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Плепум на Централния комитет на СК в Сърбия за възпитанието на младежта

ДНЕШНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ СЕ СТРЕМЯТ КЪМ 

ЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВО, НО НЕ СА ОСВОБОДЕНИ
ОТ НЯКОИ ОТЖИВЕЛИЦИ

На 8 януари бе проведен де
вети пленум на ЦК на Съюза 
на 1сомуягнетите в Сърбия, посве 
тен на проблемите на възпита

шата младеж и как ръководел} 
вата и организациите на Съю
за на комунистите работят о 
младежта.

во. В разни изказвания и ста
тии от този зид като че нред- 
намерио не се вижда и сс пре 
мълчаза че това общество, ко
ето е проникнато от големи 
пропгвоположностн е все пак 
единно че хората на днешнаат 
степен на обществено развитие 
установяват взаимните си отно| 
щения на б -зата на диалекти» 
ческото единство на тези протн 
воо чия. Те 1 го означават, чц 
можем непримиримо да га пра 
тивопостазяме една срещу дру 
ги по свое нахожданне, затова 
когато се касае за разрешава
нето на тези протизоречпости 
в .рзнн препоръки конто идват 
от различни страни съществу
ва голямо объркване.

В ггг-е^гямпта на СЮК име- - 
Ино като гозорехме за тези про 
тиворечия смс изтъкнали, че 
тс ще бъдат преодоляши с но( 
В1ггс идейни и политически 14 
материални победи на социали 
зма. Подчертай-\м — на социа
лизма, което значи че винаги 
трябва да останем на техните! 
позиции, като критикуваме са
ми себе си, говорейки за слабо! 
сите и неравномерностите на 
своето общество и за изнамич 
райе пъти-та за разрешавана 
Ва тези противоречия.

Като критикуват и изнасдИ 
тези противоречия някои хора 
искат да представят нашето о 
б!м.егтр.о раг-я като че ли е запа
днало в някоя задънена ули
ца раздузайик и обобщавайки) 
едно или друго явление. През 
Изтеклата година ние осъщест
вихме действително големи уо 
пехи в развитието на общества! 
то както в материално полити 
Чреко и културно отношение та 
ка и по отношение стандарда.

Но ако се пише само
и темите създава 

се впечатление като че ли ни- 
цто не сме постигнали за подо! 
бряванее жизнените условия Я 
жизненото равнище. Тук има 
доста примери и не мисля да 
Изброявам редом зричко за ко 
ето съществуват подобни обър 
квания.

Като изтъкна че на практи
ка сме по-чузетвителни когато 
някой критикува дадени бюро! 
кпатични прояви и да протъл- 
куваме това като критика на! 
системата дъпжзата и Парти: 
ята и по такъв начин заст^ва^ 
ме зад нещо което сме осъди
ли критикували той продължи?

(Следва на 3 стр.)

дейност на жената. Съюзът на 
■младежта обаче не се чувстзу-г 
ва досттъчно. Младежие ни ка 
азат. че не били самостоятелн“ 
Нека започнат самостоятелни 
акции, нека да се заловят с е- 
дин или два важни проблема и 
резултатите ще дойдат.

Не зная дали таза е всичко 
■което трябва да се каже, но 
мисля, че вместо разговори да 
ли Съюзът на .младежта тряб- 
еа да има своя епецифич- 

физиономия,
!за да му помогнем, та по-успе 
шно да решава дадени задачи, 
Конто бяха изброени в докла-

кова каквото е. Ако се запита
ме дали сме предприели всич
ко необходимо за попразяне на 
това положение може да се от 
говори, че не сме. Не казвам, 
че нищо не е направено. Напра 
Зено е. И ако бихме тръгнали 
редом от една до друга инсти
туция можем да видим, че има 
известен напредък, обаче счич 
/Там че още в достатъчна сте-' 
иен нито сме се организирали. 
Пито сме изнамерили опреде
лен начин за по-бързо премах
ване на недостатъците и по-бъ 
рзо усвояване на положително 
то. Същестзуза и определена! 
съпротива в тази насока и тоза 
йе трябва да се подцени. Има 
и между комунистите дори из 
еестен брой хора, които мис- ■ 
лят че изтъкрлчото през после 
дно време в Съюза на комуни 
стите не е уместно, че зад ня
кои наиш рещения и станови
ща преди всичко, когато се ка
сае до отношението към култу
оггя-тя го"о гггвоотитг опаснос
ти от връщане към бюрократи 
зма, от поврат към еди-какъв 
Ьи центоализъм. и гго. Доуги 
пък запад опортюнизъм или сл 
Ьбо познаваме на нещата, не бя 
ха достатъчно дейни.

тряб-на

да.
Що се отнася до възпитание 

то на младежта ние искаме да 
го поставим така. както за то 
ва е говорил другарят Тито. 
Преди всичко искахме да зи- 
дим какзо е съществуващото 
положение, да погледнем дали 
сме предприели всичко необхо 
дгшо. дали Съществуват отпо
ри на политиката, която прове 
ждаме и как е прието казано- 
от от дпчтаря Тито и за какзо 
е разправяно на нашите плену 
ми.

Когато става дума за положе 
Нието, ние тук го изнесохме та

Обществената трибуна да се ползва 
свободно, ио и е отговорност

Трябза да продължим да раз 
биваме такъв климат и такива 
отношения, че хората да полз
ват езободно 
Трибуна, да говорят свободно, 
да гаппат на пазлични общест
вени теми обаче е неояходимо 
Това да се прави отговорно. 
Тук особено имам предвид ко 
мунистите, защото е ясно, че 
такава съпротива ча която гово 
рих—-а което не искам ва ггроце 
Ия — ще има толкова или по- 
Зече ако не се противопоставим' 
По решително, ако не бъдем по 
(•дейни.

Ето да вземем някои от тези 
'Въпроси, по които, през после 
Дно време се пише и разисква/ 
в различни статии по списания 
та и т.н.
‘ Всъщност, тезисите на не ма 
Ако такива статии, дори идео- 
дпптчояки студии, политически 
становища и „аргументации” се 
свеждат до искането „култура 
(та да принадлежи на култура
та?’, „да не се намесва никой 
отстрани’', „че всяка намеса е

бюрократизъм’’ и подобно.
Или да погледнем как реаги 

!раха срещу процеса по повод 
филма „Град” или срещу оня 
в Нови Сад, не само единици, 
(но и някои списания и вестни 
■ци у нас. Дори някои които 
«критикуваха това оправдано, 
като критикуваха не искаха да 
кажат че става въпрос за из
ключителност до един или дза 
случая, но всичко това охара
ктеризираха като израз и стре 
меж към частична намеса на 
властта, дъ.ржазата и Съюза 
на комунистите в свободното 
художествено създазане.

Аоугаот! ние постоянно гово 
рим. че нашето общество е гтоо 
никнато от разни ггоотиворечия 
че те ср о-ястоят в топя или о- 
нова, обаче когато разглежда
ме тези противопечпя и нерав 
номепността в ц^ззитието и о 
собеио разглеждане положение 
то на хорята идем така ляд-»- 

чр то се ттпевръ. 
Ша в назадничаза критш<а на 
самат система на тоза общест

Труд за социалистическото изг раждане обществената

■ Идат,кла се, че младите хора 
проявяват високо чувство за о 
бу.цествеии Задължения, съзна 
телно и съвременно 
ние към труда и ученето жив 
интерес към събитията в стра 
Мата, към обществените нроце 
си и политическите проблеми 
в света. Също така се казза, че 
мнозина млади хора вече 
заели отговорни места в общес 
твото.

Нието па младежта- Тъй като 
тази тема даде възможност за 
широки разговори по много въ 
проси основната насока н 1 Пл 
енума, специално на доклада из 
песен от Милойко Друлович, 
член на Изпълнителния коми
тет, беше договорът по следни 
те четири въпроса: възпитател 
мата работа, проблемите на ра 
ботшгчерката младеж, недора- 
зуменията в разговорите за на

отноше-
за тру

са

Реч на Йован Веселинов
рито са радиото, телевизията, 
печата, издателската дейност, 
(списанията, училищата за кое
то сггаиа дума. Считам, че това 
би могло и е необходимо да се 
работи, обаче не само като съ
биране на следения, ко и като 
даване на инициатива, органи 
зиране на договори и съвеща
ния. Нашите младежки органи 
зациц, като проучават някой 
проблеми на младежта, могат 
да ги изнасят пред Общинската 
скупщина, за да се знае, че то 
зи въпрос е повдигнал Съюза 
йа младежта или да дойдат в 
Скупщината на Сърбия, з ня
коя камара и да разискват по 
тези въпроси. Също така, кога 
то се касае до някоя чисто по 
литическа акция, трябва да се 
Нриеме казаното от другаря 
Друлович, младежта да се зае 
ме повече за да се види и почу 
вствува самостоятелната роля, 
която трябва да притежава на 
шата младежка организация.

- Накрая на Пленума произне 
се заключителна реч секретар 
ят на ЦК на СКС Йован Весе
Л1ШОВ.

Той изтъкна следното: *ТЛ тто Т-Т «1/ПГЯ

Когато става въпрос за рабо 
тата в Съюза на младежта, ст
рува ми се, тук по начало няма 
неуяснени въпроси. Може да 
се говори само за това, дали 
работите са уредени по-добре 
или по-лошо, дали Съюзът нй 
младежта ое занимава с най- 
важните проблеми, например, 
когато става дума за политиче 
ско възпитате,шата работа з о 
рганизацията. Много повече са 
(проблемите, които ръководст
вата на Съюза на младежта тряг 
Сза да поставят пред други фа 
•стори, които влияят върху въз 

на младежта. Да взе 
Централния

питанието 
мем примера на 
комитет на Съюза на младеж
ка з Сърбия. Защо той не е по 
-активен и по самостоятелен 
по отношение факторите как-

Съюзът на младежта не се 
чувствува достатъчно

като ни е необходима. По със
тав, по организационни форми 
и методи тоза не е СКОЮ, но 
като такава е необходимо да се 
(почувствува по-зцачително. V 
Нас много повече се чувствува | 
дейността на Синдиката и на! ! 
Конференцията за обществена

В Съюза на младежта в Сър 
бия има 700.000 членове. Младе
жките партийни кадри, които 
работят в Съюза са многочис- 
левш и способни. Когато оьзда 
захме тази организация ние о 
определихме » обществената й 
роля. Това'е организация, как- Младите са носители на физкултурния живот у нас



БГАТСТ «О* 1

Пленум на Изиьлнишелния ошбор на ОО ССРН 
в Босилеград____________>

ЧленоЬеше на СЮК шрябЬа да 

рабошяш и Ь оршнизациише 

на ССРН
Изпъ ква причината някои заказани 

събрания да се провалят.
Най-голяма част от вината 

бе стоварена върху ръковод- 
стваата на местните организа
ции. но отделно бяха; „критику 
вани” отделни комунисти, ко- 
ито се отнасят с подценение 
към дейността на Социалисти
ческия съюз, сами не плащат 
членския внос, не присъству- 
ват на събранията отказват вся 
какъв вид дейност...

За преодоляване на такива 
погрешни представи и мнения 
у отделни комунисти Общински 
ят комитет на СК в Босиле
град Ще предприеме решителни 
мерки.

Ссвен това, в дискусията се 
изтъкна, че много и много се 
говори, а твърде малко се дей- 
СтеуЕа.

Като заключение по тод въ
прос бе взето решение — повс 
че грижа около подготвянето! 
на ръководните кадри, местни
те ръководства да изучват проб 
лемите, да оразнообразят меТо| 
да на действие н за всички въ
проси да се 
пред гражданите, да се обсъж
да комуналната политика в сто
панско-икономическо отноше
ние...

По въпроса за миналотодиш 
пасивност на Народния у

Първото заседание на 
лнителнил отбор на общинския 
отбор на ССРН в Босилеград, 
на което присъствуваха пред
ставители па ме стаите органи
зации, ръководството на Народ

Общинскотоиия университет, 
синдикално вече и др. 
твърде интересно по своя дне-

бе

пен ред.
■ На заседанието ояха оосъде 

членскияДимитровград
завъпросите:

внос от миналата година,
кои организационни
работата на народния универ
ситет в Босилеград.

Привидно въпросът за член
ския внос, както 
за организацията и ииформаци 

изглеждат неиптересни- О-

ни
ня-

Народнн представители на посещение в Димитровград проси

В близко време телевизия и въпросите

ите
баче дискусията, която след то 
ва се разви, показа, че и по 
членския еиос сс познава дей

на ергаанизациите. В
и Домът на културата ще тря 
бв(1 из основи да се реновира. 
Известна помощ и в това отпо 
щение ще е нужна, 
рът, с който той разполага съ 
що е дотраял и ще трябва да 
се възобнови. Иначе, с насто
ящата организационна постано
вка на Центъра за култура и 
забава съвсем сме доволни, за
явяват народните .представите 
ли. Виждаме, че тази нова ор
ганизация, или както вече л на 
ричате „комбинат за култура’’ 
ще съумее правилно да води ку 
лтурната политика в комуната 
— заявиха ма края народните 
представители.

Народните представители Ни 
кеша Рачич, член на Републи
канския отбор за културно- 
просветни въпроси и Арго- 
слав ьоичич, на ку-.ур-
но-проевтетното вече на Социа 
листаческа република СъР-бия, 
пребиваваха тези дни в Димих* 
ровгард, като обстойно просле
диха културно-битовото равня 
ще на Димитровградска комуна 
и неговите перспективи и потре 

седемгодишния план. 
Корееподентьт на вестник 
„Братство” в Димитровград во 
ди разговор с тях за бъдещата 
културна политика на Димитро 
вградска комунпат

Народните представители дру 
гарите Рачич и Войчнч са твъ 
рде доволни от състоянието на 
грамотността в Димитровград
ско.

’ —Фактът, че 100 на сто от 
1децаТа от училищна въз
раст са обхванати от обучение
то заслужава всяка похвала. 
В горните класове и в учили
щата от втора степен положел 
нието е завидно. Повече от 98 
на о-о в учнлтлчето — па това 
1= повече от добро, изтъкват те< 
Според това,- ^щмитровградска 
комуна най-добре стои от сто
пански изостаналите комуни.

— Със състоянието на кадри 
те засега можете да бъдете до
волни. Обаче наскоро ще възни 
кне един въпрос: ще се изчер
пят кадрите на нисшите класо 
ве, тъй като този кадър не се 
подмлдява. Ние ще предложим 
Републиката да поведе сметка 
за това. От друга страна, две
те околии Нишка и Лесковаш- 
ка — ще трябва да разгледат

възможностите за откриване 
на отделение за учители в ос
новните училища в Пирот или 
Враня, или пък ще грябва да 
се открие' педагогическо отде
ление при гимназията ,,Йоснп 
Броз Тито” в Димитровград, ко 
ято да подготовя преподаватели 
за българските основни учили 
ща.

* >постта
ония местни организации, к*ъ- 

членският внос е събрандето
пад 80°/о, и останалата общест
вено-политическа дейност е на 
завидна висота. Обратно о- 
иия организации (като напри
мер в Млекомнци), където не 
е събран членският внос и до 
25°/о не са постигнали особен 

в останалите области-

Инвента-

гозори открито

По пъпроса за настоящето 
състояние на библиотеките в у 
чилищата и в града народните 
представители Рачич и Войчич

успех и 
В желанието си Да издирят 

причините, почти всички кои
то разискваха се спряха върху 
общата дейност на ССРН, анга 
жираносгта му като организа
ция от най-широк мащаб, пос*з 
чиха постигнатото — в благо
устройството на селата, изграж 
дането на пътища, построяване 
на училища, чешми, 
обясняване на гражданите ре
дица документи като например* 
— Новата конституция. Репуб
ликанската конституция, стату 
тите обществените планове

неща. с конто ССРН в

би в

ната
ниверситет бе изнесено, че съ
щия съществува само формал
но и че неговата дейност в те
чение на тая година трябва да 
бъде съживена. Намиращ се в 
рамките на Културно-проесен
ната общност. Народният уни
верситет не се нае да устрои 
нито една сказка.

Оттук и фактът, че идейно- 
културно-възпитателният 
вот е под всякакво равнище.

За премахване на това поло
жение ще бъдат ангажирани 
почти всички фактори — от 
разл) :чните обществено-полити
чески организации до културна 
просветната общност, като най- 
компетентна за дейността му-

заявиха:
— Състоянието на градската 

а както смс осведомени и райо 
нните и училищните библиоте
ки, които посетихме е тревож
но. В това направление зана
пред ще трябва да сс работи 
повече. Книжният фонд ще тр 
ябва Да се обогати и попълни и 
с югославски и български ав
тори. Затова Съветът за просве 
та и култура ще трябва да по
търси конкретна помощ от Ре 
публиката Освен тг-ва за рабо 
тата е нужно централно лице, н 
наче работата не ще зърви.

Във връзка с другите култур 
ни потреби на Димитровград 
пародиите представители Ра
чил и Войчич изъкнаха следно

водопои

М. Андонов

ЖИ-
и

Нов успех 
на „Уляник

пр-Босилегр адско си обезпечи ав
торитет и доверие сред гражда
ните.

Обаче, дискутантите изтъкна 
ха. че дейността на ССРН се 
провеждала кампанийно (при
мерът с изборите), че не всяко 
га се отговаря на поставените 
Еъпрсск ст страна на гражда
ните, някои акция — извежда
не на по крупни обекти, какви 
ю са създаване на ореховия 
комплекс в Кремиково и Равни 

' дел. на тревния комплекс в_ Нь 
жанска плавдша — не се ебяен 

достатъчно. За направени 
те грешки От страна на ,.по-ви 
сшите” се мълчи и оттук изни

I
В фабриката за дизелови мо< 

тори при корабостроителница-ч 
та „Ударник” в Пула, е израбо 
тен най-големият и най-силен 
корабен дизелов мотор з наша! 
та страна с мощност от 12.000, 
конски сили. Този е първият 
от серията 25 такива мотори) 
които ще бъдат 'вградени в ка 
рабите строящи се в югославч 
ските корабостроителници за) 
СССР.

Ст. Н.то:
— В най-скоро време Дими

тровград ще трябва да получи 
телевизионен релей. За тази 
цел ще ся необходими около 
15 милиона динара, които сРСД 
ства Републиката и околията 
ще могат да обезпечат... Време 
е вече Димитровград да не бъ
де в „мъртав ъгъл”. Освен това

яват

осс

тика, днес те губят напълно) 
Сзоя смисъл и могат да бъдат* 
оръжие само на най-реакцион 
ннте страни в езета.

Теорията, че с локални вой-> 
ни могли да се раз]: ешазат съ 
ществуващите
между Запада и Изтока, че е- 
Зентуална война между страни 
те на НАТО хе Варшавския до* 
гозор могли да се водят с кла* 
схтчески оръжия защото през 
Втората езетовна война воюзаб 
щите страни разполагам! с от
ровни газове без да ги употреб 
ят масово, че при такова стъл 
кнозешге могло да се остане в 
границите на прилагане на тай 
шчески ядрени оръжия, ката 
при това с тях се обстрелват) 
само воеш-ш цели — всичко та 
за представлява голямо заблу
ждение и немалка опасност за 
мира.

Както при условията на също 
ствуваие на огромни арсенали 
па атомни и ракетни оръжия о 
различна мощност не може да 
се определи границата след 
която те би представлявали ка 
тастрофа за човечеството и ка( 
кто е безсмислено да се вярва 
че прилагането на такоза оръ
жие може да бъде контролира 
но и употребявано по желание! 
то на воюващите също така И 

лко жертви ще имат огромна/ мирът е единен цялостен и той 
полза от завладяванията в Ез- не може да се дозира според) 
попа. С подобна сметка е мо-) ' нечии рецпти. За опазването на 
гъл да започне война и Напола мира и.ма само едно условие: 
рн и главният актьор на Пърч разбирателстзо между народи 
Гзата езетовна война. Адолф, хе> активно сътрудничество, й 
Хитлер. Обаче ако при такива общо и пълно разоръжаване,-

съвремието, трябва да се аиа 
лизират причините и зъзмож/ 
ните последици от дадена вой-, 
войната не да се голослови за пй 
цифизма и „миролюбива еволю 
ция" и да се възхзалява праз-» 
но хр-.бростта и революционо- 
стта. Такъв един сериозен анач 
лиз ясно би ни показал че об
щата ядрена война би означа
вала обща катастрофа и би би) 
ла еднакво разрушителна за па 
беднтеля и победения. Този ана 
лиз би ни показал и това че ня) 
кои дозчера воеинолюбиви кръ< 
гове от Запад не са притихна
ли, защото вече не бленуват за! 
кръстоносен поход срещу кому 
низма и че техните апетити за! 
господство в езета са станали' 
по-умерени. Обратно — защото) 
действителността ги е накара
ла. За пръв път з историята на/ 
зойните агресорът, който 
стреми към доминиране в све-< 
та обективно няма никакви ре а 
дни оснози да се надява, чеот( 
(войната ще постигне някаква пс* 
лза за себе си. Именно з това о 
и абсурдът на евентуалната езе) 
товна война. Без да се впуска
ме з разглеждането на характе 
ра и справедливостта на отде- 
'дни войни можем да заключил* 
че например турците през-среД 
новекозпето са имали причини! 
да вярват, че с относително ма-

стзия за които се подготвя. Це) 
лият зоенеи механизъм на ве
ликите сили е устроен за воде\ 
не на атомно-ядрена война к 
трудно да се вярза, че евенту
ално въоръжено стлъкновение[ 
между тези сили би могло да! 
остане в „класически1’ разме

ниАтомното време и войната
(продължение)

противоречия)
к изтребители—бомбардирова
чи възлиза вече на 3 хиляди) 
километра в час, дори и пове-\ 
че, а само преди двадесет го-, 
дини самолетите се движеха) 
със скорост до 600 километра| 
в час- Въз военоморокия флот| 
на големите страни най-серио
зен напредък е отбелязан в об' 
ластта на използуването на а- 
томпата енергия за двигател' 
на подводниците и па други зо, 
емни кораби. Това теоретичес/ 
ки им лава възможност да оа 
танпт на открито мооз и да из1 
Минат стотици хиляди мили! 
без възобновяване на военните1! 
материали, като прекарат в мо
рето цели години.

Освен това редица страни, 
правят усилия да изнамерят) 
пози химически и биологичес-1 
ки средства за нуждите на вой 
ната, чийто послелзщи, ако те^ 
зн средства се приложат масо
во, рочти не могат ла бъдат 
съгледани.

Тогава започва използуване
то на качествено нови средства 
за масово унищожение на хора 
та и катастрофални разруше- 
4тия.' Усъвършснствузан-то н& 
това оръжие стигна до 20-кило 
Тонова ядрена бомба до огром 
но много ядрени и термоядре 
ни оръжия като ре започне от 
тези с мощност една десета ча! 
■ст от кнлотона до такива, кои* 
то заместват силата на 5 хиля 
дн бомби, каквито бяха хвърле 
ни върху Хирошима п Нагаса! 
ки. В армиите на ръководните! 
страни на Запад и Изток атом! 
мото Въоръжение е зъведно във 
всички родове на въоръжените) 
сили от батальоните нагоре.

Трябва обаче да се има пред 
вид. че тоза е само част от ва 
енния потенциал, който бе съз 
даден след Втората световна 
война; И „класическите’ ’ оръ^ 
жия особено някои от тях до. 
живяха такиза изменения, че, 
днес съзаем ма,лко приличат на 
своите предтечи от Втората све, 
товна зойна. Това особено ва
жи за ракетите, които могат) 
да се изстрелват от земята, въ 
здуха от повърхността и дъл
бочините на моретата, а тяхна 
то действие се дзижи от някс! 
лко десетки все до 15 хиляди) 
килограма. Огромен и бръз въз 
ход бе отбелязан и във военно) 
въздушните сили. Скоростта) 
На съвремените изтребители

ри,
Междувременно благодарение 

на постиженията в областа на 
техниката, стопанството, изку
ството и политиката, простра- 
н ставата са станали по-малки! 
континентите по-близо, а взц 
им ната з ависимост между хсь
ра и народи по голяма и по-неа 
оходимаг Числените изкуспзе-, 
ни прегради в различните обл 
ластн на човешката активност 
станаха спирачки на по_нататъ! 
шния прогрес, а тяхното отстра 
иязане— повеля на дмешнота 
зреме. Дълбоките противополо 
окости които делят различим 
класи з едно общество, държа) 
ва от държава, група страни 
от друга, една обществена сис-1 
тема от доуга 
щение. Таза е жизнена действИ 
(гелност, пред която не може да 

равнодушен. Трябва) 
об'че да се бъде слян и обре
менен от различни догми, ?а даг 
се не види че изходът от това) 
положение днес не може да се. 
намери в оръжието и предиззн) 
кв-Егето на езетовна война, че) 
войната не е неизбежна и' че 
всяка война обективно носи в 
себе си опасността

се

пекат разред

се остане

Проникването на чозека в/ 
Космоса открп напълно нова об 
ласт на фантастични възможно!
стп за взаимно унищожаване 
на хората. Тази ноза военна те 
хника, чието развитие се продъ| 
лжааа с бързи темпове благо- 
даоение на връхните достиже! 
ния на чозшкия ум дава в 
много неща напълно нов зид) 
на съвремените армии и нова) 
физиономия на бойните

да се пре
върне з обща атомно-ракетна< 
война. Войните, както и всич
ки други явления в жизота тря/ 
бва да се мерят с критериите

сметки в досегашните завоава! 
телни войни е имало малко ло-Дей- (Край)



БРАТСТВО 3

Балансът на югославското стопанство

1963 г. между 

най-успешните 

по стоманени 

резултати Сферични резеовоари 
в Химич завод

Загребв

Основните резултати, стзо общо 6%. Износът на сто 
ки е пораснал с 39°/о и по та
къв начин е осъществено отнс< 
сително намаление на дефици
та, защото вност.т показа • на
растване само 19%. Произволи 
гелността на труда в промиш- 
лсностт ч с увеличена с 11,5%, а 
реалните принадлежности на, 
заетите в промишлеността са 
увеличени с 12%.

които
са осъщестзени през 1963 годи
ха, показват още веднаж, че та 
»и година е била действително

Въдството показва увеличе
ния само 5 на сто н 
'.сза е знак. че след сушчкте го 

на дини и нксзс.чпче; кого поло-
на труда жение на този отрасъл през:

1961
през 1962 годим, все още сери 
озно изостаза.

Посз изтеклата година с"» про 
изведени 450 хилядн вагона 
пшеница и ръж или 16% ппз- 
че отколкото през 1962 година. 
Добизът на царевица възлиза 
и' г 538 хиляди вагона или 2% 
повече, Трябва обаче да се от 
бележи; че през изтеклата го
дина са изкупени много по-го
леми коли^естза драни, откел-

делни години от изтеклия пе- 
отол е имало значителни откло; 
попия з хода на личните дохо 
дп по отношение растежа 
призводителността 
според посочените.данни, ргал 
ните заплати през този период 
са били съгласувани с нараст 
ването на производителността 

труда з промишлеността.

увеличение на■кото е самото 
производството. Например из- 
к\Т10ми са 132 хиляди 
гоненица което е с цели 27% 
повече, отколкото 
през 1962 година количество. Съ1 
що така са изкупени 11% паве 
чс царевица, 49% повече заха 
рио цвекло. 11% угоен добитък 
н 5% повече езнне. Безоъмпс-

тзърде успешна.
Макар че данните за развити 

сто през изтеклата година са 
все още предварителни и се ба 
зират върху статистически ут
върдени 
11 месеца и върху преценки за 
последния месец, все пак можа 
да се счита, че тези данни ня
ма да претърпят по-съществе- 
нН изменения-

Обществения 
Например изчислен по текущи! 
допи, е пораснал с 15% з срав 
неяие с 1962 година. Промшиле 
нсуго производство показва узе 
личене 15,5%, а селското стопан

вагона

изкупеното
година и по-специално

резултати за 10 или>

В тези основни показатели и-
менно мегат да се съгледат най; 
важните резултати и положи
телният ход на икономиката на 
Югославия през изтеклата го
лина. Но. лт видим какво ни 
каезат

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМ
ВРИ СПЕСТОВНИ 
ВЛОГОВЕ 205 МИ
ЛИАРДА ДИНАРА

но това е резултат от узеличе 
името на производството з об
ществения сектор и на произвол 
стгото организирано а ггронзвод 
ствено съдружие между частни 
те земеделски производители и 
земеделските кооперации.

брутоггродукт

числата за развитието 
що завършилатапо-з току 

година. Когато вече говорим за пот
реблението и жизненото разни 
ще. да изнесем още две сведе
ния. Спестовните влогове през 
месец декемзри на току — що 
изтеклата година достигнаха су 
мата 205 милиарда динара, кое 
то со ленено с по-минадата го 
дина е с 38.1% или с около 57 
милиарда динара позече. Също 
така е осъществено голямо у- 
велимение на потребителните 
кредити. Към края на годината 
общата сума на потребителни 
те кредити възлезе на 287 ми
лиарда динара, а това з сравне 
ние с положението през декем 
!?Ми 1962 година е позече с 
61 6%. в

Свденията за движението на 
ценните на дребно показват, чй 
през декември миналата голи- 
>лЧ цените на дребно са били 
по-големи с 6% от средните це 
ни на лпебио през 1962 голина. 
Докато цените на промишлени 
•те ттпоиввеления са се увеличили 
с 4% цените на селгкостопянх 
ките артикули достигнаха узе 
личение пт 16% а това и лов: 
лия за \'згличаването на жиз
нените р заходи през изтеклата 

на .нефтодобива година.

ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
ПО-ГОЛЯМО С 15,5%

119 ХИЛЯДИ НОВИ ЖИЛИЩА

През 1963 година, с-поред пред 
гарите.шчц т-аини на Със-знсто 
статистическо управление, са 
потсроешг общо 119 хиляди жи 
лищП. В сравнение с 1962 годи 
на тое-а е 14°/о повече.

По отношение изграждането 
1’а обществени сгралн и здания 
за културно-битови потреби тр 
ябва да се напомни, че през из 
теклата година особено увели
чение е било отбележело р. из
граждането на адмннистратив

пк здания и здания за култура 
и изкуство. Изчислено в хиляди 
кгялратни метри и сравнено а 
1962 година, през тази година 
са построени 28% повече а ами 
нистративни здания, а здания 
за култура и изкуство 33% по
вече. Изграждането на учили
ща и училищни помещения по 
казза увеличение само с 1%, а 
на здравни заведения 24% по- 
малко, отколкото през 1962 го 
дина.

Увеличението па промишлено 
то производство с 15,5% в срав 
нение с предишната, 1962 годи
ца, издига миналата година до 
равнището на (Iюй-резултатни 
!ге години в това отношение. 
По такъв начин промишлено
то производство достига узели 
Йенне 6 пъти. или по-точно| 
594% х сравнение с 1959 година.

Ето данни за производството 
и нд някои по-важни промиш
лени произведения. През мина 
дата година са произведени на 
пример 13.600.000.000 киловатча 
са електроенергия, 27.400.000 то 
(на въглища, 1.550.000 тона нефт 
1.060.000 тона минерални торо
ве, 22.000.000 чифта обувки 
30000 тона. захар, и пр.
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ИЗВЪНРЕДНО ПОВИШЕНЕ НА ПРОИЗВО
ДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА

тта. Колко огромно е значение, 
то на този факт, може да се зи 
ди и от данните, че през изтек 
лите четири години; от 1959— 
'1962 година, средният растеж 
ра производителността на тру 
Да са е движил от 3,3% з 1961 
година до 6,5% 1960 
'Всички промишлени отрасли, с 
-изключение 
постигнаха увеличена на произ 
водителяостта на труда.

■ Покрай високия среден раа 
сеж на производството, тази го 
дина промишлеността се харак 
теризнра и с едно друго иззън 
редно положително и качестве 
4ю ново явление. Броят на заб 
тите в промишлеността се е у- 
велшпгл само 4%, а произволи 
телността на труда 11,5%, така 
че тоза е първи път да се от- 
белязза такова извънредно у- 
вел1гчение на производителност

Продължение от речта 

на Йован Веселинов
година.

като изтъкна, че има неоправда 
ни реакции и срещу уместна 
коитика. Той каза. че главни
ят носител на най-острата кри 
тика се вижда от партийните 
документи, че достатъчно и ре 
шително сме се изкрктикували? 
и че неоправданите реакции 
срещу уместната критика, са 
резултат от недостатъчното на 
влизане з проблема.

И в доклада на другаря Ару 
лович — каза Веселинов — и 
иначе често се говори за необ
ходимостта в издаване на попу 
'лярна марксическа литература. 
Съществува мнение, че поггуля 
рната литература била по пра
вилно опростяване и затова би’ 
ло необходимо да се гтопаган 
дират само класиците. Обаче аз 
и мнозина други мислим, че на 
клалия човек и на другите не 
можем да говорим само за ма 
рксизма по такъз начин че му 
даваме класиците. Считам, че 
е необходимо да се гтише попу 
лярно и за онова което са да 
ли класилите и за онова, което 
то лява жгокугът. социалисти
ческото раззигие. Това което 
л.чес се пише не е достатъчно 
и не запознава хората с всич
ко което е необходимо. Затоза 
лобое ще бъде да организира, 
'ме да далем почин за издавана 
»я сепии които давят оснозни 
понятия онова, което се нари 
ча минимям знания по маокси 
зъм. за обществото основни по 
н-тигг из областта на теорията. 
Това. обаче не значи че клаей 
ните не ни са нужни но мисля 
чул само с тоза не бива дз са
гу-г?рр.

В продължение на речта той 
говори и за работническата мла; 
де, и изтъкна необходимостта 
'да се подобри материалното1

положение на тази младеж^ 
но също така изтъкна че тряо. 
на да бъдем реални защотд 
„можем да искаме каквото же 
лаем но когато говорим за та
зи младеж, когато се обръща-* 
ме к-ьм нея трябва дейстзшел" 
но да й се каже кое е осъщео 
Твимо, какво можем, какви са 
материалните въамо.ности за 
разрещазаие отделни въпроси, 
за да няма илюзии, защото? 
младите хора по целия свят вс“ 
още минават през многоброй- 
ни трудности пробивайки се 
през живота, и заради тоза и & 
'гакоза общество чиито матери1 
ални сили ра все още недоста
тъчно развити, какъзто е слу 
чаят У нас. се налага да бъдат 
т жа.

Накрая той изтъкна, че е на 
пълно съгласен с критиката оГ 
правена срещу някои комуни, 
които и когато са могли не ей 
искали да разрешат някои въ-* 
проси важни за живота и въз* 
питанието на младежта. Той 
приведе пример за издържката- 
на библиотеките и читалните, 
чието финансиране постоянно*- 
се изнася на най-.различни за— 
седания.

В ЖТДРОТНО^ТчТТ- 
ГТВОТО _ ВАВНО 
УВЕЛИЧЕНИЕ

о ш

РЕАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ 
РАБОТНИЦИ ПО-ГОЛЕМИ С 12% Селскостопанската продукция 

както вече кзахме. показза у- 
в^лттчение от 6% в спъвнение с 
1962 година. Резултатите, кои
то бяха

увеличението на жизнените раз 
ходи. които през изтеклата го 
дина, според статистически дан 
ни са възлизали на 6%, са се 
увеличили е 12%.

Тук искаме да пофчим и 
други, твърде интересни и зна 
чителнн данни. От 1952 до 1963 
година, значи за 11 години, ре 
алните заплати на заетите н 
промишлеността са пораснали 
с 86%, а производителността на 
труда — 68%. Мвкар че з от-

Данните на Съюзното статис 
показват, 

доходи —
тическо управление 
че реалните лични 
заплатите — главно са се дви
жили съобразно с увеличение
то на производителността 
труда, а номиналните заплати 
на заетите са малко по-големго 
'Съзкупнгие номинални ггрихб 
ди на заетите в промишленост 
та и рудодобива през литналата 
година са се увеличили средна 
!с 18%, а реалните. с оглед на

осъществени з поле-- 
•въдството са по-благопоиятнн
от резултатите в животнозъдс 
твото и другите селскостопанс 
ки отрасли. Производството н.з 
зърнени храни показза 9%. на 
индустриалните култури — 2з% 
а зеленчуците 7%. при сравня 
взне с осъщестзената продук 
цня през 1962 година. Живото

на
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За някои проблеми в Дома па Народното здраве в Босилеград

ВСИЧКИ ЗНАЯТ ВИНОВНИКА, НО 

НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ГО ПОСОЧИ
други — за неправилно разпре
деление на личните доходи, не 
редовно и ненавременно доха- 
ждане на работа, вмешателство 
от ’ страни — всичко това. ярко 
посочи дискусията.

Но и тоя път, за съжаление, 
стана, какото всякога

по потреба на Домът, а по нуж
да на отделни лица. относно за 
решаването на лични проблеми.

Второто неизвестно — стра
хът от професионален кадър, 
който ще измести непрофесио
налния, а последният чрез връ
зки и протекции и занапред си

Съветът за здравеопазване 
при Дома на народното здраве 
в Босилеград иа> 9. януари, тая 
година, с членовете на колекти 
ва и представители на общест
вено-политическите организаци 
и проведе съвместно заседание 
с дневен ред — някои пробле
ми в работата на Дома на иаро 
диото здраве.

Ог въведението, което даде 
председателят на Съвета, има
ше основание да сс вярва, че 
дискусията, която ще последва, 
най-сетне ще тръгне в издирва 
него па виновника, за нездраво 
то отношение в колектива, за 
направените редица пропуски и 
грешки, които оказват тежки 
последици върху здравеопазва
нето в тоя край.

Обаче и тоя път почти пиЩ° 
конкретно пе беше казано.

Всъщност повод за съвещаии 
ето е напускането на Дома на на 
родното здраве в най-критич
ния момент за тоя край от д-р 
Чампар, хирург който си отива 
в момент, когато връзките с въ 
трешността на-страната поради 
зимата мегат да бъдат прекъ
снати.

Това е само повод . а причи
ната е в осъзнаването на Съве 
та, че нещо трябва да се пред
приеме, за да- се надделеят съ
здадените отношения и въдво
ри здрав-а трудова исциплина.

Два случая на безгрижие 

за хората досега.

Бившият учител Нацко Тодоров след една злополука по 
време на войниклъка останал инвалид в говорните органи. В 
издаденото му удостоверение, между другото, сс казва, че той 
е вече неспособен за учителска служба, но че е способен за 
административна и всякакъв друг вид служба.
— Неговият случай датира о] 1961 година, именно когато 
започва една одисея на разкарване от канцелария до канцела
рия. от учреждение До учреждение, одисея на молби и коикур 
си. Да бъде нещастието още по-голямо по ,,Съвет” на управи
теля, на училището в Звонци Нацко Тодоров подава оставка в 
училището в Трънскц Одоровци с надеждата, че ще намери 
служба, т. е. че с издаденото удостоверение ще може леко да 
намери някаква административна служба. Същата година той 
се обажда на Бюрото за заемане на. работна ръка в Димитров 
град като участвува на различни разписани конкурси в Общии 
ската скупщина, гимнзията, Народната банка. Културния дом, 
по различни предприятия в града, но неговия случай никой 
не можал да разреши, относно нямало компетентни. В крал на 
1963 година гой подава молба до Кадровата комисия при Об
щинската скупщина в която между другото привежда, че же
на му също има лекарско удостоворение от което се вижда, 
че е неспособна за работа н че не може да се движи без прицру 
жител. Обаче Кадровата комисия нищо не отговорила на не
говата молба. Не искаме да навлизаме в това кои и какви хо
ра са приети на разписаните конкурси в които е участвувал 
и той, обаче факт е, че сигурно никой не сс е замислил пад 
неговото положение, никой ме е взел предвид, че няма никак
ви средства за живот, пито пък някой от неговото семейство. 
Да бъдеме справедливи: той е получавал периодична социална 
помощ, но това не е и не може да бъде никакво решение.

За улеснение на всички, към който се с обаждал почти 
три годили за работа в Димитровград, в края на 1963 година 
той се отчислява ст Бюрото за заемане на работна ръка и оти
ва! за Скопие.

Така неговата тригодишна одисея свършва с онова адми 
нистратиЕНо „ад акта”.

За втори случай, за който искаме да пишем, е намерено 
малко по-задсволително решение, с-ткелксто в първия случай. 
На Божана Ди кова , от село Криводол съобщават от Бюрото за 
заемане на работници от Димитровград, че е приета на рабо
та в предприатието ,,7-юли”. Обаче докатс тя да стигне в гра
да нечия „чародейка палка” изпраща в ,7-юли” Гюрсв от се
ло Жслюша, а на Божана Дикоза директорът на предприятие 
то предлага да я изпрати на курс за! касиерка в бъдещия ма- 
гацин за самообслужване. Значи на студент ст втора година на 
Икономическия факултет в Скопие се предлага да бъде ка
сиер, а нейното място вече заема чозек с осемгодишно учили
ще и метеорологически курс. 
решение за тези драстичен случай Бсжана Диксва кайсетне бива 
приета в предприятието „Механик” на административна слу
жба.

Нейният случай с това разбира се е разрешен, но защо е би
ло нужно да се провят тези перипетии и размествания? И тук 
изглежда е явлението ..имам приятел — нямам приятел”.

Д. ЙОТОВ

БОСИЛЕГРАД

Всички говореха, че знаят ви
новника. но никой не се реши 
и не иска да го посочи с пърст. 
Замълчаха и представителите 
на сбществено-полйтческите ор 
ганизацип, които в случая са 
дошли да „подпомогнат” разре
шаването на набслялите пробле 
ми.

запазва мястото. 
И третото — ръководството 

на Дома предпочита фамилиар 
моста и „утаждането”.

Професионалните кадри—вели
чина с три неизвестни

Слаба дейност на самоуправите 
лните тела, неумело ръководе
не и слаба трудова дисциплина

Да тръгнем от повода, относ
но от оставката на д-р Чампар, 
за която въпросният другар ка 
за, че произлиза от нямане 
на професионален кадър, кой
то с нужен при операция и че 
законните расгоредбщ не са из
пълнени от страна на Дома на 
народното здраве за съществу
ване на хирургическо отделе
ние.

Нека вземем това за проблем, 
който години наред остава вели 
чина с три наизвестни. която 
никой не може да реши.

Дали наистина .професионал 
но подготвени лица не искат 
да дойдат или пък в Дома не 
ги приемат. Безпорно е, че не 
ги приет т.

Първото неизвестно е — ра 
ботните места се откриват не

Това е и вината, че няколко
часовата дискусия се превърна 
в безплодно обсъждане. Но не 
и изнамиране начин и средства 
Да се премахне съществузащр 
то положние.

И едва ли някой от приоъст- 
вуващите понесе - в главата си 
поне една надежда, че положе-. 
нието ще се подобри, едно зак 
а очение, което да обещае поне 
подобряване. Което ще рече, че 
нещата и занапред ще си текат) 
по старому . . .

Трябва ли тогава да коментн 
раме това съвещание, което се 
проточи няколко часа, а което 
не излъчи нито едно. зряло ре-, 
шенне.

то се намират
Може би виновникът за не

здравото отношение в Дома на 
народното здраве са самоупра- 
вителните тела — ог Управите
лния отбор до Съвета които не 
могат да застанат здраво на кра 
ка и поемат кормилото на жи
вота. решително да се протйво 
поставят На своеволията. Но из 
глежда, че и тук сред членство 
то с? намират онези, които про 
карват свои теженил, „налагат” 
решения, които най-добре съо- 
тветствуват на технйге намере
ния.

За да се намери някакво

Тия доводи, както и много
Истина бяха казани няколко

товаумели предложения, но 
са само предложения, които да 
се надяваме, че някой, ще взе
ме предвид и ше проведе на де1963 година кооперацията е ус 

пяла ла изпълни производства 
и пя план едза с над 35 на сто* 
а съвкупния приход с 33,1 на 
сто, като при това загубата на! 
кооперацита стигнало до 800.000 
динара. С общи усилия до кра! 
я на дезетмесечието на 1963 го 
дина кооперацията изпълни про 
изводегвения план едва с 47 на 
сто. В сравнение със същия пе! 
риод 1962 година той е с 38 на) 
сто'по-ниско. Загубата пък на 
предприятието надмина 1 ми-, 
лион и половина.

Около тридесет работници в 
кооперация „Труд” дълго вре
ме получаваха само гарантира! 
шгге лични доходи. Към края 
на изтеклата година кооперацй 
ята потърси изход от трудното) 
положение чрез производстве
но сътрудничество с обущаро 
каа кооперация „Любомир Кар| 
талевич” от Пирот, но и тозт 
не даде очакваните резултати.

Само в течение на 1963 годи
на Стопанският съвет на ня~ 
кколко пъти разглежда и обсъ) 
жда, положението в „Труд”, но) 
от ден на ден то ставаше все* 
по-трудно, особено поради съ-> 
щестзуванет о на нездрави отнсУ 
тения з колектива.

И общинската скупщина на! 
лве свои заседания поставя зъ! 
проса за положението в „Труд"' 
наднезен ред, обаче положени 
ето чувствитело не се поправи. 
Затова именно и тези дни е взе1 
то решение за ликвидиране на) 
кооперацията, защото по-натЗ) 
тъщното саниране на коопера! 
цията не обещава положител
ни резултати.

НАИ-СТАРАТА КООПЕРАЦИЯ 

ДИМИТРОВГРАД В ЛИКВИДАЦИЯ
ЛО.

Да недоумяваме ли защо въ
просът за здравеопазването в 
Босилегр адско години наред 
стон неразрешен и винаги се 
намира в центъра на внимание 
.'го и на гражданите, и на обще 
ствено-политическите органи
зации и на отделните тела в 
Дома на народното здраве.

— Взе се решение за ликвидиране на обущарската, кооперация 
йо ред неекономична рабоша

Години наред димитрозградо 
ката обущарска кооперация 
„Труд”, основана още през 1945 
година, е з трудно положение.
Общинската скупщина в Дими! 
трозград, най-отговорните об-

„ТРУД“,

не може да намери себе си а 
бурния ход на нашата промиш 
леност, не можа да излезе на 
пазара поради нерентабилно И 
доста скъпо производство. О- 
бущарска кооперация „ТРУД”

яние да следи хода на пазара. 
Именно в кооперацията често 
пъти се произвеждаха обувки;, 
чиято мода е ми ала и оставаха 
непродадени. Ако към това до/ 
бавим, че производството на 
и Труд” беше доста скъпо,, а; 
качеството средно, съвсем есте 
ствено е, че тази стопанска ор) 
ганизащгя Да изпадне в затруд 
тения.

Освен това, кооперацията е 
набавила още пред иняколкого) 
дини машини които не са из
ползвани, а за които Тя дължи! 
разни плащания и другн дава
ния п тозр нещо още повече! 
разклати и иначе нестабилно
то положение на кооперация
та. Ако, към това добавим; слаба-' 
та организация на работата, тота 
ва представката ни ще бъде съЗ 
сем ясна. Много работници в 
кооперация „Труд” са, закъсня 
вали на работа, други са из
паднали в критикарство. тре
ти са намирали изход на друга 
стлана.

Ст. Николов

ВЕРИЖЕН ТРАКТОР В 

„ЕДИНСТВО“I

Земеделска кооперация „Еди 
нстзо” в Бабушшща поднови св 
оя машинен парк с един вери
жен трактор. Тракторът е иаба 
ве‘н от собствени средства. Та
зи машина е необходима на ко 
операцията за оран на ония пл 
ощи, където обикновен трак
тор е безпомощен. В стопанстз 
ото кооперацията построи нова 
хала за поправкЦ на машинния 
парк. Новата хала ще бъде оба 
рудена с най-съвременни средс 
тва за поправки. За изграждан 
то на халата кооперацията из
разходва 100 милиона динара со 
бствени средства.

б

М. Потнч

В кооперация .Труд”

щссягвено-фолитически орракй 
и други вложиха доста усилни, 
за да спасят кооперацията от 
страна на общинската скупщи 
на и целокупната друга помощ 
бяха безсилни пред разпадане
то на една кооперация, която

на първо Място падна на изпн] 
та на модата. Всички тези субективни 

бости в работата на кооперацй) 
ята съдействуваха за по-бързо) 
то й ликвидирате.

През

сла-I
НЕПОЗНАВАНЕ НА ПАЗАРА

Търговскта служба з коопе
рация „Труд”, не беше з състО

I

първото полугодие на'
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В земеделска кооперация „Единство~ в Бабушница НЗЕОГИ 31 СРИНИ НА ШРШПИЕ 

1 ЗЩШМЕ ШНЕНЦИНЕ СЕ КООПЕРИРА САМО ПШЕНИЦА, 

НО И МИСИРКИ
сто никой нс може Да оъде из
биран два ггьти

През миналата година нс ее 
проведоха избори За органи на 
управлението в земеделските 
кооперации макар, че дзугодният 
им мандат е изминал. Причина 
та е в факта, че Правилника 
за земеделските кооперации, ка 
то основна распоредба за избо
рите, не може да се приложи 
защото известни становища
в него бяха в противовес с ра
зпоредбите на Съюзната консти 
туцил. Преди всичко органи на 
управлението бяха: скупщината 
на кооперацията, кооператвни- 
ят съвет и управителният от
бор. Обаче с Конституцията на 
СФРЮ, т. е. с препоръките на 
Главния съюз на земеделските 
кооперации се придвижда зана 
пред да се избират само коопе
ративен съвет и управителен 
отбор. Изборите трябва да се 
проведат в зимните месеци, най 
късно до половината на април.

Главният съюз даде и напът
ствие за провеждане на избори 
те. Според тях кооперативният 
съвет се избира с обшо и непо
средствено право на глас — тай 
но гласуване. Избирателно пра. 
ео имат всички членове на ко
операцията работници постоя
нно заети в кооперацията. Чле
новете на Коперативния съвет 
се избират на две години, а вся 
ка година половината от члено
вете се заместват с нови при ко

г.оследовател-
за ще увеличи с около 50 хек 
тара площ, предимно люЧерна, 
жълт звездан, детелина и дру 
ги треви.

Земеделската кооперация ,,Е~ 
динстзо” прази планове и за 
копернрането на фасул със сел 
скосгопанските производители* 
защото в котловината на Луж 
нца той върде добре зирее, а 
изкупвателните цени на фасу
ла са добр и—135—140 динара; 
килограм.

Отглеждането на високодобц 
'зии сортове пшеница з долина) 
та на Лужница не е на челна 
място, защото климатичискищ 
условия не са най-блатоприят 
ни за тази култура. Но и пок
рай това и тук я засяна тази в 
сен ,в производствено съдруц 
жие със селскостопанските) 
производители на 160 хектара. 
Средният добив от знеокодоби 
вните сортозе пшеници в Бабу 
шшгчка комуна при нормална 
година се движат от 3.000—3.200 
килограма.

Насоката на земеделската ка 
операция „Лужница’’ в Бабуш, 
ница, обаче е — производст
во на мисирки, угойзане на до! 
битък и — перспективно — раз 
витие на краварството...

М. Андонов

на
се изби-Кандт щатите, които 

рат в коператвшщ съвет от ре
довете на работниците в коопе
рацията предлагат работниците

нейната
— ИЗНОС И В ЧУЖБИНА--

в кооперацията, т. е. 
трудова единица. Кандидатите, 
ко!гг0 се избират в кооператив
ния съвет от редовите на коопе 
раторите предлагат салто ония 
кооператори, конто икономиче
ски сътрудничат струдовите е- 
диници на кооперацията, ако из
борите стават поотделно по тру

•— От 1957 година на терито 
рията на нашата комуна пра
вим опит амреиканската миси/ 
рка да си пробие път, ни уведо
мяла Воислав Младенович, слип' 
от трите агронома в коопераци! 
ята, А, както вече

гаде. В течение е договорира) 
ието на около 30.000 килограма 
месо, което трябва да цроизва 
дат кооперантите на земедела 
ка кооперация „Единство’’.

„ТАЗИ ГОДИНА ЗАПОЧВАМЕ 
С УГОЯВАНЕТО НА ЕДЪР 
ДОМАШЕН ДОБИТЪК”..

•(
знаем зсяко(

начало с трудно особено 
иас в селското стопанство пра 
дължи той. Първо още поез ма 
ссц април 1956 година снабдих! 
мс 300 яйна 
рки от които се излгпиха 150 
пилета.

Селскостопанските произвол 
дители на територията на Бабу 
шиичка комуна 
доверие в кооперацията. Бедна! 
га пристъпили към уговаряно 
на производство на мисирки/ 
цешгге за което са били вну
шителни миеирките са да ваши 
ма прозводнтеля по цена от 130 
а изкупувани угоени по 170 ли 
нара. Като се има пред вид* 
че тези птици изразходват го» 
дишно по 2—3 килограма кон
центрат и съвсем малко друга! 
зърнени храни тогава отглеж
дането им съвсем е рентабилл 
но. По този начин числото ши 
американските мисирки в оба 
щината чувегзтело се узелича- 
ва и вече 1959 година стига до/ 
17.000 бройки през 1960 — 23.000 
и тн.

при
дови единици.

Трябва да се 
кандидатирането става на съб- 

колектив.

напомни, че
Кооперация „Едашство’’, код 

ято разполага с 3 агронома й 
4 селскостопански

от този вид миси! ранието на трудовия 
т. е. на събранието на коопера
торите чрез кандидационна коми 

сия, която избира събранието. 
За кандидиране за избор в коо
перативния съвет е нужно пие 
мено съгласие па всеки канди
дат, а с изборите ръководи из
бирателна комцся, която Се оп
ределя от досегашния коопера 
тивсц съвет на кооперацията и

потвърждава общинския
В. к.

техници от) 
ден на ден напуска търговията 
и се ориентира към производй 
тво. Освен е отглеждането на 
мисирки които са твърде доход 
ни, тази

имат оггомно
година кооперацията 

ще върши и угойзане на едър 
добитък.

До като през 1963 година уго(
ихме само 14 гошди, през наето/ 
ящата планираме 100. За тази 
цел се налага и увеличанието 
па фуражите площи, 
рономът Воислав Младенович. 
Но и з това отношение

която
съд.

казва ал

вече се|
предприемат мерки. През на-, 
стоящата година фуражната ба

НАШ РЕПОРТАЖ

ГУРБЕТ, ГУРБЕТ ПУСТА ПЕЧАЛБАВсе по-широкото отглеждано 
на мисирки в комуната била 
з застой през 1962 и 1963 годи-, 
на.

— Появи ое известна нелоял 
на конкуренция от страна на 
съседни кооперации в комуната 
в политиката на изкупуването. 
От територията на нашата коо) 
перация която обхваща над 20| 
села изкупуваха и друга коопе) 
рации и тоза нещо предизвика 
известен застой в организира
ното производство на тази по-, 
лезна птица — оплаква се упра) 
зителят на кооперацията Све- 
тислав Мигач.

• • •
Там, където през цяло лято 

весели туристи и излетници га 
зеха зелени ливади и се любува 
ха на прекрасната езерока во
да, сега е сиво, без хора и оз- 
чароки песни. Само беда снеж 
на покривка, тук там стърчи 
зелена главичка на някой бор, 
а из гъстагга магла изглежда; 
като някой великан. Само дим 
от кумините н разпръсканите 
къщи си пробива път през те 
жките плувни облаци като един 
егвен свидетел че тук същесТ 
вува живот.

И децата с шарени торбнч 
ки що се от околните пътища! 
събират на ята пред оснозно 
то училище в Округлица имат 
желание да чуят нещо за пъ
тищата и краищата където Вся 
ко лято отиват техните бащи. 
Да повече, научат както не би 
тръгнали по същите стъпки за! 
щото тъжни са пролетните ра1 
здели и много дълги очаквани/ 
ята. С шарените торбички ща 
дойдат и други привички и же 
лания.

Сега, кой знае по кой път вси/ 
чки са се прибрали по домове/

те си с добр печалба и нозц 
подаръци. На всички сърцата! 
са пълни — отнозо виждане, о 
тново подаръци къщни радоо 
ти и преживявания- Весело се 
разговаря, гостуза се при бога 
Та тоапеза или правят планове 
за бъдеща работа, къща, еза' 
дба късно през ноща. Но пла
новете за големи и красиви 
къщи са «е тук а там в грда, 
където децата ще учат учили
ще...

На разговорите няма край. 
Колко се напластило з сърцата 
и спомените. Колко човек зиж 
да и ще само ако излезне от 
къщата си. Но има с какво да 
се покажат и ония, които през 
цяло лято са били в къщи. Ис
тина е. че бавно, но все пак 
изменя се пейзажа на Власин 
ските баири, а с тях и нарази- 
те «'а хората.

На Власин ска Округлица, а 
сЕен другите згради са изда
деш! две жилищни згради от 
по четири квартири за лекари, 
учители, служещи от комуна
та. Две подобни жилищни згра 
дп се строят в Божица и Кли

сура. На В. Округлица и Кли- змата на разнообраната горска) 
сура са изградени амбулато- флора и икономически нераз-

звита и бедна комуна нужна 
е голяма помощ от население
то. Разбира се тя винаги е на 
нужната висота било през доб- 
розолна работа или месно са 
мооблагаие. И благодарение на| 
тая помощ строят се сгради ка 
ито струват и по 15 милиона 
динара. С тези успехи се горда 
ем радвам и жизеем...

рии а з село Божица сега се и 
згражда. На Вл. Стойкозичево 
и Кострошевци <;а изградени 
нови училищни згради на Вл. 
Рид направена адаптация а з 
Клисура старата училищна зг 
рада заменя нова..

За да се построи зсичко то 
ва в този девствен природен 
кът който опива със сзоя ела/ 
достен пресен въздух и с мири

Угоен добитък и много картофиПРЕМИИ ЗА НАЙ-ДОБРЕ ОТ
ГЛЕДАНИ МИСИРКИ

Нека кажем нещо и аз ваго- 
пите пълни с картофи. Благо-- 
дарение на агротехническите/ 
мерки и изключителното отгле 
ждане се произведоха над 50 
загона сортни картофи. Дълго 
време стояха купове по ниви
те защото нямаше къде да се 
Съберат. Трябваше да се прода' 
дът въпреки тоза че през про
летта можеха да бъдат и по.скъ

( нини защото е много рентаби
лен казват на земеделското сто| 
панстзо — Тараня.

Индивидуалните произзодите' 
ли се убедиха в неговата рента
билност те иска и сами да гс) 
произвеждат^. Първи започна- 
ха Владимир Михаилазич и Си 
ма Антелкозич от Стойковиче-

* — За най-АОбре отгледани 
Мисирки кооперацията дава на! 
•производителя специални прен 
Мии. За отгледани 30—50 миси! 
рки кооперацията дава цена/ 
на производителя от 350 дина-» 
ра по 1 килограм а за отгледа- 
Аш 50, 60 и позече — 370 и пов , 
ме динара за един килограм..; 
Най-добри .производители на/' 
американски мисирки в Бабуиц 
иичка комуна през изтеклата) 
произ/водствена година са били; 
Боривое Петрозич от село Гор 
чинац, Новица Петрович от Да 
лни Стрижевац, Ранджелович/ 
Витомнр и др. Характерно е, 
че смъртоността на 
мисирки при тези произзодите 
ли се намаля до 1 на сто дока- 
то при неопитните още произ
водители смъртността поняко- 
га достига и до 40 на сто от/ 

Само за 100

во.
Земеделското стопанство запо 

чна да се занимава и с отглеж 
даието и угоязането Па доби
тък. През лятото бяха угоени 
6.000 дребен и над 600 едър да 
битък. За да може да се подготй 
ви достатъчно количестзо хра
на /ливадите на Лисац, Чемер- 
ник и Тараня дават повече и 
полздброкамесгзено сено,..

Но зима е какво да се пра
ви: седенка, събор весело нарс( 
дно хоро по цял ден шеги закач 
ки и по някоя весела свадба. 
Ще имат работа и матичарито 
докато зсичко тоза евидентиз 
рат бездомните задомят свият 
семейно гнездо и очакват син 
или дъщеря-

Ще дойде пак пролет пак ра 
здяла пак очаквания. Отново 
ще ожизеят Власинските баи
ри отнозо стада овце ще закри 
лят китните пасища ще се от 
глеждат в бистарта вода на е- 
зерото ще се сливат песни на а 
рчари кавалчета и метни звън
чета на овцете. Отново рибари 
те ще преброят всеки кът на 
езерото и ще търсят зкусна 
Пъстърва а тя ще се играе с 
тях или ще се езива в мрежи
те им. И пак животът ще поч 
не да тече...

пи.к
Следваща(т|ц година отнозо! 

ще се засадят голями повърх-
младитв

емладите поколения.
месс' от мисипки прокилограма

иззорителят Борггвое Петрови !
30 000 динара пари. Коо!е взел

прация „Единство’’ зече прави 
сериозни усилия отглеждането, 

мисирки в долината на Луж, 
ница да стане едно знушител- 
но занаяте на населението, за1 
шрто добивите се наистина за 
доволгггелни.

на

В течение на настоящата го
дина земеделската кооперация 
„Единство” в Бабушница вече 
планира да знесе още 500 но
ви мисирки, които да даде на 
отглеждаше на производители-;

могат да се)те. и така ще 
отгледат здрави и добри поко
ления за разплод.

В кон страни се изнася месо! 
то от миеирките?

Освен на нашия пазар, земе' 
делената кооперация в Бабуш 
ница изнася месото от мсипки 
и на чуждестранния пазар. Та
ка з течене на тази голата о- 
коло 5000 кг. месо от мисир-' 

трябва Да се достави на И-) 
талия и пякои други съседнй 
страни, а известни количества 
ще бъдат дадени и на нашия па) 
зар з Македония. Социалисти! 
ческа република Сърбия и дру!

ки

Слазчо ИгнятовВласинскс езеро
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Живот на копелетаСрещи
с хората

Небрежност към културния 

дом Ь Долна Ли сина
или ще търся ио-лека работа, 
или ще си ида на село...

Акордеонист-ьт от съседното! 
купе изви кръшно шопско хо
ро. Бай-Методи задигна каске! 
тд го кимща иа- тила: ои.

— Момче, я ела до нас! Една1
ч ч

— А случвало ли ви се да зА 
спите и да заминете каменола 
ма?

Цели 11 години Методи Геор, 
село Градини, Дими-гисв от

трот'радско, работи в канена 
лома „Св. Петка” край Ниш. 
Цели 11 годшш раио сутрин, в) 
2 часа, докато ние още спим; 
— той бърза от Градини къЦ 
железопътната гора в Димнт-

— Няколко Пъти. Обикнове- 
но аз и двама работници от Лу 
кавица пътуваме заедно и по о 
дин от нас винаги е нащрек — 
но случзло се е. Доколкото сй 
спомням два—трн пъти заспя 
на работа стигна няколко часа 
и замина за Белотннац. Затова 
по-късно... Това разбира се съ

Пре|ли няколко години Култу 
рният дом в долна Лиоина бе 
даден на Земеделската коопе
рация, чието седище е в Горна 
.'птг-а. с цел -е гриж’1 за 
него и да разполага с него. О- 
баче нейните „грижи’’ за дома 
не са добри. Кооперацията 6 
превърнала културния дом в 
обор за добитък. Тя изкупува 
овии ст селото и чи д-.пжи в по 
мещеиията на културния дом 
по дза-три деиа. Така постепо 
ио домът на селото пропада, въ 
прогеи че кооперацията е угово 
рила да се грижи за тази сгра
да. В нашия дом по-рано има
ше към петдесет пейки, а се- 

останали десетина. Извее 
тпо време сградата беше пре

върнат.-. 1 квартири за миньо
рите, срещу което «операцията 
получаваше наем.

В чест на новата 1964 година 
младежта положил усилия да 
услр"'! е^га гачап -и-

• ка. Но когато сланите влязоха 
на. Но когато селяните влязоха 

я ломът превъ 
рнат в магазин на стоки — дър 
ва, амбалаж, плугои и друго. 
Дори младежите сами трябва
ше да поразчистят залата.

Нашият дом е вече пропада 
I ПЯ V. ге Р/Я^РЯ че
до идващата година ще можа 
да послужи за устройване на 
•зечериики.

за бай-Методи!
— Коя де? ировград.

И така всяка сутр1ш. Вечер; 
ф връща в шест часа и след 
час — час и половина пещком! 
пристигна в Градини.

Празничното настроение още!
а бай-Методи 

взел фенера в ръка. Тр

— А бе свири, която искяш.
по ситно и по-бърсамо нещо 

зо да бъде, искам да си спомня 
за младите години...

— Удри ръченица, ще те бие 
стогкота, изкомандува 
кът ми.

Акордеонистът натисна кла
вишите и огромният мех пръ 
ска спокойни и и т-ири тоноге 
па кръшна шопска музика.

здава неприятности, но
— Защо ие потърсите рабо

та в Димитровград или Пирот, 
по-близо?

__ Търсих, но няма. През по
следните години няколко пътй 
сривах дори и з Комитета* 
гтн секретаря... Той ми запис 
)за името, но нищо не стана, 
Обещаха ми работа, но... ето1 
още..

_ ? „
— А аз съм принуден и да! 

пътувам. Истина върху плещи 
те рече отдавна е кимала шест 
десета, ама гце пътувам, ще ра 
ботя. Имам син студент.

— Добър ли е?
— Кака да не? Досега е бил 

между първите на факултета. 
Това ми дава нова сила и аз 
ще работя, докато той не из
лезе на хляб. .. После щс видя;

пЛтгМЯЛ

не е. стихнало, съптми
130-13 С
ябва да се работи, защото той, 
издръжа четиричленно семейсп 
во, и студент в Белград...

Седим така в шинобуса з па 
следната кола. Надалеч от нас 
седи с фене" в ръка Бай Мето 
дп Георгиев. Той вече е свик
нал и фенерът и тояжката му 
йа неразделни другари.
1 Близо до нас писка акорде
он. Насгройза, разнежва и оба 
дряВа пътниците, за.щото неви 
ц]ат е приятно и пътуването. 
Студ. Студ без сняг. Та има ли 
нещо по-лошо от това. Хората 
се бдят за житата, за себе си

М- Андонов Ц
)

Зайко СТОИЧКОВ 
Долна Лисина

га оа

биваше така 

да се случиза.. .
— Колко години пътувате пи 

та го моят спътник.
— Ех, колко! Не е за казза- 

не. Цели 11 години. Сутрин ста! 
един-два часа вечер в 7 

8 пристигам з Градини. .
— Боей... много — се намес

ва някой от съседното купе.
— А кога спиш, почиваш?
— Е па школа си учил: нап

рави сметка сам — вечер прие 
тигам в 8 часа, до 9 сигурно не 
Лягам, глрл^м да езърша ня
кои домашни работи... а вече 
хъм 1 сле ддолунощ, а съм нА 
крак...

— Значи само 5. часа...
— Да.
— Бай Методи, па ти аз из

литал досега, повече от 64.000 
километра, побърза със смет
ката спътникът ми.

■ ■■

Към каря на 1963 година под 
несох заявление з Оощинската, 
скупщина в Димитровград за 
документ за ражд-яе за брат 
ми янко Истатков от Белград^ 
Когато предадох заявлението 
на отговорния служещ, той ми; 
каза да дойда същия ден око
ло Ю часа.

По разни причини обаче то
зи ден не стигнах да отида. О- 
тидох след 3 дни. Твърде мно
го обаче се изненадах, когато 
служещият Гроздан Петров иГ 
ронично ми подхвърли:

— Добре че «и се сетил:
След това ми даде да попъл

ня елин формуляр. Не знаех о- 
баче как да сторя това и потъ 
рсих помощ от него. Но за съ
жаление, той ми отсече:

„Пиши кон, вол... Козарица...
Някак попълних формулара 

■ и той отново ми го върна за! 
да го подпиша. Сле*4, тоза гО

взе. Аз чаках на гишето. След 
.малко той лш го подаде- Изли
зайки от приемната канцела
рия, погледах документа и се( 
стъписах — другарят ми беще( 
връчил удостозерение за едиК 
умрял човек. Стоях разгневен 
з коридора на Общинската ск} 
упщина и четях удостоверение 
то. В тоя момент ме настигна! 
другарката Захарина, взе го ай 
ръцете лш и олед малко ми връ 
чи кръщелно свидетелство.

Но зная как би се чузетвуу 
вал брат лш ако бях му изпрал 
тил Първото удостоверение.

А колко приемната „облекча; 
ва’’ гражданина мОже да се ви! 
ли от отношението на Някон< 
служещи...

вал/ в
или Двуезичност в администра

цията на Войводина
език. В ония околииИзпълнителният отбор на 

ССРН на Войводина на заседа
нието си от 13 декември е кон 
статирало че през 
четири години са осъществени 
забележителни резултати в про 
веждднето на двуезичнесг в ад 
министрдцията и обществения 
жиеог н.а тази многонационал
на покрайнина. Бе изтъкнато, че 
в Субстичка околия и в повече 
то нейни общини са приети ре 
шения за двуезичност при уст
ното и писмено объРЩСние, съ

унгарски 
и общини, където малцинствата 

повече ог 50°/о напредставляват 
селение отборниците получават 
материал за сесиите и на двата

изтеклите

езика.
На това заседание бе подчер 

тана необходимостта В статутите 
на околиите, общините, местни 
те общности и трудовите орга
низации в смесените райони да 
се уточнят формулациите за дву 
езичност и в тези смиоьл да 
бъдат изтъкнати правата и за
дълженията не само на гражда 
ните, но и на съответните орга-

— Мисля, че и повече... мис
ля .ако продължа така, ще на- 

околосветското пътешебправя 
тзие...

Шинобусът лети, поема нови!
километри, носи се към Дими! жещите, които в работата 
т ров град. служат със срьбскохърватски и

що така е установено стимула- 
тивно възнаграждение на слу-

си се
Радисаз Истаткоз, пазаЧ 

на конфекция „Свобода”ни.

Записано в Църнощица

Гъдулката на бай Симо
— Ха-де, разказвайте, какво 

има по света. Слуш ; х и аз,-у-
пре-

котленце, с което още дядо му 
носил ракия. Сложи я на печ
ката и подзе:

— Интересно, как се осмелих 
те да дойдете по тая виелица. 
Но хубаво е, че сте дошли, ще 
пийнем ще похапнем, 
поразговаряме. 
тук, далече от света... Истина, 
имаме транзистор, но тоза не е 
жив човек... Той ти говори ама 
ти му не меж дума продума.

Разшъта се и бабата. ..
Завря и ракията. Наточи фил 

джаиите, като черпеше от кот 
ленцето с канче, не по малко

Пътят до Църнощица измина 
Студеният вятър,хме пеща- 

смесен с хаплизи снежинки кр 
ито като игли удряха в лицето, 
щипеха бузите и отнемаха дъх, 
ни беше единстзен съпътник.

Тоя път издигнатите чукари, 
бялн като яйца, стенеха зло- 
Ьещо. ВяТърът бучеше из голи 
те клони на оцелелите буки и

били еня американецо. . . 
седнико де, после взели да се 
Трепат като моите зайЦИ. 

Оттук пътят ни поведе през 
събития.различни странц и 

'Бай-Симо слушаше знимател- 
но, когато новорехме ние, ода 
бряваше или съмнително кла) 
теще глава. Цялата вечеря из
мина в оживен разговор за па 
литически събития, за добитъ
ка, който той намалил, защота 
Не може вече да се спразя за1 
него, за селскостопанските спе' 
циалисти. иа които той особа

ще си
Скучаеме ние

свиреше съвсем тъжно з мла
дите борови гори. Мъркваше 
Да...
. Къщата на бай-Симо е от дя 
он ата страна на планинския по 
ток, който селяните наричат) 
река. в една затулена падина. 
■Димът, щом се издигнеше по- 
високо се улавяше от вятъра, 
който го носеше по врички по-

^Босилеградски пейсаж
и през зимата идат, как залоч 
нали път през селото за Ско- 
пие и как пързите изкопи ли
чат като бразда...

Когато и третото котленце 
задзря той става, отиде в дру( 
гата стая и се върна с гъдул
ка. която още от вратата за на 
глася... Разляха се полутонове, 
които дразнеха ушите... 
ние само се обърна на другата 
Рай-Нимо не обърна внима- 
страна и когато зазърнш рече:

— Ха, да чуем сега/ моя 
транзистор... Коя искате?.. О- 
иая, на която младите се къл 
кете не я знам — подхвърли 
хапливо за, туиста 
\кое Искате...

Прекара два-три пъти и не- 
Дочакал нашето желание, започ; 
на:
1 „А бре Кольо, мамин Кольо.
(намина комито, 
не н~-оди ли се Кольо по Рила 
планина.
Не налюби ли ке Кольо моми.’?

Гласът му храпав съпрозож 
даше тъжното плачене на гъ-

ду ласата. Пред очите му из пла
за неизвестният Кольо, брод
ник из Рила. Имаше ли тоя Ко 
льо нещо с бай-Симо. Може би 
красотата, с която пленявад 
момите. Или с мъжествеността, 
със сабята, с дружината.. Бай- 
Симо няма неговия изглед. Той 

с опушени 
1мустаци, живи очи, с храпав 
но приятен глас, с искрено сър 
це, широка душа. Спомних си 
за един поет, който казал, че з 
полето има толкова безименни 
треви, които тъй хубаво мири 
шат Бай-Симо беше една от 
тия строеви. ..

След песента засвири кръш
на българска ръченица. Стар-1 
ческите му пръсти отскачат по 
жиците, сякаш пристъпват ка 
то стъпки на игрехорец.

Разпяхме се ние. Изредихме 
.много песни.

А навън Дългата, бяла зимна • 
нощ беше отвързала зетрища- 
гга—

от половин литър...
— Ха, пийнете си... Да сме 

живи и здраги... (докоснахме 
филджаните и залепихме помръ 
зналите устни)... Така си е при 

1 Бай-Симо не беше вкъщи, ко нас... Така е дядо ми правил, та 
Тато злязохме. Той хранеше ов ка го правя и аз... Гостите сре 
Цете, туряше на кравите. Щом и там е с ракия. Пък зиме от ва- 
ки забележи, махна с ръка дй пена ракия, какво по-хубаво... 
влезем и току — що седнахме Бабо. обърна се той към баба 
той застана в рамките на зра- таI, я лай мезе... 
тата. Още ненздумал пред нас бе_

— Ха, добре дошли и сядай ше наоедено и сирене, чушки, 
те... Трябва да се върна да на и какво ли не. Пийнахме, а бай 
редя добитъка, пък с вас е ле. Симо продължазаше:

— Ще ви изненади. За вечеря 
имаме заек. Няма да вярвате. 
Но оня ден убих два заека й 
една ли-сица... Днес убих оща 
едно зайче (тук неговия глас 
не даваше умалително значе
хте на заека, а гальовно)... Ис 
тнна няколко пъти се връщах 
почти празен, но...

И усмивката му изчезна в по 
жълтелите от тютюн мустаци. 
Той сръкНа Още два-три пъти 
раХИя и подзе:

но е огорчен, че не идват а се 
лото да кажат някоя дума, да 
подучат...

Докато вечеряхме бялото кот 
ленце отново отшъта до зимни 
ка и отново зафуча на печка 
та. Вареше се ракия.

А тя изби по лицата, зажари 
гн... Бляснаха черните очи на 
Бай-Симо и той продължи о- 
ще по-живо:

— Ти знаеш ли как беше ед 
но време. Букаци наоколо, стра 
хотия! И вълци убнгвах тогава. 
Спомня си как хващаме една/ 
вълчица жива но...

Отмахна с ръка. Веднага се 
досетих, че «е са успяли да я 
хванат
ито стигали до Гърди, за отива 
не до Босилеград, което траело 
и по половин ден. за това как 
селото имало всяка вечер се-! 
ленки. хора. как сега къщите 
пустеят, защото младите наггус 
кали и отивали във вътрентнос 
Гта, за Това как сега автобуси

оокн.

есреден на ръст.
Но

о
ко.
’ И изчезна, сякаш преди мал 
ко не алушахме гласа му. Сед 
нахме. Вечерният здрач беше 
навлякъл На прозорците тъмно 
синьо перде през което едва са 
мяркаха очертанията на окол
ните бърда и чукари...

о а наше,

После за снеговете, ко

о

Не задълго и бай-Симо ггрнс 
тигна. В ръката носеше бяла Стефан Николов



1РАТСТВО 7

ПА КУЛТУРНИ ТЕМИ ЗАВИДНИ УСПЕХИ В 

УЧЕБНОТО ДЕЛО В 

ДИМИТРОВГРАДСКО
КУЛТУРНО - ЗАБАВНИЯТ ЖИВОТ 

В БОСИЛЕГРАД И ТАЯ ГОДИНА 

НЕРАЗРЕШЕН ПРОБЛЕМ пенно се разрешава с издаване 
то на учебници на бл горски е- 
зих, обаче отправят се сериоз
ни забележки във връзка с 
чествого на някои преводи.

Изтъкна се, че около двуези
чното обучение за 
проблеми поради средността на 
двата езика. На заседанието се 
изтъкна нуждата от подготвяне 

за най-нисшите

Състоянието на кадрите, учи 
лгпцна мрежа и някои въпроси 
I работата културно- прорве т- 
нсто поле бяха тема на неотда
вна състоялото се съвещение 
на народни представители по 
КУЛ ГурНО-ГфС СВвТН! г 
сб ществе но- полI т гч ески и про 
светни дейци в Димитровград
ска комуна.

В 42 селища в комуната ра
ботят 27 училища, което показ 
ва, че миграцията на населени 
ето от нашите краища от ден 
ка ден става все по-изразител 
на, особено в район Висок, къ 
дето в 8 села съществуват са
мо 3 основни и 1 осмокласово 
училище. Обща тенденция в 
цялата комуна е — намаляване 
па броя на учениците. Изключе 
ние представлява основното у- 
чплище в Димитровград, което 
нараства. Само през тази учеб 
на година, то има 1.200 учени-

Факгът, че само 
беше прелставена 
навечерието на Ноза

тая година не 
програма в 

година,
подържан от факта че и пред 
сгазените програми в мгпгалаУ3 
годгша нямаха особено качест
во (да изключим това, че бя
ха твърде редко представяни!) 
породи у гражданите на Боси
леград своеобразен въпрос — 
Хали културно-забавният жизот 
в града гия година щс отмие

ли любовта у младите към са 
мрдейното изкуство, защо гге 
съживи з нова форма .етерите 
традиции и не раздвижи кул- 
ГУТ- 'ИЯ жиеот в гсада.

Прггчгшата е в бездейстзиет0' 
•на оггия, които са задължени 
от обществото да се стараят за 
културния възход тук.

Част от визата пада и върху 
обществено-политическите ор
ганизации. Ф акт. т че печени -

тгълнение. Но, тръгнем ли от; 
лсе1яцията на факта, че даде 
ните представления откриха не 
ебятни цротори за разгърща 
не на художествени упособнос 
Ти отку :ха пр ед младите изггьл 
«млели хиляди пътища за тях 
'но оспособязане в изпъ.шява 
ае на различни зидове изкуст 
во — драма, рецитацйя, музи
ка, танц и пр. — е ярко пот
върждение на думггте, казани

сега нямагъпреен

то на кадри 
класове в основното училище, 
тъй като такива вече с години 
няма нови. За тази цел се дой 
де до заключение да се образу 
ва една специална комисия, ком
ято да проследи възможностн- 

на отделениете за откриване 
за учители в българекггте учи
лища във Враня или Пирот, и
ли. педагогическо отделение в 
Димитровград при гмназията 
..Йосип Броз Тито”.ци.

Със състоя нието гга препода 
вагелския кадър не можем на
пълно да бъдем доволни, защо 
те от 110 просветни работница 
които работят в училищата от 
I степен в комуната има 31 с 
неоформено професионално о- 
Еразсвание и 4 души работят 
с зрелостно свидетелство.

От значение е да се изтъкне, 
че просветните работници в на 
игата комуна работят при по- 
трудни условия, отколкато с- 
ния във вътрешността и това 
е причина за ..стлива” на про
светни работници. С изплаща
нето на малциствен добавък

Що се касае до възнагражде 
нияга на просветните работии- 
цк в Димтровградска комуна, 
изтъкна се. че те са гга завид
но равнище в сравнение с въз 
награжденилтд в остаггалито не 
развити комуни в Републиката.

М. А.

ПърЬа
художесшЬена 

изложба 

Ь Ба6ушнии,а

положението донякъде се поп
равя и затова се 
ще и по-нататък да се изпла
ща.

зае станови-

Псложението в единствено
то училище от втора степен в 
комуната в гимназия ,,Йосип 
Броз Тито” в кадрово отноше
ние е задоволяващо. Все още о 
баче въпросът с преподаватели 
п0 фклозофия не може да се 
рзреши за постоянно, а за сега 
е намерено временно решение. 
Този предмет, през последните 
няколко години” в димитров
градската гимназия е слаба то 
чка. Иначе от 21 гимназиални 
преподавате ли 13 са напълно о 
формено образование, докато 
4 са абсолвенти, 2 с висши пе
дагогическо училище 2 профе
сионални учцтели.' През после 
дните години Се чувствува си
лен натиск за записване в I ги

В празничните дни, в края нз 
месец ноемзри, в залата на на- 
рюдиата библиотека з Бабушгш 
ца бс открита Първа по рода си 
изложба на художествени кар 
тини в а преподавателя Алексан 
дър Костич. Художникът бе из 
ложил 14 картишг — масло и 
два бгоста работени с глина. Из| 
ложбата бе много добре посе
тена от гражданството. Прави 
впечатление, че мотивите са зз 
ети от действителността харак 
терна за мястото и неговата о- 
колнсст. Това са пейсажи из 
планински пасища, картини на 
строителни обекти в Бабушни- 
ца и портрети на близки.

ЬосилегратТанцов състав

!в началото на статията — зъз 
можностй, условия, сили, ка
дър и пр. — съществуват.

Не съществува само жела
ние и воля, не съществува за
интересованост И ПОСТОЯННОСТ1 
и гражданите не без оснозание 
'се запитват — ще успеят ли об 
щсстваю-ггюлнтическнте орга
низации и останалите фактори! 
в комуната да раздвижат и тоя! 
зид общестзена дейност и да 
им обезпечат по-добър и разно 
образен културно-забавен жи
вот. ;

(на миналата година нггто един 
пленум, на

неразрешен проблем, или пък 
тя. ще бъде преломен момент в 

живот?
път не е устроен 
който да се разисква върху въп 
роса за културно-забавния жи 
'■вот е ясно доказателство, че 
и обществено-политическите о,р 
гашгзацпгг не 'водят достатъчно 
сметка за тоя вид обществен! 
живот и не съглеждат негова
та съществена стойност — чрез 
1зего най-лобре се мени съзна 
►гацието на гражданина и се 
насажда социалистически дух...

Може би ще изглежда, че си 
"противоречим, 
че дадените представления все 
пак са успешни. Противоречим 
си дотолкова, че досега говори 
хме за тяхно некачествено из

тоя намиМатериалните условия, 
ращн се в момента на по.зисо 
ко равнище разполагаемият 
професионален кадър и фшган 
совото състояние иа Културно- 
просветната общност обиаде- 
жава, че тая година културно- 
забавният живот ще бъде Да- 

и по-бо-по-разнообразен 
Но, никак не смеем да под 

„субективните" фак 
често се оказват

леч 
гат.
ценим и 
тори, които 
значиелни в разрешаването на 
тоя проблем.

мназиалеи клас и само тази го 
дина са записани 230 ученика.

И в основните училища и в 
гимназията един 
проблеми в обучението 
въпросът с учебниците на бъл 
гарски език. Този въпрос поете

от главните 
бешекогато кажем,

Iпртоизоречие е, 
и обектив 

се отчи-
■ Основното 
между субективния 
■ния- фактор най-добре 
Та в неособената пдодност през 

година и слабо нача-

М. ПотичСт. Николов

миналата 
ло в тая-

В какво се състои това про
тиворечие?

к
рпротиворечие- Всеобразното 

че мнозина от нас на матери- 
гледат, като на ИЗаседание йо 

Ьъйросаза 

учебнии,ише

алНия момет 
решаващ въпрос за културно- 
Рабазния живот в града. Сво
бодно ще кажем, че това е из 
говор а съществената причи-

МЯСТО.

ж
п

е съвсем на друго 
Ние сме свидетели (а ще бъдем 
занапред, ако се продължи та! 
ка!), че досегашните предстаз 

лишени от качестзо,

о«а

л
ЕНа 24 януари в Околийската 

скупщина в Ниш ще се състои 
заседание на групата специали 
стп и рецензенти по учебници 
за училищата на българската 
народност з СФРЮ.

Заседанието ще продължи с 
работа два дни и обстойно ще 
бъдат разгледани зъпроситепо! 
Издаването на ученици з 1964. 
голина. На заселението ще бъ 
дат изслушани и докладите на 
отделни рецензенти по качест
вата на представените ръкопи-

легшя са 
Ва което Същ.сствУват условия.

предтавенитеПримерите с 
ггоограни от страна на ученици 

ясно езидетелетте достатъчно 
-зуват и потвърждава това.

И не напразно гражданите се
защото съществуващиятпитат,

професионален кадър не разпа ж.
с
к
рси.

Както узнаваме, на заседанн И
ето ще прнбьствуват и предс
тавители ст Завода ?а издаване 
на учебници на СР Сърбия, и 
преподаватели от Босилеград - 

Власина—Округлнца и Ди

г
и
н

ско,
митровградско. ч



Интересни новини

Иешо хк моми ;
ЗА ВСЕКИ 

СЛУЧАЙ Вълнува се хартиено мореКазваше сс Йеврем, съкратено — Йеша. Никой от съседи
основнатате му не знаеше с какво се занимава, ката а му е 

професия. Тъй като често пътуваше предполагаха че е няка
къв вид търговски пътник. ГДбже би наистина това и беше, а 
може би и не. Но това и не е толкова важно, колкото онова 
другото- Йеша беше красив човек, физически. Черноок триде 
сетгодишен мъж с къдрави коси и старателно подържани му 
стаци. При това притежател на „Фича” и телевизор с кварти- 

нова пететажна сграда в центъра на града. Освен том 
умееше да пленява жените, на атака, по кратка процедура. В 
същата петоетажна сграда квартируваха и четири момщ за же
нене. Красива. Темпераментни. Савременни: (играеха туист и
пушеха ,,Дрина”. ___

Йеша същевременно се ухажваше на целил тоя квартет. 
Затова те мразела една друга. Мразеха се- и техните родители. 
Особено майките.

Но всичките четири семейства викаха' йешо на слатко и 
кафе дори и на понякоя закуска с намерение да го хванат за 
зет Йешо твъРДе охотно се отзоваваше на тези покани, но не 
позволяваше да го' хванат за зет. Той се служеше със слатко 
и кафе. унишожавше сендвичшгге и бирата, винаги 
настроение като ухважваше на дъщерята на домакина, чиито 
гост беше тази вечер, която умираше от от щастие докато 

побиваха по гръб3.

Неотдавна откритата излож
ба посветена на известния ис- 
паислсн художник Гоя в лондон 
ската Национална галерия е о 
сигурани с над 6 милиона етер 
линга. Това е направено след 
кражбата на Гойното дяло и 
Войвода от Велннгтои”. което 
не е било осигурено и до днес 
не е намереио.В Всичко изло
жено деля добре с.е пазят, 
управата на Националната га

за свени случай да 
някоя нова не- 

във

Всяка вечер от 1 януари до простото изречение: Сина ми
31 март над 5000 души слушат1 Владимир-зчера не можа да дой
доклади за изтеклата работа и де на училище, защото ци пов 
вземат решения за предстояща реди носа на пързалката нога
та. Всяка вечер хиляди лица 'го се каже с езика на доклад 
пишат доклади, които ще се че чика: 
тат утре.

Всяка вечер хиляди хора пре 
такат кисело зеле от една каца 
в друга.

Значи вряка вечер десет хи-* 
ляди души се занимават с пре 
такане.

Тук сме събрали опитите и 
съветите, които могат да помО 
гнат за изготвянето на необхо
димите доклади.

1 Членът на пионерската орга
низация Владимир не изпълни 
своята задача към нашата про 
света по обективни затрудне
ния, Споменатият е претърпял 
значителни повреди на издаде 
пата част а лицето, която, как 
то е известно, служи за довеж 
дай е на чист въздух в организ 
■ма.

ра в

но

лерид иска 
се осигури от 
притиост подобна на опия 
връзка- с „Войводата от Вслин- 
тои”.

Не става обаче въпрос за о- 
бективните трудности, другарят 
Владимир има и субекивни елц 
бости: той намалява дебелина
та на подметките си средно пет 
иадесет на сто за един ден (ако 
по това денят се подразбира 
осемчасов-ното му пръзаляне). 
Другарят Владимир не е раз
брал значението на природни 
те стихии конто сериозно са 
разтроили снабдяването на гра 
да, и си е позволил да го обх- 
Ь „не страстта къ-ч пързаляне, 
което е недостойно за един 
млад член на нашето общест
во. Надяваме се че споменатият 
другар ше се гютпчен в следва
щия квартал с 10%, след кое
то неговото поведение ще съет 
евтетзува на юсовите норми.

Има хора. коио разбират важ 
ността на докладите затова сви 
делствуза следното.

с ведро Рекорди
ОБЩА ЗАБЕЛЕШКА:Американците са известни по 

имат многолюдни семесладки тръпки я
А слсд отиването му се чуваха такива комплименти:

— нагласяваше бащата.

това че
йства. Обаче не всички рекор 

отношение са техни
Думите пантата действител

ност и социалистическото об
щество не са подходящи за у 
кризане на дефицити.

Не бива да се изчисляват в 
проценти: съзнание, любов, пр 
еданост и семейното състоя
ние.

ди ви това 
В САЩ например по брой на 
деца на първ° място е семейо 
твото Брадсли с 19 деца в едно 
семейство. Обаче във Франния 
се.мейстзото Дезьо от Ниорт и_ 
ма 25 деца, така че заема пър 
(во място в света.

’ Най-младата майка з езета 
с най—много деца е също така 
от Франция. Марсел Беланже 
от Тишвюл има 23 години, а ве 
че е майка на седем деца.

По брой на внучета рекор
дът принаделжи също така на 
Франция — Хетю Дарбоа още 
пред 1930 година е присъсгву- 
вала на кръщаването на свое 
то стото внуче.

— Изванреден човек,
— Каква култура! — казваше майката,
_ Тип на модерен мъж, — въздъхваше дъщерята с

блян в очите. _
Това вървеше така все докато един ден не избухна стр< 

че Йеша е женен. Узна се и това, че жена му ешната вест 
със служба в столицата.

Тогава четиримата бащи му опсуваха майка хощаплерска 
Четирите майки го нарекоха развален човек.

получиха истерични нападки легнаха 
движейки горните и долните крайници.

— извика.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

УСПЕХИ
неуспехи

РЕЧНИКЪТ НА ЕЗИКА В 
ДОКЛАДИТЕ:!

Не се казва добър, но пози
тивен.

Момите след като
на пода и зацвилиха

— Подлец! Какво ли ми вече не обещаваше!
— Трябваше да му ударя една плесница когато за пръв 

целуна на стълбището, каза другата.път насяла ме
_ По-добре змия да ме с до късна л а отколкото неговата ръ

ка, жалеше се третата.
— Бях гъска оная нощ на скамейката в парка, — 

се четвъртата, блондинка, чнято спална соба беше под пода на 
Йешината квартира, поради което тя не можеше мирно да спи 
измъчвана от картини на фантазията.

След известно време четириЛе моми се помириха, сдру-
на кино,

каеше

Не бива да се пише ЛОШО, 
ПРИТЕЖАВА СЛАБОСТИ

Не бива да се пише ИМА, а 
ОБЩЕСТВЕНО.

Не се казва НЯМА, а ПОРА
ДИ ПРИРОДНИ СТИХИИ СЕ 
ЧУВСТВУВА НЕДОСТИГ!

Не бива да се пище МОЖЕ, 
а ИМА УСЛОВИЯ.

Не бива да се казва НЕ МО 
ЖЕ но ТОЙ Е ОБЕКТИВНО В 
НЕВЪЗМОЖНОСТ.

Ето как трябва да изглежда

ОБЯВЛЕНИЕ:-Ултра скъперник но
РАЗШИРЯВАМ И ПРОДЪЛЖА 
ВАМ ДОКЛАДИ 
ПОТЪРСЕТЕ МЕ В ДВОРА. 
ИСКАМЕ ДА КУПИМ ВЕЧВ 
УПОТРЕБЕН ДОКЛАД ОТ 
ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА СК

Предложенията изпращайте 
под шифър „Профсъюз”.

Влада Булатович-ВИБ

Римският пар В-еспазиян владе
Рим от 69—79 година.заобичаха. Сега заедно излизат на разходка,жнха,

на танцови. И родителите им се помириха, сдружиха, 
майките. Навечер посещават едни други, пият кафе, играят

за Йешо на когото всеки отделно

особено тел на
бил известен като голям скъ
перник. На смъртно легло той 
помолил свс-я каоиер да му пре 
сметне колко ще струва него
вото погребение, когато умре.

— Към десет милиона сестер 
цни — казал касиерът, след ка 
то направил изчисленията.

— Не може ли по-евтнно —
Как

карти одбягават да говорят
беше лично казал каквото имаше да му каже. И дъщерите 
казаха на Йешо лично каквото имаха да му кажат.

Содсма и Гсмора настъпи оня ден когато се узна, че Йе 
шо въобще не е женефи че тази! лъжлива вест е прокарала^ пета 
мома за женене, съсетка, с определени намерн-ия към Иешо.

им

Чедомир Йованович
за пштал императорът. — 
ще плати толкова голяма сума?

Легенда Първи туристи
които сеПърви тетуристи 

възхищавали от древните паме 
тници на Египет, не са били чу 

самите египтяни. ОПуста Ракита жденци, а 
коло
ера много от, старите здания 
са считани за национални па
метници които били достъпни 
ни- любопитните пътници. На

1500 година преди новата ! плодове и друго — работата 
би била в ред, но..

Между село Ракита и Цързе 
«а Ябука се намира голяма 
сгност наречена „Пуста Раки”1 
та”. Останало е предание сред 
хората за това, как това място 
получило това название. Разка 
ззат по-старите хора, че на то
ва място в стари времена има
ло едно малко село около 
десет къщи. Случило се, че по
дова време минавали турци, ко 
ито от изток карали за Ниш де( 
вет катъра, натоварени със зла 
то. Една нощ, когато турците 
наближили Ниш, катърите изб 
ягали и след няколко дни прй 
стигнали в малкото село. Селд 
ниге скрили златото в блиски- 
те гори и замълчали. Не се ми

нало много време, турците при 
стигнали в селото, като върве
ли по дирята на избягалите ка 
търи. Те събрали селяните, 
взели да ги измъчват и ги при| шарените с подписи и записи 
нуждавали да признаят к-ьде са) паметници, които тези първи 
скрили златото. Селяните оба- поклонници са оставили по зда 
че не признали. За да си отмъо нията гозорат, че те не са с 
тят, турците запалили салотр разни крадци и пасионирани съ
и го опустошили. От този ден) те туристи.

От тези паметници, въпреки.
усилията на свещениците, кой 
то през векове пазили тези оо 
ташш от древните времена от' 
разни крадци и пасионирани оь 

, бърачн на старини днес е ос 
Записал Ига Стоянов) танало само една част т. е. 1%

от някогашното огромно богат

Новогодишна 
елха. имаме и за 
— 1965 година...

ме-

; И ЗИМАТА ПОМАГА!Търговското предприятие „Се» 
дми юли” беше проявило голя 
мо усърдие да снабди Димит
ровград с елхи за Ноза голи
на. Огромното количество унй 
щожени стъбла не можаха да 
се консумират около празника. 
Остана доста голямо количесп 
во което сега ще чакаме спо
койно НОВАТА 1965 година.

Ако димитровградските тър
говци така биха снабдязали 
града и картофи, лук, южни

За амбалажа на главната у- 
лйца в Димтирозград нашия 
вектник писа няколко пъти. Пс* 
ложението обаче все беше нЯ 
мъртва точка до пристигането! 
на студените вълни. Сега на 
главната улица в града не мй 
же да се намери нито следа от! 
дървен амбалаж...

Значи и зимата помага!

пет

околните села нарекли изчез
налото сЦло 
по което и цялата местност дс( 
ден днешен се нарича така.

„Пуста Ракита",

с. Звонци ство.
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