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ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪЦРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

Един интервю на секретаря на ОК та СКС 
Босилеград

По-малко търговия, 
селскостопанско производство 

е задачата на земеделските 

кооперации

Посещението на иодиредседашеля Ранкович в Италия

Сътрудничеството между Югославия и Италия
е

а повече

- иринос за укреиването на световния мир
— се азЯъква в съвместното съобщение за разговорите. Сътрудникът на „Сдобод- 

на реч” е посетил Босиле
град и интервюирал секре
таря на ОК на СКС в Босиле 
крад др. Винко Стоянов за 
предстоящите задачи на ко 
мунистите от Босилеградско. 
Публикуваме това интервю н 
за нашите читатели.

„Пред помунистите от Бо- 
силеградската община в нас 
гоящия период стоят твърде 
важни задачи, бяха първите 
думи на секретаря на СКС в 
Босилеград другаря Винко 
Стоянов. Но, основно е прак 
тическото приложение на по 
сгановленнята и заключения 
та на Третия пленум и Из
пълнителния комитет на ЦК 
на СКС. Обаче, като се изхб 
жда от различна проблема
тика в отделните комуни, за 
ключеннята различно се реф 
лектират и се налага да пре

то. У нас на пример се чув
ствува недостиг на някои ку 
лтурн, които произвеждаме 
сами или сме в състояние да 
произвеждаме, а от друга ст 
рана някои, които имаме за 
пазара, дори и за износ, твъ 
рде лошо пласираме. Доста-

След няколкогодишно жи
во, резултатно сътрудничес
тво и подчертано добри съ
седски отношения, и след ре 
днца разменни посещения на 
представители на двете пра
вителства тези дни се нами
ра на посещение в Италия 
подпредседателят на Съюзни 
я изпълнителен съвет на 
ФНРЮ Александър Ранко
вич. Това посещение, което 
дойде по покана на италнан 
ското правителство, не само 
отразява сегашната степей 
на югославско-италианските 

'отношения, но и евндетел- 
ствува за добрата воля и на 
стойчивостта на двете стра
ни тези добросъседски и пр 
иятелски отношения да се 
развиват и подобряват и за
напред.

Именно това настояване е 
- намерило пълен израз и в

настоят за по-бързото разре 
шаване на въпросите от дву 
странна полза и в духа на ве 
че постигнатата съгласност 
през време на тази и преди
шните срещи на държавни
ците от двете страни.”

Двете страни са изтъкна
ли, че _ югославско-италиан
ското сътрудничество не 

представлява само техен ин
терес, но е важен принос за 
развитието на международ
ното сътрудничество и за у- 
крепването на мира.

Накрая в Съобщението се 
казва, че подпредседателят 
Ранкович е поканил минис
тър-председателя и министра 
на външните работи на Ита 
лия да посетят Югославия и 
че от италианска страна по 
каната е била приета със за 
доволство.

След приключването на о 
фициалната част от посеще 
нието, на 16 юни подпредсо 
дателят Ранкович е напуснал 
Рим с цел да обиколи исто
рическите и културни памет 
цици и стопанските и турис 
тически центрове на средна 
и Северна Италия.

съвместното официално съ- констатирали успешен развой 
общение, което на края на 
официалната част от посеще 
нието, след разговорите на

па югославско-италианските
отношения и са изразили го 
товност за по-нататъшно по-

- ">,-т ~ Т.
тъчно е да споменем само 
босилеградската ябълка, коя 
то е твърде качествена и тъ 
рсена на пазара.

За да бъдат правилно ре- 
шени тези и други задачи в 
стопанството и обществения 
живот, налага се по-голямо а 
ктивиране на комунистите, 
както и тяхното идейно изни 
гане. Също е нужно да рабо 
тят повече и в останалите 
обществено-политически ор
ганизации, повече да коорди 
пират с тях.
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ЧесШишка на йрезиденша 

Тишо до IV йролешарска 
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Александър Ранкович и Атнлио Пичони

подпредседателя Ранкович с 
министър-председателя на и- 
талианското правителство А 
мннторе Фанфашх и със за
местник-председателя и ми- 
нистра на външните работи 
Атнлио Пичини, е публикува 
но в Рим.

добряване на тези отноше
ния. Те са се съгласили дата от образуването на ваша

та бригада.
Четвърта пролетарска бри 

гада, която през войната ус
пешно изпълни твърде труд 
ни и сложни задачи, принад 
лежи към най-изтъ инатите 
войскови части на нашата 
Народоосвободителна 
ска. Затова нека геройските 
подвизи и успехи на вашата 
бригада през войната ви слу 
жат п занапред като най-све 
тъл пример в овладяването 
на задачите и възпитаването 
на сегашните и нови поколе 
ння, които ще идват във ва
шата войскова част.

По случай чествуването 
на двадесеттедкшнината от 
създаването на Четвърта пр 
олетерска бригада Върховни 
ят комендант на въоръжени 
те сили на ФНРЮ, марша
лът на Югославия йосип 
Броз Тито е изпратил поз
дравителна телеграма до вой 
циците, подофицерите и офи 
церите на Четвърта пролета
рска бригада, в която се каз
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- Да вземем верния аршин|•г !
■ вой- След като се изтъква, чо 

по покана на италианското 
правителство подпредседате 
лят на Съюзгшя изпълните
лен съвет на ФНРЮ е напра 
вил официално посещение 
на Италия от 13 до 15 юни и- 
е бил приет от президента 
на Италианската република 
Антони Сени, в Съобщение
то се казва, чо се е разговар

Повод за тези редове са новите помещения на ди 
мигровградския „Моите Карло” и новогодишните поже
лания иа днмитровградчанн, които отдавна може би са 
забравени.

Цитираме някои от тях, колкото за припомняно:
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ, работник—младеж: .работни

ческата младеж се нуждае от младежки дом, за да от
хвърли онова, което носи от село и се издигне до равни
щето иа истинска ре©отническа младеж...”

МИРЯНА ИВАНОВА, ученичка: „От работническа
та младеж ни дели липсата на младежки дом. Нашият 
гимназиален хол служи за забава на гимназистите, но 
той е „табу” за работническата младеж...”

КИРИЛ ИЛИЕВ, обществен работник: „Младежи 
от село навлизат в промишлеността и увеличават броя 
на градската младеж. Необходим е младежки дом, защо 
то иначе те са ориентирани към кръчми и лентяйство...“

БОЯНА ВИДЕНОВА, обществеен работник: „На пи
манж-

ва:

„Другари войници, подо
фицери и офицери най-сър
дечно ви 
честитя двадесетогодишнина

поздравявам и ви

яло в духа на отвореност и 
разбирателство, което дълго 

отно-
НОВИЯТ ЮГОСЛАВСКИ 

ПОСЛАНИК В БЪЛГАРИЯ 

Е ПРЕДРАГ АЙТИЧ

Винко Стоянов
време характеризира 
шеннята между двете стра
ни и е направена широка ра 
змяпа на мнения по между 
народните проблеми от двус 
транен интерес, както и по 
въпроса за югославско-ита
лианските отношения.

най-важните и найцизираме 
примарните от тях.
Босилехрадската комуна ня 

ма особено развита промиш 
леност или някое друго голя 
мо обществено стопанство, 
но това пък значи, че и ту 
ка комунистите нямат серио 
зни задачи. Ние се борим, а 
ще трябва да продължим по 
усилено в това направление, 
и тези предприятия, които и- 
маме, да работят добре, да 
бъдат отстранени някои от
рицателни явления. Налага 
се, това, което имаме Да раз. 
ширим, а'също да издигнем 
и нови предприятия. Когато 
казвам това имам предвид 
отварянето на рудници, за 
чието съществуване у нас и- 
ма обективхш условия.

оперите е необходим малък обществен кът, за да 
фестнрат своята обществена активност”

Това обаче не са желания само на тезп граждани. 
Това е необходимост, която чувствуват и изтъкват всич 
кн — младежи, пионери, родители ц другите граждани. 
Защото, как шхаче да си обяешхм явшхя протест на неот 
давнашного събрахте на избирателите, че спортовия 
„Моите Карло” (по чие решение само?!) е получил жи
лищно право върху едно помещешхе „за два билиярда и 
безалко-шанк” и едно сепаре за „санс, белот и пр.“ в 
една от иовхггс сгради в центъра, а младежта и другите 
обществено-политически организации нямат свои помете 
пия зп култура и забава.

Избирателите имат право:
— Защото за спорта (казват, че димитровградският 

„Мохис Карло” е негов) могат да се осигурят средства 
по друг начхш, а но чрез продажба на „две минути за 
банка”

Централния комитет на Съ
юза на сръбските 1сомуннс- 
ти. Носител е на високи от 
личия и иа Партизанската 
споменица

наС указ на президента 
Републиката за извънреден1 
и пълномощен посланик на 
Федеративна народна репуб 

Югославия в Народна 
наи-

от 1941 година. Когато се подчертава съ
гласието, че с необходимо да 
настояват за подобряването 

международната обстаио 
вка хг за разрешаването на 
проблемите посредством про 
говори, в Съобщението се из 
тъква:

лика
република България е 
мехгуван досегашният пълно 
мощен министър в Държав , КОЩАНА“ - 

ВРАНЯ - 3,6 

увеличение на 

производството

на

ния секретариат на външни 
те работи на ФНРЮ Пред- 
раг Айтич. -

„Също така са били обсъ 
дени някои проблеми, свър 
зани с процесите хха иконо
мическата интеграция- Тъй 
като от югославска страна . 
е била изразена загриженост 
от възможните последствия 

на някои ме

*★*
— Защото тук намира „забава“ определен кръг хо- 

ра — защото на младежта — работшхческа и гимназмал 
на — трябва да се обезпечи кът за забава и културна 
дейност, особено ако се имат пред вид жилищните н ма
териални условия на редица млади хора, конто и най-ене 
ргнчшггс спъват да поработят върху себе си, а 1ше от тЯх 
очакваме и производство, и обществена дейност.

Да мерим с аршина на реализма! Дори др си позво 
лим да бъдем п тесиогърдн математици — но правото « 
■на страната хха избирателите.

Тази. спортна банка, с която някой си е купил вре 
ме, е толкова дребна в сравнение с резултата, който об 
ществснппт'младежки кът би обезпечил на 'младежите.

Защото те идват. от село — с малко опит и зна
ния, и с много стссиехше и простота, конто в града лес
но премхшават в оня специфичен комплекс на педостой.

Айтич с роден 1921 година 
в Призреи. Участвувал е в 
НОБ от 1941 годила и е зае 
мад важни военни и полити 
чески постове хтрез борбата. 
След войната е бил на раз 
ни длъжности в Косово-Ме- 
тохийсхсата област: организа 
цноххен секретар на област-, 

комитет иа СКЮ в Косо 
подпредседател на Обла 

стиия народен отбор и под
председател на Изпълнител
ния. съвет на Космет. През 
1954—56 година е бил пълно 
мощен министър на ФНРЮ 
в Албания; а след това секре 
тар на Съюза на бойците от 
Народноосвободителната бо 
рба. Няколхсократпо е изби
ран за народехх предеггави- 
тел на Съюзната и рехтубли 
канската народйа скупщина, 
а' сега е член на Съюзния от
бор на ССРНЮ и член иа

В селското стопанство, а о 
собено в земеделските коопе 
рации положението не е най 
добре: повече се търгува и о 
ткупва (съществуват непра
вилност и в това направле- 

п о-м а л к о

На последното съвещание 
на работническия колектив 
във фабрика „Кощш1а” във 
Враня бе отчетено, че за пър 
внте пет месеца от тази годи 
на е постигнато 3,6 иа

на прилагането 
рки от страна на Обшоевро 
пейския пазар върху югосла 
пската е1сономика, и по спе
циално върху' югославско-*! 
талианския стокообмен, ита
лианската стрина о изложила 
целите на Общия пазар и-о 
изразила увереност, че 1010С- 
лавско-нталианс1шят
обмен от това няма да пре
търпи щети. -

На бителарен план двете 
страни със задоволство са

се,н и е,
предприемат мерки за по
добряване на селскостопанс 
кото производство. Истина 
е, че съществуват обективни 
причини, но точно е и това, 
че комунистите не са били 
настойчиви достатъчно. Са^ 
мо катр пример да приведа. 
Че в предходните години за
садихме големи парцели с о- 
рехи. Факт е, че за тяхното 
отгеждане не се грижехме 
достатъчно, -И разбира се, 
работата се провали. Подоб-. 
ни примери има И при изпод 
лването на пасбищата, в ско- 
товъдството и градинарство

а
сто

повече производство в срав 
нение със същия период от 
миналата година, продуктив 
ност на труда за о1соло 3,5 
на сто.

ния
мет.

ност.
А индустрията изисква от тях произволителиосб 

участие в управляването, култура и професионална под. 
готовност — истински съвременен работник. . , ;

Нека още веднаж проверим пашите аршини и-да 
вземем верния. Или нека мерим два пъти, а^ да сечем
веднъж;

Макар че съществуват ня
кои отрицателни явления н • 
проблеми в работата, тази 
наша фабрика и занапред 
ще. заема, челно място в про~ 
изводството на съвременни. 
и модерни обуща.

СТО1СО- т
X

%М. Нейко*. ,>г. л.гл ;з 1



БРАТСТВО

2 Алжир пред прага 

на независимосттаОсемдесет години от рождението на!Г. Димитров
кви разговори и спогодби с 
ОАС, но подават1 ръка на фро. 
нското население, което и- 

да остане в Алжир в к* 
чеството на приятел и парт
ньор. За тази готовност на а 
лжирците да сътрудничат с 
европейското население сви- 
детелствува създаването и* 
Комитета за сътрудничество, 
устройването на алжирско- 
френски митинги и пр. Въп 
реки продължаващия терор 
на ОАС политическото поло 
жение в Алижр е много по- 
ведро от по-рано. За това о 
собен принос е неотдавнаш
ното споразумение между вр 
сменното алжирско правите
лство и Франция на референ 
дума вместо три въпроса 
(френски Алижр, независи
мост със сътрудничество и 
независимост без сътрудни
чество с Франция), да се по 
стави само един въпрос: „И 
скате ли Алжир да стане не 
зависима държава, която да 
сътрудничи с Франция съоб 
разно условията, дефинирани 
ни в декларацията от 19 ма
рт?”

След 132 години френско
колониално владичество в Ал 
жир което накрая бе отое 
лязано с осемгодишна герои- 

борба на алжирския на-
ска

чна
род- за независимост, на 
юли тази година ще се роди 
независимата алжирска ре
публика.

Когато на 19 март тази го- 
бе подписано Евианско 

беше яст:о.

1

дина
то споразумение 
че Франция най-сетне е раз 
брала, че освободителната 
борба на алжирския народ 
не може да се победи, и че
независимостта на Алжир е 

неизбежно. Прекратя, 
ването на огъня бе обявено, 
обаче масовите злодеиства 
на оасовскиите банди в Оран, 
Алжир и другите алжирски 
градове отнемаха животите 
на/ невинни алжирци, р цел да 
предизвикат алжирското на 
селение да пропаднат спора 
зуменнята от 19 март. теро
рът па ОАС обаче още един 
път потвърди храбростта на 
изстрадалия алжирски

който в най-трудните 
запази спокойствие 

позволи да бъде 
предизвикан в сегашната об 
становка. ОАС отслабва. Той 
не само не успя да предизви 
ка алжирците, но не можа 
да ангажира и .повечето евро 
пейци от Алжир, конто днес 
ежедневно напускат алжир
ската територия и

Франция. ОАС вижда яс 
по своя кран. Именно застава 
слабеят неговите терорнсти- 
чески акции, и не се

отменяне иа Еваннски-

нешю

на
род, 
моменти
то си и не

Все пак за окончаването 
на алжирската епопея е нео 
бходимо спешно да се ликви
дира терорът на ОАС. Де го 
ловата реч от 8 този месец 
осъжда и изобличава теро 
ра и изразява оптияизъм по 
въпроса 
жир, обаче необходима е по 
-голяма енергичност и на де* 
ло, особено в тези последни 
дни пред раждането на неза 
висим Алжир.

отиват
във

Г. Димитров м И. Б. Тнто
запази н след Инфорбюрото 
дружбата между България и 
Югославия бе още едно до
казателство за широките еи 
тернацноналпстическн разби 
рання и живия револяцно- 

иен дух на Георги Димит
ров.

На 18 юни, преди осемде
сет години, се роди Георги 
Димитров, един от най-изтък 
патите революционери на на 
шего време. Неговият живот 
бе непрестанна борба за осъ 
ществяването на най-благоро 
дната цел — освобождение 
на работническата класа ос 
експлоатацията и пълна сво 
бода и равноправие.

В началото на XX век, о- 
ще младеж, печатарският ра 
ботник Георги Димитров ста 
ва член на Българската со 
циалдемократическа партия, 
а по време на Първата све
товна война и в навечерието 
й се обявява против участи 
ето на България във война

Обаче онова, което го кро 
слави в целия свят е Лайп- 
цигския процес през 1933 го 
дина, на който е извънред
на революционна енергия и 
храброст разобличи фашиз 
ма и показа как комунистът 
трябва да се държи пред кла 
совия враг.

„Браня се като подсъдим 
комунист. Браня своята ко 
мунистическа, революцион

на чест. Браня смисъла и съ 
държанието на живота си”. 
Тези думи отекваха в целия 
революционен и демократи
чески свят.

След Лайпциг Димитров о- 
тнва в Съветския съюз и ста 
па генерален секретар иа 
Коминтерна. През 1945 годи 
на том се завърна в Бълга
рия, след 22-годншен задгра 
ничен живот, и застана паче 
ло на Българската рабопш- 
ческа партия (комунисти) и 
бе избран за мшшетър-пред 
седател иа българското оте
чественофронтовско прав/гге
ЛСТВО.

За югославските народи и 
българското национално ма 
лцинство споменът за вели
кия революционер штаги е

скъп зарад неговата револю 
цисина борба и зарад усили 
ята му н дейността за сбли
жение между 
народи,, особено между юго
славските н българския на-

Неговата настойчивост да

за бъдещето на Аляска
вече
те споразумения, по „равно
правие и гаранция”. В тази 
обстановка временното алжн 
рско правителство и алжирс 
княт народ отхвърлят всяка

балканските

род.

ЕЕСТ ОТ ЛАОСПод Писан Протокол 
за паучио-шехиическо 
сътрудничество меж

ду Югославия 
и Българея

НАЙ-СЕТНЕ СПОРАЗУМЕНИЕ 

МЕЖДУ ЛАОСКИТЕ ПРИНЦОВЕ
— СССР и САЩ със задоволство приели весттаНа 16 юни в БелГрад е' йрн. 

ключено седмото редовно за 
седание иа Югославско-бъл
гарската смесена комисия за 
научно-техническо съ трудни 
чество. Протоколът от .засе
данието е подписан от вода 
чите на делегациите:- Дими 
тър Юруков, заместник-ми
нистър иа земеделието и го 
рите на НРБ и Воин Попо- 
вич, секретар па Съюза на 
земеделско-горските камари 
на Югославия.

та.
В известното Септемврий

ско въстание иа българския 
народ през 1923 година той е 
ръководител на въстанието. 
А след това настъпват годи
ни на емигрантски живот, 
през които не престава да се 
бори за освобождението на 
работническата класа.

През 1921 година Димит
ров е избран за член на Из 
пълшггелння комитет иа Ко

Иа 12 юни в Долината на 
глинените гърнета в Лаос е 
подписано споразумение ме

ския крал правителствената 
листа на| одобрекнее* Предви
дена е политиката па новото

заел поста министър на сто
панството, а неговите при- 
въръженпцн-информациите и

На това редовно заседа
ние е обсъдено досегашното 
сътрудничество в тази об
ласт, като е констатирано, 
че то успешно се е развива 
ло. С повия протокол е при 
ета програмата за научио-те 
хническото сътрудничество 

между двете страни през ид 
ната година. Предвижда се 
размяна на технически доку 
менташш, стажанти и експс 
рти по машиностроене, мета 
лургия, химическа промиш
леност, земеделие, водно сто 
панство, геология и някои др 
ути отрасли на сгопанство-

минтерна.

Кратки новини
ЛЛКРА — Международната конференция „СВЯТ без 

БОМБИ" която, трябва да се състои в Акра, столицата 
на 21 юни т. г. Основната цел на кон-

въвГана, ще започне
ференцията е ла обсъди проолема за надпреварата 
въоръжаването и да даде необходимите сюгжестип на 
великите сили за предотвратяването на общата опасност, 

заплашва света. Според досега пристигналите доку

Сувана Фума

жду трите лаоск принцове 
за образуване на коалицио
нно правителство. Споразуме 
нпето са подписали премие
рът Сувана Фума, председа
телят на двиежнието Нео 
Лао Хак)Сал принц. Суфануво 
нг и председател на ВиентияИ 
скня режим принц Бун Оум. 
Новото каолационно правите 
лство включва трите политИ 
чески фракции и груптта па 
така наречените „неутралис- 
тн от Виентиан”. В новото 
правителство не влиза само 
Бун Оум, а обяснението е, чо 
се оттегля от политическия 
живот заради старост. Пред 
седател на правителството е 
Сувана Фума, а заместник- 
председатели: водачът 
Нео Лао Хак Сал принц Суфа 
нувонг н Бун Оумовият вое
нен министър генерал Нос* 
ван. Привържениците на Су 
вана Фума държат в новия 
хаб1шет 12 места, като Сува 
на Фума освен поста минис
тър-председател заема и по 
стовете на отбраната, соггна 
лната политика и военните 
ветерани.

Генерал Носаван освен за 
местиик — председател в пр 
авителството е министър на 
уфпнаиспите/ а неговите при- 
вържешпт държат министе 
рствата на изкуството, нау
ката спорта и младежта и 
два секретариата.

Водачът на|Нео Хол Лак Сад 
принц Суфакувонг освен по 
ста заместник-председател е

Суфанувонг

туризма. Останалите постове 
са дадени на „виептианскито 
неутрадистн”.

Според споразумението Су 
вана Фума трябва в срок от 
десет дни да предаде па лао

Бун Оум

правителство да се основава 
ли разменни писма.

Тази вест е била приета 
със задоволство в СССР, 
САЩ, Индия и са последва
ли размени писма.

която __ _
мента, в конференцията ше участвуват над стотина пред
ставители от всичките краища па света.

то.
ДАКАР. — Председателят на Социалната комисия 

на ООН за португалските колонии е заявил, че според 
намереното състояние населението в португалските ко 
лонии живее много тежко. Особено трудни са условията 
на живота в португалската колония Ангола, където пор 
тугалцнте прилагат най-евнрепи репресалнн против осво 
бодителната борба на анголския народ.

Югославия на 

йловдиския 

Панаир

сто от избирателите са гласу 
вали за партията на патрио
тичното обединение, която 
предвожда принц Нородом 
Сиханук.

~т Та~
КАЙРО. — Неотдавна в Кайро са завършени югос- 

икономическн разговори за подобря-
страни, 

в областта на

г
На тазгодишния Пловдив

ски панаир, който ще се със 
тон през месец септември, 
ще участвуват 14 страни ме 
жду които: Югославия, СС
СР, Румъния, Унгария, Герма 
ниската демократична 
блика, Чехословакия 
ша. На панаира ще участву
ват за първи път организи 
рано Италия, Куба и Монго
лия. Също така на панаира 
ще участвуват за първи път 
и пет японски и няколко бра 
зилиански фирми. От капита 
листическнте страни ще уча 
ствуват и Австрия, Западнт 
Германия, САЩ и Бразилия.

лавско-епшетските
ване икономическите отношения между двете 
особено на икономическото сътрудничество 
промишленото копернране. Заключението е, че през пър 
вия квартал от годината търговският обмен между две
те страни е с 30 процента по-голям в сравнение с първия 
квартал от миналата година.

У НАС • • •
БЪЛГАРИЯ — Населението 

на Н РБългария ще се обу
чава задължително за заши
та от атомно, 
бактериоложко оръжие. На 
гражданска мобилизация по 
длежат всички граждани, ко 
ито не подлежат иа военна 
служба, до 55-годишна въз 
раст.

На Лнповска река наскоро 
ще започне строежът на най 
големият язовир у нас в На 
родна република Македония. 
Най-високата •

на
репу
Пол- химическо и

язовирна сте
на ще е висока 86 метра, дъ 
лжината на дъгата ще е 394ръководителите на ОАС. Жо 

рж Бндо, който сега се нами 
ра в Белгия, е станал след а 
рестуването на оасовскня во 
дач Раул Салан шеф на „На 
ционалння днректорий” на 
ОАС.

ПАРИЖ — По искане на 
френското правителство, дъ 
ржавният прокурор е решил 
да открие съдебен процес пр 
отив бившия френски премн 
еру Жорж Бидо, зарад сътр 
удннчество и

метра. В този бент ще бъдат 
вградени 122.000 кубически 
метра бетон.

Язовирът ще поеме 32 
лиона кубически метра вода 
и ще напоява над 12.000 
ара обработваема

*
ми

ПОРТУГАЛИЯ — Министе 
рството на отбраната е съоб 
шило, че от февруари 1961 го 
Аина до 8 юни тази 
са загинали в борбите про
тив анголските въстаници 
289 войника 
те колониални войски.

съучастие с хект
площ.★

и чужбина
КАМБОДЖА — На парла 

ментарните избори произве 
лени на 9 този месец 9У.88 на

годинаМОСКВА __ Неотдавна е гащи, в което се подчертава,
било публиковано обръще- че „най-важната част на ко 
нке на ЦК на КПСС и на Ми муннсшческото изграждане 
ннстерскня съвет на СССР е увеличение на производст- 
до селскостопанските работ вото на жито. месо и мляко'. от португалска
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РАКЕТНИТЕ НАДПРЕВАРВА
НИЯ ВЪВ ВЪОРЪЖАВАНЕТО ред промени в Димитровградските 

здравни организацииВъв военната наука на е- 
диния и другия блок ракет
ните оръжия вече са приети 
като. главно оръжие на бъде 
шето. Тяхното предназначе
ние не се изчерпва само в 
прилагането им в една евен 
туална война, но ракетната 
сила широко се използва и 
като средство за политичес 
ки натиск, и за добиване на 
определена преднина в рам 
ките на блоковата политика 
и студената война.

В резултат на достижени
ята в областта на балисти
ката, енергетиката и елект
рониката, ракетното оръжие 
е толкова увеличило своя ра 
диус па действие, че днес във 
воепностратегическите и дру 
ги планове пространството 

вече не се зачита. Ракетите 
могат днес да достигнат и 
съвършено точно да улучат 
найготдалечената точка и- 
ли обект на нашата планета. 
За илюстрация може да се 
приведе, че десет стратегнче 
ски подводници на Варшав
ския пакт въоръжени с тер
моядрени ракети и скрити в 
дълбочините на Пацнфнка, 
или под ледения полосеи по 
крив би могли извънредно 
точно да унищожат стотина 
най-големи градове в САЩ. 
Обратно, американската под 
водница „Лафает”, носеща 
ракети „Поларнс’’, която би 
се скривала в дълбочините 
на Северното море би била 
е състояние да унищожи 16 
най-големи промишлени цен 
три на Съветския съюз само 
с един комплет ракети.

Ракетната сила на Варшав 
ския пакт по-точно на него- 
вта главна сила — Съветски 
%т: съюз, убедително е демо 
истрнрала чрез космически
те подвизи. Обаче и във въо 
ръжените сили на СССР ра 
кетните военни части са по
лучили, според официални 
сведения, първостепенна роля 
Самият премиер Хрушчов бе 
казал един път, че СССР ра 
зполага с неограничени въз 
можкости да произвежда ра 
кетите „като колбаси”. В Съ 
жетския съюз от 1949 година 
съществува специално У пра 
вление за ракетно въоръжа
вано. Най-напред се тръгна 
от усъвършенствуването на 
германските ракети и „гвар
дейските катюши", а след то 
ва се премина към произво
дството на различни собстве 
ни видове ракети. Счита се, 
че СССР днес произвежда 
вад 30 вида ракети и че ня 
кои нови видове се проекти
рат. Една боева глава на стр 
агегическата' ракета Т—3 и- 
ли Т-3, а напълнена с термо 
ядрен експлозив, притежава 
разрушителна сила, равнява 
ща се на силата на 500 атом 
ни бомби, каквито бяхахвър 
лени върху Хирошима и На 
гасаки през 1945 година. Ра
диусът на действие на тези 
ракети достига до 15.000 ки 
лометра, обаче предположе

нието е, че СССР е произвел 
и Ракета която може да обет 
релва обекти и на 
ние от 20 хиляди 
което значи, че това 
може да достигне 
чка

влагат огромни усилия да у- 
съвършенствуват ракетното 
въоръжение. Между интер- 
континентадните ракети е 
най-известна 
„Титан"

г

разстоя- 
километра, 

оръжие 
_ всяка то

на Земята. Ракетите от 
типа ,земя-въздух’’ могат да 
достигат скорост от един до 
пет маха, което _ 
по-бързо от звука, 
тигат разстояние до 150 
лометра. С гезн

Прензпнгването на 
шенията и личните доходи 
на здравните работници, пре 
Димно на лекарите, в здрав
ните завеДенш в Димитрови 
рад показа, че има какво да 
се критикува и че някои ра 
боти трябва да се променят. 
В тези ггреизпнтвання дойдо 
ха до израз три становища: 
едно, според което иеотлож 
но трябва да се 
появилите се аномалии и да 
се ликвидират изворите на 
тези аномални; друго — кое 
то върши фронтални мапад 
ки върху всички лекари м 
трето — което счита, че вен 
чко е па своето място н ня 
ма какво да се променя. Две

или в амбулаторията на Здр
авния дом или на гарата по 
длъжност от Съюзната сами 
тарна инспекция. Докато Ни 
кола Цветков с толкова пре 
товарен с работа — другите 
двама лекари — Драголюб 
Йоцов и Джордже Мигач и 
мат по два часа хонорарна 
работа в амбулаторията. Тря 
бва да добавим и това, че тях 
мото работно време е шесто 
часовно, а на Цветков седем 
часовно, зашото работи в бо 
лннца—стационар, а те в ам 
булатория.

За това положение вината 
не пада толкова върху лека 
ря Цветков, колкото върху 
органите на общественото у 
правление и 
фактори в комуната. Работи 
те са били толкова пуснати 
стихийно, че дори не се во 
днло сметка за отношенията 
в самото здравеопазване.

карп е достатъчен. Трябва 
да подчертая и това, че ста
ва въпрос за млади лекари, 
от конто само един — Драго 
л:об НоЦсв има седем годи
ни трудов стаж н лекарски 
изпит, двама — Никола Цве 
тков и Джордже Митнч по 
около трп години трудов 
стаж, без лекарски изпит, и 
четвъртият — Тодор Петров 
сега постъпва на работа. Ка 
кто се вижда (има условия) 
за организирана здравна за 
шита при добре разпредели 
на работа.

Обаче положението е съв 
сем друго. Равноправно раз 
пределенне на работата не 
съществува, а следователно

отно-
е двустепенната 
достигаща 

далечина на полет 9.000 кило 
метра. Най-ефикасни страте 
гнчески ракети са „Навахо” 
и „Харк", а ннтерконтннен- 
талната ракета „Минутман" 
трябва да достига 
10.000

е пет пъти
и да дос-

ки- далечнна 
километра. От ракети 

те за средни разстояния най- 
масово се произвеждат 
„Тор" и „Першинг” е Лалечц 

километра 
километра. През последно 
време в САЩ се работи въ 
ху нова ракета „Сор—1961", 
която трябва да замееш так 
тическнте военновъздушни 
сили. Известна е и англий
ската ракета „Блю Фатер’’, 
която може да полита 
какъв терен.

ракети, счп 
та се, е бил свален американ 
скпят 
„Ю—2’’.

шпионски самолет отстранят

Счита се, че Варшавският 
пакт разполага с най-малко 
10 до 15 вида ракети „въздух 
—земя’’, които се

на на полет 2.400

Р-
нзетрел- 

ват от въздуха — 01 самоле
ти, конто са в състояние да 
носят и до сто такива раке
ти, прн възможност 76 от 
тях да се изстрелят за три 
секунди. Най-голямата съвет 
ска

политическитеот вся

ракета от вида „въздух- . 
земя’’ е бомбардировачът 
ТУ-95, който може да носи 
боева глава с мощност от по 
вече мегатона (а само един 
мегатон се равнява на един 
милион тона обикновен кла
сически експлозив). На№-но 
вият бомбардировач, наре
чен „Беатн’’ е връхното лос 
тижение на военовъздуш- 
ната ракетна техника, още не 
достигнато на Запад. Във 
въоръжаването на Варшавс
кия пакт се придава голямо 
значение и на ракетната ар
тилерия, която постепенно 
измества класическите оръ
дия. На военните паради съ 
ветската армия досега е по
казала осем различни ракет 
ни оръдия. Миналата година 
на СССР извърши опит с яд 
рена бомба, която по сила 
превъзхожда няколко ггътн) 
силата на всичкия експло
зив, употребен през Втората 
световна война. Специалисти 
те от Атлантическия пакт пр 
изнават, че СССР ги нзпрева 
рва в ракетната техника с 
две и повече години, особе
но по отношение далечината 
и товара, който съветските 
ракети могат да носят, и

Между двадесетте вида ра 
кети от типа „земя-въздух" 
на НАТО най-голяма е амерк 
канската ракета „Бомарг” с 
дължина на полет 480 кило 
метра. Ракетите от типа „въз 
дух-земя", които Атлантичес 
кият пакт има около 12 ви
да, въоръжават изтребители 
те и бомбардировачите. Те и 
мат атомни боеви глави и дъ 
джина на полет 20 километ
ра. Някои ракети обаче мо
гат да достип/чт и до 300 ки 
лометра разстояние. Особено 
внимание във Атлантическия 
пакт се посвещава на ракети 
те от типа „въздух-въздух", 
които представляват единст 
веното ефикасно средство 
за пресрещано на бомбарди
ровачи, с бързина един и по 
ловина пъти по-голяма от зв 
ука. Най-известни са амери
канската ракета „Фалкон’ и 
английската „Рид Топ". Бър 
зината им е три пъти по-гол 
яма от звука.

Съветът на Здравшгя дом не 
заседавал няколко месеца

Има пропустн и в работа 
на Здравния дом.

В отношенията между пе 
не само че е възстарсонала 

новена семействеиост, но из 
вестеп брой от персонала са 
в роднински отношения с у 
правителя, към които той не 
винаги е достатъчно взиска 

като ръководител. Петелен
рсоналът в Здравния дом а 
по-голям, отколкото дейегви 
телно е нужно. Така напри
мер домът има три бабици, 
а необходими са му само 
две. При едно по-сериозно 
преизпнтване на работните 
места персоналът би се на
малил и трудовият ефект у 
величил. Тогава съвсем есте 
ствено не би имало условия 
за различни хонорари и по 
добни разходи.

Лекарите на работа

и в месечните лични доходи 
на лекарите. Така например 
Никола Цветков има месеч 
ни принадлежности над 110 
хиляди динара, Драголюб Ио 
цов 71.000 динара и Джорд
же Митич 68.000 динара. Вси 
чки имат по няколко хиляди 
хонорар. Но в това отиоше- 
1ше най-далече е отишъл Ни 
кола Цветков, за което, раз 
бира се, вината не пада са
мо върху него. Неговите ре 
довий придлежностн са по- 
малки от общия износ нахо 
норарните му. Ето някои от 
хонорарите му до преди из
вестно време: 12.000 динара 
от Съюзната санитарна ин
спекция, 18.200 динара от Зд 
равния дом на' железничари 
те за работа в амбулантори 
ята на гарата в Димитровг
рад, 18.200 динара за хонорар 
на работа в амбулаторията 
на Здравния дом, 4.000 дина 
ра един път да обхожда ам 
булаторията в село Смнлов- 
ци и пр. Въз основа на венч 
ко излиза, че Цветков почти 
непрекъснато работи от 6 

часа сутринта ло 18 вечерта, 
без *з има време за закус
ва, обед и почивка. И не( само 
това — в определени часове

те последни 
могат да издържат критика, 
защото не всички лекари са 
забравили хуманния си дълг 
и са тръгнали преди всичко 
към забогатяване, от една ст 
рана, и не само лекарите са 
виновни за аномалиите в зд 
равеопазването, от друга стра 
на. А третото становище е 
отхвърлено от самата дей 

ствнтелност.

становища не

Слабото икономисване в 
дома се вижда и от това, че 
през 1961 година на болно- 
гледачите и готвачите е за
платено 69.700 динара като 
хонорар за варосванее на Зд 
равния дом. Между тях се 
намира и майсторът, чиято 
работа е именно това, а за 
което получава от дома 18 
хиляди месечна заплата. За 
варосването той е получил 
12.000 динара хонорар. Ос
вен това налице са и извее 
таи финансови нарушения^ 
за които отговорните ще бъ 
дат подложени на отговор
ност.

Ако оргашгге на общество 
ното управление, конкретна 
съветът на Здравния дом уо 
тройваше по-редовно заседа
ния и разглеждаше пробле
мите на Здравния дом, то и 
слабостите нямаше да бъдат 
така сериозни. От друга ст
рана и вината не бн паднала 
само върху едно лице или 
само върху управителния от 
бор. Но факт е, че съветът 
на здравния дом не е евнк- 
паи на заседание вече някол 
ко месеца.

Дали само личности или ор
ганизирана здравна служба?

Ог известно време Димит
ровград има четири декара.
Двама са постоянно заети в 
амбуланторнята в града, е- 
днн е в Здравния дом, а чет 
въртия ще бъде или в Здрав 
ния дом или ще бъде откри 
та амбулатория за работни
ците от предприятието „Цн- 
ле" и комбината за гумени 
изделия „Димитровград’’, ко 
ето ще бъде извън здравния 
дом.

Като се има пред вид, че 
Димитровград е малко град
че с току-що развиваща се 
промишленост, че на терито 
рнята на комуната, извън гр 
ада, живеят 14.500 жители, 
тогава може да се дойде до ; 
заключение, че за здпапеопа 
звапето споменатият брой ле 1 в амуланторпята на гарата.

РАКЕТНАТА МОЩ НА ДРУ 
ГАТА СТРАНА

И страните от Атлантнче 
ският пакт, специално САЩ

Какво и колко 

сме изнесли през 

месец мой
Според статистическите да 

нни през този месец износът 
ще надхвърли 16 
динара. По този начии, уве
личението на износа ще бъ
де с около 25% в сравнени^

с резултатите от месец април 
и в сравнение с износа през 
май миналата година.милиона

***
\ същевоемеино трябва да се 

намира н в Здравния дом КНай-голямо участие в изно 
са през май е имало корабо 
строенето. Корабостроител
ниците „Третн май” в Риека 
и „Сплит" в Сплит достави
ха на Полша и Аржентина 
по слип параход на стойност 
от около два милиарда дина 
ра. Към това трябва да при 
бавим и двата малки пара
хода за Индонезия, конто до 
стави корабостроителницата 
в Кралсвица.

НОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА МРА“ УВЕЛИЧЕН ПЛАСМЕНТЪТ 

НА МАШИНИ НА ЗАПАД М. П.

Тазгодишната размяна на 
югославски машини и тран
спортни средства характери 
зират три твърде положптел 
ни явления — увеличение на 
износа, намаление иа вноса 
и, което о най-важно — твъ 
рде благоггпмятна 
па насоченост па износа. Сч 
нта се, че до началото на ме 
сен май нгчтг^-ьт п~ 
ската машинна 
ност на Запад е увеличен с 
около 20 до 30%. в сравнени 
е с движението на износа 
през същия период от мина 
дата година.

ез 1961 година (за четири ме 
сеца) и на около 17 милиард 
да динара през настоящата
голмня. Рипсът ца елечето-
машини и части за същия пе 
рнод от време е намалеят от 
4,2 па 3,9 милиарда, докато 
вносът на транспортни сред 
ства е увеличен с около 600 
милиона динара.

От становището на вноса, 
от огромно значение е увели 
четшят износ на машини на 
пазара със здрави валути, 
понеже почти целокупният 

I югославски внос на машини 
се основава ма тпи големи

' 0 с Първи шонове 

каменна сол 

у нас
и Чувствително е увеличен н 

произведениятаизносът на 
па цветната металургия и мо 
талообрабогвателна промит 
леност (14% в 
миналия месен). В износа на 
тази група произведения, за 
отбелязване е поголемата до 
ставка па железопътни рел
си на Индия.

П 'ГИЛМ

» I) сравнение с
Първите тонове каменна 

сол вече са произведени е 
Тешан край Тузла в Народ
на република Босна и Херне 
говииа. За залежите на ка
менна сол в областта на Ту 
зла се е знаело още отдав-

■ ч
промишле-

'гНл,

Според официални сведе
ния, през първите четири ме
сеца от тази година Югосла индустриални области, 
вия е изнела различни маши първо място, с участие от 60 
йи, превозни средства и ма ’ до 65% в югославския 

части па стойност от |
ДНН-т-ч в |

Износът ма тютюн значите 
лпо иапастма, докато произ
веденията па хранително-яку 
совата промишленост, взети 
като пяло. задържаха равни 

миналия месец 3,5

на, обаче не е могла да се от 
почне експлоатацията й по 
ред причини. Сега започва 

солните

На

Складирането, а и транспортът на зърнените храни 
изисква от селскостопанските специалисти особено впи- 
мание. Всички зърнени храни трябва да имат определен

случай могат да

внос експлоатацията на
залежи по рударски начин с 
модерни съоръжения.

на тези стоки стоих Западна 
Европа. Страните от Източ-

шпни
над II мчлчзвлп 
сравнение с 9,4 милиарда ди 

гпзоз период ми

шето ппез 
милиарда динара.процент влага, понеже в противен

настъпят значителни загуби в качеството 1,м^пстъгши П и на Европа за пръв път се по 
явяват в югославския внос ; 
на машини и транспортни 
средства през 1954 година и | 
днес вече участвуват с око
ло 25 до 30% в този внос, до 
като участието Съединените

_ „ямзлен с I Американски Щати се двн- шини и части е намален с г
над 19 милиарда динара пр- 1 жи от 5 до 10%.

Залежите на каменна сол 
в околността на Тузла ще за 
доволят нуждите на страна
та за около 30 години.

Производствешшт процес в 
рудника на каменна сол ще 
бъде механизиран напълно 

| до края на 1965 година.

НЗГ-П
налата година..**доривлажността.голямо колебание на

гниене. Изгодно обстоятелство е, 
година е забележен 
внос на машини и

Ппез месен май тази голи 
на износът на дърво е учели 

с около 6% и то ппелим

Индустрия „Искра” е произвела три типа влагоме 
ри за измерване процента па влажността. Първият 
служи за измервано влажността па пшеницата и йарс ‘ 
цата, вторият, за слънчогледа, конопа, лена, соята и тр 
таят — за измерване влажността ма сушени сливи.

Цената им е твърде достъпна — около 100.000 ди-

че тази 
намален 
транспортни средства. За съ 

период от впеме, вно-
Iчен

но иа строителен материал, 
износът па галантерия и ме 
бели е на досегашното рав-

1шия
сът на неелектрически Iма-

I

нара.
ни ще.На снимката група влагомери за пшеница.



БРАТСТВО

4 Т' лг "IДимитровград: Търговията на
подсъдимата скамейка

СТОПДЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
организация подразбираме 

дейност иматп™нно'н саК^Г.о "извТр^е^а някоя стопаи 
ска активност в рамките на свои правила.

Т>й като стопанството представлява схопаНски оога ^ явяват и различни стопански орг»
голям и сложен

механизъм,, в него сеИСКАНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ— ЩЕ БЪДАТ ЛИ ИЗПЪЛНЕНИ
— „БАЛКАН” ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕД

гашиацшт можем Да ш?А я обаче стопанските
^к=/^Г2Крй=,'и според дейността

която изпълняват и ™' и в областта на произвол

изводнтелни и други предприятт. . ^ размяна-
б) - Стопански °Р™яаЦ”" ^^чн^ орга^изации, 

кои™ Ср“ГрабРот^ на различни шпедитьори, комиси 
опи, заместници н други).

"^стопански организации, към които
" занаятчийско-услужните пред

за прожектиране на филми, кому- 
и други.

спектора по пазара е забеля 
зано, че ракията в мазето, и 

която се продава се ра 
силината си' за 6

още на едНишава” телите ое указано
но сериозно опущение в ра 
ботата на сдружението. Ме 

от кланицата до магази

Неотдавна в Димитров- продавннцитс на 
град се състоя събрание на н т. н. 
избирателите. На дневен ред 
бяха поставени някои проб
леми из областта на търгови 
ята, конто на по-миналотс 
събрание на избирателите 
бяха само засегнати. На то
ва събрание се дойде до пъл 
но единодушие по много въ 
проси, касаещи се за работа 
та на търговското предприк 
тие „7 юли”, гостилницата 
,.Балкан” н Деловото сдру
жение на земеделските! коопе

тази. 
зличават всото

ннте се прекарват в коли, ко 
повече приличат на ко- 

отпадъци. Избиратели 
загриженост поставят

Слаб вътрешен контрол градуса.
Отделно внимание бе объ 

отношението на ке 
служащите към

ито 
ли заВ продавннцата „Делика

тес”, където работи Тодор 
Наиков контролните органи 
са намерили на три места па 
ри. В една кутия 480.000 ди
нара, в друга 100.000, а съши 
я ден е пазарено само 80.000 глУЖЛШИТЕ И КЕЛНЕРИ

ТЕ В „БАЛКАН" ДЪЛЖАТ 
НАД 500 ХИЛЯДИ ДИНАРА 

ПРЕДПРИЯТИЕТО

рнато на 
лиерите и 
работата в предприятието. 
Някои от тях не зачитат иму 
ществото на предприятието, 
а някои дължат на 
Така, келнерите дължат 160 
хиляди динара, а служащи 
те пад 500.000 динара. При то 
ва в предприятието не поста 
вят въпроса за цените, кои- 

увелнченн с 10 до 25% 
в сравнение с тези от декем 
ври 1961 голина.

Последното събрание на 
избирателите в Димитров
град показа пълен успех. Го
лямо число избиратели да
доха ценим предложения, а 
всички като един приеха за 
ключеннята на събранието. 
Правилно и навременноизпо 
лзване на тази активност мо 
же да донесе само положн- 

променн в работата

те със
въпроса: дали един ден ня
ма да се слуян отправяне на в областта на съобще- 

телоконсуматорите.
същото. ннята

графо-пошепски
г) _ Услужннте

гостилничарството.
динара.

числим

д) __ Стопански организации

ската дейносТански организации за финансови услуга - 
банките^ Зации, “^^ТбюрТ “

Продавачите дават много 
стоки на вересия

По тоя начин в магазин 
„Деликатес" е установено, че 
продавачът е продал стоки 
на вересия за 174.000 динара, 
в магазина, където работи 
Сава Трайков е намерена ве 
ресия 160.000 динара. В оста 
налите състоянието е почти 
също.

рации.
Според това, какви въпро

си бяха поставени и опуще 
нията, които бяха набеляза
ни се прави изводът, че в об 
ластта на търговията в Ди- 

сериозни

в областта на издател-В информацията за състоя 
нието па търговията в Дими 
тровград ‘ отделно внимание- 
бе обърнато на гостилничар 

предприятие „Балкан”.

то са

митровград има 
проблеми, конто тряова да 
се лекуват. За отбелязване е 
обаче фактът, че много хора 
от трудовите колективи на 
тия предприятия не с пълна 
сериозност се заемат с отст 
ранението на недъзите в сво 
ите колективи. По тоя начни 
остават неразрешени основ
ните проблеми като прирап 
няването на цените до рав-

ското
В това предприятие съществ 
ува неотговориост в работа
та на гостилницата от стра- 

' на на някои ччленове па ко-

ж)
речените! административни услуги 

гражданството).услуги на
* * *

носители на стопанско право се явя-Освси това като 
ват държавата, политическо-териториалните организации 
и самост^лин учреждения, стопанските организации

социалистическите стопански организации оба 
самостоятелни дейности и то.

лектнва. Правят 
ва опушения, които могат да 
бъдат в ущърб на здравето 
на потребителите. Така пре
ли известно време в гостил 
цицата се продавала ракия, 
която в себе си имала медни 
съединения. Въпреки забра
ната да се продава тази ра
кия, продажбата продължи 
ла и след забраната. '

ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ След това от страна на ин-
— СЛАБОКЛЧЕСТВЕНО ' _______ ________________
МЕСО

се и такм-

Чссто е явле1Шето стоката 
да не се премерва точно

Много продавачи са били 
наказани от страна на кон
тролните органи за неточно 
премерване на стоките, оба
че предприятието не е взима 
ло никакви мерки.

телни
на трудовите колективи и ръ 
ководствата, конто под уда 
ра на общественото мнение 
и всенародния контрол ще 
променят своите методи и на 
чин на работа.

ставляват
че могат да съществуват и 
само в областта на хотелиерството и занаятчийството.

Радлшло НИКОЛОВ

декемвринището им през 
миналата година и подобре
ние на контрола в предприя 
таята.

,Г7 ЮЛИ” —ПРЕДПРИЯТИЕ 
БЕЗ КОНКУРЕНТ Б.

' Димитровград пма едно тъ 
рговско предприятие и ако 
се погледне неговата работа 
може да се види, че не е на 
завидна висота. В какво се 
осъжда работата на това е- 
динствено предприятие без 
конкурент? . •'
_ Асортиментът на стоките 

е незадоволяващ п отстъпва 
на този във вътрешността 

Особено липс-

СЛЕД ПЪРВИЯ КОНКУРСДеловото сдружение на зе 
меделскнте кооперации в Ди 
митровград снабдява града с 
месо и сухо.месни изделия 
чрез свои месопродавннни. 
При това хората от сдруже 

сметка

ИМА ЛИ МЯСТО ЗА ТРЕВОГА?
география! Малко чуднр, ко-; 
гато се знае, че на други .ме
ста, пък и в същото учили- 

- някои

кат Димитровград. От вътре 
шността на' страната бяха 
поднети само ДВЕ молби, но
и двамата бяха отбити. Една ще, са преподавани 
молба бе за преподаване на предмети от’ подобни препо- 

образования в даватели. Затова Съветът гря 
пак за бва да промени условията..

ци—4, Димитровград за Осн 
овното училище—4 и за гим
назията 7.

Преди известно време Съ
ветът разгледа молбите и от

нието не са държали 
да снабдяват града с качес
твено месо, но са доставили 
на магазините си такова ме
со, което с бракувано 
при д о с та в к и те 
на външния пазар. Това ме
со е продавано в- местните 
продавници по неуеднаквени 
цени. Случвало се всеки'ден -
да ре поставят нови цени, а ^ 
често' пъти и в един ден це ;
ните са се менили по два пъ :
ти, според това, какво е тър 
сенето па пазара. Така един 
ден д° Ю часа месото е про | 
давано по 200 дицгара килог
рам, я оу Ю часа-по 300 ди
нара. — Случвало се е извее 
тио количество месо да се 

35 хвърли поради задържане в
магазините. . !ШШШЩ

Цепитес на млечните про- -гущги ЩГ,
дук ти също така бяха упелп- 1
ни 50 до 100 динара в срав- 

тия от декември 1961

Съветът за просвета и кул 
тура в Димитровград в нача 
лото на март т. т. бе обявил 
конкурс за преподаватели в 
основните училища и гиди^». 
зията. По този конкурс в у-

на страната, 
ват. южнц овощня, детска ко 
цфекция,,'. сухо.меспп изле
лия:

1

техническо 
гидшазията, а втората 
гимназията от един' профе
сор.

’ " 4 *ЩШ>.. Церите в предприятието не 
са еднакви за едни и същи 
стоки. Така например ’ еди!! 
пакетче бисквит може да се 
купи в магазин „Деликатес" 
за 28 динара, в, магазин „Бу-. 
ред’.' за ЗО.дйнара, в магазин 
„Нишава”' 25 . динара, а В 
магазина в Каменица за 26 
динара. Помада „Ясмин” мо 
же да се ,куш! за 70, 60, 65, 
па и 45 динара. А това е ед 
но и също .качество. Връзки 
за обуща се продават по 
динара в' магазините на „7 
юли”, докато в магазина на 
комбинат „Борово” по 20 ли 
нара. в „Нишава" по 15 ди
нара, а в Каменица същите 
връзки по 11 динара (!). Ма
шинки за острене на ножче
та за бръснене се продават 
в магазините на „7 юли” 1600 
до 1800 динара, докато в Пи 
рот същата машинка струва 
само 800 динара. Бонбони 
„Краш" се продават по 600 
динар 
на „7

. !:• -на конкурса.
След привършване на пър' 

вия редовен . конкурс можо, 
да се каже, че остават мно 
го свободни места-напълно' 

или попълнени с неподготве
ни кадри. Значи има място, 
за тревога, макар че някои 
в Съвета за просвета и кул
тура остават доволни от то-' 
ва, че все пак работните ме 
ста в училищата са попрлне 
ни макър и с гимназисти. 
В заключение да кажем, це 
ако по-последователно се из 
пълняват решенията на Нар» 
дния отбор за стнпендиране 
на учители и преподаватели, 
следващите години числото 

просветните работниц* 
ще се увеличи. Инак не мо 
жем да очакваме завърта
не на някои просветни рабо 
тници от вт.трешността на 
страната.

ШШШШ *:? N "За отбелязване е, че'работно 
то място в основното учили 
ще „Моша Пняде” в Дими
тровград за география и ис
тория остана пак непопъл
нено. В разискванията на 
съвета при систематизация
та на работните места още 
тоягава пролича че веднага 
се мислеше на личности, ко 
ито трябва ла се приемат а

... - - *.•:17? I г
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пение с 
година. не за нуждите на училище

то. И сега, след като се • бя
ха обадили двама кандида
ти с философски факултет, 
един географ и един исто- на

Гимназията в ДимитровградСдружението неотдавна е 
доставило значително коли
чество стар кашкавал на „Ср 
бокоп” в Белград, а на паза 
ра в Димитровград е изнас
ян само млад кашкавал, и то 
по цените на стария кашка
вал.

чплпщата бяха свободни 41 
работни места за учители и 
преподаватели. Конкурсът о 
баче е завършил безуспеш
но. Явиха се само 17 души и 
то: в Поганово — 2, Смилов-

тези 17 души прие 12 учи 
тели и преподаватели.

Повечето от прнявилите се 
учители са от общината, ко 
ито само искат промяна на 
мястото. Повечето от тях ис-

рик, бяха отбити с мотивиро 
вка че нито единния, пито 
другият нямат квалифнкаци 
я да преподават история и

а кгр. в продавшгцнте
юли” н 625 динара п На събранието на избнра-

«V •

разбере какво се крие зад ре 
шението да се продължи с 
преработката иа мляко 
трудничество със „Стокопро 
мет” от Скопие и защо и ня 
кои стопански фактори в Ди 
митровград се забравили об 
ществените интереси. След 
това, не е трудно ласеразбе 
ре и защо единствения спе
циалист по млекарство в на 
шия край само след няколко 
месеци трябваше да пол^дш 
решение да напусне Делово 
то сдружение като неговото 
място се закрие. Освен това 
на Димов ме се лават 

те данни от кооперациите, с 
които може ла туши измиело 
ння около преработката на 
млякото. Това е направила 
само кооперацията от Каме
ница. От направените изчис
ления се вижда, че „Стоко- 
промет” с кооперацията е де 
лпл значителна па.рична сц- 
ма от продажбата на кашка 
вал, а освен това коопераци 
ята се задължава с около 
900 хиляди динара за спетша 
листически контрол.

ворили в кооперацията и тая 
година да подпишат договор 
за преработка на млякото си 
със „Стокопромет” от Ско 
пие.

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА на терена п Димитровград
ско.

съ-Кой в Димитровград (ве) иска спе
циалист по млекопроизводство

На края, нужно е да напо 
мним, чс обществените оргд 
ни трябва по-обстойно и са 
-мостоятелно да разгледат вс 
ички въпроси, когато донас 
ят едно решение, а не под 
влиянието на „меродавните" 
от общината иеотговорно да

Какво се крие зад решени
ето преработката на млякото 
да продължи' чрез „Стоко

промет’’ от Скопие

С идването си в Димитров 
град, Славчо Димов е напра 
вил известни изчисления око 
ло преработката на млякото 
и е уведомил съответни сто 
панскн органи в общината, 
че ползата от самостоятелна 
та преработка на млякото е 
по износна за общината. Ос
вен това той е доказал, че 
съществуват всички условия 
за съответна организация на 
производството и продажба
та. Обаче пред тия факти за 
творили очите си и ония, ко 
ито около сътрудничеството 
със „Стокопромет" са искали 
да извлекат някаква полза и 
за себе си. Баш по това вре 
ме бе пристигнала и покана 
та от „Стокопромет" иякол 
ко души от Димитровград ко 
ито сега особено се застъп
ват за него, ла направят за 
сметка на „Стокопромет" ед 
на екскурзия до Италия.

Не е трудно тогава да се

■01-73/12 1962. Между другото 
,в тоя-договор Общината се 
задължавала да освободи не 
говата квартира, която има 
в Димитровград, до края на 
юни т. г.

След десет дни от подпи
сване на договора на Славчо 
Димов бил връчен друг дого 
вор под същия номер, обаче 
без задължение да се освобо 
ди квартирата му. При това, 
председателят на Общината 
му обяснил че квартири да
ват само стопанските органи 
защп! п общината не може 
да поеме грижата около да 
ване на квартира. Въпроси 
отстъпките от договора Ди
мов приема н това предложе 
ние, като им съобщава, че 
той ще остане една година с 
цел да покаже каква огром
на полза ще има общината 
ако млякото се преработва 
самостоятелно. Обаче по то
ва време някои отговорни ли 
ца от общината я предприя
тието били в Смиловци н го

на всички хора от Димитров 
градско, които се занимават 
с преработка на мляко. Оба
че, в края на миналата годи 
на той решава да напусне 
Пирот я да замине в Кикин 
да в стопанския комбинат. 
За тая цел той пътувал в Кн 
кннда и там подписал дого
вор за работа. Преди да от
пътува няколко дена преби
вавал в Димитровград. През 
това време с него разговаря 
ли много общински ръково
дители и го молили, когато 
вече е решпл да напусне Пи 
рот да дойде в Димитров- 
)рад, за да помогне около ор 
ганнзахшят*а и пропзводст1- 

кашкавала » общ»-

Спецналнстът за 
ство нпжннерът Славчо Ди
мов след няколко месеци ра 
бота в деловото сдружение 
в Димитровград получи ре
шение за отказ по причина, 
че това работно място се за 
крива. И най-неупътените ве 
дната си поставиха въпроса: 
как може за няколко месец“ 
едно работно място да се от 
крие, а след (н то в момен
та, когато започва преработ 
ка на млякото) ла се закрие, 
и как може един специалнст 
за млекарство да бъде изли 
шен в една община, където 
преработката на млякото ос
тава и в бъдеще главна зала 
ча на стопанските орган*.

млекар-

се донасят решения „при за 
творени врата”. В случая е 
нужно да се постави и въ
проса: защо сега управител 
пият отбор па Деловото сд
ружение чака, а не вземе , о 
кончателио решение по жал 
бата на Славчо Димов. От 
датата, когато жалбата е пре 
дадена изминаха вече два ме 
сеца. Нужно е управителни 
ят отбор между другото да 
се убеди в това* кой в Димя 
тровград (не) иска специаля 
ст за млекарство и какво се 
крие зад решенията на упра 
вителния отбор. И да устано 
ви — дали кооперациите, ко 
ито в

нужни

вото на 
пата. Едш! ден те го извика
ли н в Общината и разговар 
ялн с него. Главната цел им 
била производството на каш 
каваля да се организира са 
мостоятелно. а не чрез „Сто 
копромет" от Скопие. Най-се 
тне Славчо се съгласил и съ 
щия ден подписали договср

Преди да отговорим на то 
н въпрос, ето някои данни аа 
предисторията на това реш* 
ние.

който
се дава от страна на ;Стоко 
промет*. Да не

млекопреработване та 
едат важна ставка в проя» 
водствените сн планове — на 
истина нямат нужда от спе 
гшалист по млекопреработ
ване, па тогава да „закриват 
това работно място.

приказваме 
за онези средства, които се 
харчат за идването на разни 
специалисти и други хора от 
Скопие, които

Славчо Димов е 6иа упр» 
В1гтел на млекарата в Пнрот 
около 5—6 години. Там се по 
лзвал с добър авторитет я 
като такъв е <5*а шввестш остават с ллн
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БОЖИЦА
„Циле“ успешно провежда новите стопански мерки

РАЗИСКВАНИЯ ЗА НЕ- 

ПРАВИЛНОСТИТЕ В СТО
ПАНСКИЯ ЖИВОТ Механизиране на всички производителни операции 

условие за увеличение на производствотоСлед неотдавнашната об
щинска конференция 
СКС във Власинска Округ- 
лица, на която се! подчерта
ха слабостите и в стопански 
я живот в комуната, и се 
набелязаха задачи за тяхно
то отстраняване, в Божнца 
не престават оживените раз 
исквання за досегашната ра 
бота на стопанските органи 
зации. Тези разисквания се 
водят в общественополитиче 
ските организации и в орга 
ните на управлението на сто 
ланските организации. На е 
дно съвешание кооператив
ният съвет на земеделска ко 
операция „Единство" избра 
нов управителен отбор и об 
съди неправилпостите напр
авени от някои членове на 
досегашния отбор и на ръко 
водния състав на кооперацп 
ята.

Съветът 
ю стопанисване в коопера
цията се манифестира и в дру 
ги форми. Така 
кооперацията има 
търговия за строителен 
териал, който има 
задължения, така чее 
рацията трябва да заплати 
окело 6 милиона динара.1 И 
накрая бе установено, че у- 
праЕителят на кооперацията ' 
почти една голина държи 
при себе си кооперативни во 
леве, което значи — на лпч 
но ползване.

И в строителното предпри 
ятие „Власина” бяха 
вени редица грешки, 
предприятие е завършило 
1961 година с дефицит 360 
хиляди динара. Тези загуби 
са резултат на лошата орга 
низацня. Седалището на „Вл 
аенна” с в Божнца, ебачо 
съществува и канцелария в 
Бочград и това обуславя, че 
стп командировки.

Заключението на сбшесгве 
IЮПОЛМТ1 шескнте орга! шза- 
нин и на съответните орга
ни на управлението е час по

намери, че лошона

Ог 1960 година без увеличение на цените. — Мебели тип ,,Циле“ на пазара. — За реви
зията на правилниците за разпределеяие па прихола и на личните доходи

заиитересуван целият колектив

например, 
отдел за

ма-
огро.мип

К0О11С
Предприятието „Циле" е е 

дно от онези димитровградс
ки предприятия, конто с най 
голяма ефикасност пристъпи 
ха към провеждането на но 
внте стопански мерки. За та 
зи задача не са ангажирани 
само ръководителите на сто 
паските единици и ръково
дството на предприятието, на 
целия трудов колектив. Име 
мно загова може да се очак
ва, че след сериозна мобплн 
зацмя на всички разполагае1^ 
ми сили да дойде ндоувелп 
чение на производството и 
по-голяма стабилизация на 
предприятието.

„Циле" с нови произведения 
на пазара

От преди известно време
„Циле" започна да пронзве 
жда нов тип мебели, които 
се отличават с хубав вън
шен изглед, с доброкачестве 
на изработка и светъл тон. 
Този тип комбинирани мебе 
ли не само че създават при 
ятен изглед на стаите, но и 
приятно разположение у чо 
века. Другата им положи
телна страна е, че за разли
ка ст модерния тип пронзве 
домия на други предприятия 
тс са много по- дълготрайни, 
по-нздръжливн.

С тези свои произведения 
„Циле" се представи на мост 
рената изложба на мебели в 
„Нови дом" ’в Белград и на 
неотдавна състоялата се из 
ложба в Димитровград. Тези 
дни новите мебели се появи 
ха и в магазините б Ниш.

Този вид мебели „Циле" 
ще може годишно да произ
вежда 65 гарнитури, което 
представлява известно увели 
чение- в сравнение с произ 
всдството на така наречени
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Кооперативният съвет най-, 
напред е намалил средства
та за репрезентации от 500 
на 100 хиляди динара, въпре 
ки съпротивата на управите 
ля на кооперацията и главни 
я счетоводител, които наето

ЙГа -
• -
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Халите па предприятие ,,Цп ле”
рнентировка ще доведе до 
известно специализирано пр 
онзволството по-сгурпо свлад 
яване и на най сложните про
изводителни процеси, които 
би се извършвали бързо и 
безпрекорно. -

В осъществяването на тези 
задачи пред трудовия колек
тив на „Циле" стоят няколко 
съществени въпроси, които 
до пременно трябва да се раз
решат, Пълната механизация 
на производството и главно
то условие за постигане на 
поставената цел, както и аб
солютно отстранение на ръч 
ните работи. Тук трябва да по 
соча че и някои от работни
ците, провеждайки се по при 
митивното ръчно производ
ство, настояват да покажат, 
че не всички работи могат 
да се свършват с машини,

ксето, намалява произволите 
лността на труда и общото 
производство. Обаче привър 
жениците на механизирано
то производство са много по 
вече и затова се пристъпва 
към модерно машинно прои 
зводство, с което ще се наема 
ли производителната стойн
ост на произведенията, а е 
тева и цените им.

На този път предстоят и 
други задачи. Онези работ
ници, конто ние са подготве 
не умело да вложат повече 
усилия за своето оспособява 
не, в което ще им помогне и 
самото предприятие.

След тази преориентнров- 
ка в производителния про
цес месечното производство 
ще се увеличи най-малко с 
20%,
18.000.000 динара.

те класичнн мебели. Но с то 
ва няма да бъдат заети вен 
чкн капацитети на предпрня 
тието, което изисква ориен- 
тировка към производство и 
па други видове мебели.

От друга страна самоупра 
вителннте органи на пред
приятието поставят въпрос 
за нЦдсбрс и по ситстемно пр 
онзводство. Към това ги на 
сочва и самият пазар, който 
изисква п й голяма еластиА 
ност в производството и пла 
смента на произведенията.

През зимните месеци в ма 
газишгге на предприятието 
се бяха насъбрали произведе 
пия, конто затрудняваха по
нататъшната му работа. Пр
ез последния месец ,,Циле" и 
зхвърли на пазара произведе 
пия в стойност от над 
15.000.000 динара. На някои 
произведения е дошло и до 
намаление на цените. От вс 
ички произведения на „Ци
ле’’ на пазара най-много се 
търсят комбинираните шка
фове, диващ!те и шимизета- 
та, конто вече заемат 50% 
от общото производство на 

- предприятието.

Вместо хаотично, строго оп
ределено серийно производ

ство

Божнца

не аха да докажат, че репре 
аентацията съдействала за у 
спешна търговия у продаж
на ) на доошъка, защото за 
купчините след черпнята, ко 
ято в някои случаи (като 
при продажбата на травер
си} е възлизала и на 06.006 
динара.

Съветът обаче не прие те 
зи доводи н тези репрезента 
ции окачестви като мито.

Съветът разгледа и вьпро 
са за незаконните постъпки

скоро да се ликвидират те 
зи грешки и 
да бъдат отстранени от ръ
ководството.

виновниците

което сега изнасяВл Харизанов

Нови мероирияшия за иодобря- 
йородише па едрия добишък

Ревизия на правилниците
Колективът на„Цпле" сери 

озно е зает и около нзработ 
ването на нови правилници 
за разпределение на чистия 
приход и личните доходи. В 
течение са разговорите по 
стопанските единици, конто 
определят стойността на вся 
ка извършена работа в4 про
цеса на производството.

Остри критики са отправе 
ни към досегашния техкнче 
ски директор на предприяти 
ето Никола Филипов! >ч. До- 
като работниците получава
ли от 8.000 до 18..000 динара 
месечно, директорът на пре 
дприятнето 41.000 динара, то 
техническият получавал 64 
хиляди динара.

В тази сума влизали и 
9.000 динара за държане на

семинари, чрез които рботнн 
цпте трябвало да се оспосо 
бят за по-модерно производ
ство. Обаче той не направил 
това. Освен това предприя
тието му било обезпечило кв 
артира с мебели в стойност 
над 200.000 динара. Тези ви
соки пршчадлежностн той по 
стигнал чрез обещания, че 
след неговото идване в пред 
приятието нито един работ
ник няма да получи по-мал 
ко от 25.000 динара. Но това 
били само празни обещания. 
В действителност дошло и 
до намаление на принадлеж 
постите ца всички хора, зае 
ти в предприятието. Само но 
говите принадлежности нито 
веднъж не били намалявани.

Тези неправилност в преА 
ирпятнето сега са отстране-

ване
операторите, които са се гр 
ижили за тях.

И като трета възможност 
се набеляза използването ча 
ст от годишните приходи на 
земеделската кооперация о- 
коло 500.000 дин., които осъ
ществява от даване на пас
бищата под наем. Другата 
чет от тази сума ще бъде из 
ползвана за мелиорация на 
ливадите.

Кооперативният съвет на 
земеделска кооперация „Еди 
нство" от Топли ЛОЛ и Божи 
ца е решил да увеличи по- 
родистия добитък в района. 
За тази цел е формирана ко 
мисия за организиране пана 
ир на добитък, на който ще 
бъдат извеждани най-добри
те поредистп егзимпляри е- 
дър и дребен добитък. За 
най-грнжливо отгледаните ег 
земпляри е предвидена наг- 

120.000 динара. Пана

и пренебрегване на самоуп- 
равителните органи от упра 
вителя при приемането и у- 
волнението на работниците 
и служителите. Съветът раз 
гледа жалбата на шофьора 
Ст. Андонов, който бил увол 
нен от управителя без пред
варително провинение к съ
гласие иа органите на управ 
лението. Все пак жалбата на 

беше

Досегашното производство 
на „Циле” се характеризира 
ше с известна хаотичност — 
производство па всичко, без 
особена специализация. То
ва създава известни труднос 
ти в цялата работа иа пред
приятието и в пласмента на 
произведенията. Затова в бъ
деще „Циле" ще се ориенти 
ра към сгрого определено се 
рнйно производство. Тази о-

Вл. Харизанов
.......................................шофьора и този път 

одбита въпреки, че бе дока 
зана неправилната постъпка 
на управителя.

Във връзка с този въпрос 
бе отбелязан и незаконния 
акт на уволнение на тракто 
риега Демирович и неговото 
сменяване с друг, който по
ради неопитност е превър
нал трактора и е причинил 
материални загуби около 50 
хиляни динара. Съветът ану 
лира уволнението на Деми- 

посгьпката

рада ог 
прът ще се провежда всяка
година. КРАТКИнабавят IРешено е да се

бика, монтафоиска поро
ите бъдат- дадени

пет
да, които 
на отглеждане 
ператори. 
разплод иа 
на. Два ог тях 
дени в Топли дол, а три в Ьо 
жица. След двегодишно съ 

отглеждане биковете 
собственост на ко
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ш шини
на някои коо ни.

Те ше служат за 
добитъка в райо- 

ще бъдат да

Заслужава да се отбележи, 
чс по тези въпроси сега неСАМЮТОйТШк ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКОЮ...През учебната 1960/61 го 

дина у нас имало над 2,76 
милиона ученика в 14.527 у- 
чилиша. В течение па съща 
та учебна година са работи
ли 2.678 средни и други учи 

около 460.000 ученн-

разнеква само малък кръг 
хора, но целият трудов коле 
ктнв на предприятието. И мо 
гат да се очакват и добри 
резултати.
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вестно 
ще станатрович и осъди 

на управителя. лиша с
ци В 204 висши училища е 
имало над 140,5 хиляди слу М. Прнсойски

\шателм.
ЗА ПРЪВ ПЪТ НА ПАРАДА Активност па брига

дата па младите Го
рани „Крсмикано1-

★
...В течение па 1961 година

югославски пошн са 
939 милиона гшс

всички гтотправили Бригадата ма младите гора 
ин „Кремнково” неотдавна 
нзлезна на залесяване в райо 
на на „Равни дел” и местно 
стта „Кремнково". Над 350 
души залесиха голите риди- 
1да, като по топ начин запази 
ха местността от летните по
роища.

I
шшШ

пад 6 милиона пакета. 
Само през януари тази годи" 

довършени 38, а през 
36 милиона месг-

ма II

шрж-на са
февруари

Мтелефонски разговори.

Овцефсрмата край Бачево
пашитеМиналата година 

фабрики произведоха над 17 
чифта обута. Про-

Брнгадата „Кремнково" е е 
дна ог най-активните брига
ди в Босплеградско. Млади
те горапн от тази бригада 
трябва да бъдат пример и на

продажба на млечните про
изведения. На вътрешния па
зар са вече продадени 2,5 ва
гона енреие. По-рано прода
жбата на сиренето и кашка 
вала е вървяла по-трудно.

Изкупуването на кашкава - останалите горапн. конто съ 
ла ще започне по-късно. Всо 
пак известно количесп о ка 
Ш1 ивал е пролазено ш.и ьь- 
трешноста на страната.

Тая година кооперашште 
започнаха самостоятелно да

изведени са също така 14,2 ’^^р^°™с‘1[Те'Лгодини чрез
милиона гумени обуща, ог Сток0пр6мет” от Скопие.

опинци. Првите резултати са приети 
с радост от страна на специ 
алистите и кооператорите.

Деловото сдружение на ко 
операциите от Димитровгра 
дско е предприело мерки за

милиона

6,2 гумени 
През 1958 година сме произ 
1,26 милиона чифта гумени

ксето
щсспуват на територията на 
Босплеградската община.път се представиха ра 

с единственияНа тазгодишния фестивал за 'Ф™ ,
ботниците от комбинат 1АИли^Р^аА 
артикул в страната — гумени ш

обуща.. Б. К.

...... ............ .
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Хонорари през редовното 

работно време
..................................................................................................

вариации йг
Поради отсъствие на една учителка от основното 

училище „Моша Пияде ’ бе приет да замества часовете 
до края на учебната година управителят на Културния 
дом. За тая цел от Културния дом той бе получил раз ре 
шение да държи часовете хонорарно и управата по за 
кона му определи хонорар от 5.500 динара.

Часовете в училището обаче държи през работното 
време, за което получава месечно възнаграждение от 
35.000 динара.^ Вината обаче не е негова, а на органите, 
конто не съблюдават закона в случая.

........................................... .
През последните две годи

ни в Димитровград се пост
роиха нови жилищни здания 
които сър съвременните архи 
тектурни линии измениха из 
следа на града. Старите чар 
шийски дюкянчета изчезна
ха и оставаше да се решн 
въпросът за оформление на 
градския площад. Реши се да 
се построи една репрезента
тивна сграда, която с| Култур
ния дом и зданието на обши 
пата да даде пълно оформло 
ние на площада.

Миналата година започна 
строежът. Според проекта 
това трябваше да бъде и най 
-голямото здание -в града, с 
ресторант в приземието и с 
нови конфортни жилища на 
етажите. Тези дни главните 
работи по строежа са завър 
шени. Остава още външното 
оформление.

\Нужно е обаче да се ка
жат няколко думи за някои 
ненужни и, както личи, вред 
ни изменения иа плана 
сградата, последвали в тече- 

на строенето. Известно 
с, че при изграждането на 
всяка сграда, са забранени 
всякакви произволни измено 
пия на плана и функционал
ното предназначение. Сегаш 
ното пък оформление на зла 
нието сравнено с плана пока 
зва значително 
дошло като резултат от ре
шението в приземието да не 

банка.

на

ние

»Песшене« в Културния дом
Въпросът за пестенето е твърде важна задача, коя 

то се поставя пред нашите трудови колективи и учреж
дения. Пестенето в Дома на културата обаче не е прави 
лно схванато. Тези дни по решение на управителя на 
Културния дом е спрял абонаментът на весниците, които 
получавало читалището. По тоя-начин редовните чнтате 
ли на единственото читалище в града, останаха без вест
ници. А най-редовните читатели са учениците, които ня
мат възможности да намерят на едно място всички наши 
вестници. Според това решение не се получава и малцин 
ствеиият вестник „Братство", чнйто абонамент е 120 дин.

Съдете самн за тева „пестене"!

встъпване*/

бъде ресторант, но 
За тази цел, за да се напран 
пт помещения за банката, са 
внесени изменения в плана, 
без да с© мисли дали с това 
се е решил въпросът за по
мещения на банката.

Но не е само това. Вслед
ствие съкращаване дължима 
та на сградата е направено 
отстъпление и във вътреш
ната разпоредба на квартири 
те, без сериозно обсъждане 
на измененията. И резулта
тът, съвършено разбираемо 
е квартири, които не задово 
дяват не само естетическите 
изисквания, но и в хигиеим- 
ческо отношение. На третия 
етаж например в жилищния 

не апартамент кухнята е най-го- 
ляма. Някой спални са пое 
троени (заради 
та) в неправилни геометри
чески форми и са толкова ма 
лки, че могат да станат само 
креватите, а тръбите от печ 
като до стената трябва да 
минат над кревата. В някои 
апартменти кухнята се намн 
ра между спалната и коридо 
ра и е без прозорец. За днев

Младежта заинтересувана за Провеждане 

на система за вьзнаграждаване 

йо трудовия ефект

Димитровград
пата няма пердета, в кухня
та е тъмно. Затова ще е нео 
бходимо денонощно електри 
ческо осветление!?

Трябва да се каже и това, 
че квартирите са били оста
вени без килери. Когато ня
кои забележили това строи
телите намерили „решение”: 
в ъгъла на кухнята, срещу 
входните врата, направили 
малки кабини 1:1 метър (?!) 
приличащи на телефонни ка 
бини. Те нямат никаква вен 
тилация ннто прозорче, така 
че едва ли могат да се изпод 
зват. А те са толкова мал
ки, (едва могат да се отвар 
ят вратата понеже да се отвар 
ят навътре), че не могат да 
поберат ни най-основните не 
ща, конто трябва да се поме 
стят в килера.

Да не говорим повече за 
строителните грешки послед 
вали от измененията. Главно

е това, че неотговорно пре
крояване на плана е довело 
дс там квартирите да стг- 

неудобни. Престъплениенат
е в слънчевия и пълен с кра 
сиви пейсажи Димитровград, 
хората да се блъскат в 
и мрачни квартири и ю в е 
дна репрезентативна и моде 
рна сграда!

И в младежките активи в 
особено

ве на' общинския комитет. Та ■' жи работила два дена за ма 
ка например' селските акть йстора, а не за себе си. И в 
ви, особено тези от района предприятие „Механик" 
на Трънско Одоровцн, не са Се води достатъчно грижа за 
имали помощ от страна на правилното изграждане и о- 
общинския! комитет. Някои бучение па учениците 
от членовете му не проявя- апкегвото. Учениците вър- 
ват достатъчно интерес да шат известни работи и след 
посещават-младежките акти петчасовото им работно вре- 
ви, да им помагат за органи ме, за които са платени дру 
зацнонното и политическо у -ги хора. За това време оня, 
крепванее. Стигнало се и до който трябва на върши та- 
там, че активите наказвали ■ зи работа се разхождат по 
членове иа общинския коми града ли седи в „Балкан".

Често пъти майсторите с- о - но осветление на кухнята ме
жду нея и спалната са напра 
вени продълговати прозорци 
чрез които трябва да се ос
ветява кухнята. Това обаче 
не е решение. Чак и сега. 
когато на прозорците в спал

Димитровградско, 
по предприятията, през после 
дно време, често се разисква 
за провеждането на новите 
стопански мерки и за задачи 
те на младежта в този про 
цес. Навсякъде младежите 
дават всестранна подръж- 
ка на всичко онова, което 
другарят Тито каза в Сплит 
и което е поставело в Заклю 
ченията на Изпълнителния 
комитет на Централния ко
митет иа Съюза на югослав
ските комунисти. Принци
път за възнаграждаваме спо 
ред трудовия ефект, правил 
ното разпределение на чис
тия приход п на личния до
ход са предмет на разисква 
пия, за които младежката о

тесни

изменения-
Б. Н.в сто

Бележка

СамозаО&овили се
или...тет, заради неактивността 

им, какъвто е случаят с йор . бръщат към учениците- с ду 
данка Стаменкович. Има и. мите „ако не искаш това да 
такива случаи когато отдел
ни членове не водят доста-. - рена" —- значи да напусне 
тъчно сметка в работата да 
се ангажират всички члено-

свършнш, вратата ти е отво Става въпрос за домашни 
гс помощници, които дър
жат някои семейства в града 
и в селата. Не един път ща 
чуете, че някой намерил 
нощница и добре го слуша, 
ме в един дом ще влезете и 
ще Видите момиченце над 13 
години, коеТо пази децата на 
семейството, чисти къщата, 
готви... Какво ли вече не ра 
ооти. Момиче от село/ Сигур 
но и бедно, няма условие да 
продължи образованието си 
и тръгнало да заработва:

Никой няма нищо против 
държането на домашни по
мощници, но против накърн 
яването на законните им пр 
ава има.

А как стои димитровград
ския клон на Завода за соци 

'! ални осигуровки? Дали тези 
[ помощници социално са осн 
гурени от страна на своите 

[ риоотодатели ?
1 Само две домашни помощ 
' ници се ползуват от това пр 
’ аво. Другите не. Значи само 
I две семейства са зачитали 
правата на момичетата, кои 
то работят като домашни по 
люпщици. Плащат им редов 
но социалната осигуровка и 
с това им дават възможност 
да се ползуват от облагите 
на закона.

А другите?
Някои дават обещания- на 

момичетата, че след година 
или две сигурно ще им наме 
рят работа в Димитровград- 
Затова и самите момичета 
си мълчат, надявайки че ра 
ботодателят и утре ще „се 
погрижи“ за тях. Примери 
има достатъчно. Те са извее 
тни на димитровградчани.

От друга страна те не пла 
шат социалните осигуровки 
на момичетата, които ги слу 
шат. А става дума за семей 
ства, чиито месечни приходи 

I са 80.000 динара и повече. Зз 
социалната осигуровка на по 
мощниците 
щат само

Затова уче-предприятието. 
циците вършат п опора кое 

ве на актива, а цялата рабо „та н.е .трябва и не са длъж- 
рганнзация проявява особен та поемат само те лично, с ни. 
интерес за неотложното им

по-
коетб пасивпзират младеж- __Против всички тези отри-
кия актив. Тези слабости мо цателни явления младежката 
гат да имат по-големн после - -с ргаг-пиация с предприемала 
Дицп и затова е необходимо . . мерки на време, изнасяйки 

отрицателни прояви в:живо на време да се отстранят.- ги пред самоуправителните
та на младежката органнза методи, па работа в Народил.- органи и управите на пред
ния в Димитровградско и за та младеж.

В предприятията тук-там

Съвети иа агрономаи окончателно провеждане в 
дело.

Разисквайки за известни Облагородяване на дърветата
Една от мерките за подобрение плодопроизводството 

е облагородяването на възрастните дръвчета — днвачкн, 
които се намират в големо число. За тази цел трябва да 
се запазят калеми или присадницн от най-добрите сорто
ве. Такива пръчки трябва да са взети преди да е започна 
ла вегетацията. Желателно е да бъдат от южната част 
па короната и то едногодишни. Тези пръчки се пазят (съ 
храняват) в тъмна изба в пясък..

Облагородяването се върши по време, когато дърветата 
започнат да карат и вече достатъчйо имат мъзга. За тази 
цел по-големите дървета трябва предварително да се под 
.Готвят, като се отсекат най-големите клонове

прнятията.
Обаче прави впечатление, 

се срещат известни неправи че тази година от страна на
общинския комитет не се по

положението на младежта в 
предприятията, общинският 
комитет на Народната мла
деж пристъпи към органнзи 
райе акция за премахване 
на всички слабости, появили 
се в досегашната практика.

За някои слабости в рабо 
тата на младежките активи 
вината лежи в самите члеио че спомената група младе-

лности в отношенията към 
младежите. Така например в 
предприятието „Цнле" един 
от майсторите поставил гру 
па младежи да свършат ра
бота, която той записал като 
извършена от него. Излезло,

лагат достатъчно грпжи за 
селските активи, че те оста
ва някак си иа гаден план 
Тази слабост би могла да се 
отклони без много усилия.

М. П.
_ в долната

част на короната. Трябва да се одържн сметка да осигу
рим в поскоро време, повече 
чрез облагордяване на повече доход, а това постигаме 

клонове и клонки (в зави
симост от възрастта на дървото) , в долната част на коро 
ната. Малките клонки, израсали от долната част на коро 
на та и от стъблото, премахваме, за да осигурим достатъч 
но листна поврхност за изхрана на облагороденото дърво 
докато калемите не пораснат. ’

Преди облагородяването отсичаме

ИЗ АЛБУМА НА ФОТОЛЮБИТЕЛЯ

ПРИЯТЕЛСКИ РАЗГОВОРИ
с

клоновете
ките, за да имаме пресни пресеци и извършваме облаго 
родяване с калеми, които не започнали да растат. Облаго 
родяването вършим „под кора”. Колкото клона е по-го 
лям, толкова повече калеми трябва да се сложат, като все 
ки има най-малко две пъпки. На всеки 
трябва да сложим най-малко по 
или

клон или клонка
две пръчки пресадницц 

калеми. След като поставим заострения край точно 
под кората, превързваме мястото и след това замазваме 
пресека на облагородения клон и пресека на калема. За- 
мазванет се извършва с овошдреко лепило, което можем 
да сп подготвим така: 400 грама смола и 300 грама восък 
разтопяваме в пръстен съд, а след като го свалим от огъ 
ня и смесата изстине наливаме 250 грама спирт и го раз 
бръкваме добре. След това можем да го употребявам.

Инж. В. Колев

Грижи за семействата на 

Съюзените организации
на бойците

ябва да пла- 
динара месеч 

но. Някои от тези хора са и 
ръководители, просветни ра 
боттщи... ония, които са дл 
ъжни да зачитат'правата на 
хората, гарантирани от зако

: тр 
1.500За семействата на бившите 

бойци, Съюзните организации 
на бойците в Димитровград 
поемат сериозни грижи, осо 
бено за ония

Освен това 
тази година ще се обезпечат 
4 квартири за членовете на 
семействата 
бойците.

в течение на

на Съюза накоито се нами
рат в незавидно положение. 
На семействата на бившите 
бойци са определени 
ни парични възнаграждения 
в износ от 6 до 120000

на.М. Ан. За това самозабравяне и за 
щетите, причинени на малки 
те момичета.

редов-

- . г-шШт.Й1ШГ
порадиеква и 

партийната организация. Тя 
сериозно предупреди онези, 
които пренебрегват правата 
иа домашните помощнипя- 
И вероятно те не са се чувст 
вували приятно.

•' • V-
,// дина.

На всеки непълнолетен чл 
ен от семействата се устаное 
ява постоянна парична 
мощ от 20000 динара.

ра.
‘ 1

Разговорът започ на от бирата п завърши с последните събития в Лаос. 
По всички тези въпроси дв амаха приятели на срещата край „Славче"
„общ език”.

намериха 
Снимка: Драган Жнкич по-

VI. П.
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| Край на учебнаша годинаПОСЛЕДНИ НАДЕЖДИ*
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нея, на земята сега и трябва 
много. Но за тях все още не е 
късно, могат да се оправят, 
а тогава ще има нещо и за 
добитъка, за кравишгге...

Недалече от стареца мъж 
и жена окопаваха царевица. 
И те се взираха в облаците 
час Но час, сякаш молеха да 
завали, да напои земята и тр 
удът им да бъде възнагра
ден с добра реколта.

— Гледаме другите окопа
ват. па и ние — речее жена-

другите години тук косех по 
две коли ситно сено. Меко, 
хубаво, сладко като шпкер... 
Сега няма какво. Връзвам кр 
авнте да пасат помалко, кол 
кото да се крепят. Давам 
им помалко, за да се замай
ват по-дълго... И там презре 
ката миналата година нако- 
сих много сено, имаше и за 
кравите и за продаване, а 
сега няма една-две коли, — 
оплаква се старецът.

Пак погледа в облаците. 
Цялата му надежда беше в 
Тях.

та.
—■ Дани тук имаше хей та 

добави— Едва /\ц ще мога да за- 
зн.мя с добичетата — продъл 
жи той. — Сега няма какво 
да пасат, а пък зимата? Ло
ша година. Суха, студена. От 
данна помня, но такава годи 
па не си спомням, за нищо 
не я бива. Ей ги и тези обла 
ци. Това летни облаци ли 
са? Като няма да загърми и 
да светне, то не е летен об
лак.

кава италианка 
мъжът като показа колко ви 
соко била порасла — а тая 
година... — и се вслуша в гл 
ухия тътен, който се разнесе 
някъде там далече през пла 
нинн и полета. Мъжът и же 
ната се спогледаха, сякаш се 
питаха какво е това — дали 
наистина загърмя, а след то 
ва забързаха да окопават.

И старецът започна да об 
хожда кравнцпте и да ги по 
дканя, макар че те 
пасеха и се надпреварваха 
коя повече трева ще смете, 
а на другата да остане по-ма 
лко. А после, пак ще чоплят 
до последната тревица, дока 
го не очистят ливадата като 
че ли коса е косила.

— Дано сега завали — ре

градини, а учителите свеползват за обработка на сво пе 
ждат бележките.

И пак погледа нагоре. Пла 
нивите започнаха да з-г схва 
лят мъгливите си калпаци. 
Зашумяха дебри, шумнаха 
листа, потегли ветрец. Старе 
цът се озърна насам—ната
тък и пак се взря в облаци
те. И те се разшаваха.

лакомо

Долу в махалата нзкукури 
та петел, след това друг, па 
трет... Старческото лице ся 
каш малко се поразведри от 

надежда; Ста

че мъжът.
— И сега ако нищо не ста 

на, зашо се мъчим — подкре 
пи го жената.

Тримата — старецът, жена 
та и мъжът — все по-често 
се взираха ту в облаците, ту 
в далечината, сякаш търсеха 
отговор на последната им на 
дежда за дъждец.

Старецът беше забил един 
железен жегьл в земята, в ьр 
зал за него двете кравицн с 
дълги въжета и отмерил им 
докъде да достигнат да па
сат. Загърнал се с дебела др 
еха, облекъл се като през 
късна есен или ранна пролет. 
А то не е пито пролет, ннто 
есен, ами юни • Но този юни 
е чуден, палав, повечето ли
чи на баба марта, навъсил 
се, заденал мълпши калпаци 
на околните баири.
"■ Студ и суша. Земята се на 
яукала, зинала от жажда и 
сега полека сякаш ше започ 
не и да замръзва. Чуден ме 
сец..Лош .месец... Вместо бу

Ония юнски растеж, когато 
всичко се развива, расте, за 
връзва плодове и селяшката 
душа се шири от радост, че 
всичко ще има в изобилие, 
то всичко кърнее, вехне, у-

някаква чудна 
на, извади жегъла и пусна 
кравите да навлезат в цяло
то, за да се напасят.

I

мира...
Коавите чоплят, теглят въ

жетата, а старецът гледа за 
грижено в земята, а след то 
ва попогледне в студените о 
блаци, конто изглеждат по- 
сухи, по-безжизнени и 
мята. На лицето му няма ус 
мивка. Погледът тъжен, от
чаян. И разказът му е печа
лен.

— И сега ако не завали го 
тово е всичко — рече той с 
надежда и се облегна на тоя 
тата. — Облаците се размър 

А па М, Прнсойскидаха, дано се пресрами.
от зе?

КАК ДА ЛЕТУВАМЕ
местността „Славче“ се съ .На 10 юнп тази година в

среща 11а населението от двете страни на югослав- . 
ско-българската граница;

На сшшката: Общ обед;

__ На, няма какво да па-
ливада е. През Преди известно време един здрав човек на сред

на възраст, който през цяла година работил канцелари- 
как от медицинска гледна точка 

почивка.

сат и тук, а
■ ' ; ..

я, запитал един лекар, 
е най-добре да се прекара гоуишната

__ В ходене — отговор гл лекарят.
— Нима днес трябва да се ходи пеша. — учудил се

служащият. 4
Курс по фотография След последния дъждеЦ' • ♦ . ...!

Всеки фотоапарат, както видяхме в миналия брой е 
която обаче не.е така проста. Вместо дул- 

част фотоапаратът

г4 г
схване като единстаен, но от 
медицинска гледана точка та = 
зи предписания заслужават 
вниманието на всички, кои ц 
•го се готвят десетннт или 
повече дни да прекарат- на 
летуване след като цяла годи 
на са прекарали в затворени 
помещения.

тъмна камара. Лекарят подчертал, че име 
нно днес, повече от по-рано 
е необходимо да се ходи пе 
ше. Наистина в сегашните у 
еловия на живот, когато хо 
рата прекарват времето 
затворени помещения, по ка 
нцеларии, работилници и фа 
брики без достатъчно двнже 

налага повече раздви- 
пешеходене, за-

ед-имаНица на предната 
на леща, наречена обектив, а.тъмната камара, всъщност 
вътрешната част на апарата е-направена от платно, баке 
лит или метал. Вместо матово стъкло фотоапаратът има 
филмова лента. Върху нея при снимането се отразява 
обектът, който снимаме.

си в

ЧАСТИ НА АПАРАТА: Фотоапаратът'няма много 
части Да тръгнем редом: ОБЕКТИВ, съставен е от една 
до осем леиш от специално стъкло, през които минава 
светлината в тъмната камара и действува върху филмо
вата лента. На самия обектив е вграден механизъм, кой 
то дава възможност да пропускаме светлина върху фил 
ма според нужда. Този механизъм наричаме БЛЕНДА 
На фотоапарата блендата е обележена с цифри, ооикно- 
вено така: и.8; 4; 5,6; 8; 11: 16, а някои апарати имат бле!, 
да до 32. Трябва да се знае следното: най-много светли- 

проннква в апарата и ще действува върху фил 
ма, когато блендата поставим на 2,8 а 
блендата,е поставена на 16 или при "^лобритеапара 
на .32, Значи, по-малко число на блендата — 
тлина върху филма. Това добре тряова да

На обектипа освен това се намират ____
ЕКСПОЗИЦИЯ и за докарване на раогоянието ог Р -
та до обекта.

ЕКСПОЗИЦИЯ е времето, в което 
ствува върху филма при снимането. Тя е 
що така с числа, обаче те се различават от числата озна
чаващи бленддта.20Е^ТГоГиП^Зо; 2ЗДЯо!!! т°

Трябва да се знае, че тези числа означават часги 
кунлата Така например, когато експозицията е , кундата. п^имква пред обектива самотна

експозицията е па сто 
и т. н.

ние се 
жване чрез 
щото оргаиизмът изисква тия 
движения и повече въздух.

Днес ходенето се препоръ 
чва от лекарите по много пр 
ичиии. Най-напред от обез 
печава пълна духовна отмо 
ра и време да се доживява 
природата. А нри ходенето и 
маме по-усилеио кръвообръ 
щение, засилена работа на 
мускулите и Iю-добър обмен 
на веществата в организма. 
Всичко това води към нодо 
брен апетит и добро настро 
ение.

Съвременният човек обаче 
е разглезен и телесно, и ду 
ховно. Тази разглезеност пък 
е в ущърб па неговото здра 
ве и живот, защото организ 

изисква определени фй

IДимитровград

Наградно съревнова
ние иа стрелците

Общинският отбор на стре 
лциге от Димитровградско 
бе организирал наградно съ 
ревповамис между дванаде
сетте отбора, съществуващи 
па Димитровградска тсрито 
рия. Съревнованието на се- 
ииори и младежи бе прове
дено с малокалибрена, а за 
пионерите с въздушна нуш 
ка. _

В съревнованието участвУ | 
г.аха около 50 стрелци: сени = 
ори, младежи и пионери. Съ У 
р «Гшоваиието бе проведено 
в чест на Деня иа младостта 
и рождения ден иа другаря 
Тито.

Първо място за сениори и 
младежи зае дружината иа , 
стоелците „Граничар" от Дп : 
митоошрад като осъществи ; 
478 кръга, втопо „Иван Кара ; 
нпаиов” с 461 кръг, трето : 
„Виллич" от Смилопци и т. 
н. Първо място между пно- 
кеоските дружини на стцел 
шгге зае дружината „Иво 
Лола-Рибао", второ стрелци 

от дружина ..Ерма" от 
Тпъмско Олотювци.
Лжтоо Салай" от Погапово =

лина ще

и механизмът за
Непоносимата юнска жега всели страх и трепет 

п п сърцата на овчарите.
Обаче последният дъждец предизвика 

на пасищата.
оживление

За ошдих и почивкамът
знческн усилия, за да запази 
свежестта си, да 
излишните мазнини и запази 
от артериосклероза кървопо' 
спите съдове, както и да пра 
доторати атрофията на мус
кулите, затрудненото диша
не н повишения пулс при най 
-малко движение.
' Лекарите дават, така да со 
каже, едшт уштоерсален рс- 
цепт за прекарване на бреме 
то през време на летуване
то. Препоръчват да се става 
в 6 часа, след миенето — гн 
мнастика на чист въздух, по 
сле половин час ходене, като 
препоръчват да се върви бос 
заради мускулатурата ~ 
дилата. Чак след това да се 
направи кратка почивка. До 
обяд трябва да се използва 

за къпане и слънче

изхвърли

значи, че
петдесета част от секунда, ако

стота част от секундатасамо едно
мс-означеп

м^„„ина.

но от един метър до 10 или х0р^!таЛ1Ю поставена ос-
безкрайност на растоянието. По

трябва да поставим метража в
един знак приличащ 
мица, която означава

ще обясним как 
определени случаи на снимаме.
нататък трето

Обикновено с червени букви веднага зад метража 
се намира двойно изписана скала б изгтисва„ето
ка, че от средата започват наляво и и а едната
от числото 2,8 до 16, като меж^^пюлата 2 8 от^ ^
страна и същото число от другата стр докараме
чкд „ли триъгълник. Когато този 4>иъгълник дока^ 
на метраж 10 например, а блендата еиа , кос ^
числа двойно изписани .можем да МОжв
стоя ние до кое растояние пешият фотоапарат 11 
съвършено да снима предметите прел себе си.

ТЪМНА КАМАРА, ВИЗЙР и Ару

и т. и.
Момсл\/ ген иоои и

най-добър оезчлтат пог- | 
тигна Кирил Радев младеж 
младеж от дружината П-

Караиваиов" на димгп-- в 
ровгралската гимназия, пъ <= 

място между пионери-^ _ 
Геовш Михалко" от ц

нелеката дружина . Пво А"- щ 
да-Рибар" от основното щ
дище в Димитровград.

Слел завършеното 
новаште на иай-лобппте гтт>е В 
лци бяха връчени награди. е

мляле- I
на хо жи

ван
времето 
ви бани, след което идва кр 

обед. След
рво
заеатка почивка и 

обяд следва малка почивка. 
После нова разходка петн

или спорт и пак почив 
ка и вечеря. Лягане се пре 
поръчва след 21 часа.

Рецептът не тряова да се

постройФабриката „Станко П пунович" в Ниш 
= този модерен хотел край ск алигс на Сичово.

По този туши нашите туристи имат прекрасни 
§ зможиостп за отдих н забав п.

В следващия брой: 
ги части на фотоапаратът. КОМ СЪРСР- въ

Веля МИАОЕВИЧ
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Крей та учебяаЯа гадаят

Във всички училища тази учебна 

година бяха Постигнати йо- добри 

резултати в обучението
одобрена и програмата 
български и сръбски език 
за гимназията. Според тая 
програма часовете в гимнази 
ята по сръбски и български 
език поравно са застъпени. 
Превзети са мерки да се пе 

учебник по българска 
история която се изучава ка 
то допълнение нт историята 
във всички класове. През на 
стоящата година гимназията 
е имала 344 ученика. Според 
плана, през учебната 1963/64 
година тя ще има 445 учени
ка. Поради увеличение чис
лото на учениците предпре- 
тн са мерки за нормално нз 
веждане на обучението в сло 
дващите години.

На 10 т. и. прекъснаха зак 
ятията в Димитровградската 
гимназия, а след няколко де 
на ще завърши и учебната 
година в осмогодишните учи 
лища. Остава още преподава 
телите да сумират резулта
тите от тазгодишната рабо
та за да може да се пристъ 
пи към подготовката за нова 
та учебна година.

В разговор с управителя 
на образцовото училище „Мо 
ша Пияде" в Димитровград 
Кирил Трайков и директора 
на гимназията Методи Пет- 
ров узнахме, че напрежения ■ 
та на колективите и учаща 
та се младеж са положител- 
ни-във димитровградските у- 
чилища учебната година за
върши с по-добри резултати 
в сравнение с миналата.

Тая учебна година завър
шиха 128 ученика основно
то училище в Димитровград 
със среден успех много до
бър 3,14. В останалите кла
сове сега се прави свеждане 
на бележките и преглед на 
постиженията във всички об- 
Касти. Характерно е за та® у- 
чебна година', че) колективът 
вложи максимум усилия за 
подобрение на обучението и 
за по обективно и по-стро
го оценяпване на учениците.

В гимназията също така у 
силията бяха насочени към 
подобрение на работата. Ше 
сдесет и шест ученика тая 
година завършват IV клас 
на гимназията. Това е в съ
щност последна генерация) ко
ято е работила по стария уче 
бея план и програма.

— Мога да кажа-заяви ди
ректорът на гимназията Ме 
тоди Георгиев-че успеха на 
гимназията тая учебна годи
на е задоволителен. Ние на 
правихме доста усилия да ре 
ализирам задачите поставе
ни с новата учебна програ 
ма и в това направление сме) 
постигнали добри резултати. 
Третите гласове в гимназия
та са една от най-добрите на 
ши генерации, затова мо
жем да очаквам, че през на 
стоящата година ше имам си 
лни ученици в четвъртите 
класове.

Що се касае до определяне 
на учениците в учебгйгге на 
сокн мога да кажа, че прави

лно е постъпено. Учениците 
сами се определят за групи
те предмети. Скоро поравно у 
ченици са се записали 
Природоматематическата гру 
па предмети и обществено-е
зиковите група предмети.

Говорейки* за извън учили
щната деятелност в гимнази 
ята директорът Георгиев из
тъкна, че през учебната годН 
на бяха създадени няколко 
клуба, конто показаха добра 
работа. Записалите се учени 
цн в клубовете бяха прояви! 
ли голям интерес към рабо
тата и чрез творческа рабо
та успяха да проширят свои 
:тие знания из тези области. 

През тая учебна година бе

на

чати

ТЕАТЪР
Гилерме Фигейредо: „Лисица и 

грозд“
Пооташовкя: М. Петров и Л. Георгиев

На оран (масло)Мирко Вириус

шгге декори изработени от 
Методи Петров, облеклото и 
гримировката. Това бяха 

трите елемента, които допри 
несоха за успешното реали 
зиране и представяне на дра 
мата из древно-гръцкия жи
вот.

След „Боряна” нова изне
нада за любителите на теат
ралното изкуство в Димитро 
в град и особено напрежение 
за младия колектив на само 
дейния тетър „Христо Бо
тев’.

Драмата на 
„Лисица и грозд”, в която се 
изобразява по своеобразен 
начин конфликтът в антпч- 

общество, изискваше

сгояно в напрежение зрите
лите въпреки отсъствието на 
достаътчно елементи на стъ 
лкновеннята в хода на съби
тията.

За художествено оформле 
ние на спектакъла и успеш
ното изпълнение допринесо
ха и художествено посгаве-

Накъде след завршеното 

основно училище
Фигейредо

Б. Николов
На втория и третия въпрос 

повече от половината оггово 
рили, че избора на по-ната 
тъшното си школуване извъ 
ршили сами, ръководейки 
се от обич и интерес към из 
браното училище. Известен 
брой ученици при избора се 
ръководил от съветите на 
родителю, роднини, близки, 
приятели, другари и пр.

Комисията от своя страна 
даде наггътствиИ на 21 учени
ка продължаване в техничес 
ко-промишлени занаятчий
ски училища, а на останали 
те продължаване на средно 
образование. Интересно е, 
че и родителите делят мнен
ието на комисията за профе 
снонална ориентировка.

Комисията за професнона 
лна ориентировка, състоя
ща се от двама преподавате 
ли и управителя на основно 
то училище в Божица, про
веде анкета между ученици 
те от
клас. В анкетата бяха поста 
вени следните въпроси: Кое 
училище ще продължиш, за 
шо се определяш за избра 
ното училище и кой ти помо 
гна при избора на учи лише

ното
много усилия за представяне 
то й пред публика, която е 
свикнала да гледа спектакли 
с друго съдържание. Макар 
и без достатъчно елементи 
на движение, режисьорите 
успяха чрез сполучлив под
бор на актьорите да решат 
една задача, която повлия 

изпълнение на спек
такъла. Ангел Кръстев в ро 
лята на Езоп п тоя път в те 
чение на трите действия прм 
коваваше вниманието на пу 
бликата. С не по малък ус
пех и майсторство изггьлни- 
ха ролите си Своболан Сотн 
ров (Ксант), Венета Петрова 
(Клея), Петър Митов (Апго- 
сяг) и найчилядал-» актписа 
в колектива Василка Миле
ва в ролята Мнлета.

Алегоричните образи и езо 
повските басни държаха по

ПРЕД СИЛАТА НАША
От Шар и Бистра, до бисер Истра 
живот се строи във бурен век, 
със буйна радост, във труд и младост, 

низ родна песен н дружен ек.

Пред силата наша скалите хвърчат, 
поле изниква от пущинаци, 
езеро ново, красиво бляска 
Маврово връх скрива в облаци.

С гърди челични и титан сила 
любима земя ще мени лик, 
в градове личен и китни села, 
за дела нови се носи вик. .

— Хей напред, напред бригади смели 
всекой да бъде мощна вълна, 
да цъфтят народ и щастие весели, 
да пеят вечно в дружба събрана.

Васил КУНОВСКИ
(прел. Ст. Н.)

завършващия ос ми

Г*
за *I1 то.

След проведената анкета 
бяха отчетени резултатите: 
11 ученика се определят за 
промишлено-технически и за 
наятчийски училища, 5 за 
икономическо училище, 4 за 
средномедицинско, 4 за учи
телско, 3 остават в селското 
стопанство и пр. За отбеляз
ване е, че нито един ученик 
не желае да продължи сред 
но образование т. е. гимна
зия.
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Вл. Харизанов

РАЗКА3 Войниците бяха потни, чо
векът също беше изпотен, и 
тълпата беше погна. Чове>- 
кът напъваше сили да убеди 
Ьойниците, те искаха ад увер
ят човека и успокоят^тълпата.; 
А тълпата желаеше само ед 
но: да види противника. Чо 
векът използва късата пау
за и рече:

— Аз съм журналист.
— Лъже, има фотоапарат.
Човекът жалко погледна 

във фотоапарата и тогава ка

хълцаше но бяха го за клони 
ли. Тълпата се плашеше, че 
ще излезе виновна, и, всеки 
мислеше, че не е виновен. 
Жената, като че ли се отбра 
няваше от нещо, рече:

— Правех чай в кафенето 
за малката...

И тук прекъсна. Но мълча 
нието я охрабри и тя гласно 
попита:

— Къде е мъжът ми? Вие 
знаете...

Никой не шавна. Чуваше 
се само силен шум от диша 
нето. Тогава из тълпата се 
провря един човек.

— Госпожа, вашият 
руг отпътува.

Жената не вярваше, но чо 
векът бързо добави:

— Да госпожа 
да ви обадя; отиде с прелиШ 
ния влак. Искаше да обезпе 
чи конак и за вас и малка-

— Па тук някъде — едвам 
изговори човекът.

...Войниците грабнаха чове 
ка, повлякоха го към стена
та на перона. Тълпата ги пр 
идружаваше с тъп, 
топот като че ли газеха по 
изпокъсана кожа. Те изпра
виха човека край стената, 
чуваше се само шум и нещо 
наподобяващо на страх оттъ 
лпата. Войниците се оттегли 
ха, човекът безнадежно от
мести глава към олука и ко

I1
грапав

ШШШШшг
за:••"цидV'- -у. гато повторно се изправи, 

гшел себе си видя насочена 
пушка. Той изпищя ужасен 
и с разширени т,'ч> тръгна 
към -гърбите. Стр-иваше му

— Това е професията ми.
Тълпата се отдръпна, залю 

ля се както никога попано; 
хората се облягаха елин на 
друг, осениха се чужди коа 
ка, чужди думи, всевъзмож

(Откъс от разказа „В знак на април“) съп-

кръгообразна руменина. От 
запад заизвира рядък мрак, 
а около гората силно зами
риса на бензин и хора. Мл 
ад служащ запали светилни- 
ка на гарата. И тогава му
стакатият по-добре намести 
пушката си, сръчно повдиг
на патрондаша, масата про 
би оградата и една жандар- 
мерийска шапка се търкулна 
по чакъла.

Тълпата обкръжи войници 
те и човека. Дишаше се* те 
жко, нищо не се разбираше.

Пусни ме, искам да видя.
тис му изкривя носа.
Помести се малко, 

мн поне какво говори.
Усуква го. Тук разсипаха 

земята.
В сандъците, вместо грана 

ти изпращаха петмез.
И ечемнченн ядки!
И макарони.
Напълнил бих устата му с 

макарони.
Зарад тях влаковете не въ 

рвят както трябва.
А какво ще бъде сега?
Ще го обесят.
Как?
За краката, па за липата.

Аз го забелязал още отдав се, че иска да ги зятчи. И 
тоз час, слабото 
слъние-т гапъ лно

...Върху липата отдавна се 
беше облегнал сухичек чо
век, уморен и омърлушен — 
всеки шум му е чужд. На ^ 
авата си имаше беретка, а 
през рамо фотоапарат. Към 
него приближи военна трой 
ка н му потърси лична кар
та. Човекът погледна безцел 
но, помести се; изсъска ча
кълът под краката му, погле 
да ги отново и рече:

— Нямам нищо.
— Как така нищо?
— Всичко с изгоряло, къ 

щата ми е бомбардирана, а 
аз избягах от Белград.

— Хъм. Всеки си има своя 
история, ти си от ония... 
Петък. Човекът се изкривя 
в някакъв смях, не схваща
ше нищо сериозно. Всред 
тълпата, зад оградата се про 
несе, че е заловен петоколо- 
наш. Зарад това мнозина се 
наведоха над оградата.

Къде е, как изглежда?
Пуснете ме да го видя.
Оня край липата.
Беретка има, види се, — 

чужденец е.

апнилско 
угасна зад

на. ни — лнччте на тълпата...
...Шпионинът е най-бкъпб 

платеният човек.
Нему трябва да 

Съкратения начин.
Пъпният войник 

човека зя. иъкава. Човекът 
се дт.гтна ц извика:

Хог>а, аз имам тук же
на и л»те.

— Къл« са ти? — 
ВО^тшггт.

■Цгчр/агг-КТ И-»Г»Т.Т*а

казаИ аз, през целото време се 
разхождаше тъдява, край о 
градата.

Така, мой братко, се събн 
рат сведения.

Виж го, колко е дързък, 
мисли, че ще смути войска-

планината.
Край стената рядката пита 

на човека беите ниот^о-еня 
от залпа. Тогава р.ойчините 
го приближиха и елин от тях 
взе Фотографския 
Лрут двама отвлякоха 
и* зад желозопълната линия.

съдим по
та.

пплттьина Тълпата повтори това о 
глава и въздишка. Жената 
като че ли не искаше да те 
помести от мястото си. Н° 
тълпата я забълска, лори я 
понесе заедно с детето към 
влака. Всички се отбиха, 8 

хупз

я напят, 
тру-та.

А какво ще му направят?
Не зная, гледай.
Човекът като че ли чак се 

га дойде на себе си, и, оби
ден, започна жлъчно да се 
разправя. Но войниците оста 
наха твърдоглави. Ония седя 
ни, които седяха край нуж- 
шша станаха зад военния пат 
раул. Един от тях каза:

— Как така произнася „р”. 
Сърбите не говорят така. Чо 
викът им обясни, че така го 
вори от рождение и понечи 
да каже нещо, но войникът 
го пресече.

— Всички тю сме се роди 
ли с две нозе и една глава, но 
кой сн ТИ? -

Слабото априлско слънце 
започна да потъва. Над пла 
кината, хоризонтът получи

попита Тългтятя Ттп-П гс>
па ялпляя. Зпгнлпхт 
гт-ч-гттт-пие-т-г» ПЯ г»»пка. и то 
гавя. няь-ой полазя
<’г'п « лотото. Мнозина 
ът-иаха след кого.

ззвъпча
жона ги, 

ГГГ1-ОТ.
във влака им намериха 
во купе. Ония. които стояха 
на платформата питаха за 

войника. Но т*х 
ги нямаше никъле, както » 
онзи жандарм. Влакът поге 
гли, отнесе жената, детето ** 
-п.» пята ."Тарата опустя.

Навсякъде наоколо мир'*' 
ше ше на бензин. Край Л'ляе 
ка. дете се играеше с жанл8 
Р)иерийската шапка. Емигра 
нтите няклалоха слаб оП>я- 
двама от тях ппечинаха 
лезопътната линия. На П'®" 
шите си носеха личги. Тога
ва началникът па гяоятя VI* 
си светл инатя. ТТ жеялта
най-сетне затвоои ило-юР* 
Ц*— Превод: М. А»

ТЪЛПЯТ*} ^
Тълпят-»

— Хпн
г ръ«-а 

ту-
0'ГГ»01ТТТ.ТГ) се ЗРГМЯ.

ттгттгттма
ГТП^ЛИ т»/'>йттт*Ч">,Т ___

ГТП^.МГ-кажи онези тштма
А Я ГТППП0

х&йде, извикай още
Н'*'***.

То тт-цтм^а тпъ^а към па 
ггттгте. а тлрд С(Лвел

иепона.
тттт Й СТОИМ ТЪИЯГ А о*1( А о тл ио

И'! КТлМ СТ<Ч10га
'Гоя*»
А"”’. Жената 

пззбпа
«"че н"?.-а ля 

извп,-а. нп все нао ео „тТ'а 
Па п-г-гп, и ОТНОВО

застана и няй-уугу~- * г* КУЛ Т>ПМТГКХЩ то 
па Я наблюлачат Това й бо> 
тпо псгтпчяттго. ботчо 
пптла т*

извика
Г-,-

— Кой познава 
век?

Всички
от тълпата рече:

— Никой.
— Къде е жена ти? — по 

втори войникът.

се упла 
детсто 

"лапте гъстия 
кпа.т р^оло себе си. Тогава
ПОнити

този ЧО
гтт>егъ^»пда 

към себе гп. т*.мълчаха, а някой

е ми?
Тъ А Г. д . иглиетпл.

бяха. отпуснали глави, някой
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шинскише Ро- 
бинсоние била

I Един от най-потресающите 
документи за страшната съ- 
дба на човека-самотник е на жя 
мерен през 1784 година от ка Ш&я, 
питан Масон на остров Асун 
сион, недалече от остров Св 
ета Елена. Това е загшс, на- 
мерен край човешки скелет. Щй 
Според записа това бил един 
холандец, който обвинен за -Щя 
содомия бил свален от пара- 
хода на острова, на 5 май 
1725 година. От прибор и хр 
анителни продукти му били 
дадено само едно. буре с во 
да, секира, два съда, малка ' 
печка, чайник, палатка, су
шени зеленчуци и лък.

*

много ио суро
ва ош съдбата 

на Дефоо вия 

герой

Тоя ден малката Катя до А когато малката Катя из 
йде радостна от училище, лезна да играе, родителите 
Бързо остави книгите и оти подеха разговора: 
де на двора, където майка й 
работеше нещо.

— Мамо?...
— Какво има, милото ми 

детеще...
— Имаме си нов учител...

— Ти Петре, трябва да оти 
леш до новия учител, да си 
поприказвате за нашата Кат- 
я. Момичето има дарба за у 
чене, а ние нищо не изпъл
няваме от изискванията на 
учителя.

— Какво да правя-отвъриа 
Петър-постояно съм зает, но

скрили между скалите. Неве 
роятна била силата 
жив труп, който с дни и но 
ши скитал за вода, все до 22 
август. Тогава за пръв 
пил
новил, че може да утоли жа 
ждата си с кръв от костену 
рка.

Изходът бил да го открият 
от някой непознат параход 
или пък покрай бурето с во 
да да умре в 
Изгнаникът започнал да из 
следва острова. Най-напред 
започнал да убива птици с 
прашка. Хващал костенурки 
и се хранил с месото им, а 
за утоляваие на жаждата си 
ял някакви сочни корени. Сл 

изгнание.

Няколко дена малкото мона този
миченце приказваше само за 
новия учител. Описваше ка 
кви са хубавите му очилата ще намеря време да отида, 
постъпките... Но един денра 
досгта й беше най-голяма.

тиха агония. път
урината си. Сетне уста И точно когато родители 

те решиха да отидат при но 
Като се завърна от учили- вия учител, Катя престана да 

лище и още от вратата пока
за тетрадката си на своите

Нещастният холандец за
приличал на същински ске
лет. От ден на ден все пове 
че отслабвал. По цял ден ск 
итал из безводния остров, тъ 
рсейкн вода която най-сетне 
намерил. Но един ден бил 

той привършил всички запа поразен, когато видял, че е 
сн. Тогава за него настанал дннственият извор на остро ,

ва е пресъхнал. За да утоли 7 
жаждата си, той ял корени I

В записа четем и това: 
...„На 31 август едвам се 

влачех из пясъчната пусти- 
Забслязах костенурка, 

която убих със секирата си 
п изпих кръвта й. На следва 
шия лен убих още една ко
стенурка.... От пети до ос ми 
септемврий живеех от кръв 
и яйца, а след 14 септември 
се влачех като мъртвец. Ве 
че нищо не можех да ям.

„— Заприличах на скелет, 
който едва-едва се движи. Ве, 
че чувствувам, че дори не 
мога да пиша”...

А Дефоовият Робинсон е 
лязал диви кози, обаче ня- бил в много по-добро поло- 
мтл достатъчно сили да ги женне, защото е имал и оръ 
задържи и те избягали и се ' дня и вода.

приказва за него. Новият 
блок, който й купи баща й.

— Имам петица и още не 
що... Учителят ми каза, че 
съм най-добре написала до
машното упражнение, 
съм най-хубава в класа...

— А още нещо каза ли ти— тел... 
интересуваше се бащата на 
момиченцето.

ед едномесечно рядко носеше на училище. 
Чак и на хор вече не иска

не ше да обва.'
ня.

тежък живот, пълен с изпи
тания и лишения.

— Катя, как е новият учи
от растенията.

В дневника си, той стара- 7
— !?телно бележи всички съби-и 

тия из своя живот. Ето няко 1Знаете аи не — Защо мълчиш? Ето тат-— След един час по пение 
другарят учител ми каза, че ко ти утре ще ходи при не
много хубаво пея и че тряб- го. Той може би е сърдит, че 
ва да уча да свиря на някой баща 
инструмент. Ще ми кутште 
ли татко.

н страници:• • •
„На 30 юни рано

Над 3,5 милиона души 
в Съветския съюз се за
нимават с планиране, еви 
денция, контрол и реви- 
зии. Това са 1,816.900 сче
товодители, 936.200 ннспе 
кторй, контрольори и ре
визори, 413.500 касиера, 
308.300 икономисти, плано 
види и статистици.

никъде не .можах да намеря ■ 
вода. Всяка надежда 
изгубена. Често пъти 
нанието ми изпъкват

ти не иска да отиде 
при него. Обясни му, че той 
работи преди обед... Кат^,

ни скелети... Ужасяват ме4 
Тези привидения ми предска 
зват скорошната смърт. Из 
мъчва ме убийствена жнж- 
да’’...

Един ден холандецът забе

Третия ден Катя се обърна 
с още една молба към баща

кажи маминкото, какво ка
за новият учител?

си:
. — Нищо майко, преди ед- 

- Татко, днес новият учи на седшща само ме пита: 
тел мм каза, че аз най-добре ти_ Иванова не си ли дъщер 
рисувал! в класа, той каза да я на нашия управител... 
ми купите хубави боички и -
нов блок. Богдан Николов

1,

Осемдесет и пет на сто 
от земята в Ангола се на- 
>мира в, ръ дете. на португа 
лиите (в Ангола живеят 
300.000 души от бялата ра 
са и 4,5 милиона 
ци).

За големината на семействата у еас >•

Общината Любляна—Цен
тър има най-.чалочислени 
семейства. В тази община 
на едно семейство средно са 
падат по 2,45 членове. След
ващите три места заемат за 
гребските общини: Долни 
град — 2,51, Горни град — 
2,58 и Пешченица — 2,59. 
Зад тях се намират: белград
ската община Стари град — 
2,60, едноименната община в 
Риека, двете белградски об
щини — Савски венац и Вра 
чар и т н.

дош1я и Босна и Херцегови
на. От дванадесет общини, 
девет се намират на Космет, 
две в Македония и една в 
Босна и Херцеговина.

Най-бройни са семейства
та в общината Зюм на Кос 
мет. В тази община едно се 
мейство има средно 9,59 чла 
нове. След нея е общината 
Глоговац с членове в семей 
ство, и Малишево — 7,78 чле 
нове. В Македония челно мя 
сто заема общината Райков

ци с 7,77 членове в едно со 
мейство средно.

В дванадесетте числени об 
шини се вчисляват още шест 
общини от Космет — Орла- 
не, Сува река, Сърбица, Ле
чали, Ораховац н Клина. Вс 
ичкитс нмат над седем чле
нове в едно семейство. Пос
ледните места заемат общи 
ната Саракнкца от Македо 
пия н Скеидер Вакув от Бо 
сна и Херцеговина, 
също имат над седем члено
ве в едно семейство.

ангол- ПрочеШеШе и Шова АI •*
„Рокет’’* 

който през 1829 година е 
конструирал Р. А. Стивън 
сън е постигала скорост 
от 56 км в час. Това е би 
ло рекордна скорост по 
това време.

Локомотивът
СИНТЕТИЧНА ХАРТИЯ

В Швейцария е патенто
ван един начин на произвол
ство на синтетична хартия, 
която по своите физико-хи- 
мически свойства надмина
ва обикновената хартия. Та
зи хартия се произвежда в 
индустриални размери. Про

изведението има подходяща 
механическа здравина и е у 
стойчиво на киселини и ал- 
кали. Напримеп. към 12 
наето натриев хидроокис и- 
ли 4%-ова хлороводородна. 
киселина.Средният годишен до

ход на по-голямата част 
от алжирското население 
възлиза на 20.000, а на евро 
пейците около 250.000 ста 
ри франка.

които
Хартията може да се изпи 

ра с детергент.В групата семейства с най 
-малък брой членове, покрай 
големите градски общини се 
намират и няколко краймо 
реки общини. Така напри
мер общината Кралйевнца и- 
ма средно 2,66 членове в ед
но семейство, колкото и Бел- 

Савски

ТЕЛБГРА ФО ПО
ЩЕНСКИ РАКЕТИНай-старият 

водопровод 

у нас

★
Най- едрите дъждовни 

капки имат диаметър 7 
милиметра, а тежат 0,2 гр 
ама.

4I!
Френската телеграфо-пощо 

нека мрежа наскоро ще въва 
де една новина в системата на 
доставяне на поща, на по-да 
лечни места. За тази цел, на 
отдавна край Тулуз е въ]> 
шен опит с модел на направ 
дявана ракета, която би мог 
ла да пренесе тежест от 300 
килограма на далечина от 500 
километра. Дължината ната 
зн ракета е 5 метра. Ракета 
та-модел е тежка само 400 
килограма, докато бъдещите 
телеграфопощенски ракети, 
които ще се произвеждат 
серийно ще бъдат тежки по 
1 тон.

*
градската община 
венац. Малочисленн са сома 
йствата и в общините: Кърк,

През 1960 година в све
та са произведени 2,295 
милиарда киловатчаса е- 
лектроенергия.

Сараево може да се похва
ли, че има един от най-стари 
те водопроводи в нашата ст 
рана. Още през 1461 година 
е бил построен от Гази Хус- 
рев-бег, значи по времето 
когато много европейски гра 
дове още не са го имали. Пъ 
рвнте водопроводни тръби 
от дърво се пазят в Сарасв- 
ския музей.

Мали Лошкн. Сушак и още 
няколко крайморски обши-*

Броят на старите хора 
през последните няколко 
години чувствително на-* 
раства - увеличен е с 45 
милиона за последните 10 
години. Днес в света жи
веят 200 милиона души 
над 60-годишна възраст.

ни.
Докато най-малочисленита 

общини се намират в големи
те места и крайморски сели- 

най-числените семейо (След обнародване па; наредбата за използване на пре
возните средства)ща, то

тва са намират в районито 
на Косово и Метохия, Мак е-

БАН ОШИ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ
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у
Искаше ли и вие
да бъдеше
госш на редакцияша?

Погледнах и видях няколко 
голи циганчета да подскачат 
край огъня. Ние вървяхме 
по тъмното.

И изведнъж чух трополе- 
не и шум. Огледах се-неш.о 
подскачаше из камънаците. 
Да е заек, не е заек, да 
тка, и котка не е— по-голя-

ъЪ\стР&й*н°Т° В^УV4^
екош

■ - . мо.
Тогава още веднага заве

да елвднШе на-
— Дядо.
— Дядо бе! — викнах аз, 

но докато се обърна, нещо 
рунтаво и опашато скочи на 
гърба му.

Дядо изохка, удари магаре 
то и то се втурна напред.

— Бягай, дявол!
Дядо ми разказваше, че ля 

волите са космати и опаша
ти и излизат само нощем. Та 
ка разправял попът. Дали 

това опашато животинче не 
беше истински дявол? Аз тре 
гатах и без да искам ударих 
моето магаре. И то запрепу- 
ска. Магаретата се понесоха 
из тъмнината. Неусетно стиг 

площад.

чнвШе
шия нов!. . •

КонкурсПрез лятото дядо дойде у 
дома с една дв^Колка.

— Искаш ли да те заведа 
на село? — каза той и пог
ледна хитровато към мама и 
татко.

— Не заслужава — изрече 
мама и поклати глава. — Тв 
оят внук, е тате, голям не
мирник.

— Палав е, не ще се опра
ви, — добави татко.

— Вярно ли е? — попита
ме дядо и, без да дочака от 
говор, продължи:

— Внимавай, защото 
дяволи, които влизат в гла
вите на хората. Тогава всич
ко се обърква...

Погледнах дядо 
слих: „Как може дявол да 
влезе в главата Ли? Нищо не 
разбирам!” Тъкмо исках да 
го попитам и мама ни пока
ни на обед.

спа в пълното с вода кори-

На четвъртия ден обрулих 
още зелената слива. Дядо се 
ядоса и ме заключи в стан

ел мнг-два ние изхвръкнах
ме на двора.

На пътната врата се пока
за дядо.

— Този дявол, дето се е за 
гнездил в тебе, кой знае къ 
де ще те бутне да си счупиш 
главата-викна той, дотърча 
към мене и ме свали от кон 
чето. — Още веднъж да не 
съм те виждал в яхъра. Ще 
се пребиеш бе, немирнико!

то.
1) Знаете ли в кой град и в коя държава се състоя» 

световно футболно първенство?тазгодишното
2) Напишете четирите фулболни отбора, конто за- 

първите четири места?та.
еха— Никога повече няма да 

лудувам! — обещах аз.—Че 
стна дума!

На следната сугрин дядо 
каза:

—Бабо аз отивам в съсед

3) К ой отбор е сегашният световен шампион по
футбол?

Ние ви обяснихме, че този път наградният конкурс 
ще трае само в два броя, що значи, че с този купон кон
курсът е завършен. Остава да отговорите на поставените 
въпроси най-късно до 1 юли, така че към средата на юли, 

одговорилите да бъдат гости на Редакцията в Ниш.

нахме до селския 
Двамата дългоухи приятели

точно
Закъснелите отговори няма да се взимат под внимание.има )

Нашият календари се зами-

ГЕРОЙСКА ТА 

СМЪРТ НА ПИНКИПрез време да обеда поз
нах по мамините очи, че тя 
вече е съгласна да ида на се 
ло, но все пак попита татко:

— А ти. какво ще кажеш? 
Да иде ли на село?

— Нека иде! —'реши той.
Нямаше край радостта ми.
Привечер се качихме на 

двокулката. Не пътувахме 
дълго. Ог града до село не 
беше далеко. Бодрото дядо
во конче пръхтеше весело и 
препускаше по хубавия път.

Минахме край зелени ли
вади и китни гори, но вмес 
то да им се радваме дядо ми 
все говореше за зли духове и 
дяволи:

— Ще знаеш дяда си, че и 
ма невидими и черни дяво
ли. И едните и другите нос 
ят рогчета на главите сн и 
опашки, тънки и извити ка 
то моето камшиче.

— Няма дяволи, бе дядо!— 
повтарях често аз.

— Тн отде знаеш? — сър 
днто ме питаше той.

— От учителката... В наша 
та детска градина показват 
зайчета, мечета, хитри лиси
ци, сьриички, а дяволи не са 
ни показвали...

— Когато притъмня и. дву 
колката доближи до дядова 
та къща, старецът се прови 
кла:

— Тпрууу, Рндка!
Кончето спря.
Баба ни посрещна засмя

на пред вратника.
Бре, че пораснало момче

то—викаше тя, непрекъснат 
то ме милваше и повтаряше: 
— Какъвто си хубав, да си и 
послушен....

В къщи баба започна да 
ме разпитва за това-онова, 
омеси пряспа пита, свари е- 
дно пиле. Нахрашгхме се ху 
баво и сн легнахме.

На сутринта Шаро ме ра 
збуди с лай. Бързо се обля
кох н хукнах навън. Рунтаво 
то куче ме посрещна като 
стар приятел—ту помахваше 
с опашка, сякаш ми казваше 
,„добро утро”. Ту скимтеше, 
и се хвърляше радостно.

— Ав, ав! — лаеше Шаро 
и кой знае защо ме поведе 
към яхъра. Там бяха върза 
ни кончето на дядо, две дъл

• • •
съм щаслив!” Видял е и чул 
Тито, а Тито не го е забра
вил”...

На 10 юни падна убит пар 
тизанският куриер 
Палковлевич — Пинки. Този 
ден в ранна утрин народът 
бягаше понеже в селото на
хлуваше фашистка сган. 
желанието си да застави на 
приятеля, за да може наро
дът да се укрие, Пинки запо 
чнал да стреля. Дори се опи 
тал и сам да се прехвърли 
през една полянка, но непри 
ятелската картечница преко 
сила гърдите на младия во
ин. С последни сили той ус 
пява да убие един германец. 
Ето как писателя Иован По- 
пович описва този герой-ку
риер:

„На Фрушка Гора се нами 
ра гробът на Пинки. също 
толкова 1 известен, колкото и 
гробът на поета Бранко Ра- 
дичевич. Според гроба на 
Пинки, в течение на парти за 
мекото воюване, партизани- 

р а в н яв а л и 
заказвайки трудови акции. 
Когато народ узна за Пин
ки, че е провъзгласен за на 
роден герой — всички са си 
спомнили, че Пинки пръв е 
видял Тито и донел вестта 
от него, говорейки: „Колко

Бошко

Егзекуцията на 

Сшенка Разин
в

На 16 юни 1671 година е 
бил погубен Стенка Разин, 
водачът на селското въста
ние в областта на Дон и Во 
лга. Въстанието на Степан 
Тнмофиевич Разин 
срещу феодалио-крепостниче 
ската експлоатация.

Въстанието обхванало ця
лото Поволжие и голяма ча 
ст от Дон. Но то се развива 
ло стихийно и все повече пр 
ераствало в неорганизирана 
мъст на оскърбеното руско 
селячество.

Голяма царска войска по
тушила въстанието. Въстани 
ците били убивани мъченич 
ески. Самият Стенка Разни 
бил подложен на страшните 
мъчения. Били му отсечени 
ръцете, краката, а след това 
и главата.

пламна.

Шаро сякаш помисли, че 
упрекът се отнася и за него, 
сви опашка и се завтече 
към кочината. Докато дядо 
ме хокаше, аз бях навел ви 
новно глава, но щом влезе в 
яхъра, веднага се втурнах 
към Шаро и се спрях до ко
чината. Обиколих я и хоп—о 
творих вратичката. Прасето 
страхливо показа голямата 
еи глава и неочквано се вту 
рна на двора. Завъртя се ка 
то пумпал и започна да бяга 
ту на една, ту на друга стра

ното село по работа. Ще взе 
ма нашия немирник. Хем да 
се поразходи, хем да види 
свят. — И като се замисли 
добави: — Ще спрем на об
рочището, та дано изгоним 
дяволчето, дето го кара да 
прави зло. Я помогни да сло 
жа самарите на магаретата.

Дядо се качи на голямото 
магаре, аз яхнах по-малкото 
Полека-лека стигнахме до съ 
седното село. Докато дядо 
сн свърши работата, слънце 
то залезе. Тръгнахме към до 
ма. На край село, зад гроби 
щата. имаше циганска коли 
ба. Пред нея гореше огън.

се спряха пред силно освете 
ното читалище и шуртящата 
чешма.

Дядо скочи от (магаретс^, 
извика „олеле” и побягна 
към читалището.

Скочих и аз подир него. 
Видях как опашатото рипна 
от гърба на дядо, подскок
на по стълбите, после се вър 
на и хоп, скочи в ръцете ми. 
Погледнах уплашен | изви
ках: — Дядо, че това е май 
мунката, която 
Рамчо разиграва из село!

Но дядо не ме чу, защото 
бе се скрил вече в читали
щето.

I

те са се

:;циганинът
Юнският Пленум на ЦК 

ма КПЮ
на.

— Аз го настигнах и се 
хвърлих върху тръба му. Пр 
асето загрухтя и се спусна 
към градината с доматите. 
Изгази цялата леха. В този 
миг едновремено се чуха ви-. 
ковете на дядо и баба.

— Какво правиш там пако 
сттшко?

— Аз скочих светкавично.
Дядо ме догони и замаха 

с ръце.
— Ще пропъдя този чер дя 

вол, дето е влязъл в тебе! — 
и започна да се взира в зе 
ишгците ми, като че ли иска 
ше да провери дали не се по 
казват малките рогчета на 
скрития в мене зъл дух.

— Хайде, хайде, не плаши 
детето-нзвика съседът. — Ка 
кви дяволи и зли духове съ 
нуваш!...

— Че как иначе? Зер без 
дяволи може да върши там» 
ва лудории-нс довъши ду
мите си дядо и ме хвана за 
ухото. Така той ме заведе 
чак до къщи.

Решнх да бъда послушен 
Но на другия ден шша по
край мене магарето. Аз го 
хванах за опашката. То ри 
тна и на малко щеше да ме 
удари. На трети ден хванах 
козата за рогата и тя ме блъ

На 8 юни 1935 година в Сп 
се състоя/ Пленум на 

ЦК на КПЮ, на който 
членовете на Полтбюрото на 
ЦК на Хърватско, Словения, 
Сърбия, Черна Гора, Маке-

’Ж. Ж. ' Ж ЖШЖ Ж. 'Ж. 'Ж. ■ ж, грес на Коминтерна.
Този Пленум е един от 

най-важните Пленуми в ст
раната, състояли се след Об 
знаната.

ж

IЛИТ

освенСвърши се 

и таз 

година

СЪРНИЧКА
Мъничко сърне съм 
сред гора живея, 
шумка шумне лн-тогаз 
стряскам се от нея.

аз —
!Ж* *

допия и Далмация взеха 
стие и

.уча
техните заместници и 

представители иа Из животинското 
царство

Птиците, които се хранят с 
насекоми изяждат големи 
количества тези вредите
ли. Едно семейство на сини* 
синигер годишно изяде 14 ми 
лиона насекоми, особено гъ 
сеиигци. Кукувицата изяжда, 
дневно 2.000 гъсеници, а че 
рвенперката 600 мушици з* 
един час.

Птицата пеница иди мухв- 
вицата през деня изяжда то 
Акова много насекоми, кол-

кого и т* самата тежи- 
Кормораиът 
Ао 3 килограма риба, което 
също така отговаря на тегло 
то му.

Нежно грижи се 
ма *к* м - еь-на-»-
бди, треперя
с листи и

ръководс-за менСърцето ми изстина 
измина месец май, 
на учебната година 
пристигна вече край.

ството на СКОЮ и партий
ната фракция в ръководство 
то на Червената помощ. На 
този Пленум

■
горпта.

са били избра
ни делегати за УП-ияФеренц Баротн

кон-Отбелязват се вече 
отличните бележки, 
а пък единиците 
остават си тежки.

ПО Влезе Другаря Антанас 
и каза с мекия си глас:

^ Нека излезе Илиев Велин 
да събере един и един!...

Едип и един е равно... 
незнае, па решава бавно.
— Нека стане и Влайко 
да му помогне малко.
— Един и елин е оавио...
И той решава бавно.
Но най-подир излезе Сима. 
Станаха вече трима...
— Едни и един с> две!
И това е баш все.
Ето сега

м
Отличният едва чака 
изпитът да замине, 
мързеливият не знае 
дали ше премине.

Агоухн магарета и една кра- тва.
Е— Рндка! — извиках аз до 

волен, че виждам стар прня 
тел. Кончето опери уши и 
надигна глава: Погледа ме 
се големи черни очн. Троп
на с крак и нзцвнли.

Аз го погалих по шията и 
го отвързах. После внимате 
лно се качих на яслата и се 
метнах върху него. Само сл

м
Да си редовно учил, 
сега не би се мъчил 
и догодина с нас 
бил би в УП-ми клас.

А
Т
И

при нас 
как решава се ами клас. изяжда от 2к пък

Ра№ю Маринхов 
VI клас Поганово А Славчо Вецков 
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