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:

г ИЗ ЕКСПОЗЕТО НА МИЯЛКО ТОДОРОВИЧ

Изявление на Прези
дента Тишо за нуждата 

от сйетно Прекратяване 

на ядрените ойити

ИНДУСТРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ДВА пъти 

ПО-ВИСОКО ОТМИТО ПРЕ31906 ГОДИНА
Тодорович, председател на СИВ, изнесе експозе за рабо
тата на Съюзния изпълнителен съвет.

Председателят на Конституционата комисия на Съю 
народна скупщина Едвард Кардел осведоми Скуп-

На 7 април Съюзната народна скупщина, под пред
седателството на Петър Стамболич прие отчета на Сюзно 
то изпълнително вече за 1961 година и поставлението 
за продължение мандата на Скупщината, най-късно за 
една година поради изработването на нова-Конституция.

Скупщината също така прие и закон за образуване 
на Комисия за спровеждане законопредписашЩта за раз 
пределеиие на чистия доход в стопанските организации и 
учрежденията.

На съвместното заседание на двете камари МиЯлко

И необходимостта от постигане на споразумение за 
окончателното им забраняване.

„Съобщението за зката
шината за досегашната работа по изготвянето на новата 
Конституция.

Членът на СИВ Любчо Арсов обоснова предложе
ния закон за образуване на Комисия за провеждане зако 
нопредписанията за разпределение на чистия доход в сто 
папските организации и учреждения.

нови серии на опнти с ядрени 
оръжия дълбоко загрижва целия свят. Възобновяването 
на тези опити всъщност би означавало игнориране на 
световното обществено мнение, защото човечеството 
различни начини и чрез Организацията на ООН, и извън 
нея, изрази своето ясно и строго осъждане на тези 
плозии. Загрижеността и огорчението предизвикват боя 
зън от последиците, които тези опнти могат да имат не 
само по отношение на живота и здравето на настоящите 
и бъсши поколения, но и по отношение на мира и енгур- 
носта, които ще бъдат още повече застрашени от студе 
пата война, а възможностите за споразумение по въпро 
сите, които днес заплашват световния мир намаляват.

на

екс

тт ързото развитие на на 
шето стопанство е ха
рактеристично за це

лия следвоенен период (с из 
ключение на 
години на икономическа бло 
када), но особено характери 
етичен е периодът иа значи 
телно ускоряване иа стопан
ското развитие, конто започ 
ва от определянето основите 
на икономическата политика 
с известните заключения на 
Изпълнителния 
ЦК на Съюза на 
те комунисти и Резолюцията 
на Социалистическия съюз 
т. е. .който започва с изтек-

едно 8,7% на един зает и 
днес са по-високи с над 50%. 
(Можем със сигурност да ка 
жем, че малко са страните, 
където в целия петогодишен 
период личното потребление 
така бързо се повишавало). 
Ние вече компензираме из ос 
таването от изминалия пери
од. И фактът, че през послед 
но време цените и жизнени 
те разходи толкова осцили- 
рат, че дори намаляват или 
чак премахват същинския е- 
фект на това материално дви 
жение — сам говори за това, 
че вече няма условия, че ста 
ва вредно да потребяваме 
по-бързо, отколкото пропзве 
ждаме.

Съобразно с това бързо у- 
1 у., •/•бема на лич 

мото потребление съществе 
но се мени и структурата на 
личното потребление на гла 
ва от населението. Докато 
през 1956 година в структу
рата на личното потребление 
прехраната заемаше 48,5%, 
то през 1961 година тя заема 
всичко 39,1%, а потребление

(Следва на 2 стр.)

извънредните
.Решението за по-натътшнн ядрени опитни експло 

зпи, от която и страна да идва то, представлява голяма 
опасност за цялото миролюбиво човечество, защото то с 
право очаква положителни резултати от настоящите пре 
говори в Женева.

4,Напомням за стновището, което по тези съдбо 
носни въпроси е записано в заключителния документ на 
Белградската конференция. комитет на 

югославски
Необходимостта от постигането на основно оконча

днес е толкова по-голяма,телно решение потези въпоси 
защото сега се пристпъва върху нови основи с нови наде 
жди към разрешаването на проблема по разоръжаването 
и защото нуждата от подобрение на международните от 
ношення изисква въздържане от всичко онова, което мо

лня петогодишен план от 
1957 година.

През изминалите пет гори 
ни общественият продукт се 
увеличаваше с 10,5% средно 
на година (въпреки сериоз
ното забавяне през 1961 годи 
на в хшдустрията и двегоди
шната стагнация дори и сни 
женне на селскостопанското 
производство през 1961 годи 
на). При това физическият о 
бем на промишленото произ 
водство се увеличаваше с 
12,8% средногодишно,! така 
че презг тази година индуст 
риалното производство ще 
бъде два пъти по-високо, от 

| колкото през 1956 година. Се 
лскостопанското пронзводст- 

I во пък се увеличаваше с 
; 5,2%.

же да затрудни преговорите и по-кататък да изостри ме 
ждународното положение.

Покрай това, от факта, че главните сили на ядрена 
енергия показват готовност да се откажат от възнамеря 
ваните опити, при определени условния, макър че 
са различни, трябва да се направи извод, че дори нито 
от становището на своите отделни интереси—което се 
подразбира от поддържането на съществуващето равно 
весне—ни те

сега

Сградата на съюзната народна скупщинасамите не считат новите опити за съществе
ни.

за 1961 .година) възлиза /" 
ше около 10% годишно, а ср 
едната производителност на 
труда в общественото стопан 
ство се увеличаваше с 6,1% 
т. е. в индустрията с 5,6% го
дишно.

Съвокупните капиталовло
жения за основни средства 
се увеличаваха с 15 иа сто, 
средно, при това стопански 
те с 11,7% а нестопански с 
25,1%. По този начин стойно 
стта на производителните ср 
едства е увеличена с около 
80%. Нестопанските ннвестн 
ции са се увеличили два пъ
ти повече, отколкото ннвестн 
цинте в стопанството, така 
че през 1961 годна достигна 
ха три пъти по-голям обем, о 
тколкото през 1956 година.

През този период общност 
та отпусна значителни сред 
ства за бързото развитие на 
слаборазвитите краища. От 
средствата па Федерацията о 
бщо са вложени 300 миларда, 
като при това само от фонда 
за слаборазвитите краища, с 
гарантираните капиталовло
жения са вложени 209,5 ми 
лиарда динара. Средствата, 
предназначени и определени 
за помощ на слаборазвитите 
краища вземат все по голя
мо място в съюзните капи та 
ловложеиня. Така например 
в периода 1957—1959 година 
те възлязоха иа 12,9%, а в па 
рнода 1960—1961 година на 
20,1%.

Към края е изготвянето на 
закона за помощ ма слабораз 
витите райони който ще съз
даде още по-голяма стабилн 
зация в тази област.

ния А„Въз основа на това положение, очевидно е, че не
във връзката с Наш коментарможе да се позволи поради разликата 

контрола т. е. верификацията да пропаднат усилията за
за окончателно прекратява ЗАНЕМАРЕНО ИКОНОМИСВАНЕпостигането на споразумение

не на всички опити с ядрено оръжие. Толкова 
защото напълно е ясно, а това намери отражение е в ре

Женевската конферен

повече През този период станаха 
дълбоки промени в структу 
рата на населението и в зае 
тостта. Числото в обществе-

Не можем да сс похвалим, че меджета в различните пред 
сме добри спестители и кога прнятия се намират безброй 
то сме на ролята иа домакин планове и скици за построя- 
в собствената си къща, а и ването на неща, които ннко- 
когато ни се довери да раз- га или поне скоро няма да се 
полагаме с обществени рабо- реализират. А за изработката 
ти и средства. Разликата се 
състои в това, че в собствена
та си

дицата предложения изнесени на
днешния степен в развитието на науката и чрез 

готовност конкретно този спорен
цня, че на ния сектор се увеличи с над 

1 милион работници и служи 
тели. По този начин е осъще- 
ствено заемане на целия при 
раст на активното население 
възлизащ на около 100 хиля
ди души годишно и се извър 
шваше преминаване на око 
до 100 хиляди работници от 
селскостопанското производ 
ство.

Увеличението на национал
ния доход иа глава от населе
нието (ппесмстиато по поето

постигане на взаимна
въпрос може сравнително лесно да се разреши.

Пред новата сериозна опасност, която
човечеството, считам, чс е дълг

вложат нови, безгра-

заплашва
на тези планове, които най- 
често са се състояли от не 

къща и със собствен реални желания, а може би и 
джоб човек не може да раз- някои други подбуди, са даде 
полага така, както изисква ни огромни средства и нзгу- 
неговня манталитет, както бено ценно време и труд. 
юй намери за сходно, а това Има доста примери, конто 
да не се отрази на средата, говорят за нереалното плаии 
да няма пряко влияние на 
други.

Недостигът ма

иасъдбата на мира и
правителства неотложно давсички

ннчнп усилия за отклоняване на тази опасност.
Изявлението с гръчено на председателя на XV ( тата 

Общото събрание иа ООН на временния г етера 
ООН V Таи и на членовете на Комите 

в Женева

сесия -на 
лен секретар на 
та на осемнадесетте по разоръжаването райе от страна на предпрня 

тия и учреждения, които не 
чувството отговорно разхищават сред

на спестованост, съвсем яр- ства и на края, планът оста- 
ко изпъква когаго става въ- ва неосъществен. Недовърше 
прос за обществешш срсдст- ни обекти стоят с години п 
ва. Последиците са огромни, КОй знае кога ще бъдат завъ' 
а отговорността значително ршени. 
по-голяма.

Изглежда, че на мнозина

1

А дали всичко това е било
нужно, нали така прахосани 
тс средства не е могло да бъ 
дат употребени за полезни не 
ли; за онова, което в даде
ния момент е било възможно 
и по-полезно за предпрнема-

от нас пс нн достига именно 
тази отговорност н чувство 
на спестованост, особено ко- 
гато става дума за обществе 
ни средства с конто разпола 
гаме. Понякога разполагам и 
харчим така, като че ли об
ществената каса е неизчерпа 
ема.

не.
Напомняме за онова, кое 

то е могло да променим, не
Ако някой бн се опитал да заРтли това критикувтме се

га някого поради несъобразн 
телност и привързаност, но 
поради това, че смятаме оно 
ва, което е сторено и не е бн

анализира за какво всичко се 
взимат пътни и дневни и по
кои причини се правят пъту 

'ваиия са излишни. Много ра 
боти поради които се отива ло правилно в миналото от 
на път биха могли да се свъ клоним в настоящата си и бъ

деща работа.ршат на друг начин.
Л разходите за службени Понеже и в бъдеще ние ще 

пътувания, в малко или пове разполагам с обществените 
че случаи, във всички пред- средства, трябва да водим см 
прнятия и учреждения възли етка как ще гн използваме, 
аат на доста голяма сума. От това дали грижливо, до- 

Това, обаче, не е сдйнстве макннеки или безразборно 
пата н най-важна работа при изразходваме тези средства, 
която идва до изражение не до голяма степен ще зависи 
достигът на чувство на спес и темпът на нашето развн- 
твсиост. По шкафове и чек-

МАЛКО СА СТРАНИТЕ, КЪ- 
ДЕТО ЛИЧНОТО ПОТРЕБ
ЛЕНИЕ ТАКА БЪРЗО Е НА

РАСТВАЛО КАКТО У НАС

окато производително
стта иа труда в общес: 
твеното стопанство се 

увеличаваше, както казах, ср 
едно с 6,1%, то реалните лич 
ни доходи се увеличаваха ср

д
тие.



БРАТСТВО
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зад антибаорократичниСкривайки се
фрази, партикуларнзмът е „децен 

трализиран“ бюрократизъм
I

•' *>. <

.*■: **.•

' рху промишлеността... плас 
менгьт на вътрешният пазар, 
проблемът на оборотни сред 
ства, неефикасиостта на опе
ративните оргагш и т. н.

Такива и подобни и круп 
ни проблеми съществуват 
днес и в областта на селско 
то стопанство едрите селски 
стопанства се намират в съ
щата или почти съшата фаза 
както и промишелността..: 
Няколко стотици земеделски 
стопанства, както и много 
кооперативни стопанства са
га са на път да станат специ 
фична високопродуктивна 
индустрия за жито, месо, ии 
дустриални суровини и т.н, 
при необходимите допълните 
лни капиталовложения и съ 
ответни научни, технологиче 
ски, организационни, еконо 
мически и други решения.

мат решителни мерки за ста 
билизация и контрол на це
ните, както и по отношение 
на някои други проблеми 
във връзка с новия Закон за 
здравеопазв ането.

ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛНА
ДЕЙНОСТ

слабости и проблеми във връ 
зка с внедряването на обще
ственото самоуправление, ко 
ито не могат да се приемат 
само като начални трудиос 
ти поради крупните промени 
в тази област. Тук особено 
трябва да се изтъкне голямо 
то увеличение на разходите 
за лекуване, което преди вси 
чко личи в голямото увели
чение на разходите за здрав 
ните осигуровки, което мина 
лата година достигна 176 ми 
диарди или увеличение от 
37% в сравнение о 1960 годи 
на. Наистина топа несъразмо 
рно увеличение се обуславя 
от още неразрешените въпро 
си в самата система, органи
зация и финасиране па соци 
алното осигуряване, както и 
от несъгласуваието в работа 
та и взаимните отношения 
между заводите за социални 
осигуровки нездрав ните заве 
дения. Но за това допринесо 
ха и много слабости в здрав 
ните заведения каквито са: 
прекаденото увеличение на 
1Д1ГЧНИТС доход, прекаденото у 
величение на цените и ти. Ко 
мпетентните органи би тряб 
тало непременно да предприе

факултетите нарасгна от 
82.822 на 155.522.

(Продължение от 1 стр.) учениците от 2.761.412 колко- 
то беше на края на учебната 
1957-58 година достига а 3.565. 
949 в началото на 1961-62 учо 
бна година т. е. увеличение 
от около 800 хиляди ученика. 
В много места, включва11кн 
тук_и промишлените центро
ве, са открити 146 нови сред 
ни професнанални училища 
и 93 полувисши училища и 
факултети. Броят на студен
тите на висшите училища И

то на облекло и обувки се у 
величи от 17,9% на 20,3% и 
■културно-битовото потребле- 

увеличи от 6,2% на

Средствата за училищата, 
се увеличиха още по-бързо. 
Докато през 1957 годила съв 
купните разходи за учебното 
дело бяха 50.498 милиона, а 
през 1960 година 69,491 мили
она, през 1961 година те въз 
лязоха на 134 хиляди милио
на динара.

Като най-значителна акция 
в тази област през мгшалата 
година беше прилагане на за 
копа за финаисгграие на учи 
лищата. С този закон, както 
и прлишните решения на Съ 
юзната народна скупщина, 
продължи процесът за по-чу 
вствнтелно обособяване на 
учебните завелегшя, както и 
за засилване на органите на 
общественото управление. Съ 
що така с този закон са от
крити иови източници на пр 
иходи за образованието.

ние се 
10,8%.

800 ХИЛЯДИ УЧЕНИЦИ 
ПОВЕЧЕ

чебното дело през пос
ледните години бурно 

се развиваше в същинския 
смисъл на думата. Броят на

Капиталовложепита за 
жилищно-комуналната 
дейност през 1961 годи 

на са тройно по-големи в сра 
внение с 1956 година т. е. и 
мали са средно годишно увс 
личение през този перод от 
коло 26%.

Броят на новопостроените 
квартири от 37.000 през 1956 
година възлиза на около 
79.000 през 1961 година — зна
чи броят на жилищата е уло 
воен. Но все пак това означа 
ва, че все още изоставаме 
зад установената програма, 
предвиждаща най-малко 100. 
000 квартири годишно. Това 
явление често идва оттам, че 
за сметка на жилищното стр 
онтелство все още се строят 
административни и други 
сгради или се строят жили
ща при високи разходи и тн.

Ву

Коча Поповия ще посети 

Бразилия, Чиле, Боливия 

и Мексико
на ДСИП Драго Кунц От село годишно мигрират 

над 100 хиляди души-млади. 
най-добра работна сила, кое 
то представлява намаление 
два до три процента от акти 
вното население на село. Са 
мо със засилена, организира 
на обществена интервенция 
чрез кооперации, както и с 
прякото разширяване на ед
рото обществено производст 
во може да се компензира 
тази загуба и да се обезпечи 
по-нататъшен ръст на селско 

производство.

заяви представителят
в Гърция няма македонско 
национално малцинство и, че 

което се подразб1гра
На редовната персконфе 

ренция на 13 този месец пре
дставителят на Държавния 
секретариат на външните ра 
боти Драго Кунц между дру 

заяви, че Коча Попович 
посещение на 

8 до 13 май, а

ПРЕКАЛЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ 
НА ЦЕНИТЕ И ЛИЧНИТЕ 

ДОХОДИ В ЗДРАВНИТЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ

онова
под македонско малцинство 
в действителност представля 
ва българофилско население. 
Отговараяйки на едиа от въ
просите във връзка с това, 
представителят на ДИСП ка 
зал:

гото
ще направи 
Бразилия от 
след това ще направи посейте 
ние и на Латиноамерикански
те страни Чили, Болвня и Ма 
ксико.

Говорейки за посещението 
на Андрей Громико, — мини 
стър на външните работи на 
СССР на Югославия, Кунц по 
дчерта, че Громико връща 

посеще-

рез последните пет го
дини равнището на ин 
вестшщнте за злравео 

пазването е почти удвоено. 
По този начин в периода от 
1957 до 1961 година броят на 
леглата в болниците се уве
личи от 76.025 на 91.599 лег
ла, броят на амбулаториите 
и поликлиниките от 2.093 на 
3.029. Броят на лекарите, сто 
митолозите и аптекарите се 
увеличил от около 11 хиляди 
на около 17 хиляди. Благода 
рение на общия напредък на 
здравната служба, здравосло 
вното състояние на народа е 
подобрено, което особено се 
вижда от продължаването на 
живота на хората от 12 дЬ 
15 години средно, в сравне
ние с положението преди во 
йната. Общият закон за орга 
шгзация на здравната служ
ба допринесе за уреждане на 
положението в тази област,но 
същевременно във здравопа 
зването се показаха много

п ПЕРИОД НА РАЗВИТИЕТО НА ВС*
ПО-ДЕМОКРАТИЧНИ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКИ ОТНОШЕНИЯ
„Очевидно стаав въпрос за 

акция, която има за цел раз 
валяне на тръцко-югославскн 
отношения. Съдържателно И 
смисъла на становището ко 
ето изложил Ламбрев отразя 
ват несъвместими шовинисти 
чески концепшш. Изненадва 
ща и за осъждане е тази пра 
ктнка един дипломатически 
представител да се вплита И 
по такъв начин излага свое- 
то становище за конкретен 

отно-

стопанското 
който ни е необходим.

палата година да се стигне . 
до нови качествени измене
ния, които означават по-ната 
тъшно развитие на стопанс 
ката система и позволяват 
да се създаде нов подтик за 
по-висока производителност 
на труда и развитите на ггро 
изводителшгге сили. Разши 
рено е самоуправлението в 

области на общест
вената дейност каквито 
здравеопазването, просвета
та и науката, културата и т.

акова развитие на мате 
риалното производст
во и материалната ос 

Нова и дейностите и служби 
те на културно-битовото рав 
нище е придружено и подти 
кнато от развитието на все 
по-демократични обществени 
отношения. Във връзка с то
ва е израстнала и се е раз 
клонявала новата организа 
ция на нашето общество в ця 
лост и по-специално в облас 
тта на стопанството.

В областта на стопанство
то непрекъснато се остраня 
ваха отделни ограничения,пра 
веха се модификации на нн 
струмеитнте на разпределени 
ето. с цел в началото на ми-

т ЗАТВОРЕНИТЕ БЛОКОВИ 
ПАЗАРИ НИ ПРАВЯТ СЕ

РИОЗНИ ТРУДНОСТИшшалогодишното 
ние на държавния секретар 
на външните работи Коча По 
Пович, направено на СССР. 
Пребиваването на Громико в 
Югославия ще трае пет дни 
И в разговорите ще бъдат об 
съдени вацни проблеми от 
международната 
както и въпроси във връзка 
с развиитето на балатерални 
те отношения .между двете

к—г рез последно време въ 
8 I Р*У стопанското раз- 

витие влияят и трудно 
стите, които нашата страна 
има в международните 
номически отношения.

Сега, когато международ 
ната блокова подялба все по 
вече се пренася и продълбо 
чава и в областта на стопан 
ството, цената на нашата е- 
динствено възможна и прави 
лна независима извънблоко- 
ва политика е все по-голяма. 
През последно време ние ггоа 
ктически чувствуваме преки 
и все по- сериозни трудности 
и щети от митническите дис- 
кримнацгш и аграрния протек 
шюнизъм на Запад. В някои 
източноевропейски 
също така лежат наши неиз 
ползвани значителни девиз
ни сецдства не по наша воля 
а също така на нашата във 
шна търговия с много от те
зи страни все още не е на о 
нова равнище, което съотвег 
ствувало на двустранните де 
йствителни интеерси и възмо 
жности... Но тези явления 
ни нагпзавляват и към съот-

въпрос от областта на 
щенията на страоата в която 
то йе акредитиран, и една тр 
ета страна. Югославското пр 
авителство по дипломатичес
ки ггьт поиска обяснение от 
българското 
във връзка с споменатото из 
явление на Ламбрев, както 
го пренесоха някои гръцки 
вестници, а което публично 
не е опровергано.

ико-
другите

са:политика.

н.
Това извънредно бързо раз 

витие и тези сгъстени про 
мени в този кратък период, 

неизбежно трябва-

правителствострани.
Н апресконференцията ста 

на въпрос и за неотдавнаш
ното изявление на завеждащ 
ия български легация в Ати
на Ламбрев, който казал че

носеха, и
да носят, в себе си и еле 

менти на привързаност, нес 
табилност, неконсолидация и

ше

Ж' Ж. Ж.ж.ж.■ ж.Ж ДвИГ ж.ж.ж■ ж. тн.шшвши НАЙ - СЕРИОЗНАТА ТРУД, 
НОСТ Е ИЗОСТАВАЩИЯТ 
РЪСТ НА ПРОМИШЛЕНО
ТО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ
ЧИНИТЕ ЗА КОЕТО СА 
МНОГООБРАЗНИ— СУБЕК

ТИВНИ И ОБЕКТИВНИ

Щафетата 

е топлите 

привети до 

другаря 

Тито крьс- 

тосва из 

страната

страни

К^акто е известно в пое 
ледно време нашето 

стопанство минава през сери 
озни затруднения. Именно 
миналата година промишлено 
то производство имаше сре
ден ръст всичко 7%, какъв 
то низък темп ие е имало 
повече години. През първото 
тримеесчпе тази година тази 
тенденция продължава, селс 
костопанското производство 
вече стагнира две години. 
Социалистическият сектор на 
истина има постоянно увели
чение, но той все оше не е 
на такова равнище, за ла мо 
же да компензира общото и- 
заставане на селското стопан-

ветни мероприятия в нашата 
външнополитическа и външ 
на политика и външна търго 
вия. Екскулзивният характер 
'на споменатите затворени па 
зари не засяга само нашата, 
но и много друга страни, а о 
собено неразвитите. Всички 
тези страни са ни съюзниии 
в стремежа и борбата на ра 
вноправно международно и- 
коиомическоДнес Щафетата на младо

стта пристигна в историчес
кия град Яйце. Младежта на 
Босна и Херцеговина с въз
торг донесе Титовата щафета 
до сградата която се е със
тояло историческото Второ 
заседашге на АВНОЮ.

Главната щафета продъл
жава за Бос. Петровац.

сътрудничест
во.

ство, защото, първо, този сект 
ор е малък и второ,защото не 
говият ръст е сравнително ба 
вен. Същевременно с това 
движение в производството, 
въпреки това развитие, вът
решното потребление и по- 
нататък върви пред произво 
дството, както

ПРЕКАДЕНОТО ПОТРЕБЛЕ
НИЕ НЕИЗБЕЖНО БИ ПРО- 
ДЪЛБОЧИЛО НЕСТАБИЛНО 
СТТА И ЗАДЪРЖАЛО И УГ 
РОЗИЛО ИКОНОМИЧЕСКО
ТО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗ 

ВИТИЕ
та ще завърши своя път през Словения и продължи към 
Белград—

ДИМИТРОВГРАДСКАТА МЛАДЕЖ ЩЕ ИЗПРАТИ 
ЩАФЕТАТА НА 9 МАЙ

щ афетата на младостта ще мине през Нишка околия
Щ на 13 май, когато ще я приеме от младежта на Лес 

ковашка околия в 8,56 часа. Първият 
Щафетата ще бъде младежта от Долевац. Тя ще мине 
през Ниш, Свърлиг и в 14,03 часа ще бъде предадена на 
младежта от Заечарска околия.

Околийската Щафета ще тръгне на 7 май от Андрие 
вац, край Прокупие, и ще пристигне на градския стадион 
в Ниш иа 14 май в 19 часа.

Щафетната палка, която минава през Бабушгоща Ще 
бъде поета, от звонската младеж на 9 май в 11,15 часа и 
ще бъде предадена на суковската младеж в 13,30 часа А 
суковчани ще предадат Щафетата На младостта на дими 
тровградската младеж същия ден в 19,30 часа. Следващия 
ден, иа 10 май, тя ще продължи от Димитровград към 
Пирот, за да стигне на 14 май в Ниш. ^

Каякашката щафета ще тръгне на 17 май в 12 часа 
от Димитровград и в Ниш ще 
часа.

Г* голямо вълнение в сърцето приемам Щафетната
с Гр.пг

вица.

вървеше и 
през изтеклите години. Това 
довежда до бързо увеличе
ние на вноса над 
е. до увеличение на дефици 
та над платежния баланс, от 
една страна, и до повишение 
на цените и жизнените разхо 
ли, до колебание на пазара и 
други видове стопанска нес
табилност, от друга страна. 
Това пък

В нашето динамично ст 
опанство именно висоизноса т.

кият среден ръст на 
производството е условие за 
общо стабилно развитие. О- 
бачеп о случай 70-тпя рожден ден на другаря Тито на 7 

И април от Иесеиица тръгна на 48-дневни път тради
ционната Щтафета на младостта с топлите привети 

■ _ пожелания з& здраве, дълъг живот и крепки сили на 
Тито. Щафетата бе зпратена най-гьржествено от много- 
дюден митинг, на който говори председателят на Репуб
ликанската скупщина на Словения Миха Марннко.

БЕЛГРАД СЛЕДИ ДВИЖЕНИЕТО НА ЩТАФЕТАТА 
п Белград на Площада на Републиката е изтъкнато 
О табло с неонова карта на Югославия, по която се 

линия изминатия път от Щафе-

носител на високият ръст няма 
предвид предварително раз 
дути планове на потребление 
то и производството. Напро
тив реалните планове, съгла 
суваните съотношения и по- 
големите запаси са гаранция 
за по-бърз и по-стабилен ръ 
ст и на производството, и иа 
потреблението. Значи потреб 
лението трябва да предизвик 
ва и подтиква производство 
то. Но то не може да върви 
над рамките на дадено произ 
водство т. е. между тях тряб
ва да се обезпечи пропорция 
И 7° обем> и по структура.

Днес ние се намираме на

от своя страна се 
отразява върху всички облас 
ти от живота на нашата об 
щност.

Паричните

;

за гакъв ход,
както казах, са многообраз
ни и разновидни дни: теку- 
щи и дългосрочни, субектив
ни и обективни.

текущите фактори, 
които особено в/кмят 
промишленото

отбелязва червена 
тата на младостта.

*Г пъгвайки от Иесеиица, Щтафетата мина през Мо- 
1 зипие Птуй, Белене, Дравоград, Марибор, Ново ме 

сто Любляна, Поето йина, Копар, Изола и Порто 
’ река Драгоня, къдего младежта от Сло-

хърватската младеж. С това Щафст»

върху
» е.™™ « 
кого селскостопанско 
водство

пристигне на 19 май в 19
рож до моста на 

— я предаде на
низ 

произ 
неговото влияние въ

X. Косгнч
(Следва иа 3 стр.)



БРАТСТВО 3*

Имали днес нещо 

от това да се изнудват
НА НОВИЯ УЧАСТЪК НА АВТОПЪТЯ ОТ ПАРАЧИН ДО ОСИПАОНИЦАпо-нехуманно 

нашите Изграждането започнатрудови хора
Продължение от 2 стр. цялаша сШраяа зайочнаха рабоШаШаф Около 4000 млади сшроиШели оШ

И тази година младежта 
от цялата наша страна щс за ЖЩ 
върши още една част от ве-|* 
ликия си дар на родината.
На 15 т. м. запнчна работа | 
та за изграждането на авто- ч 
мобилното шосе „Братство— 
единство" на онази част. коя
то се намира между Пара- 
чин и Раля край Осипаоница 
и е дълга 95,5 километра. В 
изграждането на тази част 
от нашата най-голяма магис
трала ще вземат участие о- 
коло 30.000 младежи и девой **

литета, привичките и обреме 
няването, чиято причина ле
жи в дребното стоково прои 
зводство, наследено от 
лото, а което и 
твърде големи размери. Мест 
ническият,

такъв етап от развитието, 
производството и потребле
нието, особено ако се 
пред вид трудностите в бала- 

че би

мина 
днес заемаимат

нса на заплащането 
трябвало с всички предприятен и 

друг тесногръд партикулари 
зъм, който често пъти се скр 
и^а зад антнбюрократични 
фрази в действителност 
що така бюрократизъм, но 
децентрализиран", който към 
по висшите форуми и към 
съседа си иска да запази 
свободните акции, монопола, 
екстра-излишъци, а в отно
шението му към по нисшите 
удушва демократизма и са
моуправлението.

сили да
подчертаем следният факт- 
ако прекаденото потребление 
продължи занапред то неиз 
Оежно би се продълбочавала 
нестабилността и би се заба
вяло, дори и застрашавало 
икономическото и обществе^ 
но развитие. А това неизбеж 
но води към прекадени и не 
рационални дългове в чужби 
на. и едното и другото явле 
ние би означавали отслабва 
не на нашето международно 
положение и престиж.

е съ

95,5 километра 
ново автомобилно 
шосе ще се пос
трои тая годвна

Съюзното изпълнително ве 
че подготви и закон, който е 
на дневния ред на Скитника 
та, както и други законопред 
писания, т. е. напътствия име 
роприятия, въз основата на 
конто личните доколи да се 
съгласуват с производително 
стта на труда, защото край
ностите в номиналните лич
ни лохоли не волят към ни
що друго, освен към повиша 
вине на цените и жизнените 
разходи, което по никакъв 
начин не може да бъде от по 
лза за жизненото равнящо’ 
на най-широките трудови ма 
си. По този начин ще бъдат 
осуетени евентуалните ексце 
си в разпределението на чие 
тия доход т. е. в прекадените 
разлики на личните доходи.

С оглед икономията за по- 
добра ефикасност в служби
те би трябвало да се разгле 
дат организацията и броят на 
служителите в държавната 
администрация, като се поч
не от общината па до феде
рацията, коморите, социално 
то осигуряване, банките и т. 
н. Броят на заетите в тези за 
Веления през последно време 
крайно се е увеличил.

Също така след петгодиш
ния ръст на нестопанските ин 
вестилия два пъти по-бързо 
от ръста на стопанските, и 
тази области трябва както и 
бюджетните разходи, да се 
доведат в рамките, които съ 
ответствуват на материални
те отношения и оптималното 
развитие и на производство
то и на жизненото равнище 
Разбира се, това не се отнас 
я еднакво за всички области 
на непроизводствените инвес 
тичия. Жилищното строител
ство трябва още повече да се 
ускори и затова трябва да се 
намали до границите на въз 
можното построяване на ад 
министгративни сгради, кои
то нито подпомагат произвол 
ството нито повдигат жизне 
ното равнище.

СКРИВАЙКИ СЕ ЗАД АНТИ 
БЮРОКРАТИЧНИ ФРАЗИ 

ПАРТИКУЛАРИЗМЪТ Е ДЕ 
ЦЕТРАЛИЗИРАН” БЮРО

КРАТИЗЪМ ки. от които 18.000 учащи се 
и 12.000 селска младеж. Как 
то се вижда от самите да- 
нни в тазгодишната г/могму'П ричнтште за много сла

бости в стопанството, 
както и в другите об 

ласти, се коренят в появата 
на бюрократизирана, както в 
прекалепата местническо-пар 
тикуларисттгческа ориентиро 
вка, ограниченост и други от
рицателни тенденции. Име
нно, успоредно с общата нни 
циатива и полет, 
вен резултат на нашата об
ществена и икономическа си 
стема, и всред тази инициа
тива, никнаха тук-таме явле
ния на нелоялна

младежка акция повече ше ц 
участвува учаща се младеж. Ш 
а по-малко селска и работни- '& 
неска, докато по-рано това Ц 
бгтг,г обпатно.

Спорел плана тази голина Ц 
млалежите-стпоители и лес<>- 
тте строителни предприятия Щ 
конто те работят на шоге-гч 
„Кпятстно—о»пястпо". ше И’- Я 
копаят 1.940.000 кубически ме ® 
тпя земя на врязваният и 
1.700.000 
земя на насипите, гае бълат 

около 30 мостове, 
най-дълъг ше бъде 

Морава при Чу 
най-тпулен ше бъде

като гла-

Белгия, Бразилия, 1 ел, Мароко, Мксико, Норвв- 
гия, Полша, САЩ, Швеция, 
Швейцария, Тунис и Западна

под 5 метра дължина и 80 
обекта над 5 метрова дължи
на. Между най-големите обе
кти е мостът през Южна Мо 
рава при Момин камък, дъ 
лъг 230 метра, виадуктите в 
Предеане и Владичнн Хан, 
да построят два тунела, да 
вградят 10.700 кубически ме 
тоа бетон, камъни и желязо в 
укпеггителните зилове глав-.о 
в Гърделитпка клисура, да се 
вгралят 200.00 тона бетонизн- 
ран чакъл и яе^алт-бетон. 
да поставят 138,293 километ
ра асФялтипано шосе на ко 
ето -тобвагае да се положат 
1.025.256 квалпатни метра ас
фалт. ла се изтадят осем въ 
зела и то пои Предеяне. Вла- 
дичин хан. Впанска баня. Ри- 
стовап, Буяновац, Прешево 
и Куманово.

На миналогодишната, тру
дова акпия на автомобилното 
шосе „Братство-единство" V- 
частвуваха 438 младежки бп 
игади с вкупно 46.699 младе
жи и девойки от всички кпа 
иша ня стпанята. От този бр 
ой 209 боигали бяха средно
школски, 180 селско-работни
чески и 49 студентски. Пр"3 
лятото от 10 до 31 юли в из
граждането на автомобилно
то шосе участвува и една чу 
ждестпянна бригада, състав е 
на от 284 участвуващи брига 
дири от 22 страни и то: от А

ржентина,
Цейлон, Чили, Дания, Велико 
британия, Франция, Гана, Хо 
ландия, Индия, Исланд, Изра I Германия.

кубически мета
конкурен

ция между предприятията, о 
риентировка към спекула, по
вишение на цените, отрицате 
Дни майстории и под. Тези яв 
ления

постоени 
от които 
мостът през 
гтпия. а 
обектът пои Багдан.някъде дори се прене

соха от предприятията в об 
тините и т. н. („Зашита” на 
своите предприятия, затваря
не на местния пазар, подпре 
па на .опитните” и т. н.). Та 
зи местническа затвореност 
и затвореността на грижите и 
отговорността за общи инте
реси и общи проблеми.

Също така има отделни 
специалисти, които постъп
ват бескрупулозно, изнудват 
трудовите колектиив и тичат 
по всевъзможни хонорари, 
грабайки възможно повече 

- за себе си, без да държат см
етка за общността. Имали

Всеиронно активностЗа разлика от миналоголи 
пябоъя на автомобилшията

ното шосе „Братство-единст
во”, тази година пред младе 
жито не стоят толкова теж
ки обекти, каквнто бяха Гъ- 
рделиптката клисура, Буяно- 
вашките мочурища и пп.

магистрала, но изграждаха и 
сами себе си, ковеха братст
вото и единството на нашата 
младеж.

Както на всяка съюзна тру 
дова акция, така и миналата 
год. младежите-строители и 
маха твърде богат забавен, 
културен и политически жи
вот. Устроени са 1.414 пред
ставления от около 3.642 мл
адежи-самодейци и с около 
466.502 зрители.

От особено значение е и то 
ва, че ппез течение на акцн 
ята 43.381 бригадир завърши 
ха различни специални кур- 
севе и то: 4.761 младеж за- 
завършиха за трактористи, 
над 2.000 младежи и девойки

Миналата голина нашата 
млалвж построи 1.з8 М. П.героична 

километра и 293 мета молер 
но ассЬалтипано-бетончо шо
се от Гърделица до Скопие. 
Това свое дело младежите-ст 
роители иявътоптгха 16 лнч 
предсрочно, въпреки обилни

ПРО*ет-гя и

Босилеград;
Извършена реорга: 
зация на местните ор
ганизации на Соцналн- 

стпческвя съюз
Ативът за идеологическо- 

политическа дейност пои об 
щинския отбор на ССРН, съ
ставен от политически дейци 
просветни работници, прав
ници, агрономи и други , раз 
ви през зимата забележител 
на дейност. За местните орга 
низации в общината бяха ор
ганизирани цикли от по де
сет лекции ги различни об 
ластн на политическия и ста 
пански живот. Лекциите бя
ха посещавани от ръководи
телите на всички масово-по
литически организации, кои
то с това се подготвиха за по 
добна работа на по-широк пл 
ан в рамките на организаци
ите на Социалистическия съ-

т*» полежи ттпея 
лятото, които затрудняваха рп 
ботата. ТТп този начин Ско 
пие и пяла Народна републи 
ка Македония се свъпзва с 
Белтал и пялата страна чп 
ез най-модерен път, който 
ще стане главната артерия 
на пътните съобщения в стра

днес нещо по-нехуманно от 
това да се изнудват нашите 
трудови хора, чиито доходи 
са все още скромни и които 
иначе са готови да жертву- 
ват много за да обезпечат 
нужните специалисти. За съ 
жаление, че такива лица със 
своите постъпки накърняват 
престижа на повечето дирек 
тори, инежнери, лекари и 
под. и че предизвикват огор 
чение у трудовите хора и 
към онези които често пъти 
не заслужават това. Защото 
директорите и другите слепи 
адисти в огромно болшинст. 
во правилно схваща своята 
длъжност и полагат големи у 
силия заедно с останалите 
трудови хора в социалисти
ческото пи изграждане. Длъ 
жността на директора, особе 
но в по-големите предприя
тия е една от най-трудните и 
една от най-оттоворни функ 

стопанство и

завършили други курсеве,. 
17.727 завършиха мотоцикле 
ски курс, 6.188 фотоама- 
терски, з.080 киноапаратер- 
С1Ш, 2.916 радио-аматерски и

ната.
За да извърши тази сепиоз 

на задача, младежта трябва
ше да направи гледното—ла 
изкопае 2.230.000 кубически 
метра земя. в които не са об 
хванати работите на пъзели
те, да построят 273 обекта, из

АР-
По този начин бригадири

те е само че изграждаха най- 
модерната и най-дълга наша

■ж. ■ж. ’ Ж. ' ж. ж • ж. Ж А’Ж.•Ж.■ж.’Ж. •ж.’Ж.

Борба против отрицателните явления 

в организациите на ССРН юз.
Същият актив е поел задъл 

жението да разясни пред мес 
тните организации и положа 
нията на новата Конститу
ция, щом тя бъде дадена на 
всенародно обсъждане.

рат и собразно с това да зае 
мат съответно становище. За 
това е нужМЬ да подържат 
постоянни връзки и ла сътпу 
диттчат с всички обществени 
органи и органнзацтт(в прел 
прпятията. учрежденията, ме 
стннте обшПости. училищата, 
селата въп пенчки области, в 
котгго такива плення има или 
могат да се появят.

игурно е, че такава дей 
ческата ак-пгвност па 
ност ше оживи политн 

граж лапите, ше съ действува 
за развшггето на здрави от
ношения в колективите и ще 
ускори обшия темп па развоя 
Освен това. тази акттшност 
трябпа да предотврати изопа 
чването против отрицателни
те явления, понеже е факт, ' 
че в някои спели и колекти- I 
ви, именно повали и липса на 
такава съзнателна и целена
сочена дейност се явяват гру 
пи или отделни липа, конто 
пол маската на борба среш.у 
отрппателните явления в същ 
ност се стремят да осъшеств 
ят свои амбиции, желания 
илчпотеби. Тази тяхна „бор 
ба" най-често е насочена 
към това да предизвика апа 
тия, бездействие и недове
рие в силите на колектива а 
не да създаде и развие една 
здрава и градивна полнтнчес 
ха дейност.

хното разрешаване. Естество общо. но с пълна аналитнчес 
но всеки почин в топа наппа 
вление намира широка пол- 
крепа от гражданите и тяхно 
то дейно участие в бопбата 

различните слабости, 
яма съмнение, че слио 
от пъплите условия са

ш1 ■■ огрешно би било да 
* I считаме, че нашето ра 

звитие е
такава степен, на 
би могло да се явяват разли
чни отрицателни вления, гре
шки, деформации, несоциали 

тенденции и пр. Те 
често произлизат от различ
ни противоречим ,в нашето о 
бшество, от неравномерното 
икономическо развитие, иее- 
днактво развито общетвено 
съзнание. Обаче, тъкмо зара 
ди това борбата против 
явления става съставна част 
на целокупната идейна, орга 
низационна и практична ра
бота на всички наши органи, 
организации, че, разбира се, 
и поотделно. Затова достатъ 
чно бе казано и на Третия 
пленум на ЦК на С.КЮ, на 
пленумите и заседанията на 
ръководствата на Съюза на 
комунистите и Социалистиче 
ския съюз, а това е редовна 
тема на различни трибуни, в 
печата и пр.
но, всеки почни в това напра 
вление особено значителна 
роля
неведенаж вече са изиграли, 
организациите на Социалис
тическия съюз, техните сек
ции и политическите трибу
ни. На практика се показа, 

те могат да влияят твърде
успешно за правилния аналаз
на определени явления, аа тя

ка прецизност яснота и реше 
ност да се изправят. Ни подции в нашето 

общество. Ние никак не мо
жем да допуснем неосновано 
големи разлики във възнагра 
ждаването, защото 
само, че не е в 
принципа за разпределение- 

„ то според труда, но политиче 
ски е вредително и може да 
предизвика нетърпение меж
ду хора.
Ж Ж зточниците на тези яв- 
1/1 ления обективно се кр

ият в стоково-парич
ния характер на нашето сто 
панство, където егзистират и 
нужно действуват елементи
те на монопол върху спедст 
вата за производство, обуело 
вени от ограничеността на те 
зи средства т. е. с 
материални производителни 
сили. Това е и едно от основ 
ните противуречия на наша 
та обществена, икономичес
ка и социалистическа систе
ма в настоящия етап и тя по 
стоянно успоредно с главни 
те социалистически резулта 
ти, те изхвърля като съпът- 
етвуващи продукти различни 
отрицателни явления, преди 
всичко онези, които мири
шат на частгнособственичес-
ки егоизъм. Това е един от 
главните вътрешни, разедин 
яващи елементи в 
социалистическо 
Като се прибави още и манта

достигнало
претекст, че сс пази автори
тетът на отделни органи не 
бипа ла се прикриват или оп 
рв"«вват техните слабости.

на Соцна

кото не
★

Заради по-добра ефикас- 
в бъдещата дейност и

ГТППТЩ}това не 
съгалсие с н ност

поради прекадената големи
на на досегашните организа
ции, в Боснлеградско е 
вършена реорганизация- на 
местните организации на СС 
РН. Вместо предишните де- 

сега има 26 местни орга

ргайизоциите
' “ лнстическия съюз, ка

то пай-пшпоки политически 
трибуни на гражданството, 
тпябпа ла бълат място от кое 
то г п-мпп острота, открито 
и копкпетпо ше се говори за 
явленията, които са несъвме
стим с нашата система и кои 
то по своите последствия и о 
тпицателич действия задър
жат ппшето рвзвитне. А топа 
именно е ефикасният начин 
за изкореняване на отрицате 
лттоте явлештя. Налага се, ка 
кто неотдавна бе изтъкнато 
на плешпда на Главния о\- 
боо на Го”"плистическия съ 
юз на Сърбия ла се създаде 
такава атмоефрра, в която 
гражданите отворе отворено 
и свободно ла изнасят свои 
мнения и забележки за. бюро 
кратични явлештя, самоволие 
неотговорност спекулиране 
и т. н.

Разбира се ръководствата 
и организациите на социали
стическия съюз ше бъдат ви 
наги в състояние обективно 
да оценяват характера на те 
зи явления и да ги аналиан-

стически широки и систсматич- 
иги за такива явления. Често 
при осведомяването се изнас
ят предимно положителни не 
ша и успехи, понеже се смя
та че изнасянето ма слабости 
те и иелогтатъпнте намалява 
активността и бойкостта V 
хопата. Такава практика не е 
добпа. понеже създава опре
делени илюзии у хопата и не 
ги мобилизира за разое’”япа 
пето на определени ппобле- 

Отсъствието на бопбз пр

нз-

с
вет,тези низации.
Изхождайки от досегашния 

опит и от показания интерес 
на членовете, също така е из 
вършена реорганизация н на 
секциите при местните орга
низации. Формирани са таки 
ва секции, които са от инте
рес за дадена организация и 
които наистина ще могат да 
покажат добри резултати. 
При местните организации 
ще се оформят (според мест 
ни нужди и показани инте
рес) следните секции: за ко
мунални въпроси, за просвет- 

за социални и 
грижи, за подобре-

ми.
отив отрицателните явления 

повече да лемобилиаи- 
явле-

низките
може
ра отколкото самите 
ния. Практиката толкова пъ
ти е показала, че именно то 
тава хората правилно и обек 
тивно са осведомени за със
тоянието на нешата и кбгато 
съзнават своите и чуждите 
слабости, неуспехи и недоста 
тъци укрепва тяхната реше- 
ностг да ги премахнат.

Следователно в Социалис
тическия съюз, може и тяб 
ва да се поведе открита бор
ба против отрицателните яв
ления. При това ие е доста
тъчно за тях да се приказва

ни въпроси, 
здравни 
ние на селско стопанството 
и горите, за стопански и по 
литически въпроси, за трудо 
ви акции, аз обществена дей 

и секция за стопански 
проблеми, търговия и пазара 
(в Босилеград). >4- Мл.

могат да играят, както

ност
чемладото

общество.



БРАТСТВО4

На тема — пролетна сеитба
ИЗ НАШЕТО МИНАЛО

И без производствено сътрудничество коопера
циите трябва да помогнат на селските стопани

в засяването на царевица

ВЪЗВАНИЕ КЪМ 

НАРОДА
в началото на 1944 година влиянието на Нишавския 

партизански отряд се прошири и на територията на Ди
митровградско. Докато през зимата само се приказваше 
за акциите на тоя отряд, през фебруари и март във Висок 
някои села вече имаха възможност да го приемат като 
гост. Народът одобряваше постъпките на партизаните и 
се радваше на техните успехи. Дейността на другарите от 
Нишавския отряд създаде възможност за формиране на 
партизански отряд „Момчил войвода". Особено много по
могнаха за разясняване на международното положение 
писаните бюлетини и афиши, които се разпространяваха 
в Пиротско и Димитровградско.

Закъснелата пролет и неот
давнашните силни валежи п 
многоводпе предизвикаха за 
къспенне па сеитбата на про : 
летиицнте. До преди няколко 
дни тракторите и другите се 
лскостопаиски

водствепо съдружие здраво 
апгажиг.'!-с ш 
кооперации в пролетната се
итба. Най-напред земеделски 
те производители ще имат ну 
жда от тракторни и друга у- 
слугн на кооперативната ме
ханизация. Кооперациите би 
трябвало да окажат този вид 
подкрепа па производители
те но възможно по-изгодни 
(разбира се икономически) 
цени, зашого това е но-нзгод 
по за кооперациите, отколко 
то машините им да стоят ие 
използвани в сезона или да 
се ангажират за по-пезначн- 
телми работи. Въпросът за 
■минералните торове също та 
ка би могъл да се реши та
ка, че торовете да се прода
ват по цени, които важат за 
селскостопанските организа
ции, а семето на хибрида да 
се разменя 1:2 или 1:3, защо 
то иначе заплашва опасност 
семето на хибридната царе
вица да се продава след то
ва като меркантилма стока.

Такова отношение на ко
операциите към произволите 
ля, когато те ие са договор
на страна в производството, 
ше укрепва доверието на час 
тния производител в коопера 
цията и, разб1гра се, гю-лекс 
ще върви 
сътрудничество между тях в 
другите отрасли на селско
стопанското производство.

Мики НЕЙКОВ

ревица се отбягва ог коопера 
щште по оправдани причини 
— стремеж към специализи
ране на производството в от 
делиите кооперации, — това 
не-бива да бъде причина зе
меделският производител да

шки в доставката на семена 
та: семето е било смесено — 
рано н къснозрееию и това се 
е отразило върху добива.

Все пак хибридната цареви 
ца не е отхвърлена от земе
делските стопани, защото то

I' кпге

машини не 
можаха да влизат в калните 
ниви и сеитбата се извършва 
ше само на наклонени п су
хи плота при употреба па во 
леки впряг.

Все пак, пяколкото 
ви дни раздвижиха земедел
ските стопани н няколкото 
десетки декара, засети с овес 
означават започването на пр 
олетиата сеитба.

Сведенията обаче не 
•особено радване: земеделска 
кооперация „Нишава” в Ди
митровград тази година не е 
сключвала договори за съв
местно производство на царе 
внца със земеделските стопа 
ни, заради изключителната о 
рнентпровка към производ
ство на внеоколобнвнн сорто 
ве пшеница и фуражни хра
ни. Земеделска кооперация 
„Сточар" в Каменица също 
така не влнза в производств 
ено съдружие със земедел
ските стопани за произвол-

**- Т:'Г - **____________*.'■ От едш! доклад ца Коман- 
дантството па отряда можем 
да съдим за старанието на 
партизаните да запознаят на 
рода със своите действия и с 
дейността на неприятеля, осо 
бено за работата на агенти
те на окупатора. Още в пър
вите дни те жестоко наказ
ваха презрените агенти па о 
купатора и е тая дейност за 
познаха барода. В един доку 
мент от 10 фебруари 1944 го 
дина се казва:

„ Минавайки през различ
ни села на Пирогска околия, 
разстреляхме тия дни извест
но число предатели, които са 
убивали, обвинявали и ограб 
вали нашия народ.

1) на 15 януари 1944 годи
на е разстреляна Васка, же
на ца Зора Петкович от село 
Чиииглавци. околия Нишав- 
ска. която е потказвала пар
тизаните и обвинявала селя
ните. Тя е откарала много хо 
рп п интернация, като напри 
м-р Аавитко Илич от също
то село. Била е агент и люба 
винца на българския кмет.

2) На 18 януари- 1944 е раз
стрелягщВиден Яиачкович от 
село Ореовица, кметски наме бва, изтезава и убива паши- 
сник в същото село. Той е вз ят народ, който открива пар 
имал за себе си голямо коли тизаните и техните движения 
чество храна и различни про оня който сее раздор всред 
дукти, които били определе нашия народ и клевети и лъ 
ни за селото. Бил е организа жи за Народноосвободнтел- 
тор на дражевистите и обви ната войска и партизанските 
нявал народа за оръжие. От- отряди на Югославия, който 
кривал е партизаните и тех- помага предателската работа 
ното движение... на четника Дража Мнхаило-

шение, нужно е повече от ко 
га и да било, да бъдем слож 
ни, здрави и обединени с ре
шителна воля да се съпроти
вим на тая голяма опасност, 
в която падна нашата стра
на и целия свободолюбив св 
ят. Ние трябва да си помог
нем, да се пазим и обединя
ваме, всички 
спорни въпроси дружно да 
решаваме.

Ние, народните партизани, 
които от първите дни на оку
пацията станахме с пушки в 
ръка да отбраняваме честта. 
и свободата на нашия народ, 
да отмъстим за смъртта и ст 
раданията и измъчванията на 
нашите братя и сестри, ние, 
които и животите си даваме 
за щастието и хубавото бъде 
ше на нашия народ ще про
гонваме и чистим всички о- 
ния, които с кръвта и слъзи- 
те на собствения си народ съ 
здават удоволствие и богатст 
во, а в интерес на своите мр 
ачни, скрити намерения жер- 
твуват бъдещето и благосъ
стоянието на своята страна.

• 4'•;*

ИмЛР8р

слъче-

несъгласия иса за

■>■

я засяват и без съдружие със 
земеделските кооперации, о- 
собено в района на Забърдне 
и Димитровград.

Този факт пък налага нов 
въпрос — за отношението на 
земеделските 
към земеделските стопани и 
засяването на пролетшщите.

Ако производственото съ
дружие за отглеждане на ца

бъде оставен сам на себе си 
в пролетното засяване. Още 
повече и затова, че съиште 
ггро! шводители сътрудничат 
с кооперациите в много дру 
ги отрасли па Производство-

Закъснението на сеитбата 
и случаят с лошото обезпеча 
ване на семена от миналите 
години налагат и без пронз-

ство на царевица, защото кл 
иматическнте условия не са 
благоприятни за отглеждане 
на хибридна царевица. Само 
земеделска кооперация „По
беда" в Смнловцн е сключва 
ла договори, обаче резулта
тите никак не са завидни. 
Според сведенията до 10 ап
рил са била сключени дого
вори за производствено съ
дружие само със 140 земедел 
ски стопани при обща повър 
хност 250 декара. Слаби са н 
изгледите за по-чувствително 
увеличение на договорите, чя 
щото сеитбата вече напира. 
Освен това производителите 
от този район отбягват да ск 
лючват Договори, тъй като в 
миналите години е имало гре

производственокооперации то.

Оня, който обвинява, огра

Съвремейите пътища и стопанското развитие
Състоянието па пътищата у 

нас. с всичко 6.700 километ
ра пътшца със съвременен 
коловоз при края на 1960 го 
дина обуслови и предвижда
нето на значителни средства 
за построяването н реконс- 
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В Дирекцията за пътища 
при Съюзния изпълнителен 
съвет изтъкват огромното 
значение на тези три магист
рали в трите важни направ
ления, както за вътрешните 
съобщения, така и за между
народните съобщения в тази 
област. Покрай стопанските 
функшпг, тези три магистра
ли имат голямо значение за 
звоя на международния и до 
машен туризъм. С тях, цело 
то Адриатическо крайбрежие 
се отваря за туристите, а по 
край това, и пределите на 
Черна Гора. Македония. Бос 
на и Херцеговина и Сърбия.

Обаче, миналата година бе 
започнат строежа на много 
други по-малуи, но важни пъ 
тища, конто ще бъдат завър
шени ттез тази година. Това 
са пътишата: Дравоград—Ма 
рибор—Мурска Собота. Плпт 
яйце—Сень. Саиасво—Яйце—- 
Баня Лука, Сплит—Дивно, 
Рума—Шабац—Лозница. Зре- 
нянин—Кикинда. Белград— 
Вършац, Печ—Джаковииа— 
Прнзрен — Титоград —Ник- 
шич, Дубровник—Требпня и 
друга, а от по-важните мос
тове ше се строи мост на Ду 
чава край Белград и мост на 
Драва край.Оснек.

трукцията на много шосета. 
Основната концепция за раз
витието на пътищата у нас 
през следващия етап .пред
вижда разрешаване на про 
блема за главните съобшител 
ни възели, които ще свърз
ват развитите и слаборазви
ти области в страната и по 
тях ще се върши транспорта 
на пътници и стоки. С изгра 
ждането на второстепенни 
пътиша в тия направления.

1 !Д
ще се създаде възможност за 
по-добра връзка между сто
панските и културни области 
в страната. Същевременно, с 
такава основна концепция 
не е изоставен и междунаоо 
дння аспект на строеж на тр 
аисвеизални пътиша гшез Ю 
гославмя, които свързват Нв 
ропа със страните от Балка 
на, Азия п Африка.

Че тази концепция вече се
осъществява, показват и ре
зултатите от миналата годи 
на, а оше повече плановете 
за строеж гшез настоящата 
година. Най-големи средства 
през тази година се плани
рат за строежа на авто-магн 
стоалата

1944 год. — Партизаните влизат в Пирот

„Братство-единст
во” на участъка измежду Па 
пачин—Осипаонииа да дъл
жина от 95 километпа. Съше

В същия акт се говори за внч и сътоулпичи г 
неприятелското държание на РУДничи с
един циганин от Височка Р- пРОТИВ11аР°нната работа та- 
жана, който е стрелял срещу кива хора са неприятели на 
партизаните, за Мита Иовано народа и наши неприятели и 
внч от Топли дол, който е от 
крил на дражевистите бълга 
рскня партизаи Димитров, а р '
след товл получил от тях па
ри. През месец януари съща 
та година са наказани от ст
рана на партизаните Рангел 
Петрович от Топли дол кой 
то взел участие при убийство 
то на двамата партизани Дал 
кански н Кота от 
дражистите.

него в
Изглед от Босилеград

воеменно. ще се стоои и ча
ст от автопътя измежду Кат- 
ланово и Титов Велес в кли 
сурата на река Пчиня. чнято 
дължина е- 29 километра, а 
ще отпочнат и паботите в кл 
исУЕ>ата на Демиркапня. Обе 
мистите паботи през настоя 
щата година ше дадат възмо 
жносттази най-важна магис 
рала в нашата стоана да бъ 
ле завъошена от австоийска 
та до гпъцка граница оше 
гшез 1963 година. Също така. 
ще ггоодължат и паботите на 
втората важна магистрала — 
Адшгатическата. Очаква се. 
през тази голнма ла завърше

Заслужва внимание и (Ьа 
гета. че през тази година се 
очаква съшия обем на сто
еж на пътиша. Покрай спо 
менатнте работи ще се 
дължи строежа на пътищата 

■ в следните направления: Ча 
чак—Ужипе. ТПабан—Лозни
ца. Панчево—Вършац, Зреня 
■чин—Кикинда. Вишеград— 
Устипрача, Сараево—Баня
Лука, Прилеп—Градско. Заг 
реб—Птуй, Дравоград—Мари 
бор—Мурска Собота, Дубоов 
ник—Требинье, Печ—Джако 
вица, Титоград-Ннкщич 
Кралево—Косовска Митрови- цз>

ДВА МЛАДЕЖКИ АКТИВА 
В БОШЛЕГР^Д

заслужават строго наказание

Обърщайкипро- се към народа 
от тоя край партизаните при 
зоваха всички

ва 15 члена. Това са всъщ
ност младежи-работници в 
предприятието. Тези младе* 
жи показват огромен инте
рес за работа. Другият мла
дежки актив има 60 члена.. 
Това е градският младежки 
актив.

В него влизат младежн-уче 
ници, ученици в стопанство 
то, учители и други служа
щи в града.

Младежта в Босилеград пр 
оявява голям интерес към 

всички стопански и култур
ни проблеми на комуната.

Б. К.

Тези дни в Босилеград са 
актива■оформени два нови 

на Народната младеж. Еди
ният от тези активи е офор
мен прн занаятчийското пре
дприятие „Услуга” и иаброя

честни хора 
за сътрудничество и подпо
магане на движението. Нито 
една акция настрана на партизаните 
не остана скрита от народа. 
Чрез афиши, събрания 
ят народ беше 
дейността 
отряди.

Народът със _ 
прие наказанието

Усйешна рабоша на 
Общесшвзния клуб 

в Босилеград
От януари тази година при 

иономическото училище в Бо 
силеград е отворен общест
вен клуб. В състава на клу
ба работи фотосекция, в коя 
то членуват ученици от осмо 
годишното училище в стопан 
ството: През тази учебна го
дина клубът ще набави ра
диоапарат н грамофон. 
Средствата са обезпечени от 
получените награди за постп- 

’ гнати успехи в залесяването 
и от изпълнението на литера 
турно-художественн програ-

■ ми.
Сега учениците подготвят 

комедията „Съмнително ли
це” от Браннслав Нушич с 

1 апт пят в Боснле- 
съседните

Б. К.

задоволство 
па народ

ните врагове и български а-

наши 
осведомен за 

на партизанските

ма и част от пътя измежду 
Водгше и Рогозшгца. а след 
това участъка Чилнпи—Дуб 
ровник. Ще бъде завършен и 
участъка Титоград—Кола-
шнн. Запланирано е и пост- 
появапето на пътя Омиш до 
Макарска и пътя от Поиши- 
на ло Качаник. Очаква се, че 
Адриатическата магистрала 
ще бъде завършена през 
1965 голина. Третата магастр 
ала. пътя Меткович—Сараево 
—Тузла—Орашпе, който 
свързва Адриатическата ма-

Общо взето. 1) Тояпрез следва
щите няколко голини може 
да се очаква още по-голям 
напредък в строежа 
ната

рядък документ 
се пази в Историческия ар

хив на гр. Ниш.на път-
троя/н^еконструша/пшш

Ща на дължина 
4.000

2) Един месец по-късно з 
организирането на ди 

митровгр адския
отРяд „Момчил Войвода".

ДоиълнжЯелно обуче
ние в Горна Лмсиня
През февруари тази година 

в основното осмокласно учи 
. лшце в Горна Лнснна се въве 

де допълнително обучение за 
слабите и слабонапредващн 
в обучението ученици. Всич
ки преподаватели редовно о- 

. държават. часовете по допъл 
нцтелно обучение и се надя
ват, че тази мерка ще допри 
несе за подобрение на успе- . 
ха в училището. Б. К.

апочна

А в доклада казва: 
„Днес

от около
километра, което 

че до края на
партизанскизначи,

петгодишния 
около 10.500план ще имаме 

километра пътища 
мен коловоз' или

Богдан Николов=очеГСбаНсарРе°^°АИ 
Д.ТорЖ^абГ0
страна. Фашисткитезьгмг52измъчват

със съвре кър 
иска 

нашата 
завоева 
Аа лик- 

и УбиватРОА- Те ии

ше около 40%
главни пътища. Това 
ще създаде условия 
по-голям развой на 
лните съобщения, 
яг все по-важна

нещо 
за оше

авто.моби 
конто игра 

роля п дина 
стопанското разви 

международния обмен.

гастрола с автомагистрала
та „Братство-единство" до го 
ля.ма степен ще бъде завър
шен през настоящата година, 
а напълно — до края на 1965 
година.

' която ще 
град и някои от 

■ села. това изтребле е спасНм зим нашата^га^ с и запа- 
а страна от опусто

миката на от
тие и

• :.ч
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По въпроса ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПЛАН НА 

КОМУНАТА ВЪВ ВЛАСИН- 

СКА ОКРУГЛИЦА

за кашкавала

„Стокопромет“, или собствено 

производство и пласмент пуснати 2.000.000 динара. Су 
що така ще бъде построен и 
мост на река Ерма за селата 
Драинци и Грознатовци, за 
който са обезпечени средства- 
от 100.000 динара.

Според обществения план 
тази година ще се дострои н 
амбулаторията в Клисура,' 
чийто строеж започна мина
лата година. За тази цел ще 
бъдат отпуснати 2.000.000 дн 
нара. За довършване на учи 
лищната сграда в селото Кос 
трошевцн ще бъде отпусна
та сума от 300.000 динара, за 
сградата в селото Драинци 
500.000 динара. За догражда- 
не на училищтнате сгради в 
махалите „Кебапова" и „Сму 
дина” се предвижда да бъ
дат изразходвани 500.000 ди
нара. Също така се птедвиж- 
да изграждането на -общест
вена сграда в село Стрезимн 
ровци, за която се предвиж
дат 200.000 динара.

Този обществен план бе 
всестранно обсъден на събра 
нията на избирателите през 
първата половина на този ме 
сец. Някои събрания напра
виха забележка, че се закъ
снява с изработването на об 
ществения план и поискаха 
местното самооблагане да бъ 
де в трудодни, а не парично 
защото предстои изгражда
не на редица важни обекти 
за комуната и селата.

Славчо Игнятов

Според обществения план 
в течение на годината ще се 
обезпечат средства в износ
523.914.000 динара, което в 
сравнение с 1961 год1ша е с
80.435.000 динара повече. Уве 
личението на националния 
доход от 49.500 динара на 
70.400 динара на глава на 
населението, показва повншо 
нието на жизнения уровен на 
трудовите хора от този край. 
Увеличението на личния до
ход на служителите в обще-

с 10%, а 
при частните производители 
с 5%. С цел да се подобрят 
жизнените условия, в ощест 
вения план се предвиждат ка 
питаловложения за културно 
битови обекти в стойноста
46.500.000 динара или с52% в 
повече от 1961 година. За по

варя ™ГиВк^2Гй;^Т1 КОМуНа се разго
=°сГосе
копромет” или ^а К<^П<пг^бе.^^ ктГмКспЯо^пУ1*>ИЯТИе 
тво и собствена продажба на животинските” ПрОИЗП°АС 
без каквито н да е задължения към някой

Мненията са различни — и за, и против Онио 
пто искат да не се сключват договори сх^Г С^коппомет" 
привеждат много примери, които поютзваг полза?Г^>т сой 
стаеното производство: по-големи печалби, пЛобра оога
таНкГ^Ге>^а™В КООПеРа«»—- ДРУ^те^Г^
така прш)еждат примери на изгода: гарантират! пени 
на млякото, по-малко ангажиране на ко^пе^Хте пъ 
ководства в производството на кашкавала^ обучени
атс^' дяНлбаК^теР„атИИТе' КОИТ° Идват АО™во^ за ,бр 
I Тези нротивоположни мнения обаче

се допълняват и от чаршийските „зли езици", които доба 
вят, че застъпването на мнение А
промет” е в известна

г д отговора си. Според него е 
неудобно това, че половина
та от печалбите отива на дру 
го предприятие, обаче ногово 
рите със "Стокопромет," и- 
мат и положителна страна. 
Гарантират се солидни цени 
за килограм мляко на коопе 
рациите, Стокопромет покри 
ва разходите на производст
вото, транспорта и заплаща
нето на работната ръка и по 
ема отговорността за продаж 

— ба на производството. Коопе 
рациите не поемат никакъв 

ствие върху увеличаването и риск в продажбата, а не са 
подобряването на произвол- задържени и за качеството 
ството. Дори неотговорност- на продукцията. Кой от дого 
та (само на изглед) за качес ворените страни намери по- 
твото на продукцията от ст- изгоден пазар може да прода 
рана на земеделските коопе ва, но клаузите на договора 
рации и майсторите довежда за делба на печалбата важат, 
до снижавахте качеството на 
продукцията.

Впрочем има и приговори.
Казва се, че „Стокопромет” 
обезпечава кредити, редовно 
плаща, но това не представ
лява трудност, защото всяка

По-добро сътруд* 
пичество между 
Деловото сдруже
ние и кооперации
те-условие за соб
ствено производ
ство на кашкавал

продукти,

ко

ствения сектор е

за договор със „Стоко- 
матери 
на каш

през последните години изос-

степен резултат на някаква 
ална полза ч па някои хора и че производството 
кавал в Димитровгртдско 
тава в качеството си.

строяването на жилищни сг- 
ще се иизразходватрадн

^ 14,0000.000 динара, за учили-
лрлопгхтп е - д р V чн тп I щни сгради 15.500.000 динара ДЕЛОВОТО СДРУЖЕНИЕ за ЗАравни стаНции 2,000.000

И КООПЕРАЦИИТЕ динара и за комунални обек
ти 15.000.000 динара.

През тази година в пред
приятията ше бъдат заети о- 
ще 182 нови работника.

Значителни средства ще 
бъдат отпуснати за издига
нето и на Клисура. В центъ 
ра на Клисура ще се построи 
още една нова училищна си 
рада, за която ще се израз
ходват 3.000.000 динарас ще 
се построи нова жилищна сг 
рада, за която ще бъдат от-

В същност бройките 
губени печалби заради 
сътрудничество със „Стоко 
промет” нямат никакво 
чение, когато работата е за 
вършена. По-важно е дали 
кооперациите имат реални 
възможности сами да се зах 
ванат с производството на 
кашкавал, без каквато и да 
било „опора", която да им о 
енгурява гарантирани цени 
на млякото и да ги освобож 
дава от грижите за истинско 
ангажиране в тази работа.

за из- 
това

звеждано 100 — 120 тона ка 
шкавал годишно. Освен това 
са произведени и значителни 
количества сирене, масло и 
урда, които главно са покри 
вали производствените разхо 
ди и на кашкавала. „Стоко- 
промет” е пдасхграл това ко 
личество повече в странство 
при средна цена 650 дштара, 
а остатъка на вътрешния па 
зар, при средна цена над 500 
динара—при отбиване на раз 
ходите около пласмента. Не 
трябва много пресметане, за 
да се види разликата: произ 
водство-пласмент (в цени), 
която възлиза на около 14-15 
милиона динара в една годи 
на (при условие да е обезпе 
чен добър пазар и цена. А те 
зи средства са делили коопе 
рациите и „Стокопромет”)

Същия управхшк е дал мне 
ние и по въггрос, дали коопе 
рацхште могат да организи- 

кооперацпя може да получи рат собствено производство, 
краткосрочен кредит сама. Могат, казва той, но трябват 
От това пък би имали полза специалисти да обезпечават

зна

и в комуната, защото съвкуп 
ният кред1гг, необходим за 
производството на кашкавал 
възлиза на около 60 милиона 
динама, а това значи че 6% 
лихва или повечето от 3 и. по 
ловшга .милиона динара оста 
ват в Димитровградската ко 
мунална банка или на раз 
положение на Общината. А 
това не са малки средства. 
Всъщност покрай 50% от пе
чалбите и тези пари отиват 
на друго място, а не в кому
ната.

всички искове за кредити и 
да водят производството, за 
щото всяко забавяне в изплт 
щането на производителите 
би довело до неудобхш отно 
шения между производители 
те и кооперацията. Изходът 
е в това Деловото сдруже
ние да поеме фушециите си па 
заведение за помощ на коопе 
рациите. В този случай орга 
низиране на собствено произ 
водство е възможно.

В КАКВО Е РАБОТАТА

И ТАЗИ ГОДИНА ИЗНОСНИ ЦЕНИ И МНОГО 
ИЗКУПЕНИ АГНЕТА

През 1960 и 1961 година,
въз основа на договори меж 
ду земеделските кооперации 
и „Стокопромет" от Скопие, 
димитровградският От първата половина на ме земеделска кооперация „Побе 

сец февруари досега земедел да" в Каменица — 400 брря, 
ските кооперации от Дими- докато „Нишава" в Димитро 
тровградската община са из вград и коперацията в Пога- 
купили от частите земеделс- ново доставили само 27 агне- 
ки производители или са про та. 
дали от своите ферми око
ло 16.000 агнета. По-голяма

кашка-
Не трябват други пресмета 

ния и изказвания да се види, 
че по-изгодно и за коопера
циите, и за комуната е да се 
настои тази година да се про 
извежда самостоятелно. Ли
чат главно две неща: Никой 
не е върл протпвхпгк на соб
ственото произвеждане и ра 
зполагане със стоките, но съ 
ществува страх от това дали 
кооперациите ще са способ
ни да се справят със пробле 
мите сами. И личи като че 
ли п друго — избягване от 
страна на управниците, да 
запретнат ръкави и в тая ра
бота.

вал е отивал. на пазарите 
чрез' „Стокопромет". В нача
лото на сезона това предпри 
ятие сключва договори за из
купуване на млякото с коо
перациите и поема производ
ството на кашкавала и дру- дига, защото е явно, че коопе 
гкте млечни продукти. Каш- рациите разполагат с три ма 
кавалът се произвежда в коо ндри за преработка на мля- 
перативните мандри, с маши ко, които разполагат с, мо 
ннте на кооперациите и със дернн средства за произвол 
майстори-специалисти от Ди- ство и които при майстори— 
мтровградско. „Стокопромет' специалисти от димитровгр 
се явява да транспортира ' адско прозвеждат кашкава- 
кашкавала на пазарите а да на Стокопромет. Всъшно 
след това, след като направи ст, тези мандри са работили 
сметка на своите разходи за две години за Стокопромет, 
производството и пласмента както би работили и в усло 
на стоката, дели печалбата вията на собствено производ 
„братски" със земеделските ство. Изхождайки от това, на 
кооперации. По такъв начин дата. се изводът, че не съще 
кооперациите без много труд ствуват никакви пречки за 
и участие в производството собствено производство и 
идват до някакви печалби, пласмент, 
които им дават като добре 
дошли за уреждане на свои 
нужди, без да си поставят въ 
проса, че също толкова пари 
от печалбата отиват на „Сто 
копромет" и че при собстве 
но производство и другата 
половина би била тяхна.

Това прехвърляне грижата 
за кашкавала върху друг> 

груби изчисления.

НО ЗАЩО ДА СЕ ДЕЛИ, А 
ДА НЕ СЕ ОРГАНИЗИРА СО 
БСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

ДОВОДИ ЗА СЪТРУДНИЧЕ 
СТВО СЪС СТОКОПРОМЕТ

Разговорът с двамата упра 
внтелн на кооперации доня
къде допълнява изложениет 
мнения и доводи за сътрудни 
чество със „Стокопромет”. Е 
дин управник е казал досло
вно: „Аз съм за организира
не на собствено производст 
во, а не за сътрудничество с 
някое предприятхге." Изхож
дал е вероятно от сметките 
си със „Стокопромет" и то 
значителните средства, кон
то отиват във фондовете на 
„Стокопромет", а не в него
вите и иначе малки коопера 
тивни фондове. Сигурно е, че 
е имал гхредвид и производи
телите, защото е известен по 
настойчивостта да развие и 
подобро, и повзаимохгзгодио 
производствено сътрудшгчес 
тво със земеделските произ 
водители.

Другарят управник 
бил толкова категоричен в

Тозхг въпрос повече се пов Макар въпросът заизхран 
ването на добитъка да е твъ 

част от изкупените агнета е рАе чтруден, поради острата 
била деловото сдружение в зима и закъснялата пролет, 
Димитровград на Италия, ка това изкупуване на агнетата 
то износна стока, а по-малко няма да се отрази върху фо 
количество е продадено на ида за разплод, защото и, та 
вътрешния пазар, предимно Зц године са оставени всич- 
в Сплит и Белград. Както На кимериносови агнета и ед 
миналата година и тази годи- на част от домашните породя 
на цените са били твърде из 
годни за земеделските стопа 
ни. Цената на килограм жи 
во тегло се е движела от 240 
до 280 динара.

До края на сезона на изку
пуването се очаква да бъдат 
изкупени още 3.000 агнета, та 
ка че узкупуването ще се по 
качи до 20.000 броя.

Първата доставхф на агне
та е станала на 12 февруари 
т. г. Тогава са били изкупени 
427 броя. Най-много изкупа 
ни агнета тогава е имала зе-

Баланс на здравна** 
амбулатория във Вл*> 

смеска Округлица
Работата на здравните ам 

будатории във Власинска О- 
круглица. Клисура, Божипа 
и Рид, в които работят двама 
декара, две акушерки и че- 
тирма болногледачи, през из 
теклата година показа добра 
резултати. Персоналът е твъ 
рде деен в своята работа.

Тяхната активност се виж 
да и от добрите финансови 
резултати. Съвокупните' при 
ходи на амбулаторията от 
9.434.138 динара не само, че 
покриха разходите ОТ8.426.504

Но ако две години е позво 
лявано да отиват из комуна
та повече от 15 милиона ди 
нара (печалбите- и лихвата), 
които на комуната и коопе
рациите са необходими мно
го, защо да не се прекъсне с 
тази практика и не се уредят 
отношенията между Делово 
то сдружение и коопераци
ите.

Отговорните фактори и спе 
циалнстите казват, че няма 
особени причини, нито ико
номическа оправдаиост и та 
зи година да се сключва до 

зашото това не оказва 
благотворно въздей-

не е
М. Нейковговор, 

никакво

нотш на селското стопанство в Димитровртадскоспоред
през 1961 година е донесло на 
една кооперация 2 милиона 
динара печалба, но също то
лкова е отишло и в касите на пече дълго време се чувст- 
„Стокопромет”. Като се има липсата на едно здраво
предвид примерът на една - „елесъобразно паправле- 
кооперация и целокупното на понататъшното разви
производство на кашкавала на седСкотопаиското про
в комуната се идва до заклю ИЗВОДСТво в южната част па 
чението, че за „фифти-фиф- Дилштровградската обшиха, 
ти” делба през 1961 година е „аречС1Ш „Бурел”. Ето защо 
имало средства от около 1*- общинският народен отбор 
15 милиона динара и че 7—8 0бЪпна сериозно внимание 

-милиона са загубени за коо- да този въпрос и предприе 
пералните и комуната. мерки за изготвяне на слабо

рат, който да посочи главни 
те проблемн и ше даде разре 
шаване на същите.

В елабората, съдържаш, с- 
на дълбока слудиоз

1.200 дка орехи) в пълна род- 
ност ще дадат плодове за 83 
милиона динара прп продаж 
ба на едро. При това чисти
ят доход от 10 дка овощни 
градини е до 300 хиляди дина 
ра, от пшеница около 22 хи 
ляди, а от царевица 9,5 хиля 
ди динара. Тези данни релеф

но показват с какъв интерес 
трябва да се пристъпи към 
разискването на материали
те след получения елаборат приход 460.922 динара са вАо 
и кои решения да се вземат 
като най-из1'ОД1ш за произво 
днтелнте и за комуната.

в селищата им. Имаме пред
вид овощарството и еспарзе- 
тата, която би била от двой- 
йиа полза за собствеишште. 
Именно от една страна тя за 
пазва почвата ог попиша и ■ 
от друга, е отлична храна за 
за добитъка. Разбира се, в 
тези отрасли на сслскостопа 
нското производство трябва 
да се настъпи планово, с пра 
вилно отчитане на възможно 
стите и условията.

Ние не сме в състояние да 
направим окончателни заклю 
чепия за набелязаните мерки, 
преди въпросния елаборат да 
е напълно готов. Но съвсем 
е ясно. че с оглед условията 
овощарството в тази част на 
общината превъзхожда дру
ги отрасли на сслскосгопан- 

производствр. Топа е

но остана и чист приход от 
1.007,634 динара. От чистия

отделни фондове, 
500.000 динара са отделени за
жени в

дограждаие на новата сграда 
на амбулаторията в Клисура.Инж. В. Колев

ЗАЩО ТАКА Е РАБОТЕНО 
ДВЕ ГОДИНИ

Трудно е да се намери о- 
правдаващ отговор на този 
въпрос, защото много факти 
посочват вредата от такъв на 
чин на работа, още повече ко 
гато се имат предвид борба 
та за подобряване на овцевъ 
дството и укрепването на ко
операциите' като организато
ри на съвкупното' селскосто
панско производство в кому
ната.

Казваме — посочват вреда 
та, защото кооперациите и- 

възможности:

лементи
мост, в подробности ще

набележени практически 
те мерки за подобрението на 
селското стопанство. Това 
вече се налага само от

има предвид общо

бъ
дат

себе ското
известно вече с години, и ло 
сега предприеманите мерки 
випГхги са доживяли провал, 
зашото не съществували ну 
нужната последователност и 
заинтересованост от страна 
на кооперациите .конто име
нно трябва да бъдат носите
ли на тази дейност.

си като се 
то стабилизираме на нашето 

Вече сс

производство, без оглед на у 
словията.

Известно е. 
йони полевълството в Досега
шните условия нс даваше за 
доволявахпн резултати по ре
дица причини. Също така ня 

достатъчно подходящи ус 
довия за високи добиви и в
животновъдството поради ие 
достатъчно фураж. Младите 
напискат селскостопанското 
производство и т-ьрсят рабх»- 
та в промишлеността, докато 
същевременно съществуват у 
^ОВИЯ за прехрана и увели- 

жизененото равнище

че в някои ра
всичкимат

законни, материални, органи 
зационни, да работят не са
мо като продавачи па суро
вината (мляко за прераоот- 
ка), но да бъдат и произволи 
тели па кашкавала и други 
те млечни продукти и стопа 
нека организация, която са
мостоятелно и без каквито и 
да било задължения ще про 
дава своите продукти на па-

Изкупуването н използва
нето на плодовете по най-реп 
табилеп начин трябва да бъ 
де организирано от страна на 
коперациите така, че иконо- 
мичссхсия интерес на произво 
дителите да бъде правилно 
насочен. Според изчисления
та за засаждане на 3.150 дка 
трябва да се вложат 29 мили 
она динара. При тези вложе
ния овощните градини (при

ма

Изглед на Димитровград от'иовото многоетажно зда 
пма пред Дома на културата.зара.

Сведенията показват, че за 
последните две години е про •.*чаване

I I
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Грижа на Съюзенате 
организации на бойщ 
те за своите членове

Градня“ ирерасшва в голямо 

строително йредйрияшие
*■

99

Съюзните организации на 
бойците от НОБ се утвърди 
ха и в Босилеградско като ва 
жеи обшествен и политичес 
ки фактор. Дейността на 

организация особено про
лича през миналата година 
при организиране на най-раз 
лични възпоменателни тър
жества във връзка с честву-

двадссстгодишнина-

Рейс се купува — културата 

се създава
печене на тухли. В произвол 
ството те се включат нови 
машини, които ще 
цената на тухлите и ще уско 
рят тяхното производство.

За по-доброто професнопал 
но издигаме па работниците 
е приет правилник за профе 
сионалио образование. Нас
коро ще се устроят семинари 
по строителство, които ще по 
сещават ог младите работни 
ци без квалификации.

В предприятието е изгот
вен правилник за разпределе 
пие на личните доходи по 
нов начин. Пресмятането шс 
се върши по стопанска еди 
вица, което позволява по-ре 
нтабилио и по-правилно раз
решаване на всички въпроси, 
свързани с работата и запла
щането според производстве 
на единица. По тоя начин ма 
работника се дава възмож
ност да заработи повече и да 
увеличи своя стандард.

Тази година „Градня" се ма 
мира пред сериозен изпит. 
Трябва да увеличи бруто про 
дукта на около 150 милиона 
динара при 90 милиона дина
ра миналата година. За това 
обаче съществуват реални 
възможности.

Най-голямо значение за бъ 
дещето развитие на предпри 
ятнето има построяването 
на тазгодишните! обекти, с 
които се е наело предприятп 
ето.

Строителното предприятие 
„Градня” което бе образува
но още през 1948 година пре 
расна в модерно строително 
предприятие, способно да ст 
рои най-съвременн построй
ки.

.Предприятието разполага с 
добра механизация—камиони 
бфонобъркачки, елеватори и 
други съвременни машини.

, ПрезI 1962 година работни
ческият съвет взе решение Да 
дое&ичи броя на машините и

набави ротационо сито, ди
зел мотори, платвобратори, е 
дин трактор с кипер ремар
ке и пр.

За да се избегне набавката 
на тухли от други предприя
тия, миналата година „Градня’ 
започва сама да изработва 
тухли. Но понеже изпичане
то на тухлите бе примитив, 
но, което политаше цената 
на тухлите, тази година пред 
приятието е взело мерки за 
строеж на постоянни пещн за 
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намалят
та-

Човек неможе да ке се радва, когато види, че едно 
относително младо предприятие (думата е „Ьесна коби
ла") се е снабдило вече с модерен рейсов парк, който мо 
жс да му служи на чест.

Но има нещо което се не купува с пари, а което все 
още липсва на предприятието. Това е културната услуга, 
културното отнасяне на персонала към пътниците. Оплак 
валията и забележките в това отношение не са редки, а 
предприятието като че ли не предприема по-сериозни ме
рки, още повече, че сега открива нови линии извън тсри 
торията на комуната. Да споменем само някои примери: 
Кондукторите напомнят на пътниците, че в автобуса пов
ръщането е „забранено” а от друга с-грана па пътниците 
(както е ред) не се дават кесийки от поливинил! Конду
кторите твърде троснато се отнасят към пътниците по ра- 
зличните спирки и влизането в рейса често зависи от при 
ятелските връзки. Защо някои шофьори нямат обичайна
та униформа и защо са непредвидените престои в Сурду- 
лица и други места? Дали затова шофьорите да си свърш 

час-шите работи или да си поприказват със свои род 
близки ? Защо се допускат двойни блъсканици в 

вадене на билет и втори път за

зи

вапето
та от започването па пародо 
освободителната борба.

Дейността на тази органи
зация обаче! ме се изчерпва с 

обществена манифеста 
активност, защото тя 

повсеместни грижи за

тази 
цноиа 
води
своето членство и за децата 

загиналите бойци, както 
н за своите членове със сла
бо здраве или други пробле-ЗАБЕАЕЖЕНО ДА СЪДИТЕ САМИ& »? • >
па

\ }
МИ.

КОГАТО ЗАТРЯБВА — АМАН! За отбелязваме е сегашната 
акция на организацията за 

професионалното1 ват
'Три пъти от месец януари насам (сведенията важат 

ДО 10 април) Деловото сдружение в Димитровград е нс-
• кало от земеделските коперацнн да изпратят сведения, 
.за количеството необходими минерални торове за подхрап
ване на пшениците и за пролетните посеви. Кооперащш- 
итге мълчали все дотогава, докато земеделските произво 

-дигели не поискали торове. А тогава, притиснати от хора 
-та,' побързали да искат бързи доставки. Работата минала 
•■$ез комплнкации, защото сдружението имало запас от 11
• тона. Обаче това количество е недостатъчно, а липсата 
;«а поголямо количество е предизвикала закъснение на 
^.подхранването с около десетшча дни, докато пристигнат
75-те поръченн от сдружението, тона изкуствен тор.

Да добивам само, че земеделската кооперация „По
дбела" в Смиловци до 10 април не е известила за количес 

1ВОТО, което й трябва. А само там има записване за съв 
местно производство на царевица... и сигурно им трябва 
и тор.

повдигне 
равнище па някои свои чле
нове. С нейна помош дваде
сет души бивши бойци посе
щават вечерното икономиче
ско училище в Босилеград.

Разглежда се пъзмождос- 
да се открие в Босилег

рад (или в някой друг град) 
курс за професионално доо- 
бразоваппе на босилегралс- 
ките зидари — бивши бойци, 
та те да станат квалифицира 
ни зидари и по този 
да им се подобри положение-

шнш и
Босилеград: един път за 
заемане на място в рейса?! Не е ли вече крайно време да 
се открие билстарница в Босилеград и да се зачитат общо 
приетите норми. Как да се оправдае немарността на един 
копдуктор, на когото багажът пада насред път и който 
па обезпокоения собственик .грубо отвръща на въпроса 
„Трябвало е да държиш сметка за оагажа си!

Защо кондукторите към 
бре"7 Защо накараха един човек да слезе от рейса (в Су 

рдулица) и да мие замърсената кофа (за повръщане) на 
чешмата в центъра на града когато на милиционера кон- 
рольор (предишния ден!) бе казано, че „поливинилските
кесийки” били забравени!?.

Примери има много. Рейса се купува, но културната 
създава! Това е факт! „Бесна кобила', доколко 

създаде добра репутация и пътници, тряб-

I

тта
всеки се обръщат с „ти"*и-

начин

то. услуга се 
то иска да си

обърне сериозно вцимание на своя персонал, защо- 
новите рейсове трябва да владее и едно ново, и кул- 

пътниците. Особено кондукторите 
рейсовете ие са никакво „начал-

съюзеии 
организации на бойците осо
бено тясно сътрудничат с о- 
фицерския корпус на Гарнн 
зона и заедно предприемат 
редица акции между които 
за изтъкване са контактите 
с пионерите и младежите с 
цел младото поколение да се 
запознае с борческото ни ми
нало чрез разговори с живи 
участници в тази борба.

Босилеградскитс
ва да 
то в
турно отношение към 
трябва да разберат, че 
ство”, а домакини — които длъжни да направят всичко 
за удобен превоз на пътниците.

ДАЛИ ВИНАГИ Е ПРАВ? Между големия брой обе
кти, които' строи „Градня" 
най-значителен е втората ча 
ст на комбиншата за гумени 
изделия (котларипцата и въг 
лищарата), за построяването 
на която са отпуснати 50 ми 
лиона динара. В промишлена 
та четвърт на Димитровград 
наскоро ще бъде построен и 
първия фабричен комин ви
сок 36—46 метра.

Предприятието е уговорило 
строеж на митницата при 
Градини, за което са отпусна 
ти средства от 90 милиона, е 
дна жилищна сграда за 17 
милиона, Дома на народното 
здраве и основното училище 
в Димитровград.

Всички предвидени строе
жи трябва да бъдат завърше 
ни до 29 ноември тази годи-

Ст. Нацков

Когато селскостопанският техник [.а земеделската 
доопдоация в Смиловцн определил един работнш< да из 
върши* подхраниване на пшеница, защото времето било 
благоприятно за подхранване и срокът минавал, управите 
лят заповядал на същия работник да върви на друга рабо 

чта—.да руши някаква сградица. Какво е можел да напра 
..ви работникът освен да послуша заповедта па ръководи 
теля на кооперацията и да „зареже" подхранивансто.

■ Остава обаче въпросът, дали В1шаги мнението на 
(.ръководещия на кооперацията е правилно, особено когато 
, е дадено по въпрос, който изисква професионална подго
товка, и е в компетенцията на други лица, които отговар 

-ят. за успеха или неуспеха на производството защото са 
специалисти.

Марин Младенов

М. М.

Годишно съо/ аа/е па 
на Дружеството на 

ловците
На 9 април бе провеедно го 

дишно събрание ма ловците 
от Димитровградско. Събра
нието бе масово посетено от 
ловците на града, и селата. 
В изнесения отчетен доклад 
се изтъкна нуждата от по-го 
ляма дисциплина между член 
ството и по-внеоко съзнание 
Подчерта се, че не трябва да 
се убиват и унищожават ред 
кнте птици и диви животни, 
намиращи се в Стара плани- 

На края е избрано ново оъ 
ководство с председател Бо 
жа Милошевнч.

„ПИЕНО — ПЛАТЕНО”

Неотдавна санитарните органи и органите на инспе 
«ктирането на пазара са забранили употребата на извес- 
чтно- количество коняк и черно вино, собственост на гос 
■■ тнлничарското предприетие „Балкан" в Димитровград.
" '' ' Това решение на инспекцията е хубав пример на 

■’ Грижа-за консумаатора, но има нещо, което предизвиква 
«■Н'~смях,-и осъда: значителна част от това черно вино е 
консумирано през миналите месеци, без да е забелязано, 

-чето.ное годно за употреба.
Значи закъсняло решение, което е могло да има и 

"-еериозни последици, ако виното и конякът действително 
са-толкова лошокачествени, че представляват опасност за 
здравето на потребителите.

; Потребителите намират за удобно да се 
г на ннепекцията, и на „Балкан”. Не забравят обаче и се 
гбе си: утешават се, че сезонът на черното вино е минал 
уЛ;ме -им трябва през лятото,а за изпитото лошо вино си 
.«казват: „пиено — платено".

на.

насмеят и

’ • - ' К. Т.
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Съвети на агронома

Всеки четвъртък в Звонцн е пазарен ден. Докато по- 
N старите търгуват... младежта 
| ченне и сгледушкн...

използва момента за развле-
ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА 

И Н4ЧИН НА СЕИТБА
^Люцерната 

, само като едно от най-важни 
..те фуражни растения 
:т^..в света у нас, но тя е из 

. . вестна и по своите качестве- 
-;НИ особености, високи и ста 
-билни добиви, които дава. 
гЛркрай това, люцерната има 
аИ. агротехническо значение, 
^ понеже положително влияе 
: върху формирането структу
рата! -на почвата, обогатява 
.-плодородността ■ на почвата 
.«^допринася за увеличаване- 
то .на- добивите. С отглежда
нето на люцерната се разре- 

_шават същевременно два въ
проса: обезпечаване качестве 
ца храна за добитъка и уве- 

- дичаване плодородността на

не е известна

А
Подготовката наПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ЛЮЦЕРНА
почвата 

се състои в кръстосано бра 
носване повърхностния слой, 
който се съснтнява и подгот- 
вява за сеитба.

Преди сеитбата обезателно 
се върши валяне за прибнва 
не честичките в повърхност 
мия слой, задържане доста гь 
чна влага в него и осигурява 
не на равномерна сентбена 
дълбочина. Люцерната се за 
сява като чист усев 
сее като защитна култура. За 
щитните усевн запазват лю
церната от плевели и лошо 
време.

За защита от плевели.

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА шества и благоприятност за 
буен растеж 
Торене с азот не е препоръ
чително, освен когато почва
та е бедна от към тези ве
щества. Най-голямо значение 
за люцерната има торенето 
с фосфор и калий. От мннера 
лни торове най- използвани 
са суперфосфата (в количест 
во от 300 до 500 кгр. на хек.)
и калиевата сол (40 на сто_
от 150 до 200 кгр. на хек.’.

на плевелите.
Почвата, на която ще зася

ваме люцерна трябва да бъде 
отлично подготвена, защото 
семето й е твърде дребно, а 
стъблетата нежни. Върших
ме дълбока оран (от 20 до 
30 см.), понеже само дълбо
чината на оранта увеличава 
добива за около 15—30%. Лю 
церната в нашите краища мо 
же да се засява и пролетно и 
есенно време. Зя тшолетиата 
сеитба нужна е дълбока о- 
раи през есента, за да се сле 
гне през зимата почвата. 1

За есенна сеитба разорява 
ме почвата няколко седмици 
преди засяването, за да има 
вреем почвата да се слегне. 
Между оранта и сеитбата 
през есента трябва да се из
върши няколкократно брано 
сване за по-добра подготов
ка на почвата, както и за у- 
ишцожаване на плевелите.

Люцерната не се засява на 
почва разорана в същата про 
лет защото тогава неуспеха е 
почти сигурен.

или сс

почвата. а за
получаване равномерни доби 
ви препоръчва се засяване 
на люцерната с малък

ЧИСЛОВИЯ ЗА ВИРЕЕНЕ
А По случай 
N вото на женитеСЕИТБЕНО ВРЕМЕ про

цент на многогодишни влак
нести треви. За нашите 
вия

ЗЗаууспешното виреене на 
люцерната най-благоприятна 

ле*АТ*Лбока, рохкова и плодоро 
.■(Лнал-почва, с по—лек състав, 
•нормални' водени и въздуш 
вни,условия. Тежки глинести 
■зн (йепропускаеми почви с до 
>;ШИ:структури не са годни за 
;8иреене на люцерната. Особе 
(НО ?е,благоприятна почва със 
егагнираща вода. Местности 

•лачлюцерната и тя бързо изу 
.адупши условия не са добри 
,за люцерната и тя бързо изу 

-понеже има нужда от

1 АчПри пролетната сеитба на 
люцерната имаме възможно 
ст за благовременна 
вка на почвата. Освен това 
люцерната влиза в зимата ка 
то обраснала, което отстран 
ява опасността от измързва-

„ Усло
най-отговаряща )пет до 

шест кгр. на хект.). 
Засяването на

Аподгото и. ■ . щ*; Лчлюцерната 
се върши на зри начина: с 
ръка, редосеплка в тесни и 
широки редове.

А 4 ■ • .>■' л/ч- | •Ач Ш, ^3
&5-не.

КОЛИЧЕСТВО НА СЕМЕ' 
И ДЪЛБОЧИНА

На един хектар обикнове
но се засява от 25—30 килог
рама люцерна а на добре по 
дготвена почва достатъчно е 
количество от 15—20 килогра 
ма семе.

А
чПролетната сеитба трябва 

да се извърши
най-рано т. е. в първите 3_7
деня по отпочването на про
летните работи. С ранна про 
легна сеитба ползва се

влага необходима за-по 
кълване и поникване на се 
мената. Младата люцерна мо 
же да издържи температура 
от 5 градуса Ц, па не същест 
вува опасност да измързне 
от късните пролетни студове

А
Ч

‘Увъзможно

А т - Г
Ч - С 1ТГЩГЙШ7
I ЩРЕк* ■
Ч :

. КИ САОрС^Ч*
■^Люцерната изисква плодо- 

особено богатацроднапочва,
с-фосфор и калий. В напъл- 

кнашеверовати предели люце 
глшата-ие може да вирее, ос- 
ллан. когато останалите елеме 
чнхи :-цужни за нейното вире 
ьиив:са:биАИ застъпени, тога
ва може да успява и в преде
■йЖЙ”. “7

зим-
ТОРЕНЕ А • ’ната

ч 'АЛюцерната от почвата чер 
пае голямо количество храни 
телни вещества, които тряб
ва да добавим чрез торене. 
Оборският тор не се употреб 
ява за непосредствено торе 
не на люцерната, поради го
лямото количество азотни ве

Най-благопрнятната 
чина на засяване от

4’Адълбо - , А *>почвени 
те условия, но правилно е лю 
церната да се засява плитко. 
На тежки

ч
А
Ч

1^-

А ...
глинести почви дъ Тазгодишните наводнениялбочнната трябва 

-< от 1—1,5 сантиметра.
) град. почувствува и Димитро8'

. Димитровградската г*'

да изнася ( Ул™*™чество.
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Читателите ни пишат

Когато времето в 

е получило истинската
си цена

Сомооблидоният милиционер
се подхлъзнал и паднал в ре 
ката, която започнала да го 

В непосредствена бли
зост на малкия нещастник се 
намираше леля му 
Андонова, която се хвърли в 
реката, за да го спаси, но бу 
йните струи на планинската 
река понесоха и нея.

В този момент на помощ 
им се притекоха милиционе
рът Авдня Красшгч и Доб- 
брин Николов, работник ог 
село Звонци.

На около триста метра по 
течението на реката, 
ционерът Красннч успя да из 
бави малкия Драган.

Днес Драган Петров се чув 
ствува добре.

На снимката: Малкият Дра 
ган Петров и народният ми
лиционер Авдия Краснич.

Любомир Яначков

Към края на месец март, 
в набуялнте води на Ракнт- 
ска река замалко не изгуби 

тригодишният 
Драган Петров от село Звон 
ци. Минавайки по моста, той

носи.
живота си Милица

За случаен пътник Долна 
Лисина край Босилеград е си 
мвол на романтика и излож
ба на природни красоти, ня
кои сякаш все още нетъкна 
ти от зъба на нашето време. 
-Шез долината минава игри
вата и красива Драговищица 
с благородни пъстърви, пара 
лелно. с нея добро шосе, по • 
което лишават модерни ФАП 
■ове. а ляво и дясно по баири 
те. прошарени с букаци и 
прорязани от безброй пото
ци са разположени махалите 
на селото Паневнца, Габри- 
че и Селище, отдалечени от 
центъра на селото и по няко 
лко километра. Центърът на 
селото, „село" го наричат, се 
спуснал на шосето с няколко 
къщи, основното училище и 
кооперативния дом. Под шо
сето, край самата Драгови
щица все още се крепят водо 
нични

пълнителни приходи, покрай 
онова, което дава животновъ 
дството, поените и стръдни 
нивички и буковата гора. Ля 
во и дясно от шосето се жъ 
лтеят издялани траверси, кои 
то ще заминат кой знае къде 
а които донасят хляб на мно
го семейства. , ~

— Защо се е събрал този 
народ? Събрание ли има?

— Ей там прочети оная бе
лежка!—лукаво се услйгхна е- 
Аин стопанин и оправя коже 
ння

се продавачът ако някой на
прави забележка по адрес на 
теглилката. Купих кибрит, ка 
кто ми казаха, но с нея не 
можах да запаля цигара. Съ 
беседникът ви отново се у- 
смихна и напомни, че мага
зинът е разлепен и влажен, 
но че не се предприемат мер 
ки за поправката му. При то 
лкова зндарй!

— Десет! А казаха че изку 
пуването е започне в осем 
часа. Брей тия управители ма 
коперацията си мислят, че 
ние работа нямаме.

— Айде море... нищо, час 
два по-рано или по-късно. На 
вярно са се задържай! пове 
че в Горна Лисина — добавя 
един с критична усмивка.

Мина десет, мина единаде-

да дойдем? Изпратете човек 
да види какво става. И зами 
на човек да види какво става 
и се върна нерадостен. Зари
те управителят казал, че в 
Долна Лисина изкупуването 
няма да стане в този ден, а 
че той не бил виновен зара
ди погрешното осведомяване.

А писмото? А печатът?
Нищо, нищо! Ще се разпра 

вяме на кооперативния съвет 
но язък за агнетата. Да, язък 
и за изгубеното време: стоти 
на души, над хиляда агнета. 
Тук времето още не е получи 
ло истинската си цена.

Ах Зарете, шепнат хората 
и товарят агнетата в кана
та или започват да ги мамят. 
И тръгват по обратен път. 
По нагорнището. Някои, каз 
ват, за два часа няма да мо 
гат с волове и кола, да стиг
нат в домовете си.

А на дома стои обявление
то. Ясно, конкретно и с пе
чат!

мили

каскет.—А надзърни и 
в магазина да си кутппй ки
брит!

На външната стена на. коо 
перативния дом е залепено о 
фициално съобщение на коо 
перативното уттоавленне:

„Дана 29. Ш, 1962 године 
обавийе се откуп стоке... Це 
на ^агашцима по дедном кн 
лограму 230—250 динара. За 
говеда и млада ргад од 110— 
140 динара по ]'едном килог- 
раму. Управа.”

Разбггра се, ударен е и пе 
чат. Четат това и по-малко и

сламени покриви, 
с кречетала, малки камъци, 
подизала, мучници, със сани 
за сваляне на камъка, бяла 
паяджина и понякой водени
чар който за една нощ мо.же 
да смели около 60—70 кило
грама царевица. Хората ка
рат пшеничното зърно в Бо
силеград, но и воденичните 
работят, тъй като на тях да
нък не се плаща, тъй като по 
край това може да се лови 
пъстърва или да се прекара 
•една романтична нощ, ако е 
човек млад и има любима. 
Отсам „село" през Драгови
щица кацнало малко манас-

Случайносш или • • •
нещо, което не,е гледал... И 
да не забравяме всички пос
ледствия от това... Да намек
нем само, че все пак това не 
е постъпка на правилно обмн 
слящи хора... Или да се за
питаме, да ли това е „случай 
ност” или...

Впрочем просъдете вие са 
мите!

В Босилеград се прожекти
рат два филма седмично. Хо 
рата (понеже за сега фил
мът им е ед|шствено развле
чение) почти непропускат 
филмите. Това е хубаво, но...

Думата става за случка, ко 
ято съвсем не е приятна, а о 
ще повече желателна. Но за 
това пък няма да я премъл-

повече грамотни хора и се у 
смихват — едни заради това 
че ще стане изкупуването а

Дали някой ще понесе отго 
ворност за тормоз на хората, 
и на агнетата! Радой Дончевчим... „

На 31 март трябваше също 
да се прожектира филм. Би 
летите бяха разпродадени... 
Зрителите с нетърпение очак 
ваха започването на филма. 
Обаче електрическия ток бе
ше прекъснат не само в ки
нозалата, но и в целият град..

След напразно изчакване 
на електричеството, хората 
си разотиват. Директорът на 
шшото беше съобщил, ,че пр 
ожектирането на филма ще 
бъде на 1 април в 15 часа. О 
баче за нещастие и тоци ден 
нямаше електричество. То ед 
ва бе пуснато на 2- април.

Гражданите, конто бяха вз 
ели билети започнаха да се 
разпитват кога ще се прожек 
тира филма, за който те вече 
имат билети. Техното ннтере 
суване не беше удостоено с 
отговор...

Следващата седмица на 7 а 
прил бе прожектиран друг 
филм. Разбира се билети за 
него трябваше отново да се 
вземат. И хората взеха... (Та 
нали филма е пдннетвеното 
развлечение!). Но всички не 
годуваха. Защо не беше про- 

който

Малко кооператори се по
хвалиха с дейността на коо
перативното управление. Ня
кои продумаха да се причис
лят към кооперацията в Бо
силеград.

...А Драговищица бърза все 
тъй равнодушно към Босиле 
град. Някои селяни с пътни 
торби чакат рейса. Из бука
ците подсвирква пролетен вя 
тър. Белеят снежните преспи. 
Куковицата все не се обаж
да. Пролетта е закъсняла и 
още пушат комините, оше се 
пие варена ракия, още миру
ва алатът на зидарите по ма 
зетата.

Активност на завода 
за стопанска пропаган

да в чужбина

тирче,, с интересна, многове
ковна история, която обаче е 
■проследена само от местни 
те хора, но в която има вер
ни неща, защото старата пое 
тройка говори за далечното 
минало. За съжаление, стено 
писите са покрити с мазилка 
•от по-нова дата, а в стария 
дял на черквата се влиза 
през съвсем малка врата, зад 
които археологът навярно мо 
же да открие твърде интерес 
ни неща. В двора, пред чер
квата е гробът па първия ли- 
сински свещеник, ръкополо
жен, както пише на паметни 
ка през 1866 година, който е 
купил и първото евангелие с 
помощта на видни селяни за 
160 гроша през 1868 година. 
Това сведение той е написал 
собственоръчно на книгата и 
това може би е единственият 
паметник за миналото на До 
лна Лисина...

Заводът за стопанска про
паганда в чужбина е израбо 
тил програма за работа през 
1962 година — преди всичко 
програма за участието и ор 
ганизнрането на колективни 
изложби на около двадесет 
международни панаири и из 
ложби. В организация на тог 
зи Завод домашните изложи 
тели най-напред ще се появ
ят на панаирите в Лайпциг, 
Будапеща, Познай, Пловдив 
и Бърно. Предвидено е също 
така, югославски изложите
ли да участвуват и на пана
ирите в Милано, Гетеборг, 
Триест, Кьолн, Солун и Ви
ена, както и в Канада и 
САЩ (Торонто и Чикаго) и 
в някои градове в Азия и А- 
фрика (Смнрна и Казабран- 
ка, Тунис и Дамаск). Само
стоятелни изложби ще бъдат 
открити най-напред в Лагос, 
главния град на Нигерия, е 
след това в Камбоджа и Ло
зана.

други зарад „грамотността" 
на управата.

В магазина един навъсен 
продавач услужва като че ли 
хората не плащат, ами безпл 
атно взимат стоката.. Тросва

сет, мина дванадесет...
Агнетата блеят. Гладни са. 

И хората негодуват. И те са 
гладни. Пък и цял ден им 
пропадна. Къде е Зарете, уп 
равителят? Кой ни подлъга Марии Младенов

Здравната станция в Звонци трябва 

да се превърне в Дом на народното здраве
крие Дом на народното здра 
ве в Звонци.

Здравната станция трябва да 
се превърне в Дом на народ 

ното здраве

С дограждането на новите 
помещения, здравната стан
ция ще разполата с 18 отде 
ления. В едно от тези отделе 
ння ще се помести здравния 
пункт, за който са необходи
ми занчителшг материални 
средства за набавка на рент 
генов апарат и други необхо 
дими медицински уреди.

Управата на здравната ста 
ицня-няколко пъти се е обръ 
щала за помощ към компе
тентните органи, но досега 
не са намерили нужното раз 
биране от тях. Като проблем 
номер едно па здравната ста 
нция е липсата на линейка.

— При спешни случай, ние 
сме немощни, заяви управи
телят на здравната станция 
Миодраг Пейчич. Село Звоп- 
ци е отдалечено от по-големи 
тс лечебни центрп у нас и 
набавянето на линейка ще тр 
ябва да сторим в най-скоро 
време.

Днес здравеопазването в 
района на село Звонци чув
ствително е подобрено. В зд 
равната станция в село Звон 
ци работят 1 лекар, 1 зъбо
техник, 11 служащи.

Всеки ден коридора на зд 
равната станция е пълен от 
пациенти. Особено по време 
когато в Звопци е пазарен 
ден. Идват хора от иай-отда 
леченитс села па Дерекула, 
идват работници, миньори, 
служащи...

При зъболекаря идват до 
ри и хора от Димитровградс 
ката
хиикътч Живота Попович на 
далеч е известен с тога, че 
безболно вади зъби.

Това нещо е още едно дока 
зателство, че е време да се от

Още през 1956 година запо 
чна строежа на здраввена 
та станция в село Звонци. То 
ва е първата и единствена 
здравна станция в целия Де- 

обхващаща, около 20 
15.000 жители. Ст-

Пулсът на новото време се 
долавя пред кооперативния 
дом. Неделя е и на ширината 
пред дома се е събрал народ. 
И много агнета. И много же 
ни с хурки вретена и много 
мъже в дрехи от черен и ка
фяв шаек, с кожени каскета, 
с гумени ботуши. Момите но 
сят лачени гумени ботуши. 
Лисиичани на пръв поглед се 
откриват като добродушни хо 
ра, на които, както и на вси 
чки босилеградчани е присъ
ща една вечна усмивка на 
цето, от която лъха оптимиз
ма на планинеца, изпълнен 
със здраве и свикнал на тру 
дности. За започване на раз
говор не са нужни формално 
сти. Делови език по избор, 
шопски, български или сръб 
ски. Мнозина от тези хора са 
познати зидари и като таки
ва са работили в различните 
области на България (в мина 
лото), в Сърбия или Черна Го 
ра. И днес всяко строително 
предприятие в страната раду 
щно ги приема, защото нада 
лече са познати като добри 
майстори и почтени работни- 
цич. Зидарските приходи, ко 
ито те осъществяват през ст 
роителния сезон,-и днес са ва 
жна позиция в семейния бю- 

, джет. Няма почти семейство, 
"което не разчита на тези до

жектирао филмът, за 
те имат билета или пък за- 

им върнаха?

И Звонска баня ползува услу 
гнте на здравствената стан

ция що парите не 
Не губят ли ръководещите 
на киното доверието на свон 
те граждани? Най-сетне 
кой не е длъжен да заплаща

рекул 
села с над 
роежът на станцията финал 
сираше тогавашния Обшин- 

народен отбор в Звонци, 
който отдели 200.000 динара 
за построяването на първия 
етаж на тази необходима по 
стройка.

Близостта на банско-клима 
тнческата лечебница—Звонс 
ка баня (която е отдалечена 
само 2,5 километра от Звои- 
цн) дава възможност н бан 
ските гости по време на сезо 
на да ползват услугите на 
здравната станция. Прегледи 
на банските гости по време

нн-
(Според Прес-сервис)

ски

Съвети па лекаря
В скромно уредените отде 

ления на тогавашната здрав 
на станция работеха 1 лекар, 
1 болиогледач и 1 акушерка.

С развитието на 
дело в този район, нуждата 
от една по-съвременна здрав 
на станция все повече се чув 
ствуваше. Затова през 1959 го 
дина започна постройвапе па 
нови отделения на здравната 
станция. За дострояването на 
същата, Републиканския за
вод за обществено осигурява 
не е отпуснал парични сред 

износ от 3,000.000 ди-

Циреина сезона става три пъта сед 
минно. Гостилиичарското пр
едприятие „Черни връх” от 
Бабушпица би трябвало да 
подпомогне усилията иа хора 
та по здравеопазването от 
Звонци, защото и то бп има
ло полза от модернйзнрането 
и разширяването на здравна 
та станция, именно поради 
това, че голям брой гости н 
два па лекуване в тази баня.

Днешните нужди па насе
лението от този район наис
тина налагат подобрение ме 
лерпизнране па здравеопазва 
пето в този район.

минното
Циреите, това често заболяване на кожата нерядко 

се явява както у най-малките деца (още в първата годи
на), така и при личности на средна възраст и дълбока 
старост. Причинителят на болестта са микробите на 
стрепто н стафилококнте. Съществуват па всяка човешка 
кожа. Ако не се обърща достатъчно внимание на хнгие- 

откритнте части лицето, ръцете и нозете, идва 
до заразяване с цнр поради замърсяване.

Комплицирания във вид на отравяне на кръвта (се- 
иса) могат да настъпят, ако циреите, нарочно онези на 
лицето се нзтискват.

Циреите имат различна големина — орех, яйце или 
шака. Болният се чувствува отпаднал, усеща по тялото 
си тръпки, а в ставите и мускулите болки. В някои слу
чаи дохожда до скокообразно повдигане иа температура
та (39 и 40 целзнусовн степена).

Най-ефикасно Ще се запазим от циреите, когато про 
веждаме определени хигиенични мярки, първеиствено из
миване със сапун и топла вода на откритите части на тя
лото. То е особено важно за твърде космати 
понеже през отворите край космите леко преминават не
чистотията и различни микроби. Ако п покрай провежда 
ните хигиенични мерки се появат гнойници, които дове
ждат до циреи, тези места на тялото трябва да измием с 
топла вода и с малко разтворен хнперманган, а след то
ва слагаме борови компреси.

пата на

ства в
нара, а към тях здравната ста 
нция е добавила около 1 
ои динара свои средства и с 
тези инвестиции ще се завър

мили
М. А.

ши дострояването на втория 
етаж на станцията. Събрание на избира

телите в Горна 
Лисина

ЛИЧНОСТИ,

Годишно събрание на синдиката 
на обществените работници

На 7 април тази година в 
село Горна Лисина се състоя 
събрание на избирателите па 
което присъствува и другаря 
Стойне Иванов директор иа 
основното училище в Босиле 
град. На това събрание изби 
рателите бяха запознати с Об 
щсствених план на Боснлегра 
дско за 1962 година.

На събранието стднаха о- 
жнвенн разисквания във вр 
ъзка с плана за стопанското 
развитие на Боснлсградско.

Циреите бива да сс лекуват без съветване с лекар. 
Преди, циреите са отстранявали преднини хирурзите — 
с пресичане; днес това вършат и обикновени лекари. 
Покрай различни компреси и облъчване, в лекуването се 
използват и антибиотици — инжекции или апчета на н*- 
ницилин и стрептомицин.

В случай, че лекуването с пеницилин и стрептоми
цин не е успешно прави се антнбиограм. Така сс получа
ва микробът причинител на циреа и със сигурност мо
мее да се утвърди на кой антибиотик тези микроби реа
гират.

досегашната работа.клал за 
В дискусията везха думи го 

брой делегати които 
собено спряха върху 
начин на награждение, изра 
ботваие на правилници, изпо 
лзуванс на годишните почив 

вън от Димитровград и пр.

На првн април в 'залага на 
, Културния дом в Димитров

град се проведе годишно съ 
брание на общинския отбор 
на синдиката иа обществени 
те работници. При голям бр
ой делегати представители 

. на просветата, здравеопазва 

. ноо, банката и администра
цията другаря Любисав Или
ев поднесе изчерпателен до-

се о 
новия

лям

община, защото зъботе

ки
За нов председател бе из- 

Неофит ГъргоБ. Б. Лбран другаря
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Пропукват греди. Трополят 
камънаци. Изведнъж между 
вълните се преметва коруое 
ст ствол на върба. Между кл 
онацитс се мярва човешка 
глава. На брега хората отно 
во изтръпват. После от всич 
ки страни заблъскват прог- 

стъбло с дъски. Вп- 
въжета в клоните.

Три месеца небето се за 
ключи. Не

се пресече по-широко отбив
ната степа със стоманени ши 
ла-къртачи и с възрив. Л тая 
стена е обхваната отвсякъде 
с вода. Може да се работи са 
мо завързан за брега с въ
же, потънал до гуша във во 
дата. Там бяха се гмурнали 
вече двама здравеняци пла- 

Влизат Стаииш, Ми 
лен и още трима от долните 
села. Милен почувствува, че 
кожата му настръхва и се н- 
зопва ог студената вода. В 
ушите му шуми. Пращят ос
тро пистолетите. Притъмня
ва и бурята прнтихва. Там 
горе на високото, в домове
те затрептяват светлини, ви
ят се нагоре крехки струйки 
дим. И тая спокойна светли
на зад прозорците, и том син 
кав дим, и у тъпканите пъте 
ки, и примамливият мирис 
на препечен хляб напомнят 
за дома, за Балар баши, за 
майката. После Милен не ви 
жда нищо, пистолетът тре
щи, ръцете се тресат, гърло
то засъхва и само светлини
те трепкат, трепкат, трепкат.

Лудата вода връхлита отве 
днъж, разрошеиа, разбунена 
и дива. Стената изпречва гъ 
рдн пред стихията. Доле в бе 
зданата ври, закипява клоко 
чи. Тогава Милен Караджата 
забелязва човек, вплетен ме
жду клонаците на откъртена 
върба. Ръцете му отмаляват.. 
За секунда го обхваща ст
рах. После се отлепва от ске 
лята, спуска се във водата. 
Вижда само, че още някой 
скача в бездната. А на брега 
хората застиват. Някаква си 
ла притиска всички в куп. 
Талазите се разбиват в стена 
та възземат се бясно нагоре 
и изриват парцалнви водни 
стълбове. Ледени пръски ши
бат по тръпните лица на хо 
рата. Всички стоят вцепене
ни. После някой закрещяла 
диво и задавено. Тоя вик ра 
здрусва човешката стена, ра 
зби я. После всички бързат, 
блъскат се, ттгчат, а зашо. ни 
кой не знае. Резливата врява 
надмогва > • и се дави в бобо 
тенето на стихията. Някой 
Подхвърля въжета във вода 
та, кипналата бездна ги дър 
па безмнлоентно от ръцете.

сирените. Ръмжаха заггьхтя- 
ни камионети. От височина
та се сриваха към клисурата 
стотици човешки сенки. От
далече през 
на пороя, те се виждаха като 
точки, като разровен мраву 
няк. Павел се спря за миг. За 
слуша се гузно в тия гласо-

прокапа капка 
дъжд. Земята се сгърчи в о- 
гнена треска. Потъмня и се 
напука като устните йа бол
ник. Ала скоро ще рукнат е- 
сенните дъждове. Затова на 
язовира бързаха да насмог- 
нат, да пуснат тежките сава- 
ци, да заприщят водата. Дене 
в клисурата кръстосваха ст 
отици хора, събаряха дъсче
ните бараки, къртеха релси, 
измъкваха тежки машини и 
бетонарки, оправяха леглото 
на водата.

Тоя ден Павел премаля от 
жегата, но беше доволен — 
три чувала картофи извади 
от Дъбница. Привечер наси
па конопения чувал, подгър- 
бн се и запъпли нагоре по сгр 
ъмната пътека. Дъхът му па 
реше от жегд. Гърлото му бе 
ше сухо и ожулено.

А помещението беше като 
кошер. Тоя ден даваха запла 
тнте.

— Мойто норма многу да 
ва, заплата малко дава. Мене

мътната стена

пилото
римчават 
Теглят към брега. Старата въ 
рба се дърпа като вързано 
подплашено животно. Ог маз 

й клони измъкват три

ве. нмпци.
Как да оставим картофите! 

Душата си бе оставил при 
тях... И побягна още по-енл- 
но. В Дъбница се довлече пр 
емалял. Дъхът му спираше. 
Олюля се п сшпшг. Разтрепе 
раните му ръце загребаха жа 
дно тиня и картофи, пълне
ха прогизналня чувал. Обля 
го горещ пот. Срещу него на 
литаше н кипеше разрешена 
велна. Гърлото му се схвана. 
Гласът му пресекна н се уда 
ви в талазите. Главата му нз 
плува, скри се, пак се пака- 
за. Огнена светкавица проце 
пи небето. Стихията наемете 
шубраците. Замята се лудо и 
бясно. Павел изчезна под въ 
дните.

А долу в клисурата хората 
са настърхнали, замаяни и 
тръпни. Така са селяците по 
вършитба, така са майките, 
когато раждат, така са пче
лите, когато разровят коше
ра им. Нови сили се ражнат. 
Хората стават други. Тогава 
в сърцата има повече чове
щина.

Дядо Климе пъшка под те 
жката дъска-буковица, пъп
ли по хлъзгавата пътека, пре
плита крака — и той помага. 
Помощта оправя човека. „Ла 
комията ръце няма, а човека 
за очите хваща” — така си 
мисли старецът. Тоя дъжд 
може да го довърши, в чер 
ната да го прати, дядо Кли
ме срещу тая мисъл кротко 
и мъдро. Едно чувство го об 
взема, такова като при Була 
ир, когато Тургут паша нали 
таше по тях на юруш. И из
веднъж му стана мъчно, че 
гшопиля живота си в мъка. 
После му домилява за стара 
та — отиде си тихо, духна я 
животът като свешяца. И 
кой знае защо му идва на ум 
да й направи чешма, с добра 
дема да споменват хората 
Петруна, стопанката му. Та
ка си мисли дядо Климе, пъ
пли по пътеката, пада, греда 
та го натиска, сърцето му 
ще се пръсне, пак се надига. 
А край него трополят камъ
наци, небето се раздира и дъ 
ждът плющи. Зад стария ре- 

прегракнал глас Милен

шгге
примрели трупа: Милен, Па
вел и Стаииш.

* * *

— Шшш-т, тихо! Спи...
Павел отваря очи. Пак е в 

болницата, цял месец е вече 
в тая болница. А сто сега над 
него се иадвисили дядо Кли
ме, Стаииш, Марин и Ред- 
жеб. Те го гледат и той ги гл 
сда, усмихват му се и той со 
усмихва. И изведнъж сякаш 
му замирисва на цимент. И 
тоя мирис го упойва така, ка 
кто морето упойва рибаря, та 
ка както дъхът на угарите 
мами орача. Дядо Климе от
гръща ръждива конопена къ 
рпа. Заклал е дядо Климе св 
оята кокошка, с червен пи
пер я е посолил.

— Вземи, Панко — кани го 
тихо той, — вземи да сдоби
еш енлица. От мен толкова, 
па от бога повече.

После му разказват за Ми 
лен Караджата. Милен бил о 
ще в София в болницата. Кр 
акът му бил гипсипан. А Па 
вел чувствува, че нешо, в гъ 
рдите му се надига, сърцето 
му пърха като уловена стич 
ка. Гледа той тьм лица неоър 
снати и груби, гледа ги и се 
чувствува виновен пред тия 
хора, за Милен Караджата, 
и за нещо друго по-голямо и 
по-важно. А за какво друто' е 
виновен Павел, самичък не 
знае. Само се чувствува гу
зен, потиснат и виновен. Ех, 
та нима Павел беше вино
вен, че се страхуваше от хо
рата досега?... Та нима Па
вел беше виновен, че си жи
вееше самичък?...

. : ■
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Тома Роксандич: —Изпълнение на харфахилядо пестотин лева нищо 
не купи — премигаше безпо 
мощно смуглото турче Ред- 
жеб.

От два месеца строежът 
правеше преразход. Машини 
те се повреждаха често, про 

. ектантнте нещо бяха сбърка 
ли и директорът намери лес 
нината, започна да реже нор 
мите.

— Единадесета категория 
скала. Корава не, ами кора
ва като туч. Бургия не лови, 
па и плащат за осма катего-

И 6 Ъ Р
Протичай, Ибър, спокойно, 
ти вечно бистър и пенлив — 
под нашето небе свободно — 
юначен, весел, горделив.

I

Слънцето цето ти поздрави изпрати, 
луната по небето плува 
и милно към теб глава поклаща — 
бистри ти води целува.

рия.
— Карай през просото оба 

ай се шипткав здравеняк.
— Лошо прави, ай, не е ху 

баво тоз работи — завайка 
се пак Реждеб.

— Какво ми се плачеш на 
мен. Вчера си бръснех брада 
та, ще идеш при директора 
— намигна Марин и прихлу 
пи каскета си.

— Какво като е директор, 
бтема няма да му цепя! — на 
дигна най-високо Караджата 
н жилите на коравия му вр
ат се издуха до спукване. — 
И оня патравият домакин на 
стола ти сипва водица, апарт 
мент ще прави. Да мн дадат 
право на такива шушумиги 
главичките ще им скъсам ка 
то на врабчета.

— Твоята братина — пила 
коза вино — па тръгнала да 
плаши вълците — обади се 
иак с пискливия си глас Ма

В борбата бунтовно си шумолил 
срещу убийци и тирани, 
тревожно си проклииял врага вот 
и скривал нашите партизани.

И днеска си велик и свободен, 
над те бе грее родно слънце 
и никога по — щасливо и свободно 
не е туптяло нашто сърце.

Протичай, Ибър покойно, 
ти вечао бодър и пенлив 
под нашето небе свободно — 
юначен, весел, горделив. ;
Гордей се, Ибър, н вълнувай 
над теб отново слънце грей, 
край теб гората тихичко шумоли — 
със нея свойта песен ней.

рин.
— Трай па ти бе, мушица 

ми се видиш — сряза го над 
мено Караджата.

— Брей, че го рече — не се 
предаваше Марин.

— Тия работи не ставт с а1 
фектации. Има си профкоми
тет за тия работи. Ще се оп 
лачем — намесва се в разго 

... вора и Станиш.
— Значи благата дума же 

лезни врата отваря. Виж къ 
де съм се порязал — закиска 
се заядливо Марин.

Павел се надигна. И той ис 
каше да каже, че гарван на 
гарвана око не вади, но ду 
мите му се спряха на езика. 
„Що тн трябва да плюеш сре 
щу вятъра” — помисли си 
той. Народ всякакъв. Прели 
години беше говорил за Мар 
чо, председателя на съвета, а 
на другата година Марчо му 
наложи да насади нивицата 
си с тютюн... ■

Изведнъж сирената проце 
пи задушния въздух От пла 
нината налиташе стихия. I о-

ве с 
Каралжата-

— Варда-а-а, магаре барут
кара.

__ Ще каталясаш, бе мом
че — съди го задъхан дядо 
Климе.

— Дреме ми пуловера, дя- 
дка! — като картечница из
рича думите Милен. Възбу
ден. запъхтян, прелял от си
ла. В буйността, където няма 
разум, където има само сър 

силата на Милен.

Александър Дънков

Вест от 1шмиазияша

Клубовише-могъщ фактор за йродълбочаване 

и дойълняване
це, тям е 

— Млалост, па младост — 
треперлива и хрипкава въз
дишка се откъртва от гърли 
те на ляло Климе и той пак 
помъква гредата.

А доле в теентшата трябват 
грели. Язовирът скопо 

затова отбив

на знанията
Извънучилищната дейност 

на учениците от Димитров
градската гимназия обхваша 
и работата по различни клу 
бове. В гимназията работят 
литературен, физико-матема- 
тически географски и марк- 
сически клубове, работата на 
които се ръководи от учени- 
ци. Всеки клуб си има свой 
плад, изработен въз основа 
на проведеш! анкети

заинтересованите ученици 
Беседите изнасят самите уче
ници, а преподавателите са
мо направляват беседите и 
тълкуват само по-трудни въ 
проси от дадени области.

Най-завндни резутати е по
стигнал литературният клуб 
макар да не може да се отми 
пат и успехите на физико-ма 
тематическия клуб също та 
зн година е включил и радио

секцията, географския, марк 
сическия. Тази година литера 
турният клуб привлича гол
ям брой ученици, интересува 
ши се от литература. Покрай 
беседите на определени 
учениците имат възможност 
да четат и свои

турни въпроси. На много еь 
брания на този клуб са бил» 
обсъждани съвременни Р°м® 

стихотворен“ 
творби, теми от областта на 
критиката, есеистиката и пр- 
оче. Също са били разглеж
дани н редица произведения 
от българската литература-

В дейността на физико-5*1' 
тематиечекия клуб съшо та
ка личи разновидност и 
гатство на обсъдените въпР 
си. Най- интересна и най-И“ 
сетена е била беседата ,А„ 
вмата енергия в Югослав,,я ■ 
Голям интеерс е бил пр°я®? 
към радиосекцията на клУ® 

Географическия клуб съ 
е развил жива дейност. Ва 
интересна е била беседа 
„Пътят на човека към звеЗА”

много
ни, разкази,ше се завирява. 

ната
га водата се сгттгпа само в де 

глина и

стена е пресечена и се
теми

бел яз от камъни. 
гт>ел#. Но тая глинена играч
ка стихията те я помете, ше 
задръсти изтичалото, ше см а 
чка и наемете машините. А 
да се отбие отново 
ше трябват двадесет дена. За 
двадесет лена тоя бетонен ве 
ликач. врязан в двата баира, 

бъде паларизиран. Зато
ва поел глинения яз се сто\пт
__7 още три баража от греди
и камъни. А трябва още да

оригинални 
литературни творби. Клубът 
е станал трибуна и на 
лежи от предприятията то се

мла- 
кои-

интересуват от литера
между

водата,
рс, където извираше реката, 
се изсипваше пороен дъжд и 
с трясък се носеше насам. В 
помещението се надигна глъ 
чка. Павел се прокрадва на
вън. Още един чувал с карто 
фи трябваше да прибере от 
Дъбница. Той сви през дър
вения брод. Реката беше лу
да. Планината бучеше глухо 
и страшно. Гранитният й гр
ъб се стопи и потъна в чер
на оловна стена. Сводът се 
сниши. Сгромолясаха се ся
каш от небето канари. Земя 
та застена. Сухата трепа на
стръхна и затрепера. Заударя 
ха студени едри капки. От 
небето се стрелнаха сиви ни 

Притъмня съвсем. Па-

Слобя активност на студентите от Димитровградско в Ниш
На факултетите и полувио работи. Това значи че Ш

училища в Ниш тази у от студентите 7Г™' че 50% 
чебна година редовно след- дово^телен успеГ^ 
ват около 25 студенти от Ди у '
митровградско от които по
ловината са стипендианти.. О 
баче, с успеха на студентите 
от българското национално 
млацинство в Ниш не можем 
да се похвалим.

ше

ват
шнте териалното състояние на сту

га^т-Т' "° слабото им зал7.
ята ™ ° аА"ване "а знаии ята, които изисква съвпеме
нното обучение. При това то 
таВ^п«1НаПОМИИМ и не добоа 
вкаГкоя>тСИ°!1аАНа °Риентиро
вствитедно8

ХУПокоай На учащите се. 
иат^е Това- изглежда че 
с^™1т студенти започват да 

недостатъчно добие 
лиицГит™1 ^ средните учи- 
яние „Н™Ва нещо оказва вли 

успеха на студен- 
тТо*^Г Първите няколко

неза

ГОСТУВАЛИЯ 
К ДИМИТРОВГРАД

Ако към това добавим, че 
минимален брой студенти е 
взел участие в обществено- 
политическия и културно-за- 
бавен живот, 
от миналата

те’\

Марксическият клуб ® 
ветил голямо внимание иа 
просите на нашата Дейс1В^’. 
лност. Обсъдени са и 
общи въпроси от марксиз5' 
Между беседите които 33 
гат актуални въпроси от 
ксическото развитие са: » 
Ниализмът и войната" я " 
Циализмът я отмиранет0 “ 
държавата".

В Димитровград гостува ан 
самбла за народни песни и 
танпи „Оро” от Ниш. Бяха ла 
дени две представи и то ед
ната за ученици а другата за 
граждани.

Двете представи бяха масо 
во посетени, а изведената пр 
ограма от хора, народни пес 
ни. Фолклор и оокестапа из 

• ненадиха лимитрочгпздчанм 
с разнообразния репертоар.

произлиза, че 
година не мо

жем да бъдем доволниВъз основа на статистични 
те данни от миналата година, 
можем, да кажем че успехът 
на студентите е незадоволите 
ден.

Миналата година 10 студен
ти са загубили годината, а 
трима са абсолвирали но и- 
мато ще изпита и дипломски

както
по отношение на успеха, та
ка и от останалите 
ст. активно.

шкн.
вел тичаше през полето към 
Дъбница.

Там в клисурата, където бе 
Ше язовирната стена, човеш
кия глъч н врява надмогваха 
Тътнежа и бурята. Пищяха

Аако си поставим въпроса: 
на какво се дължи неуспеха 
през изтеклата година, ще от 
крием причини от най-разли
чен характер. Главна г 
на за този неуспех не

вл
причи-

е мъ ».а с. &
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Прмказка за възрастни
Димитровград е освободен 

„г турни16 през втората по
ловина на миналия век. Пър 
вн училиша, за които същес 
-«уват дани са били в самия
Димитровград и то в „Стро
ева чешма" в едно от ки 
дните на едно ханче което е 
бяло някъде където се сега 
намира чешмата. Според из 
веС1ии сведения то е по-късно 
с изграждането на „Манасти 
ренхето" пренесно там да би 
се за късо време пренело 
в самия град след изга ,,нява 
него на турците.

Към края на миналия век 
построено първо училище 

т0 да мястото сегашната 
иазията, а след няколко годи 

е повдигната сграда в 
чешма" която и

Атанасов, Димитър Яки 
мов, Еодитим Енфенджиев, 
Петър Димитров, Петър Ма 
нов, Димитър Леков и Геор
ги поп Николов До 1890_91

сил Сведения за броя на учени 
ците съществуват от 1911—12 
година. Така 
година в

През 1912—13 година също 
така са ббили девет парлел- 
ки с254 ученика със 13 учи 
теля от коиго 10 учителки.

През 1913—14 година пара 
лелките са • станали на 8 с 
319 ученика от които 87 мо
мичета със 11 учитела от ко 
ито 7 учителки.

През 1914—15 година пара 
лелките съ също така осем с 
365 ученика с 15 учитела от 
конто 4 гимназиални, 2 про: 
гимназиални 8 хонорарни и 
един по техническо образо- 
виание.

През 1915—16 година учили 
щето се увеличило и е има
ло 472 ученика в I, II и ЙГ 
клас. (10) паралелки с 1 ди
ректор 9 учителки и 2 учи
тела и два гимназиална класа.

През 1916—17 година има
ло е в I, П и Ш клас9 пара 
лелки с 358 ученика и два 
гимназиални класа с 91 уче 
ик 11 учителки.

През 1917 —18 година I, П 
и Ш клас с 10 паралелки и 
404 учерика и три гимнази
ални паралелки с 96 ученика 
с 3 учитела и 9 учителки.

Кирил Трайков

ВЪЛКЪТ СПЕЦИАЛИСТнапример тази 
Димитровград 

мало в прогимназията всич-
е и- Имало едно време едно предприятие за унищоже

ние на домашните животни — „Стокунищожение”. В не 
го работил» между другите диви животни и вълкът като 
специалист. Работата в това предприятие добре напредва
ше докато един ден не се случи следното:

Беше вече към десет часа преди обед когато кури
ерът на предприятието почука на вратите на другаря Въл
чанов. . __

__ Кой е? — изрева Вълчанов — показвайки се от
прозореца на двоетажното здание.

— Аз съм — отвърна Зайко куриера. — Изпрати ме
съвещание...за еднодругаря директор да’ ви извикам 

веднага да дойдете...
— Как? Пак ме викат!? Миналата пролет също така 

събудихте един път по това време. Аз не съм да-гим така ме
скал само по конференции да тичам...

След малко, в малката зала на предприятието къде- 
то бяха всички работници, служащи и ръководството на 
Стокоунищожение” влезна Вълчанов.

— Така другари, трябва да се разберем — продъл-
Несъответствието

Строшена
йга се използву» в тези це 
л„ Също така е повдигната 
н трета сграда където сега 
се намира предприятието за 
преработване на гума. Така 
в началото на този век Дими 
тровград е имал три сгради, 
които се използували за учи 
ли шии цели.

Точни данни за броя на 
учениците и имената на пър 
вггге учители се намират ' в 
една Летописна книга която 
датира от 1879 година. От 
същата година Д имитровград 
получава 
ления и виши класове.

От 1879 година така нарече 
за „Учителска семинария в 
Белоградчик се пренася в Ца 
риброд и просъествувала ка 
то такава до 1886—87 гол.".

Първи) диоектор на учили 
щето е бил Симеон Христов 
ло 1886 год. Първите учите 
лп са
Георги Дерманчев, Георги 
Чолаков и Иван Грегоров. 
До 1914 година изменяли са 
се по следния редослед дире 

и то: Симеон Хрис

докладчика Лиска Хитранова. 
на заплатите между работниците и ръководството на пре 
дприятието довежда до извесно недоволствие между труд 
ящите се. Затова имам конкретно предложение. На нашия 

Мело Високоплатов да се намали заплатата и оста 
година. На директора, техническия

жи

ДИМИТРОВГРАД — СТАРАТА ЧАРШИЯ

лекар
не както в миналата 
и специалистите също така... _

_Не! — ревна Вълчанов. — Аз искам думата, кри
во сте разбрали въпроса за постенето. От къде може да 
се пести ако се намалят заплатите на 2—3 служащи в пре 
дприятието. Предлагам да се намалят заплатите на ра от 
ниците защото те са много...

__ А на другаря директор да се даде награда —
крещяха в хор безгърбначните от последните редове от 
200.000 динара за успешно ръководене с предприятието.

__Аз веднага давам оставка! продължи Вълчанов.
Дошел съм при вас с цел да ви помогна. Вие виждате 
при какви условия живея. Нямате нито хубави пътища 
да си купя коли, а от горе забранявате да се возя с коли 

предприятието. Кой ще работи за 80.000 динара...
На края взе думата генералния директор.
_Аз не искам да говоря за себе си, искам да кажа

специалисти. Те дойдоха при пас да работят по 
и любов към своята ра

год. училището е било с 2 
класа. От 1890—91 година до 
31. VIII. 1914 година то се 
именувало Ш {<ласнр народ
но училище, а по-сетне наро 
одна прогимназия.

Ог 1 септемврий 1914 годи 
на с номер 15022 от 29 авгу 
ст 1914 година на Министер 
ството на народното просве 
щение и с закон номер 167 
от 26 август на Държавния 
зивестник се открива I гим 
назиален клас с две паралел 
ки с общински средства под 
директорството на Георги 
поп Николов.

В летописа се помества и 
следното: На 17 септемврий 
1912 година се обяви обща 
мобилизация ,и в войната вз 
еха участие Директорът Ге- 
орорги поп Николов и учите 
лите Никола Матев и Петър 
Димитров. Никола Матев ка 
то пленик почина у гърците 
на 8 септември 1913 година.

.................................................... ................... .

ко 9 паралелки и то: I кдас 
4, II клас 3 и Ш клас 2. В I 
клас е имало 134 ученика от 
които 31 момиче. В втори 
клас 95 ученика от които 24 
момичета и в Ш клас 65 уче 
ника от които 16 момичета. 
Всичко е било 294 ученика 
със 11 учители от които 6 у- 
чителкн.

за-

освен нолните оте

ЛЕГЕНДА
те на

Как е унищожена черквата 

»Св. Сйас« в Желюша за нашите
тикнати от патриотически чувства 
бота, а не за някакви 80.000 динара. Мога да кажа, че те 
пестят много. Ето, нито един още не е ходил в чужбина.

други предприятия. Специалистите

били Стоян Иванов.
рковните врата и убивали вс 
еки излязъл. По тоя начин би 
ли избити всички хора, кои
то се намирали тоя ден в че 
рквата. А след това била о- 
пожарена и черковната сгра-

(Записал П. Николич)

Край училището на село 
Желюша, което е построено 
през 1872 година, се намира 
ла една малка черква „Св. 
Спас" . Днес черквата вече 
не съществува. Могат да се 
намерят само материали в 
двора на училището, които 
напомнят за сградата. Обаче, 
съществува легенда, която го ^ 
вори как е унищожена черк 
вата.

През турското робство око 
ло Желюша всички баири би 
ли обрастнали с гъсти и не 
проходилш гори. В тях се кр 
иели хайдути и 
Често пъти хайдутите се кри 
ели в малката черква „Св. 
Спас”. Тук нощували, получа 
вали храна от народа и се 
догов.арали за действия сре
щу туриите.’ Един ден турци V. 
те получили сведение, че хай 
дутите се крият в тази черк 
ва. Провели всички мерки да 
ги заловят, но трудът им ос 
танал без успех. Един ден, ко 
гато много хора били в черк 
вата, в селото пристигнали 
турци. Те подканили хората 
да напуснат черквата, но ни 
кой не искал да излиза. Тога 
ва туриптс в.чели един кошер 
и го хвърлили в черквата. 
Пчелите започнали да хапят 
селяните 
иудени да
ците направили заседа зад че

Я погледните как е в 
отиват в няколко страни...

След бурни ръкопляскания 
с предложенията" — конференцията бе закрита.

ПОУКА : Работници, пазете да не се случи нещо по
добно и при вас_.

и викове: „Съгласни сме
«торите
тов, Иван Филипов, Йордан 
Наумов, Иван Ганчев, Дончо 
Паунин, Христо Стоянов, Ва да. Богдан Николов

Знаете ли...
..че в римско време френ

ската река и покрайнина Со 
ма се наричала Самара, а дне 
шната Португалия — Лузита. 
ния.

ИЗБЕРИСЕГА СИшизпиI неверява; ако е грозна-няма 
да ти се харесва; ако е бед 
на-ще пропаднеш; ако е бога 
та—ще ти заповяда; ако бъде 
умна — ще те презира., ако 
е невежа — ще ти бъде отег 

а ако е зла — ето

Гръцкият философ Арис- 
тип бил помолен от един не 

'гов приятел за съвет, с каква 
жена да се ожени. Арисппх 
отговорил:

— Не мога да ти препоръ
ча- нито един вид жена, за 
щото, ако е хубава ще ти из

...че първият брониран ав
томобил е произведен през 
1885 година. Това превозно 
средство е било на парен ДВ 
нгател с стоманена броня.

...най-големи врата в света 
се намират в сградата на Ши 
леровня театър в Берлин: ви 
соки са 7,70 м. и извеждат на 
сцената. Архитектът, който е 
проектирал тези врата е ис
кал да даде възможност за 
свободно внасяне и изнасяне 
на кулпеи и други сцешгчес 
ки рексизнтн, без предвари
телно демонтиране.

въстаници.
I

ШрЕ? АЕХЕМВРЬ 13?? г В БОЕВЕТЕ^ 

срещу турцитв при Иишор ъеуб*г
КАЛЕТА и
Милутии

чителна; 
ти ад в къщи.

„Глупаво" детеАнекдот

Карано вич,ш
които започна щ

мас Алва Едисон, известен 
световен учен.

От лекарската ординацня 
излезла една жена водейки 
за ръка едно намръщено де 
те. Диагнозата на лекаря ст 
рашно я потресе. Дзе първоаприесни4ата и и те.

СРЕЩУ ТУРСКИТЕ 
УКРЕПЛЕНИЯ • / //*

— Твърде неприятно ми е, 
но дължен съм да ви съобшя 
обърнал се той към жената, 
след като прегледал малкия 
и му поставил .няколко въ 
проса, че вашият син е умст 

Съветвам ви

...в началото на Второто ср 
ъбско въстание, 1915 година 
в Белградския пашалък има
ло всичко 24 „народни и дър 
жавнн служащи”. От тях 8 се 
били в юридическа специал
ност, 13 в полицейска, двама 
в финансова, а един е бил ли 
чен секретар на княз Милош.

свой

“ '7^-тТ-

/ /След ТЕ}и и същите били при 
бягат навън. Тур ШайЯйл ш(/Е

сражения
вепо неразвит, 
да не го записвате в учили-Пиротско и <1

Й4имптровгрдд-1 
еко БЯХА осво- Обявена война 

на никотина
щс.1

! Същия ден се състоял съ- 
меен съвет, който решнл мал 
кня да запишат в училище и 
видят какво ще стане от 
го. Не трябвало дълго да ча
кат.

...турците са имали 
хан прн „Елкина чешма” кр 
ай село Гоин дол, а в „Бе- 
леш” е имало четири хана за 
обслужване на пътници . Е- 
днн от тези ханове е бпл соб 
ственост на Каракаш от Пн-

БОАТни от турскотом^о-, 
робство, ИС

В трите големи града — До 
Манчестерн и Бристолндои,

е забранена употребата па 
тютюн по рейсове и автомо
били, по киносалони и скуп- 
щински палатн. След алкохо
ла който във Великобрита
ния се точи ло опреиелени ча 
сове, сега и никотина дойде 
под удар на закона.

След едни мецец при роди 
телите пристигнала учителка 
та и им казала:

_ Той е толкова глупав,
затова няма смисъл да идва 
па училище.

Това дете се наричало То-

рот.
Поганов- 

скня манастир с неговите ре 
збн и икони се явява като пр 
оизведенне от началото на 
ХУП век.

...иконостаса на

.«луга-

. V/

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВГЪРГОВИЯ С „АГНЕШКИ КОКАЛИ“БАИ ОНЗИ

- Слагай го в ТЕПсиятл,6АГ0 
Като рипка е, А само боо
АИИАРА СТРУВА!.

[

-дАБО,А,АвАй БЪр^ЛАРИ, 
Аио ИСКАШ АГНЕШКО ПО 200^ 
НАрА КИЛОГРАМ /. :

<==гш
о

! о



Тзртпотпбо 41о. т
V' яявМОЕТО РОДНОДядо Рисшо и царевицата

СЕЛОДядо Ристо дълго
опъваше да влезе в време се виждал досега! Откъде пива 
инята Нп коопера та взе такава сила? Като из
успя да го нМУя СтоЯн Раснала оная царевица — дауспя да го убеди. Влязоха в ц се нгняглг-ятг кооперацията и заработиха ненагледаш!
като на свой имот.

Една вечер Стоян донесе 
цял чувал с изкуствен тор.
Ддо Ристо пошшна чувала и 
запита:

— Какво е това?

ревнца досега ие сме вижда 
ли в селото. А да видиш ца 
рсвицата па кооперативните 
блокове!.... Какви едри и те 
жки зърпа е паляла...

Е—истппа е, сипко. Наука 
п пак наука.

V

Отправиш ли поглед 
от Груинската планина 
пред тебе се простира 
изворската равнина.

—Е, видя ли дядо, пошегу 
ва се Стоян. — Това е нзкус 
твения тор. Л ти не искаше 
да торим с него. Такава ца

о Виждам пъстри ливади, 
тревите цъфтят и блестят.
Вървя през тях и топла радост 
облъхяа ясния ми път.
А росното утро мие 
и милва моето лице, 
и чувствувам как тупти и бие 
моето радостно сърце.
Денят бебзрой лъчи разплита. 
Блуждае на утринна мъгла 
и радостен труд през равините 
лети на огнените крила.
Земната топлина в огън шемети, 
нивята плуват в светлина 
и тихо шушнат в чернозема 
засеяните семена.

Крум Григоров

Моето родно село 
Извор се зове.
Тук се ражда жито 
И сладки плодове.

ПРОЛЕТТА НАСТЪПИ—Тор, дядо, изкуствен тор, 
Торехме коператнвшгге ннвц 
На нас разделиха остатъка 
да наторим собствените ни 
ви. И ние ще наторим наша
та.

А пък подата му бистра 
как синьото небе е чиста. 
Толкова е яка, 
че може от нея воденица да 

затрака.

Павликеиа Иванова, 
Извор

—Какво?! — зачуди се ста 
рецът. — Как сте могли да 
хвърляте такава пепел по бло 
ковете? Всичко що сте посс 
ли ще изгори... Догодина ще 
разхвърлиме оборски тор...1

— Лесна работа — загадъч 
но се усмихна Стоян. — Не 
ка остане тук, ще видим.

Напролет засяха царевица 
на нивата в „Гюрчнна чеш 
ма”. Стоян, без да каже на 
дядо сн Рнсто, натори нива 
та. Избуяха високи и якн стъ 
бла. Царевицата хубава— да 
й се не нагледаш. Един ден 
дядо Ристо отиде да пообико 
ли нивата. Едвам я позна. Из 
раснала оная царевица като 
гора. Старецът се завърна в 
кЪщн и каза:- 

— Бре, такова чудо не съм

Радой Дон,

да»Г.-1.

3 НАЕТ Е ЛИ

Необикновено оиределяне на далечина
'Най-необикновена 

ца за измерване на далечи
на е съществувала в стара 
Индия. Разстоянието се из 
мервало чрез ехото от рева 
на крава. Ехото е чува 
300 до- 500 метара. Войници 
те на сТара Индия са упра 
жнявали да могат по гла
са на птици и други живот 

човек

квартира има 120 квадрат
ни метра.

едини
Съветският учен проф* 

Зор В. Троитски даде из® 
ление, че е започнало кзц 
тване на повърхнината е 
Луната чрез радиовълни.

Най-ненаситното Същест
во на света е един паяк, ко
йто свяка' сутрин изяжда 
четири пъти повече храна 
от тежината на тялото- си. 
Второто му ядене е девет 
пъти по-тежко, а тт>етото 
тринадесет пъти. Ако човек 
тежък 70 килограма взима 
Толкова храна, той трябва 
да изяде два тона храна.

на(
Пролетта идва. Всички й се 

надяваме и радваме. Реките 
весело текат,- Навсякъде ц 
по-жшзо и шумно. Нивите са 
пробуждат за работливите 

селяни. Реките се преливат 
и рушат бреговете. Слънцето 
започна силно да грее. Лива
дите започват да миришат

на пролет. Лястовичките ид
ват от далечните топли стра 
ни. Ще започнат да се зеле
неят полетата, дърветата.

Много обичам хубавата 
пролет!

Радостна езест
Един лекар-пр-акик « 

провинцията Кориенте в а 
верна Аржентина жива 
благодарение на един ьа- 
ък апарат, който 
сърцето му.

ни или по гласа на 
да определят далечината.

ДВИ2ЙДоца Стоянова, VI 
Драинцн

Ново в съвремената
хитектура в Италий е 
граждането на кръгли къ
щи. В Милано са построе
ни такива къщи, които- и- 
мат виРочина 15 м. и 30 ста 
и за КЕартируване, а една

ар-
из-

Криво разбрала Стана-Засмяна
Наша Стана

„Кое- от 
желаете и как да го изпра
тя.”

Жената на 
нт американския 
„Ню-йорктаймо” била въс- 
дугалевенают произведения 
й"а наУинст-ьн Черчил. Един 
ден тя му написала писмо 
и го запитала искали да й 
продаде една негова карти 
на, макар и някоя най-мал-

солствекиха 
вестник

моите внучета

вече е засмяна,
тича из полето
до пукване на сърцето.

Качва се по дърветата, 
търси гнезда с яйца.
Взима ги и не мисли, 
че към лошите деца се числи.

ка.
„Драга госпожо, — отго

ворил Чърчил-твърде мно 
го съм благодарен за проя 
вения интерес към мазите 
платна, обаче 'ТОтов съм да 
се разделя от едно внуче 
отколко-ТО от тях. Понеже 
и вие имате внучета сигур 
но ще ме разберете’.

Жената му изпратила от 
говор чрез каблограм:

Звър... звър... звър!... 
Аз изтичах навън.
А там чичо Жика 
Писмо носи и вика: По физкултура е първа, 

но по другите предмети запъва. 
Ако не се помъчи

В нивите запял е трактор, 
диплн дългите бразди — 
няма дядовото рало, 
що ореше по-преди.

— „Кой е тук Спасен,
Да дойде при мен.
Пари и писмо му нося 
От батко му Спас.”
И пак се качи на колелото 
Да обикаля градчето.

Никола Николов, УП‘

и научи
не ще добри бележки да получи.

Той от ранна утрин още 
гръмва с мощния мотор 
и от неговата песен 
еква целият простор.

Иван Наков, УП 
Босилеград

У ’ У. У. У ЖШГ У
Ех, моторен глас стоманен.Учениците от Звонци се гот

вят за фестивала
ти зовеш за нов живот. ■

• <■'тн към трудови победи ;водиш нашия народ!

Раздипля браздите плодил I__ти за нови семена —
V —нека в бъдеще щаедиво 1

грее нашата страна! '17
гРАДЙТЕВасил Павурджлев А

Битка без победители и победени
най-много да-
<», МАЛКО ЧКДНО ь

След разплата с 
ните предатели при Аранже- 
ловац партизанският баталь- 

на Милош Дуднч пристнг 
нал на най-високия върх Бу 
куля, където отведнъж го на 
паднали немци,

домаш- са напуснали планинския въ
рх, за който толкоз се кър
вавили.он ЕДНО—

^АСКО НАГРАДИ 
с~*НЛд11а НЛИДЕЯОВД,^ Л-1И° 
ЩЛОЩИр РАНГЕД -ТЕЙЯ^;" 

»АН соколов о? доля -

Мечкачетншщ и 
жандарми. Борбата била же 
стока. Най-високият върх пре 
минавал няколко пъти в ръ
цете на едните и другите.

изхвърлена ощ БОРШ \ \в
самолет МИР н§§

1Й§& отАмериканският аеротранс- порт е направил интересен о 
пит с мечка, като са

ля, п
И едните и другите били 

към края на силите си. Като 
по договор напуснали едно
временно бойното поле. От 
северната страна търгиали 
немците, без да знаят, че пар 
тнзаните отстъпват ог южна 
та страна. Партизаните също 
така не знаели, че немците

38йе§Г‘"' '

МИТРПо случай 70-тня рожден ден на другаря Тито — Де 
ня на младостта и деня на българското национално мал
цинство в Югославия в Звонци се вършат трескави при

я спусна Г»Д01Ч)В от звонци.ли със специален парашутот височина от 10.000 
и при надзвучна метра

скоро
ст на самолета. Мечката се

готовления.
На снимката: Група ученици под ръководство на 

предавателя Зоран Лепоев най-щателно разучават физкул
турни упражнения за фестивала.

спуснала успешно на земята КОГАза време от 7 .минути и 49Фото: Илия Николов секунди.


