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01 ик з^бществено-политически и културни въпроси на българското: МАЛЦИНСТВО в ЮГОСЛАВИЯ

Изводи ош иншервюшо на другаря Тишо с американския журналист Пирсън

Основен еяемент
цмм5 «жстем-ьт-производител^ селянии, 

| ^ работимм млм друг гражданин

ма. ео@ата к©мстмту

Президентът иа Република 
та Носил Броз Тито неотдав 
на прие американския жур
налист Пирсън и му даде от
говори на международни и 
вътрешнополитически въпро

говоря повече пъти, да има 
почести контакти измежду 
САЩ и СССР, да се предпри
емат мерки, които ще укреп 
ват световния мир и с това 
да се отстрани недоверието. 
,Аз мисля, че за такива крач 
ки сега съществуват условия, 
без оглед на намиращите се 
в течение ядрени опити, кои 
то са за всяка осъда, които 
загрижват всички ни, зашото 
в тях виждаме сериозна опас 
ност за човечеството."

Пирсън постави въпроси, 
отнасящи се до ролята на 
СССР в амернканокитайски- 
те спорове във връзка с ост
ровите Квемой и Мацу, на 
които другарят Тито отгово
ри, че Съветският съюз дей
ствува пзмиряващо.

интеграция е нашата перс
пектива, 
която
която е дискриминационна 
С такава интеграция аз не 
съм съгласен. Интеграцията 
трябва да развива сътрудни 
чество между всички народи 
на света. А след икономпчес 

(Следва на 3-та стр.)

ският съюз прави 
усилия във външната полнти 
ка, за да се стигне да спора 
зумение между капиталисти
ческите страни и социалис
тическите държави и смята, 
че социалистическото разви 
тие може да върви напред н 
чрез мирно съревнование. 
Китайските ръководители о- 
баче на този въпрос гледат 
по-инак. Те считат, че едно 
такова споразумение няма 
да има никаква дълготрайна 
стойност и че това е само гу 
бене на време.

Искам да изтъкна, че в от 
ношенията между Изток и 
Запад ще има още по-големи 
затруднения и че отделни въ 
проси не могат така лесно да 
се решат и да се стигне до

известни ществените системи — но да 
ли може със сила да се заета 
ви някой народ иа създава 
обществена система, каквато 
той желае? Няма сметка за 
рали това да се воюва и един 
такъв опит неще успее...

Покрай това 
отдалечават 
11 итеграция. И коноли шеската

не става въпрос за завоюва
не на някоя страна, за да се 
спечелят производителни бла 
га, защото самите не могат 
да ги произвеждат в доста
тъчно количество. Във всяко 
отношение днес е абсурдна 
една война между държави 
те. Тогава какво остава, Съ
ществуват разлики между об

по не интеграция, 
мирише на картели и

си.
войните ниОтговаряйки на въпроса да 

ли в разрешаването на бер
линския проблем могат да се 
приложат същите онези прин 
ципи, конто Ояха приложени 
в решаването на трнестския 
въпрос, другарят Тито ка 
за, че въпросът за Берлин 
стон малко по-другояче. Той 
подчерта, че реалистически 
трябва да се гледа на неща
та. „Защото тук не става въ
прос само за Берлин, но и 
за германския въпрос изоб
що. сега положението там е 
твърде флуидно и от време 
на време напрегнато. Берлин 
ският въпрос все още е проб 
лем, който държат в ръцете 
си и разрешават великите си 
ли, победителки от Втората 
световна война — Съветски
ят съюз. САЩ, Великобрита
ния и Франция — и все до- 
като той бъде тяхна компе
тенция, аз не вижнам някои 
особени възможности : а раз 
решаването му. По мое 
ние, трябвало би да се предо 
стави на германския народ 

разреши този проб
лем Трябвало би да се приз 

като свършен факт, ве в 
Източна Германия е осщест- 

общност с нова оо 
ществена система, която не 
може да се промени оез по- 
крупни сътресения:, без за
плашване на световния мир. 
И когато нещата се приемат 
така, тогава германският на
род и от едната и от друга
та страна щЬ намери начин 
за сътрудничество по иконо 
мическите и други въпроси. 
И дали той ще се обедини 

има конфе-

от световната

Провеждане на заключенията ош IV Пленум на ЦК на СКЮ

Комунистите трябва да се борят срещу 

отрицателните явления
надминава 116 милиона дина 
ра. Затова задачата на 
панските организации е да 
се ликвидират не само гото
вите, но и недовършените 
стоки, суровин и амбалажа.
КООПЕРАЦИЯТА И ИНТЕ 
ГРАЦИЯТА ЩЕ ПОМОГНАТ 
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДИМИ 
ТРОВГРАДСКОТО СТОПАН

СТВО
Повечето предприятия в 

Димитровградско са насоче- 
(Следва на 3-та стр.)

На 10 август т. г. в Днмировград се състоя разингрен 
пленум на общинския комитет на СКС. Освен членовете 

. на комитета на заседанието присъствуваха секретарите иа 
първичните организации и много ръководители на сто
панските и кооперативни организации. Доклад за предо 
тоящите задачи прочете Димитър Манов, член на обшпн 
ския комиет на СКС — „Провеждане на заключенията 
на IV пленум па ЦК на СКЮ в областта на стопанство- 

, , то” и Димитър Томов. След обстойното разискване по 
всички отрасли на стопанството в Димитровградско пл 
енумт-т донесе заключени за бъдещата работа на кому 

,у.. нпетите в тази област.
На заседанието присъствуваха Тодор Славянски и Пет 

ронне Савович, членове на околийския комитет на СКС 
в Ниш.

В докладите се говори за 
мерките, които общинският 
комшет. предприе за пре.мах 
ване на отрицателните явле
ния след речта на другаря 
Тито в Сплит и Заключения 
та на Изпълнителния коми
тет на Централния комитет 
на СКЮ. След IV пленум на 
СКЮ също така бяха пред
приети мерки за провеждане 
на заключенията от пленума.
На последните две заседания 
общинският комитет бе на
правил анализ на работата в 
стопанските организации.

ОЩЕ СЪЩЕСТВУВАТ 
ОТРИЦАТЕЛНИ ЯВЛЕНИЯ 
В НЯКОИ ПРЕДПРИЯТИЯ

сто

мие

Коментар
сам да

Повече пшеницанае

вена една
Увеличението на производсвото на пшеница предста

селскотоедна от най-важните задачи не само в
в стопанството изобщо. Да увеличим

влява
стопанство, но и 
производството на този необходим артикул значи да пр 
оизведсм толкова пшеница, колкото е необходима за на 
шнте нужди. Това би било количество от около 4,5 мили 
она тона зърнени храни. Ако към това добавим и нужда 
та от създаването на резерви, това количество бн се у- 
велнчило на 500.000 тона. Количество от 5 милиона тона 
бн било напълно достатъчно за нашите нужди.

Според сентбсната програма идващата гопшщ 2,100.000 
хектара ще бъдат засети с пшеница. Тази есен 
ществсннте стопанства ще засеем площ 
500 000 хектара с внеокодобивнн сортове пшеница, а на 
именията на часппгте производители — 150.000 високо 
добивни сортопс пшеница и около 950.000 хектара па 
социалистическия секор и 230.000 хектара в съдружие 
със селскостопанските производители.

обили не, дали ще 
дерация или федерация или 
ще съществуват две държа
ви, които приятелски ще сът 
руднйчат — това зависи от 
германския народ".

В отговора на този въпрос 
по-нататък

на
— Вътрешната организаци 

я — каза другарят Манов — 
слабости и отрицателни яв
ления в някои предприятия 
още нс са разрешени, което 
до голяма степен влияе и вър 
ху успеха на предприятието 
и стопанството па община
та като цяло.

В областта на производст
вото годишният план е нзпъл 
нен със 33% и това в тргови 
ята с 46,696 а прн земеделс
ките кооперации с около 
50%. Най-слаби резултати са 
постигнати в промишленост
та — 28,2%.

околоот

'{ММ,Другарят Титодругарят Тито 
подчерта, че разрешаването 
на берлинския проблем не е 
чисто германски въпрос, но 
е един от международните 
въпроси, който не е решем 
от страна на великите сили. 
„Струва ми се, че' зад стано 
внщата на. някои западни си 
ли към проблема за Герма
ния е становището, че Запад 
на Германия да пази и заиш 
щава Европа от комунизма. 
По мое мнение това е твър
де опасно. Така се гледашо 
на Германия и след Първата 
световна война, а след това 
тя се откъсна и 
ваймарска демократическа 
република, а дойде фашиз
мът."

Два въпроса се отнасяха 
ао това дали Хрушчов иска 
мир и колко той има дове
рие п САЩ, на които другар 
ят Тито отговори, че наисти 
»а Хрушчов е човек, който 
Желае мир, чс на съветските 
народи е необходимо мирно 
Развитие, защото тс би жела
ли да се съревновават
западните народи в икономи
ческия прогрес. „По мое мие 
ние идеята на Хрушчов е о- 
чазвапето иа мира и състеза 
Щгс в икономическия напре- 
Лък — и това той счита за 
ср-оя мисия.” По отношение 
,,а недоверието. между Изто 
Ка и Запада, другарят Тито 
заяви, чс трябва да се пре-

За идваща година с приета лщпнмална програма за 
4 5 милиона' тона, въпрекн, че нашите реални възмож
ности ии дават основание да достигнем производството 
от 5 млиона тона пшешща. Сентбсната програма за та
зи есен е напълно реална защото се обляга здраво на 
нашите материални н икономически възможности. Сто 

организации разполагат с необходимата меха
низация, изкуствени торове и висококачествено семе.

Съвещанието на селскостопанските специалисти в 
Оснек, което се състоя неотдавна, показа ,чс в производ
ството на пшеница разполагаме е богат опит и при 

пълно приложение на наличната агротехника, можем да 
се ндяваме на богат урожай. Миналата голина, която 
беше твърде неблагоприятна за пшешща, най-ясно под
черта преимуществото на агротехниката. И при лошн 
климатически условия много социалистически стопан

ства постигнаха високи добиви, конто се движеха и 
до 60 центнерн на един хектар. ,

съгласие, че ще изглежда ка 
то че ли Съветският съюз е 
непримирим и подобно, но 
трябва да се има пред вид 
фактът, чс Съпстскнят смоз 
с живо заинтересован за ук 
репването на мира. Доколко 

становищата на Съвстс- 
съюз се покаже извест

на въпроса за разногласия 
та между СССР и Китай, Но
сил Броз Тито отговори:

„По отношение разногласи 
ята между Съветския съюз и 
Китай ние считаме, че китай
ските ръководители не могат 
да схванат съветската въпш- 

политика. От една страна 
Китай има свои големи вът
решни нужди, а ог друга, 
той гледа малко по-инак от 
Съветския съюз на въшиата 
политика, ма проблема по ра 
зоръжаването и други въпро 
си Тези разлики имат по-мал 
ко идеологически, а повече 
политически характер. Съвет

папските

то в
кия
на коравост, това ще има ха 
рактер на политическа кон
цепция за постигане иа тако 
па споразумение, което наис 

ще доведе до дълготра
ен мир и ДО отбягване на та 
кива споразумения, които не- 

имат дълготраен харак-

иа В доклада по-нататък се го 
вори за значителните успехи 
в сравнение с миналата годи 
на. В сравнение с миналата 
година производството се у- 
величило с 44%, а реализира 

55%. Ако се има пред

типа

нето с
вид, че производителността е 

само с 7%, а бро

не остана
ще
тер." увеличена 

ят на работниците се увсли- 
33% до 40%, тогова 

заклю

Това е мнението па всички селскостопански специа
листи на съпещашюто в Оснек. За увеличение на про
изводството съществуват не само материално, но и бла
гоприятни икономически условия. Днес пшеницата е една 
от най-доходшгге земеделски култури. В борбата за ви
соки добиви най-отговорна задача стон пред членовете 
на първичните организации на Съюза на комунистите. 
От постановлешгята на IV пленум на ЦК на СКЮ те 
напълно са схванали, че увеличението на селскосопанс- 
кото производство/ а — специално шнешщата е една от 
твърдег важшггс икономически задачи на нашата стра
на. Стремейки се в своите стопански едшпщи и на сво
ите парцели за по-големи добиви, производителите под
помагат заздравяването на материалната база иа нашето 
общество и създават условия за нормално развитие на 
пелокушюто нн стопанство. От комунистите до голялга 
степен ще зависи дали тази замисъл ще обхваща усил- 

„секИ от тях и дали ще се създадат условия за 
иа тази борба.

чил от
може да се дойде до 
чение, че увеличението на 
производството е
като резултат <- 
чението на работниците, а 
не като резултат на увеличе
ната производителност на 
труда. Затова се посочват 
мерките, които трябва да се 
предприемат за отстранение 
на отрицателните явления, за 
да може през второто поду 

производството да се

Защо днес е нужно хората 

да воюваш? дошло
от увелп-

стигие до една нова, и във в- 
сс1си случай най-голяма ката 
строфа — катастрофа иа чо- 
всчеството?... Днес азиатски 

не са вече коло

Елин от въпросите па Пир 
Съветският 

някога
съи беше дали 
съюз и САЩ могат 
да станат добри приятели, 

Тито отговори по-
със тс страни 

нин, не са територии, за чия 
то подялба великите сили би 
могли да спорят, защото бш» 
шито колонии са станали не- 

Развитието

Другарят 
ложтиелио. Л след това изка 

следната дълбока исти-за и годие 
увеличи.

Една от главгште слабости 
е увеличение иа непродадени 
те стоки в предприятията. 
Сойиостта иа т1И стоки сега

на:
зависими страни.„Защо е нужно, днес хора 

та да воюват, заради кои 
проблеми? Защо хората да се достигнало 
избиват помежду си и да се в развитите страни и при

пята на 
успешното привежданесили ена производителните'

високо равнище
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Нова криза в Алжир Коментар

Споразумение зо Западен ИрианСпоред изявлението иа Мо 
хамед Хидер причините за 
настоящата криза се намир
ат в несъгласието на Четвър 
та военна област да се нзвър 
ши реорганизация на АЛН, 
да се разформират военните 
области и в съпротивлението 
й срещу решенията, взети от 
Политическото бюро.

Начело на Четвърта воен
на област се намира полков
ник Си Хасан, който своевр 
емено бе деградиран с едно 
решение на временното ал
жирско правителство. Благо 
дарение на енергичното застъ 
пване на Бен Бела против то 
ва решение този полковник 
бе спасен от деградиране.

на програмата, приета на за 
седанието 
съвет в Триполис през май 
тази година..

За разлика от предходната 
криза, в случая не става въп 
роо за несъгласия между по 
литичекя личности на алжир 
ската революция. Засега още 
няма никакви съобщения ка 
кво е становището на оста- 
налите военни области и на 
много по-модерновъоръжена- 
та армия под комендантство 
то на началника на генерал- 
щаба Бумидиен по отноше
ние несъгласията между По
литическото бюро п групата 
офицери от Четвърта военна 
област.

Под негова команда сега се 
палитра двадесетхилядна ар
мия, която държи всички зн 
ачителни пунктове в столица 
та на Алжир.

На членовете на Политиче 
ското бюро и по-нататък не 
се позволява да се ползват от 
радиото в град Алжир. Съве
тът на военната област най- 
строго върши цензура и на 
двата вестника, които изля: 
зат в Алжцр. По тази ггрнчи 
на Бен Бела вече е напуснал 
Алжир и е заминал за Оран. 
Тези дни може би и остана
лите членове на Политическо 
то бюро ще напуснат град Ал 
жир, за да продължат рабо 
тата си в осъществяването

По времето когато Полити 
ческото бюро на Фронта на 
националното освобождение 
иай-усилено работеше върху 
подготовките за насрочените 
на 2 септември учредителни 
избори, в Алжир, отново из 
бухна криза. Съветът на Чет 
върга военна област, която 
държи град Алжир и негова 
та околност се разбунтува 
против Политическото бюро, 
завеждайки строга цензура 
над печата и радиото и по то 
зи начин затрудни работата 
му. Въпреки всички заплаш 
вания и мерки, гражданите 
на Алжир излязоха на насро 
чения митинг, на който гово
риха Мохамед Хидер, гепера

на Националния
В навечерието на седемнадесет I одишнинага от Пр 

независимостта на Индонезия, в най-овъзгласяването на 
новата Сп история тя постигна н един виден дипломати
чески успех. След дълги преговори с Холандия най-посло 
се дойде до споразумение-властта над Западен Ириан по 
лучи Индонезия; Многовековната мечта на милиони ин 
донезийци за създаването на териториално единство 
наД 'цялата индонезийска нация, вече се осъществява.

,: Според холандско-индонезийското споразумение,; су
веренвата власт над Западен Ириан-постепенно ще пре 
дигне в иадлежност на Индонезия. Още в течешге на тази 
година специални органи на Обединените нации ще пре 
вземат управлението над тази територия, от Холандия. 
От първи май 1963 година властта ще премине в ръце- 

Иидонезия, докато до края на 1969 гонина жителите на
те на Западен Ириан чрез референдум ще се изясни за сво 
ята съдба. Това са основните предложения, които напр 
ави неотнавна пред холандското и индонезийско прави 
телство бившият американски посланик в Индонезия 

Банкер, а споразумението е постигнато чрез посред! (иче- 
ството на изпълняващият длъжността генерален секре- 
ар иа ОН V Тан.

Според изявление на двете страни, споразумението 
представлява стремеж и готовност по мирен начин да се 
реши този въпрос. В преговорите измежду Холандия и 
Индонезия видна роля изигра организацията на ОН. То 
ва представлява потвърждение, че севтовната организа
ция може и трябва да остане място на което ще се реша- 

.международнитс въпроси. Престижът на ОН, силно 
разклатен по време на събитията в Конго и някои дру
ги страни може да се заздрави само по такъв начин— 
чрез мирно разрешаване на наболяли международни пр 
облеми.
ието за Западен Ириан ми 
нава границите на Индонезия, която по този 
освобождава от една политическо-финансова тежест. Зна 
ченнето на това споразумегше е много по-широко — след 
миролюбивото решение на кризата в Лаос, още една, нев 
ралшчна точка в пределите на Азия е смирена, още ед
на латентна опасност по световния мир — отклонена.

В Унгария реабилитирани 190 невинно
осъдени лица през времето 

еа режима на Ракоши
—Мачаш Раклшп и Ерие Гере изключели от партията, а Кароли Киш 

ог Политбюрото —Ревизия на всички политически процеси 
* от 1949 до 1953. година

ват

т
Значинието на споразумей 

начин сеКак съобщават унгарс
ките вестници Централният 
комитет иа Унгарската соци 

работиическа

той одобрил 
на 6 други лица, които заед 
ио с Ракоши и Гере развива
ли фракционна дейност. Пре 
дприети са и мерки да не ра 
ботят в Министерството на 
вътрешните работи онези ли . 
ца, които са участвували в 
организирането и провежда
нето на инсценнраните съде 
бни процеси. Те също така - 
не могат да работят и в про- 
курорствата и съдилйта.

комисия със задача да изучи 
и завърши политическите 
процеси н нелегалните проце 
лурм през периода от 1949 до 
1953 година, основаващи се 
върху напълно измислени об 
винения.

Аферите, започнали върху 
измислени обвинения от ме 
сец май 1949 година чрез ин 
сценнрания съдебен процес 
срещу Лаело Райк и привър 
женици му а след него послед 
вали процесите един след 
друг срещу Арпадн Сакати 
ци, Г. Марошан и други со 
циал-демократически и син 
дикални водачи, а сетне и 
срещу Яиош Кадар, Дгола Ка 
лай и други комунисти. Съ 
лебните процеси, станали ме
жду 1949 и 1953 година се ос 
новавали върху личните из 
мислени обвинения па Рако 
ши. Отговорността на Ракоши 
е увеличена и с факта, че 
той разширил своите неосио 
вани съмнения за членове и 
ръководства от другите пар 
тпи.

Тежка отговорност пада и 
върху Брие Геве, който заед 
но с Мачаш Ракоши и Фар 
каш, водил инсценирани 
процеси въз основа на изми 
сленч обвинения. Затова Ма 
чат Ракоши и Ерие Гере са 
изключени от партията.

Сега са реабилитирани 190 
лица, които макар и невинни 
били арестувани и интерни
раш!.

Централният комитет о- 
добрил изключването от ре 
довете на пяпвчнл на 17 
лица, които "п-з гл"та полц 
тическа дейчп-т нл» к-то 
прокурори, ет * т— тт Дчгтвчт- 
онери на лт-^-^лилтя г-чт-лщ. 
ност са отготт.-ачн -в нелегял 
ните процедури. Също така

изключването

алпстическа 
партия между другото на по 
следното си заседание раз
гледал положението в Унга 
рия през времето на режи 
ма на Мачаш Ракоши. След

С постигането на споразумение 
кия въпрос ясно показват пътя и методите които тряб- 

да се прилагат при разрешаването на подобни пробла 
ми не само в Югоизточна Азия но и в другНте части на 
света.

по западноирианс-
Мохамед Хидер

лен секретар на Политичес
кото бюро, Бен Бела, Моха 
мед Саид и Ахмед Бптат. По 
литическото бюро има пълна 
подържка от населението в 
град Алжир и останалите во 
емни области в цял Алжир, с 
известно изключение на Тре 
тата военна област

Същевременно и подпредсе 
дателят на временното алжи 
рско пртвителство Будияф си 
даде оставка като член на 
Политическото бюро. Между 
другото той заяви, че не е съ 
гласен с претенциите на По 
литическото бюро. Обаче той 
не даде никаква подкрепа 

на разбунтувалите се военни 
от Четвърта военна област.

изнесените, подкрепени с из
обилни факти доклади и йз 
казването на болшинството 
от членовете на ЦК, конста 
тирано е, че през периода от 
1949 година в Унгария е би 
ла възстановена лична дикта 
туфа на Ракоши, който не 
избирал средства за равно
сметка с онезн, конто .му пре 
чели.

Централният комитет е из 
клгочил от Политбюрото Ка 
роли Киш, зашото той още 
не може да схване погрешна 
та практика на Централната 
контролна комисия и лична 
то му отговорност за работа 
та в тази комисия.

Поради тези причини Цсн 
тралнпят комитет през 1961 
год1ша образувал специална

ва

Неспокойствие на камбоджанско-шайланд-
скаша граница

Преди иякалко дни шефът 
иа Камбоджа принц Норо- 
дом Сиянук изложи пред пр
едставители на акредитира 
ните дипломатически мисии 
в Пном Пен, че: тайландски 
войници нахулили на терито
рията на Камбоджа при мест 
ността Кнеам Сап; На това на 
падение камбоджанските во 
йски отговорили с огън и осу 
етили по-нататъщното нахлу
ване на тайландските военни 
части. Ако нападателите за е 
дни или два месеца не' се от 
теглят, тогава Камбоджа ще 
предприеме полицейски дейс 
твия, за да изкара завоевате
лите.

Въпреки тези предупрежде 
ння няколко дни по-късно 
тайландски войски нахлуха в 
Камбоджа и при местността 
Хат Лек, в провинция Ко Ко 
нг. И като отговор на венч 
ко това Радио Сайгон съоб 
щн, че камбоджански войски 
нахлули в Тайланд. На това 
принц Норол.ом Сиянук от 
говорил, че Камбоджа никога

.......................................................................................................... 111111..... 1..........

Външно-политическа карикатура

не може да бъде агресор пре 
ди всичко, защото такава 
акция би разрушила нейния 
престиж в света. Между дру 
тото той замолил дипломати 
ческите представители; да 
пренесат тези данни на свои 
те правителства, за да могат 
да подействуват на Тайланд 
да прекъсне с агресивните де 
йствия.

На края той съобщил, че 
ще се обърне до държав
ниците на тринадесетте стра 
нн-учаснички на женевската 
конференция за Индокитай, 
като поиска от тях отново да 
се срещнат и признаят неут 
ралността и териториалния

интегрнтет на Камбоджа, 
както това стана с Лаос.

Тези дни, покрай това Си
янук навести, че е възмож
но да дойде до сключване 
на договор между Камбоджа 
от една страна и Съветския 
съюз и Китай, от друга, доко 
лкото не се намери друго ре
шение за заканите и агресив 
ните акции срещу Камбоджа 
от страна на Тайланд и Ю- 
же Виетнам”. Той навести и 
прекъсване на дипломатичес 
ките отношения с Южен Вие 
тнам, ако продължи с прово 
кациите и инцидентите на ка 
мбоджанско-виетнамската гр 
аница.

=-- КРАТКИ НОВИНИ ™

У Тан в посещение на СССР
Изпълняващият длъжността Генерален секретар 

на Организацията ма обединените народи беше в посеще 
Съветския съ1/з. След пристигането на аерогара 

та, той заяви пред журналистите, че е дошъл да разгова 
ря със съветските ръководителя по най-важните между 
народни проблеми, а особено онезн които са във връз 

Организацията на обединените народи.
През време на пребиваването му в Съветския съ 

юз У Тан бе приет от председателя на Върховния съвет
на външните работи 

от Москва за Крим, къ

пие па

Кораби за чужбина
ка с

Кораби построени в югос
лавските корабостроителни
ци, плуват по всички море 
та и океани- в света. Между 
онези за които се строят ко 
раби има страни с дълга тра 
дгщия в корабостроенето. До 
сега нашата страна достави 
кораби иа Швейцария, Гър 
ция, Норвегия, Дания, Аржен 
тина, Бразилия, САЩ, Англия 
СССР, Полша, Чехословакия, 
Румъния, Судан, Индонезия, 
Тунис, Бирма, Гвинея, Либе 
рия и други страни.

При положение, когато пр 
оизводството на кораби в св 
ета намалява с 10%, югослав
ското корабостроене работи 
с пълен капацитет. Топа е по 
стигнато благодарение на ви 
сококачествената работа, бл 
агоприятните срокове на дос
тавките и конкурентните це

ски кораба. До края на годи 
ната ще бъдат доставени три 
кораба на Аржентина, един 
на Либерия, един на Англия 
и известо число кораби на 
Индонезия.

на СССР Брежнев и мгшистъра
Громико. След това той ____
дето води разговори с шпщсгьр-председателя на сссг 
Никита Хрушчов.

замина

ПИРАТСКО НАПАДЕНИЕ НА ХАВАНА

През нощта на 25 август Хавана бе нападната от мо 
рето и за 6 минути бе обстрелвана с около 60 гранати. 
Как съобщават кубинските вестници не е имало мърт 
ви но материалните щети са големи. Най-много е постра 
дал хотел „Снера Маестра",където се намирали съветски 
и друш специалисти.

Според изявлението на президента Дортикос вина
та за това нападение пада върху САЩ. Обаче Министер 
ството на външните работи на САЩ съобщи, че амери 

правителство няма никакви връзки с това на-

Важно е обстоятелството, 
че югославските корабостро 
ителшщи ще доставят 14 пре 
зокеански кораба на съветс 
кия флот. От тези кораби 9 
ще бъдат танкери с носим- 
ост от над 20 хиляди тона и
пет товарни кораба с по 12 
хиляни тонатовароподемност. 
Във

канското 
падение.
НКРУМА СЕ ЗАСТЪПВА ЗА АФРИКАНСКО ЕДИНСТВО всички тези кораби 

ще бъдат вградени мотори 
от по 12 хиляди конски силиПрезидентът на Република Гана, правейки 

на положението в Африка, подчертал, че между африка 
нските държави може да се стигне до несъгласие, кое 
то колониалистнте ще използват. Той изтъква необходи 
злостта от африканско единство, чието осъществяване 
трябва да мине прюз четири периода: осигуряване на сво 
бода и независимост, консолидация на свободата и не
зависимостта, създаване на единство между свободните 
африкански страни и стопанско-обществена реконструк 
ция на Африка.

БЪЛГАРИЯ ПРОМЕНЯ ТЕКСТА НА ХИМНА
Централният комитет на Българската комунистите 

ска партия и правителството взели решение да се про 
мени текста и музиката на българския химн и да се об
яви конкурс за нов държавен химн. Новият химн тряб 
ва да има дълбокодемократичен характер и здрава връ 
зка с националните традиции.

анализ
които изработва корабостро
ителницата „Уляник” в Пула.

С. Стефановски
ни. б

Тази година Югославия тр 
ябва да достави на чужбина 
кораби за 63 милиона дола
ра. Досега са доставени 
кораба на Швейцария, по два 
на Полша, Аржентина и Су
дан, 4 за Индонезия, по един 
на Румъния и Либерия. Тези 
дни на бразилската държавна 
параходна компаия бе пре
даден голям пътнически ко 
раб, произведен от корабост
роителницата „Уляник” в 
Пула. Също такъв кораб за 
тази страна се строи и в ко 
рабостроителницата „Сплит”. 
По големината 
би приличат на 
хотели'’ с най-съвременен ко 
мфорт Тези дни на Тунис бя 
ха доставени

Срещите иря Грарв- 
кв на 30 септемвридва

По искане на българското 
правителство свиждането 
край село Градини в Димит
ровградско, което бе насроче 
но за 2 септември тази гони
на, е отложено за 30 септемвКЕНЕДИ И МАКМИЛЪН ПРЕДЛАГАТ СПОРАЗУМЕ

НИЕ ЗА ЧАСТИЧНА ЗАБРАНА НА ЯДРЕНИ ОПИТИ 
В едно съвместно възвание президентът Кенеди н

на Съветския съюз да
ри. 3

Като причина
свиждането е посочена, 

че на мястото, където трябва 
Аа стане събора от българс 
ка страна има необрана Ц« 
ревюта.

премиерът Макмнлън предложили 
се заключи споразумение за забрана на ядрени опити • 
атмосферата, във Вселената и под водата, без инспекция.

Това предложение па американския президент н вели 
кобританския председател на правителството ще бъде из 

Женевската конференция пред Комитета на 
ооемчддеоетте страни по разоръжаването.

за отлагане
на

си тези кора 
„плаващи*

несено на
няколко рибар-
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ВАШИ ГИГАНТИ

Съюзната народна скупщина
ФАП фабрика за автомобили 

Прибои на Лим
ще има повече камари

разглеждането на проблеми- 
отделнн области на об

ществения живот и да взи
мат решения. Например ще 
съществуват отделни камари 
на производителите, за раз
глеждане на въпроси из об
ластта на здравеопазването 
и социалните осигуровки, за 
просветата и културата. За 
разглеждането па отделни въ 
проси неще трябва да се сви 
ква цялата Съюзна скупщина

(Дрод. от 1-ва сгр.) 
ката интеграция идва и поли 
тическа. Следователно вой
ната е абсурдност, от която 
няма никаква нужда. Но се
га тя се показва на хоризон 
та, защото хората се въоръ
жиха до зъби и не знаят как 
во ще правят с това оръжие.. 
Също така абсурдно е да се 
предостави на военните кръ 
гове да определят и внуша
ват на правителствата и на
родите какво да правят."

Няколко от въпросите на 
Пирсън се отнасяха до наша 
та вътрешна политика т. е. 
за характеристиките на нова 
та Конституция.

„Ние вече дълго работил! 
върху изготвянето на новата 
конституция. Проектоконсти 
туцията сега е предадена на 
Съюзната народна скупщина, 
а през есента ще бъде даде 
на на публична дискусия, 
след което ще се пристъпи 
към окончателната й редак 
ция и приемане.

В какво е същността на на 
шата нова конституция? На 
шата нова конституция ще 
се различава от класичните 
конституции и основният й 
принцип е колкото е възмож 
но да бъде по-близка на на
рода. Основният й елемент е 
човекът-ггронзводнтел, селя
нин, работник или друг граж 
данин. Всички права и длъж 
пости на гражданите се ус
тановяват в Конституцията. 
Именно проектът на новата 
конституция не тръгва от о 
писанието на държавата и 
върховните институции, но
от гражданите-производите
ли, с което се премахва от
делянето на държавата и ней 
ните институции от народа. 
Покрай това важна новина в 
проектоконституцията е и ро 
тацията. По принцип никой 
не може да бъде избиран за 
народен представител повече 
от един период от четири го 
дини. Съществена новина е 
и това, че в Съюзната народ 
на скупщина ще има повече 
камари, които ще могат с 
по-дълбоко познаване и по- 
конкретно да се посветят в

те от

Един от най-голешгге сто
пански обекти в района на 
Титово Ужнце несъмнено е 
автомобилната фабрика — 
Прибой на Лим, която 

стопан
ство, а отделно в машина 
та промишленост, заема важ 
но място. Тази днес толкова 
известна у нас и в света фаб 
рика, започна с работа към 
края на 1956 година. В произ 
водствената програма бе 
предвидено да се произвеж
дат големи моторни коли, ав 
тобуси и специални коли. За 
осем години работа фабри
ката даде на югославското

към чуждестранните лицен- 
ци са много по-изгодни. Не 
от по-малко значение е за
вършеното 
строителство на 
производствени 
и одобрената инвестиционна 
програма за дограждане на 
фабриката. През 1960 година 
ФАП се яви на пазара с ня
колко нови коли, които под
будиха голямо интересова- 
ние и в чужбина.

Цифрите на износа в 1960
голдша, па и миналата, показ при планиране и при плаща- 
ват, че са осъществени зна- не, включавайки пълното из 
чителни резултати. Стойност пълнен ме на производствена 
та на износа достигна някол та задача

отделни работни групи. Дава 
не задачи на - А^а моторите н моторните 

се развива в две посоки, меж 
дусобно свързани и услове
ни една от друга. В това от
ношение вече по-дълго
сьдгт3 насочени усилията на 
Ч^АН с цел разширяване на 

съществуващите служ- 
оспособяване на

коли

те на производството (суро
вини, материал, машинен от 
носно норма-час} показват 
каква е схемата

инвестиционно 
основните 

капацитетиюгославскотов вре

ка ор
ганизация на предприятието. 
Стопанските единици

вече 
би и

а ще заседават само отдел
ни камари. А ако възникнат 
някои крупни проблеми, ще 

съответните
кад

рите, да превземат отговорни 
те задачи в рамките ма науч 
но-изследователната дейност. 
Във фабриката за автомоби 
ли Прибой на Лим преди че
тири години бе основано о- 
п итно-протоп итно 
със занача да оспособи

са по
стапеак така, че -а всяка ог 
тях отделно могат да се при 
ложат нужните елементи, ко 
ито обусловяват поставяне и

ги разглеждат 
камари съвместно със Съюз 
ното вече. Представителите 
на Съюзното вече, около 150 
на брой, ще се избират, как 
то сс предвижда в проекто-отделение

кад
ри и подготви средства за по 
самостоятелно

конституцията, по вече ут
върдения начин — чрез непо 
срсдствепо гласуване на че
тири години, докато пред
ставителите на останалите 
камари ще бъдат делегирани 
от представителните тела иа 
по-нпзшите органи от общи
ните. Всеки две години ще 
се избира половина от чле
новете на всяко вече в Скуп 
шината. Съществуването на 
повече камари е необходимо 
заради това в Скупщината да 
бъдат онези хора, които поз 
нават проблемите, които се 
разглеждат, като например 
здравеопазването, просвета 
та и други. По този начин 
ще се създаде възможност за 
по-голяма експедитивност и 
ефикасност в работата иа 
Скупщината.

развитие на 
предприятието само по 
ка на осъществяване конст- 
рукционните решения. При 
това съществуваше стремеж 
производството и

посо

изследва
нето на колите да се върши 
със собствени средства." До 
днес в състава на това отде
ление по документация иа 
конструкционната бюро са 
изработени повече вида про
екти и елементи на колите, 
след това върху тях е при
ложено действие, проведен 
контрол върху произведени
ята на кооперантите и арти
кулите набавени чрез търгов 
ската мрежа и под. Резулта
тите са задоволителни, ма
кар че се очакват още по-го 
леми успехи.

Автомобилната фабрика в 
Прибой на Лим не е честау- 
вала още ни десетгодишнина 

съществуване, и покрай 
съществуваща редица труд
ности, постигна видни трудо 
ви резултати. Нейните коли 
все по-често се срещат 
пътищата в страната, Евро
па, по автомобилните шосета 
на Близкия Изток. Да се над 
яваме, че в настоящите годи
ни те ще бъдат много пове
че, още по-качествени, и по
добри, и по-удобни.

Покрай това проектът на 
новата конституция предвиж 
да и отделяне на функцията 
президент на Републиката от 
председателя на Съюзния из 
пълнителен съвет т. е. пра
вителството. Според проекта 
на новата конституция Съ 
юзният изпълнителен съвет е 
повече административно, де 
лово и изпълнително тяло, а 
Съюзното вече на Народна
та скупщина е главно тяло 
за взимане на политически 
решения."

на

по

Изглед от ФАП
стопанство голям брой каче
ствени коли. Широкият асор 
тимент на производството на 
ФАП задоволява нуждите на 
промишлеността, 
стопанство, транспорта и дру 
гите стопански клонове, обез 
печавайки сигурен и бръз 
превоз на всички видове сго-

ко милиона долара, а купу
вачи са Египет, Етиопия, 
България, Турция и други 
страни. Макар че в началото 
на миналата година бяха на
правени известни изменения 
в стопанската система, огле
ждащи се в девизната рефор 
ма, изменение на митничес 
ките такси за внос на коли и

Автомобилната фабрика в 
Прибой на Лим се вчислява 
в редицата на ония произво
дители, които осъществяват 
производственнпя процес в 
съдействие с около 60 
ранги и 40 набавчици от чуж 
бина. Стойността

М. Петковичселското
коопе

Кооперацията и интеграцията ще помогнат за 

развититето на димитровградското стопанство
(Продъл. от 1-ва стр.)

на свърза- 
договори за доставка 

на материал в страната го- 
дашо изнася над девет ми
лиарди динара. Кооперанти 
на ФАП са: ФАМОС — Сара
ево, СОКО — Мостар Братст
во — Нови Травннк, Прва пе 
тилетка —Тръстеник, фабри
ката за вагони — Кралево, 
Петар Драпшин — Младено 
вац, Белт от Черномел, Же- 
лезара — Равна, Крушик — 
Валево, Мил ос Зекич — Кру 
шевац и много други рено
мирани предприятия. Нужно

ните
ки.

ФАП произвежда за нуж
дите на чуждестранния и на 
шия пазар следните видове 
коли: петотонни и по-голе- 
ии камиони с мотори от 90— 
180 КС, с един и два диферен 
циала, стандардни и трамбус 
кабини и килер уреди за са- 
моразтоварване на три сгра 
ни, автобуси за градски, меж 
дуградски и туристични съ
общения, специални коли 
хладилници, 
мент, пожарникарни коли и 
коли за превоз на добитък, 
цистерни, коли за смет и
"издържливостта, икономиф 
ността и удобността — това 
са качествата, която дават ФАП-овите

части и в известно увеличе
ние цените на основния и ре- 

материал, личени с 50% в сравнение 
с тоя период от миналата го 
дина, броят на работниците 
с 33%, а производството с
44%.

За отбелязване е и случаят 
в кооперация „Труд“, където 
се прави разграничение в на 
градите на работниците и 
служащите работниците по
лучават награди според вло 
жения труд, а служащите 
имат месечни заплати. Такъв 
е случаят и в предприятията 
„Механик“ • и търговското 
предприятие „7 юли“.

ЗАНЕМАРЯВЛНЕ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО

предприемат всички мерки 
за увеличение на земеделс
кото производство. Забеляза 
но е, че през тая година, въ
преки сушата н неблагопри- 
ятш-гге условия, средният до
бив е към 15 центнери от хек 
тар. При организирането на 
земеделското производство 
чрез сътрудничество на кЬо 
перацшгте и частните земедед 
ски стопани добивите са по
добри и изнасят до 22 цент
нери от едш! хектар. Затова

продукционен 
ФАП и за нататък продължи 
да овладява производството 
на основните и специални ко 
ли. Една от най-важните за
дачи на капиталното строи
телство в миналата 
беше крайното установяване 
спецификацията на оборудва 
не и договаряне въз основа 
на одобрената инвестицион
на програма и средства. Съ- 

рабогеше върху офор 
иа техническия про- 

то в отделите на ме- 
обработка. монти- 

алашици и другите

ни към кооперация и инте
грация с други по-големи 
предприятия, обаче разреша 
ването на тоя въпрос върви 
твърде бавно.

— Разискванията, които се 
водят в рамките на околия 
та, — каза докладчикът — 
често
Сътрудничеството в индуст
рията на кожа, гума, и дър 
вопреработвателиата индуст 
рия е твърде важен фактор 
за превъзмогване иа труднос 
тите, които се явяват в тези 
отрасли... Някои цредпрпя 
тия, като „Механик", трябва 
по-скоро да се свържат с ня 
кое по-голямо предприятие 
като „Дървена застава" п др. 
за допълване на тяхното 
производство. За съжаление 
в тази насока слабо се рабо 
ти, а предприятията се хва
щат за каквито било работи 
само да устоят. Обаче това 
ие е перспектива на нашето 
стопанство.

Обущарската кооперация 
„Труд" може да интегрира о 
Комбината за гумени нзделн- 
я, който има много по-сплна 
техническа и комерщюналиа 
служба, а това значително 
ще влияе за намаление иа цо 
ните на обущата. Обаче тоя 
въпрос въобще ие се постав 

Развитие на оригинална „ пред това предприятие и 
конструкция, като общ стр е- съществуват тежнения за са 

югославското стопанст мостоятелна работа и в бъди, 
во И напускане лицешднонар ще. , -
ската репродукция изисква Говорейки по-нататък зара 
все по-значителна роля па на ботата на предприятията, до 
угц-о-изследопателпата дей- кладчикът засегна и пробле 
иост Цели области на физи- ма около увеличение на за- 
ческй явления пе могат да се платите на работниците 
подлагат изключително иа служащите. При това се ка- 
математически иятерпрета- за, че предприятията не пре
пил и покрай условията ло дават правилниците за лнч 

„ , 1ла се получчт рз- нт6 доходи на общинската 
шенштТ които обезпечават комисия. От 19 предприятия 

СЧВС1ГИ факти. Затова се | „ кооперации само 6 са дали 
нуждата от пристъпване своиге правилници. 3 иглати- 
' изкуствено-емпирични тс иа работниците също така

У не са в правилно съотноше
ние с производството и уве
личение на работниците. 
През първото полугодие от 

година заплатите са до

година

пъти не са уместни.
силоси за ци-

е да се подчертае, че проми- 
шленна кооперация на мото 
ри и моторни коли е нужна 
не само в нашата страна, но 
и в целия свят. Известно е, 
че производството па автомо 
били представява връхната 
фаза на промишлеността, по 
неже обединява дейността 
на голям брой стопански кло 
нове. Тук участвуват черна
та металургия, металообра
ботващата 
цветната промишленост, про
мишлеността на бон и лаки! 
ровки, кожената, гумената и 

промишленост, 
производството на нефт и 
плии, стъклената промишле
ност и редица други клоно
ве от стопанството.

що се 
мяване 
цес, И 
ханична

в предстоящия период ще се 
предприемат всички мерки 
за увеличение на селскосто
панското производство. При 
това тежестта на работата ще 
падне върху земеделските 
кооперащш и Деловото сдру 
жение на земеделските сто
пани.
За тая цел ще се изучват въз 
програмата с различни кул
тури ще се засеят 3.960 ха 
повърхшша в общината.

В заключенията от пленар 
ното заседание се вижда че 
в скоро бъдеще всички сили 
на първичните организации 
и останалите обществено-по- 
литически организации ще 
бъдат съсредоточени за про
веждане на заключенията на 
IV пленум в дело. За тая цел 
ще се проучат материалите 
от Пленума във всички орга
низации Организациите на Со 
циалистическия съюз, синди 
ката, Народната младеж, 
културнопросвегната общ
ност, спортните организации 
и др. също така трябва да на 
сочат своята работа в духа 
на IV пленум.

Специално внимание в за
ключенията па общинския ко 
митет е обърнато на с топан
ските организации и отстра
няването па отрицателните 
явления в тяхната работа, 
за тая цел ще се изучват въз 
мощностите за интеграл ия и 
съвместно производство с 
други предприятия в страна 
та, а в предприятията ще се 
обърне внимание за по-добра 
организация на труда, песте 
не, нтн.

ровка,отделения. В течение на ми- 
година на пазара са 

доставени около 2.000 мотор 
ни коли различни типове. В 
отношение на 1960 година Т® 
ва представява голямо увели
ЧеН^ел?и^»яв™.етопа 

«»“"ски

възможност на налатазавладеят чужде
странните пазари. Досегаш
ните резултати в тази насока 

това. До днес в 
Близкия и Сое-

коли да Констатира се, че земедело 
кото производство в Димит
ровградско е значително за 
поставено поради тежнение

. -потвърдиха 
страните на 
ден изток и Европа са прода- 

брой коли. Колко 
голям е интепесът за ФАП- 

най-добпе показ 
нашите и

чуждестранни кттовачи гп>м 
излагането на панаири в чуж 
бина и страната. Миналата 

известен , смисъл

промишленост,
мадени голям

овите коли 
ва интересът на текстилна

те на
клонове. !

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
РАБОТАТАгодина до __

прелставяваше прелом за
на ша , РАБОТАТА НА ОПИТНО- 

ПРОТОТИПНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ

процесът «.ягуага
панисване. Едно от началата.

ра-ботат%беше

»дас„Гра«-“™
ПЗНС бг поставките, че фаб 

отношение към оо 
е цялост, но това

нататъшното развитие 
бвнката. Резултатите

течението на 
голина поелставяват

осътне-
1960ствени в значи

телна основа за по-нататъш 
усъвършаване на произ 

водствсция пропее и завлад
яване на пазарите в шгжби- 
на и страната. Квалифика 
раната структура на калт\ 
задоволява във всяко отт

В течение на мииала- 
бе ттоелвидяио

ното меж в

мата

лезе
риката в 
ществото 
не значи, всики оргапизацио не значи, фабриката

кок-

и7 петте.
та голина 
крайното овладяване на ср в 

нителяо новото п^онзчелг 
ние — автобусите. ФЛП о 90% произволно

части наипи 
по между си ще се
кретизират. С друш А\ шь, 
пресмятането ло стопгн- 
ска единица дава въз.доя -
ност за възнаграждаване егиз
ред това колко допринасят 
отделно лице и цехове в це
локупното осъществяване 
производството. Новата орга 
низания на работа извърши 
напълно диференциране на

ладя с иал
то на камиона с. майка 
Л и автобусите за междугрвд 
•ки съобшеиня в своите пп'> 

хали, или във

Хала па „Димитровград’’
то общината да се нндустрн 
ализира. Такова отношение 
към тоя отрасъл от нашето 
стопанство е погрешно. защо 
то то участвува с 50%. Затова 
през настоящата година поли 
тпческите организации ще

пвл
към _ л
методи, чиято цел е пълною 
запознаване на проолемаш-

нзволствени 
Фабриките иа споите коопе- 
панти. От голямо значение е. 
че ФАП става далече по-не- 
яависямй. кога го се нужлас 
от внос ца репрвдукциоиеи 

обвръзките

па
ката.

Научно - изследователната 
работа и промишлеността на

Б. Н.
тая

материал и че
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*щш ■Още една младежка 
бригада

Пред изборите в организации
те на Социалистическия съюз

СЕРИОЗНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

В БОСИЛЕГРАДСКА КОМУНА
На 8 септември тази годи

на ще замине още една тру
дова бригада от Димитровг
радско. Бригадата е формира 
на от селска младеж, а зами

на автомобилното шосе 
като смяна на бригадата, фо 
рмираиа от учащата се мла
деж. Числото на участвува- 

боигадирн изнася 70. И

нава
ружниците и местните ор
ганизации на Социалистичес 
кия съюз ще бъдат предло
жени най-дейните членове, 

! между, които младите хора 
! ще бъдат застъпени посече, 
; защото досега те не бяха за 
| стъпени в достатъчен брой,
' Това е още една прекрасна 
I въз.можност за тях да дадат 

пълен размах на творчески 
те си сили.

За по-ефап<асно провежда 
не на предизборните приго
товления Изпълнителният от 
бор на Социалистическия съ 
юз в Босилеград ще окаже 
всестранна помощ на мест
ните организации и подруж- 
ниците на територията на 
всички райони.

През тези августовски дни издигане на членовете. И по 
в Босилеградско кипи ожи- | нататък организациите на Со 
вена работа около подготов
ките за новите избори в ор
ганизациите на Социалисти 
чстл, .,1 е ...о— 11а ,^,,,... ■ а 
на цялата община до края на 
месец октомври ще бъДат 
проведени годишните избор
ни конференции. За тази цел, 
на териториите на някои ме
стни организацшт на Соцна 
листическия съюз са напра 
вени някои изменения, кон 
то ще създадат възможност 
за по-ефикасна работа на съ 
щите занапред.

Така например, местната 
организация ма Социалисти 
чекия съюз в Долно Тлъми- 
но ще бъде поделена на след 
ннте подружннцп: Карамани 
ца, Голеш и Жеравино. Ще 
бъде формирана местна ,ор: а 
низания на Социалистнчес- 
кия съюз в Назър|ща, която 
ще обхваща следните села:
Назърица, Доганица и Яреш 
ник, а местната организация 
в Долно Тлъмино ще има 
следните подружници: Дол
но Тлъмино, Бистър, Горно 
Ттъмино, център и Горно 
Тлъмино — Баоатарцн. Село 
Гложие— ще бъде отделено 
от състава на местната оога 
низация в Долна Любата и 
приключени към местната 
организация в Босилеград.

Съич-ч тяга, село Радичеп 
ци ще бъде отделено от мест 
ната организация в Млеко- 
минцк и ще бъде приключе
на към местната органпзаци- 
я на Социалистическия съюз 
в Босилеград. ■

В течение на този мео»” 
във всички организации пол. 
ружшпщ на Сонмалнстнчес
КИЯ СЪЮЗ 1НС ТЯ тъсгт.тт коч
ференщпт на конто ше бъде 
разгледана досегашната акти 
вност. Във всички села н“ Бо

циалистическия съюз оста
ват най-широката политичес 
ка трибуна на пантите трудо 
*>*: Туя до още ::о:..>л-
иа проявт ще дойде мнеине- 
то на нашия производител.

Като важна задача в пред 
изборната активност на орга 
низацинте па Социалистичес 
кия съюз е още по-пълното 
приложение на решенията 
взети на Четвъртия пленум 
борбата срещу всички отри. 
цателни прояви в стопанст
вото и пр. Направените терн 
ториалин изменения в някои 
райони ще допринесат за 
още — по-ефикасната работа 
на организациите на Соцна-' 
листическия съюз.

В ръководствата на под

шито
нтереспо е да се отбележи, 
че за това число са прегледа

ваксинирани 87 Младени и
жи, а числото, из явилите се 
е далече повече, гю пооад-' о. 
пре.лелетшя боой, прпявмлпте 
се повече бндч върнати. Събиране на фураж в Градини

Зр. отбелязван“ е, че меж
ду записаните бригадири се 
намират 25 девойки от село. 
Това число е ясен показател, 
че са наллелянп провинггцма- 
лните схващания.

Бригадата ше работи на зв 
томобнлното шосе до 8 иоеч- 
врн т. е ще остане два месе 
ца на ччястькя между Осппа 
опнца и Парачин.

АЧО'
' иарбаяжДЯИИШШ88 1

последс* вият&Премахване на
от сушатаМ. Андонов

Ст. Н. земеделската коопера-Една важна задача на на
шите кооперации и съответни 
те служби прп общината е 
как да се премахнат последс 
твнята от тазгодишната су
ша.

мер,
ция в Каменица има 4.000 бра 
ви овце, а храна е осигурена 

за 1.000 до 1.500 броя ов
В скоро време

само
це. Кооперацията в Борово е 
осигурила храна само за 200 

има над 600 и ти.

Разработване 
ня материалите от 

IV пленум

I -

Мишницата ще бъде завършена
11оез последните години на 

особено
овце, и

шиге кооперации, 
кооперациите в , Каменица, 
Смиловци и Димитровград

При частните стопани по 
ложениего е почти също.

. Трва говори, че още сега 
трябва да се предприемат се 
рмозмп мерки за отстранение 
па последствията от сушата 
за да може да се запази сто 
чштя фонд, а нарочно опия по 
роди едър и дребен добитък, 
които през последните годи- . 
ни се увеличиха.

Затова е нужно веднага да 
се пристъпи към внасяне на 
сена от опия краища, конто 
не са засегнати от сушата.
За тая цел да се обезпечат 
средства за превоз па храна
та, защото разноските около 
прекарването изнасят около 
10 динара и значително пос
къпват храната..

Чрез съответните служби 
прп общината да се разреши 
обезпечаване на листников 
фцраж. мг фуражни растения,>ид

Вече са предприети мерки 
за набавка на трици в износ, 
около 140.000 кгр, царевица 
— 40.000 кгр плевели— 40.000 
кгр резен — 32.000 кгр и дру-

:
II'.«

- ■

1
тт ■X

Неодавна в село Клисура 
се състоя районно събрание 
на членовете на Съюза на ко 
муннетите в Клнсурския ра 
йон. на което съвместно раз 
работиха решенията на Чет
въртия пленум на 
СКХО, и анализираха работа 
та и слабостите им след Тре 
тия пленум.

По тези въпроси пред съб 
ранието изнесе доклад Ми 
лан Величков, член на общи 
нския комитет на 
Власннска Округлица. Той на 
прави анализ на положение 
то в първичните организации 
ог целия район, като указа 
слабостите, посочени в реше 
нията на Четвъртия пленум. 
Комунистите от този район 
пристъпиха към провежнане 
на поставешгге задачи от 
Пленума.

г
вложиха значителни средст
ва за увеличение броя на ов
цете. Построиха се нови мо
дерни овцефирми, предприе- 
лхт се мерки и по-нататък за 
ме, лнпзиране на овцете. С е 
ДП.
ваин те години да имаме мо
дерно овцевъдство. Тоя отра
съл е твърде важен за стопа 
котвото на общината.

Обаче тазгодишната су
ша е имала голямо влияние 
в добивите на сено и остана
ли фуражни растения. Спо
ред груби изчисления в Ди
митровградско сенодобивът 
е по-низък с 500 тона.

Тоя недостиг на сено ще 
се отрази върху подъжане- 
,то на сточния фонд в общи
ната. -Някои кооперации ве
че са дали своите пзчислени- 
я и предлагат продажба на 
стока за клане. Така напри-

. •* •

ИК иа
.на път сме през ид

СКС на

сидегоплска^а комуна отпоч 
ват приготовленията за тезм 
конференции. Вече са оппе- 
.делени и датите па 
ще се проведат изборните 
конферецции. В Каоамангща 
изборна конференция ше се 
състои на 7. в Назърица — 
на 8, в Долно Тлъмино — на 
9. в Бранковпи — на 14, п 
Млекомиташ — съшо на 14, 
в БосилегпаД— на 21. в Дол 
на Любата — па 28. и в Гор 
ца Лисина. иа 19 октомври.

След тези конференции ще 
бъде насрочена и общинска 
конференция в Босилеград.

паботата 
организациите на Социа- 

съюз и по-ната- 
основннте

Строежът на митницата

През този месещ ще бъде 
завършен строежът на една 
от най—модерните митници 
край село Градини, Димитро 
в градско. Такива модерни 
мшшщи се строят още и иа 
югославско—австрн йската ] г. 
югославско—италианската гр 
аиица. Изграждането па този 
обект се наложи от все пове 
че нарастващите нужди за 
него, като резултат на псе но 
-оживеното движение на то
ва място. През летните месе 
ци на този граничен прелаз 
минават над 3.000 коли а пр
ез останалите месеци над 
1.500 След завършването на 
пътя Ниш—Димитровград то 
анспортът от България и Близ 
кия Изток за Унгария. Източ 
на Германия и към Западна

Европа, и в обратна посока 
значително ще се увеличи, ко 
ето също така налага изграж. 
дането на един такъв обект.'

Митницата се строи на сре 
дата на настоящия път, така 
че се образуват два крака •— 
изходен и входен, което ще о 
блекчи работата на служащи 
те. Сградата ще има няколко 
отделения, в конто ще бъдат 
поместени известни служби, 
с което ще бъде обезпечена 
по-бърза н по-ефнкасна услу 
га на пътшгцнте. Тук ще има 
сарафчийници за промяна на 
пари, образцово уреден бю
фет модерен гараж и пр.

Стойността иа обекта ще 
възлезе на около 90 милиона 
динара.

конто

С. И.

Фабрика за сокове в Пирот го.
При провеждане на 

мерки кооперациите трябва 
да изкупват само ония стоки, 
които са за клане и за тях да 
обезпечи добър пазар. Тряб
ва да се обърне голямо внн: 
маиие за запазване на поро 
дистия добитък, който се съ 
здаде чрез влагане иа огоом- 
ни средства птрез последните 
години. По тоя начин ще се 
премахнат донякъде последст 
вията от сушата,

Наскоро ще започне с рабо | Ако се има предвид обстоятед 
гата си фабриката за овощ 
ни сокове в Пирот. Тази фа 
брика се строи още от по-ми 
налата година и сега вече о- 
кончателно е завършена. Зе 
меделският комбинат за ово 
щарство и лозарство в Пи
рот с тази фабрика ще огво 
ри още една възможност за 
пълното използване на ово 
шията в Пиротско и Димит- 

I ровградско.

тези
ството, че голямо количество 
плодове, негодни за използва 
не в домакинството досега 
не бяха ползвани, нито за 
продажба или употреба в пря 
сно състояние, ще намерят 
пласмент във фабриката за 
преработка на овощните со
кове. От огромно значение е 
и фактът, че тази фабрика 
ще преработва и плодове от 
иеоблагородеии дрвчета.

В основите на
на
листичекия 
тък ще залягат 

,принципи на Статута на тази 
организация. Ше се обърне 
оше по-голямо внимание на 
ндеологическо-полктеческото Ст Нацков

В тези тежки дни, за пръв 
път след закриването на пар 
тнйпата организация през 
1929 година, започнаха да об . 
лшелят за възобновяването на 
партийния живот. Обаче то
ва беше твърде трудно, защо 
то на полицията бяха извест 
ни всички комунисти от Ди
митровградско, които в бив
ша Югославия са били актив 
ни. Често пъти тези хора бя
ха арестувани и това прече
ше ма тяхната активност. По- 
сериозна съпротива започна 
в гимназията всред ученичес 
ката младеж. През 1942 и 
1943 година бяха оформени 
групи, които чрез по-старите 
комунисти по-късно бяха св 
ързанИ с Пнротския отред.
Този отред действуваше ве
че в Пиротско и е имал за за 
дача с акциите си в окупира 
ните от българските фашис
ти краища да повдигне ду
ха на народа и да засили съ 
противата. Това бяха първи
те зачатъци на органпзира- 
но съпротивително движение 
в Димитровградско. И кога- 
то в края на 1943/44 година 
гимназията бе разпусната 
поради учестените бомбарди 
ровки на София, по нашите 
села отидоха голям брой учо 
шиш членове на революцио
нните групи от гимназията, 
коиго започнаха агитация вс 
ред народа. От тези дни за
почнаха да постьпват в Пи- 
ротския партизански отред и 
хора
Това явление попречи ,па бъл на българските фашисти тв- 
гарскнте фашисти да твърд
ят, че „шумкарнте” са само 
сърби и засилиха терора в ровградско а това наред сдр 
Димитровградско. През про- утите фактори влияеше за за

След разгрома на бииша 
Югославия Димитровградс
ко, заедно с Македония и 
другите краища 
вено бе присъединено 
България. Тази територия 
България получи като награ 
да за присъединението й към 
тристранния пакт. Български 
те фашисти в тези краища 
-се опитаха да прогьлкуват 
своето нахлуване като обе
диняване на българските зе-

бата на югославските наро
ди, и българския народ.

По това време българските 
фашистки власти започнаха 
масови интернирания на це
ли семейства от Каменица, 
Сенокос, Криводол и други 
села от Димитровградско. О 
баче това не може да спре 
населението да се приобщава 
към отреда и да изразява си 
мпатиите си' към него. През 
август 1944 година, когато от 
редът се намираше в Север
на България, голям брой мла 
дежи от селата се органнзи 
раха в боеви групи, намира 
ха оръжие и по-късно се при 
общава към отреда. Фашис-

НАРОДНО—СЪПРОТИВИТЕЛНОТО 

ДВИЖЕНИЕ В ДИМИТРОВГРАД
насилст- 

към

летта 1944 година прочутият 
садист, фашисткият поручик 
Стоянов уби в село Славиня 
един младеж, а в село Петър 
леш уби по най-зверски на
чин едно овчарче, като пред 
варите,шо му бе заповедал 
да изкопае гроба си. Много 
хора по това време бяха за
карани в концентрационни ла 
герн под ггротекст, че тяхно 
то присъствие в околията би 
ло опасно. От друга страна 
се засилваше недоволството 
вссед населението, зарад не
поносимите вече реквизиции 
на вълна, мляко, месо, фура
жни храни и др. Снабдяване 
то на населението с гпюдово 
лствени стоки беше твърде 
лошо. Ето едно сведение за 
пагубното отражение на рек 
визицшгте върху поминъка 
на населението:

През 1937 година е имало: 
2.268 коне. 62.170 овце, 4.665 
свине 38.432 кокошки.

силване на съпротивата.
През месец март и април 

се създадоха здрави връзки 
с Пиротския отред, чрез 
колко канали. По тези кана
ли от

Във Висок се създаде един 
нов пункт, където през втора 
та половина на 1944 година 
действуваха Пиротекият, Ди- 
митроградският и Фердинанд 

Димитровград се изпр ският отреди- Трябва да сей 
ащаха пари, лекарства и др. зтъкне, че и тук, подобно в 
материали за партизаните Е п у ,
лин канал е минавал през Църна трава' нашите °1Т>еАи 
Вълковия, друг през село оказаха голяма помощ на бъ 
Славиня и Каменица. Глав- лгарските партизани. Извест
ният пунк за срещи беше ме Ни са съомесгии акции на та тката власт замря, 
стността Славе, над село Сла 311 огРеАН от Димитровград- На, 6 септември из висо
виня. През този пункт се из <^° и **>еРАИнандско (днешно шките села бе направена пЪ 
пращаха младежи в отреда. Михайловрадско) — в Чипро дна. мобилизация от страна 
Когато броят на партизаните ' вци' главановци, Дълги дел, на партизаните. Отредите се 
от Димитровгртдско се.увели и АР- разделиха. Фсрдинанският
чи, по решението на щаба на Ао септември 1944 година отред отиде към Северна Бъ 
Пиротския отред и с негова димитровградският партизан лгария. Шопският отред и 
помощ бе оформен Димитров ски °1РСА „Момчил Войвода” други партизански части 
градският партизански отред в състава си е имал около към София а отредът „Моч- 
„Момчил Войвода”. Новина- 50 бойци. През време на бор чнл Войвода” към Църна гр 
та, че е съзнаден партизанс- бата той проведе редица ак- ева, през Крупец и Петровац. 
ки отред от българи сграш- ции, които имаха за задача Обаче на път за Църна тра- 
но възмути фашистките влас Да нанесат големи материал- ва последва заповед отредът 
ти. Още повече защото това ни загуби на фашистките вл- Аа се придвижи към Димит- 
се случи в момента когато те асти, да спрат безмилостно- ровград. През нощта на дева 
бяха поразени в тъй нарече- то ограбване иа населението, ™ срещу десети септември 
ната пролетна офанзива сре- АД осуетят инак малките въз отредът се придвижи до Дд 
щу южноморазските народо множности за снабдяване на митРовград, като предиарите 
освободители! бригади през своите войскови части и др. лно обезоръжи на суковска- 
месец април 1944 година. Тези акции на отреда има та гаРГ1 еАна българска фа-

Това поражение ла бъдгар ха п голямо политическо зйа ™исгка войскова част и из 
ските войски през пролетна- чение, зашото отредът паят, 10 сстггеМвг,И влезе в Дшягг- 
та офанзива имаше за после ваше значителна разяснпгел ропграЛ. като съдействвува 
дина ново увеличаване нг. от па набели. Па сп,бранията ня За Въста"овяването иа народ 
редше. Отражението се почу политическите пнформашш ^Та* власт в и селата
вствува и във района на Пи устройвани в селата отредът Аилгитровградско,
ротско и Димитровградско, разясняваше целите на бор-

IIЯ-
мн.

Динштровфад (тогава Ца
риброд), за който български
те фашисти твърдеха, че е 
доживял пълна свобода, до
живя съдбата да бъде гроб
ница на фашистките войни
ци, конто гинеха в борбите 
срещу партизаните из преде- 

въстанала Сърбия.ли те на 
Ежедневно десетки трупове 
на убити войшщи увеличава 

фашисткото гробище над 
града. Българските фашисти 
в Димитровград нзпо.тзуваха 
всеки такъв случай да хвърл 
ят вината срещу въстаналия 
сръбски народ. В речите си 
те насбскваха на борба сре
щу сръбския народ и веди 
маеха ..делото“ на германий 
те и българските фашисти. 
Обаче в това население, кое- 

наричзха освободено, бъл
гарските фашистки 
нямаха доверие. Всички кме
тове, кметски 
секретар-бирници, 
др, бяха доведени от старите 
предели на „царството . Гол 
ям брой хора, особено ония, 
които са служили в бившата 
югославска армия, бяха мобк 
лизпрани в трудовите воас- 

1 ки, в Горна баня.

ха

През 1946 година пък (зча 
чн една година след освобо
ждението) данните са съвсем 
друга: 1.486 коне, 52.170 овце 
3.289 свине и 25.523 птици.

Кахто се вижда, окупация 
та ка тези краища от страна

то власти

намести! ши. 
полицаи и

от Димитровградско.

ърде зле се отрази и зтрху 
стопанската мощ на Дпчит-

Б. Николов
/
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Нелоялна конкуренция На кого ■ аа какво се жалят димитровградчанн

КОМИСИЯ БЕЗ ГОДИШНА
ПОЧИВКА

отговорни постъпки в бъде 
ще ом трябвало 
на наказание, защото 
ните не са виновни нищо и 
те не тряова да бъдат жерт
ва на една нелоялна конку
ренция измежду транспорт
ните предприятия. По пътя е 
имало

ния, и когато двата автобу
са пристигнаха в Босилеград 
това се превърна в една кав
га, която народът наблюда
ваше за сеир... Двамата шо- 
фьри просто се състезаваха 
кой по-непристойни думи ще 
каже, а насъбралите хора се 
смееха с грохот.

ПРОДАВАЧКА

Транспортните предприяти- 
я „Бесна кобила" и „Единсг 
в0” тези дни започнаха една 
необикновена и съвсем ненуж 
на конкуренция. Именно, по- 

нежеланието на „Бесна

да подлежат 
пътни-

Комисията за жалби при 
Общинския народен отбор в 
Димитровград е съществува
ла и по-рано, но нито члено 
вете й са провеждали заседа
ния нитопък| някой е изпращ
ал представка;. С една дума ко 
мисията е била само на хар 
тия. Обаче през последните 
месеци тая комисия има най" 
много работа в общината.. 
Според изявлението на предсе 
дателя на комисията Кирил 
Трайков и секретаря Божи
дар Йоццч в последните два 
месеца са изпратени толкова 
молби и жалби за разглежда 
не, че комисията има доста 
работа. Членовете останаха 
и без годишна почивка само 
да стигнат да разрешат иска 
нията на гражданите и по тоя 
начин да повдигнат автори
тета на комисията.

Божидар йоцнч отвори бга 
рото и изтръгна няколко де 
бели папки с жалби. Всяка 
от тях бяше отделна история. 
Той знае съдържанието на 
всяка отделно, познава хора 
та, обстоятелствата, при кои 
то е накърнено правото на 
гражданите, отивал в пред
приятията, събирал сведени- 
я. .. Във всички жалби надъл 
го и широко се разправя за 
искането на гражданите. Че
сто пъти те са писани така 
нскрсно с нечетлив почерк.

— Засега имаме още шест 
жалби, които не са разреше 
ни, каза другарят

— Настояваме бързо и по- зндента на Републиката, Ре- 
справедливо да разрешим ЙС" публиканското изпълнително 
яка жалба. При това има се вече. Тези жалби после се 
риозни трудности, а то- връщат при нас на разглеж 
ва, и изисква много дане. Затова не е лошо да се 
време. Аз имам друга обърне внимание на гражда- 
работа и това задължение ните жалбите си да изпра- 
ми отнема доста време. Все щат направо при нас. За сега 
ки ден пристигат нови иска- най-много жалби има за пе
ния. Гражданите обикновено правилно уволняване от ра- 
се обръщат с молба към по- бота и това в предприятията 
висшите инстанции — обнк- „Братство", „Механик" и ком 
новено до Кабинета на пре- бината „Димитровград".

сади
Добила да се присъедини 
към вранското транспортно 
предприятие ,Е,динство" дой 
де до сериозни недоразуме
ния измежду тези две пред 
приятия.

От 16 август тази 
„Единство" пусна 
Босилеград през Бесна коби
ла и през Власинска Округ- 
лица. 1ю този начин за Боси
леград се отварят още две но 
ви линии. Това на пръв пог 
лед е за похвала. Създават 
се по добрй съобщителни 
връзки измежду Босилеград 
и останалите по-големи сре
дища в страната. Но тук се 
дойде до една нелоялна кон
куренция, която ако и зана
пред продължи, може да нав 
реди на двете предприятия.

различни дохвърля-

. . . И „ХРАБРАТА"

Междуособните препирни и 
„ноти“ измежду двете пред
приятия и по-нататък продъл 
жават. Главната битка 
се води от страна на кондук- 
торите и шофьорите на две 
те предприятия. Сега и шо
фьорите и на едните 
другите кола громогласно ви 
кат при тръгване на автобу-

попречн на боснлеградския 
за да не стигне на време. На 
няколко пъти той спирал и 
(уж имал дефекти), -а ни
как не давал път на босиле- 
традския. Пътниците, които 
били набити в босилеградс- 
кня автобус като в сардина 
били принудени да се пекат 
на температура от над 30 гра 
дуси. Това нещо предизвика 
ло възмущение всред пътни, 
ците и една жена (продавач
ка в Босилеград) не удържа 
ла; излязла от колата и из
викала:

— Или тръгвай и недей да 
се играеш, или аз като же
на ще те бия. Нейният проте
ст и негодуванието на оста
налите пътници вразумили 
шофьора и по-нататък, до 
Владичии хан той возил без 
„дефекти“.

Тези п още много други 
подобни примери съвсем яс
но и недвусмислено говорят, 
чс икономическата интегра
ция все още не о правилно 
схваната от много предпри
ятия. Но тук би трябвало да 
се намесят органите по дви
жението и останалите ком
петентни органи.

година 
линии за

пак

и на РАБОТНИК С ДЪЛЪГ ЕЗИК
След дълго протакане на 

тоя въпрос отговорните от 
миналата обещават да прие 
мат момичето защото имало 
вакантно място. В края на 
краищата и с това нищо не 
става и управата й дава увод 
нение, въпреки това че до 
во решение за работа! 
тоя момент не е имала никак 

Невенка напуска и това ра 
ботно място, обаче случаят 
остава без разрешение. Ви
новните остават без наказа 
ние а Невенка отива в къши 
с няколко месечна работа — 
без раоотническа книжка!

Георги Матеев, работник 
от предприятието „Братство", 
принадлежи към оная група 
работници, които искат да у 
частвуват в работата;)*; управ
лението на предприятието. 
Затова и той често пъти раз 
исква върху работата на ня 
кои ръководители па и вър
ху работата на директора. О- 
баче преди известно време 
той получи решение, с което 
се отстранява от предприя 
тието „поради съкращаване 
на неговото работно място" 
След хова работникът Мате 
ев отишъл в Белград и съще 
временно изпратил няколко 
жалби до Централния коми
тет на Народната младеж, 
Изпълнителното вече на 
НРС п лично отпиъл в Кабн 
пета на президента па Репуб 
ликата, където бива с внима 
ние изслушан, Когато общин 
ската комисия получава не
говите жалби отива в пред
приятието, за да проучи слу 
чая. Веднага се оказа, че Ге 
орги е добър работник и че
сто пъти преизпълнява тру 
новите норми. В разговор с 
работнищгте се оказа, че той 
е и добър другар, 
член на Народната младеж 
и откровено указва на някои 
отрицателни явления в пред 
прнятието. Н акрая и ръко
водителите на предприятието 
признават, че е отпуснат от 
работа само зарад това, „че 
има малко дълъг език".

Сега Георги Матеев е отно 
во на работа в предприятие 
„Братство”.

са:
— Заповядайте в нашите 

кола! Дайте багажа, аз ще 
го кача...

А по-рано съвсем . малко 
знаеха за вежлива услуга. Се 
га и ръководителите на пред 
прнятието признават, че е не 
сбходима поправка и отно
шението към пътниците и по 
културна обноска по време 
ма превоза. Защото н едните 
и другите се борят за повече 
пътници...

На 18 август подир обед 
пак стана една неприятна и 
нежелана случка. Автобусът 
на „Единство", който тръгва 
в 12 часа от Босилеград (са
мо един час по-раио от боси 
леградскпя) някъде измеж
ду Божица и Власинска Ок- 
руглнца дочакал босилеград- 
ския. Понеже той бил пра
зен, по всяка цена решил да

Вранското 
предприятие „Единство“ от
вори линии за Босилеград 
тъкмо на един час преди все 
кй босилеградскн рейс и по 
този начин смята икономи
чески да присили „Бесна ко
била" да се присъедини към 
него. Отнемането на пътници 
започна още от първия ден 
щом започна конкуренцията. 
Още с пристигането на пър
вия автобус па „Единство“ в 
Босилеград започнаха разнек 
вания, кой с чия кола ще се 
вози и тям подобни. Различ
ни ненужни разправии и пре 
пнрни бяха честа поява в цен 
•гьра на Босилеград с приети 
гането на всеки автобус. За
почнаха агитации между пъ1 
нпците с кои коли да пъту
ват и прочие. За тях е все ед 
но да ли ще ги вози автобус 
от „Единство" или ще гн во 
зн „Бесна кобила". Хората 
почтено плащат и не искат 
никой да ги безпокои.

транспортно

ИМА И ЖАЛБИ БЕЗ подпис
Има и такива, конто нямат 

кураж откровено да кажат 
истината, югава изпращат 

своите жалби без подпис. В 
една жалба от 7 август ано
нимен служащ говори за 
неправилно определение па 
принадлежностите за звание. 
Той казва, че при определя
не на заплатите ръководещи 
те хора са опреде,игли по-ви 
соки заплати на служащите 
от първа категория, а на ос
таналите по-низки. Така на 
първите увеличението се дви 
жи и до 29,1%, а на вторите 
от 3—8,8%.

По същия юя въпрос са на 
писани още тринадесет други 
жалби. Служащите от общи
ната се оплакват от непра
вилното разрешение на въ
проса около повишаване при 
надлежностиге за звание.

Томислав Делчев в своята 
жалба между другото 'казва 
че заплатите са определяни 
според това какви са отноше 
нията на служащите към рь 
ководството, „ако е роднина, 
приятел на шефа, началника, 
секретаря и тн.".

— Убеден съм и в това — 
се казва в жалбата — ако 
вне не предприемете никакви 
мерки за мен ще бъде още 
по-лошо и все повече ще бъ 
да подценен. А защо? Защо-' 
то не обичам отрицателните 
прояви. В общината има слу 
жащн. които по тези причи 
ни се таксуват като най-ло 
ши служащи.

Б. Йоцнч.Матей Андонов

ЗАЩО РАЙЧИЛОВЦИ 

(НЕ) ИСКА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО? активен

пара. Все пак, това не е тол 
опасна цифра и можения ред на събранието райчи 

ловчани не дойдоха. Заказа 
но бе п второ — на 18 ав
густ. Дойдоха само двадесе
тина души, макар че селото 
наброява 100 домакинства. 
Те си поприказваха за суша 
та, за разни семейни сгоди и 
несгоди, за преживелици от 
мигалото!... Почти никой не 
посмя да започне главната 
тема. Очаква друг да почне...

А Райчиловцн, това на в- 
сички с добре известно, е ед 
по от най-добрите села в Бо 
силегр адско. Защо именно 
там да се запъва около елек 
трификацията? Най-много ин 
телнгенти има от Райчилов- 
ци, защото то е на два кило 
метра далечина от Боснле- 
гад. Главната причина е из 
глежда, това, че райчпловча 
ни са свикнали да гледат са
мо личната сн полза. А в чий 
интерес бп било електрпчест 
вото?

Днес във всяка къща гър
ми радиоапарат, а утре?...

Става въпрос за поставя
не на трафопоста за ток с ви 
соко напрежение и събиране 
на средства за някои сстро- 
съоржения. За тази цел 
Райчиловцн трябва да даде 
парична сума от 800.000 ди-

„Ако до 16 септември Рай- 
чиловци не изпълни услови
ята към предприятието за ди 
стрибуция на електро-енер- 
шя в Лесковец, ще бъдем 

да прекъснем 
заявяват пред-

кова
да се намери начин, само а- 

райчпловчанн бъдат сго- 
вории и изпълнителни.

15 КИЛОМЕТРА НА ЧАС...
ко

Още с обявяването па това 
„авто-състезание" измежду 
две наши социалистичеки 
предприятия последваха и 
твърде лоши примери на не- 
друтартево между шоф I ори 
те и незачитане на пътници 
те, които най-малко са винов 
ни за това 
ду. тези две предприятия. 
Именно още на 16 август е- 
дин шоф|р от „Еденство", 
който път\вал от Враня към 
Босилеград на половшг час 
пред босилеградскн автобус 
когато излязъл на Бесна ко
била разпространявал лъжи 
между потниците, като каз- | 
вал: босцлеградският 
бус е в дефект, елате в наша 
та кола!" Това пешо твърде 
много значеше за отпочване 
то на „съревнованието". И- 
менно на 17 август шофьо
рът на боснлеградския рейс, 
който се завръщаше пред 
вранския от Горна Любата 
към Босилеград, пречеше на 
същия, който подскачаше 
почти празен, возейки сьс 
скорост от 15 километра на 
час. Това нещо довежда до 
смешни сцени, а подобни без

А ако имаме предвид, че 
Райчиловцн е икономически 

село в Босиле- 
тогава въобще няма 

приказки.

принудени 
мрежата" 
ставителнте па това предпрн 
ятие в Босилеград. И наисти
на този належащ въпрос с 
една от главните летни темп 
на райчнловчани.

най-силното
градско,
място за празни 
Отборът за електрификация 
в Райчиловцн съвсем слабо 

Може би малко

СЛУЧАЯТ С НЕВЕНКА ОТ 
МЪЗГОШ

състояние измеж Но и покрай това, те не 
предприемат нищо, а остават 
пасивни. Просто — чакат хо
рата да мине време и някой 
да им помогне, без да вземат 
каквото и да е участие. Оба
че хората от централата не

Тоя случай най-добре гово 
ри колко могат хората да се 
забравят и бюрократическн 
да се отнасят към работници

действува, 
повече ще се активира кога 
то селото остане в мрак. А
сега?... те.

Невенка Арсова от Мъзгош 
е завършила две години ико
номическо училище и пора
ди домашни причини остана
ла на село. Дълго време е би 
ла без работа. Във вътреш
ността на страната не е има 
ла условия да замине и била 
принудена да търси работа в 
кооперацията. Тогава я при 
ели в кооперацията в Смнлов 
ци. Тя бе останала там дълго 
време без решение и запла
та, надявайки се, че ед1П1 ден 
ръководителите от коопера
цията ще видят нейната ра 
бота и ще я приемат за редо 
вен служац. Обаче покъсно 
се оказало, че не им била 
нужна. Тя се обърнала с мол 
ба към управата па мина 
„Внллич". Приели я и там на 
работа, но отново без реше
ние и заплата. Директорът 

заявил

НЯМАТ ХОРАТА ВРЕМЕ...
мислят така.

Друга „легна тема" е учас 
тието па райчпловчагш в по
строяването иа новата учи- 

сграда. Ако се има

Някои райчпловски „мъд
реци" отворено говорят, че 
щом като Босилеград е полу
чил електрически ток от да
лекопровода, без да заплати 

могат и те, а забравят 
че именно Босилеград като 
общински център има много 

които Райчи-

авто-

лнщиа
пред вид, че Райчиловцн е 
най-близо до Босилеград и,нищо.

НЕОПРАВДАТЕЛНИ
ИСКАНИЯ

чс всяка къща е изучила по 
няколко члена, още по-иераз 
бнраемо е тяхното отноше
ние към този въпрос. Те не 
искат да помогнат изгражда
нето па новото училище, а

други разходи, 
ловци няма.

Някои служащи а работни 
ци не знаят правата сн и тър 
сят неща. на конто нямат 
право. При това затрудняват 
работата на компетентните ор 
танц. Такива обикновено св0 
ите жалби изпращат при по- 
виешнте органи. Така напри 
мер Никола Ненов от Димит 
ровград, работник в мина 
„Вцддич”, взел адвокат и съ 
Лил мината за някакви пари, 
на които не е имал право. Де 
лото стигнало и до Върхов
ния съд и там окончателно 
бива потвърдена присъдата 
на околийския 
края тоя работник недоволен 
от изказаната правда се обръ 
ща до Кабинета на прези
дента на Републиката.

Цветко Григоров от Димит 
ровград е работил в Комби
ната „Димитровград". Без 
причини той напуска работа 
та и седем дни и повече но 
се обажда на работа. По за
кона той бива уволнен от ра 
бота. Въпреки това, че вина 
та -за отпускането е виновен 
единствено той има смелостта 
и се обръща до Кабинета на 
президента на Републиката 
като моли да бъде върнат на 
работа и отгоре казва „че 
без приятелство е трудно да 
се намери работа в града".

Всички тия примери говор 
ят, че значението на Комиси 
ята за жалби е огромно в на 
»иия обществен живот. Ней
ното право трябва па нара
ства, а хората трябва да се 
обръщат към нея за зашита 
на своите права.

Това е само един от проб
лемите, които в последно вре 
ме са предмет на разисква
ния на различни равнища. 
По този повод бе заказаио и 
събрание па избирателите на 
]7 август. Знаейки за дисв-

когато бе закрита старата 
най-много скьрбгимназия те 

яха по нея... А те сигурно
пак най-много ще имат полза 

по-голямаот пея, защото 
част от учениците ще квар- 
тируват в Райчиловцн .

Това ся само две от най- 
теми на Райчнлов-

предприятието 
пред работническия съвет, че 
момичето не иска нищо, оо- 

да й се позволи да рабо-

на

вен
ти, за да стечели опит в ра
ботата.

главните 
ци. Списъкът им е доста об
ширен: тук е и проблемът о- 
коло напояването, причиня

ва полски щети и АРУ

съд. И на
След четири месеца работа 

без нито един динар възнаг
раждение и социална осигу
ровка* въпросът с тая необи
кновена работничка отново 
се поставя на дневен ред. То- 
я път инспекторът по труда 
от Димитровград като узнал 
за незаконното задържане и 

на момичето,

ваието
го.

Но, най-важно е сега да 
се разреши въпросът с е- 

и построя 
новата училищна

лектрификацията
нането па 
страда. Сега е време...

експлоатация 
поискал незабавно да се раз 
реши нейния случай.М. Ли.

Вести от Босилеградско
нови квартири наскоро ще 
бъдат разпределени.

в Боснлсг-Пред този месец
бе завършен строежът

на^още една модерна двуета 
жмица. Новата сграда се на- 
мира в центъра на града, къ 
дето вече се формира модер 

част иа Босилеград.

★
В началото на тази учебна 

година Движението иа мле
ните горани в Босилеград ор
ганизира изложба във връз 
ка с постиженията по залеся 
ване в този крий.

пата
На първия етаж ще бъдат 

поместени Народната банка 
п аптеката, а дванадесет 1 е

В. А. Н.
Погановскня манастир

Син.мнл: Мнки Аидреевич



БРАТСТВО
6 *»

% <

Подготовки за есенната сеитба
Димитровградско

БЕЛЕЖКА

Предприятията искат 

цял работник
се забелязва 

летнн-
Почти във всички наши предприятия ___ 

намаление на производителността на тт>^дапрез , 
те месеци. Също така болшинството от работниците рт

взима годишната си почивка 
След „почивката“ идват в 

работа, след обезпе

А тези площи на територи
ята

Тазгодишната жетва е го
това, вършитбата е пред кра 
я си, а есенната сеитба е ве 
че на прага. Макар че лоши
те климатически условия по 
действуваха отрицателно вър 
ху всички земеделски култу. 
ри, особено върху добива на 
пшеницата, го полските раба 
ти се завършват твърде бър 
зо, за да се спечели повече 
време за подготовките на е- 
сенната сеитба.

В началото на миналия 
.месец в общинския народен 
отбор в Димитровград се със 
тоя съвещание, с управители 
те на земеделските коопера
ции, със специалистите 
селското стопанство и сто
панските и политически ръ
ководители в комуната, на

без помощ от страна на коо
перацията, трябва да обърнат 
особено внимание на семето
— дя л и е то доброкачестве 
но. Защото тази година собст 
веното производството на се
ме с пол нужното качество
— зърната не са достатъчно 
развити, в повечето случаи 
не могат да кълнят. Затова е 
нужно и за тези площи да се 
обезпечи доброкачествено се 
ме. За да помогнат на селско 
стопанските производители, 
кооперациите ще им дават в 
замяна високодобивни семе 
на за домашна пшеница — 
1 кгр. високодобивна пшени
ца срещу 1,300 кгр домашна. 
Замяната ще се извършва 
веднага след вземането 1'а 
високодобггените семена.

В общата борба за по-голя 
мо производство на пшеница 
трябва да се включат и при 
тежателите на обработваеми 
плоши заети извън селското 
стопанство. Досегашният о- 
пит показа, че добивът е осо 
бено низък от парцелите на 
тези притежатели на имоти.

ята на кооператорите, които 
имат възможност сами да из 
берат начина на сътрудни
чество с кооперацията в про
изводството на пшеница. Ха 
рактеристично е, че тази го
дина кооперациите ще пред 
приемат различни форми на 
сътрудничество със селско
стопанските производители и 
по този начин в организира
но производство ще бъдат в- 
ключени повече селскосто
пански производители.

Паралелно с установяване 
то на плана за сеитбата с ви 
сокодобивни сорта пшеница 
бяха предприети и необходи 
мите мерки за снабдяването 
най-нужното количество семе 
н изкуствени торове. Селско 
стопанското сдружение в Ди

на общината са значител 
но големи. Затова трябва да 
се настои те да се включат 
в организираното производ

на пшеница чрез съдру 
кооперациите. За из-

село през летните месеци 
и ,цочиват” на своите ниви- 
предприятията да продължат своята 
чатване прехраната.

И не само това. Ръководството 
оплаква от служащите — земеделци,
решенията на кооперацията и често пъти ..........
то такива становища, които не са в унисон с политиката 

нашите мерки за социалистическото 
По значителни стълкновения

ста-

ство 
жие с
пълнението на тази задача е 
нужна по-голяма 
от страна на кооперациите, 

стопаните ще прие
мат съдружието с голяма то

на „Нишава“ се 
че не подържат 

заема в селоактивност

защото на кооперацията и
преобразуване на селото. ,,
между кооперацията и тези „в селски царвули 
наха в Градини и Бачево. За отбелязване е че между тях 
има членове на СК с по-голям партиен стаж, ръководите 

общественополитическите организации в градд 
Обаче когато става дума за обраоот 
начинът как трябва да се обработва 

проговориха часнособственическите

товност.
Навременното предприема

не на необходимите мерки за 
изпълнение на плана на есе 
ината сеитба, чрез всестран 

дейност на земеделските 
кооперации, селскостопански 
те производители и останали 
те фактори в комуната 
доведе до стопроцентно осъ- 

план. С

ли на
и съответните села. 
ка на парчето земя и 
тогава при някои
схващания.

С тоя въпрос се занимаваха и по- рано нашите по- 
Л1 етически организации и общинският комитет на СКС, 
обаче за отбелязване е, че по тоя въпрос се разисква са 

летните месещ! когато действително тези хора

иапо

ще

ществяваие на този 
това ще се обезпечи произ
водство на пшеница, чието 
количество ще надмине нуж 
дите на нашата комуна с око 
ло 1 милион кирограма.

... ' мо през
проявяват отрицателните явления. Щом се напълнят хам 
барите тогава същите започват да дават подръжка в 
предприятието и старите грехове се забравят.

Земеделското производство в Димитровградската ко 
муна участвуват с 50% и повече в народното стопанство 
Затова каква ще бъде организацията на това производс 

отнасят членовете на СК към тоя въпрос не 
може да се гледа с подценение. Нужно е на тези хора, 
които са все още с елин крак в предприятието а с дру 
гия на село и на които главния поминък не зависи от пр 
осперитета на предприятието откровено да се каже и да 
не им се позволи да пречат на кооперацията при провеж 
дането на задачите й.
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Ф‘ ' 

*&'»•
•л» л<УИ>ЯН!«.Л...л. 4 .»*>, -;МЬу ■*-

ЕКш%

Кирил АПОСТОЛОВИИ тво и как се

Кооперация „Нишава“ ще има 

седем варианти на съдружие Б. Н.4

|рШ|р На едно заседание коопера 
тнвният съвет на земеделска
та кооперация „Нишава” в 
Димитровград разгледа въп
роса за есенната сеитба и 
взе важни решения за изпъл 
пение на плана.

Преди няколко години зе
меделските производители в 
съдружие с кооперацията по 
стигнаха големи добиви в об 
ластта на земеделското произ 
водство. Тези добиви бяха ви 
соки особено в производство
то иа пшеница. Обаче забеля 
зват се няцоп опущегшя от су 
бектшзен характер, които пр 
ечат за правилния ход на то 
ва съдружие между коопера 
цията и земеделските произ
водители. Затова въпросът 
за есенната сеитба и бъде
щата работа па кооперация

та за засилване иа селското 
производство бяха така сери 
озно разгледани от страна 
на членовете ма кооператив
ния съвет.

През тая година кооперацн 
ята ще има седем варианти 
па съдружие. Ще бъдат засе
ти 305 ха площи. От гях 91 
хектар ще бъдат в блок. 80% 
от тази площ ще бъде засета 
с „абаданце" и 20% „етаол".

През тая година въпреки 
сушата, внеокодобивните со 
рти показаха голямо преиму 
щество пред домашните сор- 
ти. Също така на онези пар 
цели, където е вложена пъл
на агротехника добивите са 
по-големи.

Г •: Читателите ни пишат-..ШШШШ.
Тракторите отново на работа Клисура без хлебарница

лштровград е снабдило 274 
тона изкуствени торове и 146 
тона семе от високодобивни 
сорта пшеница. Известно ко 
личество репродукционен ма 
териал се намира в склади- 
щата на земеделските коопе
рации. По този начин от та
зи гледна точка е направено 
всичко
на плана за есенната сеитба 
на високодобивна пшеница.

Частните селскостспански- 
производнтели, конто освен 
организираното производст
во на пшеница, 
парцели,

което се разисква за постиг 
натите успехи в производс
твото на пшеница и да се на 
мерят нови възможности за 
развитието на това произвол 
ство. Обща констатация е, че 
с отглеждането на високодс- 
6ивни сорта пшеница, при 
наличност на агротехнически 
мерки, производството на 
пшеница е увеличено с око 
ло един милион килограма, 
в сравнение с това преди вой 
ната . Освен това високодо 
бпвпите сорти пшеница, при 
прилагане на съотвени агро
технически мерки, дават по- 
стабилен добив, отколкото 
домашната пшеница. Харак
теристична беше в това от
ношение тази година, която 
се отличаваше с неблагопри
ятни условия за производст
во на пшеница. Въпреки то 
ва, добивите от онези парце 
ли, на конто производството 
бе организирано в съдружие 
с кооперациите са много по 
високи от тези иа домашна
та пшеница, където бе при
ложен примитивен селски на 
чин на производство.

На тези факти се обръща 
особено внимание и въз ос
нова на тях е изработен план 
за есенната сеитба с високо- 
добивни сорта пшеница в зе 
меделските кооперации. След 
споменатото погоре съвеща 
ние, обстойното обсъждане 
от страна на обществените И 
самоуправителни органи в зе 
меделските кооперации, о- 
кончателно е установен пла
на в комуната за есенната се 
итба, който 
хектара под високодобивни 
сорти пшеница. От общия 
брой 6 кооперации, само ко
операциите „Нишава“ в Ди
митровград и смиловската 
ще засеят с високодобивна 
пшеница 24 хектара на обще 
ствен сектор, докато оста
налата площ ще бъде засета 
в съдружие със селскосто
пански производители.

В този план.1 се пред
вижда на територията на 
шестте кооперации („Ниша
ва", Смиловци, Поганово. 
Трънско Одоровци, Барие и 
Каменица) в съдружие със 
селскотопанските произволи- 
тели да бъдат засети 935 хек 
тара с високодобивни сорти 
пшетща, а 950 хектара да 
бъдат засети от самите селс
костопански производители.

Специалистите в земеделски 
те кооперации разработиха 
технологическите процеси и 
пресмятаха вложекнята пря 
различните форми на сътруд 
ннчество. Тези дни върху тях 
ще се разисква на събранп-

да си купят хляб. ъ'
Правилно е, че вината се 

хвърля върху земеделската 
кооперация, защото органите 
на общественото управление 
на кооперацията на време о- 
бсъдиха този въпрос и взеха 
съответни решения. Остава
ше управата на кооперация- 
ята само да проведе в дело тс 
зи решения. Сега въпросът е 
твърде назрял и отговорните 
нека се събудят и разрешат 
този проблем.

Славчо Игнятов, учител 
Клисура

Клисура е най-живо село в 
Клисурскии район, ежеднев
но в центъра му, в Дервен, 
се стичат най-малко по стоти 
на души, за да си свършат 
някоя раоога в кооперация
та, местната канцелария, по
щата, амоулаторията, основ
ното училище и пр. Чсвен го 
ва в селото живеят над М ду 
ши служащи и известен брой 
занаятчии, нсекидневно в Кл 
исура пристигат и се връщат 
назад два рейса, които вина 
ги са препълнени, така че 
.много от пътниците остават 
без билети, поради което тря 
бва да пренощуват в селото 
до следващия рейс. Също та
ка село Преслап, влизащо в 
Лесковашка околия пътува 
през Клисура, поради добри
те съобщения, което увелича 
ва броя па минаващите през 
Дервен. Към всичко това ка 
то се добави и факта, че око 
ло 400 ученика ежедневно и- 
дват в Клисура, тогава съв
сем е ясно, че и услугите тря 
бва да бъдат на съвсем зави 
дно равнище.

Може би малко е чудно, 
но факт е, че сега в Клисура 
няма къде човек да купи 
хляб. До неотдавна един соб 
ственнк на частна хлебопека 
рница продаваше хляб — 64 
динара пшеничен и 74 дина
ра белия. Макар че цените 
бяха доста високи, никой не 
поставяше този въпрос. Всич 
ки бяха доволни, че можеха

за осъществяването

ще имат и
конто ще засеят

« I

К Л ИСУРА ЗА ПЪТЯ БОСИЛЕ
ГРАД — ВРАНЯЗащо печалба В последно време Секцията 

за поддържане на пътищата 
във Враня съвсем забрави пъ 
тя Босилеград—Враня. Поч
ти месец и половина тя не е 
направила някаква поправка 
на пътя, който често пъти по 
време на валежи беше него
ден за съобщения.

От страна на транспортно 
то предприятие „Весна коби 
ла” в Босилеград няколкокр 
атно е интервенирано, но до 
сега не е предприето нищо. 
Честата проверка на пътя Бо 
силеград—Враня е необходи 
ма поради конфигурацията 
на терена, който е ерозивен.

В. К.
Босилеград

по всяка цена?
пански произведения, чиято 
стойност од края на година 
та ще възлезе над 20,000.000 
динара. <

Може да се очаква, че след 
тези мерки и направения а- 
нализ работата иа коопера
цията да се засили повече в 
посока на социалистическото 
преобразуване на 
Клисурския район.

ключенията или исканията на 
кооператорите. Той е крити
куван затова, че не е нзвърше 
на поправка па кооператив
ните домове в селата Костро 
шевци и Клисура, че са сла
гаш-! високи печалби на до
караните зеленчуци — дори 
и 100%. Цената на брашното 
нс е еднаква във всички ма
газини — в центъра на Кли 
сура е по-евтино, а в друпг 
те магазини по-скъпо. Пощен 
ско-телефонскитс разходи са 
много увелггченн от 45.000 ди 
нара миналата година — на 
72.000 динара. През зимата 
не били предприети никакви 
мерки да се защити овощна 
та градина в местността 
„Градище" от нападение на 
зайци.

Покрай предприетите мер
ки против слабостите в ра 
ботата на кооперацията, ко
оперативният съвет и управи 
телният отбор поставиха нови 
задачи за по-нататъшната ра 
бота в развитието на селско 
то стопанство. Мелиориране- 
то на ливади и пасбища щс 
продължи и по-иататък. Те 
поставиха задача по-решнтел 
но да се пристъпи между сел 
скостопанските производите
ли и кЛоперацията. В област 
та на овощарството се пред 
вижда всички фиданки не- 
години на дадат плодове да 
се продадат на селскостопан
ските производители. За раз 
вптието на по-рентабилно сви 
невъдство се предвижда 
снабдяването на около 500 
свине от продата „моравка”, 
а в говедарството — снабд
яването на говеда монтафон- 
ска порода.

Заслужава внимание и ре
шението на споменатите ръ
ководи! органи за изку
пуване иа всички селското-

Преди изветно време коопе 
ратпвният съвет и управител 
ният отбор на земеделската 
кооперация в Клисура об
стойно разгледаха всички 
проблеми в кооперацията. 
Констатирано е, че първото 
полугодие кооперацията за
вършила с чиста печалба от 
552.472 динара. Ако бе успя
ла през споменатия период 
да събере всички печалби, 

според

селата от

най-новитекоито
предписания не може да гн 

осъществени, 
то печалбата й би възлез,та 
на 2.000.000 динара. В сравие 

миналата година, за

Сл. Игнятов
покаже като

обхваща 1.909

жица от която по-голя.мата 
част е била 
Всички
държани в най-голяма тай- 
ност. Подробно са разисква 
ли по кое време да извър
шат плана и — единодушно 
се съгласяват, че около обед, 
когато движението по пътя 
Босилеград — Божица е най 
слабо да „изпълнят" плана... - 
За най-подходящо място те 
намират „Богослов трап“.

ние с
същия период, тя увеличи 
общия си оборот с 12,120.000 
Д1шара. Това увеличение се 
дължи на добрите резултата 

изкупуването на едър и 
дребен добитък.

Добри резултата са постиг 
наш и в мелнорирането на 
пасбищата и ливади в местно 
стите „Селище“, „Градище", 
„Влаавлае“. „Пладншце" н 

От продаденото сено 
кооперацията получи приход 
над 450.000 динара, а много 
кооператори останаха твърде 
доволни, че обезпечиха фу
раж за добитъка си.

Обаче покрай успехите си, 
кооперацията има и извест
ни слабости. Тя не успя да 
осъществи заплануваната за- 
работка с камиона, защото 
нс е работил около четири

Обществена хроника неизолирана. 
приготовления са

в

V ‘У*'>лр.
участниците в

съжаление) ТЕЛЕГРАФЕН СТЪЛБ Л* 159
Кг-,,. 1г и стУАспги. Точно в 12 часа на 26 юли 

от се1миГ/1.',„ цЮВ' Ученик те отиват в „Богослов трап”, 
данов ичен1.кС'01гтта ?°Р* Над самия път се издига е- 

Вестта за трагичната Димитъо °Рат лин скалисг яр на {сойто е
смърт на двадесетгодишния ди,т.-,тпил,, Йорданов, сгу- поставен електрическият стъ 
младеж Симеон Стоянов от меон Стоянов Ян‘ лб' а кРай пътя-телеграфен
Босилеград като мълния се Шан Зах-шнев’ И АУ стълб 159, който е бил закре
пронесе из всички босиле- ‘р ' Ученик- пен с анкер. Този анкер им
градски села. И наистина ДОГОВОР В училнтимп послужи като проводник над 
той намери смъртта си в ед- »®п« пътя. Групата се разделя на
на твърде опасна и непозво- ДВОР две по-малки групи. Крум и
лена игра — в ловене на ри н Димитър остават край елект
он с електрически ток. Това по,„ а,5 *°'ДИ тази гоАИна рическия стълб за да напра 
не е единственият случай бо- Ннкола^^ят 4ушак и вят съединение и да наблюда 
силеградчани да ловят риба с Крум ко^Тса Те н^от^ Ват' а Никола, Симеон и Ду 
електрически ток, обаче тра на работа в двооа шан провели жицата до ре
гичният епилог на този лов _ Р т Г013“* ката.. Когато всичко е било
дълго ще се помни и преду сшзпл ^С4Юлетка - тУк те готово, те дават знак на „на- 
преждава... преду Разработват план за дейст- блюдателите” да направят съ

вие. За този лов са набавили единение.

игра (за голямо
са все ученици 
Те са:

месеца.
Кооперативният съвет и у- 

правителният отбор крнтику 
ваха някои грешки на упра
вата на кооперацията (упра
вителя
го от взетите решения, които 
той трябвало да проведе в де 
ло, останали само на хартия, 
или пък не искал да запоз
нае споменатите органи със за

Радко Георгиев). Мно

ЯЖ
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пОЛВОНЕВЛЯВСКИ »ПРЕСОЛЕ
ВИ« ШЕГИ

ЪАБЕЛЕЖЕНО В ГРАДИНИ

който не е, до{0 ОНЯ,
Г л,цнал през Долна Не 
\у вля не знае за много- 

виите шегн на невлтщп...
бРА°ко случайно

" ^ минете през него при 
Ррйте всичко с резерв. Не. 

•^щото 
^лъЖ ат. а
5кога отоягват
,1Я ретина е, че това правят 
131 тогава, когато не нанас 

. Но...

някоя хитрина, но 
когато всички се смеят, 
се приближат и недей да се 
изненадите, когато пред вас 
започнат да се чудят 
могъл да направи нещо подо 
бно.

Тук ще илюстрирам

винаги, че досега трима заклал и че 
селяните не смеят 
покажат навън. В това вре
ме започнало да се смрачава. 
Той като че ли все бързал, 
сказал още някои дреболии 
й маниера на ,лудия 
нин" и се измъкнал 
та. В стаята останали , .терен 
цнте” в недоумение, дали е 
истина или лъжа. Но нямали 
много време за 
защото по едно време откъм I 
рекичката започнали да пу
кат върбите. Вече нямало съ | 
мнение. „Лудият 
— казали те и час по скоро 
се пръснали из стаята. Не 
минало много време и на вр 
атата някой започнал да- уд
ря. Сега всякакво съмнение 
било отхвърлено. „Това е лу 
дият циганин и никой друг!" 
Понеже удрянето се засили
ло, а и вратата започнали да 
попускат „теренците” предпо 
чели да намерят „изход" пр
ез прозореца. Бързо наскача
ли (трябва да отбележим, че 
прозореца не бил низко) и 
притаили дъх. Ала тук набли 
зо някой хъркал и усилено о- 
хкал като недоклан човек. 
Да препуснем сега на въобра 
жението на читателя... Каква 
скорост са развили „теренци
те” едва ли- и самите знаят. 
И когато вече мислили, че са 
избегнали опасността, някой 
започнал да подсвирква. От
тук па до Димитровград ду
мата имали краката на „тере 
нците”...

Да поясним само. Чове
кът който хъркал като недок 
лан бил Сенчо, а „лудият ци 
ганин” — Куката.

ще глава да

ви нанесе как е

цига- 
в тъма-

невлянци ще ви с няко
лко примера, но още веднага 
се извинявам, ако някой пре- 
познае себе си. Може би не 
всичко е било точно така, а- 
ла времето много работи е 
понзменило...

Веднаж една група „терен 
ци” дошли в Долна Невля да 
организират някоя беседа. 
Понеже по пътя

защото по-
истина-

саМ°
„ вседаПреселените’ .шеги напус- 

" делото. Движат се из ця- 
корито (така казват за 

«йона на Бурела), преразка 
^аТ се, подмладяват, прера 
лотват... Но винаги остават 
^ „невлянски”

догаждане,

циганин!"

постоянно 
се хвалили с храбростта си, 
ръководителят на групата ре ' 
шил да ги подложи на „из 
пит”. И разбира се, обърнал 
се до Сенчо за помощ. Живи 
те зеленикави очи бляснали 
с пламък, заиграла усмивка 
около устните, посъбрали 'се 
бръчките на челото...

Когато „тереншгге” спряли 
при едгпг селяшш Сенчо „слу 
чайно” влиза и на въпроса 
какво има ново, отговаря у- 
плашено:

„Оставете, беля! Някакъв 
луд циганин ходи из селото и 
коле. когото стигне, помагай 
те...”

„Теренните” се погледали, 
но той се преструвал, че не 
вижда. Започнал да разказва.

ъкато
Долна Невля има една гру 

дл шегобийци, която винаги 
е сложна да наггоави някоя 
шега, да изплаши някого, а 
сетне на съшото лице да ст- 
^вствува и да осъжда оня, 
който е могъл такова нещо 
да направи. Само когато ви 
съчувствуват- потърсете в о- 
чкте им присмехулни пламъ 
чета, които говорят обратно
то. За градинското утреМежду тях челно място за 
«мат Сснча Монин, Куката и 
др. Те никога не пропускат 
удобния момент да „наред
ят" някого. Начините са раз 
нообразни: или погрешно ще 
ви известят, или ще направят

Беше слънчев августовски 
ден. ио градински път се бя 
ха разточили пазарци с праз 
ни кошници, разговорите за
почваха от тазгодишната ре 
колта, модернизиране на пьт 

' я и завършаваха някъде със 
спускането на космонавти ге 
и предположеният а за нови 
полети в Космоса. Приказки 
те се прекъсваше от множест
вото автомобили, които се 
двттжеха по шосето в двете 
посоки и при всяко приети 
гане на автомобил пъ.ници 
те тичаха от едната или дру 
гата страна на пътя. След го 
ва, показвайки се из оолака 
прах, отново захващаха ста 
рата тема, отправяйки по ед 
на „благословия" към пътни 
ците от двата гюла.

Към Невестин камък нас 
тъпи раздяла. Пътниците от 
старото т раднин напускаха 
шосето и хващаха нанагорни 
щего. Един от пътниците с 
две-три заметнати на тръба 
кошници, червендалест с!га 
рец, хванал вече шестото де 
сетилетие застана под сянка 
та, сбогува се със своя ецът 
кик и каза като за себе си:

— Ще се преселвам па ма 
кар за една годила, само за 
рад това иагоршгще.

— Да, — добави някой на 
шега — но пак трябва да те 
върщаме горе, защото пре 
селванего на гробищата още 
не е в план...

Спасов мургав и енергичан 
стопанин ог селото. — 
т ук вече. е неудооио за жи
вот. няма вода близко, пак 
и местоположениео неоттО\ 
варя за развитие на едно мо 
дерно селище.

за това време той поглежда 
ше към реката, където мно 
го къщички са накацали 
край шосето и със стърчащи 
те основи и подготовен маге 
рнал за нови къщи рисува 
ха бъдещия план па селото. 
Застанали пред елан на сел 
ятште. Само през тая година 
са построени шест нови къ
щи. Т яхната прнветлтшосг то 
ни и останалите стопани да 
напускат този, каменист 
край. А оя подем е и оправда 
телен. Много градпнчашг ра 
ботят в димитровградските 
предприятия. Всяка втора 
къща има работник. Ония, 
които са орентпрани към зе 
меделието ще продължат сво 
ята работа в тая насока чрез 
кооперацията, която вече тъ
ма своя кравеферма, от къде 
то Димитровград получава 
най-вече мляко.

Според изказването на Але 
ксандър Спасов, ръководи
тел на фермата, градинчани 
подържат начинанията на ко 
операцията и сега са заинте
ресовани за създаване набло 
ковете. Те сами предлагат зем 
ята, прави се обмян. В блока 
вете първоначално ще бъде о 
бхваиата над 35 хектара пло
дородна земя.

А когато трябваше да се 
разделим, Еленко каза:

— Па елате през идущата 
година отново...

И добави:
— но за всеки случай по 

търсете ме първо долу край 
реката-

ята, набавка на радиоуред 
ба, уреждане на кооператив . 
ните блокове. И по частна 
линия — преселване ма село 
то. По тоя начин Градини се 
превърна в един-единствен 
трудов обект, на който се 
работи денонощно. Затова в 
Градини никой не приказва 
в сегашно време. От минали
те славни дни ведиата се пре 
.минава към утрешното Гра
дини. И всеки градипчанин 
си има своя представа за се 
лото. Според изказването им 
селото ще изгледа така: край 
павираното международно 
шосе много бели къщички вс 
ред плодородните градини. 
Вечер улиците ще бъдат ос 
ветени с множество електрн 
чески крушки. Край реката 
ще бъдат и двата кооператив 
ни блокове и кравефермата, 
в която ще намерят работа 
още много градинчани и сел 
яни от други села. И всяко 
семейство ще има достатъч
но електрически уреди. Но 
вият път и митницата най-ве
че радват седините. За пътя гц 
адинчани са вече подготовнли 
250 м1 камък. От средствата, 
които ще получат от камъ- • 
ка те ще купят радиоуредба 
за селото. На митницата вси 
чки гледат като на своя соб 
ствена постройка и съставна 
част на селото. Нскоп и по 
няколко пъти отиват да наб 
людават работите и модер
ните линии на двата свода, 
разперили криле край грани
цата. Затова градинчани нас 
тояват чрез своя съселянин 
—директора на строително 
то предприятие сградата да 
бъде по-бързо готова.

Слънцето вече беше напус 
нало небосвода. В долината 
лъхна приятна прохлада. По 
течението на реката се почуве 
твува свежест когато вече на 
пускахме ново Градини. При 
гьргването един от по-стари
те жители на селото, който 
е завършил всички работи о 
коло преселването с доверие 
запита:

. . — А какво стана с телеви 
зията, ше може ли в скоро 
време и тук да се гледа...

Богдан Николов

Малък юбилей

БЕЗ АВАРИИ
Машинистът Йордан Янач- 

кович познават всички желе 
зничари на ж. п. линията от 
София-Ниш-Косово поле. Пр
иблизително.тридесет години 
гой прекара на работа в же
лезницата и от то чистач до 
машинист.

Наскоро Р1ордан отива в 
пенсия. Той трябва да напус 
не толкова обичаното си ра 
ботно място. Сега събирайки 
документи за прослуженото 
време, той си припомня за о-

Свикиал съм и през послед
ните години; и без часовник > 
да ставам в определеното 
време и отивам на работа.

Разговаряйки за работата 
му и трудностите в службата 
гтрез това време Йордан каза 
че не си спомня шгто една се 
рнозна авария или друга не
приятност.

Но при нас народът казва 
„Намерил вуйчо си!" Така из 
паднало и със Сенчо.

Един ден селяните гонили 
бесно куче. Когато минало 
границата, селяните се върна 
ли. С тях бил и Сенчо, но 
много уморен решил да си 
почине. Легнал край колата в 
двора на Куката и веднага 
заспал. Тогава Куката го вър 
зал за полата. Сетне довежда 
едно вързано куче и пуснал 
вързалото му толкова, че то 
едва не докосвало лицето на 
Сенчо. Тогава издръпва уши

— Имал съм само две сери 
озшг несгоди през време на 
службата. През 1952 на 
път за Печ наближавах гара 
Дренице. На няколко кило
метра цред гарата забелягах 
един човек как се разхожда ■ 
край линията. Край сигнала [ те на кучето и то изквичало 
имаше и доста добитък, вър , от болка. Сенчо се опитал

да скочи, ала бил вързан. Гл 
асът му съшо то издал. Тога 
ва не му оставало нищо, ос
вен повторно да „заспи”. Се 
га онези, които подготви,ли 
шегата се разтичали за вода. 
Дали наистина се е изпла I 
шил толкова или само продъ 
лжил ..шегата”, не можа да 
се разбере от загадъчната ус 
мивка на Сенчо.

ху който насочих внимание 
си. Имаше случаи при мина
ването на влака добитък да 
излиза на линията. Човекът 
спокойно се движеше край 
линията и в един момент ко- 

I гато го наближих, той се хвъ
рли под колелетата на маши 
ната. Бързо спрех влака. Вси 
чки пътници се разпитваха 
защо влакът е спрял когато 
сигналът е отворен. Дежур
ният милиционер във влака 
дойде при мене и виждайки 
ме много разтервожен видя, 
че се е случило някакво не
щастие. „Прегазих човек” — 
му казах. По-късно случаят 
бе разгледан и аз бях освобо 
ден от обвинението.

__ Ще помня и случая кога
то се бе откъснал дял от вла 
ка. Благодарение на това, че 
навреме 
дойде до 
тие.

Сетне, когато снахата му и 
ската да съди виновника за
рад неуместната шега, той о 
твърнал: „Не, по никоя цена, 
ако трябва аз самият ще го 
защитавам на съда, та нали 
аз го учех на това!”...

Сега селото е поутихнало, а 
ла една нова шега го раздви
жи, ще заклокочи по „кори
тото" на Бурела за да се пре 
работва, разказва подмладя 
ва—

* * ★

И действително, Градини е 
днес село с две части: старо 
■— с разхърлените къщурки 
по каменистия баир и ново 
Градини— с модериие къщи, 
които имат хубави фасади и 
градини пълни с цветя и ово 
шии дървета и плодове. За 
това да се говори за Гради 
ни това значи да се разказ 
ва за ония два света, при ко 
ито се създадоха двете час 
ти на селото. Да се разказ 
ва пък за ново Градини то 
ва значи да се разказва за 
упоритата работа на селяни 
те, които денонощно работят 
за преселване на своите къ 
1Ш1 и покъщнина, бягайки от 
безводните баири.

В края на селото, от къде 
то май-добре може да се ви 
ди цялаа котловина и границ 
ната линия, беше къщата на 
дядо Симо. За пея може да

Йордан Яначкович

нези дни от 1927 година кога 
ю с успех взе испита за ма
шинист и от тогава непрекъс 
наго остана на това работно 
място.

Не мога да си предста
вил 1 каза другарят Йордан, 
че наскоро трябва да се раз
деля с машината. Просто не 
зная какво ще правя в три 
часа сутринта, когато дойде 
време да отида за гарата.

Градинчани днес съчиняв- 
в който всеки член има дос 
ат едни всеобщ парламент, 
татъчно работа и обгцоселс- 
ки грижи. На дневен ред сто 
ят още много неразрешени 
въпроси, които са съставна 
част иа градинското утре: из 
граждаие на училището, до
вършване иа електрификацн

се забеляза това не 
нешаспо-голямо

Стефан НиколовБ.

Никола, Симеон и Аушан и него може да го улови ела ^^крият жгщата^Ча/кога
ктрическия ток и не иосмял. ^ КруМ и Димитър пристиг 

Никола прикрепил жицата Никола захвърлил жицата. гаали тогава му било дадено 
за една тояга и трЦгнал по Наблюдателите” от близка- изкуствено дишане, а все до 
течението на реката. Той е и. ^ чука изключил тока и за тогава нещастоият^Симе^се 
Мал за задача да убива риба тачали към мястото на неща намир ^ °|амере„и _ само
%4аГе°Н И АуШВН Аа ГИ ________ __________ —]Аве риби!

В този момент пристига и 
линейката от Босилеград, ма 
настрадалия Симеон Стоянов 
била оказана помощ, обаче 

било безполезно. Це 
часа лекарят Ан* 

се бо

стъпват в действие.

Димитровград Започна изграждането на 

здравен дом
разказва всеки градиичашш. 
Тук с години се поместващо 
явката

На площада пред сградата 
на предприятието за прерабо 
Тка на тютюн тези дни започ 
на изграждането на модерен 
Дом на народно здраве в Ди 
мшровград.

Модерното здание гцс стру 
ва над 57 милиона динара. 
Средства за изграждането на 
същия е обезбечил Здравни
ят дом и ОНО в Димитров
град.

Тази сграда ще бъде една 
от най-модерните в града и 
ще разполага с всички нуж
ни помещения за работа па 
здравните организации. На 
първия етаж ще бъдаг помес
тени две лаборатории за из 
следвания, рентгенов каби
нет, аптека, две 
за болиогледачи превързочна 
три канцеларии и лр.

Спорел плана сградата тря 
бва да се построи до края на 
следващата годшга..

V-За тази цел Симеон е имал 
*ърху плещите си една тор- 
Ба- И така — „риболовът” за 
почнал. Но., за късо време!
Току-що

се закачила' в един ра- 
**тов храст. Никола, 
окл в състояние сам да отст 

.васечката” и потърсил 
йомощ от сътрудниците си. 
па помощ му се притекъл Си 
^е°й- Той започнал да опра- 

Жицата с ръка и извед- 
хванал голата част от 

"йогата. Силният електричен 
Улар с0 повалил на земята.
°я само изпискал и паднал 

половината във водата, а 
Русата част от тялото му би 

2* на брега. Не можейки ЛА 
I? освободи от жицата той и- 

нкал за помощ:

АУЛЕ, ПОДЛИ МИ РЪКА!”

» нещастния си Л1>У™Р

иа Комунистическа 
интернационал за прехгвърл 
яие през границата на курне 

. ри, оръжие партийни матсри 
али през септемврийските дни 
1923. година. Баба Пена, же 
ната на дядо Симо е ешга от 
най-верните ятачки, дълги го 
дини след освобождението 
разказваше
годишг и
Моша Пия де. И не само тя 
Днес всеки градинчатпг 
же с часове да разказва за 

събития, защото подви 
семейсвото Милошев

А всичко е 
ли четири
ни и сътрудиищите му

спасят живота на мл 
ио ис успяли...

и жизапочнали

не е \
рили да 
адежа,

И така, съвсем неочаквано 
— угасна една младост.

А защо им е била нужна 
тази опасна „забава’ ? Нима 
то интелигентите трябва да 

отрицателен пример и

е

за тия славни 
своя най-скъп гост с

МО
т

ТИЯ
знте на 
отдавна са гордост ,за цялото

дават

емат участие село.активност, те посвети 
в игШ в селото има още такива 

къщурки. Има и
които в скоро време 

ще останат празни.
__Нпието село за няколко

години ще бъде долу кра 
реката — започна Елшгко

дежка
лп свободното си време 
ра със смъртта.#.

За две миловидни пъстър 
ви — угасна един младежки

отделения
,напуснати 
такгпза,

видят какво става. >кивот.стието дя 
Вместо да окажат първа по* Изкотшанс на основитеМ. А.
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КАДРОВИЯТ ВЪПРОС В БОСИЛЕГРАД- 

СКАТА ОСМОЛЕТКА Е ДОБРЕ РЕШЕН
В босндеградската осмолет 

жа кипи трескава работа око 
ао започването на новата уче 
бна година. Тези дни основ
ното училище в Босилеград 
е белосано, подът на учебни 
те стаи намазан с подово ма
сло, а ще бъде подменена и 
една част от инвентара. Учеб 
ните помещения в подведомс 
твените училища в Райчилов- 
ци. Извор, Белут Паралово, 
Груинци и МилевЦи също та 
ка са напълно готови за нова 
та учебна година. За поправ 
ката на учебните помещения 
са изразходвани над 60.000 
динара.

Кадровият въпрос на тери
торията на босилеградското 
основно училище е разреш
ен. В основното осмокласно 
училище в Босилеград работ 
ят трима професори и то: пр 
офйсор по педагошя, профе- 
.сор по сърбохърватски и пр 
офесор по география. За се 
га остава да бъдат попълне
ни места: един преподавател 
по български език, по един 
преподавател по пение и изо
бразително изкуство. Те ще 
бъдат приети тези дни на за 
седаннето на училищния съ 
вет.

ще разполага с необходимите 
кабинети и помещения за ра 
ЗЛ1ГЧНИ ССкЦШГ и по този на 
чин ще отговори на нуждите 
на съвременното училище. В 
нея ще бъдат построени и са 
лони за физическо възпита
ние, които досега липсваха. 
До отпочваието на 1963/64 го 
дина новата триетажна учи 
литна сграда ще бъде оспо 
собена за работа.

В двора на старото учили
ще непрекъснато бумтят ка 
миони, които докарват стро 
ителен материал за новото у 
чилище. Целият двор на учи 
лицето зает с тухли. Поради 
това, основното осмокласно у 
чилище, вместо на 6 септемв 
ри както досега, тази година 
ще започне с работа малко 
пб—късно (около 10 дни). Ст 
роежът на новото училище е 
поверен' на строително пред 
приятие „Власина". За строе 
жа на училищната сграда Ре

публнканскня завод за школ 
ство отпусна 39.000.000 дина 
ра. А около 4,000.000 динара 
ще бъдат дадени във вид на 
доброволни трудодни от стра 
на на населението от този кр 
ай и това ще бъде предимо 
доброволна работна ръка и 
дървен строителен материал. 
От 20 август на строежа ше 
се работи в две смени и по 
този начин още повече ще се 
ускори изграждането на учи 
лнщната сграда. Новата учи
лищна сграда в Босилеград

у у !

М. Андонов

Самодейният колектив «Иван Кара
иванов» се нуждае от подкрепа

От неотдавна в Димитров
град работи самодеен колек
тив „Иван Караиванов", кой 
то настоява да се обединят 
всички сили, с които разпо
лага градът. То бе формира
но след като бяха проследе
ни условията и възможнос
тите за създаване на едно та 
кова дружество.

Сега дружеството има свои 
секции: драматична, рецита- 
торска, фолклорна и др. сек 
ции. Още в самото начало 
се постигна успех: фолклор
ната група, успешно настъпи 
на естрадата на срещата 
край Криводол. Също така 
тя участвува и в студентски 
те състезания в Княжевац, 
които неотдавна бяха прове
дени. Като зае едно от чел
ните места.

на ръководителите на секци 
нте и разбира се, добър при 
ем и разбиране от зрителите.

Стефан Николов

ние ще ги поздравяваме или 
осъждаме. Л

Следва да си поставим въп 
рос. С какво помагаме това 
дружество? Като иовоформк 
раио то не е добре с матери
ални средства. Трябва да им 
помогнем да прибавят мини
малните средства, необходи
ми за по-нататтлпното им' 
развитие...

А сили II възможности и- 
мат. Нужно е само по-голямо 
активиране, повече залягане

Пая йованович:

Преселване на сърбите

Управителят на основното 
осмокласно училище Стойне 
Иванов ни уведоми, че вече 
е изготвено предложение за 
разпределение на предмети 
те през новата учебна годи 
на което ше бъде завършено 
през втората половина на ме 
сец август. С това се лава пъ 
лна възможност на препода
вателите за навременна изра 
ботка на наставните планове 
и създава възможност за из
работката на общата учебна 
програма. С това нешо се о- 
безпечават добри условия за о 
тпочване па новата учебна го 
дина.

чебната година е вече започ 
мада, а ако не се намерят, 
тогава на бърза ръка 
взима „най-добро" решение— 
да се назначавтт хора без нуж 

професионално образо 
Вание, за да се задоволи ,мо 
менталната" потреба. По то 
зи начин се нарушават основ 
ните начала на Общия закон 
по учебното дело и Закона 
за обществените служители.

Струва ми се, че не достн 
гьт от кадри в просветното 
дело много зависи и от рабо 
тата на просветните органи. 
Именно някои съвети за про 
света при общинските отбо
ри не планират на време как 
да обезпечат нужните кадри 
или пък не водят достатъчно 
сметка за живота и работа 
та на учителите на село. Бър 
котията и грешките в досе 
гашния начин на оценяване 
работата на просветния ра
ботник много действуват за 
променяне на местата, пък 
дори довеждат и до промен 
яне на професията.

на детската психология и ме 
тодиката по отделни 
мети е необходимо за всеки 
преподавател.

Не без оправдание се прав 
ят подготовки в първи клас 
(отделение) за минаване с 
учениците на буквара, да 
приказват, 
ват ясно
мостоятелно и пр. 
временните учители, които 
нямат нужната професионал 
на подготовка не могат с ус 
пех да извършват работата, 
за която са необходими спе 
циални квалификации. Прак 
тиката показа, че такива у 
чители, ■ без професионална 
подготовка, обръкват работа 
та с учениците и по този на 
чин ■ още повече затрудняват 
и без това трудната и отго
ворна работа на същинските 
учители.

Затова считам, че кадрова 
та политика в учебното не- 
ло трябва правилно да се во 
ди. Недопустимо е например 
да се търсят кадри когато у

Акхяуалеа Педагогически въирос пред
да се

УЧИТЕЛИ С ГИМНАЗИ
АЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ното

Почти навсякъде се чувст 
вува недостиг от учители 
основните училищ а, особено в 
отдалчеккте села. Някои се
ла имат и по няколко десет 
ки ученика, а нямат учите 
ли. Често пъти причината за 
това е голямата 
ност от по-значителни култу 
рни II съобщителни центри, 
а понякога и нередовното нз 
плащане на месечните 
надлежности. Педагогически 
те училища несъмнено дават 
солиден учителски кадър, но 
през време на обучението не 
им се говори достатъчно за 
удобностите и трудностите в 
работата на село.

Ако се има пред вид, че за 
учителската работа е необ

А програмата беше подгот 
усърдие.

ходима съответна подготов 
ка, тогава трябва да се дър 
жи сметка и за професионал 
ността на кадрите. Учителят 
преподавател трябва да се 
подготвя още през лятото т. 
е. той трябва да изучи про 
грамата на училището в ко 
ето ще работи, както и прог 
рамата на класа, в който ща 
преподава. Покрай това той 
трябва да прочете известна 
литература, която ще му бъ
де като помагало за метода 
и съдържанието на работа, 
да предвиди какви средства 
ще приложи в работата си. 
Трябва да се държи сметка, 
че работата с децата съвсем 
не е лека и проста, а твър 
де отговорна.

изразяла се 
да работят са- 

Обаче
ввяна грижливо, с 

Имаше точки, където ръко- 
сгихвахя. И- 

и слаби точки. Но...
плясканията не 
майте
Действителната картина и в- 
печатление от тази вечер на 
народни хора и песни е за
доволяваща. Мнозина с при
ятно чувство напуснаха сала 
та. Една наистина приятна

отдалече
ИДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИ. 
НА — В НОВА УЧИЛИЩНА 

СГРАДА привечер. ..
Дейността на дружеството 

продължава. Наскоро ше и- 
маме възможност да ги види 
ме на естрадата на гранич
ния събор при Градини. И не 
само това. Наближават дър
жавните празници. Членовете 
на това дружество ще участ 
вуват в тържествените вече
ри, ще настъпват пред нас, а

От 22 юли тази година запо 
чна строежът на новото учи 
лище в Босилеград. В Боисле 
град всички с голям интерес 
следят работите около строе 
Жа на нрвото училище. Вече 
са изкопани и поставеш! ос 
новите на училището и тези 
АНИ ще отпочне строежът. Свободан ВасилевПознаването

'ЖШЖ ЛД- X Л- У ЛГ Ж•ж. ■ ж.•ж. ■ Ж.■жжавжж. ‘ ж ’Ж.ж ж ж ж‘Ж. ж ■ж. ж

— Има ги, сине, много ги 
има.

Митко намигна на другаря 
си, а той му даде одобрите-

към една девойка. И тя се 
блъскаше и искаше да се 
измъкне от тълпата. Полица 
ят я настигна, грубо сграбчи 
за ръка и изръмжа. Девойка 
та изпищя. Това беше Мил
ка, любимата на Митко. Тя 
искаше да не се отдаде, да 
стегне сърцето си и да подне 
се болката. Но не можа. У 
хората чувствуваше една лю 
бов към убития партизанин, 
а погнуса към онез, които се 
гаврят с тялото му. В сърце 
то кипеше, умраза към фашн 
стите и любов към убития 
и я повдигаха към отважио- 
ст. Да го остави. Така да го 
гледат, да се заканват и да 
заплашват. И да се смеят, 
ликуват. Да, има ги още. Па 
вел се избавил от обърча. Ст 
игнал е вече в отряда. И мо
же би няма да нападнат гра
да а може би още тази ве
чер. Сам... Не, и сега ще бъ
да с него. Но как?... През у- 
ма й минаха различни мисли, 
за акция. Кога би нападнали, 

сега. Целият град би ско 
кнал... По улицата мина ко
лона бронирани германски 
коли. Нещо. я поколеба. Не 
можа да чака, И реши. Само 
с оукет. Ще го хвърли на Ми 
тко. Няма и да видят кой е. 
А тя ще се тзмъкна през но
щта ще замине. Зарад 
вместо него тя 
строя. Снощи й каза, 
малко е останало. Наскоро 
сватбата ще бъде.

Хванаха

полицаи и войници, с натък 
нати байонети на пушките. 
Хората започнаха да се разо 
тиват. Но внезапно от тълпа 
га изпищя сърцераздирателен 
женски глас:

— Чедото ми, чедото ми!... 
Едничкото ми чедо изядохте- 
занережда една стара жена 
и се простря върху тялото 
на партизанина. Това беше 
майката на Митко, която в о 
безобразеното лице позна 
своя син.

Двама полицаи искаха да я 
повдигнат, да я откъснат опг тя 
лото на партизанина. Но тя 
бе като закована за него. Пр 
егръшаше го, впиваше се в пе 
го. Най-сетне я откъснаха и 
повлякоха към затвора. Тя 
беше почти полумъртва.

• — Сина ми! .. Чедото ми!
Ох, разбойници... Ох, зашо • 
го убихте!.... Миткоооо, сии- 
коооо!!-....

Народът беше разкаран, 
Настръхналият от злоба ма
йор нареди веднага да мах
нат трупа на убития партиза 
иии, заканвайки се на целия 
град с отмъщение... Хората 
се разотиваха възмутени, с 
притаена закана и отвръще- 
нне от всичко онова, което - 
видяха.

Следващата нощ минаха в 
нелегалност около стотина 
младежи и девойки. Излязо
ха в различни посоки. Извън 
града се събраха и продъл
жиха към положението на 
бригадата.

Вместо убития Митко, аре 
стуваната му майка и люби
мата, в бригадата пристигна 
ха стотина нови партизани.

Харалампи ИВАНОВ

лен знак.
— Милка тук ли е? — запи 

та той майка си след като по 
мисли нещо малко.

— Да, тук е. Ама недей да 
отиваш— По-доб.ре седи, по- 

и си отивай- 
ви по

Партизанските части неу
държимо настъпваха към гра 
да. Полицейската сган става 
ше безсилна в околиите села. 
И в града. Ношно време ид
ваха партизански 1рупи, от
ряди слизаха по селата, зала 
вяха шпиони... Към полиция 
та се приключи и гарнизона 
в града. Засади по крайните 
квартали, кръстосване на па 
труди... Тази нощ двамата 
партизани — Митко и Павел 
трябваше да се пробият в 
града, да разузнаят какви са 
полицейските и войскови ча
сти в града, къде са най-яки
те укрепления, за да се подго 
твн план за нападение на гра 
да Митко беше от този град 

възмъ-

чини си малко 
те, преди зори... Да не 
душат...

— Не се безспокой! Хей се 
и излезе

плаши, да не отива в партиза 
ните и да не ги подпомага... 
По негова заповед четирина
десет семейства през зимата 
бяха интернирани, защото 
по някой то членовете им бя 
ха отишли в отряда. Оттатък 
гората бяха разстреляни гра 
ждани, само заради това, за 
щото нямали открити листо
ве. Край казархште, в 
като от акции, в една яма бя 
ха разстреляни и заровени е- 
динадесет селяни, че давали 
хляб на партизаните. Межди 
убитите имаше едно певръс 
тно десетгодишно момче. И 
много арести, тормоз и побо 
ища върху невинното насеЛе 
ние. Сега пък заповяда да се 
изложи обезобразеното лице 
на убития партизанин. Едш! 
от приет ствуващпте, чинов
ник в общината се обърна 
към майора:
: — Господин майоо, с това 
още повече г-е озлобих: пасе 
леннето...

— Я го виж него! Слушай 
приятелю, ти сн съмнителен. 
Ще отговаряш като антидър 
жавен елемепт, — р -вча .ма
йорът.

— Ама господин майор, аз 
говоря това, защотР позна
вам... Народът о:це повече 
ще се озлоби. Този убит чо
век има роднини... — заекна 
той.

лжи жлъчно: Ти ще 
пеш или в противен случай 
ще те арестувам, защото и 
ти си шумкаджия... Ще изло 
жа мъртвото тяло в центъра 
на града, на площада, та не
ка мадо и голямо да видят 
какво очаква всскмго, конто 
дигне ръка против държавна 
та власт... — дереше се той.

Общинският чиновник по
бледня и тихо рече:

— Разбирам, господин ма- 
йоР- и полека се оттегли 
от групата, окръжаваща 
йора.

млъ к-
га ще се върна, 
навън. Прехвърли се краде
шком в съседския двор към 
Милка, неговата любима!, с ко 
ято той поддържаше връзки
и от гората.

...Майката сложи яденето, 
Митко още не се връша- 
Другзрят му започна да 

се безпокои. И майката беше 
възбудена и развълнувана.

— Имало е време да се ви
дят, — промълви тя.

— Много закъсня, — съгла 
си се Павел..

Всъщност Митко не бе оти 
шъл на свиждане, както ми- 

майка му. От Милка 
трябваше да получи данните, 
които бяха необходими на о 
тряда за по-нататъшните дей 
ствия.

В тоя момент по стълбите 
се чуха стъпки. Митко влезе 

къщурката озарен от една 
чудна усмивка, застанала на 
лицето му.

но
ше.

горич

— тук нзрастнал и
жал.

Познавайте всички потай
ни пътеки, по които още като 
деца се бяха гонили и скри
вали, Митко влезе с другаря 
си в града незабелязано. Пр
ез дворове, градинки, тъмни 
оокачета — те се приближи
ха до Миткови.

Каква изненада за майката 
която цели десет месещ! ня
маше никакъв хабер от сн 
1а си, а сега ненадейно се о 
тзова при нея. Като го видя 
със шмайсср в ръка, обгорен 
от слъкцото.пзпнт, по полу
чил по-сериозен израз па ли 
-цс го, тя бе и смаяна, и рало 
стпа и уплашена...

Майката любопитехвуваще 
аа живота в парата и ще дой 
де ли край па гезн теглила—

— Още малко, майко па вс 
«око ще. се нареди— успокоя 
4ише я Митко. — Има .ли ми 
ом волска в града?, — попи
та я той.

ма

След половин час на пло
щада бе излоежно мъртвото 
тяло на убития партизанин, с 
разбит череп, цяло окърваве- 
но лице, с едно око, с полуо 
творена уста. пълна с кръв. 
До главата му стои надпис: 
„Шумкар — такава е участта 
на всеки, който се 
против властта.”

Любоптни

ето

слеше

опълчи него, 
Ще стъпи вв

граждани 
ха да видяг.. Някои 
но стягаха сърце

идва не ощеиритас- 
от страх да 

не препознаиг своя брат, син. 
От града бяха минали в меле 
галност много мъже 
жи.

*
Рачо сутринта се разнесе 

вестта, че един партизанин е 
убит кзв-к трала. Хората го 
пореха, че били два та ко еди 
пият успя., га кбяга.

Командирът на „лщ .-с.та 
дружина”, един майор някъ
де от Тракийско заповяда да 
се излоижн мъртвото тяло 
на убития партизанин. Да го 
изложат всред града на пло
щада. та населението да се за

Я II я покараха 
. към е изора*,Тя се дърпаше, 

правеше опити да се 
ие «г лапите на полицаите.

и г.аъаде

Ненадейно някой хвъоли 
сукет от хуоави цветя до тру 
па на па р-п .м инна. Хората 
се спе г/.едаха плахо. Тълпата 

золголя като класила пше
ница. Един полицай блъска
ше хората като разярено жи 
вотио, за да си пробие

измък-

Народъг се раздвижи и 
зашумя. Един от полицаите се 
изплаши и гръмка няколко 

револевера си във въз 
група

— Като тебе, например, — 
прекъсна по майорът и продъ пъти с 

духа. Бързо дотичахапът
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ВЕН БОР Суеверни схващания ерозията в Краището С4уУ)УМ/>ИА±.
В Краището (част от кое 

то заема Босилеградско)-зае- 
розията са свързани най-раз 
лични суеверия. Дори и днес 
разни суеверни хора считат 
че ерозията и неводиенията 
изобщо са „божие наказа 
ние . Те казват: „Всред хора 
та е настъпило непочетанне 
(в морално отношение), и за 
това бог разсипва вода, за да 
се поправят хората. „В мина 
лото за защита от лошо вре 
ме са провъзгласени редица 
„празници", които за съжале

Главната причина за ерозия
та в Краището е бил човекът 
Ако запитаме някой

ри с „хляб"от реските на лес 
ката. По цели месеци хора 
та ядеха само чорба от коп
рива... Съобщенията в 
край бяха съвсем слаби. С 
дни се пътуваше до Леско 
вец, Велес, Ннш, Дупница и 
други градове... Тогава Край 
щето беше обраснало с девет 
вени лесове, от които 
малко са запазени. По това 
време започнала масово уни 
тцоженпе на горите, които ед 
вам възвръщаше днес. С уни 
щожепието на горите е започ 
вало и масовото преселение 
на населението от този край 
в промишлените средища,

' С. Евтимов

Вот стари 
те хора в Босилеградско коя 
е сила причината за унищо
жаването на горското богат 
ство в миналото ще чуем:

„...Тогава това беше най-ва 
жното средство за препите- 
нне. Хората изсичаха огром
ни пространства, за да създа 
дат малко плодородни шши- 
ци, които обикновено след 
няколко години преставаха 
да бънат нива, и се преврща 
ха в безплодни площи поради 
голямата ерозия. По това вре 
Ме когато настъпеха гладни 
годишI хората се хранеха до

В Петковска махаха в село 
църнощВД3 — Босилеградско
съществува твърде необикно 
вен екземпляр черен бор, кой 
№ и по големината сп и по 
впда си представлява при

родна рядкост в тази час от 
Народна република Сърбия, 
диаметърът на този бор е 
150 см, широчштта на коро 
ната 25 метра. Листата му до ' Ш1е 11 Ден днешен тук-таме се

празнуват. Като важни „пра 
зници" се считат: празникът 
за защита от град — „Марко 
Градобия", празникът за за
щита от зшш — „Еремня"; 
съществуват още и празници 
от мишки, ветрове и редица 
други.

естта, че човек отново се намира в Космоса заин
тересува венчкн граждани от Димитровград. Ра- 

знквания на тази тема започнаха по всички махали. 
Щом вестниците пристигнат в' града хората впиват погле
да в колоните където се говори за най-новите постиже
ния на науката и техниката.

На втория ден духовете още повече се раздвижиха. 
Още дин човек в Космоса! Хората започнаха някак по- 
сериозно да разсъждават. Техните мисли бяха насочени 
към Космоса.

— Ех, казаха с успокоение в комуналното-хубаво на 
правиха руснаците...

— Защо? — запита някой.
— Малко да си отпочинем и ние, досега се приказ 

ваше само за нас и (не) чистота в града
А в тъ

този

днес

стигат дължина и до 18 см.
рговското предприятие се водеше такъв раз-

Селяните от Църнощнца го 
считат като „запис" от вре
мето когато в Краището е и- 
мало цели гори от този внд 
бор.

говор:
, — Бре Високо-

Високо — отвърна кОмерцналният.
— Нека сега някой каже, че нашите цени са най-ви

ИНТЕРЕСНИ НОВ ИПК

сокн, каза директорът на предприятието заканително.
В очакване да се завърнат космонавтите разисквани 

ята на тази тема продъ.хжаваха. Всички очакваха резул 
татите от най-новите полети на човека в Космоса.

Едни стар теренец, разсъждавайки върху пътуване
то па космонавтите се обърна към един свой приятел с

Защо река Волхов 

Понякога шече към извораТозн рядък екземпляр от 
неотдавна е под защита на 
държавата, като 
-рядкост.

Обаче, наводненията не са 
никакво „божие" наказание 
а лошото отношение на чове 
ка към горите в миналото.

природна Явлението, което са описа
ли още древните летописци,.

като чуновшцно, говорейки, 
че река Волхов в Съветския 
съюз текла към извора си, 
не е никакво падпрмродно я- 
в лен не.

Речното корито на река 
Волхов има твърде слаб на
клон. Затова ако при мало
водие в долното течение на 
реката паднат изобилни дъж 
дове то наклонът на реката 
сс променя до такава степен, 
че водата започва да тече в 
обратна посока — към изво 
ра в езеро Илмеи.

доверие:
— Вече трети ден пътуват Попович и неговият при

ятел?
— Да цели три дни, — отвърна вторият по-загрижено.
— Ти нещо много мислиш за това пътуване?
— Да, ето три дена вече мисля и няма кого да пи-

— Кажи де, може би аз зная...
— Мисля, какви ли са дневните и пътните на Попо

там...

вич и....
— Е това и аз мисля...
А в общината — още по важен разговор.
— Едно само не ми е известно, дали са минали над 

Дшштровград.
— Не, изглежда според рисунката, която видях във 

вестника те няма да лишат над Димитровград.
— Аз съм убеден, намеси се друг служащ, че космиче 

ектгге кораби са лишали над нашия градец. Сонщи, кога 
то се връщах от „Балкан”, като че ли лишаха през небос 
вода — като две звезди...

— Не, аз сълг убеден и мога да докажа, че над Ди
митровград тоя път не са лишали.

— Е с какво можеш да докажеш?
— Ако бяха прелетели над града, сигурно щяха да 

докоснат заплатите поне на неколицтша наши служащи 
от общината.

— Бре, прав си — казаха останалите.

ЦАРСКИ ОБЕД
Апетитът на „царя на живо 

тннте” — лъва напълно отго 
варя п на силата Л1у. Един 
възрастен лъв спокойно мо- 
же да изяде 25 килограма ме 
со. Но за да дойде до плена 
си Лъвът обшеновено израз
ходва лпюго енергия.

Богдан Николов

РЕДАКЦИЯ НА ВЕСТНИК 
БРАТСТВО

КОМИСИЯТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ И НАЗ
НАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА СТОПАНСКИТЕ ОР

ГАНИЗАЦИИ ПРИ ОНО — ДИМИТРОВГРАД Обявява
Обявява Конкурс

Конкурс за превеждане на материали 
за следните книги

1. Избрани разкази от юго
славски писатели

2. Страници от Народоосво 
боднтелната борба

3. Титовата дума (сборник 
на Титови доклади и речи)

4. Детска книга.
Всеки кандидат трябва да 

изпрати до редакцията пре 
вод на един разказ от книга 
та „Папрат и ватра” от А, 
Исакович и три страицн от 
книгата „Пут нове Югосла- 
вне” от Едвард Кардел (по 
избор)

Материалите трябва да бъ
дат преписани на пишеща лщ 
лшша с раздел №3.

С кандидатите, които да 
дат най-добри преводи, реда 
кцнята ще сключи договори 
за превеждане.

Право на участвуване в ко 
нкурса шчат всички югослав 
ски граждани.

Конкурсът важи до 20 сен 
телшри.

За ДИРЕКТОР на Комбината за гумени изделия 
„ДИМИТРОВГРАД'’ в Димитровград

Всеки кандидат трябва да изпълнява следните усло
вил:

а) Да е завършил икономически, правни или техно 
логически факултог и да има прослужени години на 
ръководшг места,

б) Да е завършил ччеше търговско, виеше управи
телно или техшиеско училище и да е бил на ръководни 
места в стопанските организации и други обществени уч 
рождения.

ц) Да е завършил средно образовшше и да е прос 
лужил най-малко десет години на ръковод1ш места,

д) Да е висококвалифициран работник със съответ
на специалност и да има 15 години трудов стаж на ръко 
водни места.

Заплата според правилника иа Комбината.
Молбите се изпращат до Комисията за обявяване иа 

конкурси при ОНО Дшштровград таксуваш! с гербо
ви мпрки от 50 .динара, с кратко ош1саш1е иа досегаш 
ната си работа. Срок 
конкурса.

Кошсурсът важи до заемането на работнотото място.

15 дни след обявяването на

БАИ ОНЗИ на годишна почивка ТЕКСТ И РИСУНКИ
и. петров
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космонавт
I

и~ .3= гли
,7 път„. Първите успехи, които повече личеха 

ка приказка, отвориха тайните двери на Вселената На 
1Г август т. г. в Съветския сътз бе изстрелян « орбита

Никола^зГ^М%аса" о^^е^ята
2.600.000 километра, а космонавтът на
час направи 48 кръга като измина 2 000 000
На 15 август, след тридневно летене, те се приземиха
приблизителна точност на мястото, определено за тази
цел.

НА
ЛИ

ЛУНАТА
би значението си. Затова по 
всичко личи че гъбата ще на 
мери своето пълно приложе 
ние в Космоса.

Ходенето като действие съ 
що така вече няма никакъв 
смисъл, защото главното ус- . 
ловие за това действие е чо
век със стъпалата си да се о 
бляга върху някаква опора. 
Пак става въпрре за понятие 
то „долу”. Както съобщават 
космонавтите, за движението 
в* космическите кораби е дос 
татъчно пилотът да се отглас 
не от нч?ой прикрепен пред 
мег. От силата на тласъка и 
посокота зависи дали по-бър 
зо или по-бавно може да се 
стигне в желания край на ка 
бината.

) ните инструменти за измерв“ Не е трудно да се открие 
нс, да бъде мирен и спокоен? цричинатаза това. В безтег о 
Предполагаше се, че в тези виото състояние течности,е 

1 не могат да се изливат от оу
условия човек ще чувствува б оглед на това кол
главоболие, конфузност, пък ™л ’ обръщате. Те ма
дори ще бъде и в безсъзиа- ^/^е^карат само от о 
нис' нези съдове, които могат да

се стягат с ръка. Космонавти 
те заявяват, че не са имали 
затруднения при 
на храна.

И миенето е един от проб- 
трябва да се

от комплицирани операции, 
необходими за маневрите на 
кораба, да управява преииз

Пилотът-космонавт на „Восток—4’’ — Павел Попович

РУПОВИЯТ ‘ полет на на съвременната технш<а и 
двамата съветски кош човешкото 
монавти, както ги на

ричат в СССР небесните 
братя, който трая три дни, 
окончателно откри нова стра 
ница в историята на овлад
яването природните тайни от 
човека. След като изучи ут
робата на Земята, нейната 
повърхнина, разнообразието 
и откри богатства криещн се 
в нея, неустрашимият човек 
с железната
високо нагоре над небесните 
синеви. Пусна се с невероят 
на скорост в пространството, 
откъсна се от силата на зем 
ното привличане и разгледа 
нашата планета отвън, така 
както пътникът разглезела 
самолета иди автомобила.
Груповият полет е триумф и

I надмощие над Страх ош космическата 

тъма
гълтанетостихията.

В. тези умозамайваши кос 
мически височини и скорост 
на движение човекът остава 
чевръст и сигурен в управ
ляването със сложните апара 
ти като че ли се намира- на 
родната гръд. И нещо пове 
че. Окончателно е ,.нормали
зиран" начина на живот и 
духовната съсредоточеност 

птица се изви 1 на яве и на сън. Николаев и 
Попович и на пет километра 
разстояние един от друг, при 
казвали са помежду си чрез 
радио-телеграфическите връз 
ки, дори са могли да приказ 
ват постоянно не само с кос 
модрума, но и с Хрушчов и 
да приемат поръките от ро 
Ангелите си и пр.

лемите, които 
разрешат. Почти всички са 
нитарни пособия, на кошо 
сме навикнали на Земята, в 
космическите кораби не мо 
гат да се приложат, защото 
те зависят от понятието „на
долу", а което в Космоса гу

зни задачи: като почнем от 
ученето на уроци по физика 
н английски език, за да се пр 
овери помненото в тези усло
вия, все до управяването на 
корабите. По всичко личи, 
че оня страх от „космическа
та болест” е преодолян. Ару 
гата част от задачите на кос 
монавтите е била по-ингерес 
на и не толкова неизвестна. 
Трябвало е да се проверят ре 
дкца уредби, които са прие 
поссбно за безтегловно със-

коснаполетървият 
монавта1 Юрий Гага 

беш огшт. Но какрин
во стана? Как понесе той те
зи „неестествени” условия. 
Един час и половина той пр 
екара в орбитата без психи
чески и физически затрудне 

Космонавтът Герман Ти 
предприе още по-храбра 

крачка като остана в орбита 
та седемнадесет пъти по-дъл 
го време. Той почувствува съ 
веем леко главоболие и ни- 

необикновено. Гер 
Космоса 25 ча 

на Луната 
дни. Това

За иушачише няма мясшо
ния.
тов вич .откриха много от тайни 

от условията, на които те на Космоса. Тяхното изуча 
човек е свикнал на Зем ване дава възможност на у 

ята, в космическите кораби мените, техниците и храбрите 
тояние въобще не съществуват. В космонавти да се предприе

Интересен е оня момент, тях, а това значи в Космоса мат нови полети, чиято цел 
който можеше да се види и не може да се готви, да се все по-ясно се насочва към
на телевизията когато тетра вари чай, да се прави кафе. Луната. Самият факт, че НИ
дката на Николаев плуваше защото няма разместване ме колаев и Попович изминаха
във въздуха, както и конец- жду топлите и студени плас път три ггьти по-дълъг от
ът който той вдяваше в игла. тове на течностите, намира разстоянието между Земята 
По това личеше, че всичк” ши се в съдове. Дори н запа и Луната ясно показва, че съ 
предмети трябва да се завър лките не могат да намерят ществуват възможности за 
жат н укрепят за стената на същинското си приложение полет не само на Луната, но 
брода, защото иначе ще „отп (ако ксомонавгът пуши)., и на останалите планети от 
луват” в някой от ъглите на Тук пламъкът не може да се Слънчевата система, 
помещението. И самият кос- поддържа дълго защото кис- 
монавт трябва добре да се ст лородът се изразходва за кр 
егне, понеже и с него става атко време, а пресей възлу* 
същото явление. Затова кос не идва от никъде. Причина 
монавтите само от време на 
време се отвързаха от седели 
щата си ,за да отидат до ня
кой отдалечен от тях пред
мет или да проверят как из 
глежда плуването във възду 
ха в безтегловно състояние.

акто се вижда многок
1ЦО ДРУГО
ман остана в 
са. А за полета
са нужни няколко 
постави пред учените и кос
монавтите нови задачи, за да 
се открие и преодолее така 

„космическа бо-

Исшипска Приказка
П Човекът, както и всички о наречената 

лест”. Може би само физиче 
ската издържливост на два 
мата първи космонавти не е 
позволила появата на тази 
болест. А какво би направил 
друг човек? Може би той ще 
изпадне в паничен страх от 
самотността в космическата

рез цялото време на по
лета на телевизионите екра станали живи същества през 
ни можеше да се наблюда- милионите години на развити 
ват моменти от пребиваване сто си, се намира под пряко 
то на Николаев и Попович в влияние на силата на земно 
Космоса, а учените да след то привличане. Всеки органи 
ят реакциите на организмите зъм през еволюционното си 
им. Те се хранеха в опреде- развитие се приспособява към 
лено време, „отиваха” на спа тази сила, която в зависи- 

онова, което мост от теглото им, ги прнв- 
в определено лнча „надолу” Нашите мус

кули, устройството па органи 
зма са приспособени към това 
обстоятелство за да могат Ла 
извършват редица функции, 
физическа работа и пр. Дори 
нашето кръвообръ щение е 

една от най-хубавите нетнне- приспособено към силата на 
ки приказки, която заслужа 
ва най-голямо удивление. Оба 
че тези подвизи на хората, 

животите си

През времето на полета ДВ 
амата „небесни братя" не са 
мо, че показаха че човек мо- 

___ же нормално да работи, да 
та затова е пак, че няма раз изпълнява поставените зада 
местване на въздушните слоо но дори и да поема уп
ве. Това практически значи, равяването на кораба. През 
че в Космоса няма условие няколкодневния полет Нико- 
за пушене, а за пушачите ня лаев и Попович от време на 
ма място в Космоса. време биваха господари на

Както полетите на Юрий корабите — координираха 
Гагарин, Герман Титов, така работата на отделни части 
и груповият полет на Андри на борда, други изправяха, 
ян Николаев и Павел Попо променяха.

тъма.не, записваха 
наблюдаваха, 
време учеха уроци, правеха 
гимнастика и тн. Всичко то-

ДВАМАТА „НЕБЕСНИ 
БРАТЯ“

ва вършеха толкова нормал 
но, сякаш се намираха в ня 
кой удобен влак на Земята. 

Всичко това представлява

тпажните „небесни бра 
тя” Николаев и Поло
вин бяха в безтеглов

но състояние цели три дни. 
Изминаха път, чпято дължи 

' на е няколко пъти по-голяма 
от разстоянието между Зем 
ята и Луната. Тези двама пс 
гтхическп различни хора из 
пълняваха редица разнообра

1
ХРАНАТА В ТУБИ: НО 

ЗАЩОземното привличане.
Обаче космическите 

ти са свързани с един същес
Вполе-

ече е известно, че кос 
монавтите пият течности от 
туби. Храната им също се на 
мира в туби.

Какво разказваш 

космонавтите
които излагат 
на опасност, за да помогнат 
на науката, имат и една мал 
ко известна материална осно 
ва. Двете в стопанско отно
шение най-развити страни — 
Съветският съюз и Съедине
ните американски щати, стъ 
пили в космическо съревно
вание — отделят огромни ср 

за тези цели. За кос- 
Съе-

твеи биологически въпрос. 
Как ще се чувствува човекът 
там, където силата на земно 
то привличане не действува? 
Дали човешкият организъм 
може да се приспособи към 
едно така „неестествено”поло 
жение? Последните полети 
на съветските и американс
ки космонавти дават все по- 
конкретни отговори на тези 
въпроси.

по—щастливи от Гагарин и 
Титов, защото този път Луна . 
та беите пълна. Луната—кра 
савица изглежда като кълбо, 
което виси в празното прост 
ранство. Твърде добре се ви 
жда, че е кълбо, а не плоск 

изглежда от Зем

ебеешгге братя” донесо 
ха от Космоса огромен 
опит и богатство за тай 

ните иа Вселената, видяха с 
очите си онова, което уче
ните доказваха с мопощта на 
различни апарати.

Пилотът- космонавт на „Во 
сток—3” разказва, че когато 
се отвързвал от седалището 
и тръгвал да се движди—пл 
увал, увисвал в пространство 
то и ме се докосвал до нищо.
Но ако човек се съвие започ 
ва да се върти наоколо като - трябва да се пази от всякак 
пумпал... В безтегловното със во разорение. А за хората има

едства
мическите изследвания 
динените щати изразходват 
годишно 15 милиарди дола- ост, както 

ята... Във Вселената се чувст 
вувах като у дома.-0

ра...

Безтегловно състояние Космосът не може да се о 
пише с думн. Той е наистина 
прекрасен, а нашата Земя о 
ще по-прекрасна. Затова тящс плуват там, където са ос 

тавенн. ,
Спътникът, който обикаля 

лете-около Земята или пък 
щнят спътник от една плане 

подложени на особено 
състояние. Това състояние се ■ съсредоточаване на внимание 

безтегловно състоя то бързо реагиране и физи-
издържливост, Те тряб 

ва най-прецизно да управяв 
кораба, защото и най-ма

От пилотите на космичес- 
ките кораби се търси голям0 тояние може да се живее и 

работи. Абсолютно!
толкова много пространство, 
че никога да не бъдат притес 
нени.

та са

Вторият пилот-космонавт 
на „Восток—4" добавя, че тв 
ърде интересно е когато пи
лотът е отвързан. Като че ли 
увисва между небето и земя 
та. Тогава той не се обляга 
на нищо, пито пък пада. Оба 
че тези условия не действу 
ват отрицателно върху съня 
на човека. Двамата „небесни 
братя” „отивали" да спят в 
определено време, чрез радио 
уредбите си пожелавали „ле 
ка нощ” и сутрин се поздра 
вявали с .добро утро“. Па 
вел Попович казва, че ниго 
един път не „закъснял" на 
работа. И не само това. В да 
лечното пространство двама 
та космонавти пеели песента 
„Синя планета”, договаряли 
се какво да правят, съобща 
вали кой какво е забелязал.

нарича
ние. Наистина силата на зем
ното привличане не може да 
се изключи отведнъж. Макар 

по-слаба, тя все пак се

ческа

ат с
лката грешка може да дове
де до катастрофални последи 
цн. На днешното равнище на 

тя може да се компенсира, развитие на техниката пове
да се доведе в равновесие с кът все още остава най-уни- 
действие в обратна посока, в верса\ен. От човека 
този случай със центробежна МОже да се очаква умело 
та ат, която действува! на сп 
ътника. Тази сила се стреми 
да го отхвърли от Земята съ 
що толкова, колкото го прив

Предания за 

една липа
простира до крайните граип- 
1щ на пространството. Ооаче

винаги В Новиград, в Подравско, 
в парка се намира голямо 
дърво — липа с което са свъ 
рзани най-различни предани 
я. Това е най-старото дърво 
в този край, което някога е 
служило като позорен стълб. 
За тази липа феодалните гос 
подари са връзвали селяни
те и ги измъчвали.. Постари 
те хора от Новиград си спо 
мият за дните, когато в това 
дърво са се намирали халки 
и синджири, за които няко 
га са били връзвани сслянй

правилно да постъпи при вся 
ко непредвидено явление, до 
като автоматичните уредби 
са приспособени да извърш 
ват само онезн работи, кон
то са предвидени. Обаче в
космическите 
е същинска загадка. Той се 
намери внезапно в условия, 
които съществено се различа 

от онезн, в конто е бил 
негови прел-

лича.
Съществената разлика на 

състояние от обнкнове полети човкът
това
ното се състои в това, че въ 
обще изчезват всички възмо 
жностн да се опредеш! кое е 
„горе”, а кое „долу". Въз ос 
нова на

ват
той нстопиш 
ходни поколения. Дали ще 
може да извършва редицата

предметите 
ще се движи в онази посока, 

са блъснагй, иначе

това.
.Луната ми се усмихна— 

казва Попович.— Тук бяхмеКосмонавтът на „Вссток—3“ — майор Андриян Николаев те.в която


