РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИ ТО НА МИТИНГА В БЕЛГРАД

ИЗВЪНБЛОКОВИТЕ СТЕАНИ СА ДЪЛБОКО ПРОНИКНАТИ ОТ СТРЕМЕЖА КЪМ МИРI
гггр дх; лям д ■г^лг.'ж у.туз; -и-г ик~,гюгтгг

приятели, и не само от вре 
ме на време, чрез Обедине
ните нации и извън тях, 
ко навсякъде и винаги да 
действуваме като сили на 
мира и да правим всичко 
да изпъкват ония, които 
ще бъдат защитници на мира.

Другари и другарки, има 
ше и такива тенденции да 
се представи че Югославия 
все повече и повече преста 
ва да бъде интересна като 
фактор в международните 
отношения. И този път се 
оказа, че тоея не е вярно. 
Обаче то не заради това, 
че ние там сме искали с ня 
какви машинации или аги 
тация да постигнем щото 
югославският престиж да 
укрепне още повече, но за 
това за щото изнасяхме на
шите принципиални стано
вища, защото останахме 
последователни на своята 
досегашна политика, без ог 
лед какЕи последствия би 
могло да има всичко това 
за нас.

Югославия в досегащния 
ход на Петнадесетата се
сия придоби огромен авто
ритет. Затова можем да за- 
благодарим само на вас, на 
нашите народи, които така 
достойно и така упорито 
поддържат становищата на 
нас които сме отговорни за 
външната политика. Зад 
нас, в Обединените нации 
стоеше и деветнадесет ми- 
лиония югославски народ. 
Затова ние можехме с пъл 
на сила да дадем своя глас 
на оная част от човечество 
то, която е за мир и прог
рес в света.

Другари и другарки, 
когато говорим за мирното 
съвместно съществуване, 
можем да кажем че то по
лучи потвърждението си в 
това, че огромното болшин 
ство, особено от иксномиче 
ски неразвитите държави 
— малки и по-големи го 
поздрави като единствен 
път, който човечеството 
може да спаси от нова ка
тастрофа. Какво съЕмест- 
ното съществуване може 
да има в студената Еойна, 
когато постоянно съществу 
ва заплаха от нова катас
трофа? Това не е съвмест- 

съществуване 
студена война, а политика 
та на съвместното същес
твуване изисква хората да 
седнат на една маса, като 
се договорят и съгласят, 
че няма да решават между 
народните проблеми от по
зиция на силата, че война
та, като средство за разре
шаване на международни
те проблеми, ще провъз
гласят за незаконна в све
та, и че ще започнат да раз 
решават проблемите, които 
стоят пред нас по мирен 
път.

Но ние там поставихме не
щата и реалистично и поис 
кахме поне нещо да бъде 
направено, щото този въп
рос постепенно да почне да 
се разрешава, та светьт да 
види, че съществува добра 
г.сля и от едната и от дру
гата страна. Аз няма да се 
спирам върху това, от кои 
мотиви
Запада когато 
съветското 
което Пие, разбира се, под- 

както подкрепя- 
становището на Съ-

на Обединените нации и 
яено е, сегашната органи
зация няма да .бъде удобна 
за правилното функциони
ране, но ще трябва да се 
намерят нови, по-добри и 
по-подходящи форми, още 
по-способни за правилното 
функциониране на тази о- 
рганизация.”

Във връзка с оттегляне
то 71а резолюцията иа пет
те другарят Тито подчер
та, че онова което днес се 
случва в Общото събрание 
не трябва да ни обез7<.ура- 
жи. Ние, каза той, преце- 
иихме пашите сили, цена
та на тези миролюбиви си
ли и трябва неуморно да 
работим в направлението, 
което вече сме определггли 
за да дойде до усмиряване. 
Защото, ако извънбло7сови- 
те страни бъдат само наб
людатели и ако не вложат 
всички сили за запазване
то па мира, би могло да до 
йде до голяма трагедия на 
и^ьлото човечество.

„Аз мисля, другари и 
другарки, че не би трябва
ло да бъдем премного пе
симисти, нито пък прска- 
лени оптимисти. Онова ко 
ето се случи в началото на 
тази сесия, когато толкова 
голям брой държави и на
роди реши смело да се об
яви против всеки опит що
то международните пробле 
ми да се разрешават вър
ху блокова основа и когато 
стана ясно, че тук все по- 
малко ще решава някоя ма 
шинка за гласуване, ясно 
показва, че тези хора ще 
трябва добре да обмислят 
и да тръгнат по едно друго 
направление. Онова което 
се случи досега едвам по- 
късно ще има свой поло
жителен ефект.

■ - (Продължение от 1, стр-ца) 
неса нйкак атмосферата в 
Общото събрание да цолу- 
чи един по-нормален ход.

. Исках да действуваме така 
за да покажем че би тряб
вало на по-мирен начин да 
пристъпим към разрешава 
нето на тези крупни меж
дународни проблеми, кои^о 
измъчват света и че би би
ло твърде опасно, ако изос- 
траянето би продължавало, 
ако духът на студената во 
йна би се пренесъл и в тая 
най-висша международна 
институция”.

то не принадлежат към 
блоковете 
свободно да исказпат мис
лите си и своите стремле
ния.”

Спирайки се върху стаио 
вището гм югославската де 
легация па Петнадесетата 

- сесия, той каза:
„Другари и другарки, гра 

ждани и гражданки, при 
изкъпването ни в ООН ние 
разбира се дадохме предни 
на иа колониалния въпрос 
— на въпросите за Конго, 
Алжир и пр. Ние подкре
пихме конгоанското легал
но правителство,- искайки 
да се поправят онези от
рицателни действия, които 
току що бяха се проявили. 
Това е възможно, защото 
по-лесно е нещо да бъде 
поправено отколкото да се 
започва отново. Такова на
ше изтъпване намери там 
силно одобрение от всич
ки тези страни, и Югосла
вия се афирмира още вед
нъж. Както ви е известно, 
ние не чакахме да ни да- 
дат направление в Обе
динените народи. Ние нас
тъпихме първи и казахме 
какво мислим и по алжир
ския, и по конгоанския въ 
прос и по другото. И не се 
стеснявахме да критикува
ме открито чак и някои ак 
ции на известни кръгове в 
ООН.

страни стигнахме до поло
жението по-добре да оттег
лим резолюцията, отколко
то да я оставим окърнена, 
защото в нея тогава няма
ше да има оня дух, който 
ние внесохме в СЕоята ре- 
золяция. Така ние все пак 
направихме своето и сега 
целият свят знае, че и на 
тази сесия, без оглед на 
процедурата и различните 
машинации, болшинството 
е за умиротзоряване, а не 
за по-нататъшно напреже
ние и пренасяне на студе
ната война в Събранието. 
Моралната победа е на на
ша страна. Действително 
днес още не се забелязва 
пълния ефект на тази по- 
ебда, но той ще се забеле
жи в по-нататъшния раз
вой на международните от 
ношения”.

След като напомни, че 
71а Петнадесетата сесия са 
приети 17 нови държави— 
членки в ООН, главно аф
рикански страни, които съ 
що така се борят за запаз 
ването на мира и се стрем
ят към самостоятелно ико- 
7юмическо развитие, той 
продължи:

„На Петнадесетата сесия 
дойде до едно ново явле
ние, което великите сили 
не очакваха. Една нова си
ла намери своята пълна 
проява. Наистина тя латен 
тно съществуваше и по-ра 
но, тя бе тук, обаче не я 
признаваха, подценяваха я 
и говореха за нея като за 
някакъв опит за създаване 
на трети блок и пр. Тази 
нова сила, която изпъква, 
не принадлежи към блоко
вете. Тя е проникната дъл
боко от стремежа към мир 
и истински представлява 
не само въжделнията на 
своите народи,_ но и въж
деленията на цялото прог
ресивно и миролюбиво чо
вечество. Тази сила толко-

желанието

се ръководят на 
отхвърлят

предложение,

крепяме, 
ме и
гетския съюз по колониал 

въпрос, защото това е 
становище. Ние не

ния
и наше
мс-жем да работим и да 
даме другояче само за то- 
г.а- че това или онова ня-

АКТИВНО СЕ СЪВЕТВАХ/МЕ 
С ДЪРЖАВНИЦИТЕ НА НЕ
УТРАЛНИТЕ СТРАНИ. ЗА ДА 
ДОПРИНЕСЕМ ЗА УМИРО- 

ТВОРЯВАНЕТО В СВЕТА

гле

ма да се хареса на другата 
Ние не можем дастрана, 

се откажем от сгоите прин
Изтъквайки, че въпреки 

усилията на нашата белега 
ция и на нашите съюзни
ци и приятели — неангажи 
раните страни-това поло
жение в ООН все повече 
се е изостряло и че зарад 
умиротворяването се е при 
стъпило към активни съ
вещания с държавниците 
от неангажираните страни 
по въпросите как да се пре 
дотврати такъв нежелан 
развой, той каза:

„Острите речи, които за
почнаха в Общото събра
ние много ни обезпокоиха. 
Тогава в договор с предсе
дателя на индийското пра
вителство Неру, с прези
дента на ОАР Насър, с пре 
зидента на индонезийската 
Република Сукарно и с 
президента на Гана Нкру- 
ма ние решихме да изгот
вим един документ, който 
Общото събрание би могло 
да приеме. Този документ 
беше такъв по съдржание, 
че наистина едвали някой 
можеше да бъде против и 
да не се съгласи с него. То
зи акт бе поздравен от ог
ромното болшинство в Об
щото събрание и в ООН и- 
зобщо като градивно уси
лие, което трябва да дове
де до някакъв резултат т. 
е. до отслабване на напре
жението. Искахме да се 
срещнат президентът на 
САЩ и председателят на 
съветското правителство,- 
та поне пътъоъм пред лице 
то на представителите от 
целия свят да покажат сво 
ята добра воля, да покажат 
че държат сметка за това 
какво мислят и другите на 
роди, какво мисли огромно 
то болшинство от човече
ството, което иска мир, за 
да покажат, че и те в инте
рес на мира, в интерес на 
човечеството желаят да же 
ртвуват нещо от своя пре
стиж”.

които 
сме имали. Но това

ципи и становища, 
винаги
не е ново становище, това 
е наше, отдавна взето ста
новище.

И, разбира се, по въпро
са за разоръжаването ние 
в ООН дадохме пълна под 
крепа на становището 
Съветския съюз. За съжа
ление, вместо да излезе на

на

преден план колониалният 
въпрос и въпросът за ра
зоръжаването или въпро
сът разоръжава- 
нето и колонна л- 
ният въпрос, стана така, че 
тези два главни проблема 
бяха изтласкани на заден 
план. Ясно е, че когато въ
трешната обстановка в съ
бранието бе заострена то
гава и правилният процес 
на тяхното разглеждане 
беше затруднен. Но затова 
никой не може да ни обвин 
ява нас, неангажираните 
страни, но ония другите.

за

Следователно, ние съвър 
шенно реалистично гледаме 
на нещата и не се грижим 
само за своите интереси. Ни 
е понякога правим жертви 
и подчиняваме своите инте 
реси на интересите на чо
вечеството, на интересите 
на мира”.

Обяснявайки югославско 
то становище по въпроса 
за предложената реоргагги- 
зация на Обединените на
ции той ?саза:

„Ние ясно заявихме, че 
сега не можем да се съгла
сим с промени на бърза ръ 
ка, които би предизвикали 
в Обединените нации няка
къв хаос. Но ние признава 
ме, а това го казахме и на 
държавниците, с които вля 
зохме е контакт, че смятаме 
че е необходимо постепе
нно, и не в ущърб на фун
кционирането на ООН ,да 
се промени нещо в ООН в 
организационно отношение 
на добре. Днес вече има о-. 
коло 100 държави, а утре 
ще бъдат над сто членки I тигне обшо разоръжаване.

Следва да кажа, че този 
път в Обединените нации 
получих огромен опит. Там 
много видях а не пожалих 
труд да разговарям с кол- 
кото се може повече дър
жавници от едната, друга
та и третата страна, мо
жах да узная доста и да 
видя къде именно се крият 
ония сили, които пред став 
ляват протагонисти на сту 
дената война. Този път ви
дях това и то за мене е го 
ляма поука.

Друг, и главен, въпрос, 
един от най-гслемите, кои
то подтискат цялото чове
чество беше въпросът за 
разоръжаването. Ние тук 
първи изтъкнахме станови 
щето си, изложихме как 
ние гледаме на този въп
рос. Никой не може да ни 
упрекне, че, да речем, в то
зи случай вървим след ста 
негището на Съветския съ 
юз, защото това е и наше 
стансЕище. И ние сме на 
мнение, че би било идеал
но, ако можеше да се пос

ра е пораснала, че и вели
ките сили започнаха да дъ 
ржат сметка за нея. Наис
тина имаше разни опити, 
особено от страна на някои 
западни кръгове, за които 
не бих могъл да кажа, че 
са миролюбиви, по някак- 
къв начин да се разедини 
тази сила, да се внесе в нея 
елемент на конфузия и 
подобно, — обаче това не 
им успя. Неангажираните 
сили—в които, както ви е 

влизат Индия,

но но

Другари и другарки, и аз 
и всички ние, които се на
мирахме там, бяхме твърде 
разочаравани,

известно 
ОАР, Индонезия, Югосла
вия, Гана и др. страни, ме 
жду които, мога да кажа, 
почти всички африкански 
и азиатски страни,
Китай, и още някои други

например, 
от изказванията на канад
ския и австралийския пред
ставите ли, които наливаха

освен масло в огъня, и трябва да 
кажа до известна степен и

представляват с-т изказването на англий
ския представител за 
гото

страни, 
величествена цифра, огром 
на част от човечеството. Та ШМ1 по

мислехме, че ще нас- 
да действува по посо

ка на успокояване
тойпостигна пълнази сила 

проява и в това се състои 
победата, която постигнах
ме”.

'
Другари и другарки, гра 

ждани и гражданки,
Макар че се надявахме, 

че такава резолюция, коя
то беше твърде кратка и я 
сна не ще има противници, 
се случи за съжаление най 
лошото — чрез разни ма
шинации във връзка с про 
цедурата бе осуетено прие
мането на такава резолю
ция каквато предложих
ме ние. Известно ви е, че ав 

стралийският представител 
предложи по тая резолю
ция свой амандман: кой
то всъщност представлява 
не амандман, а цяла нова

на твър 
де изострената атмосфера 
в Обединените нации. Това 

разочарова, но не ни о- 
без куражи

Днес всекиму е ясно, че 
не може да има активно и 
миролюбиво съвместно съ
ществуване, ако ние само 
животуваме един покрай 
друг, но е необходимо акта 
вно да сътрудничим по раз 
лични въпроси, икономиче 
ски културни и други, да 
изхвърлим от междунаро
дния речник думите „бло
кова подялба” и да укреп
ваме в света единното гле
дище, че мирът е над всич 
ко и че на това трябва да 
бъде подчинено всичко ДРУ

И . *
Изтъквайки, че неразви- 

искат да се
ни

тите страни не 
откажат от своите принци-

в усилията да 
направим всичко което мо
жем та поне нещо да доп
ринесем.

и за мирно съществуване, 
въпреки че се 71уждаят от 
материална техническа и 
други помощи, че не искат 
да бъдат машинка за гласу

Аз съм щаслив, че този 
път, на тази ансамблея, в 
срещите с различни държ
авници, особено в разгово
рите- с представителите на 
извънблоксвите

Шж -■
7 . -ване, но искат да запазят 

индивидуалност исвоята
свобода и свободно да дей

страни, се
убедих в невероятното

за отслабване на- 
в света и да ка

ствуват 
прежението 
зват онова, което мислят,

еди
нство на възгледите по-най 
важните въпроси, които
днес измъчват света. И то-

го.той каза:
„Докато някога в Органи 

зацията на обединените на 
роди се правеше постоянно 
претакане, днес това го ня 

Аз мисля и дълбо

Това, другари и другар
ки, исках да ви кажа. Още 
един път ви благодаря, за 
това величествено посреща

резолюция в съвсем друг 
смисъл. Когато събранието 

амандман,

ва не е нещо, което извед
нъж е натсъпило. Тое онова 
което на тези хора, на тези 
наши приятели, възложено 
от страна на техните наро- 

' ди. Ние ще настояваме и 
занапред, без да жалим 
труд, да бъдем в най-те- 

. сен контакт с тези наши

отхвърли този 
намери се друг, който с раз 
ни трикове успя да разде
ли онова болшинство, кое
то гласува за резолюцията 
с 42 срещу 37 гласа. По

ние, представи-

не, ксето устроихте.ма вече. 
ко съм уверен в това, че в 
сърцата на тези хора дей-’ 
ствително съществува съ
що такова желание, какво- 
то е у всички други, кои-

ТитоРечта на другаря 
бе често прекъсвана, с бур 

въз-ни ръкопляскалия и 
гласи „Тито-Партия”, „Ние 
сме Титови — Тито е наш.

та-
__ Ех, някой пак пресече въжето!къв начин 

телите на неангажираните
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Работата на Общото събрание 

на Обединените
(КРАТЪК ПРЕГЛЕД)

РЕЧ НА ДРУГАРЯ ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ
иащш

взжрес^аншо повишаванеНа 21 септември бе от
крита ХУ-тата сесия на Об 
щото събрание на ООН. Съ 

ден бяха приети 14

Гана. Президентите Тито,
■икрума, Насър, Сукарно 
и министър-председателят 
Неру предложиха Общото 
събрание да поиска възоб
новяване на
съветските разговори. Те 
също така отправиха лич- Уата на така 
ни писма до президента на 
САЩ Айзенхауер 
ветския
дател Хрушчов. Този 
чин на
страни беше неоценим при 
иос към усилията за на
маляване на международ
ното напрежение, или, ка- 
кто заяви другаря Тито,
„ние се ръководехме от 
стремежа и решеността, че 
трябва да се направи всич 
ко, за да се предотврати по 
нататъшното отрицателно 
развитие на събитията”.

Предложението на петима 
та държавници от извън- 
блоковите страни намери 
изключителен отзив в пе
чата и обществеността в це 
лия свят.

На 8 октомври петте из- 
вънблокови страни оттег
лиха СЕОята прсекто-резол 
юция защото някои запад
ни страни се опитаха чрез 
„амандмани” и процедурал 
ни машинации да обезцен
ят същността на резолюци 
ята. Австралийският аман- 
дман имаше за цел да под
копае предложението на 
петте страни.
Обаче, макар че с процеду 
рални маневри беше осуе
тена градивната акция не 
само на петте извънблоко- 
ви страни, но и на болшин
ството от ансамблеята, мо
рално-политическата побе
да е на страната на вдъхно- 
вителете и инициаторите 
на тази значителна акция 
на тазгодишната сесия на 
Обединените нации. Макар 
че есичко това може само 
да предизвика съжаление 
у световната 
ност, не ще означава и пре 
установяване на усилията 
на Югославия и останали
те извънблокови страни да 
се дойде до целта.

На 8 октомври продължи 
ха разискванията 
нето в дневния ред на въ
проса за представителство
то на Китай.

На 9 октомври с малко 
болшинство ст гласове бе
ше решено въпросът за 
представителството на Ки
тай да не бъде включен в 
дневния ред.

Взимайки думата югос
лавският
ООН Добивое Видим заяви 
че становището на Югосла 
вия по въпроса за предс
тавителството на Китай в 
ООН е ясно отразено в реч 
та на президента Тито. Ю- 
гославската делегация, под 
черта той, ще гласува въ-. 
ггросът за представител
ството на Китайската На
родна Република да бъде 
включен в дневния ред на 
тази сесия на Общото съ
брание.

На 11 октомври Общото 
събрание завърши разис
кванията по дневния ред.
В дневния ред на тазгодиш 
ната сесия бяха включени 
следните въпроси:

Въпросът за рассовата 
дискриминация в Южноа
фриканския съюз, въпро
сът за Тибет (Югославия 
гласува против включване 
то на този въпрос), въпро
сът за Алжир, таканарече 
ният унгарски въпрос, ггро 
блемът; за Които и съвет
ското предложение да се 
даде независимост на коло 
ииалните страни.

ЩИЯ' •
нови членове на ООН. То
ва са Република Камерун, 
Република Того, Малгаш- 
ката република, Републи
ка Сомалия, Република Ко 
нго (бивш. белгийс. Конго), 
Република Конго (бивш 
френски Конго), Републи
ка Дахомей, Република Ни 
герия, Република Горна Во 
лта, Република 
на Слоновата кост, Репуб
лика Чад, Република Га
бон, Централната Африкан 
ска република и Републи
ка Кипър.

(Продължение от 1 стр)американо— та. че изминатият период, 
от 1953—1980. бележи пос
тояло повишаване на жиз
неното равнище. Средните 
годишни капиталовложе
ния за обществен стандарт 
ще се увеличат, според пре 
движданията, с около 84 на 
сто в сравнение с измина
тият период.

Говорейки за усилията 
на кашата страна за мир 
в сиета, те-й се спря вър
ху някои въпроси от обла
стта на външната полити
ка, по-специално вър
ху отношенията с 
България и Гърция. Той 
изтъкна положителните и 
градивни застъпвания на 
Югославия за създаване а- 
тмосфера на доверие и съ
трудничество на Балкани 
те и добави, че македонски 

I ят народ е заинтересован 
— не по-малко от който и 
да е съседен народ — за 
развитието на всестранно 
сътрудничество между на
родите от тази област.

на Колишевски, нашето же 
лание е, в духа на това из 
явление да видим повече 
действителни усилия за 
разширяване основата на 
нашето взаимно сътрудни
чество. защото подобрява
нето на отношенията само 
от себе си би допринесло 
и за по-широкото сътруд
ничество на Балканите. В 
усилията за създаване ат
мосфера на доверие и съ
трудничество не можем о- 
баче да бъдем доволни са
мо от няколко гранични 
срещи.

Другарят Колишевски ра 
зкритикува някои прояви 
в съседните страни, които 
не съвпадат с политиката, 
която декларират. Речите 
на някои ръководители, ка 
кто н писането на една ча
ст от печата в тези страни, 
често пъти са дълбоко оби 
дни за македонския народ, 
не само като опит да се игно 
рира неговата национална 
самостоятелност, но и като 
пряк опит да се осуети не
говото самостоятелно наци 
онално развитие. По думи
те на Колишевски все още 
съществуват политически 
кръгове и обществени сили, 
както на Балканите, така 
и вън он тях, които не мо
гат да се примирят с проме 
ните, които отделни наро
ди, а между тях и македон 
ският народ, осъществиха 
в своя живот.

ното решаване на въпроса 
за малцинствата допринася 
"за общо укрепване на из
градените демократични и- 
нституции в развитието на 
народа и положително вли 
яе върху развитието — на 
отношенията и сътруднича 
^твоаЪ с народите, които 
са пряко заинтересоват! 
за тази проблема.

Другарят Колишевски го 
Бори и за това, че днес ед
ва ли някой е света може 
да бъде дезориентиран от 
гласовете, че уж Югосла
вия изнася македонския въ 
прос било в Гърция, било 
в България. Всъщност но
сителите на асимилаторска 
та политика десетилетия 
водят безуспешна борба 
против отпора на македон 
ците и против тяхната бо
рба за осъществяване на 
националните права. Съще 
ствуването на македонци
те там никой не е измис
лил отвън.

Другарят Колишевски из 
тъкна, че ако днес някой 
иска да прехвърли върху 
Югославия каквато и да е 
отговорност за резултатите 
и последствията от полити
ката, която се провежда в 
тези страни по отношение 
ма македонските малцин
ства, тогава това става са
мо опит да се извърши на
тиск върху нашата страна.

По-нататък другарят Ко

наречените 
средкоразвити области. У- 
частието на неземеделски-и до съ- 

министь р- предсе- 
по-

петте независими

те производствени дейнос
ти ще стане доминиращо в 
съвокушшя обществен про 
дукт и ще възлиза на око 
ло 53 на сто.

Предпоставките 'за
Брегът

такъс
възход ма стопанството ще 
бъдат капиталовложенията 
които, по думите на друга 
ря Колишевски, в следва
щият петгодишен 
ще бъдат значителни 
личешт. Предвижда се през 
следващите пет години съ 
вокупните капиталовложе
ния в основните фондове 
да възлизат на над 300 ди- 
лиарда динара. Те са по-го 
леми от общите вложения 
в стопанството извършени 
през целия следвоенен пе
риод от 1947 до 1960 годи 
на. У силената инду стри- 
ализацията на Македония 
ще бъде една от основните

От името на югославска период 
усета делегация новоприетите 

държави—членки на ООН 
поздрави държавният се
кретар на външните рабо 
ти Коча Попович. В своята 
реч той подчерта, че прие
мането на 14 нови страни в 
ООН представлява нов из
точник на сила за' между
народната организация.

На края■ на своята реч 
Коча Попович вложи про
тест по повод демонстраци 
ите на емигриралите фаши 
стки елеменп-г пред рези
денцията на президента Ти
то.

На 22 пред Общото съб
рание на ООН говори пре
зидентът Тито. Речта на 
президента Тито бе оце
нена в седалището на ООН 
като едно от най-значител 
ните събития. Тази реч о- 
ще един път красноречиво 
потвърди дълбоката привъ 
рженост 
към активното и всестра
нно международно сътруд
ничество.

Речта на президента Ти-

:'Г“
"..V ■<'

на Югославия лишевски подчерта, че осъ 
ществената свобода и дър 
жавиост на македонския на 
род обусловят и подтикват 
все

-•
• ШМ: Колишевски посочи, че 

е напразно да се изисква 
от нашия народ той да при 
еме, че не съществуват ма 
кедонски малцинства в съ 
седните страни, да се при 
мири с отнемането на тех
ните национални и човеш
ки права. Днес най-малко 
в българските политически 
среди би смеел да се забра 
г.и фактът, че Македония 
в цялата си история беше 
в постоянно и всестранно 
стълкновение с аспираци
ите на велнкобългарския 
хегемонизъм, че издържа 
четири години българска 
фашистка окупация, в коя 
то кърваво се бори не само 
против фашизма, но преди 
всичко за своята национал 
на егзистенция и свобода. 
Същевременно най-малко 
може да се забрави, че в 
първите години на нова Бъ 
лгария социалистическите 
сили водиха тежка борба 
против българската реак
ция именно по въпроса за 
велнкобългарския шовини
зъм по отношение на Ма
кедония. Впрочем величие
то на покойния Димитров 
между другото е в това, че 
той схвана какво значение 
има осъществяването на на 
ционалните права на маке 
донския народ, не само за 
Македонците, но преди вси 
чко за освобождаването на 
българския народ от натис 
ка на велнкобългарския шо 
винизъм и въобще за раз
витието на нови отношения 
на Балканите. Колишевски 
каза, че поуките, които за 
българския народ извлече 
Димитров са валидни и

по-широката и поло
жителна заинтересованост 
в света за македонския въ 
прос, за развитието на ма-

то намери широк отзив в 
световния печат. Обширни 
изводи от речта на Тито пу 
6'ликуваха американския, 

английския,
кедонската национална ку
лтура и език, чак и факта 
щото днес в света да се по 
явяват научни творби За 
македонския език, и Радио 
Москва и Радио София да 
се обръщат към македон
ците на македонски език.

Колишевски

италианския 
френския, съветския и пе-

обществе-

чата на останалите страни.
Същия- ден президен

тът Тито се срещна с мини 
стър-председател на СССР 
Хрушчов и с президента на 
САЩ Айзенхауер, с минис 
тър-председателя на Куба 
Фидел Кастро и с президе 
нта Нкрума.

На 23 от името на съвет
ското правителство минис
тър-председателят Хруш
чов поднесе проекто-декла 
рация за разоръжаването 
и за признаването незави
симостта на колониалните 
нарюди. Хрушчов, също та 
ка, поиска от Общото съб
рание промени в поста на 
генералния секретар. Вмес 
то един секретар Хрушчов 
предложи трима секретари, 
които да застъпват интере
сите на трите групи държа 
ви-капиталистически, соци 
алистически и неутрални.

На 25 президентът Тито 
се срещна с президента на 
ОАР Насър и води с него 
разговори, а на 26 той се 
срещна с принц Сиянук, 
с министър-председателя 
Неру и прие подпредседа
теля на временното алжир 
ско правителство Белка- 
съм.

На 27 президентът Тито 
отново се срещна с прези
дента Насър и министър- 
председателя Неру, така 
че активността на лидери
те на извънблоковите стра 
ни се намираше в центъра 
на вниманието на общест
веността и дипломатически 
те кръгове.

На 30 септември бе вне
сена за разглеждане в Об
щото събрание проекто-ре 
золкщията на петте неза- 
ВИМИС.И страни: Югославия, 
ОАР', Индия, Индонезия и

Другарят 
след това каза, че що сепо внася
отнася до някои вътрешни 

области
I

права в отделни 
от живота на югославското 
малцинство, България не е 
направила ни толкова кол 
кото са готови да направят 
някои западни страни в от
делни области по въпроса 
за малцинствата.

Напротив, официалната 
политика на България по
казва тенденцията да запа 
зи обезправеността, денаци 
онализацията и асимилира 
нето на пиринските маке
донци и да води периодич
на кампания против НР Ма 
кедония затова, че нея уж 
е създала югославската по 
литика в името на някакви 
великосръбски ориентации

Скопие: Домът на ЮНА в който сс състоя конгресът

Тъй като тази част от Ю 
гославия се граничи с три 
страни, нашият народ, по 
думите на Колишевски, дъ 
лбоко разбира значението 
на своя принос към взаим 
нето сближение между ю- 
гославските народи и наро 
дите от съседните страни. 
Именно затова нашата об
щественост винаги специ
ално е изтъквала постиг-

представител в особености на инвестицио
нната политика в следва
щия период. Такава поли
тика е е съответствие с 
положението, проблемите и
отношенията, създали се в 
стопанството на Македони- 
я в следвоенното развитие. 
Важно е и това. че като из 
ключим изграждането на 
системата на мавровските 
водни централи, сега за пр 
ъв път се предвижда стро 
еж на няколко големи про 
мишлени обекти, при голе- 

капиталовложения,
са скопската .Желе

Всички тези явления в 
практиката на съседните 
Лгграни, добави Колишев
ски, влияят отрицателно въ 
рху развитието на сътру
дничеството между балкан 
ските страни. За тях тряб 
ва да се държи сметка, ако 
се наистина желае искре- 
но и приятелско сътрудни 
чество и ако наистина съ
ществува стремеж да се 
премахнат всичките прег
ради на новите отношения 
на Балканите. А ние, как
то е известно, постоянно 
правим усилия тези нови о 
тношения на Балканите да - 
се създадът на дело.

натите вече резултати ме
жду Югославия от една и 
Гърция и България от дру 
га страна.

Другарят Колишевски ме 
жду другото, изтъкна, че 
нашата общественост поло

ми
каквито 
зара и ацетиленската про
мишленост. За изграждане 
то на големи индустриални 
обекти ще бъдат вложени

жително прецени изявлени 
ето на председателя на бъ 

правителствопо-гелямата част от пред
видените капиталовложе
ния. Почти 2/3 от тези сред 
ства са предназначени за 
изграждането на 
черната металургия, елек- 
тропромишяеността и на 
химическата промишлено-

лгарското 
през март т. г., че е назря
ла нуждата от решителни 
промени в атмосферата на

днес.
Не само югославският, но 

и по-широкият опит в све 
та — подчерта между дру 

решаване на проблема
обекти на Балканите и че за осъшес- 

на широко бал- гото
та за малцинствата, в съ-

твяването 
канско сътрудничество тря 
бва да се предприемат пове 
че срещи, непосредствени 
разговори и преговори и 
постигане на конкретни спо 
раз умения. Според думите

гласие с правата на нацио 
налнсст, може само да до
принесе за вътрешната ста 
билност на една страна. 
Той добави, че демократич

ст.
Спирайки се на въпроса 

за жизненото равнище, дру 
гарят Колишевски подчер-
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Завиден успех на обущарското предприятие „Труд“ в Димитровград

Какво може да направи едни специалист
— >>ТРУ9" въведе възнаграждавана ио единица иродукхи
— Производство на 240 чифша обувки Повече за един месец

яко се отразява върху тях 
ната заплата. Заплащането 
по новия начин започна от 
1 октомври т. г. Предло
жението за новия начин на 
заплащане е предадено на 
общинския народен отбор 
На едно от следващите за 
седания на Вечето на про 
изводителите ще бъде обсъ 
депо искането на „Труд” и 
трябва да бъде официално 
утвърдено.

Това е първото димитров 
градско предприятие, кое
то пристъпва към новия на 
чин на заплащане.

който е обиколил всички 
по-известни предприятия 
за производство на обувки, 
води и един курс при пред 
приятието за обучаване на 
нови квалифицирани работ 
ници, които ще заместят 
старите. В това отношение 
„Труд” до сега не стоеше 
добре. В случай на болест 
на главните майстори про 
дукцията изоставаше.

„Труд” се ползува в тър 
говските среди с добър пре 
стиж, благодарение на ка
чествената продукция. Обу 
вките просто не стоят в ск 
лада на предприятието, но 
веднага се препращат до 
търговските предприятия. 
По-рано „Труд” имаше де
лови връзки с редица пред 
приятия в страната, а сега 
е ориентиран само към „Ре 
флекс" в Белград. Целоку 
пната продукция 
година е изкупена и вече 
се изготвят конкретни пла 
нове за пролетния сезон. 
Може да се каже, че „Труд 
днес отлично и много коре 
ктно работи. Сумата од 2 
милиона чиста печалба, за 
шест месеца, най-добре по
твърждава този факт. Ско 
ро ще бъдат пуснати в де 
йствие и новите машини, 
така че „Труд” сигурно пр
ез следната година ще мо
же да се похвали с нови ус 
пехи.

около 19 кпумадл ттрк 
по-опитните работници. Ва 
жно е да се подчертае, че 
това увеличение на запла
тите не увеличи цената на 
обувките. Цената на обув
ките се увеличи само за 2 
динара, което ще рече, че 
увеличението на заплатите 
последва не от поскъпване 
то на продукцията, но от 
рязко увеличената произво 
дителност на труда, която 
се увеличи с 30°/о в сравне 
ние с предишното положе
ние.

Когато става дума за по- 
съвременна организация 
на труда, ръководителите 
на предприятията, върве
йки по линията на по-мал 
кото съпротивление, оби
кновено се оправдават с 
това, че специалистите по 
различните отрасли са мно 
го скъпи и че не е изгодно 
да се търси тяхната помощ. 
Примерът на „Труд” в Ди 
митровград опровергава та 
кова твърдение. Днес дире 
кторът на споменатото пре 
дприятие с усмивка и кате 
горически заявява — „Спе 
циалистите никога не са 
скъпи”.

Първата работа на при
стигналия в „Труд”специа 
лист по производство на 
обувки (Радомир Нушко- 
вич бе да направи анализ 
на досегашния производ
ствен процес и да подгото 
ви предприятието за възна 
граждаване по единица 
продукт. Заключенията 
са твърде интересни. Нор
мата спъваше производстве 
ния почин, тя нивелираше 
работниците. Добър работ
ник можеше да преизпъл
ни дадената норма, но ако 
преизпълнението се окаже 
ше по-високо, тогава се 
смяташе, че нормата не е 
реална и тя се покачваше. 
И така се повтаряше безкра 
ен кръг. В резултат на то
ва работникът не бе заин
тересован за повишаване 
произ водителноста на тру 
да и гледаше само да изпъ
лни предвидените задъ
лжения. Сега е въведен 
нов начин на Еъзнагражде 
ние. Просто казано: сега не 
се плаща трудовият час, но 
единицата продукт, опре
делената производствена 
единица-обработка на токо 
ве, навличане на калъп, 
кроене на лицето и пр. От 
това следва, че заплатата 
на един работник ще зави
си от количеството, и каче 
ството на продукцията пое 
тигната от него. Не става 
вече дума за норма и за не 
йното преизпълнение, но 
за конкретния ефект на е- 
дин работник. Резултати 
веднага последваха: три ра 
ботника до сега произвеж
даха за един месец 20—21 
чифта обувки, а сега два 
работника произвеждат 
30 чифта. Третият е освобо 
ден и прехвърлен на нова 
производствена операция. 
Ведно с това се увеличиха 
и заплатите на работници 
те: по-рано средната запла 
та се движеше между 
12 хиляди динара, а сега

последният акт от„Миенето” на кашкавала е 
обработката.
След това той ще

На снимката
поеме дългия си път към пазарите 

мандрата в Одоровци.

„Услуга“ — Димитровград

Нови съоръжения 

__нови облекчения

В предприятието
Новият начин на запла

щане ще подтикне колекти 
ва и към спестявания. На
пример групата за кроене 
ще бъде заинтересована за 
рационалното използване 
на кожата, защоте от спе 
стяванията, които бъдат ре 
ализирани ще зависи и тя 
хната допълнителна награ 
да. Нещо подобно ще бъде 
и при другите групи. Стой
ността на спестения мате 
риал ще се отрази върху 
заплата на работника, кой 
то работи с този материал.

Специалистът Радомир 
Нушкович, който на време 
то си е бил преподавател 
в професионалното обущар 
ско училище при занаятчи 
йската камара в Белград и

гаше на ръка от самите ра 
ботници. Това ново приспо 
собление ще увеличи про
изводствената мощност на 
кланицата.

В „Услуга” подчертават

Предприятието „Услуга” 
окончателно оборуди голе- 

мелницата. 
не беше

от 1960
мия триор в 
Триорът до сега 
снабден със съответен вен 

Сега вентилато-тилатор. 
рът е монтиран и очиства

на семената и тяхно- 
става и по-бъ

че банята е съвременно у- 
разполага с 14редена, че 

кабини с душове, но че всенето 
тс сортиране 
рзо, и 
триорът

още е недостатъчно изпол 
звана, та се сказа почти не 
рентабилна за предприяти 
етс.
готова на всевъзможни съ 
брания гражданите се инте 
ресуваха за нейното завър 
шване, а сега като че ли 
не искат да я използват. 
Изглежда, че навикът лич 
ната хигиена да се по-ддър 
жа в рамките на семейство 
то все още не е превъзмог 
нат. Цените за къпане не 
са високи — 40 динара за 
половин час.

Пред предприятието сто
ят редица въпроси за раз
решаване. Преди всичко за 
планувано е уреждането 
на градския пазар. Обаче 
предприятието не разпола
га с нужните средства и о- 
чаква помощ от общинския 
инвестиционен фонд. За у- 
реждането на пазара ще бъ 
де нужна сума от един ми 
лион динара. Също така е 
запланувана набавка на сп 
ециален камион за превоз 
ване на смет, както и ками 
он-цистерна за поливане на 
улиците.

по-леко. За един час 
очиства 1000 кг.

зърно.
НОВ КРАН В КЛАНИ

ЦАТА
В градската кланица е 

монтиран нов ръчен кран с 
мощност 1000 кгр. До сега 
заклания добитък се повди

Докато банята не беше

Нушкович с един млал 
ра ботник М. МЛАДЕНОВ

За да се премине към но
вия начин на възнагражда 
ване беше нужно да се на 
прави анализ на всяка про 
изводствена единица, да се 
определи времето, нужно 
за изработка, да се изчис
ли това в пари т. е. да се 
види нейната 
ска стойност, която всъщ
ност се заплаща на работ
ника, а не времето нужно 
за тази операция.

Показа се, че е намалено 
Бремето за различните опе 
рации. Така например, за 
поставяне на такове по-ра 
но се изразходваха 80 ми- 

— 50. За опре

Защо »Цшхе« не е реализирал плана
ния одбор „има и нещо дру 
го”, но той отказа да говори 
за това „нещо друго”. Мис 
ля, че когато се касае за 
това да се даде мнение, за 
развитието на едно пред
приятие, трябва да се тър
сят съществените причини 
зат неуспеха, а не да се пре 
мълчават, а още повече, че 
е случая се касае за запо
знаване на нашата общост.

За това „нещо друго” ос-

Димитровградското пред 
приятие „Васил Иванов — 
Циле” е едно от най-стари 
те наши предприятия. В не 
говата история на развитие 
се отразяват всички труд
ности и успехи в развитие
то на стопанството в наша 
та комуна. През последни 
те години „Циле” постигна 
големи успехи. Увеличи се 
броят на работниците, бя
ха построени нови цехови 
и нашата общност с право 
очаква много от това пред 
приятие. Именно затова с го 
лямо неспокойство бе из
слушан доклада пред об
щинския народен отбор за 
неизпълнението на полуго 
дишния план.

ширно обяснение от други 
ведомства, заинтересовани 
от развитието на предприя 
тието. Илия Димитров ка
за, че според него единстве 
ната и най-важна причина 
е тая, че ръководството на 
предприятието не е обърна 
ло достатъчно внимание на 
заплануването на производ 
стеото и на поскъпването 
на материалите.

Завеждащ стопанския от 
дел при ОНО другарят Ди 
митър Манов каза, че ос
вен причините посочени в 
обеновнието пред Народ-

икономиче

нути, а сега 
делено време по-рано 
навличаха на калъп 7-8 чи 

15. Изобщо

се тавям да напише другарят 
Манов.фта, а сега — 

взето, при същия брой ра
ботници, и при същите про 

сега

Б. Н.

изводствени условия 
„Труд” произвежда месеч- 

240 чифта обувки повече 
отколкото по-рано т. е. 700 
чифта за един месец сре
щу 400—480 чифта по-рано.

Работниците се твърде 
заинтересовани 
начин на възнаграждаване. 
Той ги подтиква 
трудови успехи, защото пря

По повод ,,МЕСЕЦА НА ГОРИТЕ‘' липсват. Унищожението на 
козите, законът за охраня
ване на горите, редица по- 
мал ш-г залесителни меро
приятия в отделните райо
ни с цел да се попречи на 
ерозиите и планомерните за 
лесявания, предприети от 
горското стопанство в Пи
рот, това са онези решител 
ни крачки, които дават ре
зултати от няколко години 
насам. Обаче всичко това е 

недостатъчно да 
залекувани раните, 

нанесени в миналото. Нала

За първите шест месеца 
предприятието е 
твило съвокупен обществен 
продукт от 29,939.000 дина 
ра, значи с намаление от 
1°/о. Годишният съвокупен

но Ще се възвърнат ли приказни
те гори в Димитровградско

осъщес-

Съществува мнение, до- огромни пустеещи места и 
ри и у сравнително осведо заплаха от ерозията, която 
мени хора, че Димитровгра ежегодно отнема части об- 
дско разполага с богати го работваема земя. 
ри. Това мнение няма осно 
вание, когато се има пред
вид действителното състоя 
ние на горския фонд. То- 
повече се основава върху 
приказката, станала вече

за новия обществен продукт е реали 
32°/о или с 18°/о по- 

плана. В обосно
зиран с 
малко от 
ванието се казва, че до то
ва неизпълнение се е стиг 
нало следствие ненавреме 
нната продажба на стоките 
и трудностите при достав
ката на материали. По-ната

към нови11-

Димитровградско според 
данните на горското сто
панство в Пирот, разпола
га ста ограда от ден на ден 

все повече се губи. Ни- 
ще допуснем да изче 

беседката. Там сме 
ча- 

послед-

все още
около 3.200 хектара го бъдат 

ри, с общо 455.000 кубичес-(йГНАли ма ки метра дървесинна :_
предание, за „буйните, дев са Главните обекти са Ра- 
ствени лесове на Влашка

ма га се залесяването да ста
не обща грижа на населе-

и Става планини които по Р1т^а гора (Ветрен), Тум- нието, на организациите на 
и Стара планини, които до ба, Влашка и Стара плани ССРН и Наоопната мла- стигали до самите селища Няй ^и народната мла
и които кой -най по как- Н ° повърхнос- деж и да се изгради едно
и които „кои -най по как заема буката, по-малко правилно и съзнателно от-
в„ „р™™- ИЗ,,™. даб„, ™истяи„ „ри X ”“ ™ ”“ ор“= 

Приказката обаче изиск- и най-малко другите широ 
ва едно по-реално допълне колисни дървета (ясенът, 
ние: Буйните, девствени го брестът и др.)

зне
прекарвали приятни 
сове, макар че в 
но време ,,Балкан” не се 

за нея. То 
ва не трябва да значи, 
че утре няма да ни бъде 

отново! Чия соб- 
е беседката?

обенованието се из-тък в
тъква, че материалните ра 

с 3°/озходи са увеличени
покачването на 

10°/о. Та
следствиеКой се грижи 

за беседката 

в парка?

интересуваше цените на пазаря с 
ка че в сравнение с мина- 

година разходите са 
с 16°/о. Дохода

лата нтирано към запазване на 
съществуващите резерви и 
към непрестанно повдига-

нужна 
ственост 
Кой се грижи за нея и 
не само за нея, но и за 
уредите за детски игри, 

преди, година бя- 
поставени в парка и

увеличени 
е изпълнен с 8,811,00 (през 
същия период на минала- 

11,844.000). Зна- В сравнение с общата по 
щите на хората съществу- върхност на Димитровград 
вали дълго време. Отстоя- ско, и по-специално

ри, които досягали до къ-
Хубавата беседка

покрай платото за 
като че ли е огъ

не на нови, млади гори.е па та година 
чи, в сравнение с миналата 
година доходът е намален 

се обя

рка, 
игра,
дена на пропадане. Една 
нейна част е превърна
та в импровизиран ск
лад за бракуван

другата представ

в срав Ориентировка към иглоли
стни гори

които
вали на секирата и неразу нение с голините и пустее- 
мието на човека, борили се щите места, повърхността 
срещу огъня и козите. Но на горите представлява ма 
в тая борба срещу секира- лка, едва ли 
та и човека гората била по на цифра, която налага ре- 
бедена и отстъпила в деб- дица мероприятия 
рите на планината. Остана равяне на това положение, 
ла само приказка за ста-

ха с 26%. Всичко това
покачването на цеот които сега е останала 

една греда?! снява с
ните на материалите 
поскъпването на средства
та за производство.

Горското стопанство в 
Пирот полага големи уси
лия за обогатяване на гори 
те. Най-значителното меро 
приятие в тая насока е де

ри, големи гори, останали сам такива мероприятия не сетгодишния план за кг-

сало и сслама 
някой днес и-

не незначителТова кумовскаинвен-
пи е или 
ли утре ще отговаря за 
това!

тар, а
лява ерата на импрови- 

детско футбол
за поп-

Такова е обяснението да 
дено от страна на предпри 
ятието. Поискахме по-об-

От освобождениетозираното 
но игрище. Декоративна С. Т.—Димитровград на-



БРАТСТВО

ШГРМБУНД
Месечна притурка

16 октомври 1960
След младежките отчетно

Организациите на Р1ародн?5^
младеж показаха•Т-у

примерна активност
На 15 октомври завърши 

ха отчетно-изборните кон
ференции в първичните ор 
ганизации на Народната 
младеж в Димитровградска 
та комуна.

Едно цялостно обгърща- 
не на посочените в докла
дите резултати дава цен
ни указания за успехите на 
младежта през отчетния пе 
риод и говори за здрави
ната на организациите, за 
високото съзнание на ново 
то поколение, включило се 
в борбата за социалистиче 
ско изграждане на кому
ната и Родината.

раиванов”. Тази бригада, 
която два месеца работи на 
Автопътя бе

• Димитров град 
изисква нова работна ръка. 
а младежите най-лесно на 
пускат 
града. Разбира се, веднага 
се явява и проблемата за 
по-оживена идейно-полити 
ческа дейност, за по-съдър 
жателен културно-забавен 
живот, защото заетостта в 
|промишленото 
ство, общественото самоу
правление и проблемите на 
предприятията изискват но 
ви, социалистически съзна 
телни и добре осведомени 
хора в колектива.

Кръчмите и ресторанти-

шленост в кретаря на Общинския ко 
митет на СКС в Димитров 
гРаД др. Георги Алексов, 
който дълбоко познава про 
блеммте и на работническа-

Светли дати
провъзгласе

на 6 пъти за ударна, а 4 
пъти бе похвалена с грамо 
ти. На 46 младежи бе при 
съдено званието ударник, 
а 65 младежи бяха 
лени. Един рядък успех, ко 
йто досега не е постигнала

ПРАЗНИК НА МАКЕДОНИЯселото и идват в

Преди 19 години с дей
ствията на прилепения пар 
тизански отряд, македонск 
ия народ започна упорита 
и безкомпромисна борба за 
своето национално и соци
ално освобождение, за ре
волюционен път, по който 
тръгна работническата кла 
са на Югославия и всички 
народи.

Македонският

ви това и 1941 година под 
фашистката окупация, ко
ето всъщност беше продъ 
лжение на тази борба и не 
двусмислен отговор на раз 
личните 
Македония. Това беше на 
чалото на провеждане в де 
ло решенията на ЦК КПЮ 
за освободителна борба на 
•югославските народи. Но 
вият краеви комитет за Ма 
кедопия, начело с Лазар 
Колишевски, с това само 
въплоти вече съществува
щото и горещо желание на 
македонския народ за сво
ята национална екзистен- 
дия в равноправната общ
ност с останалите югослав 
ски народи.

та и градска младеж. Поме
щения има. Трябва да се из 
чака само един месец. На 
главната улица , в центъра 
на града, младежта ще има 
свой дом, просторен,
тъл II

похва-

нито една младежка трудо 
ва бригада от Димитровгра 
дско от Бърчко-Банович 
досега.

Доброволните благоустро 
йствени акции обаче не са 
единствената обществена 
проява на младежта. В от-

производ- претенденти насве-
чист. Дом за култу

рен отдих и забава.

ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВ 
ЛЕНИЕ И МЛАДЕЖТА

е младежка 
та активност в работата на 
органите на общественото 
самоуправление. В работни 
ческите съвети по предпри 
лтията работят активно о- 
коло 100 младежи, а в ко
оперативните съвети на зе 
меделските кооперации око 
ло 50 младежи. В предсто 
ящия период обаче трябва 
много още да се направи. 
Особено за селската мла
деж, която навлиза в коо
перациите и която още се 
га представлява най-възто 
ржекия елемент в борбата 
за сдружаването с коопе
рациите. Предстои образу
ване на активи на младите 
кооператори по всички се
ла. значително число семи 
нари за младежта, разшир 
яване на възможностите за 
по-интензиЕен идейно-по
литически и културно-заба 
вен живот.

Тези задачи възложиха 
отчетно-изборните конфе
ренции по младежките ак
тиви на своите нови ръко
водства. По тези задачи ще 
разисква и насрочената 
през декември общинска 
отчетно-изборна младежка 
конференция, която още 
по-обстойно ще проучи ус
пехите и слабостите и ще 
набележи нови задачи за

народ и 
преди това води десетилет 
ни борби против различни 
те хегомош штични аспира
ции върху неговата земя 
и упорито доказваше пра
вото на своя национална и 
ндивидуалност и незаваси- 
мост.

С еднаква упоритост и 
съзнателност той напра-

Не по-малка
...

>■

< •% А

В Сред. икономическо у*ще — Босилеград

Нужна ш е вшс?ранно 
ооразов&на младеж

На отчетно-изборното съ 
брание на организацията 
на Народната младеж при 
средното икономическо у- 
чилгаце в. Босилеград, на 
което присъствуваха пред
ставители на общинския 
коимтет на СКС, на Народ 
ната младеж, на ЮНА, ка- 
кто и директорът и препо 
давателите при училището, 
бе направен анализ на ра
ботата на организацията 
през миналата учебна годи 
на и избран нов младеж
ки комитет в училището. .

които се отнасяли с недове 
рие към младежите от ико 
номическото училище от 
първи клас, неопитни за са 
мсстоятелна работа. Зато
ва те не са могли да пред
приемат нужните мерки, 
за да изпълнят редица за
дачи, които се намирали 
пред тях.

В разискванията, другар 
ят Асен Лазаров, секретар 
на общинския комитет на 
СКС, между другото под
черта, че нашата учаща се 

_младеж трябва да бъде е-

НА АВТОПЪТЯ: ГР У ПА МЛАДЕЖИ — ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 
ОТ ТРУДОВАТА БРИГАДА „ИВАН КАРАИВАНОВ”

Всички младежки акти- те са неприветливи места 
за тях. Центърът на пред
военното обучение става те 
сен за всички младежи. До 
мът на културата си има 
свое отделно предназначе
ние. Значи трябва младеж 
ки дом, със зала за шах, 
за читалня, за танцови за 
бави и др. видове култур
но-забавен живот.

Перспективи, и дори бли 
зки, Еече съществуват. То
ва осведомение идва от с.е

четните доклади са посоче 
ни големи т успехи в идей 
нс-политическата и култу 
рно-просветната 
Във всички активи два пъ 
ти месечно са устройвани 
политически информации, 
имало е над 250 беседи на 
политически, научни и кул 
турни теми, а всяка младе 
жка организация е подгот 
вила и представила в село 
то си или в съседните села 
средно по 4 пиеси.

Общонародните празни
ци тържествено са честву- 
вани във всички села. А в 
подготовката на чествува- 
нето младежта е била меж 
ду първите.

Традиционното чествува 
не на Деня на младостта та 
зи година не можа да се 
разгърне според замислите 
на младежта поради епиде 
мията на шапа, обаче при 
готвленията са били масо 
ви. В районните прегледи 
по селата са участвували 
над 3.000 младежи и пионе 
ри. А на фестивала по слу 
чай рождения ден на дру
гаря Тито, от Димитровград 
и близките села участвува 
ха около 2.000 младежи и 
пионери.

ви в Димитровградска ко 
муна имат с какво да се 
похвалят. Един бурен, бо
гат с успехи, организацио
нен живот се е разгръщал 
през отчетния период:

На първи април т. г. по 
случайДеня на младежките 
бригади започват местните 
трудови акции. От този 
ден до изборите, съвместно 
с организациите на ССРН 
младежта е построила де
сетки- километра нови шо
сета и още толкова е по
правила. Младежите от се 
лата Градини и Бачево са 
работили много часове за 
по-скорошното електрифи
циране на селата си, младе 
жите от Височко Одоров-

работа.

изпълнение.
Сигурно е, че Народна

та младеж от Димитровгра 
дско ще ги изпълни досто
йно.

М. Нейков

При гимназията в Димитровград

Оформена секция на младите 

журналисти от Босиле гРадГрупа младежи
За работата на младеж

ката организация през ми
налата година даде отчет 
Вене Глигоров, ученик от 
II клас на СИУ. Като го
вореше за успехите, той по 
сочи постиженията на сек
циите по математика, сър
бохърватски език, икономи 
ка и др. Освен това, младе 
жите от училището са под 
готвяли културно-художе
ствени програми, организи 
рали няколко акции по за
лесяване, приготвили физ
културен преглед. Взима
ли са участие и в пиесите, 
чиито представления са би 
ли притотвлявани от гарни 
зона в Босилеград. Обаче, 
покрай тези успехи, в рабо 
тата на младежката органи 
зация е имало и слабости. 
Те идвали оттам, че орга
низацията била съставена 
от младежи от четвърти 
клас на бившата гимназия,

дин от главните носители 
за социалистическото преу 
стройство на нашето село, 
за постигане по-добри ус
пехи в комуната в изграж
дането на социалистичес
кия морал. Успоредно с те 
зи задачи, пред младежта 
от икономическото учили
ще стои задачата да учи. 
Тя трябва да бъде всестра
нно
кват условията, в които се 
намира Босилеградската ко 
муна, както и общите тем
пове на развитие в цялата

като и на организацията на 
Народната младеж като ця 
ло. Членовете й ще учас- 

списването на

На 7 т. м. в гимназията 
„Йосип Броз Тито” в Дими 
тровград бе оформена сек
ция на младите журналис
ти, която обхваща всички 
младежи и девойки от раз 
личните класове и паралел 
ки в гимназията, които и- 
мат влечение към журна
листката. В секцията вли 
зат и някои младежи, кои 
то имат желание да се бав 
ят с фоторепортъорство.

ци са дали значително чие 
ло часове за довършване
то на сградата на коопера 
тивния дом, а младите от 
Скървеница и другите се
ла на Бурела не са пропус 
кали акциите за облагород 
яване на дръвчетата и ви 
наги са помагали на своите 
родители — членове на СС 
РН-в техните мероприятия 
по благоустройването на 
селищата.

твуват в 
„Младежката трибуна”, а 
някои ще пишат и за живо
та вън от гимназията.

Райна Александрова

Гимназия—Де еиШровграа

Излет до „Пропаст“
образована. Това изис

групаПланинарската 
„Рамондиум” неотдавна на 
прави малък излет до мест 
ността „Пропаст”. Групата 
имаше свой водич — наша 

Като стигна

Секцията на младите жу 
която за пръвУДАРНИЦИ И НОСИТЕ

ЛИ НА КУЛТУРНО-ПРО
СВЕТЕН ЖИВОТ

Обаче младежта постиг
на още по големи успехи 
и получи голямо призна
ние заради участието си в 
строителството на Автопъ
тя. От сто и двадесет мла
дежи от Димитровградско 
бе сформирана младежка 
трудова бригада „Иван Ка

ни страна.
Директорът на училище

то, Стоян Станков, между 
другото изтъкна, че пред 
учениците и преподавате- 

и трудности,

рналисти, 
път се формира от младежРАБОТНИЧЕСКАТА МЛА 

ДЕЖ И НЕЙНИТЕ 
ЖЕЛАНИЯ

та на нашето малцинство, 
ще има за задача да пома
га на членовете да овладе 
ят основните форми на жу 
рналистиката. Тя също ще 
поеме грижите на страни
ците на вестника ни да бъ 
де обхванат живота на уча 
щата се младеж — работа
та на различните секции,

съученичка, 
до спомената местност гру
пата разтвори планинарска 
палатка, а след това бе из

лите стоят 
понеже училището има зад 
себе си само едногодишна 
практика, но че чрез съве 

усилия и разбирател 
ство, могат да се постигнат 

В. А.

От 1500 младежи в Дими 
тровградско, които всички 
са членове на Народната 
младеж, 250 са младежи-ра 
ботници. Това число еже
дневно се увеличава, защо 
та развиващата се гсроми-

тъкнато и планинарското 
знаме. Излетът беше прове 
ден с песни и шеги, от кое
то останаха доволни всич
ки участвуващи.

естнк

успехи.Д. А.
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| Сшраници ош е гниеше каша 

Поезия

НОВИ РОМАНИ НА ЮГОСЛАВСКИ АВТОРИ X 1

МИХАИЛО ЛАЛИЧ:
Хафиз Ибрахим1

ва. Ще ме обвинят вашите 
при италианите.”

„Не нашите, но четници = 
те. Те ще ви обвинят и без 
това.” 5

„Това е сигурно. Поча- Ц 
кай да поговоря със стар- § 
ците.” _

Имаше той няколко таки в 
яа старци, които обичат чо _ 
гек да се допитга с тях, да Ц 
изглежда като че ли те; ре = 
шагат, а обикновено са съ- 5 
гласни да бъде така, както 
той каже. Тръгна към тях, 
но не стигна — наполовин 
път го спря Казим: 

„Обезоръжи ли ги?”
„Не, и не искам. Те не се Ц 

дават без мъртви.”
„Веднага да се обкръжат = 

и да се избият!”
„Обкръжи ги! Ти тук и д 

нямаш друга работа.” ^
„Искам, но дай ми хора. § 

Двадесет човека ми дай, че = 
да видиш!”

„Хора не давам. Мойте Ц 
хора не са тук за тази ра
бота.”

Закрачи напред, но Ка
зим се хвърли към него. 
Протегна ръката си, хвана 
го за яката, и се наднесе щ 
над него, като че ли иска — 
да го ухапе някъде зад вра = 
та. С едно ловко движение - 
Ариф му отблъсна ръката, д 
отскочи дае крачки и при- г. 
готви пушката си. Поглед- § 
наха се със закръвели о- 
чи и пак се увериха, че ня
ма никога да се помирят. 

(откъс от романа)

По това време Ариф Бра 
чанац, наблюдавайки Гав- 
ро си спомняше, че го е ви 
ждал един или два пъти 
долу в чаршията. Това бе
ше преди Еойната, там при 
ковачниците или на пазара 
за добитък — този младеж 
му направи впечатление 
със своята фигура, с поход 
ката, с хубостта и здраве
то. Неговите дрехи бяха но 
ви и според снагата му, а и 
сегашните му не са съвсем 
лоши. Ариф му завижда
ше в онова време като си 
мислеше: нашите момци не 
могат да бъдат тъй хубави, 
нито така здрави — аргату 
ват, ходят дрипави, всеки 
ден работят и лошо се хра 
нят, а бой жандармеки все 
още сънуват поне десет пъ 
ти през година... Цялата ом 
раза и горчевина, насъбра
ли се тези дни, се съживи
ха ведно със спомените. За 
какво е той тука, попита 
се Ариф. Защо аз да му по 
магам, когато гедини наред 
желаех да му отмъстя? То 
ва е чорбаджийско дете, по 
знавам му носа. Към кому 
пистите е минал от азгин- 
лък, и заради гуслите — за 
щото много е слушал тех
ните лъжливи песни за се 
чене на турски глави и за 
крадене на девойки. Може 
би истината гогор-и Казим, 
може би всички комунисти 
са от тази сорта: пленили 
ги гусларските лъжи и от
вел ги лошият ум по лош 
път, в гората, при хайдуци 
те и качаките — да секат 
италианите и шв абите, по
неже турци няма вече...

Накриво погледна към 
Гавро и начумерено го по
пита:

„О.Т къде ти познаваш 
Таир Дусич, та тъкмо него 
търсиш?.”

„Той беше аргатин при 
мои роднини, заедно пазих 
ме добитъка”.

„Това ли е всичко?”
„След това, в неговата къ 

ща съм се скривал, за да 
не ме намерят жандарми
те.”

гош? Щеше да ви изгори 
всичко до Тутин и Пазар. 
Пушки тогава не сте има
ли, както днес, за да се от
бранявате. Не сте ни мис
лили да се отбранявате, из 
бягахте тогава в майната, 
а ние посрещнахме грабите 
лите при Дервишевия кръщ 
и ги отбълснахме. Ви
новни сме, право казваш, 
защото ако бяхме ги пусна 
ли да правят каквото щат
— днес за мене тук щеше 
да има СЕободен проход.”
Ариф се навъси: „Не зная 

какво е било и какво би 
било.”

„Аз зная. Спасихме ви 
жените и децата, а вие се
га хубаво се отплащате — 
тук стена сте направили, 
не давате ни глава да пов 
дигнем. Да не искаш и оръ
жието да еи предадем?”

Ариф махна с глава — 
не иска. Не му трябва оръ 
жието — не би го получил 
без мъртви глави, а скъпо 
му се хваща да дава глава 
за оръжие. Мълчи и гледа 
как снегът се поти, как под 
блясъка на пъртината се 
създава отвратителна синя 
каша. Ни този сняг няма 
много да се задържи, поми 
сли той. В забърдията за 
ден-два ще се прошари сне 
гът и ще се яви тревата, а 
хората — ето, мнозина от 
тях няма да дочакат да ви 
дят това. Млади са, силни, 
планини би могли да пре- 
хвръкнат — а този ден до 
нощта не могат. И храбри 
са, със жандармите са се 
били по пазарището, всяк 
кготек след кютек, а 
сега тук се спряха, 
именно на Ариф Брача 
пац бе съдено да ги спре. 
Защо- бре, Ариф — дочу 
той някакъв глас в себе си
— когато ни Еода не са ти 
замътили? Пусни ги нека 
минават! Пусни хората — 
нали.виждаш, че са хора!... 
Нека видят, че и при нас 
има хора!

,Има ли още някой ос- 
Еен вас четирмата тук”, по 
пита.

„Несме четирма”, сепна 
се Гавро, „петима сме тук.”

други се извиват като змии 
и пищят до небето. Остра 
и бърза в началото, борба
та се разсея на широко, из 
покъса се на отделни изст
рели, подобни на онези ко 
гато се доубиват ранени, и 
стихна. Миг-два изглежда
ше, че ще се прекрати, но 
по това време тя се прене
се на баира около Помай 
вода и съвсем се развилия. 
Гавро побледня и захапа 
долната си устна, за да не 
трепери. Стана му ясно, че 
групата на Видрич не е 
тръгнала по посока към 
Лим, че упорито се държи 
за Софра и че напразно ги 
г.ика от всякъде обкръже
на. Иван е изпълнил свое
то, помисли, дори и повече, 
а ние нашето не сме. Откло 
михме се на страна—аз ги 
предумах да хванем стра
ничната пътека. Байко и 
Качак трябва да ме уби
ят, за гдето ги доведох тук, 
между лукавите потурна- 
ци, да дреждим и слушаме 
докато нашите гинат. Как 
би било да се върнем?... Не 
си струва, само би попадна 
ли в готов капан — да има 
повече мъртви.

„Брат ти, там ли е?” по
пита го Ариф:

„Не е, нямам братя.”
„А баща?”
„Ни баща, но ние сме е- 

дин за друг повече от бра 
тя.”

НИЕ СПЕ АРАБИ
Не е ли все едно 
ллл'|>| в Египет си роден 
или в Сирия
под някой хребет извисен.
И твоята родина, и моята страна 
по кръв близки от далечни времена.
Едно семейство ний сме на света.
И моята родина, и твоята страна 
са извор чист на младостта,
0т него — струя светлина...
На Изтока са те най-здрамта опора, 
на Изтока са — утринни лъчи, 
две бдящи,, незаспизащи очи, 
сърце на полумесеца, що грее горе... 
Сега-привет! Привет Египет ти е пратил. 
Протегната |гьм теб е моята ръка.
И здраво стискаме ръцете си сега.

. Араб съм аз. И ти араб си, мой приятел...
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От сладка надежда по-скъп за сърцето е той! 
И двата му бряга са рай сред пустинния зной. 
Девойка е’сякаш и приказен воин могъщ! 
Снагата му гали на слънцето златният дъжд...

Разлива широко той пролетни мътни води 
и храни земята най-едрия плод да роди.
Той пухкав памук е и тежки пшенични зърна, 
надежда и радост за цялата наша страна*
Дарява ни щедро — към всичКн е той справедлив, 
закон е за него — към всички да бъде грижлив. 
ПоН той земята на всеки богат и беднях 
роди ли тя жетва, побързай, заеквай я пак!

Покой не познава, а виж — сякаш спрял е сред път, 
тъй мощно и мъдро водите му вечно текат.
Но щом разгневи се, разпенен, надига се цял. 
резе н се мята — лъв яростен, грива развял.

От сладка надежда по-скъп за сърцето е т°й.
И мирис на амбра разнася в пустинния зной.
Реките на рая по хубост е той затъмнил.
Свещен, пълноводен, баща п хранител наш — Нил!

„Ако ви пуснат да мине 
те ще имам мъки след то-

I
Тема за разискване

Ош секция — към истински 

литературен клуб
§

I
§
ез

да бъдем напълно доволни. = 
Защо клубът

Учениците от гимназия
та „Йосип Броз Тито” в Ди 
митровград вече години на 
ред се събират в литератур 
ния клуб, за да четат свои 
творби или да разискват 
по Еъпроси от областта на 
теорията на литературата 
или отделно за критиката. 
По времето, когато приказ
ките за „биографиите”, „че 
тиргатадесетата и петнаде
сетата част от Осман”, за 
реформацията и рациона
лизма престанаха по наши 
те учебни стаи, защото, ка 
кто казва Илия Мамузич 

•от пр^ДъвкЕането на исто 
рията на литературата — 
трябва един път да се ми
не към самата литература, 
литературният клуб при ги 
мназията „Йосип Броз Ти 
то” оправдано тръгна по 
нов път — по пътя към по- 
цялостно, по-дълбоко овла 
дяване на домашната и све 
товна литература, не като 
фактография, но като худо 
жестЕен израз на човешка 
то съзнание.

IКамал Нашаашне посвети = 
внимание на хубавото че- = 
тене? Нека напомня, че че- 1 НА ПОСТ13тепето не е само преживя
ване на текста, но и негово 
същинско тълкуване, а 
след това и като израз на 
художествено преживява
не. А да се постигне тази

I* На пост съм аз, на пост съм при канала. 
Държа в ръцете си вековните надежди 
на своята родина и народ.
Картечницата моя е мъстящото оръжие 
ка вчерашните роби — днес свободни хора. 
Далеч край горни Нил е моят стар баща — 
прегъва гръб Над родните полета.

В сърцето му сега пламти надежда — 
надеждата за щастие, живот и свобода.
А щдстие за него е — обилна жетва.
И тойч заставя твърдата земя
да бъде плодна и да ражда много хляб —
с труда си тежък, упорит, я той заставя.

I
§„А ти — бил .ли си няко

га аргатин?”
цел, нужно е да се вникне 
в гънките на една художе
ствена творба. За да се по 
стигне това, за да се развие 
изтънчен усет за художес
твен израз, а преди есичко 
усет за чисто слово като 
израз на мисли и чувства, 
трябвало би да се пристъ
пи към обработване на тек 
стове от известни писатели 
— майстори на художестве 
ното слово. Това, разбира 
се, ще обогати работата на 
клуба и ще помогне най- 
много на онези, които и- 
мат желание да -направят 
сериозни крачки в облас
тта на литературата. От то 
Еа също така ще имат пол
за и останалите членове на 
клуба — за изграждането 
на културен гоЕор.

С цялата тази такава де 
ятелност клубът би тряб
вало да излезе от рамките 
на гимназията и да привле 
че вниманието и на остана 
лите любители на литерату 
рата в града. Тогава и успе 
хът на клуба ще бъде по- 
голям.

1

1 I
3

I
1
I1 1
I
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Ти т обичаш и аа те обичам („Мене ми казаха, че сте 
четирма”.

„Лоше си осведомен. И- 
ма още десетина на Софра 
— към Лим ще ходят, там 
им е пс-леко.”

„Ако това ви е цялата во 
йска, няма на какво да се 
надявате.”

„Не е цялата. Разпръсна 
ти сме на зимуване. Когато 
окопнее ще се съберем.”

Гавро махна с глава, в
|знак на отрицание.

„Не, знаех това,”
Ариф. „Аргатлъкът е само 
за нашите, а вашите са за 
господство.”

„Ние именно се борим за 
на господство-

Ти ме обичаш и аа те обичам, 
мойто сърце се на твоето врича, 
*-скам да бъда на тебе едничък, 
но ти си далече — далече от мен.
Пфе в небето луната 
както не мога да литна до нея, 
тъй и до тебе да стигна 
и ти си далече — далече от мен.

каза Приятно е да слушаш ли 
ричните творби на учени
ците, които те отвеждат в 
пределите на мечтите и же 
'ланията им. Стихотворени 
ята им, макар и да са наив 
ни и неизгладегш, все пак 
пробуждат чувство на жи
вот. Макар че не са наме
рили естетическа мярка, 
макар че нямат изградена 
емоционална мелодичност 
— все пак някои от творби 
те им не са лишени от ос
новните необходими елеме 
нти.

§
=Iгрес.

премахване Iне смеято.” §
„Можеше да мине и без 

ваша борба. Достатъч 
но нещастия щеше да има 
и без вас.”

Щеше да ги има повече 
да несме ние.”

„Никак не се оправдаван 
__ виновни сте, много сте

1Птица не съм да долитна крилата... 
няма на теб да си кажа тъгата,
-,в твойта ръка да 
че ти си далече —

тази :§
'5си сложа ръката _

далече от мен. |Ариф понечи да каже „а 
ко някой преживее”, но не 
можа — на Орган, там ня 
къде изпод Софра, загьрм 
яха пушки и се смесиха по 
вици и олелия. Като че ли 
снопи от стъклени и стома 

копия се сблъскват и

Любигиа Джорджевич 1
1Щастие. казват спохожда щ астливи, 

дето не чакат го, там отива..
Мен ще отмине 
Ти вечно далеч

I
ЛИ ТО СВИДЛиВО? 
ли ще бъдеш от мен?

§виновни.” В чакане моите 
мойто сърце

§И въпреки разисквания
та за произведения на съ
временни писатели и за въ 
проси от областта на тасри 
ята на литературата — от 
формата на работа на лите 
ратурния клуб не

днн се изтичат, 
се на твоето врича,

тн ме обичаш и аз те обичам _
макар и далече — далече от мен.

„Виновни сме” — 
си се Гавро изведнъж. „О- 
собено когато нещо добро 

винаги със 
Ето и

съгла- =
1нентг

пръскат на парчета. Някои 
от копията, прави и твър- !направихме — 

зло ни се връщаше, 
сега. Помниш ли, ти, онзи 

бе запален Бла

__ се забиват в пръстта
дълбока, Народна песенди

като изкопават Iможемизпод снега;жълта ямаден, когато

а>
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НА КООПЕРАТИВНИТР (
БЛОКОВЕ В---------- Димитровградско

Започна есенната ДИМИТРОВГР АД

сеитба 6ТЛИЧНИ ДОБИВИ НА ЦАРЕВИЦА
разтвор с ръководителите на

ко блока — „Ливаде”, „Дел 
нице”, „Керемеджийница”,
„Глигово поле”, „Подмърт- 
вин”, „Чуноит”. Тези блоко

коойерацияша — На кооперативния блок 
„Керемиджийница”, 
с хибридна царевица 
лучиха отлични добиви. За 
отбелязване е, че всички ра 
боти около отглеждането на 
царевицата е приела коопе 
рацията, защото съдружни 
ците в повечето случаи бя 
ха хора, които не бяха в 
състояние да участвуват в 
производството.

На тези парцели средни
ят добив от хибридна царе 
вица възлиза на 8000 кг. 
по хектар (в кочани), което 
пресметнато в зърно въз
лиза на 4-5000 кг. по хек
тар. Това е добив, който се 
не помни в този район и ко 
йто надминава средният ю 
гославски добив по хектар.

Площите са били засети 
с царевица 
355". Съдружниците 
операцията Верка Спасо
ва, Нада Виданович, Пена 
Митава, Йорданка Тодоро
ва и други са много довол
ни и похвално се изразя
ват за кооперацията.

аз пристъпих към коопери 
ране с известно недоверие. 
Надявах се на много 
лък добив. Но когато 
чих своята част, аз оста
нах приятно 
Излезе, че съм получила 
повече царевица от когато 
и да е, а аз лично не съм у- 
частвувала в производство 
то. Впрочем за това не съм 
имала възможност. Сега и- 
мам пълно доверие в коопе

Ла ос ми октомври на ко 
^ративния блок под 

^елюша кооперативните 
фактори пуснаха първите 
Лдзди. Това означи нача- 

на есенната сеитба, 
кооперативния блок 

се насъбрали много

требено по-малко 
тво изкуствен тор 
хектар. Миналата 
е хвърляно по 1000 
един хектар, а тази година 
торът се намалява на 900 
кг., защото химическият а-

засят 
се посело количес 

на един 
година 
кг. на

те разходи изчислени 
Дин хектар.

Кооперативните 
се орат на дълбочина от 25 
сантиметра.
Отзивът

стопани-съдружници

на е- по-ма
полу

парцеливе ще бъдат засети 
кодобивна пшеница — „А- 
боданса”, която до сега по-

с висо- изненадана.

Край 
бяха
-енеделски стопани-съдру 

които се любуваха

на земеделските 
на ко

лсииди,
ла мощните трактори и на 
^бавите и дълбоки браз- 

които оставаха след.л№_ях. Пред тракторите вър- 
веШе машината за разхвъ 

на изкуствен тор. И 
сега е меха-

рляне
^зи операция 
лизкрана. Миналата годи
на торът се разхвърляше
ръчно.

На терена бяха излезли 
и другарите Александар Ва 
сов, управителя на коопе
рацията и агрономът Мано 
ил Маноилов. Те се изказа 
ха за плановете по отноше 

на есенната сеитба.
При пълна агротехника 

и в съюз с кооперацията 
тази есен ще бъдат засети 
повече от 90 хектара с ви- 
сокодобивна пшеница. При 
частична агротехника ще 
бъдат засети около 130 хе
ктара. Тези площи за десе 
•гина хектара са по-малки 
от миналогодишните. Ста
на така, защото мнозина 
стопани вече имат свое се 
не на високодобивна пше
ница и искат сами да рабо 
тят. Агрономът се изказа 
отрицателно за почина на 
тези стопани, защото това 
семе не е селекционирано и 
атестирано от специализи-

„Висконзир 
на ко

ние

Верка СпасоваМНОГО СЪМ ДОВОЛНА!
СЕИТБАТА ЗАПОЧНА .<—ТРАКТОРИТЕ ИМАТ ДУМАТА!

каза най-добри резултати 
в димитровградския район.
Сортът „Санпасторе” при 
същите вложения и обрабо 
тка даде по-низки добиви.
Този сорт ще бъде застъ
пен при частичната агроте 
хника.

Управителят на коопера 
цията подчерта, че плащът 
на сеитбата е готов и че тя 
ще бъде проведена до 27

рацията. Виждам, че е съ
дружие с нея всеки частен 
производител може да по
лучи по-голям добив откол 
кото, ако работи сам. Кой
то не вярва нека погледне 
тези купове царевица!

Посетихме 
Верка Спасова от Димитро 
вград съдружник на коопе 
рацията. Нейният двор бе 
изпълнен с жълтите коча
ни на царевицата.

— Много съм доволна, 
каза другарката Верка. И

другарката
нализ на почвата показва, 
че това количество е доста 
тъчно и че благодарение на 
добрата обработка от няко 
лко години насам почвата 
значително е подобрена. То 
зи факт от друга страна 
ще намали производствени

операцията е добър както 
и всяка година. Това вече 
стана всекидневна практи
ка.Земеделските стопани ве 
че схванаха, че само в съ
юз с кооперацията 
по съвременен начин да об 
работят своите парцелх.

могат

М.

Ще се увеличи ироизводсшвошо на сшоки за широко иошребление
В Държавния секретари 

стокооборота на 
ФНРЮ се изткъва че фон
да на промишлените стоки 

за, широко потребление в ср 
авнениес 1959 година 20°/о 
поголям и че са предприе
ти мерки за неговото по-на 
татъшно увеличение и за 
разширяването на асорти
мента. Най-голямо внима
ние ще бъде отделено на 
производството на артику
ли, от които периодически 
се чувствуваше недостиг- 
на вътрешния пазар.

Тази година пазара ще 
бъде много по-добре снаб 
ден с различни домакин
ски уреди, мебели, велоси
педи, електро-акустични а- 
парати, текстил, обувки. 
Докато например през 1953 
година в Югославия сред
но на хиляда жители са ку 
пени общо по 0,20 килогра 
ма различни електрически 
домакински уреди. Тази го 
дина са купени средно по 
665 килограма. Консумаци
ята на текстил и обувки 
е увеличена в сравнение с 
1953 год. с над 130%. Пре- 
ди седем години на хиляда 
жители са купени средно 
по 4,9 гарнитури мебели, а 
тази година по 17,14. От 
1953 год. покупката на ра
дио-апарати се е увеличи
ла седем пъти. Значително 
е увеличен броят на купи
лите моторни превозни сре 
дства, телевизионни апара 
ти и други подобни предме

последните две години на
пример в страната бяха по 
строени голям брой фабри 
ки, които произвеждат ши 
рок асортимент на стоки от 
пластмаси. Голям напре
дък постигна радио-проми
шлеността в производство 
то на стандардни радио-а
парати, транзисторни и те 
левизионни приемници.

През последните години 
нашето село, чиятсгпокула

телна способност расте, все 
повече се интересува от по 
купката на радио-апарати, 
телевизионни 
мотоциклети, 
музикални инструменти, мо 
дерни селскостопански ма
шини итн. До сега продаж 
бата на тези стоки се вър 
шеше в специализирани ма 
газини и то само в по-голе 
мите потребителни центро-

В акцията за подобрява
не на търговията, предпри 
ета през последните годи
ни, почти цялото внимание 
беше насочено към модер
низиране на търговските 
магазини в по-големите гра 
►дове и промишлени цен- 
трозе. Сега обаче е наред 
непосредствената програма 
за подобряване търговската 
мрежа на село.

ат по

приемници,
велосипеди,

ШжМШ.
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Той пък е отличен за вър
шитба, за сеитба и други 
работи. Тези наши машини 
са отлични. Да не е така 
тогава не би ги купували 
хората от чужбина. Тия на 
ши машини днес се срещат 
из целия свят...

Този кратък разговор во 
дих със него при края на 
браздата.

Той притисна лоста, пов
дигна двата големи рални 
ка, обърна хитро машина
та и пое новата бразда. Ма 
шината ревна още един път 
когато ралниците паднаха 
и тръгна отново послушно 

спокойно напред.
Лазар повдигна шапка

та си за поздрав.
__Пиши не съм доволен

своята служба! В сезо 
работим ударно, а през 

зимата ще има дни за пони 
ека!

След него се наредила 
другарите му. Четири дъ
лбоки бразди — отведнаж!

Равномерното бумтене на 
моторите се носи из поле-

Ш
ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СБ

КооперациятаРаните заведения и не мо 
да даде очакваните ре

зултати.
Парцелите на кооперато

рите са групирани в някол

октомври, 
разполага със нужната ме
ханизация, семена и изкус
твен тор. За отбелязване е, 
че тази есен ще бъде упо-

Трактористът Лазар
ите машини другарите му 
Леков Петър, Груевски Са- 
нда и
Това са всъщност орачите 
на кооперацията — мотори 
зираните орачи.

Лазар Петров Георгиев е 
роден в село Пъртопопин- 
ци преди. 32 години. В село 
то си е завършил основно 
училигце, а в Смиловци про 
гимназия. За мотор:што де 
ло се определил през вре
ме на отбиване на военна
та си повиност в ЮНА. Там

Начело на колоната от 
четирите трактори на земе 
делпсата кооперация ,,Ни-

)
Свободан Милков.

на горите, и въз основа на 
количеството 
маса от разредяването и 
резервите.

Най-важното в плана е

ползуване и залесяване на 
Нфите. Този план предвиж 
Да едно твърде разумно и 
предпазливо експлоатира
не на горския фонд и едно 
Усилно залесяване на раз
редените гори и м.» голини-

;•'дървесинна

залесяването. В Димитров
градско до 1967 година ще 
бъдат залесени разредени 
горски площи и голини на 
около 600 хектара. Това ще 
бъдат иглолистни гори съ
ставени от елхи, смърч и 
бор, защото изследванията 
и миналото на горите в Ди 

показват,

№.

Някои детайли от плана, 
Отнасящи се до Димитров- 
гР®Дско могат да ни да- 
«зт Достатъчно указания 
Зз състоянието на горите и 

мероприятията,
Н® се проведат до 1967 го
йна.

със
нае завършил курса за шо

фьори. През 1954 година 
се озовал на изпит за трак 
горист и дал го с успех.
От тогава това е неговата 
професия. Четири години 
вече работи в кооперация
та „ Нишава".

— Сега ние имаме дума- то-

за които митров градско 
че в тия области съществу 
ват тдърде благоприятни 
условия за издигане на го
леми иглолистни лесове.

На Ветрен и Тумба ще 
около 171

Максималната допусти- 
експлоатация във Вет- 
и Тумба, които разпо- 

^згат с най-голямо количе 
У®0 Дървесинна маса (око- 
5° 230.000 м*)
^ м3 годишно. Подобно
„ Положението

«а
ив ти.

Вносът на някои артику 
широко потребление

с 20 до

Това е кооперативнатабъдат залесени 
хектар с елхи, смърч и му [ 
ри. На Стара планина над 
260 хектара ще бъдат зале 
сени с смърч, а 91 хектар

та, казва Лазар, това са 
дни когато

ли за песен през тази есен.
Пеят я Лазар и неговитеот нас много 

Трябва на време да 
се пооре. Тези дни времето 
е 'хубаво, но не винаги е , 
така. Но за нас няма почив 
ка, ние знаем да орем и е 
бунди и с ръкавици...

На въпроса какво мисли 
машина той ка-

годишно нараства 
30 на сто. В целокупниявъзлиза на се иска. другари-трактористи.
внос на стоки за широко 
потребление промишлени
те стоки участвуват с 54%, 
лекарствата с 5%, остана
лото са южни плодове, ка
фе и подправки.

. Под влиянието на вноса 
и други мероприятия срав
нително бързо е усвоено 
производството на редица 
предмети за широко потре 
бление, които 
внасяха от чужбина. През

М. Мл.и с изпол-
Зуването в Стара планина 
. 0 на Димитровградска
^Ритория), която разпола- 
15»° Дървесинна маса от 

■494 м5. Допустимото го 
Д°пно експлоатиране 
. Ра планина се изчисля

ва 3.030 м* годишно. То- 
плсплоатиране не ще за

с елхи.
Наред с разумното експло 

атиране на съществуващи 
и с естествения

шава , които СЪОБЩЕНИЕблокоорат кооперативните
Поканваме всички наши абове, винаги се намира Ла- 

Петров Георгиев, най- 
най-опитен трак 

от Димитровград.

те гори 
прираст, който е по-голям 
от експлоатацията, това ме 
роприятие ще даде възмож 
ност да се възвърнат ста 
рите, приказани лесове, ма 
кар че никога няма да сти
гнат до селищата.

незабавно ДД възоб-з ар 
старият и НСНТяза своята

на нрвят абонамент» ^ На не 
сторилите това ще прекре-

за:горист
Той очерта първата бразда 
след като внимателно раз
гледа парцелата. По него
вата бразда вървят със сво

__ Аз сега съм със „За-
той в по-другар*9 защото 

добър за дълбоко оране, а 
съм на „Фергусон”. тнм изпращането на^ горския фонд, защо- 

^ п® Изчислява въз осно- 
естествения прираст

иначепорано се

М. Нейков
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Нови магазини се 

отваряш в Димитровград—СЕЛО 1М РАБОТНИЦИ, 
ЗЕМЕДЕЛЦИ И СЛУЖИТЕЛИЖЕЛЮ!—
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„ ■ V,“ .. ;,..А • '- ” '’- V;.'

. г .

I плодове. Но всичко това за 
виси дали ще се постигне 
съгласие с предприятието 
„Югоекспорт” от Белград, 
което няколко пъти е дава 
ло обещание да вземе голя- 

участие в обзавеждане
то, снабдяването и работа
та на един модерен ма
газин за деликатеси в Ди
митровград. Ако с „Югоек 
спорт” не се постигне съ
гласие, новият магазин, 
може би по-скромно ще е 
обзаведен но пак ще бъде 
много по-модерен от съще 
ствуващите. Със собствени 
средства то ще набави по- 
малък хладилник и други 
апарати, които са нужни 
за магазина.

Приготовленията са в те
чение. Според изказвания
та на ръководителите на 
предприятието
ще бъде отворен през този 
месец.

Търговското предприя
тие „7 юли” в Димитров- 

течение на този ме-схтсд, а някои и по два. А 
опия, които настъпват - мла 
дежгсте — отиват на учи
лище, Желхоша има 15 вие 
шисти — лекари, инз1сене- 
ри, преподаватели в сред
ните училища, и няколко 
десетки средхмсти. Днес тя 
е село, което има повече 
интелигенти отколкото зе
меделци както е е Райчи- 
ловци — Босилеградско.
Докато желюгиапи напус

кат Желюша, като служат

мляко, с яйца... Тя храни. 
Димитровград. В пазарен 
Ден жени. сложили през 
рамото кобилици с кошни 
ци, отиват към Димитров
град. Натоварени коли с 
кошове също вървят на
татък. А произвеждат мно 
го. Произвеждат това, кое
то дава добър приход, ко
го е рентабилно. Може би 
тъкмо затова току -речи 
вече няма овце. Вместо ов 
цете, конто по-рано се от 
глеждали много, пораснал 
броят на кравите. Те са, от 
една-етрепд, впрегателеи до 
битък, а от друга, дават до 
бър приход на желюшани. 
Промените не се състоят са 
мо по отнохиение на добитъ 
ка. Съхцествуват друг« про 
мени, от които произлиза 
и тази за Добитъка. Жел
юша има около 120 къщи, 
но от тях' са.но около 25 
са изключително земедел
ски. За остахьалите желю
шани земеделието е второ 
степенно. Или то е занятие 
хм ясените и старците, кои 
то още се държат.

град в
сец ще отвори нов магазин 
който ще е обзаведен мно 

го по-модерно от досегаш- 
магазини. Новият ма- 

ще се помещава в

• : , 'V

I■>

МОните
газин
деловите помещения на но 
вата жилищно — търгов
ска сграда на улица „Мар 
шал Тито”.

Според едно мнение ма
газинът трябва да има Две 

— едно снабде-

: !шV-'
V

ш
отделения

текстил, а второто зано с
деликатеси. По друго мне- 

един такъв магазин не 
ще бъде в състояние да се 

ако бъде

...Няколко ехлупенхг 
сламени колибки, конто по 
вече личат па кошари отко 
лкото на жилхгща. Кал, мхю 
го кал.. Хармани.

Така е видял Желюги;а~ 
пшеателят Нушич, който 
минал: през нея преди се
демдесет и пет годинхх 

Някога Желхоша било ма 
лко село. Овчарските коли 
би се намирали по баирите 
край горите, отдалечени от

по желязната хем ограда, по 
строежа ххм 
към новото и модерното в 
жххвота, което повече папо 
мня на градски условиш, а 
по-жалко на селски. Бела 
къщи. Дворове няхсъде ши 
роки, ■просторни. И цветя 
край къщите, край огради
те, по прозорцххте и балко 
ните. Буйхш^иежхш, черве
ни, бели и жълти гергхши. 
Букнали навсякъде но дво 
ровете хм желхохиани. Дру
гаде и червен мушхсат <:е 
напича на топлото есенно 
слънце, поглъща светлина 
— пръска бои. И какви ли 
не г^вегя. А по стехгите уви 
спали низи червени чушк«, 
приготовление за зимата. 
Това е вече село. Край ху
бавите къщи — хармани с 
царевичак, разпрострян на 
слънце да съхне. Обори, о- 
градени с плотове. Тук-та- 
ме се мерне и по някоя ста 
ра, ниска къщурка с голе 
ми камънхх пред вратите, 
които служат като стълби.

Наоколо по нивите жъл
та царевица. Овогцни граЛи 
ни се плъзнали край се
лото. Червени ябълки мам
ят човешкото око. Някъде 
увиснали клони хгод бреме 
то на едрите плодове. Зла 
тна пармена, йонатан... ра
злични сортове. Под припе 
?са на есенното слънце жел 
юшани берат ябълките и 
крушите.

Горе над селото, където 
започват склоновете хм пла 
нината, просторни лозя, 
всред тях тук-таме по ня
коя колибка. Еесехгта поз
латила и тях, както и ово
щните градинки. Навсякъ
де богатство па багри, с ко 
ито изобилствува есента.

Желюша е богато село. 
Тук успява всичко. Но жел 
юшани хмй-много произве 
ждат зеленчук. За него, ка 
кто и за овощишта, съще
ствува добър пазар. Ж.елю 
ша снабдява Димитровград 
със зеленчук, с овощия, с

във вътрешността хм стра 
пата, селяни от околните, 
високи и по-бедхш села се 
настаняват в Желюша, за 
да използхуват богатата и 
плодородна почва хм равни 

Междх.! желюшахеи

стремеж пие

задържи, защото 
строго ограничен на дели
катеси, за които не ще има 

потреб ители, 
бъде рентаби- 

мнение

достатъчнохмта.
днес нжа одоровчани, хсусо той не ще 

лен. Според това
магазин трябва да 

стоки,- Той би

магазинътиврахшапхг, поганопчани 
от други села. Сяхсаш хме 
тъхгва някахсва смяхм хм на 
селехшето. Но и пришелци 
те вървят по пътя хм ста
рите желюшахш — стрел
ят се
Между мхюгото нови къщи 
край пътя се издигат и къ 
щи на прххшелци.

новият 
има смесени 
имал и хладилник — ще и 

пресни овощия и южни Д-
маокото на турските пътнхх- 

ии в власти. По-късно 
слезли долу, където е се
гашното Старо село. Тухс 
поникнали малки къщххци, 
уютни за трудолюбххвите

те БОСИЛЕГРАД:

З^ШОЯНШ ЛОВНИЯТ С630Н...
Димитровград.към

Смята се, чежелюшани. Но не останали 
там. Сякаш

виха отново, 
днес в Босилеградско по ме 
стата, където 
лоЕа, има 15—20 сърни. Съ

От началото на тези месец 
ловците са несбикнове 

весели и

щхгочуетвували 
скука, желюшанхг започна
ли да се придвижват надо 
лу по посока на двата ха
на/ конто се намирали, край 
пътя за Пирот и тогаваш
ния Цариброд. Сред ниви
те се издигнала една хсъща 
после втора трета... Поник
нали новн махали 
леж, Цвхгкарска, Анове... И 
така Желюша се разширя
вала към пътя когато

■ •

жШш.Щ сец
но настроени — 
много приказливи.

е забранена
уш що така отново се появиха 

и яребиците, 
бяха пред изчезване.

През миналата година 
членовете на дружеството

ШшФ*. които същоСезонът настъпи и запо
чнаха техните акции. Но 
за разлика от по-рано, се 
гашнето дружество на лов 
ците в Босилеградско на
прави крачка напред към 
организирана работа. Дру
жеството откри ловджийс
ки клуб в Босилеград. В не
го ловците слушат радио, 
пият кафе и други безалко
холни питиета, играят на 
шах, четат вестници. Той 
им е кай-удебнето място за 
развлечение и другарска 
забава. Клубът е на самоиз 
държка от членските внос 
ки. Той привлече Енимание 
то и на любителите на ло
ва. За тях членският внос 
е 20 динара

Дружеството предприе 
мерки за подобрение на 
този спорт, като помогна с 
общия фонд да се купят 
кучета ст породата териер. 
От друга страна, по предло 
жение на дружеството, за
бранен е лова в онези мес 
та където се появиха сър
ни. В последно време сър
ните бяха почти изчезнали 
в този край. Но след пред
приетите мерки, те се поя-

"V?

са убили 120 лисици, около 
10.000 -грабливи птици, 98 

скитници. Но и по-

- 1[ Г.МБе-

Щ кучета
край това много села оста
наха почти без кокошки —шш 

шшмш
уза

.?жителите вече не съществу 
ч вала опасност.

Но не останали само там. 
Нови времена, нови прид
вижвания. Сега обаче в дру 
га посока. Край пътя към 
Димитровград — от ляво и 
дясно — никнат нови, мо
дерни къщи от печени чер 
вени тухли. Една, пък вто 
ра, трета и все напред към 
града. Една недовършена, 
започват се две, три и все 
така нагоре край пътя. И 
може би не така далече е 
времето, когато строежите 
край пътя между Димитро 
в град и Желюша ще се сре 
щнат някъде в плодхште ни 
вя край пътя.

Желхоша ня кога — коли 
бки. А Желюша Днес — 
на кръстопътя между село 
и град. Повече село, напре 
днало, развито. По външни 
я изглед на новите къщи,

от навъдилите се лисици.
1 Б.

Щ Т . Ш Нозн стопи в 
Димитровградските 

магазини
Изглед от Желюша

От 1958 година Желюша 
има елехгтрическо осветле
ние. Вместо 
и лам.пите сега блестят мно 
гобройни лампи по къщите 
и дворовете хм желюшани. 
И не само къщите. И по о- 
борите хг харманите. А след 
електричеството — радиа
та. Има повече от 50 радиа. 
Почти всяка къхца е модер 
но обзаведена. Нови мебе
ли и спални.

—Желюшани сега не се ра 
дват на гемот, но на хюви 
покъщнини — казва дядо 
Йозо.

Всяка сутрин от Жглю- 
ша тръгват велосипедисти 
към Дхлмитровград. Повече 
от стотина работници и слу 
жители отиват на работа в 
Димитровград — по учреж 
денията и предприятията. 
Това е цял коновой, който 
подир обед се връхца назад 
в селото. И тогава започва 
отново оживление. Някои 
се заемат за работа, а дру 
ги си отпочгхват. Вечерно 
време отново коновой вело 
сипедисти отиват в Димит 
ровград — някои отиват на 
кино, други на разхоДка, 
трети на среща и ти. Поч
ти всяка хсъхца има вело-

газеничетата През последните години 
в Димитровград много се 
търсят колелата. Тези дни 
в димитровградските мага
зини се намира една нова
пратка колелата от следни 

„Претис”, „Ехте марки — 
тра-Партизан”, мъжки ко- 

детски от рускалелата и 
продукция. 

Магазините разполагат 
и със достатъчно количес 
тво различни емайлирани 
съдове, както и с редици е- 
лектро-технически уреди 
за домакинство.Миле НИКОЛОВ

би. Н!о аз бях военен и му се 
съдроставих. Той си о-тцде,, а 
аз иамешах сърната и тръшнах 
1да си вървя. На връщане пак 
<ме орешна и искаше да ми От 
не,мс съриогга. но «е успя. Ве-

фня преди войната, защото 
страшио гонеха дивеч. С тези 
кучета всеки търпелив ловец 
не се връща е празна торба. 
Като подкара дивеча от шгкъ- 
дш1е, гони го, къде го ганш, и 
докара го тири ловеца. Само 
трябва човек да има търпение 
да чака. Но без търпение няма 
лов. Ако вървиш васам-ната-

джнйокнте неприятности са по 
вече за смях. Ако някой севър 
не без лов, оправдава 
той ранил заека. а другарят му 
1го убил. „Къде ти е хляба1, а- 
ко си по раниш”? — отрошар* 
другият. Но най-нитереснмо е, 
приключението ка един мо* 
прияггея. Тръгнахме на лов. Бе 
ше се нарязал здравата. Ходи
хме малко и наближихме вече 
към един трънак. Нне минах
ме. а той остана малко надире 
на зави щ друга посока; 'Върв
ял колко вървял, па. седнал. 
След време се морнали тгР°Д <> 
чите му дълги уши. Той диг
нал пушката и — дан. Отишел 
и какво да види...!

—• Какво уби бе? — п0Т1ИТа' 
хме го «ие сгг другия баир.

— от-

ше много лош човек. Гонеше 
хората. Наказваше, биеше. Слу 
чи се, че тази'зима пой изчез 
на някъде. Носеха се различни 
(мълви наоколо. През пролетта 
го намериха в планината убит. 
Това убиепво ‘Остана, 'вечна тай 
на. Немюжаха да открият кой 
го е убил и защо.

От ловджийските ми лриклю 
ченпя най-дълбоко се е вряза 
ло приключението ми когато 
първ път излязоха На среща 
ми вълци във Видлич. И това 
се случи в младините ми. Аз 
бях сам. Бях навлязъл дълбо
ко в планината, между веков
ните гори. От време на време 
излизах на открито к пак се 
впусках навътре. Излязох от 
еж-(з падина па среща ми бя
ха вълци. Спрях. Не знаех ка1- 
ъво да правя. Стоех така сма
ян. Чувствувах, че косата ми 
насгърхна и сякаш повдигна 
шапката ми. Също и те стосха 
и гледача ме. Бяха два. Аз 
дигнах пушката и теглих. Пуш 
(ката не хвана. Бяха я смаз- 

Шега,
не. Натъкнах ножа на пушката 
Звънна на стоманата подпла
ши вълците и те побягнаха. 
Гоних ги малко, докато навле- 
зоха в друга падина, но после 
не посмях да отивам нататък. 
Спуснах се надолу нз един си
пей и се върнах в къщи.

Празна торба не е тежка 
— насмея се>дядо Влая.—Лов

СРЕЩИ С ХОРАТА
се, че

Дядо Влая — най - старият 

ловец в Димитровград
зох е един по-,възрастен ловец. 
Обиколихме някои места. Ста
рият ловец отиде в ещна посо
ка, а аз з друга. Сличн се та
ка, че попаднах, иа заек, който 
беше на леглото си. Бях малко 
възбуден. Стрелях и го убих. 
След изстрела дойде и стари
ят ми другар. Той още не бе 
убил нищо.

„Ха нека е хаирлия! — иас- 
мея се той. — Как го уби?

— Бягаше нататък и аз му 
теглих.

Старият Йордан В. Савов — 
Влая, роден през 1883 година, 
е едим от ветераните—ловци в 
Димитровградско. Той започ
нал да се занимава с лов от 
1906 година. От тогава насам 
— цели 54 години — Йордан] 
Савов, когото днес знае 
Димитровград като дядо Вшая, 
о едшг от най-редовннте лов
ци в този край. З'а него ловът 
е преди всичко сдахрт. С най- 
цодямо утдовол"сп|в11с п|о!среща 
всеки сезог-1 за да излезе в 
природата, да следи дирите на 
дивеча, да гоии птици. Това 
влечение го мами и днес 
Юг «трада. макар че има 77 г°- 
дини. и че цевите на пушката 

г изглеждат удвоени. На 2 
юктомърн се намерил пак с мла 

обиждам някои

'ЛЧ
тък, ха тук, ха там, тогава тор 

Най добър ус-бата е празна, 
пех има когато човек чака. Или 
пък добрият ловец може да 
бие на окок. Но за. скока тряб 
ва прецизно око”. Ацял

„Най богат лов имах през 
1915 гОД!®^ — продължи иа 
разкгааа дядо 'Влая. — Тогава 
ми се случи за половин час да 
убия 12 заека. От тогава не 
съм имал такъв успех. ‘ 1 — На заека майката

говори ТОЙ.
Край него бе се извърнало 

едно мършаво магаре.’
Такива са приключенията ^ ,

ветерана—ловец •ляло 
Той дълго време бил преа

ловджийското

места в

шнайлшогоЗайци и птици 
съм- ловил.— (Бягаше и то го уби!?—чу

деше се той на успеха ми.
И от тогава (редовен съм ло 

вец. Тази двоцевка ми е оше 
от старо време. Взах я за два 
наполеона или 40 лева стари 
български пари. Не съм я про 
менял. Добре ме служи. Но ло 
вът не завие и само от пушка
та. Той зависи от окото на ло
веца. Ако го добре мери, то
гава и пушката добре бие. Пък 

значат. Пре-

вън На младини имаше тъдява н 
Аз тогава бях в пргничсърни.

ните части на старата българ
ска в>ойска. Бях в Слав^ня. Ь-
Д1ПН ПЪТ ОТИДОХ на ЛОВ. О01ГК0' 

теля мо пространство, вре
мето минаваше, а аз шпдо не 
бях !уонл. Бях изгубил кадеж- 

Но тогава се мерна една 
сърна. Погоних я, и наокоро я 
убих. През това -време беше за 
бранено да се избиват сърн^ 
Не мина много и ето излизе го 
ският стражар. Искаше да ме 
закара лри кмета и да ме гло-

ш
МП

тел на
тво в Димитровград.
Ро носиш по различни 
Югославия и България, ,ю_ 
къде бил страстен ловец' се 
падина още не е напран , 
вте”. Но миналата година. -< - 
жар побелял, старецът убил

Някогашната ш
неразделен ДРУ-

щсутарите'ЛИ ми.дите ловци,
места, а слея „ „

' на обша гозба в Не-
пихтова пак между ч

ТЯХ 
търлаш. да.

ВлаядядоЗа първия лов, че-,раз казва:
„Това беше през 1906 година 

Ето с тази пушка — посочени 
т, той одна шеешаестица-лво-

заек. Изля

и кучетата много 
ди години аз имах две отлнч- 

Взимаха ги от ю- 
Со-

тири заека, 
двоцевка му е 
гар.Пред тръгване на лов.ни кучета.

Гославского послаиство в М. Прксойскв*цевка-убих пъР»ня ч»



А Т С Т В О.......

'/ЦАСКВСВЖТА Из миналото н. Димитровград
Не ставап Дума за днешния

Детцггровграх а за древния 
Цариброд. През 1718 гоя. пъ- 
Т51вал. с дипломатическа мисия 
от Внена в Истанбул австрнйс 
кият посланик граф Вцрчопд, 
ггР'Г.1; ужаван от секретаря рн 
Герард Корнеянус Дриш, кой
то по късно дат опнсане на то 
ва пътуване, «а 26 юни 1718 
години посолството стигнало 
в Цариброд. Тогава на Нишава 
имало дза хюста 
дъбови

се борили по желанието на за ■ 
позадяика МсхЛеа. Дриш не 
описва подробностите от тая 
борба. ...

У!Цпгйт^Д1шКАК ЩЕ СЕ-ПРЕНЕСЕ ПАМЕТ
НИКЪТ НА НЕГОШ НА ЛОВЧЕН

известният скулптор от юго ______ "*■
о1'В0КО поп-сюто Иван, Мещро- е^сштоИ„л? «мята. Се- - рара е било по-лесно Скулп 

който сега живее в САЩ р ЪТ Да бъ 'го’рът Метровия така 'е лоста
I изработил паметник На вели гтппт!1 р з спсИиал.но по вил июкаигео .си за аоновар-‘ югославски поет и владе- гкойт° по На-тага се ла наплатя“ш^р

на Черна Гора Петър Пе- Ту|Р^п^ес^Г^и ^К'Г за мака'? че нео&1™новсяо много
гоович-НеГОШ, 'който трябваща ур“и цели. зачитам великия поет Неоош.
бъде поставен на върха на До Фолиото пренасянето гвг ламе. Затова моля 
к4С!И планина. тннка да<е задало трущмооги,

Дамсдникът е издълбан в ка тс>ЛМ0|в-а изплащането на 
стена тежка окото 30

»Г

Нужен ли е шакъе 
внос?

Босюлеградско има каче
ствени пиперки. Само от се 
.то Райчнловци на 28 ссптем 
ври на събора в Горна Лю
бета са били продадени над 
7.000 'килограма. С това раз 
бира се, ипкак не са изчер
пани резервите.

Обаче ща гостил винарско
то предприятие „Кин Стаи” 
гв ‘Босилеград не харесват 
боснл оградените 
Преди няколко дшг пред ре 
сторанта застана един ка
мион пълен с пиперки; ка
рани чак от Лесковсц. По- 
низка цена имат, .може би! 
Не. мишо подобно. Пресме
тнете транспорта, пътшгге и 
дневните на ирбвючика н ни 
перките ще цзлязпт прекале 
но парливи.

Защо тогава „Кин Стан” 
ги .впася? Може би да си н- 
грае гда '.модерна търговия!?

Два пъти се озгкила
Една овца, от стадото на 

селянина Рангел Станчев 
от с. Църногцица, Босиле- 
градско, повторно се оаг- 
нила в течението на тази 
година. Тази едра черна о- 
Еца се оагнила първо през 
зимата в началото на яну
ари, а през първата поло
вина на месец юни се оаг
нила повторно. Първо сек 
нало мляко-твърде рано, 
което очудило стопаните й. 
Но не минало много — и

ВДнЧ от 
дървета нисък и тир 

Де широк, я вторият по-зпсок 
Тесен и от иглен камък Турс 
кпят заповедник на Цариброд 
Мехмед, излязл

като хонорар да 
ми изпратете „една буца си с голяма пом

позност и свита да посрещне 
посолството. Според Дриш за 
поведничествюФо на Мехмед би 
по дадено под условие

ХОП'0 рене и овпешка плешка”.
каша
тона и много трудности са оре 
щапк ония, които са се грижи 
пн за неговото транспортпра- 

САЩ до Будва с пара 
Прдаи-остите обаче са се

пиперки.

КАКВО Е „ПРЕМУЗ ‘ да у-
крепн това място, и той изп
ълнил условието, като оградил 
ешич голям двор с колове, пре 
плет ги с пръти и измазал с 
кална мазилка „приблизително 
тъй — казва Дриш — както у 
нас

„е от 
ХОД
увеличили при тпрс‘В10зваието 
|1а паметника от Б-ущва до Це 
рме, ню паметникът псе пак. 
е пристигнал, нагповареи на сп 
ецналио построени кола. Паме 
■шикът обаче трябва! да се пре 
нссс на Ловчен. Инженерите, 
архптектнте и други специалп 
сто дълго врече са търсили 
начин', как да прекарат памет - 
пика до вържа на Лошчен. |Пъ 
рвото предложение е било (па 
нетаикът да се транопор^пра 
през тунел, който да бъде из
копан от Цетнне до Ловчен1, 
обаче това предложение е би 
по отхвърли о зарад опасност 
та от напукването на варови-

Лремуз е един1 от найчпопу- 
ляршгте битови празници, кой 
то по -старите теиеращш на на 
сели пето от Босшгеградоко о- 
собеио много зачитали. Вътре 
Кн че премуз не е религиозен 
празник в последно време оби 
чаете свързани с чествуването 
са на изчезване. Премуз се пр 
31нувал на един месец след Дж 
УРШжовден. догато се отбива 
ли. агнетата и яретата от май
ките им. Чествуването му трае 
гао два дупи и е било придруже 
по с голяма веселба и търоке 
ственост. с уреждането на бр 
гата софра и пиене. Обезател
но е било на втория ден на пр 
азника всяко домакинство па

гърпезата си да има и селско 
то ядене „беишо-муж”, който 

■ е известен и на населението от
една сутрин като отишли
да пуснат овцете намерили 

Стопаните сеправят огради за кози и 
овци”. Преди да тръгне от Ца 
рйброд пред стана на лосяаии 
ка Вирзгонд, двама голи 
мазани със зехтин пехливани

малко агне. 
надяват, че може би тя ще 
се оагни и по трети път-ре 
довно с останалите овце.

н на

О

За залежите на въглища ири 

с. Поганово се знаело отдавна
Кооперативната зарзават- 

чнйннца някак Си не рабо
ти както Трябва тъкмо кога 
то е нужна. Продавачът цо 
лучил увеличение и сега ча 
'ка да му минат дните, ла от 
вадт кюпа Се сети.

Чичо <Васс зярваватчнята 
обаче е тук. Неговата мая
ка зарааватчнйшгиа е отво
рена през целия ден и .къде 
ще ходиш като ти притря
бвало оцет, зтроават или не 
що друго, което макар и да 
не е .от зеленчуците ще се 
намери у чичо В асе. А при 
него цената е като в коопе
ративната зарзаватчнйница, 
ама дявол си е чичо Васс. 
■па умее да он навакса зату 
бете по друг начин..

Ето сега с оцета как ста
ва Туршия чака ли? Оцет 
п|;|нб1ва. А кооперативният 
продавач се халосал някъде 
и иди го търси. У чичо ‘Ва- 
се оцет колкого щеш. Ама 
■оцет или е? 1Мално вода. 
малко боя за тцмюнНда, мал 
■мо есенция и уверяваннята 
на чичо Ваке че това е вин- 
скп оцет. Някакво собстве-

В последно време се говори, 
че предстои откриването на ми 
на за експлоатиране на камено 
въглените пластове три с. П'о- 
гасюво. Макар и за ло-шцрока 
та общественост

даден му на проучаваие от е- 
дпк царнб|рад'чанин (С. Хрис
тов). Професор Златарски в 
^Периодическо 
1882) съобщавт, че тези въгли 
ща ст от торцнерна старост 
и от басейн, който закщаща 
далеч по-голямо пространство 
отколкото е лота навелата до
лина. Няколко години по-къс
но н самият Г. Златарски по-

юшЕса1НИс”,

1галшра1нето 
на тези пластове да. представ
лява повест, за херата на нау 
ката Тези въглшца ощдавша не 
са тайгна. Още през 1882 пади
на известният българоки гео-

НАША ЗЛОБОДНЕВКА

Ъ и сока. Белиот-^тж се цра-вол 
така щото ца/ревично-то- браш
но 1ВЛ1есто да се -слага -в кипя
ща вада .като за ка!Ч)Л1ма!К, то 
юе шагато в -разтоплено и кипя 
що лреокю сирене.

Кафе в 1-0гсепавйЯ
Градинарите от Сежана

— малко югославско, гра
нично място към Италия
— са успели да получат 
първото кафе у нас. Това 
е първи случай в Югосла 
вия да поникне тази билка 
и да даде плод. Първият 
род е повече символичен — 
само 250 гр. Обаче градина 
рите от Сежана са оптими
сти. Те се носят с мисълта 
да разширят производство

да получат добиви, 
ще бъдат рентабил-

ОРИГИНАЛ — ИЗЯВЛЕНИЯ
град и на-Преди няколко дни посетихме нашия

понесени от вълните на богатия духовен 
общ динамизъм, с този няколко думи, с онзи 

като погледнеш, то излезе цял интервю. 
ЕПИКО Й. СИЕВ, КЕЛНЕР: „Не е точно.

хигиеничните предписания. Аз например
във виното и ракията винаги взи- 
чешмата, а ако някои захваща мръ 

разбира се, че трябва да бъде гло-

сам-нататък. 
живот и 
няколко и

но производство, ама нави
ти трябва ще взимаш.

Само домакините питат пя 
ма ли да се намери някой 
.„дявол” да вземе и чичо 
Ваоо?

че не 
ко-спазваме 

гато наливам вода 
мам свежа вода от 
сна вода с леген, 
бен.”

сетил тня '.места, придружавай
ки баткановеща К. Цречск.

Сп. СОТИРОВ
п'ог Г. Златарски, учеи с евро
пейски шие е -имал: е (ръцете 
сн един откъс от тия въглища

Домакиня от Босилеград

то и 
ксито
ни. Градинарите се надяват 
че в скоро време ще отгле 
дат такъв сорт кафе, който 
ще бъде приспособен към 
югославския климат.

НЕЗНАНА Н. ЕПОЗНАТОВА .КНИЖАРКА: „Кой 
казва, че асортиментът не е богат? Имаме всички ви 
дове радиоапарати, хартии за кухни, лепила и масти-

за зидари, карфици и чанти

СТАРИ ИМЕНА ЗА СТАРА ПЛАНИНА
почдалечйо минато. За цръ®- 
път названието Стара планииа 
се ореща в пътеписците описа
ни I на далматинеца Враняч, ко
йто пропътувал през Полуос
трова през 1553 сол. Интерес
но е че и за втори път пмего на 
Стцри платина е записал пак е 
10.1М далматинец — прочутият 
рагузки (щубровиишки) поет 
1Пу!нщулнч (1638 гад) в поема’ 
та (му „Оомал”.

Каменица и Маторнп гори, 
■апоред някои учени, са също

древии сдапяИскн названия на 
Ста!ра пла-иша, което не уюпе 
ли да се нвшомсиг и днес 
с^абреветг. Ийзванието ..Бад- 
'кан” за Стара планина е от ту 
■реки произход, а „Хемус” или 
„Хсмос” от гръцки.

Днешното слапяноко име на 
Стара планина е сравниггешию 
пюв'о за географията Което не 
означава че всред народа име 
то да не е било разширено и в

ла, формулари, моливи 
за ученици... А за книги питете? Па има нещичко и 
от книги, ама са по рафтовете потънали в прах, та за
рад хигиеническа сигурност не искам да ги пъишм- 

МАЛЧО КРИВОМЕРОВ, ПРОДАВАЧ: „А бе.
Точен е, ама аз съм нервен и 

Впрочем не

аа

кан-
Нови действия на витамин „А“тар имам само за пазар, 

не мога да дочакам езичето да стихне.
гледам на грамове, ако мерката за 

от това мющерията

' Най-важните източници на 
витамина А. са жълтъкът, 
рибеното масло и свежите 
зелечуци. _______

досега
действия на витамина А въ- 

организма, трябва да 
се добави и неговото влия 

върху сетивото на вку

Към известните
съм аптекар да
грам или десет не е добре, нима

ПЕР(Ц)Е МАСТИЛЯРОВ, СЛУЖИТЕЛ: 
уверения, заявления... Гражданите само зор дават ,а 

тия въпроси се решават. Аз ма- 
заявление тряб-

I рху ,БРАТСТВО‘ вестна* на 
бтгарското малцинство 

в Югославия
„Много

ние
са. Опитите в болницата на 
Лонг Айленд (САЩ) пока- 

че на органите на се

КЪЩА ОТ ПЛАСТ — БЛОКОВЕ
Тек. сметка 117-74-2-188не знаят как мъчно 

кар че съм специалист, зарад едно 
ва да се разпитам при десет служители, без докачепие 
По-добре е гражданинът да чака 2—3 дена с внима
ние, отколкото аз да покажа своето незнание.

НЕПО ДВИЖНОВ, УЧИТЕЛ: „То казват ми, че 
е излязъл нов сърбохрватски правопис... че се иска 

ама аз съм, знаете, математик, и 
от сръбски

са на така наречения ас 
фалтен бетон. Вътрешните 
конструкции на тези къщи 
и външните стени са свър 
зани в едно цяло, което е 
еластично на големи люш 
кания. Освен това матерна 
ла. от който са изградени 

къщи,е много добър

Последните катастрофал 
Чили изаха,

тивата на вкуса този вита
мин е необходим за правил 

функциониране.

ни зиметресния в 
Агадир принудиха една из 

японска фирма за

Редактори — уредхяца! 
Марин Младено* и 

Мики Нейков
вестна 
изследване наното им 

Лабораторните животни, 
Ьт чиято храна е остранен 

А. не са били

материали 
нов тип къща *да произведе 

отпорна на земетресния ко 
изпитана в Япо

негово приложение, 
нямам нужда 
език. Аз от граматика 
до шопския правопис!?”

Печатница .ГРАФИКА ' 
— Пирот — тел. 20

на витамина
в състояние да различават
обикновена вода за пиене тя. о сме изолатор на топлина.-------------------------------------

_________________________________ “ раЗТВ°Р
ф Урежда: МИЛАДИН НИШАВСКИ 
ф Рисува: МЕТОДИ ПЕТРОВ

нито от български, нито
съм чист и се придържам ято 0 вече

Тези къщи са изградесамо 
Миладин Нншшвски

тези

от

БАИ ОНЗИ



Тзрптотбо * КУЛТУРА ★ ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВО *
!

НОВИ ФАКУЛТЕТИ В НИШПИСМО ОТ ДИМИТРОВГРАД

РЕДОВНИТЕ ЛЕКЦИИ ЗАПОЧВАТНародният университет поема ролята си
Тази година в Ниш за пр 

ъв ггьт се откриват три фа 
култета-медицински, юрид 
ическо-икономически и те 
хяиччески.

Утре (17 октомври) започ 
Еат първите редовни лекц 
ии на всичките факултети. 
Началото на новата, и пър 
ва, учебна година ще бъде 
отбелязано с подходящи тъ 
ржества поотделно на все 

факултет, а днес (16 ок
томври) в залата на Дома 
на Югославската народна 
армия се провеждат общи
те тържества по случай от 
криването на факултетите 
в Ниш. Покрай студентите 
и преподавателите на тър
жествата ще присъствуват 
най-високи ръководители 

на републиката, представи 
тели на Белградския униве 
рситет и известни полити 
чески, обществени и култу 
рни деятели от Ниш.

Последните приготовле
ния за започване учебната 
година са завършени. Фа- 
култените съвети още пре 
ди две седмици проведоха 
заседания като избраха пре 
подавателски кадри за сво 
ите факултети. Преподава 
телските кадри са съставе 
ни от известни белградсгаг 
професори, доценти и аси
стенти, обаче известно чи

сло преподаватели са поз
нати специалисти и препо
даватели от Ниш и Скопие.

И на края да напомним, 
голямата изгода, която Ди 
митровградска и Босилегра 
дека комуни получават с 
откриването на тези факул 
тети в Ниш. Според досега 
шните сведения няколко 
десетки студенти от даете 
комуни, които успешно са 
издържали приемния из
пит са се записали в Ниш.

Учредително събрание 
на туристическия 

съюз

тоя начин ще бъдат слеете 
ни значителни материални 
средства.

Въпреки това и тая годи 
на остава неразрешен един 
въпрос. Следствие прилива 
на нови работници от села 
та възниква въпроса 
да се помогне на тия рабо 
тници за да могат да взимат 
професионалните си изпи
ти. Поради недостиг на ср 
едства университета не мо 
же да организара такова 
училище. Ако ОНО и пред 
приятията окажат необхо
димата парична помощ 
тоя въпрос ще може да бъ
де разрешен.

Тези дни се състоя засе 
дание на ръководството на 
народния университет, 
което бяха взети решения 
за работата на университе 
та през този сезон. Универ 
ситетьтоще миналата гОДи 
на пренесе своята дейност 

-ипо селата. Нуждата от по 
-голяма идеологическа ра 
бота накара масово-полити 
ческите организации да це

рганизира кръжок за изу 
чаване на чужди езици. Ве 
че започна работа кръжо
кът по френски език. В бли 
зко време ще започне ра 
бота и кръжока по немски 
език. В течение на този ме 
сец ще бъде

рвата катедра вече са напр 
авени приготовления за за 
почване на вечерното поли 
тическо училище. Учили
щето ще работи по учебни 
я план предписан от ЦК на 
СКС. В настоящия момент 
най-важна задача е запис 
ването на ученици. Съща
та катедра ще организира 
семинар за проучване исто 
рията на СКЮ за младите

на

организиран 
семинар за шиене и семи
нар за работниците от пре 
дприятието „Механик”. Пр 
едаижда 
на курс за фото-любители 
и голям брой сказки в гра 
да и селата.

как

се организиране ки

За изнасяне на сказки
е създаден актиг., в които 
доброволно се записаха ле 
карите, юристите, агроно
мите, учителите и др.. Пощшщж" I 1 В Димитровград се прав 

ят обширни приготвления 
да се образува Съюз на 
дружествата на туристите 
в комуната. Образуван е 
инициативен отбор, наче
ло на който се намира под 
председателят на ОНО На 

' чо Станишев. Предполага 
се, че дружествата на тури 
стите, които трябва да се 
образуват при Съюза, ще 
имат значителна роля и за 
уреждането на града и о- 
колнсстта му. Записването 
на членове започна тези 
дни. Учредителното събра
ние е насрочено за 23 т. м.

Н А Н А
дострастното люшкане на 
нейните гърди. Граф Мю- 
фа, строго семеен човек и 
джентлемен, се превръща 
в играчка и погазва всич
ко онова, което за него е 
било светиня. ,,А къщата на 
Нана пламтеше като огън 
в ковачница. Нейната неиа 
ситна природа поддържа
ше този пламък; достатъч 
но беше да духне с устни 
и купища от злато да се 
превърнат в шепа пепел па 
вятъра” — казва Зола. Го
тови пари, значи, господ- 
ствуват в обществото, кое
то обкръжва Нана.

Творците на филма са и 
мали тъкмо такава задача, 
да представят тази Золина 
картина на света, който бу 
ржоазията приспособи към 
своя начин на живот. Не е 
лека задачата успешно да 
се екранизира превъзход- 

обхванатата и богата 
нюансирана атм.осфера на
едно общество, обхванато 
от страсти и пари. Шо.рл 
Боайе и Мартин Карол с 
голямо майсторство дават 
образите на граф Мюфа и 
Нана.

Изхождайки от законите 
на естествените науки, Е- 
мил Зола, по чийто роман 
„Нана” е направен еднои
менния филм, механичес
ки отъждествява общество 
то и природата. „Социална 
та тема — пишеше той — е 
тъждествена със сферата 
на органическия живот; в 
обществото—както и в чо
вешкия живот—същетвува 
известна солидарност, коя 
то свързва различните ор
гани един с други

Както и в романа, зрите 
лят под блестящите мупди 
ри и тоалети разкрива жи 
вотинските инстинкти и без 
умния копнеж към насла
да. Представителите на ви 
соките парижки кръгове ле 
жат в краката на Нана, на 
това безсрамно същество, но 

на шипки което своето изящно тяло 
е превърнало в парични е- 
диници. Висшите кръгове 
се явяват във вид на диви 
зверове, опиянени от страе 
ти. Банкерът. Щайнер ед
ва.* диша в присъствието 
на раменете на Нана и ела

ДомъШ на културата — Димитровград 
нтрализират своята дейно 
ст чрез народния универ
ситет. За тая цел бяха съз 
дадени две катедри: по иде 
ологическо-политическо об 
разование и общо професи 
онално образование. На пъ

комунисти от града и села 
та, семинар за проучване 
на работническото самоу
правление, както и голям 
брой сказки.

Катедрата по общо про
фесионално образование о

ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ 
НА ОСНОВ. У-ЩЕ В БОСИЛЕГРАД

На състоялото се заседа
ние на учителския съвет 
при основното училище в 
Босилеград бяха разгледа
ни някои въпроси свърза
ни с обучението. Също та
ка бе взето решение да бъ- 
тодат оформени,, както и 
по-раншните години, сек
ции за извънучилишка ра
бота по литература, театра 
лна, фото, мото, физкул
турна математическа и за 
чуждите езици

Бяха избрани и отговор
ници за ученическата кух
ня, която наскоро трябва 
да започне с работа.

На съвета беше изнесен 
отчетен доклад за работата 
на кооепрагията през ми
налата учебна година. Ка
кто се отчете ученическа
та кооперация е започнала 
работа с доброволен влог 
от около 9.224 динара. Ми
налата година младите коо 
претори получиха само от 
продажбата 
71.250 динара, а от учени- 

околоградина 
40.000 динара. По този на
чин кооперацията е осъще 
ствила 145.224 динара при
ходи.

ческата

Любиша Джорджевич Се Сотиров: Ловджийски мотив

се хвърля върху човечето, мъчи се да го захлупи с век, може би се уплаши от бледия и трескав вид на 
ръце, но то се изпълзва като мишле, скача от кревета Кондарев. 
и той чува гласа му някъде под леглото. „Убиец! У- 
биец! Ти искаш да станеш убиец! „—пищи то. Той па
да възнак на кревета и си удря главата в желязната 
рамка. Усеща болка, но въпреки болката продължа
ва да лежи по гръч, поразен от мисълтта, че това от 
вратително човече отдавна съществува в «его и нищо 
не е направил, за да го махне от себе си. Той се раз
кайва жестоко за това и решава Да не дразни чове
чето. Нека то пак се покачи на леглото, тогава ще го 
издебне и хване. Обхваща го велика радост. Той изпи 
тв а почти физическо усещане, че го държи в ръцете 
си бавно го задушава и мачка като детска играчка. И

ЕМИЛИЯН СТАНЕВ:

Иван Кондарев — Дайте да видим-рече той и като поръча на стра 
жаря да извика една от сестрите, свали превръзката. 
Той проми раната, мушна термометъра под мишница
та на Кондарев и опита пулса му.

— Не се тревожете. След две седмици раната ще 
зарасне. Вие сте били учител. Майка ви и сестра ви 
са долу. Ако имате да им съобщите нещо, кажете ми 
го, аз ще им го предам.

— Кажете им да не вярват в празни приказки и 
да ми донесат нещо за ядене. Вие мислите да ме умо
рите с глад.

— Ей сега ще ви донесат чай-каза фелдшерът, ка 
то го настаняваше в леглото.

Кондарев помоли да отворят прозореца. Щом оста
на сам, с чистата превързка и изпи чая, той се поуспо 
кои. Горчивият вкус в устата му изчезна, постепенно 
нервите му се отпуснаха и мисълта му се проясни. 
Щяха ли да повярват майка му и Сийка, че е убиец 
на доктора? Та дори и да повярват мислеше той-ка- 
кво
Цялата тази случайност, която се стовари на главата 
му. Не. те «яма да повярват нито те, нито другарите 
му...

(Откъс от романа)
От изтеклата кръв, от болките м от покачването 

на температурата на разсъмване Кондарев започна да 
се унася. Лампата нетърпимо водеше, задухата в ста- 

замайваше. Иван изпадна в просъница. Туичката го
му се мяркаше мъглива пролетна сутрин зората се

от англо-френска бомба по-( пеДи през продупчения 
крив на плевника, дето са натъпкали осъдените и под 
следствие бунтовници. Идва конвой кавалеристи с 
извадени саби. Ще вземат за разстрел някого, ту виж
да воденичната празна, потънала в бурен, и чува гла
са на Корфонзов: „На тая държава аз съм 
десет години”; ту някакво мъничко човече подскача 
върху леглото и крещи: „Моите идеали! Върнете ми 
идеалите! — Гадинка, млъкни! — казва той. Ти 

своето жалко лично щастие, защото ти се

< той го държи в ръцете си и го души с нас-наистина
лада (бог знае как беше попаднало това в ръцете му) 

никак не му се удава той да го удуши. Човечетоно
е като гумено, то се огъва между пърстите му, потъва, 
изчезва и когато той мисли, че е свършил с него. то 
се изправя да говори. Той го души все по-ожесточено, 
ръцете му се изморяват, затиска го с гърди, смята ве
че че го е задушил и вижда, че не е успял. И ето, чо
вечето започва да се смее като дете. Той го захвърля 
с всички сили, удря го в стената, и пада изтощен, об-

служил

крещиш за
да жабуркаш в еснафската тиня. „И Христина 
от някъде. Той чува гласа й, хубавия й съблаз-

„Сега аз няма да
от това? Утре или други ден ще научат истината.иска

идва
гоггелен смях и веднага си казва:

тъй. Ще я поваля в леглото, нека тогава 
еснаф. „Но един друг глас се обажда:

би е по

лян в пот...
Когато се събуди, беше ден. Някой беше изнесъл 

лампата. Вън грееше слънце, в болницата потракваха 
налъми, скърцаше отворена врата.

Той погледна крака си-бинтът беше окървавен. 
Болката почти не се усещаше, но изтръпналостта «а 
ранения крак го хвърли в тревога и той помоли стра- 

повика сестрата. Тя се бавеше. Кондарев из-

постъпя вече
тича при своя Той си спомни, че го чакат долу и поиска Да оти

де на прозореца, но страхът, че раната ще се разкър
вави, го накара да остане в леглото. После започна 
да прехвърля през паметта си всичко, което се беше 
случило от снощи насам — отиването до воденицата, 
нападението, разпита, и колкото повече възстановява
ше някои подробности, толкова повече се успокоява- 
ше. „И да кажа защо сме ходили и да не кажа-все 
едно. Ще ме похранят, ще полежа ,само кракът ми да 
не осакатее. И без това сега нямам работа. А като оз
дравея, ще видим по какъв начин ще Диря сметка—” 
Той се настани по-удобно в леглото и тутак си се учу 
ди, че не спомена в мислите си Корфонозов. Защо 
бившият майор го дразнеше. Кое предизвикваше в ду 
шата му това глухо недоволство и дори неприязън 
към Корфонозов?

станеш като оня. той може„Значи и ти ще 
съпил вече така”. Това е малкото човече, ораторът. 
То стои на леглото, подскача върху одеялото и му на
помня за нравствените идеали. Кондарев съсредото
ча вниманието си върху него иска Да го разгледа, ка

крие в
жаря да
падна в ярост. Искат да го осакатят. Тия хора нямат 
ум. Той стана от леглото, зави му се свят и едвам не 
падна. Като се хвана за кревета, високо извика. Най 

вратата се отвори. Влезе ф/глДшерът със строго
види се, бе

разглежда мравка, но човечето се
То заляга като войник, мята се 

види лицето му. Ко^да- 
го измени. „Е-

кто човек
гънките на одеялото, 
насам-натам и не дава да се 
оев се усмихва и с усмивка си иска да 
да, човеченце, ела да те видя. Ти се срамуваш, ела. е- 
ла малчуганино, аз ще те схрускам като рибка,., Из
бейнаж той чувствува как го хваща бесен гняв към чо 
! и коварен враг, когато е искал
вечето, негов & на ум да стори то
ва ^Влрно как наистина не му идвало «а ум да го у- 
бие^Ами че това е единственият начин да се отърве от 
нет щГи тая мисъл го обхваща силна радост н той

сетне
скръбно лице небръснат от тая сутрин,

жалее своя благодател четридесет дни.решил да
— Какво искате?
_ Да се отнасяте с ме« човеЩки. Снощи ме пре 

вързаха как да е. Няма да 
ще ви държа отговорни.

Фелдшерът недоволно подъвка, може би му мина 
че дължи петдесет хиляди лева на този, по

остана да ме осакатите и

през ума,
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