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НоЬоюдишно Послание на йрезиденша Тишо до ююслаЬскише народи

Навлизаме в новата година с оправдани на 

дежди за по-нататъшно укрепване на мира
Другари и другаРки,
Граждани и гражданки на 

Югославия,
В Новата, 1964 година нав

лизаме с оправдани надежди 
?а по-нататъшен напредък в 
укрепването на 
мир и разбирателството меж
ду народите.. За своето бъде
ще са загРижсни народите 
от всички континенти и пора 
ди това никога, както днес, 
светът не е бил така единен, 
когато се касае да войната и 
мира. Народите са вече изтер 
запи от студената война и по 
стояната боязън за съдбата 
си, а това парализира нормал 
пия живот и развитието в 
света, спъва творческата ини 
циатива у хората и създава 
неизвесност по отношение на 
бъдещето. Обаче- шепата хо
ра ,които заради свои егоисти 
чни цели тровят международ 
пата атмосфера и искат вой
на ,не могат да възпрат мили 
оннлте маси от целия овят да 
се сплотят в невиждано досе

ръководни лица, а тези греш 
ки огорчават нашите гражда 
ни- По този въпрос досега с 
много говорено на пленумите 
на ЦК на СКЮ, Социалисти 
ческия съюз и на други ме- 

По отношение на всички 
бъден

шения в света, които ще уле 
снят и миролюбивото разре
шаване на разни спорни пРо 
блеми, които са вече налице 
или могат да възникнат меж 
ду отделни страни.

дом с нашата промишленост. 
С оглед на това е необходимо 
да се продължи с разширява 
нето на социалистическия се 
ктоР чрез изкупване на земя 
организиране на обществено

дане на такива предприятия, 
кситс ще са най-рентабилни 
и които най-бързо ще ни да- 
дат произведения, особено та 
кива за износ.

Обединяването в стопанст
вото вече се осъщестява и е 
дало добри Резултати по ре
публиките. Обаче това обеди 
няване между републиките е 
все още твърде бавно. В то
зи процес стават известни 
грешки, които произлизат о- 
собено от монополистически
те стремежи на по-големите 
предприятия. Такива и дру
ги слабости трябва да се пре 
дотвРатяват и премахват по- 
ефикасно.
Навлизаки в новата, 1964 годила 
считам, че няма причини да 
бъдем загрижени нито зарад 
международното положение, 
нито зарад нашето вътрешно 
развитие. Вярвям, че в нас
тъпващата година ще осъщс 
ствим още потолеми резулта 
ти във всички области на на 
шата социалистическа общ
ност. Ако заради нещо тряб
ва да се загрижим, това са 
безспорно грешките, които 
все още доста правят някои 
наши хора, особено отделни

световния ста.
тези грешки трябва да 
бдителни и в бъдеще и да не

> ■ ,< -у

позволим такива явления да 
нанасят вреда на нашата об
щност.

Граждани и гражданки* 
другарки и другари,

Да се напрегнем още по 
здраво, още по-упорито и по- 
сплотено за създаване на на
шето щасливо и велико бъде
ще.

На нашийте строители 
социализма, на трудовите ко 
лективи по фабрики и пред-

селско-

на

приятия, на нашите 
стопански производители, на
шата младеж и пионирите, 
на културните и научните ра 
ботници, на числящите се 
към нашата Народна армия 
и службата на сигурността, 
на нашите моряци, на всич
ки граждани и гражданки на 
соцалистическа 
желая щаслива, нова, 1964 го

га движение за мир, за по
добри и по-справедливи отно 
шения между държавите и 

Социалистическа Югославия
народите.
Югославия се бори в челните 
редици на миролюбивото чо
вечество за нови, по-добри и

4* дина.

Наградени подружници и местни 
организации на Социалистическия 

съюз в БаБушничка комуна

отношенияпо-справедливи 
между наРодитс, за мир и ми 
рно ‘разрешаване на спорните 
проблеми, за международно 
сътрудничество и помощ на 
развиващите се страни ,за ра 
зоръжаването и други подоб 
ни цели.

,,Комунист’' е наградена местна! 
та организация на ССРН в Лю 
берагя, а с едногодишен абона 
мент на в-к .Борба” подружни 
Чата на ССРН в Киевац.

Похвални грамоти получиха 
местната организация на Социа 
листическия съюз з Раков Дол 
и подружниците на Социалис- 
тиъеския съюз в Горчинац, Вой 
ници. Грънчар и Радииици.

Похвални грамоти за забеле
жителна активност през изтек 
лия 20-годишен период от На- 
гюдната революция получиха и 
31 обществено-политически лей

Неотдавна в Общинската ску 
пщина в Бабушница по повод 
чествузането на 20-годишНина- 
та от освобождението на стра
ната са разделени награди и по 
хвални грамоти на подружници 
те и местните организации на 
Социалистическия съюз з кому 
пата.

Подружницата на Социалис
тическия съюз в Ясенов дел в 
зъзнаградена с транзистор—РР, 
местната организация в Стре_ 
дце — също местната организц 
Ция в Бела Вода — с радиоапа 
цат, подружницата на 
във Велико Бонинне получи 
грамофон.

С едногодишен абонамент за 
вестника ..Народне нознне ’ и

Президентът Тито
производство и върху безсто 
панствените имоти, и по друг 
начин. Също така е необходи 
мо да се стимулират частни
те земеделски производители 
особено ония които са в съ
стояние да произвеждат и за 
пазара. Това ще съдействува 
да се произвеждат повече се 
лскостопански продукти За 
селското население, което все 
още съставлява почти 50 на 
сто от населението на наша
та страна. Социалистически
те земеделски стопанства тРя 
бва да станат способни да 
произвеждат пазарни изли- 
шеци не само за изхранване 
на останалото население, но 
и за износ в чужбина. Това 
трябва да бъде цел на сел
скостопанското» 

нашия
план. Седемгодишният 
за нашето икономическо раз 
витие трябва да се осъщест
вява по-съгласувано и по-рав 
номерно, за да се обезпечи 
непрекъснат растеж на жиз
неното равнище на нашите 
трудови хора.

Нашият

Миналата, 1963 година бе
ше в известно отпошение пре 
ломна за подобряването на 
междуародната 
Московският договор за заб
рана на ядрените опити в Ко 
смоса, атмосферата и под во
дата ,и още някои, както на
пример Договорът за съвмес
тно изследване на Космоса, 
готовността да се продължи 
с разговорите и по някои дРу 
ги въпроси обнадеждват и по 
казват, че у най-отговорните 
хора е взело да надделява 
гледището за необходимостта 
международните проблеми да 
се решават по-мкрен път, а 
не със сила и война.

Обаче подобреното положе 
ние в международните отно
шения не смее да демобилизи 
ра силите на миРа по света. 
Още по-здраво трябва да бъ 
де единодействието на миро
любивите сили по света в бор 
бата за принципите, които бя 
ха приети в Белградската де 
кларация на 27-те ръководи
тели и държави и правител
ства пРез 1961 година. Разни 
дребни и крупни проблеми, 
коИто съществувах тмжду от
делни народи или държави, 
трябва да бъдат подчинени 
на онова, което сега е най- 
важно — а това е мирът и 
създаването на такива отшг

Другари и другарки.
През миналата година в на 

шата страна бяха осъществе
ни големи успехи във всички 
области на обществената дей 

НаШетф промишлено

обстановка.

ност.
производство порасна в сРав 
нение с 
ло 15 на сто, а производител 
ността на труда над 10

1962 глодина с око-

на ССРН
сто- Това е голя»! успех на на 

колективи. Зна ЦЦ.шите трудови 
читЬлно увеличеният - 
на промишлени стоки 
ръжения през тази 
може още повече да се увели

износ 
и съо- 
година

М. А.

След катастрофата при Яинци
акочи през идните години, 

се предприемат необходилште 
мерки за успешен 
на нашите стоки и за успеш-

РАНЕНИТЕ СЕ ЧУВСТВУВАТ ДОБРЕпласмент

иташе. че е гладната причина 
за случилата се катастрофа. Ни 
то една от спирачките в нинь- 
кия влак не е била изтеглена! 
обаче влакът е спрял защота 
е испуснал вентилът на спирач 
ките в четв-ьдтия вагон и е пре 
лизаикал задържането на вла
ка за 20 минути, което време 
.влакът от Пожаревец е настиг! 
нал нишкия влак и го е ударил. 
Виновниците за катастрофата: 
началникът на гарата в Яинци 
Костадин Петрозич, стрелочня 
кът Радоица Исидорович. начз 
лникът на нишкия злак Миод- 
раг Ми кич и кондукторът на» 
четвъртия вагон на този 
Драгич Живанович са задържа 
ни и срещу тях е възбудено ле

В пърдите дни на новата го
дина се случи ново нещастие), 
което след потъзането на село 
Завой и катастрофата в Скопие 
отново сполетя нашата страна 
При сблъскване на нишкия вл1 
ак с пътническия злак от Пожа 
ревац преди ж.п, гара Яннцц 
запшаха 61 пътници, позечето 
работници и селяни от околни 
те места и мнозина претърпя
ха сериозни повреди. Окончате 
лният баланс е вече известен, 
зйщото ечобщенията от белгра 
леките балници където се леку 
ват 72 повредени са окуражава- 
■щи: всички ранени се чудству* 
ват по-добре и след някой ден 
ще напуснат болниците. Сега 
няколко дни след катастрофа
та е разяснен случаят с възду 
шната спирачка, за която се сч

чужде-но конкуРиране на 
страния пазар. пр оизво дг^гво 

Седемгодишени в
Нашето селско стопанство 

направи огромна крачка на
пред, обаче трябва упорито и 
смело да се върви по-ната
тък. Особено е необходимо 
да се увеличи животновъдни 
ят фонд, да се осигури пре
храна, да се обезпечи Рента
билност на продукцията и да 
се увеличат сеитбените пло
щи в социалистическия сек
тор. Повеля на нашата иконо 
мика е да се подобри селско 
то стопанство и производство 
то му и този отрасъл на сто 
панетвото да се развива ре-

план

Седемгодишен 
план следва да се съобрази с 
нашите възможности, оба
че и с нашите потреби. Това 
ще се осъществи само ако 
строго спазваме правилото да 
отделяме средства за изтрая*

влак

ло.



ВРАТС ТIО
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БЪЛГАРИЯ ДНЕС

Спестовната книжка — лична 

карта на българина
причислява и застраховката на 
живота или за случай на неща 
сггие 1 милион и седемстотин 
хиляди застраховали се бълга
ри са' внесли няколко стотици 
милиона лева и повечето от 
тях се надяват че след 
определен по-дълъг орок ще 
получат увеличени суми лично 
живи и здрави, а не техните на 
следниуи.

Ппез последните години осо
бено се набляга върху така на 
реченото работническо спестя
ване, за което вноските се от 
делят веднага при изплащане
то на работническите заплати, 
УсъвъРшенсгвувоиияТ механи) 
зъм на Държавната спестовна 
ката е проникнал във всяко 
предприятие и всяко село. Се
га почти и няма учреждение, 
предприятие или кооперация, 
без работническо парично спса 
тявпшс. Касиерите редовно през 
месеца отделят сумите за спес_ 
топите книжки на един мили
он и сто хиляди работници И 
сЛлЬкещи;, на над 200 хиляАй 
кооператори и 250 хиляди де
ца,, които имат общо спестени 
545 милиона лева.

ят собствени Къщи като спес
ти пари, за които са свързани 
и кредитите от Инвестиционна 
па банка През м гиналата годи
на броят иа тези които внасят 
пари за изграждане иа жилище 
е достигнал 106 хиляди души е 
общ влог от около 150 милиона 
лева. С помощта на пестенето 
и кредитите 
шест години 275 хиляди ссмейс 
тва са поострили свои жилища, 
решавайки по такъв начин ос
къдицата от жилища.

Има една стара народна пого 
зорка: турчинът пести за да си 
купи още една жена. а българи 
кгьт-къща. За турчина това ве
че не е актуално, обаче бълга
ринът нродълж.оа да пести, и 
то не само заради къща. Поело 
жичната българска пестливост е 
довела тази страна до първите 
места в света з организираното 
пестене на пари от страна на иа 
селението Често се казва,, че 
България би могла да премак- 
Не личните паспорти, защото 
„личната карта" почти иа все
ки от осемте милиона нейни) 
граждани би могла да се замес 
(ги поае една спествеНа книжка) 
На 7,4 милиона спестовни кни) 
жки българските граждани и- 
мат 1 милиард и 350 милиона/ 
лева. За единадесетгодишиого 
Ай съществуване Държавна
та спестована каса е изплатила! 
Па собствениците на влоговете 
170 милиона лева само за лих-

Извършено смъртното наказание 

над бившия български дипломатедин

на повече хора и да ли е моглц 
да бъДе осуетено. Поставя се и 
(въпросът, добавя ,,Вашингтон 
пост1’ да ли злодеянието е било 
вдъхновено от политически пра 
'гиворечия и умраза с които бе 
Създадена атмосферата в която) 
бе убит президентът Кенеди.

Неотдавна в България пред 
Върховния съд на НРБ се раз 
гледа делото на’шпионина Асен 
Георгиев, дългогодишен българ 
оки дипломат пои българската 
делегация в ООН. Георгиев,- от_ 
товарите за шпионаж з полза 

>гга разузнавателната служба на 
САЩ и бе осъден на смърт. На 
кадаиието е извършено след ка 
то Дреоидиумът на Народното 
бьбраиие на НР България не у 
важи молбата на оеденпя за по

през последните

АВТОМОБИЛЪТ ВЕЧЕ НЕ Е 
САМО ЖЕЛАНИЕ о

★
Макар и с две солидни зап

лати з семейството трудно ма 
же да се спести за автомобил, 
автомобилният парк би се уве
личил веднага с 31Г/о ако Дър
жавата би имала девизни сред
ства. Малко с пестене, малко 
от продажба на недвижими нх 
мущества или по друг ничии) 
15 хиляди граждани са внесли 
половина или целата сума за 
автомобил, който в България 
не се дава на кредит. Собстве
но производство още липеза и 
цените са високи, обаче хора
та чакат търпеливо и купуват 
всяка кола — до германския 
.Трабант" от пласт-маса. о
Но за къща или автомобил С 

•неооходимо дълготрайно и наг 
1»регнато пестене. Материално
то положение на хората не рай 
те толкова оързо и затова и те 
хните нужди се задоволяват па 
степенно. За повечето спестите 
ли спестовната книжка слуха! 
Ьа „дребни неща” — да си куп 
цт нещо, каквото не всякога го 
нма в магазините. След това/ 
стоят нуждите от семейните 
планирания — мебели, радио, 
Телевизор, хладилник или ня
кой ДРУГ електрически уред за 
домакинството, без оглед че се 
га се препоръчза икономия и 
йа електричеството. Всичко мо/ 
же да се набави с помощта на 
спестовна книжка, защото пра 
изводството и запасите на сто
ки в България не са такива за 
Да наложат по-голяма масовост 
на потребителните кредити.

Започна преселението 
на жителите от 

Вади Халфамилование.
★

Разследванията по убий
ството на президента 

Кенеди стават в пълна 
тайност

Населението от тази суданс
ка долина в Африка е започна 
ло своето масово преселяване 
преди няколко дни, защото до 
липата трябва да бъде изпълня 
на с водите от изкуственото е- 
зеро, което ще се създаде след. 
изграждането на Асуанския Я-> 
зовир. ПеДесет и две хиляди 
жители от Вади Халфа се пре- 
'селязат хиляди километра по- 
далече в покрайнината КазъМ 
ел Ибра.

ви. !
КЪДЕ СА СМЕТКИТЕ

Разследванията които Зърши1 
специална председателска коми 
сия по убийството на президец 
та Кенеди става в пълна тайна 
чака че обществеността не знае 
почти нищо за нейната работа. 
Според Някои данни взети от а 
мериканските вестници тази ко 
мисия ще разследва целия слу 
Чай въпреки че е получила сл 
сдетвения материал от ФБИ, 
Комисията ще прави следствие 
в Дълъс и Вашингтон Вашинг 
Тон пост счита, че комисията 
Може би ще работи и цяла го
дина, защото членозете на ко
мисията искат отговор на въп 
роса кой е убиецът на президе 
нта Кенеди, да ли убийството е 
дело на отделна личност или

За такова масово пестене са за 
ештересувтни държавата и хора 
та. Какво прдеставляват един! 
милиард и триста и петдесет ми! 
лиона лева за страна като Бъл 
тория достатъчно говори фак
тът, че първият, четиригодиш
ен етап з изграждането на ги
гантския металуршгчен комби
нат Кремиковци е струвал 260 
Милиона лева. Тоза, че в Крен 
микозци под една фирма рабоТ 
ят всъщност пет големи инду
стриални предприятия, дава о- 
ще по ярка картина за значе
нието на тази така масово спео 
тязане, като на допълнителен и 
зточник на финанси за финан 
суграие на стопанското разви
тие.

От услугите иа разпрострагге 
иат1а мрежа на Държавната 
спестозгга каса се ползуват вео 
гагдневно 120' хиляди гражда
ни. Освен това спестовни вной 
гш' приемат, а също така и из 
плащат веггчки площи в стр^ 
нита, и голям брой потребител 
ни кооперации по селата. Дър 
жавнр/га спестовна каса има 
Озон представители в 857 гру 
депо-коопераггивни земеделски: 
стопанства', а при това зсичкй 
Предприятия, учреждения и тру 
дови кооперации се явяват нЛ 
помощ в събирането на най-мП 
совня вид спестяване — рабоТ 
ническите влогове. Хиляди ак) 
тивиеги до края на годината! 
разясняваха на жителите лич/ 
ната и обществена полза от! 
спестяването. Досега знесените) 

милиард и 350 милиона

★ ~т;
Завърши посеще
нието на Хрушчов 

в Полша
А гражданинът? Кои слоеве 

от населението пестят най-мно 
го? Просто всички без оглед на; 
възрастта и за най-раялични 
цели макар че повечето спести 
тели са от село — 3,2 милиона 
спестовни книжки с общо 550 
милиона леза.

Спестяването е отговор на 
въпроса, как след войната по
ловин милион селски семейст
ва са успели да построят нови 
къщи. В града едва ли може да' 
се получи конфортна и при то- 
за евтина квартира. Затова) 
мнозинство граждани ще сгро

От 2 до 5 януари бе на посе
щение в Полската народна репу 
блика пързият секретар на ЦК 
на КПСС и мииистър-председа 
тел на СССР Никита Хрушчов.. 
Хрушчов гостува в Полша по 
покана на секретаря на ЦК на 
Полската обединена работничер 
ка партия Владислав Гомулка и 
министър -председателя Циран 
киезич.

I •
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лева на 7,4 милиона спестовни 
кггижгог се счита за начало нгй

ПЕСТЕНЕТО ДОПИРА И ДО 
ПОСЛЕДНОТО СЕЛО

която цели щото вагщията, 
градовете и селата, където ох 
ще не е постигнато това, въз 
всяка българска къща да има 
поне една спестовна книжка.
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Влоговете са твърде различ- 
ни — срочни и безсрочни дег 
сгаг, ггремиални или работниче
ско спестяване. Тук дори се Д Павлович

Ж.■ж.•ж.’Ж.’ Ж.1 ж.ж.’ ж.■ж.ж.ж.

няколко страни, но цели конти 
ненти, дори и целият езят. О-.

на тези цели
ОАтомната епоха и войната съществяв-анохо 

изисква огромни човешки и ма 
термални жертви. Докато в нз 
аестната битка при Кана (Ш 
век преди ноазта ера) която се 
счита за първа унищожителна) 
битка а историята на войната 
римляните са имали към 48.001) 
мъртви а Ханибал самс 5 700 в 
Наполеонозата руска кампания 
през 1812 година загинаха към 
600.000 френски войници. През 
пърцлта езетовна война общи
те загуби възлизаха' на около 
10 милиона убити и умрели ох' 
раните, а Втората световна во 
йна взе скало 37 милиона чозе

дрдани въз основа на обща во
енна повиносг и обучение. Бър 
зото развитие на капиталисти 
чйската икономика съпровож
дано от многобройни протизо- 
положяости в новата обществе 
на система изискваше и даде 
възможност да се развият ми
лионни армии въоръжени с бо 
ещгг средства, способни за огром 
ни разрушения и убийство. На 
полесражението вече не участ
вува само пехотинецът с пуш
ка, кон и огромно неподвижно 
оръдие предшественик на съв 
ремеиата артилерия. Напротив 
изнамерени са много по-съвър 
шенни средства за масово уни
щожение Войната вече не се 
решава с едно или няколко сра 
жения в кратък срок и на мал. 
ко пространство. Тя стана погО 
товиа по отношение силите и 
средствата ангажирани в нея, 
дълготрайна и изтощителна. 
От земята и морето войната се 
пренася и във въФтуха. На зо 
енните разрушения не са изло
жени зече само бойците на 
фронта, но и цялото населе^хиц 
на воюващите страни. Цели 
континенти стават бойни теат> 
ри, а масовата употреба на ма 
шини позволява бързи маневри 
на полесражението и прехвър
лянето на сили от елин на друг 
фронт. Такава материална база: 
откриваше възможност на пра 
вйтелстзата. които се готзеха 
за война да поставят на своите, 
въоръжени сили големи амби
циозни задачи Военна цел на 
атресора не е само е*лна или

ние военните цели, обема на ан 
сили и средства,гажираните 

пространството на което са ста 
вали военните операции, зреме 
траенето, начинът на тяхнотс! 
провеждане в загубите които 
са имали воюващите страни. 
Причините за тези промени са 
достиженията в областта на ва 
ешгата техника, коио винаги са 
били и си остазт последствие 
на общия техничеки прогрес и 
икономическите 
иа дадена страна в определен

Тази статия ст Борислав Бадурина, която ще 
поместим в два броя на вестника се появи неО|~ав- 
на в сп. „Международна политика’'. Тъй като мал- 

шичитатели са имали възможност да я проНина на 
четат, я поместваме изцяло.

та, към пълно господство в Ев 
ропа. За френския народ тази 
война означаваше само огром
ни жертви и страдания Пър
вата светозна война целеше но 
во преразпределение на коло
нните п сферите на влияние мя 
Жлу империя листите) от ръко 
водните по таза време страни 
в света. Дзадесе;т години по- 
късно Хитлер се опита да осъ 
ществи с огън и меч господст
вото на германските магнати 
над цялото човечество. Такава 
е материалната и класовата съ 
щност на всички завоевателни 
зойнн. боз оглед на това. кога- 
и с какви намерения са водени. 
Също така общестзеннят и кла 
сов характер на освободителни 
те войни — от първите въста
ния на работи през селските 
бунтозе през средновековието 
до съвременните социални ре
волюции си е останал в основа 
га непроменен. Винаги тези ос 
вободителнн войни бяха борби 
на угнетените и поробени ма
си за по-лобър живот, за сво
бода и равнопзавпек

И докато класовата същност 
на войната си е осганла съща 
от Първите дни на класовото 
общество до днес, огромно мно 
го. до невероятни размени са 
Станали променени по отноше-

Войната е резултат на подял 
■бата на човечеството на антаго 
мистически класи. Тя е продъл 
жение на дадена политика с 
други, насилствени средства. 
Военната опасност щс заплаш
ва чазечеството като Дамоклев 
меч все докато съществува кла 
сово общество. Историята, за 
съжаление, изоблиегвува с при 
зи иззети и формули. Войните 
мери, които потвърждават те
на старите римляни против 
Картаген ие са били плод в а 
желанието на патриците да по 
добрят положението на римска 
та беднота и да освободят ро
бите. Тези войни имаха за це/, 
да се покори богатата Сицилия 
и постигне презес в СредозО.м 
но морието. Въоръжените стъл 
Кновения между средновековни 
те феода^ш не бяха плод на 
стремежа щото на обикнове
ния крепостна селянин да се 
подобри живота и да му се да 
де позече свобода Напротив те 
зй стълкнозения бяха плод на 
стремежа на алчното племе да 
се обезпечат нови имения и по 
големи приходи. Какво друго е 
могло да накара Наролеон Бона 
гагата да тръгне на завоевате 
лен поход среку Русия през 
1812 година освен стремеж:! 
Към чужди земи и чужди бла

възможности

период.
Стрелата, прашката, копието 

мечът и щитът, топузът и секи 
рата, бронята и конят обуслав 
яха редица столетия.органнзаци 
ята на въоръжените сили и на 
чина на тяхното построяване з 
сраженията. Изходът често се 
пешаваще с едно краткотрайно 
стълкновение, с борба гърди в 
гърди, на полесражение с мно 
го ограничена големина В сра 
жението участвузаха и в пове
чето стучай професионални иа 
емнически 
бяха в повечето случаи тзър-/ 
де скромни з сравнение с об
щия брой население въз вою
ващите страни.

Появата на огнестрелно оръ
жие даде възможност за по-зна 
чителни промени в областта на 
организацията, 
и употребата на въоръжена си1 
ла във войната, също така в 
нейната тактика и стратегия. 
Френската революция отбеля- 
за началото на епохата на ма 
масови национални армии с-ьз

шки животи.
Според някои данни в десет 

европейски страни са загина
ли: през IX век 8 хиляди ду- 
шис през ХП зек — 31 хилядас 
през ХШ 
XIV ве!к 176 хилядис през XV) 
— 351 хиляди: през XVI — 888 
хиляди, през XVII — 3 милиона 
711 хиляди; през XVIII век 4 ми 
лиона 506 хиляди; XIX век 3 мн 
лиона 626 хиляди а през пър
вата полотипта XX век над 60 
милиона души.
В краят на П световна война бе 
отбелязан с хвърлянето на две 
атомни бомби върху два япон
ски града. Тези бомби, които 
днес не представляват нищо о 
собСно в сравнение със оъщосг 
вуващите термоядрени бомби 
от няколко десетки мегатоиа, 
само за няколко секунди убиха 
или раниха над 206 000 души. С 
това се откри нова епоха в ис
торията на човечеството и в ИС 
торията иа човечеството и в 
тория на войните.

68 хиляди, през

войски а загубите

комаидузането
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НОВИ Промишлеността гледана през статистически данниюгославски КОЛКО ДАВАТ
НАШНГЕ ФАБРИКИмагистрали минава през Босна и Херцегови 

на.т . е. през жупанця н Опузенз 
По голямата част от тоза щос? 
—от Тузла през Сараево до Мо 

стар — ще б-ьле завършена в 
скоро време.

Но към Адриатика бързат о- 
щз някого модерни шосета. 
Вече изграденото шосе от Заг
реб до Плитвице — най-краси- 
зото югославско езеро — се да 
ли към К .рлобзг и Сен. Пътят 
от Баня Лука до Яйце. лиша
ващ през величествените каньо 
ни на река Върбзс, е вече пре
даден на движението. об_не ра 
ботите ше продължат на учас
тъка Яйце—Сплит. Също така 
ще се строи шосето от Белград 
за Дубровник, на участъка V- 
жице—Тнтоград и Горажде Фо 
ча. Както се предвижда, до кр
ая на 1970 година всички югос 
лгвски шосета зтора степен, ко 
ито до сега не са асфалтирани 
»це бълаг осъвременени, и под
готвени за движение на мотор 
1Ш коли Общата. Дължина на 
тези шосета възлиза на около 
15.000 километра.

Десет хиляди километра асфалтови 
и бетонни шосета размера на акумулацията и фо 

ндозсте по отношение на общо 
вложените средства. Най-голям 
процент
30.1 на сто (което донякъде мо 
же да е резултат на системата 
на ценните), следват Словения 
с 27,9, Съроия с 24,5, Ьоспа к 
Херцегозина и Македония с 
120,2 и Черна гора с 12,3 па 

•20,2 и Черна гора с 12,3 на 
сто.

Броят на прол;шилените пред 
понятия у нас, достигали цнф 
рата 2787 е импозантен и крас 
норечнзо говори за досегаш
ния икономически ръст. Най- 
.много предприятия, 1024, има 
в Сърбия. 720 в Хърватско. 467 
з Словения 296 з Босна и Хер 
цегозина, 207 в Македония и 73 
в Черна Гора.

Данните за големината на про 
дпрнятнята според броя на ра 
ботниците говорят, че 573 от 
тях спадат в групата, която за 
ема 500. 1000 до 2000 работни
ци. При това 90 фабрики зае
мат по над 2000 работници С 
други думи почти една четвър 
та. част от предприятията се на 
реждат в редиците на едрата*
промишленост. Най-силната к , 
тегория представяват фабрики
те, 550 на брой. които заемат 
между 250—500 работника и на 
края 607 фабрики с 120—250 за 
ети

показа Хърватско с
Малко са европейските стра

ни, които с такъв интензитет, 
както Югославия строят съврс 
мени шосейни магистрали.

Дължината на всички асфал
тови бетонни и павирани шосе 
та днес възлиза па около десет 
хиляди километра Останалите 
75.000 
чествспи.

магистрала ще възлезе иа поза 
че от 760 километра. Досега ве 
че са изградени към 350 кило
метра, а остатъка ще завършат 
през идната година 35.000 мла
дежи и девойки от цяла Югос
лавия. Работите ще започнат на 

Гма.рт, а до 29 ноември мла
дежта ще предаде иа движени 
сто това най-атрактнвно шосе

Колко и къле на един дттр 
личен доход со огдел.ч за об
ществените фондове, значи за 
разширено възпроизводство и 
за жизннеото равнище, като на 
пример за построяване на жи 
лнща, за хигиенно-техническа 
охрана на труда, или за дота
ции на детски ясли? Според ста 
тистнката на първо 
Хърватско и Македония. Къде 
то срещу един динра заработ- 
ка се отделят по 2,9 дни ра за 
акумулация и фондове. От то
ва могат да се направят изводи 
за спестяването и иент билнос 
‘тура на ЦЗлясРДОИВЦКБСБК 
тта, но и за различното дейст- 
(зуване на системата на ценни
те и за структура па промиш
леността Словения н Сърбия с 
по 2 8 литна заежат тпето и 
Чегзърто място, а Босна и Хер 
пеговипа и Челна гора с по =, 
50 динара заемат 
две места.

Що се отнася ло личните ло- 
ходм най-голямо средно равни 
ще е отбелязано в Словения — 
29.01Ю динара, Средната з..раоот 
ка иа промишления рабопшк 
в Хърватско възлиза на 25.900 
динара, в Черна гора на 25.100, 

Босна и Херцеговина 23.900 
динара, в Сърбия на 23.600 и в 
Македония на 20.300 динара. Об

километра са по-елзбока

място са

НОВИТЕ ШОСЕТА И ТУРИЗ
МЪТ По-подпобен анализ на пред

приятията според броя на зае
тите би имал смисъл, ако бро 
ят на работниците можеше да 
бъде сигурен индикатор за о- 
бема на производството, съвре 
мекостта 
Но тъй като жизеем във вре 
ме на автоматизацията, 
данни не са най. сигурен показа 
тел. За това много повече гово 

стойността на основните 
средстза. които въз1лизат на 2 
билиона 687 милиарда и 104 ми 
лйона динара (данните се опгна 
сят до 1961 година).

Шосейните съобщения ста
ват зее по-важен фактоо в ю- 
гославскмя тр шеперт. Тази го
дина по югославските пътнща 
са се движили пад 100.000 път
нически автомобила, толкова 
мотоцггкли. повече от 6 000 азто 
буез. 40.000 камиона и 16.000 ко 
ла-теглячи. Миналата година с 
азтобусите са пътували 120 ми 
лпома пътници, с камиони са 
били транспортирани 17 милио 
на тона различен товар. Автобу 
сните л1ппш в Югославия палми 
нават 110 хиляди километра, ко 
ето е значително повече от же
лезопътната мрежа. В Югосла
вия работят над 900 редовни ре 
йсови линии.

Благодарение на изграждане
то на нови шосета Югославия 
все повече посещават кола с чу 
ждестранни регистрации. Мина 
дата година например през гого 
1лязса4ата граница са минали 
780 хиляди чуждестранни коли- 
Това значи че около 60% от об 
щия брой чужденци, които са 
посетили Югославия, са били 
..моторизирани” туристи. ГТо_ 
рчно те се задържаха главно в 
Словения, на северните брегове 
на Адриатика- където шосейна 
та мрежа бе няй_добра. Ол две 
-три години насам те ПОСетття. 
ват и няй-отл.аленените гте ле
ли ня Югосл-пня. я по 
сградата 
свяка голина хилчли чуждрстр 
янни КОЛИ гттчят за Гт-тт- 
България и Турция, или обпчт-

рентабил',о~гт".1и

тези

последшгте
ри

Част от Адриатическата магистрала
СъВРЕМЕНОСТТА НА 
МАтттИТ-ШТЕ НЕ Е 
РЕШАВАЩАДесет хиляди километра сън 

ременни шосета не представля 
зат много з сравнение с повър 
(Хнината на Югославия. Обаче а- 
ко се има- предвид, че само преди 
няколко години имаше само 
3.000 клометра асфалтови шосе 
та. може да се заключи, че юга 
славяните полагат огромни уси 
лпя и изразходват големи сре 
дства. за да подобрят и разшир 
ят своята шосейна мрежа.

в Югославия. За девет месеца 
Трябва да бъдат поставени 400 
километра асфалтно платно на( 
твърде труден терен. Ще се ра 
боти на участъците: ТТТибепнх- 
Рогозиица; Солни — Сплит; О- 
миш-Макарска — Орашница— 
Градац; Слано—Кнлипи; Будаа 

-Бар и Титорад—Колашин. А- 
дриатическата магистрала ще 
има много подлези, надлези ви 
здукти и малки мостове в обща 
дължина 4 километра. Също 
Така ще се построят и три по- 
•големи моста: дза пр°з морски 
Те заливи при Шибеник и в Бо 
*ка Которска и един през река 
'Неретва. която се влияя з Алпи 
ятическото море при Меткович. 
Тъй като икономическият рфе 
кт на Адриатическата магистоа 
’ла зависи и от редица плидпу- 
Ькязанш магистралата обекти 
значителни средства те бъдат у 
Чотсебани зя изграждането на 
мотели и бензостанции и пр.

А в
Най-стари машини, средно взе 
то, има Словения, където сега-

• Ъ

МЕЖДУНАРОДНИ
МАГИСТРАЛИ

Най-важната югославска шо 
сейм-) артерия е автострадата 
„Бртство-единство”, която през 
югославската територия съеди 
цява Австрия и Италня с Бълга 
рия и Гърция, а чрез тези стра 
ни с Близкия изток. Тази ауто_ 
строда дълга повече от 1.100 ю! 
лометра бе завършена в края 
на тази година. От Любляна тя 
минава през Словенските Алпи, 
спуска. се до столицата на Хър 
вагско — Лаирео и пр-з славои- 
скага и сремската равнина идва 
До нел-рад. спук взема южна 
посока. — през съроия до град 
Ниш, откъдето. един крак, вече 
построен, зърви през Скопие, 
1итоа тзелес, Аелпур-каштя и 1о 
вгели до гръцката граница, а 
Другия — от нищ по посока, 
Към оългарската грашща през 
Бела Паланка, 1шрот и Дилшт- 
ровграА. Лази част ще Оъде за 
(вършена до края на 1964 годи 
1НД и предадена нц двшкнието' 
щом строителите пооедят пре
пятствията в дивата Сичева- 
чка клисура.

^СЛЪНЧЕВАТА АУТОСТРАДД

Както редица други стопанс
ки обекти ,така и аутострадата 
(,Братство-единство” бе построе 
На от югослазката младеж. Пр 
&з идната година младите стро 
йтеш: ще се залозят с една по- 
голяма и още по-трудна зада 
ча — да построят аутострадата 
Ло дължината на Адриатичес
кия бряг.
' ^Слънчевта аутострада/’ или 
както популярно се нарича Ад 
^магическа магистрала, върви 
от главното югославско приета 
ПИщЗ|на( Адриатика — Риека — 
през Шибеник и Сплит до Пет 
ровец коай морето и до Бар и 
Улцин на Черногоркия адриати 
чески бряг. От Петрозец един 
крак върви през Тнтоград. Ко
сово и Метохия и се съединява 
с аутостоаАота .Братство-еди
нство” между Ниш и Скопие.

Общата Дължина на примор
ската част от Адриатическата

Ячгго-
Я ТСТБО ~ Л ттттгт п? *

НО. IВсе пак Адриатическата маги 
тепала ттге бъАе няя-вяжнг-т и 
най-хубавият югославски тури 
етически път. Когато бъле завъ 
шпека, по нея най_лргно 
може ла се илва от 3~гг?лня и 
Иантпалня Езпопа ло Лу6пг>и.
ШТтттКЯТЯ ПияиеПЯ И Чотуюггюг
кото гтпттмотте за конто мночн 
ча казват, не .ка най-хубавите 
предели на Адриатика

СР млиг.дочиаа
2 73ДО 1970 ГОДИНА ЩЕ БъДАТ 

АСФАЛТИРАНИ ВСИЧКИ ШО
СЕТА ОТ ВТОРА СТЕПЕН

С/

а.

Бпой нд имдустрцалниТЕ предприятиеню

Аутострадата ..Братстзо-еДШ! 
ство” и Адриатическата магис
трала също така ще бъдат съе 
динени с асфалтно шосе, което

] що ззето този график съответ- 
! ствува на поредицата получе

на зъз основа на стойността на 
общестзеиия продукт изчисле
на по един зает.

шната им стойност по отноше
ние на доставната цема зъзлиза 
на 55,3% След това идва Хър 
ватско с 58.5%, Сърбия 66,1, 
Босна и Херцеговина 69, Маке
дония 77 и Черна Гора/която 
с процент 86.7 показва че има 
най-модерни Съоръжения. Това 
ци показза, кой кога е стъпил 
на пътя на промишленото раз 
витне. Първа е Словения. коя- 
то има и най-стари съоръже
ния. а най-млада е Черна Го
ра. която започва с индустриа 
лизация едвам след войната. 
Но все пак машините не са пе 
шаващ елемент за рентабилно 
производстзо. Затова говорят 
данните за с^кулни
те средства и обществения про 
дукт

Счита с&, че стойността на об 
тдествения продукт на един за
ет в Югославия възлиза на I 
милион и 251 хиляди динара 
Но макар и без нови машини 
Словения в това отношение е 
на пързо място, защото осъ
ществява един милион 476 хил 
тда динара на един зает. След 
ват Хърватско с един милион 
и 313 хиляди динара Черна 
Гора с един милион и 245 хиля 
ли. Сърбия с елин милион и 
168 хиляди динара. Боева и Хер 
иеговина с един милион и 144 
хиляди дитгаша и на послед
но място е Македония.

Интересни са и данните за

Забележка: През месец ок
томври 1963 година средното 
равнище на личните доходи на 
заетите в общеетзения сектор 
на стопанстзото и управление
то надмина посочените лични 
доходи и възлезе на позече от 
30.000 динара

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА 

ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
През последните няколко го 

дими бе постигнат напредък и 
в региона.тото развитие на вън 
шна!га търговия- Днес нашау- 
та страна има търговски връз
ки с страните от Западна и Из 
точна Европа, Азия и Африка. 
Северна и Южна Америка Ав 
стрия. Търгувайки с всички 
страни на равноправна осноза, 
нашата страна се стреми да раз 
Шири търговските връзки как 
то с развитите така и с нераз 
битите страни. Така средното 
годишно увеличение на югослав 
ския износ за развитите стлани 
се увеличаваше в периода 1957/62 
година с 9%. з на вноса с око 
ло 5%. Характерни са данните 
За търговията с държавите в 
развитие. В споменатия период 
износът за тези страни растеше 
средно годишно с 20 процента, 
а на зноса с около 10 процен-

разн значително върху общата 
стопанска дейност, по-специал- 
но върху продукциата през вто 
рата половина на 1962 година. 
Наред с по-хармоничното раз
витие на вноса и износа, по
добри се и платежният баланс 
кърху което положително се от 
разиха и широко поставените 
Регионални външно-търговски 
гръзки с много държави. Тем 
Ровете с които се узеличава 
промишлената продлкция през 
Аеветте месеци на 1963 година 
обезпечават добли условия и 
за увеличение на износа. Тази 
голина селскостопанската про 
дукция е значително по-голяма 
от миналогодишната. Засилен? 
та стопанска дейност и резул
татите в ппомишлеността и се» 
Ското стопанство съл°йств\гзах 
Ла да се увеличи износът в пъп 
вите 9 места на тази голина с 
»гад 20 на сто в сравнение с ми 
налата година.

ЮНА В МИРНОТО

СТРОИТЕЛСТВО
За хилядите километри сък 

ремени пътичта и железопътни 
линии големи заслуги има югос 
лавскат \ младеж. Обаче не са
мо тя — Ю~ославската народ
на аомия има голям удел з то 
в а строителство.

От освобожд -нието насам мл 
алите югш-лавки воини ся изг
радили 1.084 км модерни пъти
ща; 8.997 мостове 6.791 метра 
тунели 142 километоа ноом 'Л- 
на железопътна линия и гг>

И в настъпващата вече 1964 
,голина Юхзславск- .та наоодяа 
яомист ще гпюдължи с този вид 
строителство в долината на И- 
бър з каньоните на рака Пива 
и яззред яз Юголавия.

в

та.
ГГ,»«Ь «л* -м хп-Развитието на външната тър 

говия, главно на износа, се от- Стефановски Стефан
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Самоуправлението в 

държавните органи
ЗА РЕШЕНИЕ СЕДЕМ 

МЕСЕЦА ЧАКАНЕ
нто щс бъдат задължителни за 
него. Таза се прави за да бъдат 
еднакво заинтересовани и само 
управителните и управителните 
органи за изпълнение на своята/ 
програма иа работа.

Така организирано оамоупра 
злеиието трябва Да даде резул
тати в периода иа преминаване 
към новата система иа заплащР 
пето в държавните органи.

Вера Миланаз*

състои от зсички лица заети в 
органите на управлението и от_ 
делние му органи.

Съветът ще бъДс представи
телно тяло на общността. За от 
белязваие е, че разпоредбите на 
таза решение поставят ръково
дителите на органите в зависи
мост от самоуправнтелнитс ор/ 
Гана и обратно. По определени 
■въпроси' Съвета ще/.регфва заед| 
иа е ръководителя — ще има 
право да дава предложения, ка

Новите конституционни нача 
възможност за общес 

икономическо изравня 
се в стопан

ла дават
твено и
ване на трудещите 
ските организации и в държав
ното управление Според тях гру 
шнте се в държвннтс органи 
,„е имат право иа самоупразло 
ние и да прилагат началото за 
Определение на личните дохо
ди според труда.

В Конституцията не са уточ- 
самоуправителните им дра 

със сгопа

варя, че предметите били из
пратени във Враня иа разглеж 
дане и че решенито трябвал» 
да дойде оттам.

И така продължава с месеци 
Опитът на Клона от Босиле
град да направи нещо в това 
отношение почти винаги се пра

В Клона за социални осигу- 
Босилеград, ежедневно 

които неровки в
дохождат граждани, 
един път досега са запитали

бъде готово решението
детскй добавъчни. В Бо-

кога ще 
му за
силеград най-чесго им се отго-

ненн
®с1астеЪо™аннза1ЦШ. Тези пра-

геите организации. Правата на 
самоуправление ше 1шат 
друг характер с оглед на разли 
кнте в организацията, мястото 
и функциите, конто имат дър
жаните органи. Те не опреде
лят дейността си и нямат само 
стоятелпост а определянето о- 
бема на работата. Техните са- 
■моуправнелни права се свеждат 
главно до рзпределението н 
средствата необходими за рабо 
та на държавните органи. Ай 
■решаване за вътрешната орга
низация, определяне на лиинп_ 
те доходи, употреба на сРеА^ 
вата от фонда за съзместно пО 
требление. С други думи в са- 
моуправителните им права спа
дат ония работи, които ще и- 
мат нззестно влияние върху по- 
ефикасната и по-икономична ра 
бота и провеждането на консти 
туцигонното начало за разпреде 

личните доходи спо-

валя.
Но да приведем фактите, за- 

щото истината, макар и със 
език на фактите е по-убе-Из горанското движение в Босилеград сух

дителна суг всякакво коментира
не.И ТАЗИ ГОДИНА ПЛАНЪТ 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН
До Завода за социално осигу 

ряваие във Враня са изпрате- 
62 предмета, относно 62 ли

ца търсят детски добавъчни ка 
то са приложили и съответни 
документи. Някои от тях чакат 
приблизително 
Яай-показателен в това отноше 

примерът на Незир Рома 
нович, който е подал молбата 
на 12' декември миналата годи
на. 1962. Нещо покъсно са под
несени оше половината неразре 
шени предмети.

Освен че досега са се обръща 
молби и жалби до Клона

ни

цяла година.и на културно-забавното 
десетина

Движиеието на младите гора 
ни в Босилеградско и тази го
дина забележи значителен ус
пех

пост
поле: прозедеии са 
физкултурно-спортни състе|згн- 
ния, дадени са няколко ггредста 
вления за гражданите и учени 
ицте, гераците са първи в раз. 
личните програми, устроени в 
чест на държавните празници, 
те палят огньовете по околни
те бърда и тяхната песен прое- 
чаза на тържествата.

Освен тоза, горанските бри
гади при училищата на село се 
маеха да поправят училищните 
дворове, да засадят цветя, огра 
Аят училищата. Някои дори — 
какъвте е случаят с горяните 
от Бистър — създадоха птице
ферми и пр.

От досега казаното, а и от о_ 
нова, което постигат горяните 
през последните няколко годи
ни, ясно се очертава по-натаъ 
тъшната им дейност.

завидни
70 хектара, 16 хектара са про
чистени и рзредени и 5 хекта
ра са подготвени за пролетни 
акции.

Но приведените цифренни 
данни не могат да отразят съ
ществения успех на гарашп-с. 
Успехът не е само в залесените

залесени са около
ние е

няколко десетки хекта 
ри голини са залесени, попъл
нени, проредени...

И макар че акциите неотдаз 
на завършиха в Общинския от 
бор на Движението на горяни-

о

ли с
в Босилеград, повечето от тях 
са се жалили и в Общинския 
комитет на ОК в Босилеград, 
търсейки негова намеса.

От разговора, който водихме
на об-с някои представители 

ществено-политическите органи 
зации узнахме, че в Комунал
ния завод за социално осигуря 

не държат много до жал-
ление иа
ред труда.

За осъществяването на зс1гч- 
кн тези задачи е ноебходимо о 
рганнзиране на органи на само 
тттразлнеието. На заседанието 
СИ от 20 ХП 1963 година Съвета 
за общо управление и вътреш-

на Ста

ване
бите на гражданите, изговарят 
се с обременост, 
пост на подадените

некомплект- 
молби и

пр.
Ко не е изключен и отговор* 

(макар и неофициално); „Право 
на гражданите е да се жалят”... 

Трябва ли тогава да коменти 
раме случая. Трябва ли да 
ториме на компетентните 
Враня, че те са обществена ор
ганизация и че парите, които 
трябва да получават граждани
те като детски добавъчни са » 
безпечени въз основа на зежо- 
нни разпоредби и че работата

ните работи предложи 
щнноката скупщина в Димит
ровград да вземе решение за 
формиране на основните самоу 
правителни органи — общност 
и съвет.

Общността като основа ще се

Но паралелно с огромните ус 
пехи в Движението на горяни
те зее още се промъкват някои 
слабости — недостатъчна орга
низираност при отделни бри
гадир несъзнателно отношение 

някои членове на бригадата 
към засадените повърхнини, не 
дисциплинираност и пр.

ВОички тия ..дребосъци” пои 
якога. довеждат до по_големи 
затруднения конто понякога о_ 
казват значително влияние вър

пов
във

иа

„ТЕ8СТИАН0А0Р -ИЗНОСЧИН им струва.
Ние само ще допълним е фак 

та. _че търсещите право на Дет 
ски добавъчни предимно са ра
ботници на рудника за фосфат. 
И че за тях не е без значение 
— меечни добавъчни от някол
ко хиляди дидара.

Напоследък, да напомним и 
че неразрешаването на 

рбикноДенИ

ГОРИТЕ — НАШЕТО БОГАТСТВО
предприятиеБа/бушннчкото 

за производство на бруст-халте 
женски многоцветни Кърпи 

шалове
повърхнини — макар че основ
ната длъжност и задача на го 
раните е да измъкват от косте
ливите пръсти на природата го 
линиге — горяните от Босиле 
градско пренесоха своята лей

те кипи оживена дейност — из 
числява се, пишат отчети и пра 
зят 
година.

В есенната част на тазгодиш
ния план успехите са повече от

ри.
ху качестзото на залесяването, 
смразяват поривите и преча(г 
за развихрено съревнование.

Не може. а да не отбележим, 
че това за поотделгУи лица, кои 
то са субективна пречка и коя 

по-последователиа

мъжкихолан-ластн и 
„Текстлколор” ще изнесе в Съ 
зетския Съюз и България 40 
милиона бзуст-халтери и дру
ги произведения.

проектопланове за идната

това.
тия всекидневни, 
граждански изисквания от стра 
на на Комуналния завод за со
циално осигуряване във Враня 
говори за „бюрократично” отне 
шение, за ненамерено оъотве* 

отношение

то с малко 
дейност от страна на различни 
те оформени комисии при Дви 
жението на горанТгге може ус
пешно да бъде надделяна.

А безсъмнение — тогава ус
пехът ще бъде Още по-голям, 
още по задоволителен.

НЕОСНОВАТЕЛНО ЗАКЪСНЯВАНЕ
те и да им посочат начина, па 
който ше трябва да дойдат до 
най-реалното съблюдаване на 
създалото се положение.

Твърде често, се оправдавах
ме със „специфични” условия- 
Такъв е случаят и с изготвяне 
то на статутите^ А питаме как 
во ще бъАе ако тия „малки за 
кони” бъдат например препиа 
на статута на едно транспорт
но предприятие в Белград, как 
■вото е „Ласта” и пр.

Разбира се че отговорът ща 
бъде отрицателен.

А таза пък налага общински- 
обществено-политическите 

фактори и органите в предпри 
ятията да раздвижат комисии-

Работата, която досега боси 
леградските предприятия са из 
вършили около изготвянето на 
обществените планове и статути 
те на предприятията е почти з 
началото си. Оформените! коми 
ски досега все още „изсле)дзат“ 
условията а някои с 
ние на търговското предприятие 
„Слога”.

. „по-висшите”...

деловотствуващо 
към оция, към които общества 
то е било отзивчиво и които и- 
мат право да ползват детски до 
бавъчни.

От Н.Ст. Н.От, Н.

из ключе ване на сградата и доставка 
необходимия инвентар от стра 
на на Завода на здравни грижи 
от комуната и околията. Тази 
(амбулатория ще обслужза и 
населението от Топли дол, една 
част от Горна Лисина и Ръжа

Божичани сшрояш амбулаторияЧАКАТ ТЕЗИСИ от
ма голяма чакалня, превързоч 
на, лекарска и зъболекарска ор 
динация магазин и удобна квар 
тира за лепаря. Организацията 
на ССРН в Божица сега с пълно 
право очаква помощ за довърш

По почин на ръководство 
то на Местната организация на 
ССРН и Първичната организа
ция на СЮК през месец юли т. 
г. бе избран инициативен съзет 
с задача да изпита всички въз 
можности за изграждане на ам 
булатория в селото. Съветът 
докладва на една от конферен 
циите на ССРН като предложи 
да се избере районен съвет. Та 
ка се тръгна от нищо, без па
рични средсгза за изграждане 
на амбулатория, която Днес е 
вече покрита и стои като сим
вол на волята и упорития труд 
нл всички организирани фак 
тори в Божица. Местната орга 
низация на ССРН взе решение 
всяко домакинство да даде по 
1500 динара. В даването на до 
броволни влог особено се из
тъкнаха Милан Стоянов. Дима 
Божлиов, Баса Гелез, Стоянча 
Петкоз, които сами дадоха по 
5.000 д. С тези средства и добро 
волния
през октомври и ноември селя
ните повдигнаха хубаза сграда, 
разположена недалеч от една бо 
рова гора. Амбулантория ще и

доказателство да приве
дем. че предложението на об
ществения план за 1964 година 
на транспортното предприятие 
„Бесна кобила” е изготвено са
мо в общи контури, а не по- 
различно е положението и в ос 
таналитс предприятия, които по 
ради настояването на Общинс
ката скупщина в Босилеград са 
(представили обобщени предло
жения. върху които е изготвен 
проектът за обществения план 
яа общината.
1 То<ва неоправдано закъснява/ 
не и несериозно отношение на 
различните стопански организа 
цин ще се отрази отрицателно 
върху реалността на общеЬтве 
Ните им планове.

Макар че още не са проведе 
ни финансозите документи и- 
иа указания че боснлеградски- 
те предприятия без изключение 
ще имат положителна разносмо 
тка. Според това. може да са 
залкючн, 
няма да задържи производство 
то а началото на годината, оба 
че последици ще има.

За
те

яа.
Влада Харизаноз

Пленум на 00 на 
ССРН в Димитровград • ' ж

• у ■

■* ■:№ ., 
иГ..т*През втората половина на ме 

сец януари в Димитровград ще 
се проведе пленум на Общинс) 
кия отбор на ССРН. Ще бъдат 
обсъдени положението и мер
ките. които трябва да се пред
приемат зъв връзка с подобря 
ване работата на местните ор
ганизации и подружниците на: 
ССРН.

5шм И*
1ШмЛишФ 4

■ Ж ’

V . ЖI★ . ....... щшI' •• ,Очакза се в скоро време да 
бъде проведено годишно отчет 
ко изборно етбрание на ДвижО 
нието на гораните, което през 
последните години се разраства 
все повече.

1 г
5 - Дж:на населениетоТРУДче това закъснение

- :

Власино — округлишкц зимен Дейсаж
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Яз нашите Двепредприятия

ПРОТШПОАШСТИЗАДОВОЛИТЕЛНИ
Парадоксално наглежда, коте 

То кажем, че Секцията по горе 
цото стопанство в Босилеград, 
вместо да се гражн за увелича 
пане на горските повг-рхшотм 
Усилено изсича старите този.

,,Опр'лвдшгде“ за това Секци 
ята нд горското стопанство н* 
мира, че и тя е стопанска ор- 
Ганназцпя на самонздържка и 
че тя е принудена да изнами- 
ра материални средства за съ
ществуване.

Дори да вземем тоя факт за 
„оправдание", никак не можем 
да се съгласим с един друг 
факт — Секцията да осъщестя 
ява нзлншепи, а нейните слу
жащи на първо място горски 
те служители, да не се включа 
ни в редиците на ДанженнетЬ 
на младите горани.

Ако е някъде нужна профе
сионална помощ, то несъмне
но И 'в Движението на горани- 
те, кълето излизащите на зале 
сяванс най-малко са запознати 
с правилния начин на залесява 
не на отделни горски култури.

Приведените последни два 
факта, са в разрез с общите уб 
лехи, които бележи Движение 
то ма горанпте в Борплеградсч

РЕЗУЛТАТИ
В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПЛАНОВЕТЕ

В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" 
при производствен план 232 ми 
лиона динара са реализирани 
248 милиона динара производ
ство през 1963 година — пи съ
общи главният счетоводител на 
предприятието Тодор Михайлов. 
По обща преценка производство 
ният плам е преизпълнен с 36 
на сто, а планът на реализация 
Та с 45 на сто. В настъпващата 
нова годила е запланирано да 
се осъществи 473 милиона дина 
ра бруто производство. Значи
телна спънка в осъществяване 
то на плана Ще представляват 
специалните шевни машини, ко

Пс-глед на халите па „Цмле

почти изпълнен. От запланува 
ците 102 милиона са ссществе- 
\ш 100 милиона динара. В настъ 
ПЕащата 1964 година бруто про 
изводството трябва да възлезе

на 156 милиона динара. Дирек
торът на предприятието 
фит Гъргов' счита, че този план 
е ссъшесвнм. защото построя
ването на нсь цех за патент бр

ави, който трябва да бъде го
тов до средата на годината ще 
даде възможност за увеличение 
на общата продукция на пред
приятието. Сега се строят над 
500 квадратни метра производ
ствени площи, а също така се 
гстви една група работници да 
замине в Полша, кеято да прие 
ме техническата документация 
и да боди преговори за достав
ка на същите.

Нео-

ПО НАШИТЕ СЕЛА
и-го липсват-

В „ГРАДНЯ” при план 170 ми 
лиана динара са извършени са-

за около 
Въпреки,

СмилоЬчани йрисшъйЬаш към 

оршнизирано уюяЬане на 

добишък

мо строителни услуги 
220 милиона динара, 
че ие разполагам с по-съвремсн

през

В ,,ЦИЛЕ” въпреки производ 
отвените трудности с оглед на 
усвояването на нови произведе 
иия са успели да осъешетвяват 
ст планираните 147 милиона ДП 
нара — 145 милиона динара. То 
ва ни съобши Петър Ташков, 
началника на стопанския отдел 
в предприятието, като ни каза, 
че в настъпващата година се 
планира Да бъде осъществено 
бруто производство за 340 ми
лиона динара.

ни машини, планираме 
1964 година да осъществим 200 
милиона бруто производство — 
сфобиди директорът на пред
приятието Станул Нацков.

В „МЕХАНИК", който някол 
в известна криза 

планът е

Земеделската кооперация „По 
беда” от с. Смидовци първа при 
стъпи през тази година както 
към договоритано угояваме на 
добитък с частните селскосто
пански производители, така и 
Към угояване в обществения 
сектор. За тази година бяха 
сключели само 6 договора с чд 
стаите производители, но изку 
пуването на добитък, което за

етите селскостопански произ
водители, Селяните още от ссг 
га се интересуват за условията 
на договориранто, макар, че до 
говорите 
сключват през пролетта на ид 
ната година.

ко.
Досега посоченото налага да 

се потърси обществена отгазор 
лост от Секцията на горското 
стопанство за нейната дейност.

Тоя въпрос зече няколко ггь 
та е поставям на различни съ
брания, па едно заседание на 
Общинската скупщиан, но все 
още не се гзнмат 
Мерки за прекратяването 
съествуващото положение.

Трябва, напоследък, компе^- 
тентните! в Секцията да схва
нат действително, престъпното 
си отношение към горите, 
се преорентират към засажда 
не на нови гори, защото обще 
ството им е възложило не из
сичаме на старите гори, а уве 
личаване на горските повърх
нини. Именно и затова са съз 
дадени като организации.

ко години е 
поради разни дългове. це започнат да сц

Бележка м. л.А. И.

ВОЙО, ДАЙ МИ 

БЕЛЕШЧИЦА...
ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДИН 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
решителни

«а

извадени средно ио два зьоа на ученпкна земеделВ кнцелрията
кооперация „Единстд 

внезапно 
без да^

ската
во" в Бабушпица 
влезе една старица

без дори и да се поз-

И нов извод и поука — че са 
необходими ежегодни система 
тически прЛгледи, защото след 
няколко години, ако не се пое 
тъпи така, могат да бъдат от
крити и нови масови заболява 
иия резултат или на начина на 

или на нещо

Заключение-о на лекарите, ко | 
ито за пръв път след няколко 
години проведоха систематичес 
ки преглед з училищата на об 
шина Власина — Окрутлица, е, 
чЗ здравословното 
на учениците, тяхното нормал
но развитие е задоволителна.

Да

чука,
Ар ави.

— Тука ли е 
мът?

Воя, агроно-
състояниеЛ

— Аз съм... р изхранването,
| друтб, което спъва правилното 
' развитие на организъма.

аман пома-— Войо, сине. Все пак не може да се прене 
брегне фактът, че зъболекарят 
от групата, която извърши то
зи праглед, е извадил почти на 
всеки ученик по един, два три ^ 

позече зъба. Не става въ-

тай'-— Какво има бабо? I
В. X.. __Аман... едва не се раз|

плака стрицата, 
ми мисирка се разболя!

__ Как така? Откога, заи»
тсресуза ес агрономът.
. __От вчера. Ето не пека)
да кълве... нещо само се ми 
елн Не знам какво ще ста 

него. Дайте някакъв

Ст. Н.
мъжката

или
прос за нормалните, но за мле> 
питеДзъби* които децата едза 
ли могат да извадят сами — би 
ло че се страхуват, било пора
ди неукост на детфо. че и на 
родителите, от това задържане! 
на млечните зъби не са толко
ва опасни здравословно, колко 
то са в ДЛ \нн в естетически сми 

— подрастване на криви

Когото няма друго решениеНовото богатство на Смиловча'■Ри

почна преди Някой на дело у- 
бОди селяните в предимствата 
на договорираното угояване. Ко 
операцията не само, че е пое
ла задължението да изкупва до 
битъка по цена от 245 динара 
килограм, но и да кредитира 
селяните за фуражна храна, а- 
ко това те поискат.

не с 
дек. Помагайте.
. __Ще дадем бабо.

— Само лек... иначе, лошо 
сине. А знаеш ли, че н съл

‘трайни зъби, които сами изгоя 
дотраялия млечен зъб. И-

пише
мисиркнте забелязаха това. 
Натъжиха се и те. Сигурна 

че главата на тя

■\у

ват
ма обаче у по-старите ученици 
изхабени трайни зъби, чиято 
поправка е ве]че невъзможна.

чувствуват, 
хното Семейство нещо не е в Земеделската кооперация има 

на угояване 30 глави добитък, 
15 от които вече е продала на

ред
— Колко мисирки имате, 

попитах.
— Две женски и една мъ 

жка, отвърна Тя-
— И ето, толкова зреме ги 

пазих, зкиамтелно ги ХрВД 
нех. гледах, а сега отведнъж 

• се разболя красавецът...
— Бабо, отиди до Ветери 

нарната. упъти я агрономът 
Воислав.

— Не Вой», лай ми напи- 
какво трябва, че...

__ Не се безпокой той ще
-тя помогне още веднага.

— Само написмено, на 
ли ти ни научи как да отгле 
жламе тази ..стока’' — тн и 
най-много ни помага. Боя сз 
да не загине

— Бъди спокойна. Бедна
та ще телефонираме до Вете 
ринарната станция, ла тръг
не лекар и да го прегледа.

Старицата се успокои. Сба 
тува се с присъстзуващите й 
канцеларията и излезе.

— Тя е една от първите, 
'които започнаха с отглежда

Този факт 'зъггреки заключе
нието за доброто здравословно 
състояние на учениците 
до мисълта, че скъперникът 
плаща два пъти. Не упрекваме 
нито учениците, нито родители 
те з случая. По за осъждане са 
компетентите органи в община 
та, които не са се постарали и_ 
ли предвидели средсва за та
кива систематически прегледи 

предишните години, защото 
мож<? би тогава не е щяло да и 

толкова развалени зъби у

изкупуваните от Пирот, Димит 
Скопие за ня-

води
ров град и 
кои от които (I класа- ще поду
чн още по 80 динара премия-
Кооперацията вече 
фуражна храна за увеличаване 
броя на добитъка за угоязане 
през идната година.

Тазгодишното изкупуване и 
добрите резултати дават възмо 
жности за разширяване на до 
говор!раното уговаряне я с ча

гтподготвя

Г‘:* #****0Щ * ■ 'й
в

■ши ма
децата.

— „Да с-лтаме ст дататЗ, ракия”

Новини от Бабушница
Ако направите една малка разходка по босилеградскиТе 

села навсякъде ще срещнете една и съша картина- пече се ра
кия. С чашка ракия тече и разговор за техните ежедневни три 
жи и проблеми...

— По добре рекгия отколкото да ни пропаднат толкова 
ябълки. — заключават всички.

В 1964 — 500 МИЛИОНА БРУТО 

ПРОДУКЦИЯ
В 1964 година „Балкан" пдед 

вижда' да увеличи пдоиззодст- 
зого си с 3.5 пъти и да осъщео 

бруто производство 500 ми 
динада През 1963 годи

на това предприятие постигна 
производство 120 милиона ди
нара.

Предприятие „Балкан” от Ве 
лико Бонинце неотдавна е ку 
пило за 17 милиона динара ед . 
на уашина за обработване на 
метал. С пускането з дейстзие, 
на тази машина в прдеприятие 
то се очаква себестойността на 
продукцията Аа бъде намалена 
значително.

— За сега друго решение изглежда няма. Ябълки има » 
изобилие а земеделските кооперации се оплакват че пазарът

които сатв и 
лиона бил презасиген и не могат да ги пласират. На ония 

очаквали част от приходите си от тази продажба, остава само 
да бленуват как един ден в този край ше се построи препри- 
ятие за преработка на плодове.

нето на мисирки в нашия 
край.

М. А.
В. В.М. Потич
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КУЛТУРНО-ЗАБАВНИЯТ ЖИВОТ 

ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРИШ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ
1мштшш1шиииати1нц|ш1111тткг?

Общинския комитет иа Съюза на младежта в 
Бабушница, Мирослав Петрович

— заяви председателят па
Лошо сшойанисЬане с кулшурния 

дом Ь Горни КриЬодол щта на Народния университет 
да се помоше на младите в сто 
папството Обаче — за тази и- 
дея тря&за повече да се заинто 
ресуват и самите стопански пре 
дприятил, особен© в оказване
то ма паоична помощ.

но ето въпросът си остава от
крит. Един път имаше надежда 
да получим едно помещение и

За председател па Общинск
ия комитет на Съюза на младе 
жта в Бабушница отново е из
бран Мирослав Петрович. Тези I центъра иа 1рада. но — тук зие 
дни водихме разгозор по някои соха търговското предприятие^ 
актуални проблеми на младеж Тамцови забави отдавна 
та от Бабушпнчка комуна. сме имали. По едно време, прз

— Основен проблем е липса ; ди година устройвахме такива!
гимназията.

Горнокрпводолчанн не могат 
да се похзалят с хубав и нов 
културен дом, обаче могат да 
бъдат доволни, че съществува
щия, макар н тесен, служи на 
жителнто, В единственото поме 
щение се устройват танцози за 
бави, вечеринки, конференции. 
Младежите пак се стараят за хи 
тоничния изглед и неотдавна 
го варосаха, измиха, че стана у 
ютен и приятен кът за забава ц 
развлечение. Но лошото е т.ам, 
че мнозина намерят начин да 
го използват и за други неща-/ 
въпреки труда на младежите.

На 23 декември например в 
Горппг Криводол стана изкупу-

Еане на овни. Дошлият оа/ Дими
тровград служещ и представи
телят на кооперацията в Каме
нини, както и мнозина селяни, 
не се поколебаха в решението 
изкупуването на добитъка да ст 
ане в едничкото помещение на 
културния дом. Така това поме 
щение послужи и като обор. А 
когато изкупуването завърши, 
това другари за свое оправда 
ние казаха, че е не са заповяда 
ли да се вкарва добитъка там. 
И не с важно таза кой е запо 
вя дал. Важното е че тази постъ

на

По въпроса за идеологическо 
политическата работа наизвестно време в 

но поради иедисциплина и други 
отрии..телни прояви — 
тъшното им устройване бе про 
късната.. Мнозина младежи на 
празник отиват в ближните се_

мла
дите в Бабушничка комуна дру 
гарят Петрович каза:

— Вече прекъсваме с ..лекци 
онното’' разработване на разни 
материали или конгреси и пр. 
Тези важни материали занагп 
ред ще ни служат само като по 
вол за разискване върху отдел 
ни въпроси. Разбира се. затова 
ще трябва прздз-рително доб 
->е да разучим тези материали. 
Надяваме се. че в новата 1964 
юлина отговорните фактори 
ще ни окажат по_голяма по
мощ за да можем да дойдем 
до помещения и по-добрим ус
ловията за работа каза накрая 
другарят Мирослав Петрович.

по-иата

ла.
— Около 250 младежи и дево 

йкн в Бабушница търсят и по
добрение на репертоара в кина 
то. Прог/чаваме условията за от 
криваие иа „Младежка трибу
на”. на която да разискваме по 
различни въпроси, особено от 
културио-з.-базен хараткер. То 
иа. разбипа се. можем да 
разнм нещо, за да разрешим 
въпроса с помещенията...

— Искам д х изтъкна, продъ
лжи Петрович. че библиотека
та в Бабушница слабо работи, 
а и поместена е в твърде ло
ши и нехигиенични помещения. 
С една дума — няма условия 
за работа.

По отношение на подобрение 
то на селскостопанското произ 
волства и включването на младе 
жта в тази акция на село. дру 
гарят Петрович заяви:

— Все още известно число мл 
ади на село н=> гледат сериоз 
но на новите мероприятия в се 
лекото стопанство До голяма 
степен за това положение досе
га бяха виновни кооперациите, 
които не включвала младите: 
в производството, не ги осзе_ 
домяваха достатъчно по коопе
ративните работи и пр. Това 
н^нто беше и ггоичината за па 
сивно отношение на младите 
към кооперациите и техните 
пдоблеми.

— Особ-но остро изпъкна на 
послелък птюблемът с ученици 
те з стопанството продължи 
Петооннч В Бабушница дн°с и 
м.аме 74 учтници в стопанство
то конто нямат услози-т за те 
опетическа подготовка. От изве 
стно време се разисква с помо

пка е и некултурна, и псприят 
на и обидна. о

Георги Антов

Кой е длъжен да се грижи за 
детската градина?

иап-

Тази година и Димитровград 
направи скромна, детска гра
дина. Жилищната общност,,На 
предъкГ' устрои в спортния це 
нтър1 и детско кътче с най-ну- 
жиите съоръжения за детски 
игри п забава.

И това нещо беше голяма ра 
дост за димитровградските ле

ден на ден тс пропадат. Разпи 
пеотговории лица унищожават 
зече създаденото.

Димитровградската градска 
градина, в чийто състав е и спо 
ртпня център с детската гради 
на. няма пазач.

Това пространство сега е из
ложено на безотговорно унищо 
жаване на Детските радости. 
Време е да се предприемат по- 
остри мерки срещу ония, кои
то унищожават детските игра
чки.

М. АНДОНОВ’

Тържествено 
посрещане на новата 

годинаЦК. Миролюб Петрович
Какво обаче стана с детска

та градина?
Вместо средствата за игра и 

забава да се увеличават — от

Новата 1964 година в Босиле 
градско бе посрещната най-ра 
достно Въз всички центрове 
на комуната — Люб-тга. Лисина 
и Тлъмино — в повече селища/ 
бяха организирани общи пос
реща! тя със съответни прог
рами. В Босилеград различни 
предприятия и учреждения — 
Общинският съд Общинската 
скупщина, училището, младеж
кият актив в града гостилни
чар скот о предприятие! и др. — 
устроиха другарски зечери.

На 1 януари учениците от 
средните училища в Босиле
град представиха изменена дра 
мата от С. Йосифов — . Слънце 
то не ги озари”, след което бе 
устроено общо веселие.

та. на разнообразен културно зР 
бавен живот, каза той. Годния 
наред се борим за помещение

Отговор на статията „Гимназията без 

редовен Преподавател йо философия“
Под горното зглазие на 19 де 

кемврн миналата година вест
ник „Братство” публикува ста
тия от Стоян Соколов, иконо
мист от Димировград. Тъй ка 
то в стаята има изопачване 
на фактите и неосведоменост 
по разпоредбите за приемане на 
Преподавателски кадри в учи
лищата, моля да обявите след
ното: /

„Вече няколко години, с из
ключение на последната, в гим 
Назията се разписва конкурс 
ва учител по философия. Явя- 
в|арса се кандидати, обаче кон 
курсната комисия по една или 
друга причина ги отхвърляше 
■— пише той.

Моля, в интфес на истината 
другарят Соколов да приведе 
имен ..та иа отбитите през пос
ледните няколко години канди
дати защото аз' тзърдя, че на 
редовните конкурси през после 
дните години не се е явил пи
то един кандидат за преподава 
тел по философия Това беше 
причина през 1961/62 учебна го 
дина да бъде приет договорно 
един апсолвент по философия, 
а през 1962/63 два месена след 
яапочването на учебната годи
на се яви един гимназиален у- 
чител по педагогия и рабира се 
ба приет обаче договорно за ед 
на година. От приведените из
речения не автора се вижда, че 
.на Соколов не е известно как 
се приемат преподаватели в у- 
чилищата. Те не се приемат от 
комисията а от училищния съ 
вет като управителен орган, а 
предварително молбите се раз 
глеждат и от страна на учител 
скня колектив

Всъщност на кандидата за ко 
тото става дума в статията дос 
татъчно учтиво и ясно бе съоб 
щено защо не е приета молба 
та му. Считам за необходимо 
да, повторя и ни Соколов, че 
нит» един 
Ка бъле приебг без да е прелета 
вил необходимите документи. В 
топя отношение о"оР.ен© пред-" 
пазлнвост проявяват онези учи 
лищни съвети, които вече са и- 
мали лощ опит с приемането 
на кандидати без документи 
Да допълним и с това че нито 
един член от училищния съвет, 
дори и целият съвет не може 
Да гарантира предварително 
приемането на кандилата.

Не! е Вярно и това както е 
казано в статията, че лицето — 
кандидат било по наша вина

бивш преподазател по този пре 
дмет а в другия — гимназиален 
учител, за когото целият кол ек 
тнв счита че може успешно да 
преподава философия.

Методи Георгиев, директор 
на гимназията 

„Йосип Броз Тито’’ 
Димитровгр ад

изпуснало да конкурира в дру 
ги училища. Един преподазател 
има право да участвува на кон 
курс в три различни училища 
едновременно, защото, това е 
общоигбе/зтно, към молбата се 
представят само преписи на до 
кумещите и тези преписи не се 
връщат след конкурса За по- 
добро обяснение трябва да се 
каже. че лицето за което Соко 
лоз твърди, че било закъсняло 
да се яви на конкурс в друго 
Училище 
училищния Оьвет изобщо не е 
конкурирало на този допълни
телен конкурс, който бе обя_ 
Рила гимназията.

■ Действително нито учитедо, 
княт колектив мито училищни 
цт съвет могат да бъдат довол
ни от решението преподаване
то по Философия да се поозеж 
да така както е сега. обаче и ия 
ми място за особена 
защото в един клас преподава

С. Н.

Наша хроника
на)по вина!

РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
\И ВЪЗПИТАНИЕ

Време — сегашно. Място — 
Горна Лисина, по точно — КРъ 
ЧМАТА в Горна Лисина. Лица 
-— родители преподаватели и! 
Хеца-ученици...

Всъщност, така би започнал 
своята дралш един писател. Но 
на н;с не е да нагаждаме, а Да 
'посочим едно твърде отрица
телно явление-впечатление, за 
което трябза да се заинтересу
ват не само родители, учители1 
йо и обществено-политическн- 
Те организации...

Става дума за посещение иа 
кръчмите от страна на учени
ци. за тяхното задържаване и 
й траене на хоро в кръчмата.

На 15 декември кръчмата в 
Гогона Лисина беше изпълнена 
с хора. Между тях имаше и хо 
ра със семейството си...

По едно време, един хлапак- 
учнеик се разплака и поиска 
да си иде. Татко му властно 
го спря. Детето се отдръпна в 
един ъгъл и продължи да пла 
че. Никой н° му объпна виима 
ние и то поутихна. В същото 
роеме негови съученички иг 
раеха редом с пияните...

Мисля че не е нужно да опи 
сваме станалото, защото зсеки 
може да си предстази как из
глежда и какво се говори в ед 
на кръчма, където алкохолът 
е развръзал езиците. А децата 
слушуг това. Възприемат..

В също помещение се нами
рат и преподаватели, които (о, 
Иронио!) не елин път са гозо- 
рили за отрицателно въздейст
вие на алкохола, не един път 
сме им чзли трогващи разкази 
КъАето бащата- пияница упро 
Настава, рязорява щастието на 
семейството...

И пред техни очи същите де 
Ца. на които преподават и че 
тат хубавите разкази, играят хо

ра редом с пияиите...
Отговорът, че щом родители 

те- не водят сметка, та те ли да 
волят говори, че за зъзпитане 
то на децата не е по-сериозно 
и по-задълбочено продумано. 
А в същия ден беше и родител 
Ска среща.

За таза. че има несъзнателни 
родители които мислят, че пре 
подавателите са виновни за въз 
питетието на тяхното лете, ня 
ма да говорим. Защото една 
майка (?) на родителската сре 
ща пред децата се изказва, че 
преподавателят го моази(?). Мо 
же ли тогава преподаз 'ггелят 
утре да иска от детето послущ 
пост.

С последните думи не оправ 
дазаме преподавателите, защо
то. напоследък между методи 
те на възпитание се намира и 
наказването. А те могат' стро 
го да накажат влизането на у- 
чениците в кръчамта. На уче
ници, които в годините си въз 
приемат всичко...

Нека направят всички роди
тели равносметка, колко се гри 
жат за правилното възпитание 
на своето,дете, па тогава да се 
изказват по адрес на препода
вателите. а нека преподаватели 
те направят за себе си равно
сметка — колко полагат грижп 
за празилното възпитание за 
насаждане на социалистически 
дух у младите.

Вина имат и общестзяно-по- 
литическите организации, кои-' 
то не водят достатъчно смет 
ка за Възпитание на възрастни

тпевога

ДИПЛОМО, ДИШЮМИ1Ш • • •
Само оня. който не е полу

чил диплома не може да знае 
каква радост причинява тя. 
Диплома — ех, всички пътинтя 
са открити. . .

Но. в тежнение да обогатим 
езика, от дипломата започна 
образуване на думи, чийто ко
рен е диплома. Така се роди 
ДИПЛОМОГОНСТВО или дип- 
ломство, ДИПЛОМАТ (на прост 
език „лъжливец”) и т. н.

И аз си имах приятел. Мно
го добъ© приятел. Споделяхме 
вснЧки мечти, блянове, копне
жи... „Ех, да дипломираме е- 
дин път!” — казвахме и чувст
вувахме се така силни, всемог
ъщи...

Случи се, че приятелят ми 
дипломира преди мен. И раз
бира се, потърси си нова ©реда 
— дипломирали хора. Отноше
нията ни съвсем се прекъснаха 
а чувствата изстинаха...

Днес, той е преподавател в

едно малко градче. Пристъпя 
пристъпя из улиците сякаш се 
движи по някакъв дипломски 
път. Не вижда никого, а най- 
благо казано, вярва, че по-учен 
човек ог не го няма... Ще каже
те, че петня "ояека. Нс. Не за
виждам му,- Но...

И аз Надявахдипломирах, 
се, че сега и аз съм му следа 
че ще подобрим отношенията 
и етапите чувства ще възкръс
нат. Но...

По начало гтиятелът ми се 
останал същият. Започнахме 
дискусия за педагогическата ми 
съл. за научните постижения, 
а той все върти глава съмни
телно... ..А има ли тоя учен ДИ 
плома?!” „Ех...” — махн се пъ-

каккияат не може

ка приятеля ми ггренебрежител
но.

„Да ти кажа — каза повели- 
щом имаштелно диплома, 

повтарям, имаш ли диплома — 
ти си а лък бог, свой бог, раз
бираш...”

И пак се понесе из грьтя на 
дипломствого без да забелязва 
просто смъртните си съжите
ли. !пе.От. Николов Ст. Николета
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ПЕНЬО ПЕНЕВУЧИЛИЩЕ, УЧЕНИЦИ РОДИТЕЛИи
в дискусиите по въпроса на 

учебното Дело у нас, з послед 
Но време, централно место зае
мат устройството и проблеми 
те на всички видове средни у- 
ччилища. Цел на тези диску
сии и предложения е да се тру 
дностите, от който и да са хар4 
ктер, по-успешно и по_бързо ре 
шат. На проблемите от въспита 
телеи и образователен харак
тер 'винаги се е обръщало осо
бено внимание па и сега са те 
въпроси които се обстойно об 
съждат.

Именно във връзка с тези дзе 
основни задачи на средните у- 
нилищр; се споменават, освен 
учителите и уениците, и редица 
други така наречени извънучи
лищни фактори. Те и до сега 
са вземали дейно участие з жи 
вота на училищата и допри
насяли за успешното решаване 
иа проблеми с различен харак
тер. Учителският колектив не 
постеия вече Въпроса да ли е 
нужна техната помощ или не 
кто въпроса за зормите на сът
рудничеството. Родителите заед 
но със Съюза на младежите са 
най-сигурния и най-пряк път 
за свързване на училището с об 
щесгвената среда и затова е по 
требно чрез нови форми на съ 
трудничество да сй те активи
рат до максимум.

Родителско-учителската! сре
ща одържана през първата по 
ловииа на месец декември т. г. 
на която присстзаха също ръ 
ководството ма Училищната об 
щност и ръководството на Съю 
за на младежите от училището, 
отчете дейността на новосфор
мирания Съвет на. родителите 
като успешна макър че той съ 
ществуза едвам или два месе- 
ца. Тази форма па сътруднича 
ство, която не е единствена, по 
Каза че съвременият родител е 
способен с разбиране да приа 
тъпва към разреитвйбгето (н1ъ 
въпроси из живота на училище 
то Но това сътрудничество о- 
казва полезно въздействие и на 
самите родители т. е. то дава 
възможност и Върху родители 
те да се дейсгза образовател

но. Все още, на пример, има ро 
Ангели които не схващат проме 
ните в пс!ихата на детето в пе
риода на пубертитета. Особено 
много грещат те когато не взи 
мат под внимание желанието нц 
детето си при записзането му 

средно училище. След завър
шване на. основното училище 
на бъдещия средношколец е ну 
жна помощ при донасяне на 
решение в кое от средните у- 
чилища да продължи образова 
Нието си. Притова трябва пре
ди всичко да се имат 
вид неговите склосности и же
лание. Дд ли, обаче, е това та 
ка и иа практика могат да ни 
покажат следните примери:

Всека учебна година и почти 
на зсека учителско-родителска 
среща се дискутира върху при 
чините за слабия успех в някои 
паралели от първия клас.
На съвещанията с родителите 
и други фактори за отчетни вей 
чки други причини (неуразнове 
сено предзш-иие, промяна на 
'Среда и други) само се никак! 
не дисктуира върху следното: 
Зъщо на втория конкурсен из
пит през м. азгуст са се явява 
ли също такова число кандида 
ти за вписзане в първи клас на 
гимназията както и през месец 
юли а иякогзш и повече? Къле 
са тези ученици през този ме- 
с^>ц? От техните свидетелства 
се вижда че са те завършли ос 
новното училище с успех, до
бър брой от тех с много добър 
или отличен успех. В последни 
те три-четири годили това яв
ление се повтаря всека година. 
Отговор на този въпрос може 
да се намери на гърба на свиде 
телствата,. Всеко от тех е укра 
с)ено” с един или два печата 
на различни струнни училища а 
покрай тех стои обикнозено об 
разложение че кандидата не е 
приет поради прекобройност. 
Някои са приети в струнното у 
чилище а продължават образа 
ваннето си в гимназията. Тук

ще те школувал! с по-малко ра 
зноски” казал бащата когато 
узнал за желанието на детето 
си. Някои от децта не се ни о- 
питват да конкурират в струч_ 
но училище понеже от по-рано 
знаят ..възможностите ' и рас- 
положението на родителите си 
и с тех броя на онези които и 
даат в гимназията по принуда 
става още по голям. Следов^те 
лно деца които са с годиш! на 
РеА мечтаели че ще бъдат доб 
ри зъботехници, техници, по.ма 
щници лекари и друго, по една 
или друга причина са принуде
ни да се школуват в училище 
кето им не е при с рдце. Да 
ли е възможно едно бързо ос
вобождаване от те‘и мечти, ед 
на корена промяна във вътре
шността на децата, която би се 
резултирала з едно сериозно и 
с воля учене в гимназията? Не 
осъщесзтеното желание не да 
ва спокойствие на много от те- 
ви деца и по-късно когато са те 
Възрастни хора. Родителът е с 
небрежното си отношение към 
желанието на Детето си напра 
зил неволно такава драскоти
на в психата му кояТО не мо
же често с нищо да се заличи 
а понякога се превръща в опас 
на река.

Ние тук нямаме институт за 
професионална ориентировка, а 
мненията на учителите от осно 
зното училище се често прена 
брегават от страна на родите
лите. така че и този факт по
казва от колко голямо значе
ние е ролята на родителя в то 
ви момент. !

Да вземе друг пример. Ня- ! 
кои от децата завършват основ 
ного училище с най-ниска пози 
тивна бележка — задоволите
лен (2). Известно число от тез-‘ 
ученици стават по късно, в сред 
ните училища, солидни и завър 
шват ги с успех. Но болшинство 
то от тях губят по 2—3 години 
и на края нагшскат училището.
Да ли са тук взети под внима
ние способностите, склоностите 
и желанията на тези ученици 
Техното усъгласяване е отделен 
въпрос).

Ако се проследи една група 
ученици от пързо отделение па 
ао завършването на основното 
училище тогава може да се за_ 
беляза следното: От начало та 
зи тупа върви компактно, ма 
лък брой деца изостава и по 
отношение на труделюбие и по 
отношение на знаине. Любовта 
към училището във всички у- 
ченнци е голяма. Тази любов се 
обаче з течение на обуечнието 
в една група ученици преобраз 
ява в любов към умствения 
труд в другите групи з нещо 
друго. Плановете, конто се за
раждат в Детската вътрешност, 
водят първата група деца в тех 
ните мечти, и понататък през 
училищата докато другите съ- V. 
що в мечите си се насочват към 
работилници, фабрики или пе
шо друго Щастливото бъдеще 
следвателно на такъв ученик не 
е осигурено само с това ако са 
родителите успяли да го впи
шат з гимназията. Това ясно по 
каза сега една група ученици 
от п-ърви клас която още з на 
чалото на тази учебна година 
напусна скамейките и потърси 
нови пътнтца към бъдещето ей

Гимназията като общеобразо 
Еателно заведение може да под 
готви ученика за успешно след 
•зане на болшинството от факул 
тетнте. След въвеждане на о- 
бучението по избор тя може 
донякъде да задоволи желание 
то и на тези ученици които са 
искали да се школуват в някос 
друго училище. Но детето с за 
зъощено основно образование 
иска пълно и бързо осъществя 
ване на мечтите си. Гимназия 
та отлага това за по късно — 
най-малко за четири години.

Намираме се пред завършва
не на първото полугодие на та 
зи учебна година когато роди 
телите моагт вече с известна 
сигурност да предостазят с ка
къв успех ще завърши техния 
ученик последния клас на ос
новното училище.

Тоза поттиква и родителя и 
ученика все по интензивно да 
размислят върху понататъш
ното му школуване. Решенията 
ще бъдат много по добри ако 
се при донасянето им имат в 
предвид и желанията на учени 
ците.

НИЕ ОТ
ДВАДЕСЕТИЯ ВЕК

в Говоря на вас.
потомци—наследници.

от твое име.
съвременник мой!

Говоря
по волята

на строг заповедникпред-
сърце човешко

се казва
той!

Късче по късче
на деня от твърдината

своето щастие
откриваме

ний;
троха по троха

го събира Родината
й глътка по глътка

сладко го пий.
Утре наистина

по-щастливп
ще бъдат

ония, които
ще дойдат след нас.

Те с възхищение
за труда дш ще съдят

и искрек ще бъде
благодареннят глас!

Задцстоо с
с пот кървава ний

сега крачи,и,
пороя на трудното

занрищилп в яз!
Задцото сме

първите разузнавачи
на комунизма

към ранния час;
Ний сме

разсъмването
трудно и свежо!

На техния ден!
Ний без протест 
на нашия век

огромната тежест
на своите плещи

пенели сме днес!
Кога е виждала

това
планетата?

Кои са стояли
така

на пост?По иовод едно иредешавяне Към бреговете на пови столетия 
ний сме едно

Кой е оилоЬорен за 

качесшЬошо на йредсшаЬленияша

мост!поколение
Не е ли

радост голяма.
велика

да знаеш
В чест-Деня на републиката 

учениците от средно икономи
ческо училище и гимназията в 
Босилеград се представиха пред 
гражданите с пиесата ,,Опеча
лената фамилия” от Бринислав 
Нушич. Една седмица по-къс; 
но същата пиеса бе изпълнена 
и пред гражданите от Райчн- 
ловци.

С предстазянето на ученици 
те в Босилеград и Райчиловцн 
може да бъдем и доволни и не' 
доволни. Ще сме дозолни дотол 
!кова, доколкото изхождаме от 
факта че учениците са; единстве- 
ни-ноентели на културно-забавн! 
ия жигзот в града единствени, ко 
иго от време на време с подгот 
вена пиеска, програма или. кул 
турно-забавиа вечер разбият 
савгната и монотоността на 
провинцията. Но не сме довол
ни от качеството на изпълнения 
та. защото, без изключение, 
всички досега представи прог 
рами. пиеси можеха да бъдат 
далеч по-качествени, по-интерг 
сми. по-подготвпйт. . .

Макар и с такова качество на 
програмите, гражданите са до
волни от тях. Доволни са защо 
го виждат, че техни деца из ли 
зат, представляват, рабтоят. Но 
н на
се имзъкне слабата подготовка- 
непрочувствено и понякога не 
заинтересовано представляване. 
Оправдание за тоза търсят в' 
нямаме на сили.

Дали наистина няма сили и- 
ли причината се крне на друго 
Място?

Веднага, решително ще отго
ворим — не! Сили има. Има и 
таланти. Но липсва друго. Лнп 
сва нскрената. сърдечна, заш- 
тересована помощ на препода
вателите. Най-често те прпус- 
кап- учентщнте на ..самодей
ност”. Повре-меиите надглеж- 
дания (не по-големи от десети

на минути) са лишени от сери 
озни, професионални напътст
вия, съзети. Защото преподавз 
телите гледат час по-скоро да 
си отидат.. .

Такъв е случаят и с пзпълне 
нието на „Опечалената фамилн 
я*. Макар че за нейно подгот' 
яне официално е била задълже 
на преподавателка по сръбски 
език, тя наминала няколко пъ 
ти дала няколко съвета (като 
при тоза се задържала пет-шес 
тнадесет минути) и с това се 
изчерпила нейната дейност. Не 
що повече 
нужно Да дойде на прдестаз- 
лението в Райчиловцн.

Оттук изникват Няколко въ
проса, които ме се отнасят са
мо до споменатата, преподава
телка. Същите въпроси се от
насят и до останалите, а най- 
много до отговорните в учили
щето, които трябва да си ка
жат думата. Къде е съзнателно 
то изпълнение на поставената 
обществена, задача, самоиници 
ативата иа преподавателите, съ 
знателността и отговорността з 
изпълнението на най-блогород 
.ната задача — възпитанието на 

подрастващите поколения, на 
заждане у тях трудов навик и

какво
и защо

си говорил? —
За нищо аз

никога
е никого

такава радост
не бих заменил!
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тяхното око не може дз
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Макар и едностранчив оста 
ва изводът, че у преподавате
лите личните цели са надделя 
ли обществените, че една от 
причините за слаб успех, неза 
интересованост на учениците 
— за училищна и извънучили
щна дейност — се крие у пра 
подавателите, у тяхната неззин 
теоесованост.

И да недоумяваме защо преА 
стазленията Са слабокачестве- 
нп. Защото за качеството пре
подавателите са отговорни!

■
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Довечера ще посрещна Новата година У дома.
Ст. Николов Фото Гулкй Будацч3
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ЕДРА ШАРКАновият
КОЛУМБ

ч&рдйпи те-мм

ва е задължителното поголовно 
ваксинираме на бебета от 6 до 
12 месеца и двете повторни зак 
синации преди тръгване на учи 
лщщк и в по-късния период а 
случай на егшдмеия в някоя 
друга страна също така се пред 
прие|Мат защитни мерки, как- 
зито са санитарна охрана на 
границите, задължителна реи
мунизация на всички отиващи 
в чужбина, КъДето съществува 
опасност от заразяване и иа зси 
чки, които влизат в нашата 
страна.

болни. Попадналият вТази болест О известна на чо служва 
вечестзото още от най-Арсзни- човешкия организъм вирус на

едрата шарка бързо прониква 
в кръвта, а чрез нея във всич
ки вътрешни органи. От момен 
та на влизането на вируса до 
появата на първите признаци 
на болестта обикновено мина
ват една до две седмици. На
чалният стадий не е толкова 
характерен. Температурата се1 
покачва до 40 градуса, болният 
страда от силно главоболие, 
болки в мускилите и в кръста. 
След като температурата спад 
не по кожата иа човйка се поя 
вява характерен обрив, който 
отначало прилича на зъзелчета, 
а после презръща в прозрачни 
мехурчета, които загнояват и 
към края на втората седмица 
засъхват По време на гноене
то на мехурчетата температу
рата се повишава и обикнове
но се появяват усложнения в 
белите лпобовй. сърцето и бъб 
реците. В този стадий най-чес 
то и настъпва смърт от едрата 
шарка.

В хладната, пълна с червеникав полумрак стая иа глав
ния директор влезе един човек. Той се доближи до голямото 
махагоново бюро, свали протрития си каскет и каза:

— Добър ден. Аз открих Америка—
-— Какво-о? — недочу директорът.

— Открих Америка! — тихо повтори влезлият,
— Ти с всички ли си? — запита другият, като в гласа 

му се долавяше вече известна грижа за човека.
Тогава откривателят надълго и нашироко разказа как 

Със свои средства екипирал кораб, о какви трудности усплл 
да набави провизии и колко1 опасно било пътуването. Но всич 
ко това било нищо в сравнение о величествени; миг, когато тОй 
С изнурен глас викнал: „Земя!” Пред него само на няколко 
морски мили лежал новият континент. Разкошна растителност 
покривала тайнствените брегове, чудноват животински и пер 
яат свят шумял! в дебрите му... _

— Аз взех някои образци от тамошната флора и фауна, 
влязох във връзка с туземното и им съобщих, че ги обявявам 
за членове нд нашата профорганнзацпя. Дори им събрах член 
ежи внос за шест месеца — завърши развълнувано своя раз
каз пътешественшсът.

— Добре — каза директорът ,но въпросително израже
ние не слезс от лицето му. —<- Я почакай да свикам съвета! — 
след кратка пауза добави той.

Съветът се събра бързо. Директорът се почеса по носа

Те времена.. Най-гслеми епиде
мии обаче са били отбелязани 
през VIII век когато една десе
на част от езропейското насе
ление стана жертва на тази бо 

Окриването на ваксиналест.
дротив едрата шарка, което ста 
ма десетина столетия след та
зи голяма епидемия намали до 
голяма степен епидемиите, та
ка чс днес те се ограничават
главно иа, Индия, Пакистан, И- 
ран и още иякои азиатски, а 
също така и африкански стра 
ни. където ежегодно страдат 
десетина хиляди души

Цветко КолевПричинителят иа едрата шар 
Ка, е внрус отличаващ се с ви 
сока устойчивост към въздей
ствието на факторите от външ 
пата среда. В изсущено състоя 
иие той запазва своята зарази
телна мощ и по Пяла година, 
което играе голяма роля при 
разпространението на тази бо
лест. Заразяването става по ня 
колко начина, най-често при

Маймуна
шофьори каза:

— Оня, дето: чака вънка, взел, че открил Америка -.
— Хайде бе!! — казаха в един .глас всички.
— Какво ще правим! сега?!
За първи път от толкова години съветът усети нотка на 

безпомощност в гласа на своя директор.
— Да пуснем заповед по цеховете — предлози! първият

Джон Мен Леод от Лейяленд 
(Флорида САЩ) просто не вяр 
вал на очите си, когато покрай 
него минал автомобил със ско
рост от 120 клм. на час. а шо
фьора била маймуна! Човекът 
все пак се опомнил от начално 
то недоумение и от най-близ
кия телефон обадил на поли
цията, която веднага се втурну 
ла след автомобила и наистина 
установила, че спортният авто
мобил карало шимпанзе, дока- 
то неговият господар и треньор» 
някой си Роберт Щовер безгрк 
жно седял покрай него.

Декуванео е много трудно.'вдишване на заразен въздух, 
прах или при пряко обшлязане' Най-могъщото и сигурно сред 
с болния и ползване на пред. ство з борбата с тави болест е 
м'етите около него Възможно е превентивната имунизация ко- 
болестта да се премесе и чрез ято в целия свят почти се про 
трето лице, което например об

заместник-директор.
— И какво ще пишем в нея?
— Нещо така... По-орнгинално. Например „Преплувал о- 

кеана при най-лоши битови улевия, по изпълнил своето обе
щание...” —~

зежда по един и същ начин и 
върху хора на една и съща въз 
раст. Имунизацията постигната 
по такъв изкуствен път не е 
Дълготрайна — тя охранява ор 
ганизъма от заболяване 
3-—4 години. Дълготрайно оста
ва имунизиран оня който е пре 
боледувал тази страшна болест, 
обаче такива хора са малко,

Повикаха откриватели.
— Значи Америка откри?
— Открих я.
— А кей ти възложи да я откриеш?
— Никой.

на само

двееше
синове

Съветът не вярваше на ушите си.
— Как така никой!?
— Така.
— Значи никой не те е викал, не те е инструктирал за... 
—- Не.
Настъпи паника.
— И все пак никой не ти ли подхвърли, че бн било до

бре, ако откриеш Америка? — с известна надежда запита ди-

Срещу тази болест у нас се 
предприемат педица превантиз 
ни мерки — на пързо място то

Ибън Сауд, крал на СаудийО 
ка Арабия, се счита за глава на< 
•най-многолюдно семейство в св 
ета. Счита се че има над 200 сн 
нове, а броят на дъщерите му 
не се знае изобщо, защото тях 
никой не преброява. Разбира се, 
че има и много жени. Сауд има 
4 официални кралици. 38 офи
циални държанки и около сто
тина; неофициални. Всеки десет1 
дена му се ражда по едно деге 
средно Женските новородени 
остават при майка си и растат 
с тях в харема, а мъжките се 
Приемат от бащата и получават 
солидно образование и възпи
тание. Интересно е да се напом 
ни, че неговият Съвет на коро
ната бил съставен изключител 
но от негови синове.

ректорът.
— Не, никой не мн е подхвърлял.
— Чткай бе, чоеск — ядоса се глаЕният счетоводител. 

— Ти вей пак преди да тръгнеш, не пс-пита ли някого? Не по 
иска ли разрешение? -----

— Не! — с варварска упоритост отговори човекът.
— Е как така, без никой да ти е разрешил, ти се осме

ли да откриваш Америка? — вече заплашително запита пред
седателят на профкомитета.

— Но аз не знаех какъв ще бъде резултатът от моето 
пътешествие. Аз... — смути се откривателят.

Аз-мас! Знаеш ли каква каша ни забъркваш! Ами ако 
ое окаже че някои не са съгласни: с откриването на Амери
ка!? А!?

Но в края на краищата хората от съвета се оказаха: хо
ра и не стигнаха до крайност. Те само строго смъмриха неди
сциплинирания откривател и по домашному потулиха цялата 
история... ВАСИЛ СТАНИЛОВ

(НР България)

ЗАБРАВЕН ВСИЧКИ
Американската общественост случай обществеността бе 

неотдавна живо се заинтересу
ва за случая на Ричард Хонек, 
който цели 64 години се нами
ра в тъмницата на град Чесгьр, 
в щата Илионис. Той бил осъ
ден на доживотен затвор още 
1899 година, зарад убийство на 
девойката си. Тогава бил на 
двайсет години. В САЩ осъде
ните на доживотен затвор оби
кновено се освобождават след 
20 години, ако са имали добро 
поведение през това време. О- 
баче този човек по някакъз сл 
учай бил забравен. За неговия

заин
тересузана едвам когато един 
репортер от радиото, който по_ 
сеил тази тъмница, намерил то 
зи нещастник, който 64 голини 
не бил излязъл от тъмничните 
стени и който от 1900 година на 
сам не получил нито едно пие 
мо, нито пък бил посетен от ня 
кого. Веднага след публикуване 
то на неговия случай по радио
то той получил над 3.000 писма 
и много подаръци, а Комитетът 
за помилваме разгледал негова
та история, обаче не го оезобо 
дил Един член на този коми

тет е заяазил пред журналисти 
те, че трябва да се държи смет 
ка за много неща, при решение 
то да. бъде освободен, и то в не 
гов интерес. Този човек не знае 
как се живее вън. Цели 40 годи 
ни единствената работа му е 
била да реже хляб за затворни 
ците Какво може да работи, ко 
гато илезе? Мнозина хора и ре 
лица учреждения са му предло 
жили зриют, обаче и самият 
той не е раззоложеи да мета 
наина на живот в 84 година. Последно новогодишно задължение на Бай Онзи
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