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ЗНАТЕН ГОСТ НА НАШАТА СТРАНА ЕДИН ТРУДОВ КОЛЕКТИВ ЗАСЕДАВА

По-голяма насшойчиеосш за хуманно 

и солидно обслужване на Пътниците
Съветският космонавт Герман Титов ще 

прекара 10 дни в Югославия
На 8 

дина в
различни оправки, дефекти 
и пр.

септември тази го- 
транспортното пред

приятие „Бесна кобила се сь 
стоя събрание

та са дадени по-стари коли. 
Същото положение е при ра 
ботнпците от товарния цех 
на предприятието. И сега о 
ния, които са получили по- 
слаба кола се оплакват, че 
не са в състояние да реали 
зират нормите си.

Особено живи разисква
ния се развиха между рабо 
тниците от този цех. Тук е 
имало доста трудности и не 
разбиране по отношение на 
работата. Един от шофьори
те се оплаква, че камионът, 
с който вози не в състояние 
да постигне нормата защото 
често е в дефект и пр. и ис- 

непременно да 
се намали нормата. Забележ 
ките му не се оказаха напъл 
но основателни защото той е 
злоупотребявал своето поз
волително — давал камиона 
за обучение на много други 
лица и това може би е една 
от причините, че той често 
е имат дефекти.

е бил посрещнат 
па СИВ и
Съюзния съвет за научна ра 
бота Милентие Попович гла
внокомандващия на военно- 
въздушмите сили генерал-по 
лковник Зденко Улепич, по
дпредседателя на народния 
отбор па Белград Милич Бу- 
гарчич и други изтъкнати ръ 
ководители.

от члена
председателя на К онку ренцията 

продължава
на трудовия 

колектив, на което бяла раз 
гледани най-актуалните вън 
роси из живота и работата 
на предприятието. Един от 
иай-важните проблеми, с ко 
пто

Конкуренцията за пътници 
измежду „Единство" от Вра 
ня и „Бесна кобила” продъл 
жава. Някои шофьори кон- 
дуктори и по-нататък непра 
вилно гледат на този въп
рос. Взаимообвиненията и о 
бидите продължават. Пак ст 
ава отнемане на пътници и 
багаж, пак неприлични ду
ми и подобно. В последно 
време е започнала намесата 
на органите по движението, 
но по-видни резултати до се
га не са забелязани. Сега пъ 
тниците спокойно влизат и 
във вранските кола. И това 
предимно ония, които не мо
гат на станат в босплеград 
ския автобус. Все пак значи, 
няма опасност нито за едно 
от предприятията. Хората 
пътуват постоянно, работа и • 
ма. Само трябва да се прекъ
сне с досегашната обноска 

персонала

се бори предприятието 
в настоящия момент, е слаба 
та дисциплина от страна ня 
кои .млади работници, преди 
мно шофьори.

Още в началото на разис
кванията по отношение на 
дисциплината, ясно изпъкна 
неразбирането на нуждата 
от същата ог страна на ня
кои млади шофьори I и П 
категории или шофьори от 
товарния транспорт. Пред
приятието разполага с голям 
брой солидни коли, които са 
доверени на най-способните 
шофьори и кондуктори. 

новоприетите

Съветският гост бе приветс 
от подпредседателятвуван

на градския народен отбор 
Милич Бугарчич.

Отговарайки на сърдечно
то приветствие, майор Герман 
Титов между другото каза: 
„Ние ~ много сме слушали за 
ващата страна и радостни сме 
че ще можем повече да узна

мука

ем и да я опознаем от по-близ 
ко. Бях още малък, когато по 
време на Втората 
война слушах за свободолюби 
вия и геройски 
народ. По-късно слушах от 
своите по-стари другари, съ
ветски войници и бойци за бо 
рбата в Югославия която бе 
завоювана от ф‘ашисткия за 
воевател и за борбата на съ
ветските и югославски войни 
ци против общия неприятел. 
Но — каза накрая майор Ти 
тов — както казва поговор
ката „по-добре е един път да 
се види отколкото сто пъти 
да се слуша”.

световна На или
по-късно постъпили на рабо

югославски
Има и други проблеми

В последно време често пъ 
ти е нлвало до недоразуме
ние помежду механизаторс- 
кия цех (работилницата и 
шофьорите и служащите. 
Последвали' са й различни 
взаимообвииения измежду 
тях. Така например, някои 
шофьори негодуват против 
това, че служащите получа
ват пълните си заплати, а не 
колцина шофьори поради 
това, че не осъществили реа 
лизацията са получили 80% 
от заплатите си. На заседа
нието се дойде до заключе
ние, че всички работници и 
служащи трябва да приемат 
по равно, защото именно шо 
фьорите и кондукторите са 
производители, а не служа
щите в канцеларията. Стопа 
нските единици тук значи 
не са правилно поставени.

И останалите разисквания 
във връзка с работата и реа 
лизиране да нормите в пред 
прнятнето бяха доста гради
вни и полезни.

В управата на транспорт
ното предприятие, често при 
стигат оплаквания по отно
шение па услугата. Някои 
работници по транспорта са 
се забравили и са вършили 
непозволени работи. Така на 
пример, едни коидуктор за 
направените услуги на хора 
та започнал да взема мито! 
Тази постъпка от страна 
кондуктора бе най-остро ра
зобличена па заседанието 
на трудовия колектив. Таки 
ва и подобни постъпки мо
гат да навредят па предприя

тиего и то загуби много от 
репутацията си.

При други служащи и ра
ботници в предприятието е 
имало неточни

м е ж д у 
на двете транспортни пред
приятия, когото трябва да 
сътрудничат, а не да си кон 
курират.

Само със солидна услуга и 
добра работа предприятието 
може напълно да си обезпе 
чи успешна работа. По този 
начин и пътниците ще бъдат

калкулации 
н пр. Всичко това бе изнесе 
но на заседанието и разгле
дано най-подробно. Покрай 
това беше разкритикувано не 
другарството измежду шоф 
ьорите от П и I класа и ос
таналите работници в пред
приятието, които 
пасивни при вършенето на

доволни а и членовете на тру 
довия колектив на „Бесна 
кобила”.оставали

М. А.Биографията на Титов
Вторият съветски космона

вт майор Герман Степанович 
Титов е роден през 1935 годи 
на в с. Верхнее Жилино — 
в Алтайска област. Баща 
му е учител в пенсия. След за 
вършено средно образование 
постъпва във военновъзду
шно училище във Волгород. 
Оженен е за Тамара Василев 
на, родена през 1937 година.

Неизползвани средства 

за информации
Една мала неофициална апкета на тема: „Колко сме 

осведомени за обществспия живот в комуната” е дала 
един значителен отговор — „не колкото се може”.

Хората не са имали пред вид събрапията на избира
на обществено-политическите организации, на 

които осведомяването с безупречно, но използването 
редицата средства за информиране, 
в комуната, а стоят неизползвани, или се ползват за дру 
ги цели.

В Димитровградско например съществуват две радио 
уредби и може би наскоро броят им ще се увеличи. Но 
информативните предавания са били ограничени па оби
кновени обявления за кино 
за инжектиране па добитък против болести. В много се
ла липсват информационни табла и вместо тЯх обявлени
ята и съобщенията се лспЯт на вратата па кооператив
ния магазин или на кръчмата

Детайл от посрещането на Титов
ски космонавт, майор Герман 
Степанович Титов със съпру 
гата си.

На аерогара Сурчин Титов

От 11 септември тази годи
на в нашата страна се нами 
ра като гост на югославското 
правителство вторият съвет-
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телите и
па

които съЩестуват

УЧЕНИЧЕСКА РАДОСТ И ГРИЖИ
и други представления или

Хората пропускат срокове, хората не са осведомени. 
И, разбира сс, понякога търпят последици не по особена 
собствена вина.

Другият въпрос е по-сериозен: На последните събрания 
па избирателите например са станали сериозни разисква 
пия но много пъпросн на обществения живот в 
комуни. До идущото, събрание хората ще работят, ще 
лагат усилия да осъществят заключенията, приети па съ
бранията, и когато дойде друго събрание пак ще разис
кват и ще си отидат. В интервала обаче сс чувствупа ли 
пея на връзката, която предлага организираното инфор
миране на хората.

Н не само това.

нашите 
по-

Пленум на ЦК 

на Съюза па 

сръбските 

комунисти

Сега се готвят общински статути. Мнението па изби
рателя не може да сс препебрегне при приемането и 
утвърждаването на тези общински устави. Ио обикнове
на, често суха реч на длъжностното лице пред едно съ
брание не може да предложи па хората по-широко съг- 
лсждаис на работите. По-бедпи ще бъдат и разисквания 
та на избирателите при обсъждапсто на статутите.

Ако информацноппитс средства правилпо се използ
ват, те биха подготвили, хората да съгледат в проектите 
общите тенденции на общеотвепото устройство и съвку
пната дейност па своята обществено-политическа 
номичсска единица в бъдеще, да ги обмислят и да сс ан
гажират а това се иска — в активна работа и участие 
в обществения живот.

Считаме, че пяма оправдание да се каже, че ипфор- 
мации чрез радиоуредбата изисквали

Днес, 18 септември тази 
година, ще се състои Пленум 
на' Централния комитет - на 
Съюза иа сръбските комуни- 

На дневен ред е доклад 
за актуалиите задачи на Съ- 

комунистите на Сър-

И ИКО-сти.

юза на
бия. Доклад ще поднесе сек
ретарят на Централния коми 
тет на Съюза на комуиисти- 

Сърбия Йован Весели-

и лице, и средства. 
В пашите културпо-просвстпи институции има лица, ко 
ито биха могли да бъдат използвани за тази цел, да бъ 
дат чрез емисиите връзка между избирателя или члена 
на обществено-политическа организация 
институции на властта и организациите.

ПЪРВИТЕ ЕСЕННИ ДНИ СА ПРЕД ПРАГА.
ЗА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ТЕ НОСЯТ И МНОГО РАДОСТ, И МНОГО ГРИЖИ 

нови ЛЕКЦИИ, НОВИ ЗНАНИЯ И ТРУД, КОЙТО ПОЧТИ БЕЗ

И ТЕЗИ

те на
нов. . .. . „

Пленумът ще се състои в 
сградата на Народната скуп- . 
щина.

и оъответпите— ОЧАКВАТ ГИ 
ПРЕКЪСВАНЕ ЩЕ ТРАЕ ДО ДРУГОТО ЛЯТО............

ВРЕМЕТО ТЕЧЕ НЕУСЕТНО. ТОВА КАТО ЧЕ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ 
МАЛЧУГАНИ ОТ ИЗАТОВСКОТО УЧИЛИЩЕ.

М. Н. Н.
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ПО СЛУЧАИ ГОДИ
ШНИНАТА ОТ 

БЕЛГРАДСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Телеграма яа президен
та Тито до председа
теля на Президиума 

Народното събра- 
иа НРБ по случай 
9 септември

на
нае

Президептьт на република 
та Йосип Броз Тито е изпра 
тил телеграма до председате 

' ЛЯ па Президиума па Народ- 
събрание на НР Бълга- 

Ганев със след
ното
рия Димитър 
ното съдржание; ,

„По случай националния 
празник на Народна републи 
ка България Ви изпращам 
от името на югославските на 
роди и от свое име искренм 
поздравления и най-хубавм 
благопожелания за благоден
ствие па приятелския българ 
ски парод и за Ваше лично 
щастие.”

„Съвестта на човечеството" — така бе паречсна от 
миролюбивата световна общественост Белградската кон
ференция на ръководителите на държави и правителст
ва па пеобвързапите страни, която преди една година, 
яа 1 септември 1962, се състоя в Белград.

Една година след това историческо събрание па нсо 
бвързаните страни са постигпати зпачителни резултати 
тю осъществяване замислите и целите на Белградската 
конференция. Избирането на У Таи представител на не
обвързана страна за изпълняващ длъжността генерален 
секретар на ООН, ликвидирапето на колониалното гос
подство в редица страни по света, вклЮчаването на псоб 
вързани страни в Комитета за разоръжаването, икономи 
ческата конференция в Кайро, издигапето на автори
тета на ООН в разрешаването на световните проблеми и 
значителните крачки, направени през тази година в раз
решаването на спорните международни въпроси чрез 
преговори и споразумяване са богата равносметка на то
ва изключително важно за световната обществепост съ
брание.

БРЕЖНЕВ 
В ЮГОСЛАВИЯ

Машата делегация па Белградската конференция
На 24 септември в Югосла 

вия ще пристигне па офици
ално посещение председател 
ят на Президиума на Върхов 
ния съвет на СССР Леонид 
Брежнев. Посещението идва 
по покана на президента на 
ФНРЮ йосип Броз Тито, 
Председателят на Президиу
ма на СССР Брежнев с това 
връща посещението, което 
президентът на ФНРЮ Но
сил Броз Тито е направил на 
СССР през 1956 година.

По случай една година от КонферспциЯта по молба 
па в. „Борба” участниците в Конференцията са дали 
свои изявления, част от които поместваме за нашите чи 
татели в изводи:

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФНРЮ ЙОСИП БРОЗ ТИТО:
„Днес, след една година, вече можем да оценим ка

кво значение е имала Конференцията на ръководители
те на държави и правителства в Белград в международ
ните отношения през този период. Цеността па това ви
соко съвещание се показа и в Обединените нации, и из- 
въп тях. Икономическата конференция на представите
лите на страните в развитие, в Кайро тази година, пока 
за единодушието в схващанията пе само за нуждата от 
по-нататъшни съвместни акции па тези страпи по ико
номическите въпроси от международно значепие, но и 
необходимостта и възможностите това сътрудничество 

да се разшири и върху много други страни, които имат 
същи или подобни проблеми и грижи.

Досегашната практика показва, че тези акции и де
йност на необвързаните страни не са в разрез с ролята на 
ООН, но тъкмо обратното, укрепват ролята на 
доприпасят за нейната универсалност.

На края бих искал да изразя надежда, че занапред 
ще се осъществят още по-тесни контакти и сътрудниче
ство пе само между страпите, чиито ръководители под
писаха Белградската декларация, но съща така и с дру
ги страни.”

Страни за които се говори

ЗАПАДЕН ИРИАП (ЗАПАДНА НОВА ГВИНЕЯ)
В край-
острова
мочури

ло 730.000 жители, 
брежната част на 
се намират огромни 
ща, а вътрешността му е из 
пълнена о непроходими пла 
нини, чиито върхове надми
нават 4,500 метра височина. 
На Нова Гвинея съществу 
ват само две годишни време 
на: период от май до ноемв
ри. --пгато духат югоизточ
ните пасати, и период на се 
верозападннте монсуни от— 
декември до април.

Западен Ириан (Нова Гвн 
нея) беше последната възли 
шка на каменната 
XX век. Почти половината 
от този остров владееше Хо 
ландия, предимно западната 
му част още от 1602 година 
от времето когато компания 
та на холандската Източна 
Индия установяваше търгов 
ски монопол над тази част 
от Малайския архипелаг.

Първи португалците са за 
белязали този голям остров 
през 1527 и през 1545 голина. 
Испанецът Иниго Ортиз ле 
Ретез го нарекъл Нова Гви 
нея, понеже считал, че тузе 
много население прилича на 
негрите в Гвинея на запад 
ния бряг на Африка.

Западна холандска Нова 
Гвинея заема повърхност от 
около 225.000 квадратни кя 
лометра. Счита се, че на то
ва пространство живеят око

На 17 ав]-уст 1945 година 
бе провъзгласена независи
мостта на Индонезия. Тази 
дата обаче не беше и край 
на борбата за' независимост 
и пълен суверенитет, защо 
то той бе признат едвам' пр 
ез 1949 голина и окончател 
но—през 1955 година. Изгра 
ждането на новата републи 
ка бе придружено от продъ 
лжнтелна борба против ко* 
лониал петите, понеже и по 
—нататък държеха под св 
ое владичество част от земи 
те й: част от остров Тимор 
(португалците), Борнео (ан 
гличашгге) и Нова Гвинея 
(холандците).

На 15 август тази голина 
под опекунството на ООН, а 
въз основа на плана на аме
риканския дипломат Бекер, 
най—после бе подписано хо 
ландско—индонезийско спо 
разуменне за Западен Ири 
ан (Нова Гвинея).

епоха в

Положението 

6 Алжир
На 13 септември Подитбю 

рото на Алжирското нацио
нално освобождение е обяви 
ло кандидатната листа за из 
биране на 196 членове за 
първото алжирско учреди
телно събрание.

Това е новата кандидатна 
листа, която след консулта
ции на Политбюрото с ко
мендантите на военните об
ласти е претърпяла някои 
изменения. В нея вече не се 
намира името на председа
теля на Временното алжирс 

_ ко правителство Беи Юсеф 
’ Бен Хеда, който бе обвинен 

от генералния секретар на 
Политбюрото Хидер за оказ 
ване подкрепа на движение 
то на военните области про
тив Политбюрото. Между 
кандидатите също така не

ООИ и
Островът изоблиствува с 

нефт, от който една част се 
намира в ръцете на холандс 
ки и американски компа 
нии. Установено е, че ново- 
гвииейските планини крият 
в недрата си богати 
залежи на злато, сребро, ко 
балт и други ценни метали, 
мо поради планинскя харак
тер на острова, тяхната екс 
плоатания не е била значи
телна. За развитието на селс 
кото стопанството в Нова 
Гвинея за сега все още няма 
благоприятни условия.

Но затова тук има 
прекрасни условия за разви 
тие на животновъдството, 
което и за сега е доста раз
вито. Риболовът и произвол 
ството на седеф са вижни 
стопански отрасли в Нова 
Гвинея.

Поради дълговековно роб 
ство и изолираност от цен 
трите на цивилизацията, та 
зи част на Индонезия днес е 
все още на ниско културно 
стъпало. Туземното населе
ние от централната част на 
острова като че живее в дру 
га епоха. Обаче, много изво' 
ри сочат, че на този далечен 
острова е съществувала бо 
гата цивилизация преди по- 
робябането му от страна на

з'ападните колониалистд

ДЖАВЛХЛРЛАЛ ПЕРУ, индийски премиер: „Коафе 
ренцията на необвързаните в Белград е представлявала 
толям принос за отслабване на международното напре
жение, на световния мир и за укрепване на приятелското 
сътрудничество между народите”...

— ГАМАЛ АБДЕЛ НАСЪР, президент на ОАР: „..Ко 
нфереициЯта, състояла се през септември 1961 година в 
Белград, бе организирана истипски и почтено, с цел да 
се осигури световният мир... Някой е склон да мисли, че 
политиката на необвързване е израз на егоистични на- 
мерепия, за да се прибави полза от сегашните световни 
стълкновения. Нищо от това не с по-далеч от истината”.

„НОВО ВРЕМЕ“ ЗА ЮГОСЛАВСКАТА 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Съветският външнополиги 
чески седмичник „Ново вре 
ме” неотдавна е публикувал 
статията „Бележки за югос
лавската външна политика”, 
в която се изтъква, че „ос
новата на югославската вън 
шпа политика са принципи
те на мира, мирното съвмес 
тио съществуване на държа 
ви с различни обществени 
системи, ненамеса в работи 
те на други страни, сътруд
ничество и взаимно зачита
не на националната незави
симост. .. След топа се нз’1 
тъкква, че Югославия се зае 
тъпва за политика на добри 
отнощеиия със съседните 
страни и подкрепя идеята за 
превръщането на Балкански 
я полуостров и Адриатически 
я район в зоиа боз ядрено и

ракетно въоржение. В стати
ята се говори и за съветско- 
югославските отношения, ка 
то се казва, че по-много ме
ждународни въпроси, засяга
щи международния мир, 
СССР и ФНРЮ имат еднаки 
становища.

Изтакват се също та
ка положителните опити на 
югославско-съветското сът
рудничество през последни
те месеци: разменните посе 
щения на министрите на вън 
шнмте работи, пребиваване
то на югославската парла
ментарна делегация в СССР, 
спогодбата за разширяване 
на стокообмена и се казва, 
че Съветският съюз изграж
да своите отношения с Югос 
лавня върху основите на 
равноправие, приятелство и 
взаимна полза.

— ХАЙЛЕ СЕЛАСИ, цар на Етиопия: „...През изтек
лата година можахме да констатираме със задоволство, 
че изключително могъщото влияние на Белградската ко
нференция е допринесло за укрепването на междунаро
дния мир...”

— ИБРАХИМ АБУД, президент на Судан: „...Бел
градската конференция сложи основите на по-нататъшно

сътрудничество. Успешният 
стопапското

се намира и бившия, минис
тър на въоръжаването Бу- 
суф, бившият шеф на каби
нета н аБен Хеда Мохамед 
Бен Яхнастопанско и техническо

край на конференцията за проблемите па
състояла се в Кайро, е една от могъщите про- 

бслградсиия дух, който се развива и засилва”... 
— ПРИНЦ НОРОДОМ СИЯНУК, шеф па Камбоджа: 

„В Белград сс роди моралната сяла и ние от Камбоджа 
желаем тази сила никога да не се колебае и Яепо, и мо
гъщо да сс прояви всякога, когато в света сс погазват 
правдата и легитимните права на народите...**

— КВАМЕ НКРУМА, президент - на Гапа: ...Бсл- 
поифепегцпя не създаде трети блок. Тя уста- 

солидарност между необвързаните страпи

и двама членове 
на временната изпълнителна 
власт Бен Тефтнф и Белаид 
Абдесалем.

развитие, 
явн на

Имената на подпреседател- 
я на времеиото 
правителство Крим Белка- 
сем и председателя на 
менната 
власт

алжирско

пре-
изпълнителпата 

Абдел Рахмаи Фарес се 
намират и в най-новата 
дидатна листа. Изборите са 
насрочени за 20 септември.

градската 
йони дух на
и ориептироска към опазвапето кя мира, която сега иг
рае благотворна роля за отбрана на човечеството от уии 
щожепис.”

кан-

■ гъ-

ви взаимни разменни поеещепип нС на най 
-високи представители на дпете' страпи. 
Такава бссмиелицз веролтпо е могла да се 
появи в издание па БКТТ, защото на ня
кои пейщ1 автори по някаква причина из 
глежда не сс прави такова развитие 
ношепията между Югославия и Съветския 
съюз.

ложптелпи резултати.
Още повече, и ЦК па БКП п своето 

тчайПедоТПИе КЪМ бЪлгаРСКпя парод по ^ 
септс^Г™ КГТСМВРИ «"Убликувано па ? 
зва следното: ЛГаРСКИТС ““

..Трудещите се - от 
задоволство дочакаха 
репването на 
връзки с ФНРЮ”.

дугт от Приветствието и е трябвало да 
жеггне па

КАКВО ПРЕЗ ТЕЗИ ДНИ СЕ ПИШЕ ЗА 

НАС В СЪСЕДНА БЪЛГАРИЯ на от

пашата страна съо 
разширяването и ук 

икономическите и културни
воала на скръб и загриженост заради ня
какво си пропадане па социалистически
те идеи в пашата страна. Така например 
се казва, че „югославският опит” за счциа 
лнсткческото изграждане не е нищо друго 
освен компрометиране идеята на социалис
тическо общество, което заплашва с въз- 
върщането на капиталистическия порядък в 
днешна Югославия”. И за да спаси „социа 
листцчсската идея”, която а Югослави се 
„компрометира”, авторът па статията в па 
игата на БКП бойно настроен апелира да 
се продължи със „систематическо разоб
личаване на Югославските рсвнзнописти, 
на тяхната практика и „теория”...

В книгата па БьЛ, пакто това прнли 
ча на клеветниците, се намира известният 
китайско-албански шаблон, според койте 
„те (гагоелавлнлте — заб. па ред.) се опит
ват да разбилт единството на социалисти
ческите държави, клеветят Съветския съ 
юз и настояват да отделят стра1тте на на 
родната демокрация от него”.

Предполагахме, че в България вече 
няма хора, които сс запимазат с такива без 
смислици. Пима авторът пе е смешен н на 
себе си. като например твърди, че у нас се 
клеветил Съветският съюз, когато всеки 
що-годе ип*формирап човек знае, че ме
жду Югославия и СССР се поддържат ■ 
развиват нормални н приятелски отноше
ния, че успешно се развива взаимното сът 
рудничество и че в същия дух стават жк-

В издание на Българската комунисти
книгата Като автор на цитираната статия е по 

дшкан някой си Цонков, 
лоеофскитс науки. -Самият 
чпост не е много значим

чсска партия тези дни сс появи 
.Акгуални проблеми на нашата съвреме-

статии и чи
кандидат на фи 

автор като ли 
в тази работа, 

макар че от текста може леко да се заклю 
чи, чо става въпрос за твърде 
враг па социализма. Всичко, "което 
но този път за нас, е само 
отдавна ощг-вепнте сталински псувни и 
клевети. Излишно бк било да се полемищ- 
зира с тях, защото тези псувни сами ’ за 
себе си п от само себе ся са достатъчно ап 
теитична идеологическа и политическа ле 
пггнкация на всички опия, конто днес си 
служат с тог.а пеславно наследство. Пай- 
мпогото, което меже да открие 
къз текст е, че в България още 
ця и групи, конто в такъв — 
начин размислят за „проблемите 
та съвремепоет” Толкова повече 
може да се игнорира фактът, че страници 
те на една книга в издание па БКП 
тавеш! за такива статии за социалситичес 
ка Югославия. Ясно е, че появата па една 
публикация с такова съдържание 
цата па съседна България не може 
полза за развитието на 
труднмчеството между
лгария. Но известно е обаче, че и в после
дно време ндй-отгопорни български лично 
сти неведнъж са се изказвали положител
но за тези отношения. А и факт е. че в ра 
зни области са забележели определени по

ност”. Книгата съдържа дег.ст 
тате лят в две от тях ще намери цял 
клевети против Съюза ка югославските ко
мунисти н нашата, страна.*

Между другото тук може да се проче 
„Югославската комунистическа нар 

цо-раио е била окупирана от 
Авторът

са могли 
отра- 

отаошешш, н 
към по-нататъш 

взаимното сътрудничест- 
се съпоставят с текста от

ТУ„, кнГ^ре^ца“0 з°а

папоСлТе*?1ОСТ' ДРУГОТО ~ приветствие към народа. Затова човек
кя въпрос, какво 
то на

куп се разберат, и като
съществуващите 

като израз па стремление 
по развиване на 
во. Когато обаче 
споменатата

загрижен 
е каза

преплссгпе на
те, че 
тия много
рсвизионистическо ръководство.
„забравя”, че ръководството на СКЮ, за 

книгата се пазва, че е „окупирало 
есчс предвожда 

па-
косто в
КШО", цели 25 години 
работническата класа и югославските 
роди. Преди 21 година то организира осво 
бодктелната борба против хитлеризма и съ
юзниците му, организира п доведе до побе
да социалистическата резолюции, организи
ра и ръководи с изграждането на социалисти 
ческо общество у нае. Впрочем дали иззб- 

необходчмо това да се напомня на а- 
пздателя на тази книга? Сигурио

оправдано си поста- 
е п същност становище 

вия 1.ъ„ ^ У-. ,СТИЧеСкаТа партия па Бълга- 
чсството ВГс3“С от"ошенията и сътруднм 
госл'-* пиг т?С СЪседиа социалистическа ГО- 
поптчп!.- т,'^°КаТО в прксстетзнето се пре- 
та по тнъ'УХ СЪтРуДНичество, в книга- 
диоа и п, Де РУТале" ,,ачи“ се пропаган-^еаскаРЮгДоУслПаие“^"Г

говорните Фап-г °*а Д* сИ ««Размислят от- 
да кажат 1?" в ВългаР«я. та поп. 
аовшцП ^„дТпо?еЗИ ПР0Т~«»«п„ ст*

едгш та-
има едипи 

дух и по такъв
на наша- 

пък пе
що е 
втора и
не, защото пе са жертви на незнание и за
блуда. Касае се зз зло намерение, а в пе 

компания винаги са били псистпнатз

са ос-

в столи 
Да е от 

отношенията и съ- 
Югославия и Бъ-

гова 
а клеветата.

За социалистическото изграждане в 
книгата се говорп с подигравателна злоба 
м бюрократнческа надменност, която не дъ 
ржи сметка за делата, постиженията, опи
та и чувствата на други народи и двнже- 
ния. В случая зсичко това е забулено въп *) Книгата 

то свиждане при е.
е продавана и на гранично- 

Долни Криводол.
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3АКТУАЛНО

——     изацинте нз ССРИ
“И доклади обппм шкр
Цифри -поел д»! “ени с
общннскитрРиД Л“ле,атите иа
фереиишТЦ; °1^ЙСК"
димно да изтъкнр6 Пре' 
лите се зпс<-»^Нем СЪстоя- 
ння, както6^,,НЯ в" «*““«•
“»« “ разгл^Г™»' 

ботатаТ1,Р “* ««'«та

СТОПАНСКИ НОВИНИ
ЗАЕТОСТТА РАСТЕ •IТази есен ше се състоят из 

бории конференции, на кои 
ю ше бъдат избрани околий 
ски 11 общински ръководства 
на Социалистическия 
както и ръководства на мес 
тннте организации. В дей
ствителност, според Статута 
ка ССРНЮ, изборни конфе
ренции ще бъдат устройвани 
всяка година. Тъй като 
дните избори са били 
дени през 1960 година — 
га предстои същата

111111111111111Ш1ШШШ1Ш111Ш1ШИЯ1ШШ.11111ШШ11111111Ш11П111Ш11111ШШШ11Ш111М1Ш11Ш111111

иизации. Обаче, ония местни 
числени™’ К0НТ° имат пс>

Според данни на Съюзното статистическо управле- 
май в стопанството са били заетичия Така 

ставителен 
който всички организации са 
били
бора на Социалистическия 
съюз — не се. показа ефика
сен, особено когато става ду 

за Изпълнителния отбор 
Поради това, 
свети
при избора па работници, 
млади хора и жени. Сведени 
ята говорят, че до сега длъж
ността председател, нито в е 
днн случай не е заемал работ 
ннк вклячен в производст
вото.

За по-ефикасно действие 
на ръководствата на органи
зациите на Социалистичес
кия съюз се смята, а и пред 
ложено е, околийският от
бор на ССРН да не наброява 
повече от 51 до 71 член, а об 
шинският отбор на Социалис 
тическия съюз — от 29 до 51 
член. За членове на Изпълни 
телния отбор на Социалисти
ческия съюз на околията ще 
бъдат предложени най-много 
15 члена, а в Изпълнителния 
отбор на Социалистическия 
съюз на Общината — най- 
много 11 члена.

ние б края на месец 
2,818.000 лица, което е с 58.000 лица повече, отколкото 
през месец април. Най-много новозаети има 
стопанство — 22.000 лица, слел това в строителството 
— 13.000; з промишлеността и рударството — 7.000 п 

Гледано по републики, най-много новозаети има .з 
НР Хърватско — 20.000; в Сърбия — 15.000; НР Македо 
ння — 9, в НР Босна и Херцеговина — 8.000 новозаети 
рабопшци. Увеличението на нова работна ръка пре»

същия:

нареченият пред- 
снстем, споредподружници предва

рително ше организират ре
довни конференции на които 
председателят на подружни- 
цата ще поднесе доклад за ра 
оотата, организационната и 
политическата активност. На 
тези конференции, подружнм 
|ште ще излъчат делегати за 
изоорната конференция на 
местната организация, 
щевремено и ново 
ство

в селскотосъюз.
застъпени в От-

XIIкон

ма
после сега ше се по

пи голямо шп1маи:;е месец май т. г. сравнена с положението през 
месец миналата година достига 182.000 трудещи се.прове

се-
задача.

Изборните конференции 
организациите на Социалис 
тическия съюз ше бъдат 
велени в периода на забеле
жителна активност ца - 
най-масова политическа орга 
низацня, която в Народна ре 
публика Сърбия 
няколко милиона

ГРАДУШКАТА Е УНИЩОЖИЛА МИЛИАРДИа съ-в ръковод- 
— председател, секре

тар и касиер. В ония
И това лято не мина без разрушителни действия на 

стихиите. Суша, град и наводнения нанесоха сериозни 
щети на реколтата. В някои места градът е достигал 
големина на яйце и песница и е унищожил реколтата 
на царевицата, гроздето и зеленчука.

ДРО местни
организации, които имат по- 
мадък брой подружници, а 
не сз

в ра
на околийските и о5- 

щински отбори на Социалис! 
тичеекш, съюз ще бъдат
казването 
вите 
борните

тази
мпогочислени, членове 

те непосредствено се свикват 
на изборна конференция, на 
която се избират отбор ма 
местната организация 
легати за общинската конфе 
ренцня.

в о-
иа помощ на низо 

организации Градушката най-много е засегнала краищата около
Враня', Призрен 

лозя.
наброява 

члена. В 
програмата на предизборна 
та активност в центъра на 
вниманието ще бъдат 
ни въпроси из областта на 
нашия зъншен развой, които 
се отнасят до изпълнението 
на задачи нз областта 
папския и обществен

в предиз-
вТдаТб ^Ф^нинГ/тр^б

олемнната ма организашш- 
те а околийските от 150 до 
250 делегата. При избора на 
делегатите, трябва да 
жн сметка между тях 
намерят повече, отколкото до 
сега, работници п произвол 
ството, младежи и 

Изборните
ще започнат в местните

Жупа (Крушевац и околността му)' 
и други части на Космет. От прочутите жупски 
конто обещавали твърде богата реколта, останало само 

. Счита се, че тазгодишната щета е най,голяма
и де-

пустош
за последните 50 години. Загубите се изчисляват на единактуал

Новите общински милиард и двесте милиона динара.И ОКОЛИ
ЙСКИ ръководства ще бъдат 
по-малочислени отуолкото до 
сега.

най-качественВъв Вранско, където се отглежда
е нанесла загуба от над един мина сто 

живот.
Тези задачи произлизат от 

заключенията на Изпълнител 
пия комитет на ЦК СКЮ и 
речта на другаря Тнто в Сп 
лнт. В изборната активност 
организациите на Социалис 
тическия съюз особено вни
мание ще обърнат на пробле 
мнте

тютюн градушката 
лиарл и сто милиона динара. Големи щети е претърпяло

околността на Призрен и в 
Косово-метохийската област. Според дан-

се дър 
да се Изборите допускат в тези 

руководства да бъдат избра 
ни видни обществени и поли
тически дейци, ония, които 
ще имат достатъчно време 
да работят в тази организа-

селското стопанство и в 
други части на 
ни, загубата възлиза на около два милиарда динара.жени. 

конференции индивидуални
и обществени не е дотолкова затруднено тъй като 
голяма част 
колтата си.

Положението на производителите
орга- по-

от стопанствата са били застраховали ре-

Пред членовете на Социалистическия съюз 

стоят важни задачи
на производството и 

производителността на НЕФТОПРЕРАБОТВАНЕТО ПРЕЗ ИДНАТА ГОДИНАтру
да, на провеждането на но
вите предписания в разпреде 
ленисто, спестяването, поед 
приемането на мерки за по
добрение работата на органи 

държавното управле
ние и тъй нататък. Също та 
ка, изборните конференции 
на Социалистическия 
ще бъдат проведени в пери
ода на разисквания върху но 
вата коституция.

Тази есен

Нашите домашни нефтопреработвателни заводи ще 
ни дадат идущата година; 316.000 тона моторен бензин, 
18.000 тона специален бензин, '87.000 тона петрол и джет 
гориво, 596.00 тона дизел-гориво, 487.000 гона масла за 
горене, 36.000 тона моторни масла и към 150.000 тона 
битумен и други производни на нефта.

На 7 септември тази годи 
на в Босилеград 
заседание 
ння отбор на Социалнстичес 
кия съюз, на което беше на
правен обстоен анализ на до 
сегашните 
във връзка с предстоящите 
избори в организациите на 
Социалистическия съюз.

На заседанието бе конста
тирано, че не всички органи 
зацнп на Социалистическия 
съюз изпълняват своята пре 
днзборна активност и зато
ва се дойде до заключение, 
че Изпълнителният отбор па 
Социалистическия съюз ще 
трябва з. напред да оказва о- 
ще по-голяма помощ на тези 
организации. Освен това и 
лятната полска работа е поп

На заседанието бе разгле
дан и въпросът за есенната 
сеитба, в която има сериоз
ни слабости, понеже досегаш
ните приготовления са съв
сем недостатъчни. Пробле
мът на стоковия фонд е е- 
дин от най-парлнвите въпро 
см, който търси незабавно 
разрешение.

речила досга на тази актив
ност. Носителите на предиз
борната активност по селата 
и занапред ще бъдат различ 
ните секции и подружници 
в организацията на същите.

Обща оценка на Изпълни
телния отбор на Социалисти 
ческия съюз е, че подготов
ките трябва да се засилят.

се състоя 
на Изггьлнмтел-те на

насЗа тази цел нефтопреработвателните заводи у 
ще преработят към 1.712.000 топа суров нефг, от което 

Риека ще се преработят 550.000 тона а в Сисък и Бос
ненски брод по 580.000 тона.

съюз
пр1потовленпя в

ше бъдат извър 
шени и приготовления за до 
насянето на 

планове за 1963 година, кои
то, съвсем естествено, ше бъ 
дат в центъра на внимание 
то на членовете на Социали 
етическия съюз.

ЗАСТОЙ В ПРОДАЖБАТА НА ТЕКСТИЛ
обществените Тазгодишното полугодишно производство на теко- 

тилни стоки е с 9% по-голямо от полугодишното про
изводството през миналата година. През първото шест
месечие са произведени към 
памучни и изкуствени тъкани, над 15 милиони кв. метра 

над 3 милиона метра ленени и към 12 милиона
естест-

По наташа сшрапа
154 милиона кв. метра

Европейско иървенешво йо лека 

ашлешика
вълнени,
и 800 хиляди метра коприна — изкуствена и 
вена. Значителна част от това производство е преработе 
но от конфекцията, по значително количество е остана
ло складирано в магазините. Запасите от памучни и. цел- 
тъкани например са с 9696 по големи в сравнение с ми
налата година, от вълнени тъкани с 30% и коприна с 
51%. Нарастването на запаси се забелязва и в конфек
цията. Обяснението е, че продажбата на стоки се спъва 
от високите цепи на дребно н че значителни количест-

демодирана вече, стока.

Може би, това е момент 
да се кажат няколко думи 
и за изборни събрания на Со 
циалистическия съюз. Често 
пъти досега губехме доста

На. 12 септември на стадно 
на на ЮНА президентът на 
ФНРЮ Йосип Броз Тито тър 
жествено откри Седмото ев
ропейско първенство по лека 
атлетика. Тези дни Белград 
има няколко хиляди жители 
повече. Седмото европейско 
първенство по лека атлетика 
е събрало на белградските у 
лици поклонниците на този 
спорт от всички меридиани 
на Стария свят и гости от А- 
мерика, Япония, Източна А- 
фрика, Австралия...

На първо място са състеза
телите; 842 имена — 652 мла 
дежи и 190 девойки. Най-мно 
гочислеи е общият германс- 

| ки отбор е 150 състезатели, а 
най малочислен е отборът на 
Малта, който в Белград зает 
ъпва само един човек.

От 28 европейски страни, 
участвуващи ма европейско
то първенство по атлетика, 
Германия участвува е 150 
състезатели, СССР—87. Аиг 
лия—81, Полша—63, Франция 
—49, Италия — 49, Югослави 

— 44, Унгария—42, Финлан 
я—23. Чехо- 
Румъмия—22 

Норвегия—20- 
Швейцария—19, Турция—18- 
Гъпция—16, Белгия—11. Исп* 
ни»—11 Австрия—10, Холан
дия—9. Ирландия—7. ДпниЯ—
4. Исландия-4, Люксембург—•
3, Лихтенщайн—2, Малта—1.

Покрай многобройиитс лю
бители от цяла Югославия,

на състезанията на ЮНА пр 
исъствуваха и над 6.000 гости 
от чужбина. 1

Състезанията приключиха 
на 16. т. м. Общо мнение е, 
че са проведени с пълен ус
пех.

НОВ ДАЛЕКОПРОВОД 

В ДИМИТРОВГРАД
ва представляват нетърсена,

Обратно, конфекцията е забележила добри резул
тати, особено в износа. Тя все повече си пробива пътува 
чуждестранните пазари. :. — .• - 34

гГ.
ЗАДОВОЛЯВАЩ БАЛАНС НА НАШИЯ ИЗНОС г.

износНа панаира в Загреб 

участвуват 6000 

изложители

У.'.-/'. >

шт Ш За първите седем месеца тази година нашият 
е надминал 103 милиарда динара, което в сравнение 
със същия период от миналата година е в повече с око
ло 3 и половина милиарда динара.

;г.‘3
Износът на индустриални стоки е бил по-забележн- 

телен от износа на хранителни продукти и зърнени хра
ни. Така например ставката на износа на машини н 
електросъорження и на моторни превозни средства и 
части е достигнала 23 -милиарда и 182 милиона динара, 
или 143% в сравнение с миналогодишния износ. .Износът 
на суровини възлиза на около 15 и половина милиарда 
динара, на преработени произведения — към 23 мили
арда н триста милиона динара и пр. Забележителни са 
резултатите в износа на тютюн и алкохолни питиета,--на 
химически произведения и пр.

На 8 септември президен
тът на Републиката йосип 
Броз Тито е открил 63 заг- 
ребски панаир, иа "който у- 
частвуват над 6.000 изложи
тели от 37 страни. Панаирът, 

. който трае 15 дни, представа 
ява преглед на съвремсиите 
постижения иа световното 
стопанство. На този паннр 
Югославското стопанство о 
изложило много нови произ
ведения за износ иа между

народния пазар. „Метална” 
от Марнбор например с из 
ложила стотонен, до сега 
най-голям пристанищен кран 
в Европа, висок 23 метра. 
На панира участвуват и 9 
развиващи се страни-от Азия 
и Африка. Още в първите 
дни приилват на посетители 
те е огромен.

I

; ягакаочВГ
Износът на селскостопански продукти обаче .изоста

ва в сравнение с миналата година. Въпреки увеличение
то на износни алкохолни питиета и тютюн в седемесеч- 
1шя период износът па храни е значително под минало
годишното равнище. Така например миналата.,, голина 
30 милиарда динара, а тази година е към. 24 милиарда 
и триста милиона динара, или само 81% в сравнение с 
миналогодишния износ.

Изоставането на износа па селскостопански произ
ведения е последица на застоя в изнасянето на 
вица, а тази година, досега, само 13 хиляди тона. Нам а 
леи е също така и износът па добитък (към един мили
ард динара по-малко от миналата година) и износът 
зеленчуци — домати и пиперки. На равнището на ми
налогодишни» износ- са някои овощия, а износът, на 
малини тази голина е бил сравнително по-голям от ми-*

Щ . • |*
■ ^

Тазгодишният гроздобер ще бъде изключително бо
гат в Македония. Според преценките на специалисти 
ще се получи 110.000 тона различни сортове грозде, Кое
то щс с в повече с около 20.000 тона в сравнение с ми
налата година. В Повардарнето се очаква реколтата да 
достигне н до 15 хиляди килограма от хектар, а сред
ният добив да се движи към 7—8 тона от хектар .ргущяла 
Македония.

на

Ще б1>даШ разменени посещения на сворШисШи 
измежду Враня и Перник

ртистн ще гостуват във Вра-
палата година.

В течение иа този месец п 
град Перник (НРБ) ще се съ 
стои среща на младежи спо
ртисти от Перник н Враня. 
В състава иа околнскня спо 
ртеп отбор щс влезат и спор 
тистн от Босилеград.

Босилеград ще изпрати 11 
младежи н девойки, конто 
щс вземат участие в състеза 
нията по волейбол и лека ат
летика (бягане па 100, 200 п 
400 и 3.000 метра).

След това пернишките спо

БОГАТ ГРОЗДОБЕР В МАКЕДОНИЯ
М. Л.

Въпросът за снабдяването 
на димитровградската проми 
шленост и селищата с елек
трическа енергия е окончап.

Тези дни са приключени 
работите по изграждането 
на двадесет и пет киломегро 
вия електропровод от Пирот

д оДимитровград с мощност 
35 КВ и па новия трафопост 
при градската болница.

Новият далекопровод ще 
може да снабди с ток и пови 
селища, които в близките го 
дини трябва да бъдат елек
трифицирани. Ст. М.

умол а>п
_ угн кшгГолемите добиви са резултат на модерцрздгщф

лозарството в НР Македония н реалните пъзлтр/Уцости 
за напояване па големи пространства лозя.

на
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Започнаха приготовленията за строеж на шосето Ниш—ДимитровградБосилеградската комуна пред 

новата бюджетна година
мият надлезен бетонен мост, 
строен за същата цел, шосе 
то ще минава през него и сл

се отрече. Често пъти служа 
от НОО са отивали наЦ Таз1адишнпяш бюджет възлиза па 

131,000.000 динара
ф Най-много рхзхвди за Просвета и здраве

опазване.

Бела Паланка ще се намали 
нагорнището и ще се изправ 
ят завоите, а при „Божура-

На трасето на бъдещото' а 
втомобилно шосе Ниш- Ди
митровград вече се извърш-

щите
терен без да вземат пътни и 
дневни, а това нещо ноже да 
се отрази доста върху работа 

поотделните функции 
при общината. Също така о- 
бщината не употребява ника 

свои превозни' средства, 
че за тази цел за тази

ват първите подготвителни 
работи. Три групи спецнали 
сти от белградското предпри 
ятие „Траса" вече вършат 
необходими тте

та на

Изминаха вече осем месец11 ] на мрежа и в това отноше- 
бюджетна година и ние е една от първите в репу 

бликата. На територията на 
комуната работят 5 основни 
осмогодишни училища и ново 
отворената гимназия. За раз
ходите за просветното дело по 
ез тази година са дадени 
60,000.000 динара. И в бъде
ще ще бъдат още по-големи
поради все по-големите изис | Най-важна задача в повата 
квания в областта на учебното бюджетпа година с — сапира 
дело. За отпочването на тази 
учебна година са извършени 
необходимите подготовки и о 
безпечен преподавателски ка 

изключение на две три

кви 
макар
бюджетна година са били пр 
едвидени 250.000 динара.

премерава- 
ния в прохода на Сичевачка

от тази 
макър и не напълно все пак, 
могат да се направят извест
ни заключена дали тази годи 
на той ще задоволи нужди
те на комуната Или не.

клисура и на шосето между 
Пирот и Димитровград. Те 
трябва да приготвят данни 
за изготвяне на проекта за 
строеж на шосето, тъй като 
„Траса", според спогодбата с 
инвеститора по изграждане
то на шосето, трябва да нап 
рави необходимата проекто 
сметна документация на пъ-

Пестенето е необходимо, но 
все пак, трябва да бъде пос
тавено правилно и да се пес
ти там където може.

!
Както знаем, босилеградс” 

ка комуна е все още в реди
цата на слаборазвитите кому 
ни в нашата страна, но тя 
прави сериозни усилия за пр 
евъзмогване на стопанската 
изостаналост. В този стре
меж има сигурна подкрепа 
от страна на околия Враня и 
Републиката.

Тазгодиният бюджет на Бо 
силеградска комуна възлиза 
на 131,826.000 динара на 19751 
жители, което ще рече, че 
бюджетното потребление е 
6,674 динара на глава ог насе 
лението.

,

не на старите дългове

В бъдеще ще се заведе още 
по-голям контрол над средст 
вата с които се разполага. 
Ще се харчи, рационално, це 
лесъобразно. Като изход от 
вече създадените дългове ще 
се намери в постепенното ли 
квидиране на дълговете през 
изтеклите години. В това на
чинание сигурно ще ока
же помощ и околията както 
и републиката. О друга стра 
на все по-голямото икономис 
ване също така ще окаже го 

влияние върху финанс0 
заздравяване на босиле* 

М. А.

тя.
Според замислите на прое 

ктаитите новото шосе няма 
да върви по съвсем ново тра 
се. От Ниш през Сичевачка 
клисура до Бела паланка шо 
сето ще върви по иово тра
се, което ще минава през пр 
охода на клисурата, 
до границата то ще минава 
по старото шосе, но на 
кон места ще се направят из 
менения. Така например при 
местността „Кремеиица" пад

дър с
учителски места, но и те ще 
бъдат попълнени наскоро.

бива да сеИ с пестенето не
прекалява

Мост при СуковоПестенето доста много по- 
стабилизирането на 

предприятия в
мага за 
стопанските 
Босилеград, обаче Общински 
ят отбор в това отношение е 
отишъл твърде далече, 
са дадени почти никакви сре 
дства за провеждане иа ра
злични семинари и 
нуждата от които не може да

Оттам ед това ще включва в ста
рото шосе все до границата.

Новото шосе ще бъде с ас 
ф‘алтно платно и от двадяла. 
От двете страни ще има сво 
бодио пространство.

Тъй като „Траса” трябва 
да изготви проектите до кр 
ая на годината, очаква се ра . 
ботите да започнат през пър 
вата половина на 1963 годи

то” край Пирот ще има мал
ко изменение с цел да се из 
бегне сегашният завой. При 
Суковски мост, 
ти тридесет години стои голе

Макар и недостатъчна, та
зи циф‘ра не е за подценение 
като се имат пред вид дълго
вете от по-рано които възли 
зат на над 22,504.000 динара. 
През изтеклия период от ос
ем месеци, босилеградската 
комуна е извършила бюдже
та за 78,490.000 динара. На пъ 
рви януари тази година тя е 
имала дълг от 47,299.000 дима 
ра. Това са били предимно 
дългове на някои стопански 
организации като -болницата
__ 23,640.000, оперативни раз
охди — 20,773.000, лични раз
ходи _ 2,886.000 динара и
други.

ня-Не
лямо
вото
градската комуна.

където поч
сказки,

Ошговор па сшашияша
*:„ВРЕД ПРОМЕНИ 1 ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ЗДРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ“ па.

Ст. М.Въз основа иа всичко то
ва, заявявам, че моите дохо 
дм не са над 110.000 динара, 
както е написано. Всички от 
говорни, па и завеждащ на 
родното здраве в ОНО Дими 
тровгрДд са получили подро 
беи отчет за работата на До 
ма и същите са били длъж
ни да го прочетат.

Направена е забележка на 
д-р Цветков .. п гщ органите 
на самоуправлението за из
плащане на „хонорар" за бе 
лосване иа болницата. Наша

не тормозим болните, а в съ 
тото време са спестени и па 
ри, защото „Градня” бе дала 
сметка за 200.000 динара.

Накрая, моля редакцията 
на в-к „Братство" да публи 
кува моя отговор и да посо 
чи лицата които се дали 
неточни сведения на автора 
на статията.

Управител на Дома на 
народното здраве в 
Димитровград 
Никола Цветков

12.000 
месечно в течение

Тъй като в споменатата ст тков е получавал по 
динара
на цялата 1961 година, кога 
то гая служба пе е същес
твувала.

атия, публикувана във вест
ник „Братство" от 18 юни та 
зи година са изнесени някои 
„данни" по адрес на д-р Цве 
тков и органите на обществе 
ното управление в Дома на 
народното здраве в Димит
ровград, искам да запозная 
читателите с истината. Вяр 
ваме, че съществуват доста 
организационни недъзи, кои 
то трябва да бъдат изправе
ни и за което Домът взима 
съответни мерки. Но цифри 
те, изнесени в споменатата 
статия, са съвсем измислен“ 
от страна на ония другари, 
конто са давали сведенията 
— д-р Цветков е вършил пр 
егледч в здравната станция 
в село Смиловцп всеки чет 

без каквито п да би

Освен това и през тази бю 
джетна година са направени 
дългове в износ от 7,334.000 
динара. От миналогодишните 
дългове са ликвидирани око 
ло 13.767.000 динара и по-на- 

забелязва тенденци” 
на намаление на същите.

АкШшвпосШ на мла
дежкия актив

Младежкият актив при с. 
Горна Невля и в летният се
зон продължи с оживена де 
йност. Те взеха дейно учас 
тие в разчистването на край
граничния пояс, като спести
ха на земеделската коопера 
цш значителна сума: 4ЧГ

Покрай тази акция младе
жите всяка неделя провеждат 
танцови забави. Интересно е 
да се напомни, че сътрудни 
чеството между младежкия 
актив и грашгчарите е особе 
но високо. Селяните не пом
нят пито една програма, коя 
то да се е състояла без взан 
мно участие.

През последните няколко 
седмици активността на мла 
лежите позаглъхна. Налага 
се час по час по скоро да се 
активират, както членовете 
така и ръководството.

По-нататък се казва, че 
д-р Цветков работи хонорар 
но па ж. п. станцията в Ди 
лштровград, и това през свое 
то работно време. Обаче на 
това място той е работил от 
13 часа, а работното време 
на д-р Цветков е 6, а не 7 
часа, Тсакто е написано. Рабо

татък се

ко-Най- много средства 
муната отделя за просвета и 
култура — 62,000.000 динара, 
след нея идват разходи за 
държавното управление 
26,900.000 динара, здравеопаз 
ване _ 4,000.000 динара и пр.

тното време е определено 
със Закон, а доказателство 
е последният брой на бюлети
на; който издава Дружество та беше работи по. 
то на здравните организа- _ 1
цтш в Сърбия, трудовият ко | оъР3° Аа се завършат, за да 
декс и наредбата издадена 
от Министерството на наро
дното здраве от 1948 година, 
а която е още в сила. Що се 
отнася до това, защо баш 
д-р Цветков да изпълнява та 
я длъжност в станцията, тря 
бва да се каже, че причина
та е избирането, и то свобо 
дно па лекаря. По същото 
време с бил кандидат и док
тор Йоцов, но същият не е 
приет. Считам, че никой не

Обаче сериозни грижи съз 
дава застрашителната суша’ 
която навреди на селското 
стопанство и то, дало резул
тати 20°/о по- ниски от очак
ваните. Един от най-важни- 

за сега е запаз- 
стоковия фонд, ко

ОТГОВОР 
НА РЕДАКЦИЯТА

Нашият сътрудник е полу 
чил данните от отговорни ли 
ца, за които се счита, че по 
длъжностна линия са запоз
нати с проблемите на здрав
ната институция.

Документите, които сочите, 
показват обратното, и ние о 
правдаваме отговора, тъй ка 
то допринася за установява
не на истината.

въртак, 
до добавъчни до първи яну 
арн 1962 година. От тогава У 
правптелнпят отбор с решнл 
да се заплаща по 1000 дина 
ра за едно отиване в Смнлов 

В статията обаче пише,

Кооперация „Напредък’’ ще 
зазима 100 овцете проблеми 

ването на 
тйо поради сушата е доведен 
в затруднено положение. ПР 
иносът от сенодобива и оста
налите фуражни треви е за 
50°/о по-низък от предвиде 
ното равнище. Докато прино
сите от ливадни треви през 
1961 година са възлизали на 
160.000, от люцерната —90,000 

те са

Общата земеделска коопе
рация в Босилеград „Напре
дък’’ ще зазими 100 овце. За 
прехрана на това стадо коо
перацията е обезпечила необ 
ходимия фураж.

цн.
че д-р Цветков е получавал 
по 4000 динара за едно отива
не.

За заплащането от страна 
на Съюзната санитарна пн-

може да отнеме правото на 
хората свободно да си изби
рат лекар. Проверка на све 
деннята е възможна в Упра 
вата на ж. п. станцията в Дн 
мнтровград. Споменатата су 
ма от 18.200 динара месечно 
през 1961 година не отговаря 
на истината, защото средни
ят износ па хонорара с 13.600 
динара. Тия сведения могат 
да се получат при данъчните 
органи в ОНО — Димитров
град, където са дадени от ' 
Здравния дом на железнича 
рнте в Ниш. Да напомня пе 
шо н за хонорарната работа, 
която изпълнявам в Дома 
на народното здраве Дими- 
тоовград. Д-р Цветков е ра 
ботил 2 часа хонооарно. О- 
стаиалите лекаои също така 
са работили по два часа хо- 
нопаоно. Ппез цялата 1961 
година д-р Йоцев е направил 
9.180 прегледа за 1901 рабо- 

I тен час клн 4,8 прегледа в 
час. Д-р Цветков — 6,009 пре 
гледа за 452 работни часа, и 
лн 13 прегледа в час. А до
ктор Митпч —9,073 прегле
да за 2.156 работни часа, или 
4,2 прегледа в час. Тези пре 
гледи доктор Цветков е на
правил благодарение на то 

, ва, че не се е придържа.! 
към работното време, а е ра 
ботил докато е имал болни

КРАТКИ НОВИНИцентнери, тази година 
двойно по-слаби.

Слабите акции иа земедел 
кооперации за запазва 
стоковия фонд, а пове-

Младежите завадиха 
18.000 акациеви 

дръвчета
Младежите от с. Долна Не 

вля разгърнаха жива актив
ност и през лятото. Макар че 
повече време провеждат на 
полето младежите намериха 
време и за провеждане на а 
кщш и беседи. Така напри
мер
18.000 акациеви дръвчета ка
то дадоха по 11 трудодни. 
Също са дали по 10 трудодни 
за местно самооблагане. В за 
лесяването на голините са у- 
частвувалп н учениците от о 
сновното училще.

Освен това младежите от 
Долна Невля всяка неделя 
провеждат танцови забави. 
Танцовите са посетени и от 
граничарите.

От друга страна младежка 
та организация разви оживе 
на ндеологичека активност. 
Покрай обсъждане на ацтуа 
дни съвременни събития, тя 
бешее инициатор за замина
ване на четирима младежи 
на автомобилното шосе.

спекцня трябва да се знае, 
че нейна служба през

имало в Дими-
1961 Корабостроителниците в Сплит, Риека и Пула през 

първото полугодие доставиха на чуждестраните корабо-
13 кораби в тонаж от 80.400 

БРТ. До края на тази година корабостроителниците ще 
доставят около 180 хиляди тона кораби.

година не еските притежатели и компаниизащото работи оттровград,
1. февруари 1962 година. Д-р 
Цветков е вършил тая рабо
та, без да знае дали ще се 
заплаща, и колко. През ме- 

май 1962 година по нека

не на
че ориентировка към търго- 

състояниетовия застрашава
стоковия фонд в комуната ★на

и може да има сериозни репе 
ркусии и в следващите годи- До края па тази година ще бъде завършена елек

трификацията иа участъка Сръбска Моравица—Огулин 
на железопътната линия Загреб—]Риека. Участъкът 
лъг 40 километра.

Цялата железопътна линия Загреб—Риека 
на от 230 километра ще бъде електрифицирана 
на 1965. година.

сец
не иа общинските данъчни 

Съюзната санитарна
ни. е дънеотдавнаоргани 

инспекция отговори,
засадихаПросветата „гълта” най-голя 

ма част от бюджета 
па общипата

че за
на дължи 

до края
поработа ше заплаща 

15.000 само за времето, дока 
работил. Обаче в статн 

че д-р Цве

тан

то е 
ята е написано,

Босилеградската комуна и 
ма гъсто разклонена учили“' ★: '

Промишленият комбинат „Делишес”

Хап строи край село Прекодолац модерна овощна 
плантация от най-доброкачествени сортове круши, кай
сии, ябълки и вишни. Тази овощна плантация ще заема 
310 хектара площ и ще струва около 280 милиона дина-

във Владичин

Ь'

ра.

★
Увеличен е износът на тежки моторни превозни средства

Деловото сдружение 1„ИТН” е сключило договори 
за 180 кола които произвеждат неговите членове. Стой
ността на тази работа заедно с доставката 
части възлиза на над 2 милиона

на реезрвни
долара.

•I
★за преглед, а хонорара е по 

лучавал само за уговорените 
два часа и вместо благодар
ност, той е получил критика 
в печата?!

Що се отнася до редовна 
та заплата, през 1961 година, 
д-р Цветков е получавал 
43.810 динара.

До началото на месец юли тази година у нас са про 
изведеш! 100 хиляди тона изкуствен торове повече от 
същия период от време миналата година. До края на та 
зи година ще произведем около 850 хиляди тона супер 
фосфати и около 200

г... най-хубавото училище в Димитровград- 
Това е б" класни стаи. салон и друга помеще-
ека к°даоС 'съвсем нуждите на Трънско Одоровци, 
чтпГсс^ни го построиха повече със собствен труд н

хиляди тона азотни торове. Произ 
водството е увеличено благодарение пускането в дейст 
вие на някои нови капацитети.

средства



^111
ял едян елзон00 *Р*Я

Звонска бавя
вт средства

ганизацня и да намали кад 
рите при едно обединение на 
работите на банята и ресто 
ранта, и върху това, че от 
„пазара", който в сезона би 
стигал до 15 милиона дина
ра, значителна част би се от 
деляла за инвестиции.

не бъдат предадени на упра 
вата. . .. . .

Интеграцията тук не е осо 
бен изговор и оправдание, Кб 
гато по-добре се съгледат дъ 
лгосрочннте перспективи на 
Звонска баня, сегашните й 
нужди и реалната възмож
ност със така увеличени ср 
едства да направи нещо по 
вече за уредбата на банята. 
Едва ли е оправдано и посо 
чването на постановлението 
на ОНО Бабушница за обеди 
няване на „Руй" и „Черни 
връх”, защото грешки могат

се нуждае
ИНТЕГРАЦИЯТА 
НЕ Е СПЪНКА__ Тридесет милиона са

„* д» стане съвременно обзаведена ~
банята.

-.„.Проблемът е как да се осигупдт тм_ „„ „
яе може да ползва средства, които се да-Гт РЛ? БанЯта 
„а туризма, заради категорията си Оставя? Развой 
„ожност: с помощта на общинския народен ^.Ъ3
бушвица и със свои средства да предприеме ~ ™ Р * Ба' 
1ГОСРОЧНО уреждане на банята пиеме едно по дъ-

Собствсшгге средства, които идаат от таке,™ 
паве, не обезпечават ни минимума, необходим 
щане на работниците и служителите ДИМ 

Има обаче друго полезно решение да 
бствените средства за инвестиции: 
достави и обслужването с приют и 
не, средствата биха се увеличили
динара.

това, въпреки че Звонска ба 
ня вече е известна 
та ни, гостите са

на Звонска ба- 
казват в ОБЕДИНЯВАНЕ НА 

ШС X и/ШИ ЧАРС1 ьОТО 
И КЬИАЛНИТЕ

Управата в страна- 
оставали 

Ле"'Ава и са си отивали.
И именно затова, сега, в 

края на сезона, когато мал
кият влак и автобусите не 
докарват вече нови

Срещу тези доводи обаче 
има ц прнговори: В момент- 
когато се говори за интегра- 

условне, казват, чия, казват, не е уместно да 
съществува: Хряова да се от 
делят от бабушничкого 
тилничарско предприятие 

дтчир»™,» /-Черни връх" гостилпичар- 
та веднага след сезона ля ш ските и приютни обекти в 
лязат ред компетентните^ ?ВОНСка баня и Аа се оставят 
да им изГожГпплй, на УпРавата на банята. Така
трУАНости?е поел коНТоТеЛ банята би “мала °«ен при- 
безсилни за’ ляРх?1д??ИТО Са ХОАИ ог продажбата на вода 
ния сион ?а ~ ЛСА И приходи от гостилничар-
нов пт Р П° ски и х°телски услуги, а то

ва открива възможност за 
отделяне на средства за вло 
жения.

В полза на това мнение 
изнасят Сериозни доводи:

„Черни връх" е гостилиича 
рско предприятие с обекти 
по цялата комуна, от които 
една част стопанисва при сл 
аба рентабилност или със за 
губа. Обединението на тези о 
Оектн нормално налага тези 
загуби да се погасяват с об 
щн средства и естествено, 
не може и да се мисли за вл 
оження, с които да се подоб 
рят условията на приют и кон 
фортът в банята. Разликата 
в рентабилността на отдел
ните обекти в „Черни връх" 
налага и стремежа да се „сп 
ечели" поне в ония обекти, 
където рентабилността е по- 
голяма. Това от своя страна 
води към неоправдано внео 
ки цени на услугите и вреди 
на обръщението. Това особе
но важи за гостилничарски- 
те обекти на „Черни връх” 
в Звонска баня, където и це 
ната на приюта и цената на 
пансиона биха могли да са 
по-низки от цените през този 
сезон, особено като се имат

Такова

' . -Г...гос-гости, в 
управата на банята обръщат 
дневниците иза къ- 

за запла-

сс увеличат со 
Ако па банята се пре 

общественото хране
на десетина милиона

ф,щ)УМит?анаТаобщсстаено’-по.ш]'п/чес1штеУШНИРа>

вече започват да обмислят
и във

организации БАНЯ НЕ СЕ СТРОИ С 
ПРОДАВАНЕ НА ВОДА

В управата са начисто сто 
ва, че с билети за къпане, и 
ли както казват, „с продаж 
ба на вода" не може да се 
издържи. Затова търсят на 
чин да се доберат до сред
ства, с конто да се обезпе
чи поне минимум конфорт, 
който при ниски цени 
нсиона би бил поносим за 
гостите в идния сезон. Тук 
се говори за сума от 30 мили 
она динара, която, както ка 
зват тук, ще е достатъчна да 
се построи един по-съвреме
нен хотел с 80—100 легла, да 
се изградят алеи из гората и 
да се направи нещо за сани
тарно обзавеждане на баня-

този въпрос.

Още сега може да се ка
же,че и този сезон е незадо 
воляващ и че очакванията не 
са се сбъднали. Близо 1200 го

?ППП плочки стари към
- 000 години) и това лято _
еА,,м открит басейн, 
гол, почти 

липсва най-защото му

Нов басейп — нови дълговена па

да станат и при изготвянето 
на постановленията, а тук 
пък не се и касае за ново ра 
зединяване на „Руй" и „Чер 
ни връх”, но само до предо 
ставяне на гостилничареки- 
те обекти в банята на упра
вата й.

На края — има основание 
да се вярва, че до новия се 
зон ще се намери решение. 
В ОНО, в форумите на обще 
ствено-политнческите органи 
зацин се обсъждат проблеми 
те за издигането на Звонска 
баня до степента на призна 
та баня. Пътят сигурно ще 
се намери, защото тук мно
го добре се знае, че разумно 
вложеният динар се отпла- 
ща многократно.

се разпокъса предприятието 
„Черни връх” и се добавя, че 
от печалбите било набаве
но транспортно средство, ко 
ето снабдява и ресторанта 
на Звонска баня. Добавя се 
и миналогодишното постано 
вление на ОНО Бабушница 
за обединяване на гостилни- 
чарекчте предприятия „Руй" 
в Звонци и „Черни връх” в 
Бабушница, което още пре
ди утвърждаването му от 
ОНО предизвика много поле 
пика и пререкания в работ
ническия съвет па „Руй”, в 
общината и другите институ 
ции.

та.
Тридесет милиона обаче е 

голяма сума. Категорията на 
банята не дава основание те 
зи средства да се черпят от 
фондовете за развитие на ту 
ризма у нас. Това значи, че 
трябва да се създават на мя
сто — със средствата на Ба 
бушничката комуна и може 
би на съседните Пиротска и 
Димитровградска 
Изгледите обаче са

Все пак изглежда, че тако 
ва решение е най-благоприят 
но и няма ни трудности, ни 
причини гостнлничарството 
и вилите в Звонска баня да

пред вид липсата на солиден 
комуна, конфорт във вилите, относи 
съвсем телно низките цени на хра- 

безнадежни — съседните ко нителните продукти и реал- 
муни си имат свои пробле- ната стойност на услугите, 
ми, а Бабушница не е в съ- Тук се добавят и други про 
стояние да отдели ни много пускн в организацията на ра 
по-малки средства от тези. ботата в гостилничарския о- 

Нуждата от подобряване бект в банята: прнготвления 
условията на пребиваване в 
банята налага да се търси и 
друга приемлива възмож
ност. Затова се изтъква, че 
трябва да се създадат усло
вия сама да си обезпечава 
собствени средства. С тези 
свои средства и с участието 
на комуната тя би решава
ла въпроса за уредбата дъ- рху по-голямата заинтересо- 
лгосрочно, но би го решава- ваност на управата на баня

та да приложи по-добра ор-

Една от новите некопфортпи вили
Мики НЕЙКОВ

егн и 5—10 хиляди динара 
дневен приход от билети за 
къпане не са били достатъч 
но внушителни цифри, кои
то да обезпечат заделяне на 
средства за инвестиции. Не
що повече: текущата сметка 
па банята почти седем месе 
ца е била блокирана.

Това положение и редица 
та въпроси, които очакват 
разрешаване, дават малко из 
гледи за успех през следва
щия сезон.

ОСНОВНО УСЛОВИЕ
— УЮТНОСТ

Общо впечатление е, че 
тук липсва най-елементарен 
конфорт и хигиена и че чо
вешката ръка много малко 
е работила този иначе хубав 
кът да направи по-привлека 
телен и по уютен за гостите. 
От ония десетина къщици 
със шумни названия: „Ви
ла... ", които през тридесе
тте години са строили търго 
вцн ла понаправят някоя и 
друга пара, не се е придви
жило много. Банята е полу
чиха три вили и едно ресто 
рантче със скромна уютност, 
нови плочки и облицовка на 
басейните (след като невежо 
са били махнати атрактивни

основна уредба наоколо. Ако 
към това се прибави липса
та на санитарни пособия и 
че и най-близкият дял от го 
рата около банята е замър
сен н без алеи, тогава карти 
ната е цялостна.

Комфортът обаче си оста 
ва основното условие, което 
задържа хората и той има 
превес над природните пре
лести н неутвърдената леко 
витост на водите. Хората ид 
ват да си отпочинат от вси
чко, да се поокрепят, а то
ва, казват много гости, тук 
не е в изобилие. Може би за

Незапомнено земетресение в Ирвн
та за сезона се вършили, ко 
гато сезонът започнал; в ггъ 
рвите дни, поради слабокаче 
ствена услуга, слаба хигиена 
и неумение на завеждащ ре 
сторанта се дошло до неспо 
реазумение с гостите и мно 
зина напуснали банята, и пр.

Също така се указва и въ

На 1 септември и няколко 
пъти след това Иран стана 
жертва на гибелно земетре 
сепне. Според някои прецеп 
ки на едно пространство от 
50.000 квадратни километра 
са разрушени съвсем или ча 
етично 165 села. Счита' се, 
че броят на човешки жерт
ви възниква към 20.000 ду

ши. Само в областта Казвнн 
която е пострадала най-мно 
го, броят на загиналите се из 
числява на 12 хиляди. Огром 
но число хора са повредени. 
Всички усилия в Иран са на 
сочени към това 
по-бързо да се окаже помощ 
на преживелите и да се из 
влекат от разрушенията загн 
налите. Много страни 
са изпратили помощ на по
страдалите в Иран. Нашият 
Червен кръст вече е изпра
тил първа бърза пратка от 
1.000 одеяла за пострадалите.

възможно

ла.
вече

Напоителната система 
в Западен Бевгал ще 

бъде построена от 
, Едектросонд" 

Загреб
В индийската държава За 

щаден Бенгал, загребското пр 
едприятие „Електросонд’’ ще 
построи над 200 кладенци за 
напояване. Кладенците ще 
бъдат дълбоки по около 100 
метра, а стойността на цело 
купните работи ще възлиза 
на около 1,5 милиона долара. 
Водопроводни тръби за тези 
кладенци ще достави железо 
леярната Смсак. Кладенците, 
които строи предприятието 
„Електросонд’’ представяват 
само част от обемистите ири 
гацноннн строежи в Западен 
Бенгал. Ще бъдат изкопани 
3.000 кладенца. Целокупната 
напоителна система ще стру
ва около 60 милиона долара.

Активност на организациите на ССРН 

в Долна и Горна Невая
ко трябва да имаме предвид, 
че лятото е сезон свързан с 
полската работа. От друга ст 
рана голямо число, особено 
на ръководните постове са 
служащи, които се намират 
на годишна почивка.

Въпреки това са постигна 
ти известни резултати, кои
то внушават доверие, че в на 
стоящия период възможнос
тите и силите ще се разгър
нат до най-висока степен.

Да набележим само някои 
от тези резултати.

Разработени са почти всич
ки актуални въпроси от по 
литическо-идеологичен харак 
тер, проследени съвременни 
те събития. От неотдавна за 
почна разискване върху За

ключенията на IV пленум.
От друга страна дейността 

и па двете организации е сп 
ъвана от полската работа. А- 
ко се изключат досега даде 
иите трудови за местно само 
облагане, проведените акции 
за залесяване и още някои 
дреб1ш начтюияя, не може 
да се посочи нещо крупно, 
което да е осъществено с До 
бповолна работа.

Това пък от своя страна не 
изключва надеждата, че в на 
стоящия период, когато и ус 
ловията станат по-благогтрпят 
пн активността на СКЮ и 
ССРН ще стане по-голяма и 
по-ожнвена.

Ако внимателно проследим 
активността на ССРН и СК в 

Долна и Горна Невля 
в момента, когато говорим 

дойдем до убежле 
не са използвани всич

селата

Земетресения в 

Турция и СССР
за нея, ше
ние, че

възможности, които съше 
ствуват. Обаче веднага да от 
бележим, че за съшествува- 

положенис има и опра 
всич

ки

В началото на септември 
са забележени редица земе
тресения в СССР и в Тур
ция, в пограничните краища 
към Съветския съюз. В об
ластта на Източна Анадолия 
са били забележени 15 земе
тресения. Няма много жерт
ви: един загинал и 22 тежко 
повредени, но над 5.000 къщи 
се почти разрушени и 25.000 
души са останали без под
слон.

щото
вданн причини. Преди

Погрешна агитация
селаСлед присъединението па горновнеочките 

към Димитровградската комуна веднага се постави • 
проса около изграждането на пътя Висок — Димитро 
град, защото същият бе напуснат през годините, когато 
Висок правеше една община. Слол това селяните Р 
ха да се започне със строежа на тоя път, защото ояха 
Заинтересовани за пренасяне на стоки в Димитровград 
и обратно. Тъй като общината нямаше средства за по
строяване, започна агитация всред населението за А 
броволно участие при изграждането на пътя. Чрез орг 
иизациите на ССРН и събрания на избирателите се по 
сочаваше и икономическото значение на тоя път защо- 
то чрез него трябваше да се прекарват дърва от отара 
планина.

Ст. Н,

„БЕСНА КОБИЛА“ ЩЕ КУПИ 
ОЩЕ ТРИ РЕЙСА

динара същите ще бъдат уве
личени с 3%.

Работническият съвет раз
гледа и други въпроси, свър
зани с работата и дисцпплп- 
ната на колектива.

заседание 
работническият съвет на тра 
нспортиото предприятие цБо 
спа кобила", взе решение за 
набавка на още един нов ре
йс, тип „Дайц" н два ФАП-ка 
миома. За набавката на тези 
превозни средства предприя
тието ще даде 12,090.000 дина 
ра.

На същото заседание е при 
ето предложението да се уве 
личи фондът за амортизация 
от 13 на 26 милиона динара! 
Единодушно е прието и пред 
ложението за повишение на 
заплатите на шофьорите Але 
ксандър Димитров — с 3.000 
и Боян Зарев с 2.000 динара- 
гюради това, че работят при 
по-трудни условия, а на всич 
ки работници и служащи в 
предприятието, чиито лични 
доходи не надминават 25.000

На едно Нова ротационна пещ в Беочин
Пусната е в дейсттвце нова ротациона пещ 

на фабриката за цимент в Беочин, за чието построяване 
са изразходвани 2 и половина милиарди динара. Капа 
цитетът на тази ротационна пещ о 500 тона висококачес
твен цимент дневно.

Сенокос. Те прокаПърви започнаха селяните от 
раха ново трасе от Сенокос към Прелссие. По късно се 
притекоха и селяните от всичкн Височки села. Пътят ое 
направен за късо време и то с 
лени от НОО в Димитровград.

Говореше се на селяните, чс веднага ще се запо
чне работа през Видлич. При това ставаха разисквания 
и различни предложения — за трасето на пътя.

Но тези дни във Висока бе съобщено, че с изгра
ждането на пътя за Димитровград се спира, защото из 
насянето на дървата от Стара планина ще става през Ь. 
Ржана за Пирот. Може би тоя начин за изнасяне на дъ 
рвата е по изгоден, обаче съответните органи и органи 
зации е трябвало да държат сметка на време, защото 
погрешната агитация ще има свои последствия в о >д 
Ц(нте акции, които ще се предприемат “^в Бисок. из
граждането на пътя за Днмигропград си остава като 
разрешен въпрос, въпреки изнасянето на дървата през 
Пирот.

М. Л.
минимални средства, да

Нови параходи за 
чужбина

★
Според преценката на селскостопански специалисти 

следващата година на Славония мож да очаква богата 
жетва. Тя ще произведе около 77.675 вагона високодобн 
внн и италиански и руски сортове пшеница, и по този 
начн ще разполага с пазарен излишък от около 59.374 
вагона пшеница.

През идващата производствена година с пшеница в 
този край ще бъдат засята 227.700 хектара, от които 83. 
'000 хектара на социалистическите стопанства. Освен то 
ва на около 38.500 хектара обработваема площ ще бъде 
Индивидуално производство в съдружие с земеделските 
кооперации.

Моторният параход „Бари- 
лоче", който в Риека бе пре 
даден на швейцарската фир
ма „Океан шилинг’’ е 25-ият 
параход, който корабострои 
телницата „Трети май" доста 
вя на чу.бнна. Новият пара 
ход е дълъг 170 метра и има 
шулцеров мотор от 7.800 кои 
ски сили. Ще развива скоро
ст от 15 морски мили.Б. НИКОЛОВ
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§ Стойки единица-основа зо ускорено подобрение 

на производството и сдружаването
Щом се чака решение 

„отгоре“
Работникът М. Т. от Ди- и оставиха ги те сами да ги 

митровград дълги години жн разрешават и поставят гра- 
вееше в една стара и тескоб ница в малкото коридорче, 
на квартира. Най-сетне до- обсипвани с комшийски клю
несе решение да си купи ед- ки. = Стопанските организации
на къщичка и по тоя начин Работникът М. Т. дотога- = трябва най-адекватно да се 
разреши тоя жизнен въпрос ва почитан като такъв в гра = приспособят към обшото раз 
за своето семейство. В това да, член на ръководството § в„ гие на СТОпанството и тех 
време се продаваше една На ССРН, започна да се чув- у никата за да дюгат да обез- 
къщичка с четири стаи, в ко ствува осамотен, без закри- = печат производство, КОето по 
ято’ вече имаше квартирант ла. Той тичаше от прелеела = цена ^ потреблението
Същият държеше две стаич хеля „а оошнната до послед- § достъпно на потребител
кйЙро М. Т. бе доволен, че Ния служащ на общината и = разбира се за такова на- 

време все пак квартира г„ МОлеше само да дойдат в = сочваие ^оже’ 311ачнтелно да 
та те се освободи и когато ул,щата му и видят положе § шесе развитието на съ
стигнат децата ще имат по- нието. с.пед това започна да ^ Ответни стимудатнвни фор- 
добри условия за живот ги кани като приятели, пео- ш т 11а възнаграждавате 

Но нещата тръгнаха съв- фнциално да му Л А‘ у Стимулативното възнагра
ди по друга посока. Вместо къщ„ „ видят при какви ус- § ждаван* не може да Ш1а за 
хубава и хигиенкческа квар АОВНЯ Му жнвее четворочле ^ пбАобрено производство, 
тира М. Т. си бе купил кара „Ото семейство, но това ни- същевременно не допри-
ници и денонощно иеспокой- к0 йне намери за нужно да 2 чя гъчлаване на благо
ствие. В момента, когато се- „аправн. Същите тези хора у СуЪс3дА““езаНвъх^
мейството на М. X. трябваше минаваха пред самата къща ~ "Р ™ а прош-
да мине в новата квартира, но винаги „заетп с много ва- у В
до тогавашния квартирант ЖШ1 работи”, не намираха д °°?ст Р Ч от съ.
бе заел още една стая. Семей време да погледнат пробле- у у фактори за по-
ството на М. Т. (той, жена ма п0 отблизко. У нятя^теюторазвитие на
му. и двете деца) трябваше А недоразуменията между у ппомиодственитео^Гв тру- 
да заемат само една стая и двете семейства от ден на ^ производстве е тру
едно съвместно коридорче. ден нарастваха. Малкото ко- ^ Довнте ^
От тоя деи започна студена ридорче ставаше все по тяс н ването на този проблем, за 
та война между тия две сс- но. И един ден, за очудване у щото е немислимо да се от- 
'мейства. Двамата добри прия на всички от прозореца на ц деля производството от вът- 
тели и някогашни съседи къщата се спуснаха стълби = рентата структура, 
кървно си омързнаха. Част- и то от към главната улица. Щ Намираме се в период на 
ният проблем на тия две се- По тях трябваше да минава щ създаване на крупни произ- 
мейства скоро напусна прага семейството на М. Т., Съвме- щ водствеии организации, кон
на малката къща и етапа до стния вход беше вече тесен Ц то единственно са в, състоя- 
стояние за обсъждане на за всички. И все пак в гра- ц ние да обезпечат масовно и 
комшиите, съседните махали да не можа да се намери ор щ евтино производството. Ето 
а по-късно и целия град. За ган който да разреши тоя в ь у защото се налага такива отно

пгенпя да се създадат върху 
основи, които няма да спъ
ват развитието на материал 
ните сили. Съществено е про 
изводптелят в производство
то да заеме такова място, къ 

• дето най-резултатно ще влияе 
върху него. Работническото 

определи

приходите. Затова ако иска
ме да увеличим деловия фо
нд на предприятията — тряб
ва да увеличаваме произво
дителността ма труда.

Затрудненията в някои пр
едприятия, които не осъщес
твяват своите планове и в ко 
ито производството стагнира 
или намалява, ще могат да у- 
величат чистите приходи на 
работниците, ако намалят ра 
зходите на работа. Това не- 

досега е било сигурен

дискусия към конкретна 
дейност.

Стопанските организации 
изработиха допълнени пра
вилници за разпределение на 
чистия доход и личните при
ходи на работниците. За по- 
вечето от тези правилници о- 
бшинските комисии дадоха 
своето съгласие. Сега вече ня 
ма пречки и след донасянето 
на полугодишните сметки ве 
дната може да се пристъпи 
към разпределение на лични 
те доходи според обществени 
те норми и критерии на тру 
довнте к°лективи.

над 76% от производството е 
организирано върху основи
те на стопански единици. В 
строителните предприятия 
към 60% и в предприятията 
от областта на съобщението 
78%.
' Все до неотдавна имаше и 
такива, които поставяха въп
рос, дали съществуването на 
единици и оправдано и дали 
те не водят към атомизира- 
не на производството и дез- 
интдграция на предприятията 
когато насоката е все 
еч към интеграция и други 
видове сдружаване. И тук 

беше главният 
арбитър. Оказа се, че стопан
ските единици в такива ус
ловия не водят към разкъс
ваме на предприятията и не 
създават „предприятия" в 
предприятията, но напротив, 
допринасят за задравяване, 
което довежда до повишава
не на производството.

Така например, чрез инте
грация с предприятия извън 
територията' на Загреб и Хър 
ватско, и чрез създаване на 
стопански организации „Ра
де Кончар” не само увеличи 
и поевтини производството, 
но създаде и условил за зна 
читедно повишаване на изно 
са. фабриката за масла и о- 
лио от Загреб благодарение 
на стопанските единици със 
същото число заети повиши 
общия приход през дишалата 
година с 15%, а чистия при
ход с 155%. Стоманолеярната 
в Спсък намали производст
вените сили с 3,3%, средства 
та увеличи с 3%, а производ 
ството нарасна с 20%. Тютю
невата фабршеа в Ниш, рабо 
тейки върху основите на сто
пански единици, с увеличе
ни сили 2% повиши произ
водството 19%. Най-показате 
лен е случаят с фабриката за 
велосипеди „Рог” от Любл
яна. Благодарение на стопан
ските единици тази фабрика 
успя да осъществи такава ра
ционализация и продуктив-1 
пост, че намали разноските 
на производството с 20%, а 
прихода увеличи с 33%. Про 
дажбата нарасна с 48%.

Поставя се въпрос, как се 
постига стопанската единица 
да стане решеващ фактор за 
прогрес на цялата стопанска 
организация?

Отговорът е, че нейната 
производствена активност се 
обоснована па производствен 
ния план на предприятието 
като цялост. Всяка стопанс 
ка единица получава произ
водствен план като се стре
ми да реализира набелязано
то и да осъществи стойност
та на цените на крайните 
произведения, набелязани в 
рамките на плана на пред
приятието. Чрез такава бор
ба, върху по-добра организа
ция, по-рационално използва 
не па машините, суровините 
и репродукциоиия материал, 
те постигат увеличено произ 
водство и намалени разнос
ки на производство. По този 
начин се създават условия за 
разрастване на предприяти
ето, а чрез него и за увсличе 
ни добиви. Същевременно то 
ва показва, че стопанските е- 
диници не виж/ат перспекпг 
ва в раздробяване на пред
приятията и тяхното атоми 
зиране, но в неговото за
здравяване върху основата 
на обща дейност.

Значи, както е изтъкнато 
в Заключенията на Четвър
тия пленум па ЦК на СКЮ,- 
стопанските единици трябва 
да се борят за по-голямо про 
изводството и по-рационал
но използване на обществе
ните средства, като покрай 
обезпечаване на иепосредст- > 
вено самоуправление, заздра I 
вяват цялостта на стопанска 
та организация и неаното е- 
динство и въвеждат съвре
менна технология. Затова се 
налага в статутите на стопан 
ските организации конкрет
но да се определят задачите 
и мястото на отделни стопан 
ски единици, в съотношение 
с технологията на производ
ството, понеже сега основни
те принципи на организация 
и работа на стопанските еди
ници са достатъчно 
се налага да се промине от

що и
източник на средства за лич
ни доходи на работниците и 

по-нататък, а особе.
пове-

остава и 
но сега когато трябва да се и 
звършат корекции на доходи 
те на работниците по-малки 
от 25 000 днара, а по всяка Це 
на на тези по-малки от 15.000 
динара.

Друга съществуваща вьз- 
н амале нието на.

В центъра на вниманието 
всички стопански, общест 

организа-
практиката

на
вено-политически 
щш и органи ма комуната с 
проблемът за увеличение на 
личните доходи на по-ниски
те категории работници.И 
ма съмнение, че при тези до 
ходи трябва да се направят 
някои “корекции. Това е ко
нстатацията на по-висшите 
фактори. Макар че по този 
въпрос няма разногласия, 
все пак някои се питат: откъ 
де ще се намерят средства 
за тяхното увеличение. Затуй 
трябва да посочим някои въ 
зможнрети, които улесняват

ня
можност е в 
разликата измежду личните 

Това особено важидоходи, 
за високите лични доходи, 
които се смятат за ексцеси в 
разпределението според тру
да и които повече не подхож' 
дат на обществените мерила. 
С намалението на тези дохч 
ди би трябвало всички поду-*
чени средства да се използв
ат за увеличение на възнагра 
жденията на работниците на 
по-ниските категории от тях.

Най-сетие, ако всичко това 
не е достатъчно, съществу
ват законни възможности, сп

това.
Най-напред, според съюзни 

те предписания на стопански
те организации се позволява 
една част от чистия приход, 
предназначена за лични дохо 
ди на работниците да се да
ва за увеличение на ниските 
лични доходи. Тази сума ще 
■възлиза на 3% от съвокупнн 
я износ на средствата предна 
значени за деловия фонд. О- 
баче това не е обезателно ви 
наш, нарочно когато произ
волите,шостга на труда е по 
вишила чистия доход.

Сега е много по-трудно да 
увеличим чистия доход чрез 
покачване на цените, понеже 
общественият контрол на це 
ните обхваща всички отрас
ли и непозволява неоправда
ното им покачване с цел да 
се постигне по-висок чист до 
бив, което зле би се отрази
ло н върху увеличението на

пръв път „дребния" проблем прос, а неогговорно се чака 
бе поставен и на някои кои- ше тези хора да се обжалват 
ференции, и квартиранта и „горе” и някак въпроса да 

1 новия наемодател бяха кри се разреши отстрани, 
тикуванн за своето държа- Затова тук не. става дума

та кой е виновен в случая.
Проблемът обаче остана Въпросът още не е разре- 

неразрешен. Студената вой- щен. Семействата още живе
на между двете семейства ят в едно напрегнато положе- _ самоуправле1ше 
се разрастваше. И най-сетне ние в постояпа вражда. За §. „ал1К,Пе на това, а организи- 
проговори и Околийския съд това положение окончателно = ‘ ; ,.ш стопа11СКН едини-
който донесе присъда да се ще каже думата си съда. О- § 1 възможност всички
освободи въпросната стаич- баче свободно може да се щ е и на производството да 
ка Последва обжалване... каже чс са били излишни ня ц 1 непосредствено

1-ук не става дума.само.за =м«е ^Р^пр - | учасг1Ю „ жизнена заинтере
А ОТ страна на 5 сованост на производителя

за подобрено, високочастве- 
но производство. В своя кра 

жизнен век стопански 
тс едшщи вече дадоха мо
щен импулс па производство 
то и па развитието на ини
циативата у производителя.! 
Числото от 61.000 стопанска 

= единица пък най-справидли- 
тяхната нужда

ние. оред които политическо-терн 
ториалните единици, а на .дър. 
во място комуните, трябва да 
дадат свои средства, които- 
вземат от наплащането на .ст
опанските организации изк
лючително за увеличение на 
личните доходи на по-ниски
те категории работници.

Съвсем ясно се вижда, че 
нс са малко възможностите, 
а от решенията на работни
ческите съвети зависи, па -пь 
рво място да ли до каквт сте 
пей ще бъдат използвани те за 
разрешаването на този твър 
де важен проблем за жизне
ния уровен на голяма част 
от работниците.

това несъгласие и
процес. Въпросът е за мето оглушавано 
да и постъпките при разре- компетентните към неволите 
шаване на жизнения въпрос ,,а хората. Въпросът е мо- 
на хората. Касае се за една жал Аа се разреши г1а мсст-на почва, без съд и съдии, 

без оплапване и жалби в 
Белград, без да се чака ре
шение „от горе”.

тък
постъпка на местните власти 
които не обрънаха достатъч 
но внимание на тоя проблем, 
забравиха хорските 
пред тях си затвориха очите

мъки.
В. Ник.

во показва
л-

шиша хроника
Димитровград:

Младежките активи настояват за 

по-голяма продуктивност
В период от 20 септември 

до 15 октомври младежките 
активи ще проведат изборни 
конференции за нови ръково 
дства.

А в период от 1 ноември до 
1. декември ще се състои из 
борна конференция за нов о 
бщински комитет.

Преди известно време в Ан 
митровград се състоя съвеща 
ние на секретариата на Об
щинският комитет на народ
ната младеж. Повод за съве 
щаннето беше обсъждане и 
провеждане в дело Заключе 
нията на Вторият пленум на 
ЦК на народната младеж на 
Сърбия.

В заключенията се изтъква 
че основната и най-важна за 
дача на младежите в произ
водството е по-нататъшно у- 
крепване и разширяване на 
материалната основа, подоб 
рение на стопанството и уве 
личаване продуктивността на 
труда.

От друга страна младежи
те все повече трябва да нас
тояват за внедряване на съв 
ремените концепции на сто
панисване, да развиват специ 
ализнрано производство, как 
то и да настояват за сдружа 
ване в стопанството.

Като една от най-важните 
задачи е борба за подобрен 
технически процес, по- орга 
низирано производство, по 
голяма продуктивност търсе 
не на резерви, икономисваме 
професионално издигане на 
младите производители, за 
щото набелязаното е изходна 
основа за ускорено производ 
ство и поднгане жизненото 
равнище на трудещия се.

След обсъждането са взети 
мерки за провеждането им в 
дело. Решено е всички младе 
жки активи по стопанските 
организации да проведат св 
ом събрания до 25 септември 
■ да обсъдят възможностите

и начините на прилагането 
на заключенията в дело.

★
Наскоро ще завършат пре 

днзборните конференции за 
нови ръководства в младеж
ките активи. Предизборните 
конференции вече се прове
ждат. Ст. Николов

Забележителна иредизборна 

дейност в Клисурски район
Макар че изборите в орга 

низациите на ССРН в Клису 
реки район са насрочени 
за месец октомври, в райо
на' се чувствува жива преди 

* зборна дейност, Всички под-

период ще се разисква и по 
Проектоконституцията 
ФНРЮ.

на

С. Иг.

Разширявапе па Ж. П. 
гарата във Враня
От известно време усиле

но се работи за- разширява
не на жп. гарата във Враня. 
Старите дотряли релси се 
подменят с нови що-яки и по 
дълги, а вместо дървени се 
поставят нови, бетонни тра 
верен, по-сигурни за развива 
не по-голяма скорост на ди
зел-локомотивите. През ме
сец октомври ще се започне 
със строенето на транспорт 
ни линии до новия Дървооб 
работвателен комбинат и фа 
бриката за мебели.

ружници по селата са прове 
ли свои предизборни събра-

> *>— . |

ния, на които се е разисква
ло по въпросите на досегаш- 

дейност и проблемите,ната
които трябва да се разреша :_*Л
ват.

В димитровградското мебс 
предприятие „Циде” е 

монтиран нов парен 
за двигател на хидравличес 
ка преса и загряване на ха
лите и другите помещения 
на предприятието.

Парният котел, който 
вместимост 70,кубически ме 
тра, открива нова възможно

Според преценките за дей
ността се изтъква значите
лен напредък н ндеологнчес 
кополитнческата работа. Ма

ст за повишаване произволи 
телността в предприятието; 
хндравлнчсската преса, коя 
то ще се движи от парата, ще- 
замести досегашния ’ начин 
на лепене на предметите, ко 
йто е изисквал 
ме, и е бнл по-несигурен.

АНО

котел

терналнте о т1\’ пленум на 
ЦК СКЮ са били разработе 
ни във всички подружншш,

на предизборния

и повече вре-има
ясни иа до края

Ст. И.
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удВЛИЩЕ ВЪВ ВИСОК панаир, ама с автобусЕДИН ПРОБЛЕМ 

ВЪЗНИКВА Просто чудно е откъде се 
стече толкова народ около а 
втобуса, когато около девет 
часа пристигна в Каменица. 
До преди малко само една 
групичка го очакваше в коо 
перативната кръчма, разхла- 
ждайки се със студена бира.

Когато автобусът пристиг
на и направи един кръг на 
селския мегдан, хората се ст 
екоха и веднага след това 
тръгнаха след коидуктора 
Чале, отиваш, в кръчмата да 
си заеме място. Завчас тъл
пата се пренесе около маса
та му. Десетки ръце се про
тягаха към Чале със стисна 
ти хилядарки.

— Дай мен двечки — се о- 
бърна внимателно едни ста
рец, придържавайкп една го ' 
ляма кошница, пълна с ба
гаж. — Аз имам право. До 
шъл сам от Ръжана.

Останалите 
Той се опита да им обясни, 
поглеждайки към конудктора 
който му бе обещал в Ржа- 
на, че само в Каменица ще 
продава билети. Тогава той 
се качил в автобуса и прис
тигнал в Каменица да си взе 
мс билет.

— Дай му само един — пз 
вика някой.

— А бабата да остане ли?
■—отвърна той, като се объ
рна към тълпата 
пред някакъв форум, който 
има право да взима решение 

I по тоя въпрос.
— Дайте на човека...
— Къде е тръгнал, за него

ли е панаир?
— Ние пеша сме 

от'Криводол...
— А бе хора, вие сте чуд

ни. Аз ви познавам, но имам 
ограничено число билети...

— Само на мен...
— Ние сме останали 

ощи...
Билетите бяха вече разпро 

дадени. В кръчмата пак нас

Тежка ли е кошницата? — 
отново започнаха да закачат 
бърложашша.

— Ами щом слушам жени, 
ще мъкпа-отвърна той. Как 

во ли вече не сложиха: мас
ло, сирене, кисело мляко, ра 

[кня, мамули, ябълки, диви 
(круши... Само нали съм си 
(щастлив...
I — Защо?

раздели от кошницата и да 
я предаде на коидуктора.
Напразни бяха опитите на 
хората да го вразумят. Недо 
верчивият старец обърна ко 
шницата по дължина и се 
мушна в автобуса. Намести 
се на удобно седалище и пое 
тави кошницата на коленете

— Нищо не се грижете.

дошли
Едни сравнителен преглед па броя на учениците

във Висока за последните две-три години показва тенде
пцпя към чувствително намаляване. Докато през 1959/60 
учебна година обшият брой е бил 264 ученика през 
1960/61 — 252 — тази година вече е намалял до 238 уче 
пика, което е с 26 ученика по-малко отколкото през по
миналата година.

Още по-чувствително намаление 
ките години, когато и при условие да спре миграцията 
броят на учениците ще спадне под 200 души Изчисле
нията например показват, че 1964/65 учебна година 
да има повече от 194 ученика във всичките 

Естеството, това намаляване

от сн

си.
се очаква в близI

няма 
осем села.

ше доведе дотам, ня 
кон училища да бъдат закрити, а в някои общият брой 
на учениците в малките класове да спадне под 20 

половина от предвиденото
уче-

числолика, което е почти 
ученици на един учител. Съобразно с това ще се нало
жи п въпросът за ново локализиране на училищата и 
за отиването па учениците в определени училища ’ 

Перспективно гледано, възможно е да се органи 
зират едно или две училща за всички ученици от ра
йона. В такъв случай училището би 
кадрово, н материално отношение, и разноските би би
ли далече под равнището на сегашните. Доводи 
след няколко години учителите в първоначалните учи
лища във Висок ще работят с половина 
брой ученици, което значи вместо осем 
необходими само четири училища за малките 
средствата за лични доходи и добавъчни за 
тел надминават 52.500 динара средно; 
училищата изисква значителни средства през годината, 
заплащане на разсилни, и пр.

При оформяване на едно. централно училище за 
всички ученици от района обаче остава въпросът за 
превозването до училище и назад. Селата наистина са 
близо — средно 3 километра, или от определен център 
не повече от 4 километра, и превозът е възможен.

В такъв случай е необходимо изчисление 
износното. Дали транспортът или подържането 
лиша с малко ученици изисква повече разходи, и кое 
е по-прпемлпво с оглед ма кадрите, качестовото на обу 
чението и затрудняването на децата и родителите.

се засилило и в

има: негодуваха.

от предвидения
и повече ще са 

класове;
един учн- 

нздръжката на

сякашна по
па учи

— Оставих тиквите, коиго 
ми бяха сложили жените, и 
наче щях да загазя'-...

В Ръжана се качи бабата 
на бърложанина. Останали
те понапсуваха и 
да чакат. Ниго един не се 
решаваха да тръгне пеша.

Пък и защо да се бърза, 
панаирът трае три дни...

Б. Николов

тъпи нормализирано положе 
ние. И започната хорски ра 
зговорп по масите.

Старецът вече беше развъ 
рзал шеговита приказка, и 
маса след маса се притаиха:

През 1922 година в Бърлог 
бе дошл един поп русняк. 
Нс му отбираше много сръб 
ски, та често ставаха недора 
зумеппя п смехории. Трябва 
ше ли да чете на мъртвите, 
винаги му даваха бележка с 
имената па умрелите. Тогавя 
Даннл зачете някаква молит 
ва и занарежда имената. Но 
нашата евниярка, една бед
на женица, па едни помен 
погрешно дала някаква беле 
жка с имената на стопаните 
на свинете, от които събира 
ла „ака”. Данил взе бележ
ката н след като завършил 
молитвата, започнал да чете 
имената на „умрелите” кои
то като сковани стояли край 
него. „Бог да прости: Яшпг- 
ка свиня, платила и Тодор 
Милнч, прасе не е платил, и 
Милан Игнн, прасе, платил”.

В кръчмата настъпи едно 
кискане и смях, че и онези, 
които останаха без билети 
се разведриха и започнаха 
да се смеят.

много ми е удобно...
Пътниците бяха нетърпели 

ви. В нагорещилия се авто
бус се почувствува миризма 
на устояло сирене и гумени 
цървули. Слънцето силно пе
чеше... Шофьорът, мирен чо 
век, спокойно поглеждаше 
часовника и точно в опреде 
лено време даде гас. Маши
ната заклокочи, целият авто 
бус се разтърси, и потегли...

Б. Н.

останахаЗапис за историята на Г. Лгобата
Според една легенда за се 

дата Торна и Долна Лгобата 
някога преди години в .чест 
ността „Градище” живяла 
някоя си баба Люба. Тя има 
да двама синове близнаци. 
Докато баба Люба била жи
ва, те живеели заедно, но сл 
ед смъртта й се разделили. Е 
днннят от тях се заселил в дн 
ешна Горна Любата, а други
ят в До,ша Любата. В тая ле 
генда може би има и нзвест 
на петннацащото в .честнос 
тта „Градище“ и днес могат 
да се намерят останки от по 
стройки. Огтам и името Лю 
бата.

Този край още в миналото 
бил доста буден. През турс 
кото робство тук съществува 
ло килийно училище. Първо 
то училище било открито пр 
ез 1860 гоннна и то било поме 
стено в къщата на Гергин за 
което не е запазен нито един 
писан документ. Обаче според 
преданията, първият учител 
в село Долна Любата бил ня 
кой си поп Стефан. След не 
го друг учител — Аначцо По 
лов, който бил от село Груи. 
нци. Той бил учител и ши
вач. Обучението било на цър 
Ковнославянски език. През 
1878 го,дина, когато Долна 
Любата била освободена от 
турците. била построена но 
ва училищна сграда. В

града обучението било извър не съществуват почти никак 
швано в две смени все до ви писани документи, обаче 
1920 година от двама учи предполага се че и тя се е' 
тели. развивала по съшия начин.

За развоя на Горна Любата Васил Станчев |11!1111ШНШ1Ш1ШШ111111ШИ11111111111Ш1111ШШ1ПШ111Н11111111Н1(1Н11М1111ИШ111Ш1!11111ШШ1Ш1Ш1И*

КУРС ПО ФОТОГРАФИЯИнтересни бройки ФОТОГРАФИРАНЕНа един квадратен метър 
V нас живеят 72 жители. Сра 
внено със състоянието от 
преди четиридесет години 
броят на жителите се увели
чи два пъти.

жилища. Вкупом те биха на 
правили улица от 56 небо
стъргача, по-внеоки от най-го 
лямата постройка в света Ем 
пар стейт билдпнг в Ню- 
Йорк.

Най-важното условие за успешно снимане е точното 
наместване на блендата и експонажа. Онези, които имат 
светлнномер, още по-лесно ще направят това, защото имат 
възможност да прочетат всичко това на светлиномера.

Когато лзберем мотив, който желаем да снимим, пър 
во ще погледнем от коя страна пада слънчевата светли
на НИКОГА не смеем да снимаме когато слънчевите лъ

Тогава 
светли

Всяка година броят на жи 
телите се увеличава с 23 ду
ши на хиляда жители. Стати 
етиката е изнамерила, че най 
-много деца се раждат през 
месец октомври, а най-малко 
през декември. Броят на же 
ните в сравнение с мъжете е 
1.024 : 1.000, което показва, че 

принадлежат

чи падат право в обектива на фотоапарата, 
снимката ще бъде унищожена под действието на 
ната, и затова не съществува фотоапарат на света, ко
йто може да направи хубава снимка и срещу слънцето. 
Най-успешни снимки ще направим тогава когато слън
цето пада на обекта.

През последните години те 
кстнлиите фабрики са произ 
вели 46 милиона квадратни 
метра вълнени платове. Това 
количество е достатъчно да 
прекрие остров Улян при 
Задър.

Когато изберем обект за снимане, определяме метра
жа. При бокс-камерите това нещо не е нужно защото де 
йствуват от два метра до безкрайност. Обаче не е така 
качествено както при другите по-скъпи фотоапарати, 
с по-добра оптика. След това, според дадените светлини 
условия докарваме блендата и експозицията, погледнем 
през визира, където ще видим обекта, който снимаме, за 
минуг прекъснем дишането си и щракнем фотоапарата. 
По този начин ние сме направили една снимка. Сега пре
карваме лентата и наместваме филма за друга снимка 
Това прекарване на филма при димензии 6x9 можем да 
контролираме на малкото червено прозорче зад обекти
ва, докато при всички останали апарати лайка-формат 
това върви автоматично. След това правим снимка.

*
югославяните 
към здравите и витални иа- *★

В един часа, пред тръгва
не, автобусът отново бе об
саден. Тук бяха дошли и о- 
иези, които нямаха билети, 
мо се опитваха да влезат в 
автобуса. Местата бързо се 
изпълниха. Старецът с кош
ницата пак направи едпп нп 
цимент: той не искаше да се

ЦИИ. Работническите съвети и 
управителни отбори на 
славското стопанство имат 
282.018 членове.

** ю по

миналата година в нашата 
75.330страна са построенитази с

■ж.' Ж.■Ж. Ж,’ ж.>1•Ж.■ж.■ж.■ ж.■ ж.’ ж.' ж.■ ж.

СНИМКИ В СТАЯ. — Снимките в стая обикновено 
не изливат добри понеже в стаята няма достатъчно све
тлина, а всеки фотолюбител желае да прави тъкмо таки- 
ва снимки. При снимането в стая трябва да внимаваме 
помещението да бъде добре осветено и снимките да пра- 

покрай прозорец а не срещу светлината.

СЪВЕТИ ЗА ДОМАКИНИТЕ
Сйравяне на 

шуршии
Клисура,гите съдове леко се разкла

ща. Съдът се прибира на су
хо и прохладно място.

Печена туршия
Пиперките се измиват доб 

ре, изцеждат се от водата и 
се пекат малко на огъня, без 
да омекнат, след което 
се цепват леко с нож връхче
тата нареждат се в разлят ле 
ко наклонени съд, посолват 
се със сол и се оставят 
престоят цяла нощ. На дру
гия ден пиперките се нареж 
дат в голям буркан, гърне и- 
ли каче, като между редове 
те се поставят обелени чесън 
чета, листя от керевиз (цели 
Иа), нарезани морковчета и 
магданоз. Отгоре туршията 
се притиска с венец от лозо 
®и пръчки и камък и се за
лива с преварен и охладен о 
Чет, осолен на вкус, след кое 
то се налива около 
чръст олио, за да пречи за 
образуването иа съга.

От време на време бурка
нът леко се разклаща, като се 
внимава зеленчука ла не из 
лезе на повърхността.

ПЪЛНЕНИ ПИПЕРКИ

Избират се червени или зе 
лочи пиперки за пълнене, из 
мйват се. Изчистват се от се

Есенната сеитба 

изостава
вим

ПРИ ОБЛАЧНО ВРЕМЕ. — И при светло и при тъм
но облачно време трябва да изберем такива елементи от 
таблицата, които допускат да падне светлина, което ще 

блендата ще бъде по-голяма, а , експонажа по
остри снимки, наи-до- 

1/100 от

ПЪЛНЕНИ ДОМАТИ
им

Млади, средно големи до
мати се излитат, изчистват 
се от дръжките н се рязват 
отвесно през средата па кръ 
ст, като се запазват долния 
и горния край на домата ис 
ли (или пък вътрешността 
на доматите се издълбана с 
лъжица). Осоляват се добре 

поставят със солта око 
ло 1 час. След това се варят 
около 5 минути във вряла по 
да, изтискват се и се оставят 

Пълнят се със

Подготовката за есенната 
сеитба значително изостава 
в клисурски район. Земедел
ската кооперация, която тря 
бва да организира снабдява 
пето иа индивидуалните сто 
папи с качествени внеокодо 
бпвнп семена и минерални

рече, че
дълготраен. Ако искаме да'имаме 
бре ще бъде да снимаме с кратка експозиция — 
секундата, разбира се, по слънчево време и при отворена 
блендата от 8. Таква дължина на експонирането ше ни 
даде възможност снимката да не се помести и да се полу 
чат двойни контури. Без облегало, из ръка, можем да

™ «" " «««у»»--д»х“бри ™:

осоляватмето и държките, 
се леко от вътре и се нареж 

на масата с отвора надода
дат
ду, където стоят цяла нощ.

От вечерта се приготвя и 
сместа, за да може по-добре 
да се соли. За сместа се на- 
кълцват иа ситно 
глави зеле, моркови, 
виз, няколко камби и коре
ни от магданоз. Всичко се 
размесва добре, осолява се 
слабо на вкус и на други я 
леи с тази смес се пълнят пи 
перките. На отвора на всяка 
пиперка се поставя колелце 
от целина и се нареждат в 
съда с отвора нагоре. Прити 

лозови

снимани из ръка също така неняколко
кере- ц се

жи,
торове и да сключва догово 
ри за съвместна прокзводст 
вена деност, се бави по нера 
збираеми причини. Досега вс 

приготовления е тряб

ки.
срещу слънцето (но то не смееСнимки направени 

да бие в обектива), трябва да бъдат по-дълго осветени.
блендата според дадените условия е 8, тогаваДа речем

апаратът се отваря ма 5,6. Тук трябва да държим сметка 
падат върху обектива и затова пред- 

ръкаили зоненбленда.

ички
вало да бъдат завършени и 
да се пристъпи към работа.

Изоставането няма оправ
дание още повече, когато се 
имат предвид тазгодишните 
високи добиви на внеокодо 
бивна пшеница в Округлица, 
ма височина от 1200 метра, 

потвърди, че' ня* 
могат да дадат 

в1 планинс

да изстинат, 
следната смеса: нарязан ма
гданоз, целина, чесън, поен 
папи с малко чер пипер на 

бахар и сол. Завръз- 
всеки домат с лист от 

ее плътно

и за лъчите, които 
варително трябва да го зищитим седин

ФИЛТРИ". — Оцветени стъкла, които се слагат вър
ху обектива, променят спектъра на боите и дават фино 
модулирани негативи, но също така продължават експо 
зията спрямо гъстотата на боята. Най-добре е когато се 

жълта-оранжеви филтри и при употребата му да 
отворим: блендата за едно1 подделение повече.

зърна, 
ва сескат се с венец от

и тежест и се зали-пръчки
ват с разтвор от 6 литра во 
да, 2 литра оцет, 500 грама 

миризми. Ако пиперки 
наредени в дървено ка

целина, нареждат 
в съда притискат се и се за 

сол. (50 взиматс което се 
кои сортове 
добра реколта 
ките предели.

ливат с чист оцет и
1 литър оцет) илисол и 

те са
че, първите няколко дни тур 
шията се претака, а при дру

гр. сол на
наполовина вода и В. М.оцет и 1

СОЛ.
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Просвета Ф Култура Ф ИзкусШво Ф Просвета Ф Култура Ф Изкуство Ф ПросвеШа

След три години, отново гимназия в БосилеградНа ЯедаШачески теми

ДОСЕГА СА ЗАПИСАНИ 100 УЧЕНИКАЗАЩО УЧЕНИЦИТЕ ПОКАЗВАТ
СЛАБ УСПЕХ ф Обезиечвн ирейодавашелска кадър

воотвореиата
прави комбинация на препо
давателския кадър, така че 
преподавателите от двете у- 
чилища ще допълват часове 
те си в едното, т.е, другото 
училище, до закриването па

дошло в право време. Новоо 
ткритата гимназия (I клас) 
ще има доста проблеми с кои
то трбва да се справи —това 
са н апърво място открива
нето на различни кабинети 
н др., което ще даде възмо-

гимназия щеПо инициатива на Социа
листическия съюз от февруа 
ри тази година, започнаха 
разискванията във връзка с 
повторно откриване на гим
назия в Босилеград, защото 
Босилеград наистина нма иу 
жда от едно такова учебно 
заведение. И предложението 
е прието от страна на компе 
тентните органи. Обезпечени 
са и нужните средства за но 
рмална работа на училище-

И от началото на месец 
септември започнаха приго
товленията за новата учебна 
година.

финансиране на училищна
та трябва да бъде още по- 
голяма, отколкото до сега. 
Компетенцията на учителск 
ите съвети при донасянето 
на мнения при поотделните 
преподаватели за работата 
на учениците трябва да бъ 
де много по-еластична и по- 
гЪкава; но и много по—отго 
ворна!

Учителският съвет трябва 
винаги да има пред вид уче 
нкците като цяло, техните 
условия на работа. От учите
лския съвет, неговото друга 
рско отношение към учени 
ците и обективност при до
насянето на решения за все
ки ученик поотделно, до гол 
яма степен ще зависи успеха 
на училището.

5. Учебните помещения и 
учебните помагала също та
ка оказват огромно влияние 
върху успеха на учениците. 
Ако учебните стаи не са про 
сторни, или пък имаме мно- 
гочнслеии класове, сигурно, 
че успехът няма да бъде за 
доволителен. Ако учебните 
помещения не разполагат с 
нужните помагала — също. 
Голямо влияние може да и- 
ма и самото местоположе-

щнте. Но и покрай това съ-1 
ществуват чести размества- ! 
ния на кадрите. Колко вред 
на е честата промяна на ме 
стата, най-добре 
ват самите ученици. Те труд 
но привикват на методите 
на работа на различните пр 
еподаватели, техния; крите 
рий на оценяване и пр, а и 
самите "просветни работни
ци имат редица неприятнос 
ти: запознаване със средата, 
проблемите на училището и 
прочее. Губи се ценно вре
ме, което би могло да се из 
ползва за овладяване на ма
териала, предвиден според у 
чебната програма. Това най- 
много ще почувствуват уче
ниците от I клас в средните 
училища, при които гтроцен 
тът на слабите бележки е 
най-голям.

4. Нееднаквият критерий 
на оценяване при различни 
те преподаватели също та
ка влияе върху успеха на у 
ченгщнте. Общоизвестно е, 
че бележката, и положител
ната и отрицателната, тряб
ва стимулативно да действу
ва на ученика. Това засега 
в много училища е само на 
хартия. Наистина, бележка
та трябва да даде воля за 
работа, но това действие тя 
няма да упражни ако нс е 
обективна. Тъкмо при обек
тивната преценка знанията 
на учениците огромна роля 
трябва да однграе мнението 
на целия преподавателски 
колектив за всеки ученик 
поотделно. Обаче, твърде е 
разпространено явлението у 
чителските съвети занемаря 
ват това и всички просветни 
работници работят по свое 
лично убеждение (личното 
винаги е субективно) без мн 
ого да консултират учителс
кият съвет или училищния 
отбор.

Общественс^педагогическа 
та роля на учителския съ
вет при оценяването на уче 
ниците, особено след донас
янето на Общия закон за шк 
олство и Основния закон за

Средното училище, а осо
бено неговото вътрешно уст 
ройство, не е вече такова ка 
квото е било преди. Всички 
типове и степени на 
ща през последните години 
претърпяха известни проме
ни, т.е. направи се сериозна 
крачка към осъвременяване 
на възпитателно-учебната ра 
бота и по- пълно, по—цялост 
но образование на учащите 
се. В нашето училище, зна 
чи са направени крупни пр
огресивни промени, но все 
пак, факт е, че учениците по 
казват незадоволителен ус
пех.

чувству-учили

то.

1. Учебният план и програ 
ма, с който се осъществяват 
целите и задачите на наше
то училище все още подлеж 
ат на сериозна критика. О- 
бемнстата материя, фикси 
рана в програмата пак зада 
ва грижи на всички възпи
тателни фактори. Именно}, 
винаги се стремим към това, 
да пронамерим съответен 
начин наставиия план да пр 
испособия към характера на 
учебното заведение имайки 
пред вид и целите и задачи 
те, които трябва да осъщест 
внм. Говори се, че на учени 
ците трябва да дадем ония 
знания, които ще им бъдат 
необходими и най-полезии в 
практическата работа. Оба
че учебните програми и по 
—нататък си остават преоб 
ременени, а малкит брой ча 
сове седмично все още създа 
ва известни затруднения и 
на учениците, и на препода
вателите в по-пълното овлад 
яване на материята.

2. Липсата на много учеб 
ници също създава доста тр 
удностн в овладяването на 
материята и постигането на 
целите и задачите на образо 
ванието.

3. Нашият печат често 
тъква, че честата промяна 
местата на просветните ра
ботници отрицателно се от
разява върху успеха на уче 
ниците и затова се ннсисти 
ра на постоянно място на съ

Огромен прилив на ученици 
от вътрешността

Тази година босилеградс- 
ката гимназия ще има чети
ри паралелки в I клас, а ра 
зглеждат се възможностите 

клас,
като се чувствува огро

мен прилив на ученици отиш 
ли на школуване във вътре- 
шността-Враня, Скопие.Леско 
вац, Крива Паланка, Ниш и 
другаде, мнозина от които не 
само ученици в гимназия а в 
едно икономическо, Средно 
техническо и други. Вече 
над 40 ученика от средната 
смесена гимназия от Крива 
паланка са се записали в бо 
силеградската гимназия. В I 
клас досега са записани 160 
ученика.

Съветът за просвета и култу 
ра във Враня е дал съгласие 
за откриването и на този ги
мназиален клас.

и за откриването на П 
тъй

У..-'-*.*
На строежа па новотоучилище в Босилеград

жност за по-пълно разгръщаСредното икономическо учи 
лище.

По този начин за тази уче
бна година босилеградската 
гимназия ще има твърде со
лиден преподавателски ка
дър състоящ се от 11 души, 
от които 8 души са професо- 

За сега

не на творческите сили на 
чениците си. През тази годи 
на ще бъдат открити кабине 

общетехннческо обра- 
биология химия, фи- 

а освен това, ще бъдат

ние на училищната сграда— 
дали учебните стаи са свет- 
лп и чисти, и пр. Ако някои 
предмети не са застъпени ре 
ловно
преподавателите, 
пак ще изостане.

6. Факт е, че учешпщте са 
обременени с училищни, 
пък и извънучилищни запя 
тия. Почти не съществува'у 
чилигце в което учениците 
да не се задържат по 6 дори 
и повече часа. Задължения
та са големи. Редовно обу
чение, семинари, репетиции, 
сказки, свободни активнос
ти, различни събрания, кур
сове и: Пр. все повече абсор 
бират времето На ученика. 
При даването на тези задъл 
жения винаги трябва да и- 
маме пред вид възможности
те на учениците.

ти по
ование 
зика;
оформени доста секции като 
драмска, литературна и дру

поради отсъствие на 
успехът

ри и 3 наставници, 
вакантни ги.места има още 
само за преподавател по ла
тински език и един препода
вател по сърбохърватски е- 
зик. За мястото по сърбохър 
ватски са се обадили 7 души 
и двама за латински. Разгле 
ждането на молбите на тези 
кандидати ще стане тези дни 
на заседанието на училищ
ния отбор.

!

Кадровият въпрос не е 
проблем

;
из-

Новооткритата гимназия в 
Босилеград не ще бъде в със 
тоянне да приеме всички у- 
ченици. Това е още едно до 
казателство, че откриването 
на гимназия в Босилеград е

Понеже тази и още някол
ко години ще работят гор
ните класове от Средното и- 

Св. Василев, педагог копо.мическо училище, то но 
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Един човек седеше на ка
менния бордюр. В ръцете си 
държеше трион и лък от це- 
гулка. Триона държеше ка
то цигулка, а от лъка се ле
еше звук — звучна мелодия. 
Тонът й едновремено прили
чаше и на тон на струни и 
на някой духов инструмент и- 
самата обстановка, самата 
тишина я правеше чудна и 
тежкопоносима. Но все пак 
това беше весела мелодия, из 
пълнявана по токовата стъл- 
бичка, и някак двосмислено 
войшшгка.

Жан-Батист се беше изпре

сълта си, но това не можеше 
да премълчи. И затова мра
зеше жизнерадостта на свои 
те пръсти, познаването на 
взрива. Затова, защото вяр 
ваше, че е обикновен прише
лец, конто живял, с мечите 
на беден занаятчия сигурно 
не би решил така.

Но всичко бе започнало 
много по-рамо. Той мислеше 
за детството си, прекарано на 
Юг; за покритата с тръст кол 
иба всред гората, по която се 
катереше пролетно време; за 
миризматана кестените през 
май. Да сй спомняш за то
ва в тази добродушна и не
възможна Америка, наисти
на беше припомняно на пе
сен, когато през първия вече 
рен здрач го зовеше чиния с 
вечеря; там отново ядеше 
под меката светлина па све
щта, и по цяла нощ спеше на 
своята сламеница все докато 
угасващия слънчев ден не 
разкладеше горещата му 
кръв. (Или разхладеше в 
нея).

Мислеше за своята дива и 
буйна младост и за лукавата 
си майка-селянка, която на 
младннн го довеждаше в от 
чаянне, когато говореше: 
„Колко страшна е войната! 
И как успя да направи чо
век от Жан-Батист. Човек, 
наистина! — Мислеше си за 
своя взвод, който несръчно 
шляпа някъде из калта на Бе 
туанското шосе, за роза за- 
кнчена на пушката и цигара 
зад ухото. За него войната 
изглеждаше толкоз нова, че 
дори очакваше и нещо хуба
во и велико от нея; музика, 
която би вълнувала сърцето 
му и знамена, които се раз 
вяват на вятъра; два дни вки 
мателно чисти полите на ши
нела си от калта. Дори беше 
убеден, че утре ден дъждът 
ще престане. Но на сутрин
та, също така. вярваше, че 
всичките войскови части ше 
бтушт тласнати в чистилище 
то заради някой непознат гр
ях, та в него да чакат дока- 
то.някакво неопределено Бп 
тне донесе решение какво 
ще бъде с тях — да ги изпра 
ти по дяволите или не.

ятелите на Франция, както 
що вятърът разнася плява, о 
Господе!" Да вземеш съдба
та като буца пръст и от нея 
да направиш нов човек! На 
полеон правеше това — На
полеон, облоглавият и осгроу 
мен мечтател, в чиито вени 
струеше същия огън, същата 
южняшка кръв, която тече
ше и по неговите.

Внезапно, празната улица 
се изпълни със звук, звучна 
песен, с гои, в един и същ 
миг иаподояващ тона на сгру 
на и тона на духов и ин
струмент — весела мелодия, 
някак неравна, войнишка. 
Жан-Батист застана изнена
дан и около него започна да 
се създава земя, която той 
наричаше своя; гористи хъл 
мове и долини, върби и ви
соки кестени в полета, в кон 
то спокойни стада пасат до 
колене във 
млада любов и славеи в ко
роните на кестените след за 
ник-слънце и по време на по 
явяването иа интимните звез 
ди на кадифеното небе. Ясно 
виждаше къщата в която бе 
ше роден, и в която ядеше и 
спеше, обляна от слънцето; 
виждаше треперливата свет
лина иа свещта в златния 
здрач под единствената звез 
да, светлина подобна на жъл 
та роза. Виждаше всичко то 
ва и знаеше, че е тръгнал 
след привидението в далечна 
страна; че съдбата го е преме
ла през мо.рета така че със 
зорко око може да види оно 
ва, което безгрижната мла
дост стори за него неясно, о- 
нова, което за три години 
има възможност да види в 
калта на Арто и Испания.

Необикновен, уо все пак 
познат дух се приповдигна и 
се изгуби и Жан-Батист на
пусна скривалището си и се 
отправи по улицата. Музи
кантът седеше на бордюра, 
преминавайки с гудалото по 
чудния инструмент; и така, 
Жан-Батист мина край него 
без да го обезпокои. Накрая 
на улицата небето провъз
гласяваше зора, нов ден.

у. Фоввер-

сува; това, което желая е жи 
вотът; а животът е нещо по 
вече от храната и спането. 
Затуй това нищо не разреша
ва.

Чуваха се крачки в пусто
тата. на мрачната улица и 
Жан-Батист се сепна от своя 
проблем.. Най-сетне; мислеше 
си, неговият проблем ше се 
разреши когато Пете и Гене 
рал дойдат при него. Но оше 
не боше време да се откаже! 
Не — каза той за себе- си; 
дал съм дума; ще капам до 
край. Опасността 
представява, казаха му. Сла
бо владееше английски и бе 
ше познат като тих, послу
шен работник. Но те 
жеха да го разберат как не 
го застави страхът, дори и 
желанието за печалба не мо
жеше да го принуди иа то 
ва. Всичко

лиша полицай, застана, за 
гледа го и продължи. Жан- 
Багпст загрепера, притисна 
палтото около врата си. Кол 
ко полицаи са го видяли и 
още колко ли ще го видят, и 
продължи пътя си. Колко ча 
са, минути, секунди, преди, 
иа отблясъка на значка 
тежкия войнишки топот му 
трябват да се приюти 
кое войнишко скривалище? 
Още колко ли време свобод
но ще се движи по земята, 
ше се къпе в лъчите ва слън 
цето — вън от кафеза. Може 
би утре ще стяга 
решетки като затворена май
муна и ще мечтае за свобо-

коята е чужда на моята при 
рода. Америка, златна земя, 
ни говореха. И какво сдобих: 
храна и спане.

Па какво искаш?
Искам да получа част от нищо неоная красота, която няма да 

изчезне на земята, 
приятелството, любовта мо
же би — кой знае?

Уви, кой знае? Кой знае 
какво сам желае, дори и ко 
гато го получи? Само, дали 
очакваш да получиш нещо 
от онова 
банките.

Защо да не? Парата е всич

чнл неподвижно в мрачната 
капия. Чувствуваше как 
тъмата тече край него по у- 
лпцата, наблюдаваше тихите 
пресичащи се в небото по
криви, гледаше звездите, кои 
то приличаха ма разхвърля 
ни по небото розн, като вър
ху отворен мъртвешки ков 
чег. Той размисляше за мрач 
нпте ъгли, на които човешка 
та съдба взема завея!. Може 
шс все пак да промени реше 
нието сн. Все още имаше вре 
ме. И този факт още повече 

неговото неудоб

част от
или

не мов ня-

дето плячкосваш това правеше 
скучната самотност, тежкото 
отчаяние на

железните водата; земя на
горещия му 

яжняшки темперамент в ед- 
чужда, негостолюбива

ко.
Наистина, парата е всичко. 

Ала само парата, 
работена. Можеш

да. накоято е за страна.
Ала това не беше Пете. Ми 

на едгш човек, който носе
ше само едни трион. Заста
на на ъгъла. Жан-Батист изп
сува; беше решен да не отла 
га вече. Пет години труд по 
чужбина не му догтшшесоха 
нищо. Всичко би било 
баво. само

Това не е страх, 
той на собствената 
Ако познавах страха, 
но като дете нямаше да кра 
да овошия в царската гра
дина; нямаше да правя оно
ва, което правех край Сушез.

Но какво значи всичко то 
ва? Да не ме е оставила 
вестта преди време?

Да, казва предпазливостта. 
Ала кой

извика ли да взе
меш пари, които не са твои 
и с тях да правиш удоволст
вия на себе си? Можеш 
да получиш сила и издръж 
лпвост от храна, която друг 
яде?

Ах^ парите са друга рабо
та. Храната е изразходвана, 
но парите не са похарчени.

Добре! Сега си 
на собственото 
Можеш ли

си душа.
влошаване

положение. Време е да се 
прекъсне с това! Веднъж за 
винаги да бъда нещо, да се 
освободя от дългото колеоа- 
нне, да прекъсна.с очаквани 
ята и размишленията. Раз
мишленията са 
безбройните момци, които са 
в земята!

Ако

сигур
но ли

съ- по-ху 
да не пподълживиновни за

живота по стапия начин. 
Всичко бибило по-хубаво 
мо да не продължи живота 
по стария начин 
Всичко! Нека бъде 
ли затвоч! Той отопово 
ли поглед по улицата очак
вайки Пете, и Генеоал и То 
ни; ръцете му се почувству 
вяха лукави и способни като 
отделни

го привел 
му равнише. 

да изядеш всич
ката храна, която имаш 
А1ш момент?

Не.
Бил ли си някога 5

може да прекъсне 
веригата от обстоятелства и 
след това така здраво да из 
кове халка, която никой не 
ще открие? Кой нарушител 
на законите е минал безна- 
казно?Моето е мое, и твоето 
— твое; тежко и горко на 
онизи, който постъпва друго
яче. Помие;ш, също така, за 
Пете, за Тони и Воп: колко дъ 
лго ги познаваше? Десет дни. 
Нима можеш да кажеш прн 
тези обстоятелства, какво ще 
направи човек, когото позна 
ваш от десетина дни. Мся| 
жеш ли да кажеш какво сам 
ще направиш в известна об
становка?

Но, какво придобих с това 
дето бях честен? Работих — 
рових като червей в почвата.

са-
можех да за-само

бравя, че неговото решение 
все още да се проме

ни? Как просто би било 
ко това! Да сс решпш да деи 
ствувиш; веднъж за винаги 
да останеш извън света. Но 
вместо това, можеше да се 
забеляза как в този момент 

горещината 
силно го е изпреварила. Но 

беше късно. Имаше

в е-
луксоз и- 

хвъо
може всич

оез храна.
Да. Четири дни.
Но след това отново 
Разбира се.
Ами не виждаш 

че оня, който ти е

си ял.
организми, радост 

която чувствуваше 
ръкуването с 
Фабриката сега 
Рия седем пъти.

Отново гб обвзе

та,отчаяние,на ли тогава, 
дал хра

ната когато ти е била необ
ходима ще се постарае 
другите ти нужди? Кой си ти 
да бъдеш предизвикател на 
присъдоата,която сам не мо 
жеш да знаеш?

Но това

при 
взрива във 

се возвъ-още не 
още време. 

Наистина и заостанала би 
неговата преломена дума. 
Какво ще сн помислят за 
него Пете и Генфал, и Тони, 
н Воп? Що би му казало у 

онова, което не знае нн 
за глад. нито за сън, нпто 

за време? Той прескочи мн-

злокоб- 
а оалост и задоволство за 

създаването на неустойчиви 
тваои. същата 
която оная радост, 

чувствуваше когато 
свещеникът ; благословяваше 
всекидневното производство 
във фабриката: — „Нека те 
зи гранати разгромят

търси въпрос. Пре 
доставям на тебе удобното 
вярване да умреш с него ала 
мене смъртта не ме

него
то

интере-
непрн-
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Според последните статис- 
тически данни в Югославияявления днесПриродните

представляват нищо съдбо 
-неизвестно и загадъчно, 

някога обаче те са считани 
*дгоаич6и на божата вол- 
93 ' са имали решително 

1ЯЯИе върху хода на мно- 
* еьбития. Неведнъж 
10 държавници и военона- 

от далечното мина-

18.512.805живеят жители.
Цреди осем години е имало«е
само 16.991.449 жители. Спо
ред демографските предвиж
дания, броят на югославяни«' * те тази година ще трябва да

извее се увеличи с половин милион
Тези дни във Висок един 

се срещна с общинския валяк, който се намира край се- 
ЛО * Криводол. Същият връчи едно писмо до органите 
на общината, което публикуваме съкратено.

ДО СЪОТВЕТНИТЕ... ДИМИТРОВГРАД

®ече четири и повече месеца се намирам край село 
Д. Криводол Чувствувам се осамотен и реших да се 
обърна с едно писмо към Вас, като Ви помоли за помощ 
и защита. Малко ме очудва постъпка към мен. Зная, че 
много пари съсипахте, докато ме взехте и назначихте 
да работя на най-трудните места при изграждането на 
общинските пътища. Колко зная бяхте и много довол
ни от мен. По конференции и на официални места заяв 
явахте, че без валяк трудно се оправяли пътища. При 
това аз се гордеех и стареех!

Но сега какво стана!?. След работата ми на пътя 
към Сенокос Вие ме докарахте тук и като че ме забра
вихте. Цялото време стоя край пътя и преживявам гор
чиви часове. Имам свободата да ви се оплача като на 
мои стопани Много ме измъчват децата. Като дойдат 
н понеже са свободни през лятото, по цял ден киснат 
при мене. Отначало ми беше приятно да ги слушам как 
се разправяха около моя въпрос. По-късно се опитаха 
да ме търкулнат, но като не успяха, започнаха да взи
мат някои части от мен.

Няма да забравя и оная нощ, когато започна да ва
ли пороен дъжд. Помислих си: колко би било хубаво 
да имам един гараж, който не пропуска вода. Като за
почна да гърми и трешти, помислих си: „Е, моята се 
свърши”. По късно стана още по страшно. Малкият, по 
ток, който минава недалече излезе от ровината си, хва 
на ливадите и се бълсна в мен. Отначало му се подсмивах, 
но да знаете и неговите сили не са за подценение. На
вярно не можа да ме претурн, но затова пак нанесе то
лкова много тиня и чакъл в колелетата ми, та едва ли

от нашите сътруднициян жители.
ВлЯИДИ

са се ръководили от тези 
Предупреждения от небето”.

Наполеон Бонапарт, мо- 
лщият френски император 
"'известен завоевател от по- 
* о време, е знаел за суеве- 
!»ето на своите войнит-ч и 
$уело си е послужил г иебес 
"яге явления преди боя при 
щстерлин. Когато на ? ле- 
гември 1805 година преди бо- 
: при Аустерлиц слънцето 
№ показало кървавочервено 
пт зимата мъгла, той се из
правил на коня си и изви- 
«якал: ,.Ето го слънпето на 
щстеолпп!' Този въчклттк 
л разнесъл всред войнини- 

въолпневил Напсн

„УНИВЕРСАЛНАи ■»

КРАСАВИЦА
Вече стана традиции в 

Нюйоркското сдружение на
карикатуристи и художници
всяка година да „избират” 
най-хубавата жена на света. 
Това в действителност е има

чийтогинарна красавица.
лик е съставен от частите на
десет жени. Тази година
мис на целия свят има очи
те на София Аорен, ушите 
на Грейс Кели, устата на

те и пг 
асон спечели битката.

Древната история е оше 
работата с такива примери. 
Дрез 413 година преди наша
та ера разбитите гръцки дру 
■ютии на Сицилия бягали да 
влязат в корабите си. По това 
време станало затъмнение на 
слънцето и тъмният му кръг 
бнл опасан с безброй огнени 
вшпг. Гръцките жреци в то
ва видели „божа поличба* и 
съветвали 
АВ не бързат с оттеглянето 
ва волските. Това помогнало 
на неприятеля ла доунищо- 
жи_атинската войска. 
"Огнените змии, които опа 
свали слънцето, не са били 
ншцо друго освен днес из
вестните протуберанспг, кои
то сравнително добре са изу-

Ширлн Мек, шията на Одри
Хепберн брадата ма Брнжит
Бардо, очните ябълки на
Ким Новак, носа на шойорк
ската телевизионна актриса
Джудия Мид и т. и."

На снимката се вижда как
„универсалната”изглежда

красавица.

военачалниците

ще мога да търгна.
На края да Ви кажа и това. В последно време не 

се чувствувам добре. Опаката болест—ръждата започ
на да нагриза огромния ми организъм. След обед, кога 
то слънцето навлезе зад гъстите дървета малко съм по 
добре на сянката, но преди обед просто изгарям на слъ
нцето.

то гръцко светилище (280 го се отказали от намерението
дина преди нашата ера), на- сн.
стъплението им било спря- По такива причини е билно от пороен дъжд и гра- Не мога да повярвам, че съм забравен от Вас, зато- 

е най-мъчно и жалко, когато мине някой селя
нин край мене, погледа и си каже: 
сайбия.”

прекратен походът и на готидушка, след което зафучала те срещу Сицилия през 420 ва миченп
Лошото време също е о- 

казвало влияние върху хода 
на някои исторически съби
тия. Когато галите тръгнали 

. да ограбят. Делфи, известно

страхотна снежна буря. . Та- „Този валяк е безгодина на -новата ера, мон 
голската обсада през 1241 го 
дина на Бреслав и пр. 

ХАЛЕЕВАТА КОМЕТА,

зи внезапна промяна на вре
Затова Ви моля да изпратите някой от моите прия

тели, с които толкова много пътища оправихме, да до
йде да ми помогне та и аз да си дойда в Димитровград. 
Елате, само побързайте, докато не са започнали есени 
те дъждове и не е паднал сняг, защото тогава трудно 
ще изляза от Висок.

Приемете сърдечни поздравления от Вашия
Валяк Общински с. р.

мето галите протълкували
като предупреждение от бо на
говете и обезумели ог страх .Опашатаричана от народа

звезда" също е била причи
на за промяна на събитията. 
Боят между авари и хуни на 
Каталонските полета 
451 година е известен 
ключителната

нвШСнимано пред входа ва новите модерни 
жилища в Димитровград

през 
по не

решителност 
на противните страни да по
бедят и по жестокотта с ко
ято е воден. Легендата казва, 
че воинствеността на бойци 
те била толкова голяма, че и

ЙР
г

ЛЕГЕНДА
ВЕРЗАРКАК Е НАСТАНАЛО С."ААи БАЕ НА ВТОРИ4"' 

ЕТАЖ ПРИ 
^__ БАИ-ГРОЗДА НА!

мъртвите седуховете на 
сражавали над попрището на 
борбата. Тази воинственост 
приписват на Опашатата зве 
зда. На 3 юли споменатата 
година тя се е намирала най 
близко до земята а два дни

Верзар!” — казал той. Отто
гава селото започнало да се 
нарича Верзар.

(Записано според разказва 
нето на Никола Дончев)

да погребат мъртвите. Спо 
ред вярването на жителите 
това било поради някой гол
ям грях. Тогава една група 
тт>ъгнала на изток, като вяр
вала, че изток е източник на 
живот и когато дошли до во 
дата, харесало им и те реши 
ли да се настанят.

Съществуват още предания 
ала всичките се свеждат на 
това че верзарчанн водят по 
текло от Старо село.

Името пък получило -много 
по-късно.

Веднаж минавала турска 
войска. Една турска охрана 
запитала някой си селянин: 
„Верзар бре" — що значило 
има ли някаква беля в село
то. Изплашеният селянин по
мислил, че го питат за името 
на селото и час по-скоро бър 
зал да отговори: „Верзар...

Съществуват няколко леге 
ил и за това как е настанало 
с. Верзар.

Според едно предание Вер 
зар е настанал към края 
на XVIII век, когато осем се 
мейства от Старо село което 
се намирало между днешна 
Горна Невля и Борово, при
нудени поради недостиг на о 
бработваема земя, тръгнали 
на изтока за да намерят но
ви пасбища и шши. Когато 
дошли до местността около 
днешната чешма в с. Верзар 
рошили дасе настанат тук. 
Първите къщи никнали тук, 
край чешмата, докато сетне 
сс пе разсеяли по околиите 
чукари.

Едно друго предание казва 
че жителите на Старо село 
били заплашени от изчезва 
не. ИмсУшо по това време въ 
рлувала опасната болест — 
чума, която ежедневно косе 
ла населението. Преданието 
казва, че живите не стигали

>. а:Ви
преди това е станала велика 
та битка на каталонските по 
лета. Оттам и припиевгпето 
й. Всъщност пречупването 
на светлината й и промена- 
та на опашката й са били ш 
читани за духовете на войни 
ците, които се борят над бой 
пото поле. Няколко текове 
по-късно Опашатата звезда 
е задавала страх и суеверие 
взело особегщ размери. Та- 
кл пре1 !СА6 годичл Опаша
тата звезда се показала над 
Англия тъкмо по време на 
дебаркирапето на пормани- 
те иа английските брегове. 
Харол дТ П ‘.повярвал в съд- 
боднм-. • злак -и. предвиждал 
ггоргЕкЬгЛгсг' в боя с 'нормали
те. Неговите войници оказа
ли слаба съпротива и били 
разгромеше Нормаиите без 
усилия заели целия остров.

Ст. Н.•г, -
НАРОДНА БАНКА 

-ДИМИТРОВГРАД
->.у-

.л ' V / Г '/.*/' ’&к Снежно
чудовищек**./,/ 'Ш /; • / л-.*•« ■* ' —'

• В южноафриканския град 
Йоханесбург ненадейно пад
на сняг, най-голям за послед 
ните 26 години. Той е дости 
гал 8 сентиметра височина, 
което е рядкост за Африка, 
където сняг 
въобще падне — обикновено 
се стопи докато докосне 
земята.

доколкото

>.

Вай онзи ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВНАХОДЧИВОСТ

!
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Становището иа КПЮ към бъмшрсквШа окупационна войска През НО Б■хщШШШШт
ИНТЕРНДЦНОНЯЛИЗЪМ НД ДЕЛО

изпрати повече на източни» 
фронт. Довели са ви да помо
гнете на сръбската реакция, 
недичевци, льотнчевци, печа.. 
нцн ндруги предателски офи 
церски четници, 
на сръбския народ, и заедно- 
с тях да потушавате народо- 
освободителното движение, 

пламти По цяла Сър-

сръбската буржоазия, която 
по-рано тормозеше населени 
ето в Босилеградска околия 
и искаше да го определи на 
ционалио с насилие, сега та 

' ка постъпват българите. Ка- 
кто по-рано в това не успя 
сръбската, така "нес и утре 
няма да успее и българска" а 
буржоазия. Ние комунисти
те винаги сме бйли и си оста 
ваме упорити борци за 
онална свобода, равнопра
вие и независимост на всеки 
народ, борци против нацио
налното потисничество и из
ползването па едни народ 
от друг 
ички 
хора от 
страна към братско сътруд
ничество в борбата против о 

и неговите слуги—

Да се определи линията на 
на КПЮ в Сърбия 

била лесна задача в ус
борбата
не е
ловията на Втората светов
на война. Предишните шови 
инстнческн борби на велико 
българската буржоазия от е 

велнкосъроска 
друга, е представлява 

особена обстановка, за 
която е трябвало да се дьр- 

с.метка още от първите

предатели

дна страна и
та от което

бия. Ваш дъяге да не служи 
те иа фашизма и реакцията, 

проливате невнната

ла
наци

жн
дни. Трябвало е значи да се 
воли енергична и иепрпмири 
•ма борба против разни не
приятели и против българс- 

окупацпона войска, ка

да не
кръв на сръбския народ, кой 

бори за свобода, нацито сс
онална независимост и съще 
ствуване. Ваш дълг е да се о 
тбраиите и да създавате бор 
ческо антифашистко единст 

нашите храбри партиза 
народни освободители.

ката
то войска която служи 
хптлеровата военна машина, 

фашизма и борба против 
опити в тази обстано

.. Затова и каним вс 
почтени и прогресивни 

пашата и българска

ка

Формирането па баталъоп ,,Христо Ботев

В писмото на Покраининс- 
кия комитет до „ЮТ” в Ниш 
покрай другото се казва:

„...Тази наша дейност ще 
бъде последователно продъл
жение на народоосвободнте 
лната борба, ще ускори 
доволството на българската 
войска и българския народ 
против германците и техни
те слуги в България. Както 
веднъж вече писахме, жела
телно е дезертьорите от бъл 
гарската войска, които се 
приключват към партизани
те, да се прехвърлят като въ 
оръжени отряди на българс
ка територия, к.ъдето да про 
дължат борбата против гер
манците и техните слуга в 
България...”

па во с 
ни.
Помагайте им, дайте им оръ
жие и муниции. Вашето мяс 
то е с тях, а не с хитлерис
тите. Ваш дълг е да саботи
рате вашите господари^ да 
не провеждате техните пък 
лени планове. Противопоста

на, облекло и пр.
Всички части на нашата 

Народоосвободнтелиа войс- 
ка имаха през втората поло 
вина на 1943 и 1944 година 
главна задача със свои опе- 
рацшг да помагат на българ 
ските партизански отряди да 
изпълнят своята главна зада 

навлизане във вътре
шността иа България и вди
гаме на българския народ 
на въоръжена борба (съвме 
стните действия при Гюешево 
Кратово, Крива Паланка и

Идването на българската 
окупационна войска на анек- 
тираната част от Сърбия и 
Македония, както и идване
то на на българския окупя- 
пионен коопус на територия 
та на Сърбия в началото на 
1943 година са били оценени 
от страна на Покрайинския 
комитет на ЮКП в Съпбия 
като навлизане на неприяте 
лека войска. В това отноше 
ние българските окупацион
ни сили са считани за окупа 
ционни войскови части, по
добно на окупационните войс 
кови части на германската 
и други войски.

В писмото на тток-райнинс- 
кия комитет на КПЮ в Сьо- 
бия. изплатено ло Покпайич 
ското повеленство па КПЮ 
в Ниш. което тог-п--- съкпа- 
тено се наричало ПП, пок
рай другото стои:

всички
вка да се подклажда шови- 

протнв българския купатора
наши общи врагове.
Да се борим за братството и 
единодушието на сръбския и 
български народ, против об 

зло и нещастието, кое

низъм
народ.

Затова в Обръщението на 
ОК КПЮ на Лесковачки о- 
кръг се указва за необходи
мостта да се осуетят опити
те за раздухване на шовиии 
зъм било от едната или дру
гата страна и върху необхо
димостта от съвместна бор 
ба на сръбския и българския 
народ против общия враг— 
фашизма.

В това обръщение, което 
е излязло през месец юли 
1941 година, покрай другото 
се казва:

„Окупаторите заплашват с 
отнемане на имот и изгонва 
не на всички сърби ог тези 
краища. Подобно па велико

не щото а
то тежко ни потиска.

ча яйте се и убивайте ония ва 
ши офицери 
шпиони, които ви тикат в бо 
рба против партизаните и 
нашия народ. Вие трябва да 
тръгнете към свободолюби
вите тежнения на поробени
те народи, вие трябва актив 
но да помогнете справедлива 
та борба на нашия общ брат 
ски велик руски народ”.

А в писмото на Покрайнин 
Сърбия от

в
германскискня комитет . в 

края на 1942 година, отправе 
но до българската окупаци
онна войска, пише:

пр. като„Сега вие служите 
меч в ръцете на хитлеристи
те. До кога ще продължите 
така? Знаете ли, защо са ви 
довели в Сърбия? Вас са ви 
довели да държите 
народ в робство, да го угнет 
явате н тормозите, да помог" 
нете на Хитлер тук, та да мо 
же от тукашните си воиски да

Нашите щабове и партий
ни ръководства систематиче 
ски запознаха българските 
другари с богатия опит на на 
шата партия за организира
не на партизански отряди и 
организиране на нова народ 
на армия в огъня на народ
ното въстание и пр...”

нашия

Едно ди(Брг,енцирано отно
шение на КПЮ и наролоос- 
вободител ното
Югославия, конкретно в Сър 
бия, към бългаоските окупа- , 
ционни части се оглежда в §
това, че е било известно, че ч___
състава на тези окупаиион- 
ни части съчиняват и хора. ч 
които са мобилизирани, и ^ 

че в реловете на окупанио- ч 
ината българска войска е и- § 
мяло хола с положително от ч 

югославското й |

А■ Куличлвижение в

.....Във своите аЛиши и пи
ркуляои тоябвя ла 
становище към идването на 

Нашето
тт ^ч»-»ятрглтг*гтр с

българската войска може да
става са**о иа линията тта о 
бща борба против обшия во 
аг на натпия и

бългапските части.
А РТПЛ

бългапския
окупатор 

български и сръб
ношешге към 
освободително движение, ко ч 
ето по-късно сс показа.

наоол-гепмячекня
и негопнте 
ски слуги. За 
германските окупационни ро 
йски, тази наша дейност ше 
намери по- голям отзив меж 
ду българските войници. Тоя 
бва прели всичко да окажем 
подкрепа на другарите кому 

в редовете на бълтар- 
Тлябва да се

*разлика от
почти ЧОт самото пачало. 

от часа. когато българската Ц 
окупационна войска сгъни ч 

югославска територия.на
КПЮ е считала за пеобхоли ч 
мо веднага да се вземат меп Ч

български чнисти
ската войска, 
подчертава братството меж
ду паролите, което повече у 
крепя а заради страданията, 

нанася обшия вр-

кп от пленените 
войници, на първо място о-
ния. за които се ▼станове, 
имат положителна полтттгтче 
ска ооиентгтовка. да създа- 

югогдаяскя тептгго-които им 
аг. Тоябва ла се

българската войска ла

ват на
япелина български партизански N щ 

пъолъжени и I
пттгт
части, които 
пол готвени в Югославия ла % 
изплашат иа българска тери 
тория с ттел да 
галския народ
тттв ок\татора и домашните ч

към
помага партизаните и да се 

тях. Това еприключва към 
едната страна на натпата по 

дейност. Лошата 
войска е

вд?ггттат бъл ч 
тта борба ппо- ялитическа 

е. че българската 
окупационна войска, че тя 
пречи на освобождението на 
нашите народи а с това и на 
българския. Затова към нея 
трябва ла се има отношение 
като към окупатор, т .е. тпя 
бва ла се чисти теренът от 
български окупационни час
ти. ва се продължи със 
тройство на 
които служат на окупатора 
и да се предприемат акпик 

за освобо

предатели.
..Своболнита територия в ? 

и Чеон атоева. Топлнца н Я- Ч 
.благини беше база на бълга ч ,-гд ' 
рскпя Тръиски партизански ( » ч?

1944 година от избя- Ч ->3-.54 
работни- | 

територия бе съз N 
„Георги Ц

отряд, а 
гали войннни и от

Тазгодишният засух, който засегна и Димитровград-шт на тази 
дадена

раз- 
оъобшеннята. ско, не салю се е отразил зле върху,реколтата, но пред-бригадата 

Яимитоов” и до- И на тери- Ч 
тпооятя тю Македония са сЪо- | 
пмиоанн бългапекч партиза' Ч 
нски части, между които ба ( 

..Христо Ро-т-ев”. ТТоч- V

извика недостиг и на вода в селищата и по реките.
На снимката — сухото корито иа Камепичка река.

които допринасят 
ждечието на нашите наро
ди ...”

Борбата на Югославската 
комунистическа партия за 
принципите на пролетарския 
интернационализъм, нейната 
интернациопалистнческа де
йност и дух са били изтък
нати по отношение на идва
нето на българската окупа
ционна войска още в самото 
начало на окупацията на Ю- 

стпана на бълга 
окупационна войска.

талкон
шт/г гъттто ТЯЧЯ 
бттдя пяртизяттстсята шйност <

ТТ-чтттттп Ь ПЪРВИТЕ1 т п гтпед^лт^е ря 
Г-цпбтгет. гч^обртто ия теперя ^ 
Хомоде. доклал ря V ^
^онгпрс ря КПЮ — сте«огоа ^ 
фически бележки стр. 931

Жилищното строителство в Босилеград забележи и 
тази година добри успех. На снимката — едно ново мо
дерно жилищно здание.I

половтшя ^ ЯДО, ,.ТТг»б\з ртопята 
на 1943 и 1944 голина спобо- * 
лната теротопия от Черна

Осогово бе превър * 
база на бъл '

5гославмя от трева ло 
ната в могьшареката

Идването на български о 
части на ютосла 

безсъмнено

*отряди.гарски партизански ^
елно време е бн\ и о ^ 

\ействиятя “
купационни 
века територия

било по волята нито на
кълето
ттам ръководил 
главният
те партизански отряди, 
тази територия се образува Ч 
\-а най-елитннте единици н” ' 
българските партизани, като Ч 
на поимво ТТъова и Втора со > 
«Ьийска бригада, конто слел § 
освобождението влязоха ка- ч 
то ялпо в състава на Първа Ц 
софийска гвардейска диви- ч 
зия. На тази територия идва | 
ха ия почивка и за получа- N 
ване на снаояженние и въо- | 
ръженне партизанските 
реди от вътрешността на Бъ | 
лгария... От тази свободна л 
територия се изпращаше о- | 
ръжне и боеприпаси на пар- \ 
тнзанскнте отряди във вътре | 
шпостта на страната. С една ч 
дума на българските парти- | 
занскп отряди е оказана пъ л 
лна помощ в оръжие, хра- I

чне е
сръбския, пито на македон
ския. пито на някой друг го

ня самия бъ 
Обаче това

шаб на български- ,
На 6

гославски. па и 
Агарскн напол. 
идване на българска окупа
ционна войска най-напред на 
анектираната част. а по-къс
но в състав от един корпус 
и на неанектираната частот 
Сърбия, е имал, безсъмненно 
политическо отражение вър 

югославските и самия бъXV
лгарски народ.

Югославската 
ческа партия още от 1941 го
дина е държала сметка в бо 
рбата против българския о- 
к^чтатор па линията на осво
бодителната борба да зазлра 
*»• ч засили не само познгт 
^г-.. ча народоосвободнтелиа 
т- борбз в Югославия, но н 
» България.

от- чКОМУНИСТИ-

Воденица, която застава 
радия „Сточар” във Висок 
караджейките не работят, е добре дошла на всяко Д°* 
макинство.

коопе- 
когато- |

„пред порти” имат в 
и сега в сушните дни,


