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Пленум на Околийския отбор на ССРН в Ниш

Необходимо 

мрежата ош средни училища 

и Подобри материалното Поло-
същестЬуЬащише

Заседание на Общинския комитет на СКС в Димитровград

СЕАСКОСТОПАВСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРИ
е да се разшири

жение на ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА Ш И IV ПЛЕНУМ НЕ СА ПРОВЕДЕШГДОКРАЙ
На 9 декември т.

•е състоя разширен пленум на 
Околийския отбор на Социалис 
тическия Съюз, на койт0 
край членовете на отбора при- 
вгьствуваха

г. в Ниш строителен, машинен и електри 
чески. Към тях ще се присъеди 
Штт съответните отдели за квали 
фицирани и висококвалифици 
рани работници от съще
ствуващите училища с пра
ктично обучение в Ниш, в 
Пирот ще трябва да се открие 
отдел за кожарство, 
пие 'за машино-земеделСки тех
ници; обучението в училището 
За обществено хранене ще се у 
величи от две на три години и 
т. н. Поставя се и въпросът за 
откриване на училищен център 
за обучението на кадри по Съ
общенията. Отново 
минното училище в Алексинац, 
както и Лесовъдното училище 
в Куршумлия.

П0 отношение на тенденция
та да се увеличи броят на гим 
назилиТе бяха отправени остри 
и аргументирани критики. за_ 
щото тя като учебна институ
ция не дава никаква професи
онална подготовка на младежи 
те. За общините тя е най-ефти 
ното средно училище и именно 
затова съществува тенденция 
броят на гимназиите да се уве 
личи. Но пленумът постави ка 
то задача пред Социалистичес
кия съюз да се. бори против те 
зи прояви. Настоящият брой 
гимназии е съвсем задоволите
лен и в седемгодишния план 
трябваше да се предвиди от
криването само на специални 
средни училища. В приетите 
заключения се казва, че новите 
училища трябва да се откриват 
там, където стопанските и об
ществени условия изискват то
ва и къдего има най-голям брой 
ученици. При откриването на 
нови средни училища да се дъ 
ржи сметка те да се доближат 
до учащата се младеж, т. е. да 
Се откриват там. където съще
ствува голям прилив на; ученици.

работници и служащи, а с п<> 
голяма доза на резерва 
че ..изпитване” на сбсгоятелст- 

селскостопански произ

и пове-На 7 декември в Димитровград се състоя съвместно засе 
дание на Общинския комитет на СКС и секретарите на пър
вичните организации на село, на което бе обсъден въпросът за 
по-широка и по-системиа работа в първичните организации на 
село. Анализ за работата ма първичните организации на село 
изнесе Митко Томов, председател на организациопата комисия 
при Общинския комитет на СКС в Димитровград.

В работата на съвместното заседание взе участие и орга 
низационния секретар на околийския комитет на СКС 
Драгбслав Николич.

по- вата
водители. Още едно доказател
ство за това са и наказанията. 
От 12 души, които са получили 
разни наказания, половината са 
селскостопански производители 
Когато става дума За прилагат 

попра вителни

пред ст а вители 
всички средни училища от око 
лията и други институции, заин 
тереровани
вроя на кадри със средна 
чиаяна подготовка и подобре
нието

на

за увеличението 
спе-

Пр0ку-в
в Ниш разнинето на

мерки, трябва да се отбележи 
и това. че за едни и съши гре
шки са прилагани различни на 
казания. Това често 
причина, щото мерките, които 
се предприемат не постигат же 
лания ефект.

И в доклада и в разисквани- 
се изтъкна, че въпросите

на общообразователното 
дело. В материала, подготвен 
от специална група, съставена 
от представители на ССРН, Сто 
ланската камара и Педагогичес 
кия завод, а след това в докла
да и разискванията бяха изтък 
вати няколко основни въпроса, 
отнасящи се до средните учили
ща, които неотложно трябва да 
се решат в рамките на седемгоди 
шния план, който с®га се изра
ботва.

пъти е— Заключенията на Ш-ил м 
1У-ти пленум на ЦК на СКЮ 
не са проведени до край на на
шето село се изтъква на видно 
място в доклада на Митко То
мов.

селското стопанство е — на за
ден план.

Поразяващо действува и фак 
тът. че от членовете на комуни 
стите на село само 75 имат про 
изводствени връзки с коопера-

да открие

Това преди всичко се отнася 
и съдържаниетодо методите 

в работата на първичните орга 
кизации на село. От всичко 51 
първични организации на Съ
юза на югославските комунис
та с ЮОЗ члена в Димитровград 
ско — 37 са селски, с 472 чле
на. от коит0 58 жени.

На челно място се поставя
я-Щ&Ш Ш рШ 1Щ 
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въпросът За мрежата от средни 
училища в околията. Макар че 
броят на средните училища 
сравнително бързо се увелича
вал в Нишка околия 
средни училища през учебната 
1952/53 година на 42 през учеб
ната 1962/63 година — то все о 
Ив с<2 чувствува нужда за от
криване на нови училища и ра 
зширяване капацитета на съ-* 
ществува щит е. През спомена
тия период най-много се увели
чил." броят на икономическите 
училища — от 1 на 4. след то
ва техническите — от 1 на 3, у 
чилшцата с практическо обуче 
ние — от 5 на 10, гимназиите 
— от 6 на 9, медицинските — 

на 2. Същевременно бе 
закрито Минното училище в 
Алексинац и Девическото спе- 
цално училище „Анета Андрее 
иич” в Прокупие. Обаче нужди 
те в стопанските организации 
и обществените служби все по 

Това налага

4:

През месец ноември членове 
на Организационната комисия 
при Общинския комитет на 
СКС в Димитровград са напра
вили обиколка на 17 селски пъ 
рвични организации,

В течение на текущата годи
на в тези 17 организации са о 
държани 178 конференции на 
първичните организации, или 
средно по 10 в една, или — по 
една в месеца.
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Недостатъчно внимание на по
добрението на селскостопанско 

то производство

; >

сгг 1
Освен селските организации 

на Съюза на комунистите във 
всички земеделски кооперации 
в комуната съществуват и акти 
ви на Съюза на комунистите. О 
баче. в досегашната работа те 
недостатъчно са Се занимавали 
с въпроси, свързани с подобре 
нието на селското стопанство у 
нас. Така в течение на тази го 

активът на Съюза на ко

вече нарастват, 
през предстоящия период Разширяването на броя на 

средните специални училища и 
капацитета на съществуващите 
изисква изграждане на ноеи у 
чилищни сгради и огромни фи 
на сови срдства за материалното 
положение на средните учили
ща. Всичко това ще залегне в 
основите 
план.

ня
кои средни училища да се ре
организират, на други капаците 
тите да се разшират и да сс от 
крият нови специални училища 
Така например Средното техни 
ческо училище ..Никола Тесла” 
в Ниш ще трябва да се раздели - 

цеитра —

дина
мунистите в „Нишава” е устро 
ил само 4, в Каменица 2 и Сми 
ловци 2 конференции, на които 
главно място в разискванията 
са били въпроси във връзка с 
разпределението и годишните 
планове — а подобрението на

седемгодишнияна

м. п.на три училищни

Димитровград

циите, а останалите са вън. То 
ви нещо отрицателно влияе и 
върху останалите членове. Тук 
именно са ония, конто са с е. 
дин крак в града, а с друтия 
на село, и конто не са продук
тивни пито па едно място.

Тези членове, обикновено по 
време на сезонни работи, чес
то отиват в отпусне по болест 
и пр. Само по такъв начин мо
же да се оправдаят 2.000 трудо 
часа изгубени в течение ма та
зи година само в комбинат ,.Ди 
митровград”, а и в останалото 
предприятия числото па тези 
„отпуски по болест” не е по- 
малко.

Различсп социален състав па 
комунистите на село и пеедпа- 

къв критерий...
От 472 членове на Съюза па 

комунистите на село само 268 
са селскостопански производи
тели докато останалите са про 
светли работници, служещи и 
други. И п политиката на при
емането иа селскостопански 
производители е имало извест
ни опущения. По-лесно са били 
приемани в редовете иа първи 
чиата организация просветни

свързани със селското стопан
ство и по-нататък се третират 
кампанийно. Това обикновено 
става едни-ДЕа пъти годишно 
по време на есенна и пролетна 
сеитба, често пъти по препоръ
ка на Общинския комитет на 
СКС. С тази практика, се из
тъкна на заседанието, най-остро 
ще се разкъса занапред, защо- 
т0 комунистите на село са о- 
ння, които трябва да търсят по 
мощ при разрешаването на въ
проси из селскостопанското про 
изводство и не трябва да се до 
пусне вече повтарянето на по
добни слабости.

Някои „пътуващи’’ членове 
на първичните организации, 
заети в промишлеността са ста 
нали пречка в провеждането 
на новите мерки в селското сто 
панство.

Прави впечатление и слабото 
включване на жените в общес
твено-политическия 
на първо място, в първичната 
организация на Оьгоза па кому 
пистите. От всичко 472 члено
ве иа първичните организации 
на село — само 58 са жени.1

М. Андонов
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СФРЮ зя 1964 година предвижда оощоТГпоекТъ-г на Обществения план на
личение на производството и потреблението. В това немалка роля ще имат и хората от 
лабораториите и институтите.
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3.000 млади гораии 

в Димитровградско
Димитровградското стопанство през 1964 година

Очаква се увеличение на селскостопанското
производство с 10 на сто

Движението на младите гора 
ни в Димитровградско от ден 
на ден получава по-широки ра 

Тази есен в комунатазмери.
са оформени 23 бригади ла мл 

с 3.000 члена.адиге горани 
Освен основните осмогодишни 

и гимназията, свод
• I

учили гьа 
бригади са оформили и предпри 
ятията: комбинат ..Димитров
град” 1 бригада, Васил Ива
нов1—Циле” — 1 и ^.Механик” 
и „Свобода” — една обща бри 

младите гораии. Осзеи 
селата Погшюво и Драго

ница и едиа част от ..Нишава’’ 
Димт п-ровград (овчарнихъг в Ли 
пиаци и Расадникът) обаче пер 
спек.тивите на тази интеграция 

забулени в неизвестност и

— Стоп а нека та 1953 година е ? производствена година 
към края си и сега привежда- 1.125.ООО.ОО0 динара е изпълнен 
це към край плановете за сол- | с 91 на сто. Това нещо вее още 

производство 
ни уве-

94,7 на сто, в животновъдство
то е 08 на сто, в овощарството 
95 и лозарството — 128 на сто.

Причината оа иеизпълиенио 
■го на плана в животновъдство
то отдавна вече е известна: на 
Кхаляването па добитька през 
последните ДВе годш-ги пора/щ 
сушата и донякъде неправил
ната политика на земеделските 
кооперации, които пе направи
ха усилил да запазят добитька.

Чувствителното намаление на 
броя ги едрия и дребен рогат 
добитък миналата и тази годи 
на не дават възможност за по 
обемисти планове през идната 
година. Това е и съвсем сстест 
вено, ако имаме предвид, че 
броят на овцете от 50.711 в 1962 
година е паднал на 45.835 през 
настоящата, до като говедата от 
9.543 в 1962 година, са памаляли 
на 8.547 броя. Тези тревожни 
бройки ще бъдат превъзмогнати 
едвам след няколко години, за 
щото добитъкът не ое възобио 
вява за година-две.

В плана за развитието на сел 
ското стопанство през 1964 го
дина още не е поставена на 
право място бъдещата овцефер 
ма от 20.000 овце, за която 
Стопанската банка и фондът за 
неразвити области са готови да 
дадат итшестици 
300.000.000 диара, и за която ве 
че се гогви проектосметна до
кументация.

Нейното лоциране, според ве 
че искристализираните мненя, 
ще стане в рейоните на Висок 
и Забърдие. Обаче, разтегляне
то на въпроса с интеграцията 
на земеделските кооперации за 
страшава тази идея да пропад
не. Все докато отговорните фа 
ктори в комуната се натлгът о- 
коло интеграцията планът за 
оформянето на общата овцефер 
ма ще стои по чекмеджетата 
на разпи учреждения, защотз 
инвеститорът иска да даде кре
дит на ползване на здрава и 
мощна стопанска организация.

Тези дни се чуват някои вер
сии за интегрирането на коопе 
рациите в Смиловци ц Каме-

от

скостопанското 
през идната година

създава известна загргцкеиост. 
защоао бъдещият стопански от са

мъгливост.
През 1964 година, според пла_ 

увеличение
гада ла
тях -3
влта същ» са оформени орига 
ди на младите гораии.

Първите резултати от тазго 
дишните акция иа младите > о 
рани в Димтровградско са за 
дозолителгги. И по лошо вре
ме и студ. членовете на Орига 
дите на младите горани изли
зат на залесявана. Така тези 
дни учениците от 
.,Йосип Броз Ткто“ в Димитро 
вграл подготзиха за залесява- 

През тази

на. ее предвижда 
иа земеделството с 10 и живот
новъдството с 12 на сто. И по- 
иататък недостигът на фураж 
остава открит проблем, защото 
и тазгодишна-4а сгуша 
влияние върху сено до бита. В 
областта па овощарството и 
през идната година гге се пред
приемат ссриозхги мерки, макар 
че то и по-гга тате 
ва да върви аги:

оказа

гимназия-гродължа-

не 1 хектар лл ош.
засадиха над 10.000 фиВисоките добиви 

годгага в лозарство г 
преди всичко на суша 
в тази край благоприятно по- 
дейотвува върху лозата, 
ми излишеци на грозде и вино 
обаче няма, защото нашите про 
изводители на време са намери 
ли пазар, пък и производство
то не е голямо, за да има па
зарни излишеци.

~>ез тази 
дължат 

кеято
есен те
лавки черен бор, докато млади 
те горани в село Каменина на 
две грудови акции също заса
диха повече от 10.000 млади 
борчета.

Младите горани от село Бан 
ски дол оезен акциите по зале 
сяване проведоха тези дни и 
акция по унищожаване на гъ
сенични гнезда, които тази го
лина са много поради сушата. 
Те са очистили такива гнезда 
нао коло 2 хектара гор‘а.

Голе-

М. Андонов

Нови звучни новини В плана на младите горани в 
Димитровградско обаче през 
тазя зима да бъдат очистени 
на около 2 хектара гора, 
Горяните в Поганово и Драго-, 
вита засадиха повече от 20 000 
акциеви фиданки, а бригадите} 
ла младите горани з Долна Не 
■зая в две акции, залесиха с ака 
цли площот 1,5 хектара.

Общинският отбори а млади, 
те горани з Димитровград ’зг- 
че разработва план за пролет
ното залесяване. Младите тора 
нл от Димитровградско със езо 
ите благородни акции допряна 
Сят двойна полза за комуната 
— възвръщат горското богат
ство и намаляват опасността 
от наводнения, която нее мал
ка поради ерозквността на те 
реиа.

окрлоот

Редакцията на Звучни нови- 
' ни орган на дискусионната три 

буна „Младежка дума’’ в Дими 
тровград предаде чрез димитро 
вградската радиоуредба в чест 
на Празника на Републиката 
извънреден брой на звучни но
вини.

Този бро на звучните новини 
изобилствуваше с материали 
свързани с работата на Второ
то заседание на АВНОЮ и хо
рата от Димитровградско, кои
то пръв и тези решения са про 
веждали’ в дело.

Както и обикновено, в еми
сията имаше новини от комуна 
та в навечерието на празника, 
застъпени бяха и повечето от 
редовните рубрики.

Комбинат „Димитровград”
расъл № 1 в комуната е най- 
слаб. Именно положението по 
отрасли е следното: планът в
земеделието

домиха в Общинската скупщи
на в Димитровград- 

Планът
то гфоизводство за настоящата

на селскостопанско-
М. А.изпълнен се

. I

Профилът на
Югославската младеж

миналата учебна година е има 
ло 155,528 студенти — редовни 
и задочни в в-лещите и полузис 
ши училища и научните пистя 
тути. Всички учллшца широ-г 
ко са отворили вратите си за 
онези, които имат желание да 
учат. да специализират. От тук 
в 248 зисококвалитетют зазеде- 
нля всяка година дипломират 
10.000 студенти. В периода от 
1952 до 1962 година иа всички 
факултети и др. подобни инсти 
тлщии са дипломирали 100 299 
с^.-удентл. що значи пет пъти 
позече отколкото за оьщия по 
риод в стара Югославия.

Днес в Югославия особенни 
грижи се полагат за школува
нето на децата от национални
те малцинства. През миналата 
учебна година е имало'1.500 ос 
нозни и средни малцинствени 
училища, които са посещавали 
224 000 млади иглптари, унгари. 
словаци българи, италианци и 
деца от доуги народности.

4.500.000 наши млади гважда 
ни седят в чинозете на основ
ните средните и високите учи- 
лшьа което е една четвърта 
част от нашето целокупно .насе 
ле ние.

При много ччилища са обра
зувани ученически кооперации, 
техният брой зъзлиза на 6960 
с 757.000 млади коопреатори. 
Всички ученици от оснозните 
училища членуват -з Пионерс
ката организация- Ученици до 
17 гол. възраст, които членуват 
в организацията на народната 
техника са 
културното дружество . Парти

Мнозина казват, че Югосла
вия е страна на бъдещето, за- 
ш.ото1 е една от най-младите 
нации в света. Броят на нейни 
те жители, по-млади от 25 го
дини влиза на 8.724.109. Това 
са данни от преброяването на 
населението през 1961 годила:. 
Не е трудно да се изчисли че 
младите съставляват почти по
ловината от населението. Този 
репортаж обаче гозори за мла 
дите под 25 години, като изклю 
•чва онези до 7-родишки въз
раст, за които се грижат май
ки и забавачки.

През миналата учебна годи
на в основните училища е и- 
мало 2.906.000 ученици. Броят 
на оснозните училища, в кои
то са учили тези ученици е бПл 
14.527. В гимназиите, през мина 
!лата учебна година 
97,361 ученици. Средните и про 
фесиолални училища (техниче 
Ски, медицински, зъботехнич- 

економически и др ). са по 
сещавали 131,288 ученици и уче 
нички. Броят на оквалифхщирц 
лите се работшгци и служещи 
е биД 125.305. Какво показват 

числа? Гимназията, в ко
ято някога влизаха най-много 
ученици, сега е ла третс*1 мяс- 
щои Очевидно онези, което за 
зършват основното 
са по-заинтересувани от профе 
сионалните училища, които им- 
предлагат професионална дип
лома. Квалификация и проф®- 
сионалност привличат като ма 
гнит най-младата генерация. 
Бройното състояние на учени- 

зисшите училиита и 
Р следното: през

Младите на строежа

на аутострадата 
.Братство-единство”

зан” 177,565 л др. Да споменем 
само най-масовната хуманна 
оргализция Червен кърст, в ко 
я,то са запленени 2.500.000 уче 
йннци. Числото на младите го 
рани днес е 500.000. което е за 
пс*сзала, предзид на това, че то 
ва е една от най-младите орга
низации, на младежта в Югос
лавия- В организацията на На 
родната техника членуват, ка
то включим и .числото на мла
дежта към тоза на членуващи 
те пионери 493.000. в „Парти-' 
зан” — 367.000 в Съюза на пла 
нинарите 136.000 и т. а.

През 1961 година са излизали 
510 вестника и списания за пи 
онерите и младежта. В тази ци 
Фр“а не са включени вестници
те. които издават учениците в 
своите училища.

В нашата 
1,363,536 регистрирани спортис 
ти. а какъв е Тяхният брой вън 
от спортните организации ни
кой не може да изчисли. Кол 
ко футболисти, плувци, плани-

нари, любители на спорта има 
фзвъл оградените игрища, ба 
сейни,
Действително, никой не може 
да даде тяхнля брой. Спортни- 
те дружества в рамките на учи 
дищата са 1.300.

Политическата активност на 
младежта в нашата 
голяма. Най-масовната 
жка организация е Съюзът на 
младежка 
лежите 
години,
щата организация са 787 627 
а онези, по-старите — до 25 го 
лищна възраст — 808.982. Вся
ка година в Съюзът ла младеж 
та постъпват около 130.000 но
ви членове. Освен Съюзът на 
младежт„ студентите в универ- 
зитетите са запленени в Съю
за на студентите, чието членст
во лоСи броя 96.000

В Комунистическата партия 
на Югославия членуват 225.000 
младежи и девойки. Това е мла 
да армия, която безброй

е оправдала доверието, което 
участие 25.372 младежи. На по 
следните избори в одборнишки 
те редове се намериха 2 557 мла 
лежи и девойки, в кооператив 
ните съвети участвуват 
млади, з културните, здравни 
те и социални учреждения взе 
мат участие повече от 11.000, 
Младите югослазяли, взимащи 
участие в разните политически 
и обществени организации а- 
фирмират генерацията си, щМ 
стънзат към поставените 
задачи с младежки плам. а пг 
решават с зрелостта на стари 
те. За всичко това разказзат 
Автоопътя и всички големи и 
малки изградени обекти, в ко

годни*
са взели участие 6.600 000 мла
ди градетели.

Тази година са станали п-ьл 
на глас

фискултурни салони,

5,614е имала

страна е
Младени,

Млаорганизация.
измежду 14 и 
зачланени и

181 имсъ_
тези

училище
иго, за изминалите пет

страна днес има
нолстни и имат право 
750.000 младежи и девойки- 
то така съгледан чрез редки* 
бройки изглежда профилът 113 
младите в Югославия.

Е-

244,750, а ЗъЗ физ-
пите във 
факултетите пъти
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Из проекта за Ооществеиия

Р азширяване
усъвършенсшвуване
система и подобряване

на стопанисване

длан за идущата година

на самоуправлението, 

на сшойанскаша 

условията

Гбъ°еЛ?~
стопански и нестопански с п 33 ОСНовпи средства
ни резерви, конто обезпечавай ® проектоплана са запазс- 
целите ка плача. ват игурнот0 осъществяване на

1

Технологически 
факултет 

в БелградОсновната 
година, според

Цвл през идущата
следва да бъде
укрепване и разгръщане наСа 
моугфавлението, усъвършенству
п СТОпанСката система и
подобряване условията 
ланството, за да се 
устойчивост на благоприятству 
ващите стремежи, явили се в 
стопанското развитие 
година. Задачата 
на поради това, че обществения 
план На стопанското развитие, 
е част от седемгодишния план.

ПРОМИШЛЕНОСТТА 
се предвижда през 1964 
общо увеличение 
сто при повишение на произво
дителността на труда от 8 на 
сто. Енергийното производство 
трябва да се увеличи с

предвижда значителен„ растеж
на износа и на услугите, на стр0 
ителната дейност, в съобщения 
та, стокооборота на древно.
ЩО така увеличение 
тоетта с 4%.

а съ 
на зае-

на сто- 
обезпечн КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ —

В резултат на предвидените у- 
величения ще могат да се изпол 
оВат значителни средства от 
общественото стопанство за по
нататъшното увеличение

през тази 
е още по-важ-

ангажират и трудовите органи
зации.

ЛИЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ —
ще бъде съгласувано с общото 
увеличение на производително
стта. Въз основа на предвиде
ното увеличение иа производ
ството и производителността на 
труда реалното лично потребле 
ние в обществения сектор тряб 
ва да се увеличи около 8%, ма 
кар че в отделните трудови ор 
ганизации и обществено-полити 
чески общности ще зависи от 
резултатите иа работата. Сред
ните реални лични доходи по е 
дин зает в предприятията биха 
се увеличили съгласно е пред
виденото увеличение на произ 
водствеността с около 7%. дока 
то промените в личните доходи 
извън стопанството биха след
вали хода на заплащането в сто 
ланските организации, като при 
това би се държало сметка за 
резултатите, които постигат дъ
ржавните органи и обществе
ните служби в за 'оволлването 
на обществените потреби.

образованието, укрепването на 
материалната и кадрова основа 
и общо подобряване качеството 
на образованието. Също така 
голямо значение се придава на 
научно-иследваде леката рабо
та. В областта на здравеопазва 
нето в плана се предвижда да 
ес подобри материалното поло
жение иа здравната служба 
чрез откриване на възможнос
ти здравните институции да се 
ползват с кредити на общите об 
ществени фондове за капитало 
вложения и от излишеците на 
фондовете за здравни осигуров 
ки. Ускореният стопански раз
вой и промените в социалната 
структура на населението през 
идущата година налагат едно 
по-широко развиване на соци
алната защита. Необходими са 
повече учреждения за смества- 
не и грижа за децата и младе
жта през работното време на 
родителите. Освен републиките 
и общините за разрешаването 
на този проблем в областта на 
социалната защита трябва да се

ране на ускорен стопански раз 
вой на по-слабо развитите ре
публики и краища. Предвижда 
се средствата на този Фонд да 
се увеличат с 50%, т.е. от 30 ми 
лиарда през тази година на 45 
милиарда през 1964 година.

ОБНОВА НА СКОПИЕ —
Тази година в проекта на обще 
ствения план • на Югославия за 
1964 година е внесено да се от
делят за. фонда за обнова и из 
граждане на Скопие около 65 
милиарда динара. Също така се 
предвижда да бъдат обезпечени 
още 10 милиарда динара от вно 
ските на заема за Скопие и зна 
чителни нови средства от чуж
дестранни заеми и кредити. В 
плана се изтъква, че обновата 
и изграждането на Скопие изис
ква участието на цялата югосла 
века общност с оглед на необхо 
димостга за ускоряване работи 
те по изграждането.

В ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЛУЖ
БИ се предвижда да се разви
ят всички степени и форми на

на про
изводството и- дохода и за подо 
бряване жизнените 
населението. Както Се предвиж 
да в плана — 10°/о трябва да бъ 
дат увеличени капиталовложе
нията за основни средства на 
общественото стопанство, а не
стопански капиталовложения с 
около 10%. като при това сред

В условия на
година 

с около 10 на

около

ПО ПОВОД ЕДНА ДИСКУСИЯ

ЗА НЯКОИ НЕПРАВИЛНОСТИ В ДОМА 

НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ В БОСИЛЕГРАД
В оживената дискусия, която 

стана неотдавна на един разши 
рен пленум на Общинския от
бор на ССРН в Босилеград, из 
казването на един дискутант за 
служава особено внимание.

Като привеждаше факти, ди 
скутаитът посочи някои непра
вилност в Дома на народното 
здраве и потърси по-голяма об 
ществена отговорност и контрол 
от страна иа компетентните ор 
гами за премахване на тия не 
лравилпости и за въдворяване 
на здрави отношения. Зашото, 
напоследък, все по-остро се чу 
вствува нуждата от подобрение 
иа здравеопазването в тоя край. 
Това потвърждава (масовото

солидна услуга, поогделки сво : завидна висота. Някои от члено 
сволия и пр.

Но, на пленума бе констати- ' 
рано, че разрешаването на тоя 
съпрос е често пъти умишлено 
заставяно, не са приемани про 
фесионални кадри, а 
служба изпълняват полуобразо 
вани или със средно образова
ние кадри. Такъв е случаят с 
тазгодишното приемане на две 
медицински сестри, за които до 
ри е разписан конкурс, но кои 
то са лъгани месеци наред. Бе 
посочено, че на конкуриралите 
лекари Се ппшаг анонимни пи- 

’ сма. с които се отвратяват, ма-

веге на колектива напускали 
работното място, 
лов и риболов, не се явявали 
на работата до 10, па и 11 часа. 
Вместо наказание преко това 
се минавало тихомълком. Мо
же би това е повлияло и за 
..дребни” проневери, които съ
що били разрешавани по спо- 
годбен начин.

Всичко това упътва на заклю 
чение, че за създаването на 
тил неправия пости, грешки и 
пропуски вината снасят не са
мо отговорните в Дома на нара 
дното здраве, но и Комисиите

отивали на

тяхната

В едип ресторант за самообслужване

8%, производството на основни 
те метали с около 5%. произво 
Дството на съоръжения и на 
трайни потребителни блага око 
ло 12%, на химическата проми 
шленост около 17%, промишле
ното преработване на селскосто 

произведения с около

ствата за изграждане на култур 
но-битови обекти би били по- 
големи в сравнение с тази годи 
на за около 12%.

Общо средствата за сг0пански 
капиталовложения ще бъдат из 
ползвани предимно за осъвреме 
нявале, реконструкция и ком- 
плектираие на съществуващите 
производствени мощности, ко
ито. според производството си, 
действуват благоприятствуващо 
върху баланса на плащанията 
или разширяват енергийната и 
суровинната основа иа стопан
ството. В нестопанските капита 
ловложения се дава предимство 
иа жилищното строителство и 
на обновата на Скопие, за две
те обшо ще се изразходват над 
300 милиарда динара.

РАЗВИТИЕ ИА СЛАБОРАЗ
ВИТИТЕ КРАИЩА — И през 
следващата година значителни 
средства па федерацията ще бъ 
дат употребени за издигане иа 
слаборазвитите краища. Общо
то увеличение иа тези средства 
в сравнение с I963 година ше 
възлезе на о\<оло 6% зашото 
голяма част суг започнатите обе_ 
кти е вече иа привършване. По- 
значително увеличение се пред
вижда па средствата във фон
да иа федерацията за кредити

паиски
12 процента, дървообработване
то около 10%, производството 
на строителни материали около 
11% и производствого на тек
стил кожа и гума около 10%. 

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
— се предвижда производство 
то да се увеличи с около 7% 
при средно благоприятни клима 
тически условия, 
повишаване на произво ството 
в обществените земеделски сто 
панства се очертава да достигне 
16% а производството в област 
та на съвместното производстве 
но сътрудничество на частния 
земеделски производител и со
циалистическите стопански ор
ганизации трябва да се увели
чи с около 33%. През идната 
година трябва да се произведат 
4.6 милиона тона пшеница, 6.3 
милиона тона царевица, около 
3 милиона тона захарно цвекло 
и към 670.000 топа месо.

Съобразно с предвиденото У- 
величение на промишленото се 
лскостоланско производство се

Планираното

БосИлеградскн псйсаж
ваксинираме на децата, което 
донеотдавиа провеждаше До
мът на народното здраве на ра
йона.

кар че не бе казано положител ! за обществен контрол, различ
но кой е ацгорът... ните обществено-политически

Отгук и факта, че обслужва организации, на първо място 
нето на болните е под всякакво Съюза на комунистите защото,

именно, някои от виновниците 
са членове на партията.

Би трябвало сега да се поведе 
повече сметка, да се ангажират , 

всички компетентни и да се на 
долее семействеиостта, защото 
и тя е една о>г причините за съ 
здалото се положение.

равнище, че хигиената също не 
отговаря на ония Условил, кои 
то изисква едно съвременно ле 
чение...

Липса на високопрофесиопалпи 
кадри|

Тръгнем ли да издирваме при 
чините за това положение, ще 
се натъкнем ка един проблем, 
който години наред стои нере
шен. Това 
който

С отслабена трудова 
дисциплина

Същият диС|сутант посочи, ча 
трудовата дисциплина не е на

е кадровият въпрос, 
е основна причина за но Ст. Николов
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800 избиратели от район 

„Строшена чешма64 искат вода...
Штт>

I ХРОНИКА!
ОсЯаеСмбешкЩ

Ш* •..I

жа не идва под внимание пот 
гиенични причини. Освен това 
този извор служи и като атр*к 
дия и гордост на димитровтрвщ 
чани и от тази гледна точка ие 
гоеото премахване не е полез
но.

неотдавна с из-шепа чешма”
Орана комисия, която да се по

па този проблем. Така
Повече от Ю0 години Дими

тровград има водопроводна мре 
жа. Обаче за нейното разширя
ване напоследък всс повече се 
говори, защото наистина така- 
ва каквато о ие може да задо 
поли нуждите па града- Още по 
вече — една част от Димитров
град (район „Строшена чешма”) 
въобще по е обхванат в 
мрежа. С години се 
върху този проблем. И, до днес 
решение пс- е намерено. Имен
но над 800 избиратели от тези 
район вече няколко години.по
ставят този въпрос на 
ред и а всички събрания и кон
ференции..

При секцията за комунални 
въпроси а подружницата па Со 
щ 1а лист ичсски я

свети
представители на тази комисия 
водиха преговори с предеедате 
ля на Общинската скупщина и 
ДгУутк отговорни функционери 
в Димитровград. Сериозни изглг 
ди за разрешаването на т0зи въ 
прос засега няма.

Не ходи по тъмно!
Изворът на Горна Лукавица 

е слаб и не ще се изплати тру
да ако неговите води се впрег
нат в градската 
мрежа.

не взел добре целта и ог бр 
сга цамбурнал п реката. И- 
мал обаче щастие — не сс 
повредил.

Когото излязъл па сухо о 
бърнал се ла всички страни 
иа света за Да види има ли 
ияк-ьде електрическа круш
ка и на 50—100 метра дале
чина от двете страни па мое 

мъждукат

В някои градове у лае н 
а чужбина, мостовете са тор 
дост.
, Дори служат и за прлмам 

туристическа атрак- 
Затова има 

СК-ърбяТ

тази Пол олее ние Го с все ош& в^ьв 
фаза на преговори, но със скръ 
стени ръце не се стои. /

Специалисти от околията иео 
тдавна разгледаха положението 
а водоснабдяването на Дими
тровград и се изказваха във вр 
ъзка с неговото разрешаване.

ВОДОПРОВОД!»
разисквалива 

цчя. 
които
тозе, за рекет, или плашиш. 
Нашият градец Димитров
град има н река, и съвесем 
естествено (и някакви) мое 
тове. Често пътя се случва, 
че липсват мостовете илм- 
реката! Тази есен и мостове 
те, и реката в Димитрозград 
са на мяста (макар че ре
ката тече). Само: л сдш1тс и 
другите понякога са непро
ходими.

Двама димитрозградчани 
като 'з-ьрвели-, от центъра за 
V,;Строшена чешма", се за
приказвали здравата. Обаче, 
нито на еддш от тях не ми
нало през ума. че е вечер, и 
то мрачна есенна зечер и че 
може да им се случи неща 
стле.

Ходили ходили из мрака 
и минали през единия мост. 
Когато лаближили вторият

Iградове 
за мос_ две решения: щя*Остават

да се разширява съществуващи
ят резервоар, или да се отиде 

село Грала, 6 к»до извора в 
лометра отдалечен от Димитров

дневентовете видял да 
Някакви светила

Неприятна е историята иа 
нашия герой-

Предаваме я само заради 
това, че може пак. да се поп 
тори: времето е лошо, нц 
щите тъмли и мрачни, а хо
рата Пътуват по зсяко вре
ме...

град. И едната и другата алтер 
натива още не са приети. Не 

финансовите
Вариант ьт изворът на ..Стро- 

чешма” да бъде включен са причина само 
средства, но и

ще: а
в градската водопроводна мре- не достатъ чниясъюз в ,,Стро-

V,

Ако моментално не сме в 
състояние да напр’авим годе 
ми железобетонни мостове, 
с какзито се гордеят много 
други градове, можем поне 
ла доведем ток за да ис до
йде до злополуки.

Ако у някои градове у пас 
и в чужбияа такива и поло 
бни места сс използват и за

приЦелитуристически 
нас. ето те често пъти са ,.о 
пас но” място...

—от двама приятели остана- 
л само един. Единият вече 
пляскал в мътните зоди на 
Нишава, при преминаването М. АНДОНОВ

Завършено новошо 

училище в село Градини
Градинчани посрещнаха Де- \ 

ня на Републиката с още една 
трудова победа — в чест нй 
празника завършиха новата у- 
чилищна сграда.

По инициатива на училищ
ния отбор и с помощта на Об 
щинската скупщина в Димит
ровград бе купена една сграда. 
която с адаптацията струва о_ 
коло 2.500.000 динара. Работата 
около адаптацията на сградата 
се проведе чрез доброволен 
труд на селяните, между кон
то особено се изтъкнаха Петър 
Димитров, Рангел Русимов, Пе
тър Дазнтков Мирко Петров. 
Никола Михайлов. Димитър 
Станчев и др.

Новото училище има една у 
чебна стая. коридор и кварти

ра за учлтеля, просторен учи
лищен двор п ученическа гра
дина.

Училището, което се намира 
край железопътната линия 
Ниш—Софня е електрифицира 
но. Учениците ще имат зъзмо. 
жлост да използуват магнето
фони. епископи п други сред
ства в обучението.

За тази голяма победа изразя 
ваме благодарност както на Об 
щинската скупщина, ко!Ято от 
пусна известни средства, така 
и на населението от селото, ко 
ито помогнаха с доброволен 
труд и самооблагане,.

Любомир Димитров, 
учител в с Гглтдишг

капацитет на извора край Гра-
па.

СъЬещания йо Ьъйросише 

на йечаша Ь Босилеград 

и Власина-Окру1лии,а

Със зареващането на водите 
на грапския извор, ако се наме 
ри начин той да се засили би
ха се разрешили два въпроса: — 
въпросът с водоснабдяването на 
Желюша. кол то от ден на деи 
расте и се придвижва към Ди
митровград и „дошитровградски 
я воден проблем”.

Но. тезн предложения са все 
още тема на разискзане.

За тяхното разрешаване ще 
трябват и средства и работа и 
време е да се отпочне.

на комуните ; представляват 
един нов вид контактиране с 
територията за която се пише 
вече няколко години.

Двете съобщения 
дакционната колегия на вестни 
ците ,,Братство” и „Другарче” 

обществено-политическите, 
културно-просветните и стопан 
ските деятели от Босилеград и 
Власина — Округлнца, които 
бяха проведени последователно 
на 7 и 8 декември в центровете

на рс-

с
Резултатите от този вид кон 

такти, гледаш! през откритите 
нови възможности за подобря
ване на уреждането на вестни
ците и за по-широкото им раз
пространение 
територии, ще бъдат ползотвор 
ни и за двете страни в съвеща 
пието.

„Петиция" от улнцм 
,,Сребърна” . ..

До коя степен „водният” про
блем е станал опасен за Дими
тровград можем да съдим и па 
постоянното искане на гражда
ните за включване в градска
та водопроводна мрежа. Има у- 
лици в града, които още отдав
на е трябвало' да имат вода, а 
те и ден днешен още не мога* 
да я получат. За това нещо не 
е виновно комуналното пред
приятие. но все пак трябва да 
се намери начин този въпрос 
поне частично да се разреши.

Жителите на улица ..Сребър
на” неотдавна дошли на инте
ресна идея. Като видя ли, че за 
новата жилищна зграда на ул- 
, .Найден Киров” се дава вода 
направили ^петиция”, която 
предали в комуналното пред
приятие. Отговорът обаче не ги 
задоволил и затова те промени 
ли някои ..клаузули” на пети
цията: без каквито и да било 
материали от страна на кому
налното предприятие ..Услута" 
те искат да бъдат включени ■ 
мрежата. Има изгледи този въ
прос да се разреши частично — 
на жителите от улица ..Сребър
на'1 ще се позволи да се вклю 
чат в градската водопроводи*
мрежа посредствено, но това не 
е трайно решение и на скоро мо 
гат да настъпят непредвидени 
компликации.

Ежедневният ръст на Дими
тровград налага предприемане^»
на дългосрочни мерки за РазР^ 
шаването на въпроса с водосн* 
бдяването.

на споменатите

МЕСТЕН КОМИТЕТ НА МЛАДЕЖТА
Според заключенията, които 

бяха изготвени от двете Съве
щания, в близко време ще се 
уредят въпросите за разширя
ване мрежата на коресподенгги 
те по двете комуни, ще се пред 
приеме широка акция за инди
видуално абониране за вестни
ка и за абонирането на всички 
обществено-политически фору
ми и стопански организации на

в инте-терена, ще се настои, 
рее на публичността на работа 
та на Общинската скупщина, об 
ществено- пол итическите орга
низации и в интерес на по-пъл

I ната осведоменост на население 
то, на
сти да се предоставят 
документи й решения на разли 
чшгге форуми за обработване за 
вестника, 
случаи ще се провеждат подоб 
ни- съвместни разисквания по 
проблемите на вестниците и за 
напред.

кор сподентите-журнали- 
всички

също така Е удобни

3 В о н ц И
Стоян Младенович и член на 
околийския комитет на Съюза 
да младежта Христивое Костич 
Новообразуваният местен коми 
•гег съставляват 11младежи и 
девойки от целия район, наче
ло е председателя на този 
митет Момчило Андреевич,

успешното осъществане на за
дачите в тази част на община- 

На заседанието по повод об
разуването на местния коми
тет присъстуваха членове на 
всички секретариати на Съюза 
на младежта от район Звонци, 
секретарят на общинския коми 

■тет ма Съюза на комунистите

в Звонци с образу 
Съюза

Тези заключения дойдоха в 
резултат на обширните разиск
вания в които участвуваха пре 
дставителите на комуните в Бо 
силеград и Власина — Округли 
ца и на редакциите на ..Брат
ство” и ..Другарче”.

1Г1: г ■

Неотдавна
местен комите-:’ наван

на младежта с цел да 
ява
активи от 
йон и да

обедин- 
на младежкитеработата

целия зволски ра- 
облекчи работата на

Съюза ко-комитет на
в Бабушница в

общинския 
На младежта М. Нейков М А.
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Състоянието на иосевише в Димитровградско ЛИМАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ
1ИЯ1— |иш1ит1Ш1ш«М1ПИМН»1ШНЩН»и|*' УПЪРВИТЕ СТУДОВЕ НЕ СА 

наЬредили сериозно на йосеЬише нш11Ш1шмш1Ш11Ш1Ш11ммамти

Злоупотреба на доверие 

~ и служебна длъжност
И това може да се забравя 

и да му се прости, макар че в 
неделя трябва да включим ра
диоапаратите, ютиите и пр.

Онова, което доживяхме пре 
ди няколко дена, по мое мне
ние. е далеч от всяка хуман
ност, чувство и задължение 
към един светъл ден. ка?_'ь3Т9 
е Денят на Републиката. На г» 

почти всяка къща и— 
готови да празну-

забазляват.

С оглед на големия интерес 
на нашите селскостопански пр 
оизводители за състоянието на 
посевите след Първите тазгоди 
или мразове, обърнахме се 
към Кирил Апостолов, начал
ник на отдела за селско стопан 
ство з Общинската скупщина в 

.Димитровград:
— Първите мразове и сняг 

не са навредили сериозно на по

севлте в нашата община, ма
кар че тази есен доста закъсня 
хме със сеитбата и житата то 
ку-що са поникнали. Частично 
са страдали ония посези, кои
то не са изорани Дълбоко, но 
те са съвсем малко. Доколкото 
паднат по-големи снеговалежи 
тези дни, ще бьдат добродош- 
ли на посевите... да се приговорм. Обаче от 

ро работата се обърка. Вместо 
да почакаме на тъмно, докато 
се завърши поправката, ние по 
Пял ден сме без електричество 
при изправна мрежа и то са
мо защото другарят Мпрко за
ради работи, които не принад 
лежат към повредите, изключ
ва трафопоста. Да се разберем 
правилно: тези явления не ста 
ват всекидневно, а само в неде 
Ля, когато другарят Мир'ко не 
работи в предприятието , Ци- 
ле” Касае се до това. че в село) 
то ни всека година се постро
ят по няколко Къщи и другар 
ят Мпрко з неделя прави зът- 

И за та

скоДимитров гр.0|Село Градин 
дската община вече отдавна и- 
ма електричество. Всички за
дружно дадохме пари, матери
али и работна ръка и елект 
ричеството измени изгледа на 
селото ни. и на всяка къща в

гг т*

ИДНАТА ГОДИНА НА 78 

ХЕКТАРА СЛЪНЧОГЛЕД
него.

За поддържането на мрежа- 
трафопоста бе приет дру 
Мирко Андонов, работ- 
длмктровтрадското пре

дприятие ,,Циле”. Бяхме дово 
че между нас се намери

През пог 
дини в Димитровградско чузст 
вително нарастна интер есът 
за отглеждането на слънчоглед 

Затова црез пролетта на 1964. 
година на територията на Ди
митровградска община със слъ 
нчоглед ще бъдат засети 78 
хектара площ от които на те
риторията на кооперация .-Ни

шаза'’ — 38 хектара, земеделс
ка кооперация ,,Победа" в Сми 
ловци ще засее 33. а земеделс
ката кооперация в Поганозо— 
10 хектара.

Договорирането, на тази ку 
лтура е в течение. Досега *..а 
кооперирани 75 на сто от запла 
ннраните площи

члко го
та на 
гарят 
НИК в

ноември 
маше гости, 
ват весело и да се 
Обаче електричестоао бе 
ключено по стар навик около 
10 часа и включено около 1/ 
часа. И този ден другарят Ми 
рко като 'че е мислил само за 
себе си. Може ли да си пред- 

как жителите на село 
Градини са се чувствували та
зи ден Дома тъжно изглежда- 

отвореният грамофон и ра 
откъАето очаквахме да 

чуем някое хубаво предаване, 
специално за Деня

из-
лни.
такъв човек, който ще премах
ва позрелнте без да чакаме ня 
кой от Димитровград за дреб- 

Тух няма каквоМ А. ни поправки. рентите инсталации, 
зи работа всеки ще се изкаже 
най-похвално. Обаче накрая 
на тези работи идва приклю1ь 
ванет.о на къщата за 
мрежа. За да не отива два пъти 
до трафопоста, където набли
зо му е и къщата, той още су 
тр‘инта, когато тръгне да работи 
изключи електричеството. През 
пелия ден работи, а когато при 
вечер приключи новия дом към 
мрежата и си тръгне за дома. 
той включи 
И то само да не отиза два пъ 
ги до тоафопоста. за което мо
же да изгуби най-много поло
вин час. Зарад този половин 
час ние трябва да чакаме 
няколко часа, вместо час или 
час и половина, колкото е необ 
кодмио за приключването и о- 
птваието до трасЬопоста.

ставите

Пред пролетната сеитба в Димитровградско селската ше
АЯОТО

СЕРИОЗНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ подготвено 
на Републиката. Питаме се как 
си позволява другарят Миркохибридна царевица, 

10 хектара 
обществения 

•я 70 в съдружие със селскосто 
панскцте производители

В пълен разгар са приготозле 
>Шята за пролетната 
Димитровградско. 3 е меделски- 
те кооперации още от сега на 
базят хибридна царевица и не

на на около 130 хектара площ. 
От тази 30 хектара з обществе 

сектор

хектара 
от които площ

сектор.сеитба в такава свобода и Неотговор- 
И това— 

който трябва
100 вчия

и пранззодстзено съдружие с
а пост към селяните, 

има ли някой: 
да обърне внимание на друга-

на него-

електрлчеството.
земеделскииндивидуалните

ря за неправилността
постъпка. Лично аз не мовата

га. въпреки желанието ми.по

Григор Станчев 
с. Градини

Докога услугата в Дими- 

шровград ще бъде такава
на железаря, който се намира 
до тази на мебели и където е 
продавач Анганас Иванов поц 
скаш да ти се измери желязо
то, защото тука 'лма кантар, а 
продавачът едвам отвря уста 
•л проговаря, че не може. Оти
ваш в другия магазин на жедя 
зо и през" града носиш тежина 
ог 100 килограма например, но 
и там продавачът Аксенти те 
посреща със Същите думи. Н 
започваш да луташ от магазин 
до магазин, к молиш да ти се 
премери желязото, сякаш го 
купуваш от частно лице, а не 
от едно и също предприятие, в 
което работят членове на не
говия колектив. Аз се питам 
дали служещите гледат пред
приятието като едно цяло и 
място, където работят, и гле
дат ли на това предприятие ка 
то такова, създадено да върши 
услуга на купувача.

Аз осъждам и управата на 
търговското предприятие. За
що, например, желязо се про 
дава в магазина за мебели, къ 
дето няма кантар, а в града ич 
ма два магазина. където се про 
дава железария. Не съм доста
тъчно зпозната с възможиостн 
те на търговското предприятие 
„7 юли”, но смятам, че този 
въпрос може и трябза да се ре 
игл. Тогава продавачите Анта- 
нас Ивалов и Аксенти няма да 
мърморят, а ще обслужват гр 
аждапетвото. Те служат в соци 
алистнческо общество и тряб
ва да знаят, че вчвсеки момент 
тряба да бъдат в услуга на па 
рода, да работят за народа.

А. Миланова

В Днлштровград съществува . 
търговско предприятие ,,7 юли" 
соето има два магазина за тек 
пил, три магазина, за храните 
ши кродукти, една зарзават- 
шииица, два магазина, за желе 
1ар'я и един магазин за продаж 
)а на мебели.
Тук става въпрос за магазина 

1а мебели, който се намира не 
юсредствено до този за желе- 
арня. Тук се продават още Дъ 

ски, цимент, стъкло, па дори, 
и желязо. Макар че има два 
магазина за железария, желя
зо за строене ще намерите в 
магазина за мебели. Какво са 
случва, ако ти затр'ябва да ку
пиш желяза. Трябва да плани
ращ три или четири дни за ку 
пуваие па същото, защото-по_ 
търспш цродааача, иого го ня- 
ма. На вратата намираш беле 
жха, на която гапие; ,,Прода 
вачът се намира в помещение) 
то, КъДето се продават дъски ’. 
Отидеш там к ти кажат: , Пре
ди малко беше тук. но къде 
отиде ме зная”. Отиващ до по 
мещеиието, където е склади
ран цимеита-Няма то. Търсиш 
го на друго място, където се 
-Продават керемиди,, защото 
продавачът па мебели продава 
и керемиди, и така-от едно мя 
сто1 па друго когато го наме
риш гой ти дава желязо по тр'я 
ябва да се измери, а въпросии 
ят продавам Няма кантар. В мо 
мента може би и помощник ьт 
го ияма, защото действително 
желязото е тежко и т,рябла да 
се помогне. Но рискуващ загу 
беното време и започваш да тъ 
реши кантар из града, за да из 
мериш желязото. В магазина

Орап на кооперативните блокове
Планът на договорирането на 

площите със селскостопанските 
производители кооперация ,Нн 
шава" е изпълнила с 60 на сто, 
а „Победа’’ — с 111 па сто .

Очаква се. до началото на ме 
сеп април, когато започва про
летната сеитба з Димитровград 
ско планът на есенната Семтба 
да изпълни и кооперация ..Нн. 
шава’’ в Димитровград.

производители.
От целокупните площи, 

то ще бъдат засети с хибридна 
царевица на територията 
кооперация.,Нишаза’ з Димит 
ровграл ще бълат засети 
ло 20 хектари ма сопиалистиче 

стопанства и 30 — в про 
изводствсно съдружие със селс 

производители.
,.По-

Смиловии ще засее 80

ма■обходимите репродукциони 
териали за навременно провеж 
дане на сеитбата. Покрай цар’е 
вилата идната година ще бъдат 
увеличени и площите с тютюН 
и слънчоглед, от които земе
делските производители 
значителни дохбди през после 
дните няколко години.

Според плана за пролетната 
сеитба в Димитровградско ще 
бъде засята хибридна пареви-

ксн-

н а
око-

имат
ските

костопанските 
Земеделската кооперация 
беда’’ в 1 М. А.

ПРОЕКТОСТДтЪТ Е ВЕЧЕ ГОТОВБабушница

ая ца февруари 1964. голина, < дават предложения и забележ- 
До този срок гражданите иа | кн за общинския Статут, 
Бабущн-ичка община могат да I Денчсв Иван

на Бабуш-Дроектостатутът
ничка община все още не е го

много етов, макар че досега 
направено за изготвянето му.

Предварителният проект 
статута беше представен за ра 
вглеждане на обществено-поли 

форуми в общината, 
из-

УСТЕН ВЕСТНИК 

В БОСИЛЕГРАД
па

тическлте 
а след това Комисията за

10 де-работка на статута на 
кемзри проведе 
заседанието присъств ув.а х а и 
представители на обществено-

в. стЕеиия план на СФРЮ за 1964 
година, върху развитието иа 
Босилсградско, по основните 
характеристики иа Статутите.

Освен това имаше злободиев 
ка и кратък репортаж за бълга 
реките градове и исторически 
паметници.

Жителите на Босилеград ос
танаха твърде доволни от този 
своеобразен контакт с редакци 
ята.

заседание. На колегия наРеда кцм опиата 
„Братство” устрои на 7 декем- 

нассленнето о:г Босиле- 
стни новини.

ПАК АМБАЛАЖ ПО ГЛАВНАТА УЛИЦАври за 
град

В първия брцй на този специ 
фичеи бюлетин участвуваха ро 
публикапския представител иа 
Димитровградско и' Бабушнич- 
ко и директор на вестника То- 

Славински. републикански

Търговското предприятие ,,7-мн юли” продължава ;/ 
„излага” своите стоки и почти целия амбалаж — на главната 
улица. На минувачите това нещо прави лошо впечатление. И 
покрай многократните предупреждения, и критики 
сто нс се поправя. Време е да се приложат и — санкции...

политическите организации. Да

Според плана по-нататъшна 
та разработка на проектостату! 
та ще стане на едно от съвме 
стните заседняя на Общинската 
скупщина л на Пленума на Со
Чиалистическия съюз на 20 деке
мори т. г. Ако проекто-стату- 
тт»т бъде тогаза приет ще бъ- 
Ае представен за публично ра 
зискване. Публичното разисква 
Не т,о Статута ще1 трае до кр

положенн-

ДОР „ „ „представител на Босилеградско 
и Власина — Округлица Асен 
Лазаров, председателят иа Об
щинската скупщина в Босилс-

членово

*\ \

Всички димиТропгрддчани от сърце се зарадваха, когатв 
научиха за гостуването на нашите артисти, защото през цплот® 
лято жадуваха за развлечепме и забава. Обаче и тази забава 
но остана „неукрассна’’. По време на представлението мнозина 
посетители непрекъснато ядоха семки и по този начин преча 
ха на останалата публика.

град Стойне Иванов и 
и сътрудници иа редакцията на 
вестник „Братство”.

Изказвания пред публиката 
въпросите на Общестанаха по



СРАТ^ТГо6

ПЪТЕПИСИ И ЗАПИСКИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Рилският манастир
Кирки и лойаши само за еня/Пише: Марии МЛАДЕНОВ • • *

със своята дърворезба, дървени 
стъблища, цветни орнаменти 
(всичко създадено от нашенци- 
Самоковци, Косгурцн, Тръпча- 
ни и Македонци) представляват 
една архитектурна симфония. 
За него и за неговото минало 
са изпиеш ги много дебели кии-

Общинската скупщина в Димитровград разполага е 28 
кирки и също толкова лопати. Да се намерят в случай на чу
жда: наводнение, снеговалежи и. други природни бедствия.

Дружеството на гораиите обаче тези дни три пъти търси 
от Общината тези кирки и лопати за залесяване. н0 домарът 
не може да ги) намери. Вероятно, се чака нов сняг или навод
нение, за да се намерат... /

КОГАТО ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА ОРЛИ, МОЖЕ СЕ С БЕЛЧО 
И С ПЪРВАН... -------

те туристи, пръснати по палат 
кито около манастира, по ресто 
раптито или край огньовете.

Първото ми впечатление ста
на по-дълбоко, а представата 
ми още по-колоритна и доку
ментална, когато на другия ден, 
водени от млада екскурзоводка 
разгледахме подробно 
степи на манастира, 
помещения (173 само за посе
тителите), музеи, старите му ма 
горници, галериите и балконите 
му живописни. Хрсльовата кула 
и черквата покрита отвъц и от 
вътре със свежи стенописи, ко- 
гато зърнахме клепалото, рез
бата на балканските майстори, 
златните предмети н изящни и- 

повслите с царски

ги.старите
неговите Земеделските кооперации ,.Нишава” в Димитровград и 

,,ГГобеда” в Смилопци няколко години се служиха с два верижни 
трактори Сега по време на оран, те ги продадоха, макар че 
са в състояние да задоволят нуждите на кооператорите откъм 
механизация.

През лятото тези трактори не им пречеха.
Сега, когато дойде време за оран — 

с Белчо и Първан...

ИЗКЪРТЕНИ ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ И НА ГЛАВНАТА УЛИЦА

самия

Може да има малко или по
вече иастрепн хора за подобни 
разговори с историята и нейна 
та материалност, но струва ми 

човек, застанал' на кял-сс, чс
дръма всред манастира, изпра- може да се оре и
вей лице сре^у лице с Хрольо 
вата кула, чувствувайки под 
краката си топота на южносла 
вяиската история, звъна на са 
бите, свистена на бурите, ужа
са на пожарите, (от които е ст
радал манастирът) и преди вси 
чко чувствувайки силата на на

Пред вестник оггр ода винцата в Димитровград , в 
център на града е изкъртен стълб, на който стоят знаци 
движението. И с неговото присъствие тези знаци не се зачита
ха, но все пак. трябвало би някой да се погрижи и техзи
нещастник” да стане на краката си.

поконосгаси, 
печати н стари книги-уникати, 
записки на скромни монаси, бо 
гати подаръци от близо и далеч 
султански фермани, редица стро 
ги исторически данни и чухме 
необуздани от времето легенди, 
когато всичко видено. чуто и 
почувствувано кристализира в

Срещата си с Рилския мана
стир, символ на българската 
стара култура, очаквах с онзи 
съкровен трепет, с който лите
ратор посреща любимия писа
тел, чинто произведения е про
чел и с чиято биография е1 
познат, но когото до сега пе е 
виждал. При така очакваната 
среща, човек, без да иска, си 
поставя въпроса, дали конкрет
ният факт, образ или картина, 
ще се съвпадне с онова, което е 
създало въображението му. Та 
къв, именно, трепет беше ме 
изпълнил в момента, когато, 
напускайки утихналия автобус 
(след 123 километра път от Со
фия), стъпих върху асфлатното 
плато на широкия паркинг 
пред монументалните стени на 
Рилския манастир, пред голяма 
та сводеста манастирска порта, 
която толксо пъти бях виждал 
в учебниците, върху пощенски 
картички или най-различни су 
веоири. Величествената карти
на на древното здание, напод- 
обаващо отвън на огромна кре
пост, откроена върху синьото 
рилско небе и прекрасните зе
лени и зъбести 06я'гил на Ри-

шия южен славянин, не може 
да бъде равнодушен, не може, 
а да не се замисли за минало
то, ако в него има минимум ку

ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ 
МЛАДЕЖКИ КОМИТЕТ

НАЙ-ВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА УСПЕХ 

И ДИСЦИПЛИНАТА
за-

поезищен критерий, грубо отад 
сЯне и др.

Разбира се, това бяха отдел.-) 
нл ученици, но и при наличие 
то на такива ла младежкия ко 
митет при училището предстои 
еСриозна работа. Сериозна ра
бота в смисъл на създаване на 
самокрнпгчески усет за разщир 
язане. кръгозора на схзащания 
та и нздделяване на субект-ш- 
ните преценки.

Защото. макар че съществу 
ват и грешки при отделни пре 
подаватели, главната 
за такъв успех и слаба дисцип 
лина са самите ученици. Факта 
те, че уечниците правят неред 
на отделни концерти а гостува 
ния, че постъпките на някои у

Последното заседание на мла 
дежкия комитет при средното 
икономическо училище и гим_ 
назята измина в жизо разиск
ваше за успеха и дисциплина
та. както и извънучилищната 
дейност.

В уводното слово, председа
телят на училищния 
изнесе, че и тази година успе
хът на учениците ле е задово
лителен и не с достигнал она
зи степен, за която съществу
ват условия- Като се опита да 
проникне в съществените пр'п 
чини за тоза положение, той 
каза, че това е слабия илте- 
оес на учениците почти за зси_ 
чки предмети, неучене и пр. Бз 
ще посочено, че и извънучиля 
щната дейн ост на учениците 
е съвсем слаба, че отделните 
секции -не работят, а лякаи о- 
ще не са формирани.

Дискусията на отделни уче
ници обаче, вместо да проник 
не и обективно съгледа дейст 
вителните причини, пЛзече пр'е 
хвърли вината ла преподавате 
лите, на меггода на изпитване.

I

комитет

причина

Общ изглед на Рилски манастир

лтура, ако в туристическата му 
торба, покрай хляба и салами
те, се намира поне малко инте
рес за нашия път от някога до 
днес.

В следващия брой: До Варна 
и назад.

мен като сериозна среща, като 
разговор с вековете и история
та, като погресающ 
на българското и балканско ми 
пало, събрано тук в един свое 
образен н аци ои а л но-исто риско- 
християнски фокус, 
манастир, със своите триетажни 
здания, с живописните аркади.

ченици на улицата не прили
чат на постъпки на ученик, че 
не се интересуват от никакъв 
зид 'извънучилишла дейност я- 
сно показват, че работата на 
младежката организация е ела

ла планина, придружено от шу 
ма на Рилската река под него и 
от някакъв тих планински ех- 
геж (що напомня Ботевия 
стих: ,,Балканът пее хайвушка 
песен”...), разби на парчета мои 
те съмнения: предишната ш 
представа за манастира порас
на още повече и прие измерени 
ята на митически обект. Тази 
картина, създадена от- човека и 
от природата, дръпна най-лири 
чните струни в мен и пре^изви 
ка много спомени ог миналото: 
по тези места се е подвизавал 
през X век основоположникът 
на манастира Иван Рилски, 
тук са се преписвали и пазели 
стари славянски книги, оттук 
са вдъхновенията на Вазов за 
възпяване на природа 1а. тук 
средновековният феодал Хре- 
льо е построил кула, из тези 
планински места са се подвиза
вали хайдутите и партизаните, 
тук са гърмели пушки — бой
лии и шмайсерн, тук са живели 
черноризци и са ехтели молит
ви... тук е днес национален му 
зей, изпълнен с посетителите 
българи и чужденци. В минало 
то се смятало, че който посети 
манастира три пъти има право 
да носи титлата ..хаджия”. Пред

документ

Рилският

ба. а
От дискусията прилича, че 

младежкият ком-лтет при учи
лището се нуждае от подкрепа 
и помощ в изнамирзане мето
ди и начини да разнообрази св 
Одта дейлост да заинтересува 
учениците, подобри успеха и у 
крепи дисциплината.

Но з това отношение изоста 
за помощта на Общинския ко
митет на младежта, който до
сега не прояви почти никакъв 
интерес.

Накрая на заседанието бяха 
взети решения — по-голяма л- 
нгажираност на органите на У 
ченическо самоуправление, гю- 
строг критреий при наказвана 
на недисциплинирани ученици, 
изключване на младежките ред 
ици провеждане на съвместни 
заседания с преподавателите — 
мерки, които трябва да допри
насят за подобрение на длеци 
пдината, успеха и извънучили
щната дейност.

Девет кози електроенергийни обекти
Само за пет години двойно повече електрическа енергия /

бъдат завършени до 1968 годи 
на ще дадат същата година 24 
милиарда киловатчаса електри
ческа енергия, иди над 1.000 ки 
ловатчаса на глава от населени 
ето. В сравнение с предивоен- 
ното положение в 1968 година 
нашето електростопанство 
дава 15 пъти повече електриче 
ска енергия на глава от населе 
нието.

Съгласно един план на Общно 
стта на югославското електросто 
панство за ликвидиране на де
фицита. който щс се появи в 
1967 и 1968 година трябва да бъ 
дат построени следните центра 
ли:

Производство и потреблението 
на електрическа енергия в на
шата страна отбелязват голям 
ръст от година на година. С пу 
кането в действие на нови за
води и фабрики и с реконстру 
кция на старите мощности ин
дустрията стана главен потреби 
чел на електроенергия- От дру 
а страна успоредно с електри

фикация, а на голямо число се
ла и с въвеждането на електри 
чески апарати в домакинствата
и населението се появява като 
важен потребител на електриче 

Нуждите растят
и-иск. а

строежа на нови източници и 
далекопроводни мрежи. От Об
щия инвестиционен фонд са ре 
зервирани 128 милиарда динара.

Къде Ще Се строят новите 
централи ще

Изхождайки от икономически 
те условия в отделните райони 
на страната, където се чувству 
ва не остиг на електрическа е- 
енергия. Общността на югослаз 
ското електростопанство е раз
работила планове, съгласно ко 
ито централи ше се строят ка
кто в дефицитите райони, така 
и в главните потребителни цен 
трове. в краищата, които раз
полагат с водна енергия и бога 
ти находища на въглища. което 
ше съдействува да се произвеж 
-а електрическа енергия не са
мо там където е необходима но 
и където централите ще бъдат 
най-икономиучт-г. ГГ остро яване- 
то на централи в главните по
требителни центрове е двойно 
но-икономично. Не е нужно да 
се изтъква, че в такива елмчаи 
не трябва да ое строят далеко
проводи. не се губи енергия при 
нейното пренасяне и снабдява 
нето е много по-сигурно.

Всички централи, които ще

това з .ание човек неволно гу
би силата да говори и дълго 
време стои безмълвено и непо
движно в едно непринудено 
преклонение и пред природата.

ска енергия.
непрекъснат-о. а 
да се строят нови централи, Ка 

толкова, девствена и дива, толко кто се предвижда до края на 
величествена и

1

Водноцентралите Драва I. Рйе 
ка. Рама, Шпиля, Тиквеш. Пот- 
печ и термоценгралите: Косово. 
Пломин и Морава с обща мощ
ност от 830 мегавата. От тези 
източници ще потече нова жи
вотворна сила за нашет0 
панство. И ие само това. Някои 
от тези централи, като напри
мер водноцентралата 
която ще бъде построена на ре 
ка Черна, с водите на своето а- 
кумулационно езеро ще служи 
за напояването на плодородно, 
то Тиквещко поле.

красива — и 
пред манастира, който пленява 
и с материалната си плът и с бо 
гатплт си историчеки дъх. То 
ва сз първите ми впечатления 
получени онази августовска ве 
чер, когато манастирът

домакин. Нощ в това зда-

1966 година ще бъдат пуснати в 
движение строящите се 
во но и термоцентрали и тога 
ва продукцията ше достигне 20 
милиарда киловатчаса електри 
ческа енергия, или два пъти по 
вече в сравнение с 1961 година. 
Но и това огромно увеличение 
не ще за оволява бързо растя
щите нужди. Само след годи- 

стане ' на-две ще бъдат необходими но 
ви милиарди киловатчаса енер

нови
Ст. Н.

става сто
те
ние и по пътеките около него— 

е натъкната романтика итова
своесбрназна наслада:

месец изгрее, звезди об-
Тиквеш,

>1

вечер.
гия. За да бъде покрит навре
ме дефицитът Съюзният изпъл

свода небесен, гора зашу 
бн казал Ботев- То

сипяг
ми’’. ,,това

отеква нс само песента на ^
многобройни I взе решение

нителен съвет още тази година 
за финансиранегава

планината .но и на
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— Вие не сте видя ли баща, 
ии — повтори Егорушка» гле
дайки то в очите. Гуляла неоп
ределено завъртя глава. Ние 
даже нямаме и негова снимка... 
Мама казва, че аз никак »в 
приличъм на него. — В гласа на 
малкия звучеше съжаление.^ 

Гуляев стана :л закопчавайки 
балтона в страничния джоп на 
пипа колбата. Водолазът беше 
на дъното с повдигнати ръце 
като. че молеше за помощ,.

— Имам интересна 'играчка!.: 
Водолаз. Потъва и се вдига на 
повръхноатта. — Гуляев натк: 
скаше с палеца върху капачето, 
но водолазът си оставаше на 
дъното на колбата. — Очевид
но развалена. ..

Егорушка с любопитство ра^ 
Плеждаше фигурката.

— Ах, ето в какво е работа
та! — радостно възкликна той. 
— Водолазът е празен отвътре 
и само едната му половина се 
пълни с вода. В такова състоя 

' ние той разбира се плаза, за-
А се-

призвук на лека раздразненост 
промърмори малкият.

— Няма ли да дойде скоро?
— Не... Тя идва, обеда а и то 

ку — ттго излезе.
— Може би тя се изкачваше 

па пътечката? — си спомни Гу 
ляев, чузетвузайки как отново 
го обзема страх.

— Мама ще се върне късно. 
Днес тя има съвещание. Ще 
обсъждат как да строят наза 
библиотека.. . Старата изгоря..

— Атя на каква длъжност е?
— Аз вече казах — на преди 

шната. Завежда библиотеката...
— За-ве-жда??! — заеквайки, 

отново попита Гуляев.
— Вие като че отдавна не 

сте видяли мама? — учудено 
попита малкият.

Да., преди петнадесет годил 
ни. ..

— Аз тогава не съм се бил 
ни родил. Даже смешно. . .

Какво е смешно?
—Па ето. тя беше чистачка.., 

миеше подове переше бельо и 
даже не четеше книгите, с к'о 
иго я аъзнагр'аждазаха,

— Тя учила ли е после?

лн хълмозе. подобни на по*с_ 
рДгги снежни могили. На целия 
ггови огромен мъртаз пущинак 
стоеше само катедралата, по
добна на огромен самовар. Дре 
ината стена, която обкържава 
ше пущинака изглеждаше без 
смислена със своите кръгли ку 
ли и още позече засилваше Тя 
1-асното чувство на гробищна 
пустота. Там някъде, на тази 
планина, преди петнадесет го
дини се намираше малка ДъР 
вена къгттичка с три прозоре
ца, с нисък таван и с небоя- 
дисани стени...

Егор Гуляез идваще в 
къщтка вечер, изморен гла
ден където го посрещаше Ва_ 
Р'енка с ласкави сияещи сини о 
чи, весело шумеше самоварът 
на масата, покрита с чиста по
кривка; по етажерките гриж_ 
Дизо полрелени стояха книги. 
Варенка раб.'!геше в библиоте 
ката като чистачка и често я 
възлагряждвха с книги за усъ 
Рдна работа, но 'тя не ги чете 
1ие: Нямаше време 
се наспи. Тя беше длъжна не)

мага я отхвърли: за това — ст 
руваше му се — е нужна по- 
изтънчена психическа ортаннза 
ция, отколкого у една проста 
чистачка з библиотека. След 
една година той си спомни за 
Варенка и й изпрати писмо: 
то се върла със забележка , Ля 
Чето неизвестно".

Й ето Егор Гуляев е отново 
в родния град. Той бавно кря 
чи между развалините, засипа
ни със сняг, спомняйки си за 
облика на домозете от които 
са останали само пусти кирпи
чени рамки, само тук-таме се 
издигат стели на нови здания. 
Но те са толкова малко че из 
глеждаше са нужни десетиле
тия. за да се 'зъстанови градът.

В комитета по въстанозява- 
не на града той узна. че за ве

•<
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черта е насрочено 
за обсъждане ла неговия про 

ект. Гуляев тръгна по познати 
Вгр улици.

Тясна пътечка се

съвещание
АИ

V- спускаше 
по заледения склон в дола къ& щото е по-лек от водата, 

га се е нагълтал с вода, станал 
е по тежък и се е спуснал на 
дъното. .. като удавник.. . Как 

изтласка водата из него?

* т дори и да лето някога стоетпе малката къ 
тцичка с трите прозореца и ни.1

д да се
Егорушка се замисли, веж

дите му се свиха, успите плътг 
но се съединиха, изразявайки 
упоритото желание Аа намери 
решение на тази интересна зй. 
дача; сега той приличаше на 
майка си. Гуляев избяга от къ 
щата. Хлъзгайки се и спъвай
ки се изкачваше стръмнината 
на дола.

— Забравихте удавника! — 
кре^цеше подире му Егоруш-

Г •г а
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;*> У Д А В Н ИшИи?

- А ка.V"
Звонкият глас на малкия ка 

то че изпълни Цялата тишина, 
заглуши всички звуци: Тоаи 
глас настигаше Гуляез. хваща! 
ше го за грлото душеше. Гул
яев тичаше из главната улшщ 
към гарата и мислеше:

„Ще напиша, че сам съм на 
мерил, че проектът е недовър
шен .. ще го преработвам.. . 
но че затоза ще трябва повече 
време... И аз не ше мога да гб 
предам до определния срок и 
по такъв начин въпросът за! 
неговото осъществяване ще про 
падне..

Влакът вече тръгваше, кога- 
то Гуляев излезе ла перона. 
Напрягайки последни сили той 
се втурна след него. Пищяха 
машините. Законително свире
ха милиционерите, но Гулаев 
слушаше сдмо звънкият стрр - 
таен глас на Егорушка.

Презел от руски 
А. ЙОТОВ

салдо да прехранва себе си и 
старата си майка, но и него — 
Егоо Гуляез, за да може той 
ц-'_добре да се подготвя за из 
питите и да се запише на архи 
гектурлня институт. И Тя, ид 
вайки от работа, переше чу
ждо бельо. Но въпреки тоза Ва 
рейка винаги беше зесела. тя 
се смееше въз всички случаи,, 
беше й смешно че „ордери’' 
(купони) се наричат не само 
хартийките за получаване на 
обузки, но и стълбовете з зла 
ннята, че всеки лом, както и 
всеки човек, има езое лице 
у един весело като у щастлиз, 
у друг—тъжна като у болен. 
Лицето на Варенка всякога из
лъчваше младежка радост, ся 
ла. любов и Егор Гуляев но 
забелязаше ни грубите й чер
ти, нито червените, напукали 
от прането ръПе нито извехтя
лото палто, с яка от си
ва котешка кожа която нари
чаше ..кенгуро”. Но веднъж 
Гуляез като че ли отведнъж ви 
Дя и необикнсеено големия й 
нос. и закърпените ръкави на 
палтото, и жалките евтини о 
бици в ушите и Жълтите пет
на на бузите.

„Каква е грозна!’’ — помисли 
ся той.

Варенка забеляза негозия ра 
зочарован поглед и каза, че пе 
тна на лицето има всяка жена, 
която трябва да Се породи. 
А ако бъде син, тя ще го кръс 
сти също Егор за да й напом
ня той всякога за човека кой-' 
то й лале радостта на матери- 
„четвото.

Гуляез издържа изпита и о- 
тиде да учи з института. На 
скоро Варенка получи от него 
писмо: щом като му лалат кза 
ртира, той -веднага ще дойде 
ва нея. а сега живее в обще 
житие — трябзало да се Въо 
РъЯПд с търпение, да чака. Ва 
рунка чакаше. Гуляез получи 
сгг нея писмо пълно с ласкави 
думи: родил се Егорушка и очи 
те му същи като на баща му. 
сини. Гуляев отговори че той 
сега вижда, каква яепреодоля 
ма пропаст ги разделя. У тях 
Няма и не може да има никак 
Ни общи интереси, съвместен 
живот е просто невъзможен: 
На детето той ежемесечно ще 
изпраща пари...
* Варенка отговори кратко: 
..ваши пари не ми трябват, са 
ма ще изхраня Егорушка“. Пи 
смото беше написано на лнст 
откъснат от ученическа тетрад 
ка с акуратни големи букви 
по косите линии, а от друга 
та страна на листа със Съшия 
старателен почерк бяха ‘изпи
сани Фрази от училищен дик
тат: „Ние ще построим, наш ' 
Нов свят. Човек — това ззучи 
ггфдо. Всички за един и един 
ва всички..."

Гуляез беше удивен от отка- 
еза на Варенка за пари, той дъ 
лго мислеше за това но не за 
мери обяснс*гле за нейната по
стъпка. „Може би от гордост?"
•— пролетя мисъл, но той зед

ския таван, и небоядисаните ст 
еня. Някаква зластла сила тег 
леше 1 уляев към тази пътечка. 
!1'ой беше някъде прочел, че 
престъпникът винаги тегли 
към това място, където е сто
рил злодеянието и спомняйки 
си за това, той спря. Но пътеч 
ката беше хлъзгава, стръмна и 
неудържимо го повлече надо- 
л\\ Той тичаше, размахвайки 
ръпе, за да запази равнозесие 
и едвам не зърхлетя ла жена, 
която се изкачваше по стръм
нината. Тя едва успя да се от 
страни.

Долът, в който по_раио се 
бяха приютили малките дърве
ни къщички, беше пуст: как_ 
то и по-рано само шумеше не_ 
замръзващото поточе, като че

развълнувано шепнеше, бър 
Зайки да разкаже за това ка 
къв беше животът з този дол, 
когато тук по склоновете се бя 
ха лепнали малки къщички, и 
как силно те светяха в юлска
та нощ на 1941 година, как хо 
рата черпеха с ведрата мътна 
вода от поточето н я сипеха з 
бушуващия пламък... Всичко 
изгоря изосновк и вятърът ра 
Знасе пепелта на пожарището. 
Но, като чудо, зад зазоя на до

— Разбира са. Завърши учи 
лище за възрастни, след това 
библиотекарски техникум* .. Тя 
е извънреден ум. Помии имен
ната на всички герои от Толс- 
той, Чехоз, Тургенев... — Мал 
кият съживя виждаше се че му 
причинява удоволствие да раз
казва за майка си. — Един път 
аз спорих с нея: през коя годи 
на е завършена . Война и мир’".

Слънчевите лъчи се плъзна
ха по лицето на малкия и се от 
криха сини, чисти като пролет 
но небе очи. Сърцето на Гуля
ев тъжно се сви, искаше му се 
да се хвърли към малкия, Да 
го прегърне, да го моли за про
шка.

— А къде е тзоят. . . баща?

у
I !

Архитектът Егор Гуляез поду 
чи от Смнренско известие, че 
неговият проект за сградата на 
областната библиотека е одоб 
рен но е необходимо да дойде, 
за да изслуша забележките и 
желанията на местните дейни

Известието много зарадва Гу 
ляез: тоза беше негов пръв пр 

■ оект, приет за реализация. Осо 
бено му бе приятно съзнание
то, че ще се строи здание в не 
говото родно място по негов 
проект. Гуляев тръгна на желе 
зопътката гара да си вземе би
лет за зечерния влак. По ули
ците течеха мътни ручеи ,кои- 
то сляеха като разтопен метал. 
Продаваха мимоза, окачени на 
златисти даарета. Гуляев си ку 
пи няколко клончета. Внима
нието му привлече тълпата, ко 
ято беше обкръжила един ста 
пик който като държеше з ръ 
пете си колба, напълнена с во 
Аа. крещеше зесело:

— Ето забава за малки

— попята той с треперещ глас.
Малкият изтръпна, очите му 

потъмняха.
— Изчезнал. . . Тогава Съм

бил' на две годиш* . А вие вид 
яля ли сте го?

Гулянев мълчеше. Той мисле 
ше за това че скоро ше настъ 
пи вечеи и ще се срещне с Ва 
рейка. Тя ще критикува него- 
вия проект, за да му отмъсти 
'и ще трябва ла й отговори да 
се защищава . .

ИЗПРАВКА

Автор на статията обявена 
тева място в миналия брой — 
„Учащата се младеж преди два 
десет години" е Методи Геор- > 
гиев, директор на гимназията в 
Димитровград.

и го
леми! Водолаз! Гмурка се на 
дъното и научно излиза по за 
конте на физиката!

В колбата плаваше 
фигурка: старикът 
с ръка на гумено капаче надо 
АУ. и фигурката полека се спус 
каше на дъното; старикът от
пускаше палеца и водолазът се 
повдигаше към върха.

Гулясв купи играчката. ма
кар че нямаше деца — той сам 
се радваше на всичко като де 
те. Във вагона забазлязаше пъ 
танците. Научил бе вече да на 
тиска капачето така, че водола 
зът гмуркайки се се въртеше 
стоеше под водата. Пасажери
те весело се смееха, на всички, 
харесваше русият синеок, с че 
рвени надути бузи чОзек.’ кой
то се смееше по-силно от зсич 
кн. Влакът наближаваше 
Смирелско. Гуляез Дъхаше в 
покритото със скреж стъкло 
бързо го стържеше с нокти, ка 
то се стараеше да направи , р- 
чички”, за да зиди по-скоро 
града, в който зече не беше 
петнадесет години.

По време на войната Смирен 
ско беше съвсем разрушен, но 
в спомена му зее Още живее
не древният град, опасан с 
Ьисока зъбоста стена с кули. 
напомнящи за богатирите. Та 
^■гой Л не успя Да направи , „ 
^ичкиГ : влакът спря. Гуляез
зеГоЛ, 3аГ°Ла и замр*. пора 
нието7^ картината на опустоше
га^с*70** "ясто, Където няко 
го -ГТ издигаше величествено- 
оглоГГ На гарата' стърчеше 
КйЬ" стена и на нея ка 

л„П°Лигразка- сияеха
зите древнослазянски бук-
^ нГпа,,ието На- м ЛР ••• А по-иататък

високата планина 
е заснежен

ла се показа къщичката с трн 
те прозореца. Гуляез спря ка 
,то изпитваше страх. Струваше 
мУ се. че ей сега ще се отзорят 
вратата и на прага ще излезе 
Вапенка, Но нали писмото му 
се зърна с забележка че алре 
сайтът не е намерен. Подчин- 
язайки се на същата властна 
сила която го тикаше надолу по 
пътечката в дола, Гуляев сс из 
Качи на прага. Вратата не бяха 
затворели.

— Вие кого търсите? — по
пита юиоща с очила, с бледо 
лице и Гъсти руси коси, който 
четеше гелига край прозореца.

Гуляев го гледаше втренче
но. като се стараеше да доло
ви цвета на очите му. Очилата 
блещукаха и очите ту се губе
ха, ти светнаха студено. Но то 
ва Зъ'грешно зрение, което при 
тежава сърцето уверено му от 
говори: това е той. Егорушка.

— Някога тук живееше Вар’_ 
вара Никодаевиа — проговори 
той. надявайки се все още, чс 
сърцето греши, че този юноша 
8иу е чужд. — Наистина това 
беше много отдавна.. .

— Ние пак живеем

Не. тоза е невъзможно!стъклена
натискаше

Серенада на града, 

който стана мой
ДИМИТРОВГРАДЕ,

Кога искаш да ти пея серенада?
Може би се срамуваш от съмвавето? 
Може би се боиш от вечерния здрач? 
Винаги съм сигурен п думите си

и ще ти пея денен.
към

За новото, що живот сс казва, 
за хлапето, що безгрижно си свирука 
за фабриките ’
и рудншеа твой.
За червеникавата почва, 
царевиците и тюпопа, 
за черпените пиперки,
ЧИИТО 1П13И ВИСЯТ ВСГЪДС.
И най-пшого за румените бузи ла оевоАхме 
— черпошгге слънца,
Що остават съновидения.
Моите вулкани 
Чуй!
Това е упертюрата ми за утре.
Моята магма е злато и янтар __
рамка за твоите иститги.
А кратерът му е съкровище 
за образите па твоя ден 
който крада,
или ти ми го даряват мимоходом.
Не, аз няма да престана.
Ще ти пея и когато вече 
защОго частичка твоя и

у дома. 
Върлахме се от евакуация- 
— Малкият отново се задълбо 
чи в книгата

Гуляез се озърна. В стаята 
беше също така пусто и бедно, 
както и преди петнадесет го
диш*; на средата стоеше грубо 
издялан стълб; който подпира 
ше огъналия се тавал. На ма 
сата вместо покривка беше пс< 
ставен вестник. Само книгл и- 
маше позече по етажерките.

— Майка ти пак ли работа з 
библиотеката?

— Да разсеяно отвърна мал 
кият, не вдигайки очи от кин 
гата,

— На предишната длъжност?
Аа, на предишната — с

са оживели.
,о

няма да съм тук, 
па мен пршядук

ДУШАП БАЛАН 
войник от ЮНА

Ро
се прости 

пущинак с бе-
0ащ \



Селскостопанското 
производстно в света 

се увеличава
ХУМОРЕСКА

ТАКЪВ СЛУЧАЙСпоред преценка па Оргапи- 
, цазията за селско стопанство и! 

прехрана при ООН, изнесени в 
брошурата ..Състоянието 
прехраната и на селското сто
панство през 1963 година” от 
месец юли миналата 1 година до 
края па юни тая година селско 
стопанското производстно в сво 
та се увеличило е 2 — 3°/о.

За това узелнчение за произ 
подството са допринесли висо
ките добиви на пшеница, които 
възлизат ия 110/» в повече от- 
колкото в предишния сезон, а 
също и на други култури — е- 
чемик, памук и пр По-малко у 
величеиие е било отбелязано в 
•производството на ориз, въл
на и каучук, а някои култури, 
както например овесът, цареви 
цата, захарните, кафето, са пол у 
ч е ни по-малко, отколкото в пре 
дишните години. По области У 
велшгенисто на производството 
е било отбелязано навсякъде 
освен в Латинска Америка, къ 
дето зарад намалено производ- 
ствонта асафев Ъразилня! на за 
хар в Куба и на есенниците в 
Аржентина, се забелязва намал 
ване на продукцията. На Далеч 
пия изток Сбез Китайската На
родна република) увеличението 
е само един процент.

В Африка и на Средния изток 
са получени 4 — 5°/о по-голямо 
производство, а подобно увеличе
ние е било отбелязано и в За
падна Европа, В САЩ увеличе 
нието на производството е би
ло сам0 2°/о.

Шеф — как гордо звучи. (Това не го казал Горки). В на
шата всекиднезна практика сме свикнали да гледаме шефовете 
като един вид службено полубжество, на жертва на която се 
принасят всеки ден прекадена любезност, угодническа услу- 
жливост. два пъти месечно заявление за квартира и един 
път повишение на заплатата.

на

— Другари, време е да закусим — казва шефът.
Никой не повдига глава от работата си. Един става и от 

името на всички заявява с усмивка:
— Има време за това, другарю шеф; За нас е по-важна

работата!
Доволен, шефът излиза, и едвам тогава започва да се 

разнася аромата на кафе, салам, баница, ракия.
На събранията никой не критикува шефа. Неговото 

мнение е непогрешимо. Нему се само казва: „Така е, другарю”.
Обаче всичко е само илюзия. Отидох при приятеля си 

Райко, в неговата канцелария. Очаквах тишина, страх но .. .
— Хайде влизай — изрева Райко.
Влязох. Гълч навсякъде.
— Шефът не е ли ти тук, та сте се толкова разгълчали? 
— Ето го — отвърна Райко.
— Лъжеш! Невъзможно да е той!
— Чесна дума! Питай портиера, ако на мен не вярваш. 
И тогава започна.
— Вие сте. другарю шеф, истинска кюския. Защо сте 

заложили за ..Крампоя". когата знаете, че е в упадък 
Шефът мълчи и се усмихва.
— До кога вие. шефе, ще ме учите как се прави баланс. 

Като че вчера съм се родил! — подхвърля друг.
— Честна дума, шефе, за шах сте Истински кютук —
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подхвърля трети.
Шефът не реагира.
—. Аз мисля, другари, че е крайно време да изберем нов 

шеф. Този кат0 фигура, ме нервира ужасно — каза Ранковия 
съсед от лявата страна.

— Тъй като вие, другарю шефе, вчера сте взимали авто 
мобила на предприятието за лично ползване, то аз утре, напук 
на вас ще взема автомобила да поразходя малко семейство
то си.КАМЪК В 

ОРГАНИТЕ НА ЧОВЕКА
те-лш

Шефът се усмихна н се съгласи, без да продума.
Бях въодушевен от тази другарска делова атмосфера, от 

тази семейна размяна на мнения. Хайде сега някой да ми ка
же, че шефовете били страх и трепет.

Райко, желаеше да ме изпрати. Отиде при шефа да го 
пусне за половин час. Почервеня в лицето, жилите на шия
та му набъбнаха. Викаше колкото глас има. Помислих си: 
може би и Ранко е някъкъв шеф, когато може така да се 
отнася.

*

I
да бъдат деформирани, да се 
отворят под налягането на ка
мъка, а така пробит, органът 
може да изхвърли с-ьдържани 
ето си з околната маса на ор 
гаиизма, коегго з повечето. слу
чай представляват опасност за 
живота. От друга страна камъ
кът може да нарасне толксхза 
много, че да запълни кухината 
на органа, като по такъв на
чин пречи ла функциите на ор 
гана и още позече влошава 
здравето.

Кухите органи, бъбрекът с 
копанката. жлъчката 'л други 
органи, изхвърлят секрециите 
си посредством канали. Ако ка 
м-ькът се намира в кухината 
на такива органи, тогава въз
можността от проникваме на 
камъка в канала и неговото за 
приттгванс е в повечето случаи 
зерс-ятно.

Съществуването на кадъни в 
кухите органи, зарад хроннчео 
кото дразнение може да пред
извиква поялата на рак.

Съществуването на камък в 
кухите органи се откриза в за 
вислмост от самия орган и от 
големината на камъка. Също 
така е важно дали камъка ми 
рува или се движи. Движение
то особено неговото прониква- 
не в изходния канал предиззик 
ва понякога непоносими болки. 
Последствието от запушването 
на канала е, че излъчзанията

от органа не мегат да вървят 
нормално, а също така повреди 
те на самия орган са често пъ
ти такива, че не могат да се 
поправят. Затоза Още от първи 
те признаци трябза ^.да се по
търси помощта на лекаря.

д-р Цветкович

Образуването на камък з ня 
кон човешки органи представл 
лва обикновено резултат от на 
клонсстта на организма 
такова заболяване. Поднебие- 
то. климътът начилът на пре
праната, навиците и наследява 
ието на телесните особености 
от поколенията- имат значител- 
за вина в зачестилото създа
ване на камъни в чозешкмя ор 
ганизъм. Камъни в жлъчката о 
бихнозено се явяват при пъл
ни хора, а старите възпаления 
на жлъчния мехур представля
ват благоприятна почва за об
разуване на камъни.
Общоизвестно е, че памъни се 

Оъздазат в бъбреците и жлъч 
ння мехур. Има случаи обаче, 
когато камъни Се образуват и 
в носната кухина. На медици
ната са познати случаи на съз 
Аванс на камък в червата, сто 
маха
проводници, чрез които възду
хът навлиза в белите дробове. 
Излиза, че камъни могат да се 
образуват на много места в чо 
зешкия оргнаизъМ!

Опасността от такова забол
яване е многократна. Присъст
вието на камъка з някой ор
ган предязвикза възпаление на 
лигавиците в различните кухи
ни, където камъкът се намира. 
Стените на тези кухини -могат

— Защо толкова викаше — го попитах в коридора.
— Какво мога — отвърна Ранкр — шефът ни е глух.КЪМ

С. К_

СТРОЕЖ НА НОВ ПАНАМСКИ КАНАА
Ако новият Панамски канал 

се строи с помоща на атомни 
бомб. разходите около построя 
валето му ще възлезат Па 800 
милиона долара, ако се строи 
класически, както предишният 
канал, който е строен преди 50 
години, тогава разходите ще 
Зъзлезт аа пет милиарда дола
ра — твърди инженер Кели, ди 
ректорът на компанията за ек 
сплоатация на Панамски канал. 
За да се построи новият канал 
пак според него, ще са необхо 
дими 25 атомни бомби за проси 
чане на трасето.

Твърдението, което ведно е 
и предложение, е интересно от 
ДРУГа гледна точка 
нето да се просече каналът с а 
томни бомби би представлявало 
първо прилагане на атомна бом 
ба за миролюбиви строителни 
цели в по-голям мащаб.

Откъде сега се явяват такива 
твърдения и предложения? Се

Тъй като американците са 
най-заинтересовани От повиша
ване пропусквателната мощ на 
канала, защот0 техни кораби 
най-много преминават, те се го 
твят да просекат нов, по-голям 
канал, който с мощността си би 
бил ползваем цели 200 години 
напред. Предвижда се каналът! 
да бъде просечен <в ненаселени
те терени, на разстояние до 
175 километра от сегашния ка
нал. при което би могло да бъ
дат употребени атомни бомби, 
тъй като там не съществувала 
опасност от радиаиции.

гашната пропускаемост на кора 
би на съществуващия Панам
ски канал е далече от реалните 
нужди на съобщенията в тази 
част на света Строен преди пет 
десет години (1913) Панамският 
канал свърза Атлантически и 
Тихи океан, откривайки по то
зи начин възможно най-кратък 
път на корабите за преминава
не от единия в другия океан, 
без заобиклаляне на цяла Юж
на Америка. Обаче сега. след 
петдесет години, при многократ 
но увеличение на корабите в 
света И развитието на търгови
ята. този канал е малък за съ 
общенията. Над 1500 кораба от 
двете страни на канала чакат 
да бъдат пропуснати още сега. 
А какво ще бъде положението 
след десет години, не е трудно 
да се отгатне 
стване. което ще преизвиква о- 
громни загуби на време.

както и з дихателните

приема

пълно задръ
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