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ЦЕНА 18 ДИНАРА .* ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ <

Пребиваване на делегацията на Италианската комунистическа партия в ЮгославияДимитровград:

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАЛМИРО ТОЛЯТИ 

НА ВЕСТНИК „КОМУНИСТ“
ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПЛАН НА 

ПУБЛИЧНО обсъждане
22.2 на сто. Очаква се обществе 
ното производство да б-ьде уве
личено с 19,3, националният до 
бив с 19.7, работната ръка с
14.3 и производителността на 
труда — с 1.4 на сто. 
се, според плана, личните дохо

да нараснат в сравнение с 
1963 година с 27,2 на сто.

С вчерашното пленарно засе
ди! ги е на Общинския отбор на 
Социалистическия съюз и Об
щинското синдикално вече в 
Димитровград проектът на Об
ществения план за 1964 година 
•фициално е представен на пу 
•лично обсъждане.

В течение на тези и в нача
лото па месец февруари жите
лите от Димитровградска кому
на ще имат възможност да се 
изкажат по въпроса за1 плана 
на комуната за1 настоящата годи 
на, която трябва Да бъде реша- 
юща гго отношение на изггьлне 
нието на Седемгодишния план

Но това не е достатъчно. ВсН 
чкн чувствуваме; че светьт с° 

началото на нов пс-
По покана на ЦК на СК)К 

на 15 януари в Белград прнстиг 
на делегация на Италианската 
комунистическа партия начела 
с генералния секретар' Палдш- 
ро Толяти. В делегацията се на1 

членозете на Дирекция, 
КПИ Нилде Йоти и Джо 

В течение на настоящата го- рджо Наполитано, членът на'
дина н обемът на капиталовло Секретариата и Дирекцията А-
женията ще бъде увеличе_н чу лесандро Ната и членовете на!
Ествително — от 404,954.000 Централния комитет Джорджо
прз 1963 година — те ще нарас Цераволо и Спартако МаранН

на 1.194.724,000 динара —

лавските колгуннет н Италиан 
ската колгунпетическа партия. 
На 16 януари продължиха раз 
говорите между девте делега
ции а в следобедните часове Пал 
миро Толяти и останалите члг 
нове на делегацията разглеж-! 
даха Белград и Воення музей 
на Калемегдан. На 20 януари 
Палмиро Толяти и членовете 
на делегацията посетиха Инду! 
стрията за фина механика в 
Белград където бе устроен ми 
тинг на който говори генерал' 
пият секретар на Италианската! 
комунпгсическа партия Палми 
ро Толяти.

Генералният секретар на Ита 
лианската комунистическа пар1 
тия Палмиро Толяти даде след 
пристигането си в Югославия 
по молба на редакцията на ве
стник „Комунист” изявление ка 
ето гласи:

намира в 
р‘нод в развитието на отиошее- 

между народите и държа 
Борбата за намаляване

Очаква ння
вите.
на напрежението н. следовател 
но. за от криви е на перспекти
ви за здрав, траен мир за векч 
ки. постигна някои значителни 
резултати. Обче тр'ябва да се 
въюзн по-нататък, а за Да схЗ 
успее в това необходимо е взИ 
имно сътрудничество на всич- 
КН мрнолюбивн СИЛИ В ОС-ьЩС 
стявансто спор'ед възможнети- 

съвместии проарамщ

ди мират 
та на

нат
или за 195 на сто.

голи.
На белградската гара де.лега 

бе посрещната от секре 
ЦК Александър РанкО 

на Изпълнителния 
Велко Влахович и дрУ'

сюк.

На съвместното заседание се 
изтъкна, ч)е в течение на годи 
ната
максимум усилия 
на плана, за койт0 се счита, че 
отразява реалните 
сти на комуната.

цията паза развитие.
В Проектоплана за 1964 годи 

предвижда общественото

•гетаря на 
вич, члена 
комитет
ги ръководители

Същия ден след обед започ- 
пързите разговори меж- 

на Съюзенаюгос

в определянето на нови цели и 
в работата за тяхното изпчлнч / 
ние. В този смисъл считаме кж 
то необходим приносът, койггО 
може да даде единството на вси 
чкн комунискически сили, без 
оглед на условията в които рЖ 
ботят, на тяхната сила.

Нашето сегашното пребиващ 
нане в Югославия се стреми да 
постигне тази цел. Затова сч№ 
уаме. че то е в интерес не сад 
Мо на двете партии, но и нЯ 
Двата народа и също на двете 
(Уьрбкави.

В цакалото на нашата работ 
та сърдещ го пр1гветстзувам югб 
славските комунисти и техните 
ръководители, отделно другаря 
Тито, чиито качеств ана полити

ще трябЕа Д.а се вложат 
за изпълнниена се

вруто-производство на комуна- 
достигне сума от 

динара.
на

та да 
4,500.000.00О 
пр>ез изтеклата година 
ше З.бОО.ООО.ООо динара 
нредставлява

възможно-докато 
— то бе

което каха 
ду дедгациитеМ. Андоновувеличение от

„В Югоблазня съм пребива
вал два- пъти и имах случай 
да се срещна с другаря Тито и 
останалитедело заключенията на

о бъде
наръководители 

СюК. Пързня път бяха повдий 
нати сериозни въпроси отнася
щи се до отношенията между 

Вторият

Превръщането
Третия и Чешврши иленум щ

Постоянна задача

в
Нашите две страни.

касаеше до превъзмогва 
г[1еТо на нещастното! положе- 

югослай
път се

наша ние в отношенията с 
ские комунисти, поедизвикама

на Ин_ Какво са направили пъР»и
организации жалбите итрябва да изтъкнем ка 

операциите „Сточдр” 
ва” .Победа” и ДР. Коопераци 
ите все повече стават произво- 

търговията остава на

от погрешните решенияношение чните
молбите на членовете на колек 
тива да се решават вътре, в са 
мия колектив?

заяви Георги Алексов, 
на Общинския 
на СКС в Ди

митровград

секретар
комитет дители. а 

заден план.
В промишлеността и занаят

чийството членовете на Съюза 
на комунистите и организациите 
им активно се бореха против 
слабостите (Комбинат „Димитро 

*» конфекция „Свобода и 
Тези предприятия успяха 

да увеличат бруто 
си през изтекла 

много стопа-

и Общинския 
на СКС обсъжда този

__-Неотнавна
комитет
проблем. Досега организациите 

СКС не са направили много 
молбите и жалбите да се реша
ват в самите предприятия, 
в техните органа! на управле
ние. Тук на първо място отпо- 

между хората трябва

на
т. е.В цялата димитровградска ко 

муна вече кипи оживена преди 
зборна активност в първичните 
организации на Съюза на кому 
цистите. "Дискутира се върху до 
сегашните слабости прави обзор 
на досегашната работа и съще- 

нови задачи 
кон комунисти

в град 
ДР-)
чувствително 
производството 
та година. Сбаче в 
ски организации 
Съюза на комунистите 
предприели почти нищо за по- 
пълно използване на вътрешни 
те резерви, остраняването на 
някои други слабости и 
(, Цнле”. .Труд’ и ДР-) °ста®а 

настояш.ата година да се 
повече усилия за из- 

на производствени

шекията 
да бъдат още по-тясни, по-сър 

е бил мал-дечни. Този въпрос 
ко занемарен. Наше мнение 
че занапред ще трябва да сгьще 

по-широка публичност
членовете на 

не савременно чертаят най ствува и 
в работата на тези органи. Смя 
таме за. нужно да подчертаем, 

всички организации щеза да
от*™*»

о молба до Георги Алексов. се- 
Общинския комите л 

за чн-

че във
е нужно да се формират тела. 

да решават молби, жал-
пр.

коитопрез 
положат
"ю™. особено, за ликви
диренето на „мост’ — сезони
те през първите няколко месе- 
ци в годината.

1 би И пр.
_ През последно време до-

разискваше за идеологи- 
издигане

крета о на

*„аД=ГТр»-~"
*а отговори на няколко въпро- 

живота и работата на ггь 
на Съю-

Палмиро Толяти и Йосип Броз Титоста се
ческс-пслитическото 
на членовете на Съюза на ко
мунистите. "Какво в

се предприеме през
чески ръководител и борец зй 
соко ценим, и изразявам не же 
лайне, но убеждение, че тозй 
наш път з Югославия ще бъ* 
де ползотворен за цялото на
ше движение”.

еа изрвичните организации
комунистите в Димитров-

формбюрото. Както пързото, та 
ка и второто мое пребиваване 
имаше за цел да осъществи ме 
жду нащата Партия и югослав 
ските комунисти не само отно
шение на взаимно упозяазаие 
и разбирателство) но и прия
телство и солидарност.

това отно
шение ще 
1964 година?

_ ще бъда предприети кон-
за най-слстемно

за на 
градско.

— Кои са основните пробле
ми, с които първичните органи 
зации на СКС 
1963 година на най-много се за
нимаваха? 
на село достатъчно се ангажи
раха за провеждането на нови
те мероприятия в селското сто 
панство, а тези в предприяти
ята — за повече и по-качестве 
но производство?

кретни мерки 
ипълно разработване на мате- 

Петшг пленум и про 
Заключенията

в течение на
риалите от 
веждане в дело 
ст Ш-ти и ГУ-ти пляум на ме- 

на месец март всички пър 
организации ще прклю- 

чат с повторното разработване 
на тези материали в което уча- 

членовете на Социа- 
Съюза на

Дали комунистите
Този път не съществуват спе 

циални проблеми, които да ни 
разделят в акцията която зоди 
ме за мир. демокрация и соци 
ализъмт Следователно отноше

Формирани комисии 

при Общинския 

комитет на Съюза 

иа младежта 

в Димитровград

края
ВИЧНи

ствуват и 
лнстическия съюз и

нията между нашите две пар
тии трябва да бъдат поставени 
и да се развизат в смисъл на 
пълна солидарност и тясно прн 
ятелство. , Ние, италианските 
комунисти кчитаме че могат и 
трябва да съществуват, според 
условята на зсяка страна, раз
лични пътища в развитието на 
движението на работничес
ката класа и трудовите маси. 
нсочени към изграждането на 
ново общество, демократичен

Това

— През изтеклата гонила, ка 
то главна задача пред активи
те на Съюза на комунистите бе 
ше провеждането на Заключе
нията на Ш-ня и IV-ти пленум 
на ЦК на СЮК. На общи съб
рания. заедно с членовете на 
Социалистическия съюз тези ма 
териали са обстойно разработва 
ни — и прилагани на практика. 
И организациите на село и тези 
в града в течение на годината 
активно участвуваха в разреша 
ването на производствените про 
блеми, бореха се за изпълне
ние на плановете н отстранява 
нето на редица слабости, които 
спъват производството.

Ангажирането на комунисти
те във всички органйизации не 
е било еднакво. Тук-таме не са 
проведени докрай заключенията 

на П-ри, 1У-ти, и по-късно- Петня 
пленум на ЦК на СКЮ- Завидии 
резултати са постигнати във 
формирането на нови комплекс 
си обществена земя. В това от-

младежта.
— Какво е направено досега 

за подмладяването на организа 
Съюза на комунистите | 

отношение ще 
занапред?

7Гциите на 
и какво в това 
се предприеме
_ В политиката на приемане

то на нови членове в първични 
те организации недостига добра 
организация. В повечето органи 
зации се работи върху подготов 
ната за приемане на нови чле
нове в организациите. Обаче в 
■гази сбласт има и доста недо
статъци- През 1963 година са 

54 нови членове на съю 
комунистите. Погледнем 

структурата на приемането 
им ще видим, че тя не задоволя 

Малко се приемат жени и 
селскостопански пронзво 

които

Общинският комитет на Съю
за на младежта в Димитровград 
устрои съвещание на което из
бра ноеи комисии и тела за ра
бота в течение на 1964 година- 

Избрани са следните комисии 
— комисия за идеологическо-по 
литичеека работа. комисия за 
работа с работническата млаг 
деж. комисия за работа със сре 
дношколската и комисия за ра
бота със селската младеж, коми

ко и социалистическо, 
значи, че и з оная страна, къ 
дето властта вече са намира в 
ръцете на работническата кла
са и народа могат и трябва да 
съществуват различни пътища 
на прогреса з изграждането на 
1<щиа!лнсгнческото стопанство* 
И демокрация. Ръководейки се 
от този принцип ние гледаме ак 
тивността на югославските ко

Гесрги Алексов

приети 
за на

Считам за необходимо да из
тъкна, че през настоящата го
дина трябва нещо повече да се 
направи и за професионалното 
издигане на 
защото нашето работннчество е 
младо, без достатъчно квалифи 
кацни. С този въпрос сериозно 
ще трябва да се позакимаят си 
ндикалките организации.

сия за организиране на култу- 
рно-забЕкня живот и физическо 

комисии или въсптанке и други 
щаб за трудови акции.нашия работник. ва.

млади 
дители. 
в течение на годината

Тези комисии вече пристъпиха 
към изработка на планове за 
работа.

Има организации.
не са мхгнисти. техните постижения, 

разисквания и техните ттротра! 
ми. М. А. .(Следва на сгр. 2)



БГАТСТ Ю
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1 КАСТРО В КРЕМЪЛва активност. Тези конферен
ции трябва да1 покажат до коя 
степен сме развили критиката 
и самокритиката у нас, чувство 

отговорност пред обществото 
и прочее. В дните пред избори-

логч гческо-политическо нзгр а ж - 
райе.

__ Конкретни предизборни за
дачи?

— Във всички първични ор
ганизации на Съюза на комуни 
стптс вече се чувствува оживе

! (Продължение от стр. 1)

Приели пито един нов член, до 
като пък някои 
кампанийно (Сенокос и др.). Но 
внте членове на Същза на кому 
кистите трябва да бъдат подго-

ва, че няма да бъдат успешни 
Никакви опити на икономичес
ка блокада и изолиране на Куба

Преди няколко дни в Москва 
пристигна кубинският премиер 
Фидел Кастро. На 
Внуково и на приема в Креме- 

(на нашата снимка) Каст
ро бе привествуван от председа 
теля на правителството Н. С.

са приемали
на

аерогарата

мъл

XV ;т.V

Ш' Хрушчов. Настоящето посеще- 
Москва от страна на Ка

■Xг
ни© на
стрр предизвика много комента- 
ри на Запад и редица спекула
тивни предпоставки. Самият Ка 
стро заяви, че неговото пребива 
не в Москва ще бъде много по-

А А
А- 4• .--V 'V
АШШ йкъсо от миналогодишното, кога 

то през месец май беше в Съве 
тския съюз почти един месец. 
Двете страни, съветската и ку
бинската, изтъкват, че сегашно 
то посещение на Кастро ше до
принесе за разшираяване

ш4 А.. у\.

8 щжщ 

шш
'Щ'шшшм■ ?

на
дветеприятелството меж лу

страта а при това се подчерта Кастро и Хрушчов

ПАНАМА СЕ БУНТУВА
тите. Това стълкновение още 
повече изостри отношенията ме 
жду Панама и САЩ и създаде 
нова вълнуваща точка з тоя 
дял на света.

На снимката: Председателят 
на панамското правителство Ро 
бер*г Чиар се обръща к-ьм свои 
те разбунтувани граждани.

През "'миналите дни в Панама 
дойде до бурни демонстрации 
и протести поради американ
ското управление в панамския 
канал. В студенските демонс
трации в зоната на канала е и- 
мало повече мъртви и ранени 
когато американските войници 
откриха стрелба срещу демостра

Фабриките — центрове за професионално образование иа рабоппп/ите

На те трябва да намери израз акти
вността на всеки член иа пър
вичните организации.

твени в Съюза на младежта, в 
Социалистическия съюз, в Кон 
ференцията за обществена акти 
вност на жената.

— Можете ли да ни кажете 
на каква Еисста беше сътрудни 
четното между първичните ор
ганизации на Съюза на комуни 
стите и останалите обществено- 
политически организации?

на предизборна активност, 
предизборните конференции ще 
отчетем резултатите и кедостатъ 
цпте в досегашната си работа и 
и ще начертаем планове за но- М. Андонов

ЗАВЪРШИХА РАЗГОВОРИТЕ 

МЕЖДУ СЮК И ИКП
— Сътрудничеството между 

Съюза на комунистите и остана
обществено-политически

Завършването иа разговорите 
между делегащнгте на СЮК и 
Италианската комунистнчска па 
ртия, обедът, който другарят 
Тито устрои в чест на Палмиро 
Толлтн и членовете на делега
цията. гтрес-конферекцията на 
генералния секретар на ИКП— 
това са най-важните събития 
от последния ден на пребйване 
то на Палмиро Толяти и висо
ките дейци на ИКП в нашата 
страна.

Делегацията на ИКП пристиг 
ка миналата седмица на посе
щение в Югославия по покана 
на Централния комитет на Съ
юза на югославските комунисти, 
Това е трет0 пребиване на Пал 
миро Толяти в нашата среда и 
пръв път генералния секретар 
на Италианската комунистичес
ка партия да се намира; начело 
на делегация от изтъкнати 
ръководни дейци на ИКП. Това 
едноседмично посещение даде 
еъзможност на; ръководителите 
на двете комунистически пар

тии да размянат мнения по ре 
дица въпроси — начиная от от
ношенията между комунистите 
партии и работническите дви
жения на Югославия и Италия 
до актуалните проблеми на ме
ждународното работническо дви 
жение и международното поко 
лекие изобщо.

Разговорите и размяната на мне 
ния преминаха в сърдечни и 
приятелски обстановки, която 
е характерна за отношенията 
между СЮК и ИКП, които и 
за отношенията между ръково
дителите на двете партии, по- 
специално между другарите 
Тито и Толяти.

След завършените разговори 
генералният секретар на СЮК 
Йосип Броз Тито със съпругата 
си устрои обед в чест на деле
гацията на ИКП. Покрай участ 
киците в разговорите на обеда 
бяха и предстваители на обще- 
ствено-лолитическите организа 
ции.

лите
организации беше добро. Обаче 
занапред комунистите много по 
вече ще трябва да работят в ос 
гганалите юбществено-полНттиче- 
ски организации. По този начин 
те им оказват ценна' помощ и 
— там именно й трябва да се 
цени тяхната работа. Занапред 
ще трябва много повече да се 
помага работата на Съюза на 
младежта, особено по отноше
ние на внедряването на социаг 
листическото възпитание у мла

«и
Ш1ш с

дежта.
Активната работа на членове 

те на Съюза на комунистите в 
о<Тганалите общес)твено_по л; I тй- 
ческн организации фактически 
представлява тяхната работа 
като членове на първичната ор 
ганизация на СКС. Членовете 
на Съюза на младежта; трябва 
да възпитаваме в марксически 
дух. да помагаме тяхното идео

бс. си представители на един ние то на Московското споразу-Китайска зимна офанзива съвсем непознат в положителен' 
смисъл измнеен КиРай. Но. у- 
мерени изявления на Чу по аф 
риканскнте страни предизвика 
ха дълбоко възбуждение у про 
китайските елементи в различ 
■ни страни. Това възбуждение; 
и евентуални съмнения Чу с ла 
кота разпиля- по време на пра 
|биваването си в Албашгя със 
рзоиТе разюздани така добро 
иззестни клевени против про!' 
ресивните сили з комунистича 
бкото и работническо дв-иже- 
лие, преди всичко против Юга 
(блазня. Документът публику 
ван в края на неговото посещй 
нИе в Албания -съдържа най-' 

списък иа китайските (а

мение което тези лидери при-, 
■зетстзуват? Китайците в този 
случай допускат възможността 
че тези хора са доведени в за
блуждение и се опитзат да ги 
„отрезнят’, но очевидно ечи-, 
(гат че африканските лидери 
не са достат-ьчно зрели да схва, 
нат действието на своите пос- 
тъпекп. Подобно е и с борбата 
против колониаилзма и неоко- 
лошвализма, борбата за мир и) 
мирно Съвместно съществува
ме, с преценката на политика-, 
та на необвързаност и подобно, 
— къДето китайците имат гла 
дища съзсем различна от бол) 
шииството 
ри

ва китайските схващания и прй 
цепки за международното по- 
литическо положение, за прие! 
мангто на китайската полити-) 
ка и китайското -ръководство) 
в международната политика., 
Доколкото не може да се осъ
ществи тази максимална про
грама, тогава успехът и неут-1 
рализацията на тези страни па 
въпрос1 около който днес са 

спори, илц — като минимум — 
«Намаляване на недозериета 
към китайската политика и ки! 
райските ръководители.

В съгласие с тези цели са ме 
годите и тактиката с които Чу 
Ен Лай си служеше. Той навея) 
къде намираше начин да избе) 
гне неудобните теми. да каже! 
само оноза което ще благопрн! 
ятствува на ухото на домакина 
и което ще отговаря на не този 
те становища. При това той бе 
ше твърде внимателен и прия) 
тен събеседник, у него нямаше 
мито следа от крутост. Манда| 
рискияг потомък умееше в ел) 
на страна да държи тиради; 
Iтрогна неоколониализма. а ф 
&ру,а изобщо да не го споме-! 
бе. Често споменаваше дори и 
хвалеше мира и мирното съв4 
местно съществуване.

Да не е иззестно всичко кой 
то се знае за китайската поли) 
тика още малко и би изтлея^ 
дало, че Африка има поред са

че резултат на борбата на по
робените народи и на умелотб 
използузане на благоприятните1 
международни условия. оI

—сИзвестно подобрязане на{ 
иначе твърде трудното стопан
ско положение з Китай което 
иа ръководителите на тази стД 
пана даза възможност за мана 
вриране с обещания за помощ 
на африканските и други стра) 
ни з развитие.

— Все по-,оляма изолировка: 
на Китай, нреазбнрането на ка 
ето нейната политика се натък/ 
за в редица страни чиито есте! 
тевени симпатии често бяха на1 
китайска страна докато още на 
беше търгнала по пъгя на зе- 
личаенето на войната и безус- 
лозното насилие, б п

— Спорът между китайските/ 
ръководители и езетовното ка 
муниенческото дзижение и ам-) 
бищште на тези ръководители) 
да застанат начело на прогре
сивното движение з света.

РАЗЛИЧЕН И РЕЧНИК И
СЪЩНОСТ

Като се държи 
.всички тези, а може би още! 
някои моменти китайската па 
литика си постази. по отноше 
«н)ие На африканските странф 
)*яколко цели. Тези страни и! 
тяхните ръководители трябва1 
м&ксРМално да Ре придобияР

Голямата турнея на китайс
кия мтшетър-председател Чу 
Ен Лай и неговия замесник и 
министър на външните работй 
Чен И по африканските страни! 
и Албания даза възможност* 
по-отблизо да се упознаят ня- 
*с«и мотиви, цели и методи на 
китайското действие. Тази тур; 
нея съвпада по време, с иззей 
тни други офанзиви — китайс 
ки извън Китай и извън китай 
ски в Китай които допълнят ка1 
ртината за китайската полити-

Чу и Чен тръшаха на обика 
дка по африканските страни пб 
време което характеризира ме 
жду другото: 1

— Намаляване на напреже
нието в света, преди зенчко в1 
отношенията между СССР и) 
САЩ, на практика започнало й 
подписването на Московското 
споразумение за частична заб-1 
раца на ядрените опити. Това1 
споразумение подписаха и бол 
шииството не зазисимн афри-< 
кански страни. Китай както то) 
ва е ноторно го порицава,

.— По-нататъшио рЪзпаданс 
Иа колониализма. В годшпгте 
когато китайските ръкозодите 
ли тършаха на път още някол 
ко африкански страни извоюва 
ха своята независимост. При 
тоза не беше резултат на кита 
йскнте съвети и на приложе
нието на китайските рецеппТ

африкански лиде-
ка. пълен

с то» и а албанските) стана-, 
езища на дешиото време и от 

ясно се вижда че китайо 
пито за кб

Чу Ен Лай и Чен И се ста
раеха в Африка да не с-помена: 
зат и осъждат Югославия. Тук 
не става

него
ките ръководители 
Съм не са отатъпили от доста! 

известните и достатъчна

дума.
държат от принципа според ко 
йто в междудържавните разго 
зори на две страни не трябза: 
да се говори за трета, (впрочем) 
ар^ова те дадоах доказателст
во с езоите речи в Албания). 
Просто и тук над целя опортюни 
зма — те не се осмелиха откри/ 
то да изнасят своите клевети 
против страна чиято дейстзид 
на активност в полза на мира 
и международното сътруднича 
ство, чиято подкрепа на оезо- 
бодителните движения и нераб 
зипгге страни е така добре из 
Вестни на африканските нара 
ди и техните лидери.

въз-че те се

ТЪЧНО
порицни схзащания.

Китайските ръководители о- 
чевидно имат твърде лошо мис, 
ние за менталните способности 
«а своите събеседници от аф
риканските страни ако считат 
че съдържанието на тиранска 
та декларация ще им остане на 
Известно и че без обмислено 
ще приемат убежденията кои
то им сервираха за своите ху: 
бави намерения и цели. ‘

Но тоза не е единствен при
мер на китайското подценява
не на африканските лидери ко1 
иго иначе издигат гърмогласно. 
Какво значи например порица’

сметка за(

(Продължение з следващия
брой)
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ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ВЕАПКИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР НОВ ГИГАНТ 

НА ХИМИЧЕСКАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ
Творческият 

марксизъм на Ленин
Нашата химическа промиш

леност получи ноз гигант В за! 
гребения индустриален квартал 
бе пуснат в действие комбина! 
Тът ОКИ. Това е в същност.' 
правата югослазска фабрика! 
в областта на органическохи-.
{Пгческата промишленост, чЦ 
ето производство почива вър* 
ху най-съзременни нефто-хими' 
чески процеси.

Нефто-химическата прохнппа 
леност започва да се развпза в( 
света едва през последните 2Ц 
години и рядко някой отрасъл 
да се е раззивал с такива тем' 
пове. какъвто е случаят с тс« 
зн. В много страни, и на Из-/ 
ток и на Запада^ напоследък^ 
се полагат големи усилия и се 
Излагат огромни средства за раа 
зитието на химическата проми: 
Шленост, а главно на нефто-хИ 
мическата.

Строежът на комбината ОКИ 
продължи повече от две годи) 
ч"}-1 и в него са зложени око-, 
ло 43 милиарда динара. Какво) 
ще получава стопанството от 
ОКИ? Новият комбинат ще да1 
за на югославското стопанство) 
14 хиляди тома полиетилена, в! 
хиляди тона полистирол, 8 хнд 
яди тона стирол, 6 хиляди то- 
иа фенол, 3.500 тона ацетон и1 
25 хиляди тона полезни зторо! 
степенни произзедения. Проду, 
кцията ще задоволи не само) 
вътрешните нужди, но и окол0 
40 процента от производството 
ще бъдат предназначени за из 
нос. така че произзежданитс| 
тук пласт-маси ще могат да се) 
срещнат в почти целият сзяТ.

Производственият процес е на 
куълно азтоматазпран. В една) 
смяна ще работят 80 работни
ка, а з комбината ще бъдат зц 
е ти около 1.000 души, главно! 
пишиеги и ереднисти с профа 
сиоиално образование. Ако а 
една смяна тзаботят 80 души. 
какво ще работят останалитеп 
Работа ще има за всички. От
говорът е много прост ако се 
има предзид. че само в раззой 
(гю-изследвателския център н?< 
комбината ше работят 300 ду
ши. В специален цех за стрило) 
•яйсние на пласт-масите и дру
гите произведения ще се проУ • 
чяват възможностите за всес
транната употреба на получа
ваните суровини.

Използувайки Тазове и не-, 
рафиниран бензин като осиоз 
на суровина, комбинатът ще 

I Произвежда главно модерни! 
пласт-мас:и полиетилен и поли" 
стриол. Само тяхната продукл 
Шгя ще достигне 20.000 тона го' 
ДИщно. КЬто суровини тези 
■пласт маси имат широко при
ложение и строителството на1 
кмбалаж. разни апарати и най 

ОК 'различни изделия за широко) 
потребление.

Изграждането н?а комбината)

се наложи от растящите нуж 
ли от пласт.маси. След война! 
та някои наши фабрики на хи) 
мическата промишленост запо 
чнаха да произвеждат бакелит? 
а по-късно бе построена и пър 
вата модерна фабр1гка за пласт; 
маси юговшшл’' з Сплит, Оба!- 
че, нуждите от пласт-маси раа 
тяха по-бързо от производство 
то. Затова построяването на) 
ОКИ се появи като неотложна) 
задача. „Юговннил” с годиш
ната си продукция от 8 хиляди 
тона полов шшл-хлоред не е 0 
Състояние да задоволи потреб( 
постите. Само в 1961 година на 
шата страна произведе и цгИ 
работи над 20 хиляди тона ра, 
зшг пласт-маси. Но и тоза но 
е достатъчно. Затова се предвП 
Жч/да бързо увеличение на цро(
)кцията в Този отрасъл. До) 
1965 голина годишната 1тполук! 
ння трябза да достигне 55 хид 
яли тона. С-ь”<пта година само/ 
комбинатът ОКИ ще даде про) 
дукцпя за 25 милиарда динара.

апет го ат пш по-късато. в 1976' 
година стойността на неговата) 
продукция ще се увеличи два) 
ггъти. ЗаТова е основание се) 
твърди, че ОКИ. за чнето пос-1 
трояване са вложени около 43> 
милийчрда динара е високо рей) 
Угабилно предприятие. Негово-1, 
то влизане в строя има лвоя-* 
!ко значение От една страна т0 
пн годна той нте лале четири; 
пъти позече полиетилен и по-

Основната 
па Ленин като 
ксизма и като

характерна черта 
теоре тик иа мар 

революционен 
воежд на пролетариата е че той 
беше творчески марксист.

Тази

марксизма и неговото спсцифи 
ино приолженне

живата душа на марксизма ’. 
Тзорческият подход към марк
сизма и ориентирозката към 
диалектиката даваха възможно 
ст на Ленин не само до разре 
шава най-сложенитс теоретхгче 
ски проблеми на класовата бо 
рба и пролетарската 
ция. но и майсторски да р^ь 
ководи революцноната борба 
на пролетарията. Те .му дадо
ха възможност зт сва ръково
дене да овладее оная конкрет
ност която е в състояние да оп 
редели и най-съдбоностгия мо
мент, момента когато трябва 
да започне въстанието, мо
мент от който зависи целият из! 
Ход на борбата. Една минута 
по-рано би било много р*ано, ед 
на минута по-късно би било 
много късно — така Ленин пи
рите до своите другари от 
ЦК в навечерието на съдбонос 
нитге часове на великия Октом 
!зри. Геният на диалектиката 
се показа и като гений на ре- 
волюциоката борба1.

,.Ние считаме че за руските 
социалисти особено е необходи 
мо самостоятелно да разрабо 
тват марксовата теория защото 
тази теория дава само общи 
ръководещи положения, които 
в отделни случаи се прилагат 
по-ииак Върху Англия, откол
кото върху Франция, 
върху Франция отколкото вър

сзоя основна характеп 
па черта Ленин прояви в само 
ГО Начало на своята теорети
ческа и политическа активност 
Аокаго изтъкнатите азторите- 

междупаролната соци
алдемокрация, които се счита
ха и наричаха ортодоксни мар 
ксисти гледаха в марксизма о 
коичателпа и заключителна 
рия; нещо кос-го само трябва 
да се отбранява

популяризира и чрез по
пуляризирането да се разпрос
транява з работническото дви 
жеиис, Летгн 
даше крайъгалния камък на ед 
на нова наука, която трябва да 
се обогатява

револю-

ти от гю-инак

тсо

от противникада сс

в марксизма гле

с нови опити, да 
сс попълнява с ново съдържа
ние и творчески да се раззиза 
по-нататък. „Ние никак не гледа 
ме на марксовата теория като 
иа непгб завършено и нсприка 
Оновспо, напро-пгв ние сме убе 
едтги. че тя е положила 
крайъталиите камени иа 
наука която социалистите тря 
бв да раззшзат във всички по-

Съшата диалектическа кош 
кретноет и творческа инвентиз 
носг Ленин прояви и в следре 
волюциония период, в периода 
на изграждането ка съветско
то общестзо. Той подчертава 
^>^зличията на пътищата кйай 
сцгличията на пътищата къМ1 
специфичното.

Татса във всички домени на 
актизноут Ленин се пО

само
оная

В. И. Ленинооки, ако не искат да изоста
нат зад жизота” — пишеше Ле 
нин.

Също така докато останали
те изтъкнати марксисти от ре 
довете на международната со
циалдемокрация виждаха з ма 

, рксизма готов модел който ед 
накзо е скроен за всички исто 
рически положения и страни, 
Ленин подчертава, че всъщно- 

. ст се касае за общи ръкозоде' 
щИ положения които се конкре 
Тизират и модифицират в съг 
ласе със специфичното исторп 
ческо положение и особености; 
на всека страна. На догматиче 
ската ортодоксня и на догма
тическия подход към маркуиз- 

означаза-

ху Германия, по-инак върху Га 
рмания отколгеото върху Ру
сия" — подчертаваше Ленин. 
На това свое програмно 
вище което формулира в края 
на миналия зек — 1889 година1, 
т е. в началото на своята тео 
ретическа активност Ленин ос
тана верен през целня си жи
вот. Неговата политическа и те 
оретическа дейност не е всъШ 
Мост нищо друго но кмкретизи 
ране и реализиране на тейза из 
ходно становище.

Но Ленин не само знаеше 
тзорчески да 
марксизма той също така знае 
ше и з самия марксизъм, кое 
то е най-съшествемо да зиди, 
материалистическата диалекти 
ка в коятр той вижда „най-дъ 
лбоката теоретическа основа и

своята
Нара като творчески и с това 
като истински марксист. С не 
ро марксизмът з територията 
и практиката получи оная кон 
крепост, прецизност и цялост 
пост която изискваше новата 
историческа епохата на импери 
клизма и преминаването юам! 
Социализма. Като тзорчески 
марксист Ленин днес принадле 
1жи не на ония които най-много) 
се позовават на него, но на о- 
ния които най-много се с него 
служат за да конкретизират не 
ховата мисъл, да я обогатят и 
по-нататък творчески разви-

I Ггстпол отколкото ос внася-) 
ще досега. А от диша стпанА 
тче се появи1 като голям изно{ 
Ьител на пласт-м^ои. '

стано

Стефанозски Стефан

РЙЕКА

СВОБОДНА
МИТНИЧЕСКА
ЗОНАподхожда кълн

От 1 февруари нашето най-го 
лямр адриатическо пристанище 
Рйека ще получи свободна мит 
ническа зона. Свободната митни 
ческа зона ш.с обхване целия 
рйечки басейн. О неййото въве 
ждане до голяма степен ще се 
улесои работата, особено на 
другите континенти. Съгласно 
досегашните предписания, вно- 
улесни работата, особено на 
длъжни в срок от 3 месеца да 
урегулират своите отношения 
с пристанището. Сега стоките 
ще могат да стоят в зоната не
ограничено време, независимо 
далн са обмитени или не. По 
този начин Рйека ще стане тьр 
говски център, в който ще се 
събират стоки от разни страни 
ще се опаковат и преработват, 
след което ще се препращат за 
ердно европейските и друти 
страни.

ма конто всъщност 
ха,канонизираме на марксизма' 
Ленин противопоставя диадек 
Ттгческия подход който изисква 
самостоятелна разработка на

!ват.

(Из статията на в-к „Борба’’)

Из дейността иа комисиите на ОК СКС ижа за имуществото, с което се 
разполага и пр.

Ако се спрем върху плана на 
работа за първото тримесечие— 
работата през второто тримесе
чие се движи в същото направ
ление и не се различава корен
но — ще забележим, че главно
то ударение пада върху идейно 
то издигане на комунистите, и- 
деологнческо-политическото им 
укрепване.

Да отбележим и това. че Ко
мисията за идслогическо-поли- 
тическо възпитание при 
СКС в Босилеград, освен е по
менатата дейност редовно ще 
разглежда и обсъжда текущи 
материали, което от своя стра
на ще допринесе за още по-пра 
вилно съблюдаване на мястото 
и ролята на организацията на 
Съюза на комунистите в обще
ствения, стопански и културен 
живот в комуната.

Повече грижа за идейното 

укрепване на комунистите
ниц!Г, във връзка с идейното 
въспнтание. нещо по-късно по 
добно съвещание ще се проведе 
с комунистите при земеделските 
кооперации, като се разгледат 
задачите на комунистите на се
ло. През февруари Комисията 
ще подготви и анализ за пробле 
мите на идеологическо възпита
ние на младежта и с нея ще из 
лезе на дискусия пред Общин
ския комитет на СК.

През меоец март се предвнж- 
да съвещание с комунисти, на
миращи се на ръководни поето, 

стопанството по идейни про 
нелоялната

Нуждата от идейно укрепва
не и издигане на комунистите в 
Бооилеградско от ден на ден 

по-очебиеща. Досегашнк- 
иалагатстава

те грешки и пропуски 
далече по*—системи а и по-задьл- 
бочеиа работа върху идейно-по
литическото образование на ко- 'С. С.
муннетите.

Именно, тоя факт послужи 
като изходна основа на Комиси 
ята за идеологическо-политичес 
ка дейност при ОК на; СКС, ко
ято на последното си заседание, 

11 януарй прие 
план. според който равномерно 
се разпределя идеологическото 
действуваое сред комунистите.

Това, всъщност, е полугоди
шен план (за период януари — 
юни) и от друга страна, серио
зен опит да се раздвижат редо 
вете на СК в Бооилеградско, за 
щото през последно време се 
забелязва известно отслабване

Жилищното сшроишелсшЬо 

Ь ДимишроЬ1рад
състояло се на Миналата годица в Димитро^ 

град бяха построени общо 23 
квартири, от които за 13 инва 
ститор беше Фонда за жилищ
но строителство за 1 един Вете! 
ринарната станция а 9 кварти 
ри построи Секретариата за въ 
трещните работи в Димитров
град.
' Построените квартири Фон
дът продаде на Упразата на ми) 
танците и на стопанските орга/ 
низации в града докато Секре 
тариата за вътрешните работг! 
задържа за свои нужди 6 квар 
тири а 3 продаде на Общинска’ 
та скупщина която учасггзуза- 
ше в финансиранеото. о 

Тези година ще започне изгр 
аждането на най-голямата жн) 
лищна сграда в града която за 
разлика от същестауващит^ 
сгоади ще има 4 етажа и 36 
квартири. Тъй като няма доста 
тъчно средства за този голям 6 
бект предвижда се сградата аЛ 
се строи в два етапа. През та* 
зи година Фондът за жилищно 
строителство ще изразходва) 
към 50 милиона динара. ЕСакто* 
и по-рано и тази година стопан

ските организации вече се интб 
ресуват и подават заявления за) 
участие в купуването на квар* 
тири. Според преценките тази) 
година ще бъдат завършени 18 
квартири докато 
ще бъдат завършени през 1965 
година.

За локацията на обекта 
реши Съвета за комунални ра! 
боти зщото такъв голям обект* 
изисква по-голяма повърхност 
и по всяка вероятност ще бъ
дат разрушени някои стари сП 
ради в главната улица.

ВС в
блеми, каквито са 
конкуренция, недостатъчната гр Ст. Николов

останалитеПред изборите в иървичнише оршнизации на Съюза 
комунистите в Димитровградскона < ще)

ОЖИВЕНА АКТИВНОСТВ течение иа месец януари Ко 
мисията ще проведе едно засе
дание посветено на отрицателни 
те явления сред комунистите, о 
собено в Босилеград които на
пример игра на карти, пиянству 
ване и пр. и въпроси, които тря 
бва особено да сте изтъкнат на 
предизборните конференции. Оь 
що, през тоя месец ще се прове 
де тридневен семинар със секре 
тарите яа първичните органи
зации и една част от членството 
на ОО, на който щс бъдат изне 
сени бесени от идейно-възпита
телен характер.

В началото на февруари ще 
се състои съвместно заседание 
с ксмунистите-просветни работ-

дизборната активност в първи) 
чните организации на Съюза) 
на комунистите, на което бе из) 
готвен план за предизборна ак' 
тивност в първичните органи
зации на Съюза на комунисти
те. От 25 януари — до 31 яну-> 
ари ще бъдат устроени предна 
боони събрания, на конто ще) 
бъдат отчетени резултатите в) 
работата на Съюза на комунис) 

през отчетния период. На 
събрания ше бъдат изгот 

зени и планове за провеждана 
на изборите от 16 февруари до) 
12 март тази година.

В първичните организации 
■Иа Съюза на комунистите в Ди 
лштровград кипи оживена акта 
вност. Още сега се разискза 
въ,рху избора на новите ръко
водства, конто още по-смело даI 
поемат кормилото на органнза 
щште, правят се разносметки 
за постигнатите резултата, рат 
зисква върху прогц/ските и гре) 
шките в досегашната работа.

На 18 януари в Димитров
град се състоя разширено за
седание на Общинския коми
тет на Съюза на комунистите 
на Сърбия и активистите на Об 
щинския отбор на Социалисти 
ческия съюз във връзка с пре

Ст. Нацков

тате
тези

зМ. А/
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Иа стопански темиЗАНАПРЕД ЗА ЖАЛБИТЕ И МОЛБИТЕ -ОТКРИТО! Изгледи за завежда* 
не на 42-часова тру

дова седмица в 
транспортното 

предприятие

През 1963 година всеки 192 гражданин с иисмено оплакване
бликаха за незаконно узюлнява 
!не от работа. Той бил зает в 
комбинат „Димитрозград’' и> 
както привежда, бил отпуснат) 
по воля иа директора. В своя
та жалба Цзетков е изнел доо 
та неверни и обидни твърде- 

неточни сведения. Него-

съшо би бил значителен.
На какво обаче най-много са 

жалят дилштровградчани. На 
Първо място — димитрозград- 
чани се жалят за неправилно-^ 
сти в
Трудовите отношения, 
жалби през 1962 година е има 
1ло около 38, а през 1963—37, от) 
конто към по-висшите органи! 
са били отправени — през 1962 
година 14, а през 1963 година 

•— 13 жалби и оплаквания. Най 
много са се жалили работници! 
— 72 души. Следват: домакини 
31, селскостопански произволи 
тели 21, служещи 16 псисионй 
ри 5 просветни работници 2 и

(Его някои ноепраздателиН 
жалби, които са били отправе
ни директно до Кабинета на 
Републиката или някои други) 
най-вис*ши органи.

Владимир Андонов от сслс$ 
Поганозо се е оплакал някол
ко пъти лично на председателя 
иа Републиката, Изпълнително!

Сърбия и Драгослав Николич, 
организационен секретар на О, 
колийския комитет на СКС в 
Ниш.

Димитровградска комуна спа 
да между ония общини в 
лията,
кваннята е значително. Този не1 
славен рекор/ беше тема на уъ 
стоялото се съвещание в Дими) 
тровград, на което присъству- 
Ваха членове на Общинския ко! 
митет на СКС, Общинския от
бор на Социалистическия същ* 
рбщинс^сото синдикално зеч-су 
Общинската комисия за жалби 
и оплаквания и общсстзено-1 
политически дейци в комуна
ри. В работата на съвещание
то ззеха участие и Момнр То] 
мич, член на Централния коми 
тет на Съ>оза иа комунистите в'

окоз
з които числото на опла

Преди известно време работ
ническият съвет при транспор
тното прдприятие „Бесна коби
ла” в Босилеград мимоходомсе

Огромното число на жалбите 
н оплаквашгята на граждани! 
те преди всичко са резултат 
от недостатъчно идеологпчеко- 
полнтическо разннщс при нас: 
Има доста оправдани жалби — 
повечето от тях. Обаче има и 

които са писани тепде!

заемането на работа и В 
Такива

ния и
вата жалба комисията е разре/ 
шазала в негово присъствие. 
При разглеждането й е устано 

че неоснователна, и сам;

докосна и ДО въпроса за въ
веждане ■ На съкратено рабогн* 
време
дмица. Тоя въпрос не бе доста 
тъчно обсъден, защото нямаше 
конкретните данни, които да по 
твърдят или отрекат възможно
стта За въвеждане на скратен# 
работно време. И като заключа 

бе взето решение

— 42-часова работна се
вено,
вой не е бил з състояние да! 
докаже Някои свои твърдения! 
(именно на 12 април 1962 годи
на той произволно напуснал ра 
бота и не се обадил повече от 
7 дни. след което, по силата нй 
закона, губи право на работа;

ГЕРА ДИМИТРОВ, бивш пре! 
давач в земеделска кооперация 
„Нишава’’ се оплаквал до пред 
седателя и подпредседателя на 
Републиката и до много други 
лица и органи, като тзърди, че' 
бил преместен преднамерено, 
в „Нишава”. Истината обаче 
гласи така: по лично искане —) 
Димитров е бил преместен 
„Нишага”. Негозите жалби съ 
държат и доста неистини и кле> 
вети. В кожара „Братство” тойг 
е бил член на Работническия)

такива,
шдиозно, с цел да се навреди 
иа някого. В тях най-често се 
изнасят неверни твърдения, ко*
дгго след обстойна проверка от

ние накрая 
да се изпита възможността и 
прибавят конкретните факти.

падат.
ти.

Ош какво най-много се 

ойлакваш нашите граждани?
Но и това което се изтъкна 

тогава, дава богат материал за 
дискусия. Може би преждевре 
менно що кажем, че възмож
ности има. дори налагат да ое 
въведе1963 —не е имало нито една; д° 

Общинското синдикално вече* 
.__ през 1962 година са бнлп о

съкратено работно вре-На първо място, както може 
(И да се очаква, са жалби и огг 
лакзания из областта на труда

ме.
Къде е пречката и коя е тя?
Изглежда, че тъкмо ония. ко

ито трябва да бъдат най-много 
заинтересовани, са главна пре
чка. Става дума за шофьорите 

които са се

В

и кондуктьорите, 
обявили срещу въвеждането на 
съкратено работно време, защо
то именно то им отнема допъл
нителните приходи-„хонорарнЯ’ 
часове за престояване повече ча 
са на една лютия. Според груба 
разграничаване и линията към 
Скопие, и линията към Ниш 
благопр^ятствуват за въвежда 
не на съкратено работно време. 
Не по-различно е положениет* 

линиите Клисура — Враня,

съвет и; съвсем естестзено —! 
никой не би могъл, по своя во 
►СТ. да го премести з друго пр( 
едприятие.

Има обаче и доста основател 
ли жалби, които са били опгра 
вени до председателя или дру. 
ги по-висши органи, а които В 
могло да се разрешат иа мест
на почва.

Така МЛАДЕН КАМЕНОВ от* 
Димитрозград се е оплакал до 
Председателя на Републиката 
срещу службата в Общината, ко 
ято за седем месеци не могла 
да му издаде удостоверение, 
че не притежава имот, за да: 
може да получава помощ. Ко-1 
мисията е намерила, че негозо) 
искане е оправдателно и поло 
жително разрешила молбата,1 
му. НЕВЕНКА АРСОВА от Сми) 
ловци се е жалила за парична 
обезщетение за време, проведе: 
но на работа з рудник „Вид- 
лич”, където е работила 4 месе 
ца, а заплащано й е само па 
(1.000 динара месечно. Комиси 
1ята положително разрешила! 
(нейната жалба, и дала препоръ 
(ка на бизшето предприятие) 
I, Видлич” да пост-ь пи по решеч 
(чието. Положително са разред 
ще ни и жалбите на АТАНАС 
СТАВРОВ. ПЕТЪР ВИДЕНОВ, 
ГЕОРГИ РАДЕВ КРЪСТА ГЕО
РГИЕВ и много други.

I

II С
Клисура — Лесковец и др.

Малко по-инакво е положени 
цехове наето с останалите 

предприятието, особено коваш
кия. Тук не се знае точно, ко
га и колко ртбота ще има, защо 

няколко днито случва се по 
нито един автобус да не се раз-

понякога и по няколкоЕали, а
чакат поправка. На и тук може 
на се въведе само ако се значи

ДИМИТРОВГРАД

то вече, Околийската и Общин 
ска скупщина във зръзка със 
заемането на работа. В своите) 
жалби той привежда че преди! 
14 години бил незаконно узол! 
нен и търси рехабилитация; 
признаване на трудов стаж и 
парично обезщетение за 15 годи1 
ни. Комисията не е могла да 
разреши положително негозатя 
жалба.

НИКОЛА ЦВЕТКОВ от Ди
митровград се оплакал пис
мено на предеедателя на Репу

I тпразени 4, през 1963 година —
I 1 жалба. До Общинската ко

мисия за жалби и оплаквания 
обаче през 1962 година са били1 
отправени 76, а през изтеклата 
1963 голина — 89 жалби.

подобри производител-и заемането на работа. И наио 
тина тук има и най-много гре-- 
шки и опущения. Все Още се 
с)лучва да се приема на рабо- 
пга по приятелство и пр. и това 
•нещо огорчава нашия гражда 
»Нин. Затова и борбата срещу 
тези отрицателни явления зана) 
пред ще бъде по-остра 
римирима.

; Гражданите отправят езоите, 
жалби най-много до Общинска 
та комисия, Общинския комЦ 
тег. Общинския отбор на СоцИ 
алистическия съюз, а съвсем! 
малък е броят на ония. които 
своите проблеми изнасят в езо1 
ята трудова организация или у 
щюжденле.

До комисията за жалби и оп 
лдквания при Общинския ко
митет в течение на 1962 година 
са отправени 2 а през 1963 — 4 
жрлб>г; лО ОбщИнския отбор 
ва Социалистическия съюз —‘ 
през 1962 година 1, докато през

телно
ността на труда, защото именно 
въз нейна основа и чрез нейно

увеличаване ое 
на скратено работ-

подобрение и
претендира 
он време.Ог това число трябза да извя 

дим 42 жалби, които са били о 
ттцравени до по-висши органи 
повечето от които са зърнатИ 
на разрешаване в Общината^ 
Именно, до кабинета на предсе 
дтеля на Републиката другаря! 
Тито са се оплакали през пос- 
леднит две години 14 души до 
подпредседателя ма Република 
<га Александър Ранкович 6, да 
Съюзното изпълнително вече 
до Изпълнителното вече на Са 
циалистическа република Сър 
бия 5 души и до Околийската 
скупщина з’1 Ниш — 13 души.
^ Числото на жалбите и оплак 
ракията през 1963 година е зй

от това

Би трябвало колективът на 
транспортното предприятие да 
оформи комисия, която ще „сни 
ма” работните места т. е. ще у- 
твърди капацитета на работа и 
ще събере нужния материал за 
обективно изследване на възмо
жностите.

и негт

Ст. Н.
Занайред иовече иубличноеш 

в работата Младежите от Гоин 
дол посетиха ПогановоЧислото на жалбите и оплай 

нашите граждани
изпълнят дори и решенията на 
комисията за жалби представ
ки. Срещу такива явления 
трябва решително да се борят 
(всички обществени-солитичес-- 
*ки сили. По този начин — отпу 
щенята ще бъдат по-малко.

М. Андонв

13,2 на сто по голямо 
през 1962 година.

(заннята на 
говори, че досега много наши 
трудови предприятия, заведе-, 

(нйя кооперащш и други учре
ждения не са поезетили нуж* 
►тото внимание на публичност* 
тта в работата си, една важна! 
конституционна клауза. Налага 
Ье. занапред да се прекъсне а 
тази практика, в което начина 

зече има положителни ре- 
Разглеждането на жа

Младежагге от Гоин дол посе 
тиха на 18 януари Поганово къ 
дето предадоха подбрана лите
ратурно-забавна програма.

Прдестазлението беше масово 
посетено.

. Защо се оширавяш жалби 

и ойлаквания до йо-висши органи?
Числото на жалбите и опла1 

кванията на гражданите е мал 
ко требожно ако към тях при 
бавим и устните жалби и опла 
квания. Около 800 граждани* 
са се оплаквали устно. Ведна 
га обаче трябва да изтъкнемо 
че от тия 800 души, голямо чи 
сло са едни и същи лица кон 
■ш постоянно се оплакват или тъ 
реят нечия интервенция-

Според евиденцията на пис
мените жалби и оплаквания из 
лиза. че всеки 192 гражданин 
от Дишпрозградско се е жа
лил, а според усмените и пио 
мените — всеки 10.

БележкаНе е трудно да се отговори 
на този въпрос, като се има 
пред вид, че органите на упрай 
лени ето по предприятия и учре 
ждеиия не правят необходима 
то за правилно разрешазане 
на тези въпроси. Именно, че 
сто жалбите и оплакзанията; 
кооито се оешават з колектива 
са само формалност. Това не
що ще трябза да се изключи 
Занапред. От друга страна нее 
фикасното разрешаване на жа 
лбите и оплакванията на граж 
данина са източник на недове
рие и затова нашите граждани 
се обръщат за помощ към по- 
висшите инстанции.

ние
Мултатн. 
абите може да става и пред 
«леновете на трудовите колек- 

(пример с кожара „Бра
КОЙ ДА ГОНИ СВИНЕТЕ 

ИЗ УЛИЦИТЕ* тчгви
ГГсГГВО’’).

Основната причина, която е 
накарала някои наши съграж-1 
дати да ае обърнат за помощ 
към по-виещите органи, е как 
то се изтъкна на неотдавнашна 
то съвещание, недостатъчното! 
доверие в органите на управлв 
•нието. обнрмата и пр И има 
пон° за сега основание за така 
гза боязън. Именно по много жЯ 
ляи и молби не се отговаря ве, 
днага. а се чака л-влго Това не, 
пто създаза недоверие у наший 
гоажданин и то отминава на

Достатъчно е говорено и за 
впечатлението, което оставят у 
гостите, дошли в Босилеград, и 
за здравеопазването—те са раз
пространители на различните 
видове тении и пр. и пр.

Поставя се въпрос — КОЙ ДА 
ГОНИ СВИНЕТЕ?

Решението за забраняване пу
скане на добитък все още не е 
обявено нито някакво на рожде
ние з, тяхното затваряне.

Санитарната инспекция пише 
актове да съдията за наруше
ния, но И тия мерки се оказват 
безсилни.

няколков продължение на 
месеца, на различни конферен
ции и форуми, ст многобрейни 
дискутанти, когато ставаше ду
ма за комунални проблеми, ви
наги се изтъкваше, че свинете 
трябва да затварят и да не 
се разхождат из улиците.

На едно свое заседание Общи 
нската скупщина прие редица 
заключения, между които и то- 
Еа за затваряне на свинете.

Но. за съжаление проблемът 
със свинете и занапред си ос
тава неразрешен. И ден днеска 
свинете свободно се разхождат 
из главната улица, пасат в зеле 
нилото пред новите здания, до
ри „по-културни” влизат и в у 
чилнщната сграда.

Значителен брой неоснователни 

жалби и ойлаквания
цгнте ооганн и се отнася до по- 
висчнлте.

От друга ст(рана, тук—таме, 
продължават да виреят, все о- 
ше някои дребни бюрократите 
«ски схващания, на 'ръководни 
лица в ггрен приятия и органи 
зации. Такива се опитват да не

В
• • •

гражданите вИзглежда, че 
края на краищата ще трябва да 
се „досетят” и да затварят до
битъка.

Имя голямо число, около 58 
Ьт 177 писмени жалби, коитс*

Дали всички жалби и оплак- ( 
кипя, които поднасят нашито | 
граждани са напълно опразда! ! са неоправдани а при усмените) 
Ъгелни? процентът на неоцравдатлените Ст. Н.
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Проблемите по здравео 

пазването на общината
Конференция на иървичнаШа организация
на СК в Боси,\е\рад

Как да се активират 

комунистите в организа
цията на ССРН

Изпълнителният отбор ка Об 
щинскилотбор на ССРН ус
трои в началото на месеца раз
ширено заседание с цел да се 
обсъдят проблемите на здраве 
опазването в Бабушничка общи 
на. На това заседание присгьст- 
вуваха представители от общин 
ския синдикален съвет и об
щинския съвет на народното 
здраве както и съветът на здра 
внил дом в Бабушница.

В заседанието взеха участие: 
председателят на околийския 
отбор на ССРН Кърсто Михаи- 
лович, съюзният представител 
от социално-здравната камара 
Еленко Кърстич, републи
канският представител 
републиканската 
на СРС Тодор Славянски, се
кретарят на Общински коми
тет в Бабушница Стоян Младе 
нович и представител от Заво
да за социални осигуровки в 
Ниш.

Общо заключение е че за по 
следните няколко години е на
правена значителна стъпка в 
увеличаването иа броя на здра
вните заведения и кадрите. 
Днес в Бабушничка община и- 
ма Здравен дом, две здравни 
станции, две амбулатори. чети

ри лекаря, един зъболекар, и 19 
лица с медицински техникум. 
Все пак, както се изтъкна в до 
клада, съществуват и значител 
ни слабости в работата на здра 
внте заведения, някои ог кои
то продължават от предишните 
години. Така например въпреки 
че миналогоодишното уговаря-

рво място малкото средства, ко 
иго са били отделяни за тази 
цел. От друга страна не всяко
га интересът е бил на нужното 
ривнище. Ако правилно се съ
гледа, че е по-добре да се за
щити на време, отколкото да се 
лекуваме сигурно е. че интере
сът и отделянето на средства 
Ще се повишат. Има изгледи 
през тази година да се постиг
нат по-значителни резултати, за 
шото Заводът за социални осигу 
ровки Общинската скупщина и 
стопанските организации вече 
от опит знаят какви последици 
имат честите боледувания вър
ху производството, социалните 
плащания и пр.

ност не й позволяза ла бъде ■ 
една от най-активните. Напра 
таз, с изключение на опреде-* 
лен брой комунисти — боли» 
нството не взима дейно учас-» 
ти е з разгръщането на жив ов 
ществено-политическн и стопа 
нски жнвот. Непосредствен  о( 
от тоя довод изниква пробле
мът — защо комунистите в гд 
ада се отнасят пасивно към 
.много обществени проблеми! 
кжатгго са-идейното възпита-) 
ние на младежите, разрешава! 
нето на комуналните гфоблеми? 
н пр.

От дискусията, която послеЛ 
ва отделни точки ясно проли
ча, че идейното съзнание на го 
лям брой комунисти не е на 
зисоко равнище. В тежнение
то си да „разсъждават’’ много! 
проблеми се пИрсчупват през пр 
измита на свои схващания, ко» 
нто най-често гн довеждат дог 
субективизъм. Не е за подценя» 
ване и онова число комунисти, 
които зее още не могат да се Я 
змъкнат от прегръдките на пра 
зинциалното мислене и тълку
ване, които плащат данък н4 
отживя ли буржоазно-еснафски 
разбирания.

Ако ръководството на нъ[рзи 
чната организация последош*- 
телно продължи курса, кой 
то в момента провежда а! 
това е курсът наг Ш, IV 
и V пленум на ЦК СКЮ 
Писмото на Изпълнителния ко» 
митет и пр. има широко осна 
рашгае да се вярва з пъдещ 
|/с.пех. Противположно — ако» 
ре продължи с досегашната пр1 
актика незамеряне, фамил- 
норт и гцз. зсяка бъдеща ак
ция предзарително е обречена! 
на провал.

В това направление на заса 
данието бяха приети редица за) 
ключения, между които и зак-» 
лючението - занапред на днезеЯ 
ред з първичната организация 
винаги да се постазя въпросът! 
за дейността на комунистите в( 
организацията на Социалисти
ческия Съюз. изпълняването НИ 
поставените им задачи от стра) 
на на ръководстзото на ССРН 
търсене пълна отговорност зг< 
неизпълнени задължения, даря 
и предп(риемане на наказател- 
ни мерки в тоза отношение.

Ст. Н.

Преди няколко дена з залата 
на Общинската скупщина, пър, 
зичната организация на СюК 
Босиле-с-ял проведе заседание, 
на което меоду останалите точ 
ки в дневния ред се налшра- 
ще и активността на комунис-, 
тате в организадята на Сощш- 
лиспгчеекня съюз. 1
Псстазянето на тоя въпрос_се 

наложи от факта, че голям- бр-- 
ой комуниста, напоследък, де 
йността * на организацията на! 
ССРН схващат като зтсросте-» 

„доброволна", не се о-
от

камара РАЗШИРЕНО ЗДРАВНО ОСИ
ГУРЯВАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

пенна.
тгн<тсят Къ-м задължеията сери-» 
озно, а отделни комунисти до 
ри я подценязат. В потвържде 
ние на тоза говори един друг- 
факт — от 200 хиляди динара,- 
колкото е трябвало да се събц 
рат като членски внос от кому,

5''
В края на миналата година О 

бщинската скупщина прие ре
шение за разширена здравна о- 
енгуровка на земеделските ггро 
иЗводители от общината.. Това 
решение влезе в сила на първи 
януари тази година. В разисква 
нията на това заседание се из
тъкна, че този общински акт е 
резултат от инициативата на зе 
меделските производители, ко
ято бе прокарана на конферен 
цията на ССРН. Също така се 
изтъкна, че по-резултатното 
прилагане на това решение изи 
еква на предстоящите конфе
ренции на ССРН и на други об 
ществено-политическн организа 
ции земеделските производите
ли да. бъдат запознати по-обсто 
йно с правата и задълженията 
им в качеството на ползващи 
здравната охрана. Също така 
и !г»гхнич!гски|те подтоотвки о- 
коло изготвянето ка здравни 
книжки трябва да бъдат завър 
шени по-скоро та земеделските 
производители да мотат ведна
га да се ползват от предвидено 
то здравно осигуряване, не само 
в своята община, но извън нея

Иван Де»пчев

______ Н4< (943

нистате з организацията на 
ССРН. събрани са само 50 хил_ 
ядН, или от над 100 члена са 
мо една четвъртина е заплатаПаметникът в Бабушница

л членски внос-
Интересен е още едни факт, 

— от 103 комуниста само 40 
са се предплатили да получа
ват вестник „Комунист” — ор
ган на Съюзя на комунистите, 
з Югославия, ^

Тези два факта служат ката 
показател, а на нас като изход! 
на основа да се спрем върху 
някои проблеми в първичната 
организация.

Лтлрзнчната организация на 
СК в Босилеград е една от най 
бройните организации1 на тери 
'горията на Бооилефадската ка 
муиа. Но като че ли тази брой

не за паушални плащания меж 
ду здравния дом и Завода за> 
социални осигуровки е бло не
правилно има стремеж към по 
втаряне на тази грешка. Подго 
товките за такова уговаряне за 
почват едвдм сега, с голямо за 
къснеиие, което никак не гара 
нтира. че няма да се повтори б 
нова — кой кого надхитрил. За 
клточението на заседанието е 
еоички подготовки да бъдат за
вършени до крал на месеца.

АИСИНЧАНИ
„ОБЕСИХА“
ВИДЕАЦЕТО И В ПРЕВАНТИВАТА СЛАБИ 

РЕЗУЛТАТИ

В досегашната работа в тази 
област на здравната дейност не 

емнато постигнато! Причини
те за това положение са на пъ

Обикновено, когато не струва 
пТр го обе-нещо човек казва 

ся” Да. обесва се човек, нещо 
което му се отнема пра

„■

живо. с 
во на живот .. .

Но. случва се. както що се 
Лисина да се обеси

'■ЩЗаседание на ОК на СЮМ в Босилеград
случи и в 
и предмет. Става дума за виде 

_ татко на лампата-газен СЪЩЕСТВУВАТ РЕАЛНИ 'ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

БОГАТ И РАЗНООБРАЗЕН МЛАДЕЖКИ ЖИВОТ
лцето
ка.

Преди Нова година лисинчани 
електричество в село-пуснаха

то Няма да описваме радостта 
говор им е за вълне 

ще опишем случката вим. няма да година не е събран мито 25°/о, 
което ще рече, че организациОн 
но младежката организация оше 
не е укрепнала.

Истина е и това. 
брой младежи отиват на печал
ба и тогава младежкиите дейци 
чувствително са отслабени. Но 
фактът, че през зимата не се 
провежда почти никакъв младе 
жки живот чрез 
организация при 
сгъстени младежки редове убе 
дително показва, а и показа на 
ОК в Босилеград, че трябва да 
мени методите в работа с младе 
жките активи на село, ггредприя 
тията и училището.

дежите и организационното у- 
крепванс на младежката орга
низация.

На последното неотдавна съ
стояло Се заседание на Общин 
ския комитет на СЮМ в Боси
леград, покрай анализирането 
на проведените предизборни и 
изборни събрания в младежката 
организация, усвояване плана 
за работа в първото тримесечие 
на тая година, значително място 
бе отделно на възможностите 
и начините в предстоящата 
дейност.

В дискусията се изтъкна, че 
предизборните и изборни събра
ния в младежката организация 
са били лишени от последова 
телност и организираност, а 
всичко това се дължи на недо
статъчно разбиране (от страна 
на някои членове на ОК) роля
та и мястото на младежката ор 
ганизация в общественото раз
витие на страната, комуната и 
пр. Много от членовете пасив
но са се отнасяли към задъл
женията и не са проявявали ни 
какъв интерес да ги оживотвор

нието, а 
..бесенето” !н!а Ерделцето, пък 
вие сами си съдите:

Един по-стар човек, чието име 
споменаваме, подучил де 

се съберат, донесат е- 
виделце, пък той ще им ка 

же хубава „игра”. Децата
затекли се и не

Ст. Н. Iче голям
да не 
цата да 
дно от лю :-3: -Л .3'безнателност 
задълго донелн едно виделце.

Старецът въдвори мъртва ти 
шина, каквато съществува само. 
когато някой умре, изхлипал два 

пъти и кряснал на децата:

младежката
наличието на

-триПлачете бе, ще бесим видел
цето. прощаваме се със стар и 
верен приятел” ...

чакали. КатоДецата това и 
се ' .разревали”, та цялото село 
прокънтяло- Стичали се хора 
на мегданл сред селото да ви
дят какво става, а когато се до 
-ближили избухнали във весел 
■смях: на върбата до потока, е- 
дно вцделце било обесено .. • 

Лисинчани знаят стареца за 
шегаджия и му ..простили” за 
шегата и страха, който пртър- 
пелм прбди да

многоА, както потвърдиха 
ог дискута нтиге, реални възмо 
жности за богат и разнообразен 
младежки живот съществуват. 
В училището младежите броят 
над четиристотин. Това внуши
телно число дава възможност 
за твърде богата дейност във 
есички области на младежкия 
живот. От друга страна, младе
жите в предприятията посеща
ват вечерно училище и ОК още 
не е използвал тази благоприя
тна възможност, за създаване 
здрав младежки актив, участву 
ващ непосредствено в пронзвод

;
н

ят.
Тоя път дискусията се спрл 

и върху други въпроси като це 
леше да открие съществените 
причини за недостатъчен и ли
шен от разнообразност младеж 
ки живот. Една от причините 

ОК на СЮМ в Бо

узнаят какво
става ...

Може би, всичко не е вървя 
ло в тоя ред, но същественото 
е. че и ден днеска, на мегданл 
сред селото, под клоните на е- 

върба стои обесено видел- 
което от електрическите 

усмихват

ството.
Като правилно съблюдаване 

на мястото и ролята на ОК на 
СЮМ последва планът за тазго 
дишна дейност, който реално и 
обективно посочи и предназна
чи, че младежката дейност ко
ренно ше се измени и тая година 
ще трябва д абъде преломен мо 
мент в това отношение.

е и тая, че в 
енлеград няма платен служащ, 
който да се грижи за админи
стративните и статистични рабо 
ти. Обаче, по-голямата част от 
Еината за едностранчив и непо 
стоянен младежки живот е в 
пасивността 
общестрено-политически органи 
зации за дейността в младеж
ките редове, пренебрежително 
отношение към някои изисква
ния на младежите, необезпеча- 
ване
и материални средства, с които 
да действув3 младежката орга
низация.

дна
це. на
стълбове весело 
бляскалите електрически кру
шки, несъзнавайки сами, че не 
стареца и децата са палачи на 

палачите са

се

виделцето. а че 
те... на останалите

Докога ще виси ..трупът” на 
виделцето под старата върба ни 
кой не знае да каже. „По-суеве 
рните” набързо се прекърстят, 
когато заминат и им се иска да 
угасне електричеството, та да 
потърсят „палачите” видлцето. 
Само (в доверие ще ви кажем), 
че „суеверните’ са другоселци, 
конто още не са довели електри 
чествого.

Разбира се. че всичко това ще 
се осъществи само ако членове
те на ОК схванат 
на младежката организация, ней 

истинска място в общесгве

■х

значениетона минималните финансови

ното
живот, а това ше повлече след 
себе си богата дейност и на ку
лтурно-забавното поле, ндейно-Като изтъкваме това не из

ключваме и онази възможност 
— членският внос за миналата политическото издигане на мла-Ст. Николов



6 СРАТСТСО

В края на първото полугодие ММ» ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕНезадоволителен успех и дисциплина 

в средните училища 1ш|1мшшшшнш11шш|тм1т)11 11Ш111Ш1Ж111шищи|1т<ши|||щ|1тм»1

Ош1оЬортна^сшашияша „Не 6и- 

Ьаше да се случи шака“
Балансът по успех и дисци

плина и края на първото полу
годие на учебната 1963/64 годи
на в босиле градските средни у- 
чилзшда е твърде отрицателен. 
Слабите бележки тгя година на

слабите

диа. две. три или повече слаби 
слаби бележки. С три и повече 
слаби бележки са 122 ученика. 
Най-слаба паралелка е I* със 
средна бележка 2,21.

От друга страна, тоя слаб у- 
спех ще трябва да бъде трево
жен сигнал за всички, -особено 
за учениците, че ако се продъл 
жи така, вероятно десетки уче 
иици в края и а годината ще ос 
танат да повтарят.

Доколкото узнахме от отдел
ни преподаватели тяхно мнение 
е, че учениците са виновници
те, че младежката организация 
в училището и ОК на СЮМ не 
са се достатъчно заинтересува
ли да създадат трудов навик у

младежите и че не мислят да 
променят критериите при оцен 
яването.

Тези неофициални изказания 
съдържат до голяма степен ис 
типа, но истина е и това, че са 
мите преподаватели не са 
успили да заинтересуват уче
ниците, а което ще рече. че тря 
бва да менят методите на преда 
ванс-изпитване. или тяхната из 
вънучилищиа дейност — в сми 
съл оказване на всестранна по
мощ, чрез различните секции и 
клубове — е недостатъчна и 
слаба.

Въ-з в-к „Братство’' бр. 127 на 
с/граница 6 в колоната Имат' 
ду1мата читателите” е отпечате 
на статията „Не бивайте да се 
случи така’’, азтор на която е) 
Радисав Истатков, пазач в пред 
прияпгпго „Свобода”. В стати 
ята съм упрекнат за лоши пос
тъпки към Радисаз. Ще се пое 
таря да кажа истината за слу 
чая и кой е прав или зиновен) 
нека съдят читателите.

Влизайки в катщеларията Ра 
дисав, още не затворил врати 
те поиска кръщелно свидетел 
ство за брат си като каза че 
много бърза и че нямал време 
за чакане. „Не мога да чакам,, 
дай ми образеца аз ще го напй 
ша!” — каза той. Дадох му го 
и вместо да гледа в образеца 
кой гледа у мене и ме пита; 
„Какво сега да пиша?”. Не съм 
му казал, както е написано в 
статията да пише: кон, вол, Ко 
зарица... но наистина си поми 
елмх да м)у кажа да пише „го 
леми думи”. Какао той Още гб 
тори няма смисъл да изнасям, 
но истина е че той незнаеше да 
попълни образеца и аз го по
пълних. Дадох му го поне да 
го подпише, а също така и обе 
щание че свидетелството ще 
бъде след половин час. Твърде 
нужното и бързо свидетелство 
можало да чека и три-четирй 
дни. И тогаза не с ирония и! 
Цеуггоеквателно аз му 
„Добре си се сетил да дойдеш? 
Язък за дюрунтията която на 
Прави”.

Иначе, че Радисав се е „стъ 
Писал” й „разгневил” след като 
му било връчено свидетелствб 
на някой си умрел а не кръше

лното на брат му е стъписване 
и гнев присъщи на Вярваяии 
от предсказание. Че какво от 
това че му е върчено чуждо свй 
детелстзо! Нима то ще умърт
ви брат .му!

По-интересно е обаче, че зад 
тази статия се скрива корес-1 
пондентът от Димирозград Ма 
тея Андонов, който я прочете И 
на усните новини в Димитров
град.

дшшават числото 
през минала/та учебна година в 
същия период. А тоя път, к по 
ради слаб успех, и поради не- 
дисц1Гпдинираносг са наказани

на

няколко десетки ученика.
Ако потърсим причините за 

такъв успех ще забележим, че 
равнището на дисциплина е под 
червената нишка! щ кара всич
ки — от учители до родители, 
от обществено-политически ор- 
ганзации до поотделиш лица се
риозно да се загрижат. Поведе
нието на учениците в училище 
то. на улицата, в киното, квар 
тирите е такова, че преподава
телският съвет покрай изрича 
нега на няколко строги наказа 
ння взе решение за остранява
не на четирима ученика от учи 
лтцето.

Доколко приложените наказ 
ания съответствуват на грешки
те на учениците е отделен въ
прос. но трябва да се разбере 
фактът, че възпитанието на у- 
чениците е опаднало, че трябва 
да се мени нещо коренно във 
методите на възпитание и др- 

Трябва да. ое загрижим и да 
се опитваме да вникнем в същн0 
стта на причините, да ги према 
хнем и създадем делова дисци
плина. Това е задача и на роди 
тели и на преподаватели, за- 
щото една от причините за съз 

. далото се положение лежи и 
в това, че връзките преподава
тел — родител са твърде слаби 
и че не съществува единомис
лие и еднодействие м:ежду ро
дители и преподаватели.

Ако приведем цифрените по
казатели положението ще ста
не още по-ясно.

Например, от общо 391 уче
ник (и в гимназията и в кономи 
ческото училище) без слаби бе 
лежки са 82 ученика, което ще 
рече, че 309 са с по една, две, 
три или повече слаби бележки. 
Характерно е да се отбележи, 
че 189 ученика имат три и по
вече слаби бележки.

В ИКОНОМИЧЕСКОТО УЧИ 
ЛИ1ЦЕ например от общо 147 у 
ченика. 117 са със слаби бележ 
хм. а само 30 са с положител
ни, като 4 имат отличен успех, 
10 много добъР и 16 ученика с 
добър у снех. Средна бележка 
е около 3- Най-слаб клас е Н13 
със средна бележка 2,89.

Още по-лошо е положението 
в ГИМНАЗИЯТА. Тя има 224 у 
ченика от които 192 имат по е-

Гроздан Петров
'1Ст. Николов

Кон няма право?Всеки трети ученик — отличен 

и всеки трети ученик — слао Внимателният читател ведна
га ще забележи, че отговорът 
на Гроздан Петров на публику 
ваната във вестник ,,Братство" 
статия ,,Не биваше така да ое 
случги’’ всъщност е признание 
на фактите изнесени в спомена 
та статия. Какво например зна
чи „не съм казал пиши; кон, 
вол. Козарица...., но си помис
лих да му кажа да пише „го
леми думи”. Или например не- 

собствено заключение:

Пияде’’ е по-добър. Тази годила 
средният успех на училището 
е 3,55.

Управителят на основното у- 
чилигце „Маша Пияде” в Дими 
тровград Кирил Трайков изтък 
ва, че е доволен от показания 
успех. — И по-наггатък проблем 
№ 1 в основното училище си 
остават помещенията. Недости
гът от помещения вече се раз
решава с построяванто на нови 
учбни помещения ,но тази годи 
на не ще могат да бъдат завър 
шени...

Полугодишната равносметка 
в основно образцово училище 
„Моша Пияде” в Димитровград 

задоволителен баланс. 
От 1-Ю9 ученика в нисшите и 
висши класове 34 са показали 
отличен успех, докато 259 са 
мног0 добри, 252 добри и 47 за 
доволяват. От во1гчко 316 учени 
ка. които са показали незадово 
лителен успех 116 души имат 

слаба, 69 по две и 0 3 
И повече — 131 ученик.

В сравнение със същия пе- 
от миналата година успе-

показа

ГСЕОТО
„Че какво ст това ако му е вРъ 

чуждо свидетелство! Ни- 
умъртви брат му”.

по една чено
ма то ще

Що се касае до злободневна
та прочетена по време на устия 
те новини в Димитровград от 
нашия сътрудник Матея Андо
нов, напомняме, че той саМое 
използвал случката в канцела
рията на Гроздан Петров.^ 

Считаме че коментарий не 
са нужни.

Редакция на в-к „Братство”

род
хът в основно училище „Моша

казах:

Йосип Броз Тито“ 98 без слабиГпмпазия „
Именно, изтъкват те, до та-

се практикува„Йосип
Броз Тито” в първото полуго
дие не задоволява. От общо 
465 ученика в 15 паралелки и 
4 класа, само 
без слаби бележки. От остана- 

86 имат по една, 66

успехът в гимназия
3н година често 
ше „раздуване” на успеха, кое 
то е двойно вредно за учебната 
практика. Създава при някои у 
ченици халюцинации, че и без 
много труд ще могат да завър- 
щат класа т. е. — надяват се 
на „изкуствено” повдигане на 
бележките. Това разбира се пра 

доста затруднения в работа

98 ученици са

Вмесшо йари-из/убено Ьремелото чисто 
п одве 214 по три, четири и пет 
и — 98 по шест и повече сла
би бележки! Средният успех в 
гимназията на края на] това по 
лугодие е 2,45, докато миналата 
година в кра на първото полу
годие беше 2,60. И тази година 
най-слаби са първите класове, 

най-многобройни, а

от които може да се разбере., 
кой колко е изкопал, 
пустнал тази идея и т. н.

Когато съседите разбраха зя 
тази
наха да ги задяват.

различни измислени съНИ-< 
ща, къде и на кое място са та* 
се присънили пари и пр. Тога- 
ва иманяриге се окуражазат и 
отново работата почва отнача
ло И така години наред. Пра 

времетло си. парите гй

В махалата Колчина Гарипа! 
Горнолюбатоко има и 
хора които няколко години зе!

копаят земята с мисълта че 
ще намерят заровени пари. Ко 
пкЧяТ усърдно редом: кадъни! 
букн, пънове, очакзайки да из 
ровят някое гърне с жълти ищ 
Не запоиш ат никаква работа) 
нито търсят или ако има и та/ 
киваще отидат късно през пра 
летта и ще се зърнат рано на/ 

„Какви ли

ви кой естакива-та...
Причина за слабия успех е и 

широко появилата се недисци- 
плина от страна на известни У- 
ченнци. Срещу това явление ве 
че успшно започнаха да о бор-

класовете

че иманярска работа запачз 
Разказват!

които са и 
най_дсбри са третите. им

общности
‘родителите.

(Занапред

директорътКакто изтъкват 
на гимназия „Йосип Броз Ти
то” Методи Георгиев и профе
сор Чедомир Николов, успехът 
през първото полугодие е неза 
доволителен. но тая година щс 
бъде „опит да се прекъсне с 
лавирането в критерия при о- 
ценлване”.

ят
н|ас ъ в е т ъ 

пр/еПодавателите. 
в това отношение 
ма помощ очакваме 
на Общинския комитет на Съю

по-голя-
от страна хсват 

няма.
Разбраха накрая,о че зсичка/ 

е биро назразио. От тая тежк4 
непрекъсната работа много 
от тях се разболяха, а други <3 
ггидоха дори и на операция.

Вместо жълтици — изтубе^ 
но здразе и време.

есен И си мислят:
мога да припечеля акопари ще 

се заловя на работа а ако 
жълтици...

из-за на младежта, заявиха] на 
Георгиев и Николов. копая гърне с

С тази миъсл в главите сй
края

всички отнозо тръгват да тъР-> 
сят ^заровеното богатство. И 
като останат пак с празни ръ
це, започват да се обвинязат пО 
между си. От тези крамолг! 
може да се разбере колко вра 

прахосано напразно. В ка) 
вгите се чуват зсякакви думи,

;
На тема: Младежта и възпитанието

Кирил Зарез 
Горна Любата 

Босилеград.

1

ЗАЩО ДА ЧАКАМЕ 

ДО НАКАЗАНИЯТА
ме е

нека се жали64Комуто не е право
наказанията съответству-дали

ват на престъпленията'.
Факт е. че пиене на ученици 

квартирите и кръчмите, 
полунощ,

ти досега слушаната: и постоян
но повтаряна „истина”,

липсвал обществен
Тези дни в Босилеград вла

дееше особено оживленик. Пър 
во заради крал на полугодието, 

успехът на учениците 
става актулна тема на разговор, 
и второ. Общинският комитет 
на младежта предприе решител 
ни. мерки за наказване на отдел 
ни младежи-ученици ц предло
жи на] училищния комитет да 
накаже някои свои членове.

Без преувеличаване, гражда
ните тоя път проявиха особен 
интерес. Техните разговори за 
(не) успеха и (не) дисциплината 
ще чуете на всяка крачка. С тил 
доводи опровергаваме, често пъ

лов. щом като1 не може селотс* 
да го убеди кой трябва да се на 
меси и да му каже че така нй 
бива да се отнасят към съседа 
ните си. I

че у Често пъти се говори какво/ 
трябва да бъде държанието и! 
отношението на един член на 
СЮК към членовете на ССРН) 
както и за отношението напри) 
мер на отборник з едно село.

Във връзка с това искам да! 
приведа един конкретен прич 
мер. Ето какво се случи в села 
Горни Криводол. Седемдесетто/ 
дишният старец дядо Борис Лй 

Долни Криводол питае 
например кой дава такиза неот! 
раничена права на отделни хо
ра като на нашия отборник в! 
Местния отбор Николов. Ста- 
за дума за решението на село
то да се предупреди отборни-1 
ка Николов за неговите своево 
лия. На 19 декемзри миналата' 
година на едно събрание му бе! 
казано да не пуска своя кон в) 
полето на произвол и да не пой 
добитъка на чешмата. Но на 
събранието отборникът Нико-< 
лов заяви: „Аз и по-наатък ща 
поя добитъка на чешмата а ко/ 
муто не е право нека ме съЛИ и! 
аз ще заплатя глоба”.

Интересува ме, пита Дядо Ли

гражданите 
интерес.

На 1з януари т. г. Секретари
атът на ОК на СЮМ в Босиле
град проведе извънредно заседа 
ние е дневен ред — проследя
ване на отрицателните прояви 
у някои ученици и предприема
Не на наказателни мерки срещу 
тях. На първо място ОК на 
СЮМ в Босилеград изключи от 
своите редове председателя на

НИКО-

те в
пеене из улиците в 
хулнгтнеки прояви и своеволия, 
празнуване па верски празници 
и понятието за съзнателен мла 
деж-ученик. утрешен строител 
на социалистическото ни обще
ство еа две несъвместими, про
тивоположни неща.

когато

| В. ГърТои

Но. от друга страна, предпи- 
емането на относително строги 
наказания не може и никак не 
отменя отговорността 
на Общинския комитет на мла 
дежта за направените престъп— 

както и од преподавател 
останалите об 

Ществено-политически организа 
ции. Тия наказания не свидете 
лствуват ли за това. че пробле
мът около възпитанието ст ден 

повече, че

лов от

училищния комитет 
ЛА КОСТОВ и даде предложе- и вината
ние на училищния комитет да 
го смени от длъжността пред
седател и накаже с предупреж 
дение .да изключи из редовете 

младежта 
СИМЕОН НИКОЛОВ, ученик в 
четвърта година на икономиче
ското училище, да накаже със 
строг укор пред изключване ня 
кои младежи-ученици, да сме
ни от длъжност председателя 
на младежкия актив на трети 
клас.

Това „масово” прилагане на 
наказания поражда един свое
образен въпрос—дали ОК СЮМ 
в Босилеград и училищния ко
митет не са ое отнесли пресгро- 
го срещу споменатите ученици и

ления, 
ския колектив и

на младежа-ученик

изостяна ден се 
с младежта трябва да се работи 

постоянно. Не тряб 
ва ли след първата погрешна 
крачка да се предочн на младе 
жа, да му се обърне внимание 
и помагане в 
правилния път за да не се пи
тат гражданите защо ое чака до 
наказанията.

системно и

намирането на

ПАРТИЗАНСт. Николов
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ПОЧИНА ХУДОЖНИКЪТ 

ДЖОРДЖЕ АНДРЕЕВИЧ - КУН
НАШ КОМЕНТАР

ДА РАЗВИВАМЕ 

КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ
На 17 този месец в Белград 

'Ненадейно почина известният 
худаожник Джордже Андрее- 
ви-Кун, член на Централния 
Ьгитет на СКС и Главния отбор 
на ССРН на Сърбия, В съобщо 
листа на Централния комитет 
и Глазния отбор между друго 
,то се казза:

„За почти три десетилетия ка 
Го член на Югославската кому 

партия другарят] 
Джордже Андрсевич-Кун бе не 
поколсбив борец и резолюцио- 
нер. Участзувал в испанската 
гражданска дойна, преди войне! 
та преследван като политичес 
ки и културен деец. интерни
ран в лагера з Билеча, участву 
зайки в НОБ от 1941 голина, 
другарят Кун продължи револ 
юЦионната си дейност и след 
зойната, дпоринасяйки миогй 
за развитието на социалистите 
ското общество и обогатязана 
то на неговата култура”. о 

Джордже Андреезич-Кун о 
роден на 3 март 1904 година в 
полското градче Вроцлав. Учил 
се в художертвеото училище з 
Белград, което завърши преЗ 
1925 година. Няколко годиш! 
по-късно отиза да следва в чу 
жбина. И той се отправя към 
прочутите центри на изобразй 
телното изкуство в Италия И 
Франция. По това зреме голя
мо влияние оказва Върху него 
творчеството на Модиляни. Не! 
това не трае Дълго. През 1930 
То дина той се връща в Бел1. 
Град. къдтео устройва първата! 
си самостоятелна изложба. 
'През съ’нята година чпежда из 
цожба в Нови сад. Картината 
му „Жената със забрадка’’ об
ръща особено внимание на 
критиката и хората на изкуст
вото. която гшедзестява настъп 
ването на една изключителна 
Творческа личност.
• 1935 година става преломна 
за Джордже Андрееяич_Кун. 
Тогава той се включва в прогрй 
юИвнсуто движение и з синдика 
.та на графиците. По това вре 
ме той се дзижи изключителн / 
в средата на прогресивните ху 
дожници. зключза се в разиск 
ванията за социалната роля на 
изкуството, за функцията му з 
•служба на човека. Прогресив
ното движение стаза състав
на част от живота на Кун. Той 
частвува Въз всички револю
ционни акции и манифестации. 
. През 1936 година, когато за-

зочва испанската гражданска 
война. Кун е между първите 
доброволци от Югослазия. Об 
лича униформата на испански 
революционен борец и в съста 
ва на прочутия батальон „Джу 
ро Джакозич” от 129 интерна

бите, той носи и блокчето си 
за рисуване.

След завръщането му в роди 
ната. той се поязяза с графи
ческия цикъл ,3а свобода”, 
след което отново започва пре 
следзането му от страна на па 
линията. Пре 1940 година, за
едно с Моша Пияде, Изо Дола 
Рибар. Иван Милутинович И 
друти ревотюЦионери. биза ин 
тершфан з концлагера в Бп- 
леча.

Когато през 1941 година запа 
чва Народоосвободителната бор 
ба. Кун стаза ръководител на 
тайната партийната печатница 
з Белград. На тази длъжност 
остава две години. Црез май 
194з година заминава з пропа, 
гандното отделение при Върхо 
зния щаб.

Вдъхновен от революционна 
та борба и храбростта на пар 
тизаните, Джордже Андреезич- 
Кун сьздаза цели циклуси за 
Народоосзободителната борба] 
на напейте народи. Твърде из
вестни са циклусите „ПарТи- 
<зани’’ и „С партизаните”. Обе 
мът на творчестзото му е тзъР 
де голям и разнообразен. Той 
е учасв^вал на изложби и из- 
Зън нашата страна — з Лон
дон. Брисел, Сарбрикед, Моск
ва, Ленинград, Варшава, Пра
га, Будимпеща, Берлин и друга

ко И един бегъл преглед на кутурнобнтовото равншце в 
Димитровградско дава повод за разискване. Цифрите, 
считаме сега на културното поле са от временно значение и 
ако занапред, както вече подчертаха и народните представите- 
лн Рачпч н ВоЯчич, не обърнем сериозно внимание, можем да 
се намерим в задънената улица... Именно днешното състояние 
на културно-забавния живот в нашия град и изобщо в кому
ната е на низко равнище. Все още липсва организиран култур 
но-забавен живот и развлечение, особено за младите, които 
нямайки къде да отинат се врат нз „Балкан” или билярдната 
зала, юьдего просто „убиват” времето си...

Има обаче сериозни изгледи в течение на предстоящите 
седем години и културно-забавния живот да намери своето мя
сто. Мероприятията, които се посочават в това направление, на 
пръв поглед, са охрабряващи. Очаква се новата институция за 
култура и забава — Центърът в Димитровград да получи паве 
че средства. Това ще даде възможност за една оживена кул
турна актвиност на всичк,, полета.

Залите на Дома н инвентарът ще бъдат възобновени и 
модернизирани. Любителският театър „Христо Ботев” ще по
лучи нужната помощ. Ансамбълът „Иван КаранваноЕ’’—Също.

Ако и градската библиотека бъде поставена и организи
рана правилно и. разбира се, попълнена с нови автори, вестни 
ци н списания, тогава, съвсем естествено, ще можем да очак
ваме и по-добри резултати на това поле.

Ст друга страна — ще се окаже помощ и на библиотеки 
те на село. много от които в настоятелят момент съществуват 
само на хартия. За подобрение на културно-битовото равнище, 
без съмнение, от значение ще е н скорашното изграждане на 
телевизионния препредавател, което ще даде възможност да вгьр

К01ГТО

иистическа

впм в крак с времето...
Изявленията на народните представители Рачим н Вой- 

чич, които проследиха състоянието на кулурно-битовото равни
ще в нашата комуна окуражават.

Очакваме в скоро време градът пи да приеме по културен 
по-съвременен вид...

Джордже Андреевич—Кун

ционадна бригада се сражава! 
на бойното поле при Ебър, Пер 
щит Кинд, Мадрид. В торби
чката1, покрай патроните и бом М. А.Де.

ВЪРНИ ми
Върни спокойствието на гневното ми сърце, 
изгубено към края на нашето щастие.
Аз не зная защо ли съм на тоя свят 
и питам се защо не умра този ден.

Ш||

Върни ми любовта попарена от славата, 
запленена от ясните зори на майските утра, 
запряна нейде под дебелите сенки, 
когато вятърът пееше своите сънни песни.

'И. нощите наши на знойна забрава
оставени в пурпурните лъчи на безсънните звезди
хвърлени в мрака на плачущите нощи,
върни ми огъня от зелените и любовта.

'
Върни спокойствието на гневното ми ерце, 
тази наша любов, която гасне в мъглите, 
в най-гешямите оази на съня и радостта, 
върни ми. защото вятър от устните ти гасне.

БОРИС МАРКОВ, 
студент ВПШ

т>,
4 *' т,Шш щ-__ —-.1- к :

Дж. А. Кун НА ПОЗИЦИЯ
МИЯ ..................................................................................... ..................... ................................ ....................................

Малкият Петърчо върна пие) 
мото в плика. Хвърли ябълка 
та, която бе загризъл преди да 
почне да чете писмото. По стар 
ческото лице на баба Стана бя 
ха се спуснали дзе едри, поето 
янно нарасгзаиш Сълзи, които 
ггълЗеха базно надолу спирайки 
се тук-таме по Дълбоките бръЦ 
ки. Милка изтри очите си с фу 
тата. Прегърна малкия си син 
Петърчо, сякаш искаше да го 
Спаси о/г учестта на чичо сП 
А влажните й очи, сякаш мъд 
'•вехд:

— Чедо мое, мило Чедо! — и 
гледаще печалната страна май 
Ка. която седеше насреща й ч 
(разбито, разкъсано сърце. 

Някога и тя

Миде НИКОЛОВ: зечно, да не ореш чужди ниви, 
да не вършеш чуждо жито, а; 
децата ти да преглъщат за хле 
б:ец да събират трохи като 
пилета”.

Седнах на една скамейка/ 
пред гарата и не помня колко 
съм останал тамо. Хора, толкО 
ва много хора бяха се събрали. 
Цяли олелия. А адене. дрипаво
то хлапе, никой не поглежда» 
Какво ла правя. Всеки някъ-) 
Ае бърза, хора се смеят, изпра/ 
щат се. . . Само аз бях само
тен. Не забелязваха ме. Когато 
злакът отиде зад завоя — аз/ 
..хълцах, целият треперех. Ни
кой не ме погледа, не ме пита/ 
— защо? Тогава разбрах колкО 
е тежко да бъдем без езои... 
Едно дропазо селско куче дой 
де до меле, погледа ме малко) 
подуши ме и отиде след стопа/ 
Чина си. Само то опря край 
мене. Никой друг.. През нош 
та се премъкнах до една плев
ня гън от града и завинаги оо 
танах тук. Моят взор зазинагЦ 
се стъмни.
’ Сега наистина съм вече тат-/ 
ко. Децата ми не гладуват. БуЛ 
кта ми е много добра, по-доб- 
^ра. отколкото съм очакзал. И- 
маме хляб и то не като наший 
черен, ръжен, а пухкав бял) 
хляб. Но като мъж разбрах й) 
друга истина в живота, на ко
ято не ме учеше като дете —) 
в днешни дни смисълът на жй 
вота не е само в хляба.

Майко моя, зная че и сега те 
измъчвам. Йрости ми! Аз съм( 
си тъй загрижен и навъсен, ка 
къвто бях като дете. защото 
надеждите ми не се сбъднаха^ 
защтото цветето, което сад ех,' 
узехна преди да цъфне...”

исм оп
Петърчо, пръгаз, вирозглав 

седмокласник, грабна писмото: 
от баба Стана, погледа плика с 
адреса, прочете името на пода 
теля с детски тържествен глас. 
Баба Стана бе поздигнала гла 
ва към него. седейки на ста
рия дървен праг на къщурка- 
та. и следеше движението на 
устните му: дясното си ухо 
наклонила към своя знук. за 
да чуе всичко, за да чуе хуба 
во. Наблизо до нея. на голяма 
Каменна плоча пред прага се 
дна майката на Йетърчо, дър, 
жейки газена лампа.

— Хайде де. хайде по-скоро 
го отваряй! — сгълча тя мал 
кия си син.

Момченцето не бързаше. То 
Късаше плика с особено удо- 
золепше и хвърляше бегли, за 
.качливи погледи към майка/ 
си и баба си, сякаш искаше 
да покаже своето палаво над 
моите. Но баба Стана не за
белязваше неговото забавяне н 
шеговитите му, дразнителни жа 
Ьгове. Пред нея сякаш беше/ 
синът й Георги, също така ма 
лък. но мълчалив със затзоре/ 
на душа и тих. кротък като/ 
буболечка. Не само. че вижда 
Ше Тя, майката, тя винаги бе/ 
с него. Тя е зинаги с рожбата) 
си. с детето си. с зъзмъжалото 
дете — с всички деца. Нераз» 
делна от оня приятен гъдел., 
когато почувствува а утробата 
си неговото битие, от зачатие 
то. придружено с копнежи от?

щастие, от приятни тръпки п<3 
жилите, под самата кожа —• 
(назсякъде. Оттогава тя превее) 
ше неразделно с него. довела! 
го като малък човек на този 
соя между толкова 
хора и стремежи 
ла" го с надеждата да бъде ДО 
-бър юнак.

Ви. по които се катерех и се 
прехвърлях от една з друга, а! 
ти знаеш какво малко и дрипа1 
зао хлапе бях тогава, попаднах 
между чужди хора. бях само- 
Ген и отчаян, клет като пропъ 
дена птичка; гладен като циган 
ското куче, което някога се 
езираше по бунищата из наша 
,та махала. Колко често плаках 
по чуждите ъгли, исках да ум! 
ра. да се свърши най-подир е 
мене. защото не можех да ш> 
пасям щетите на живота. Поп 
якога решавах да се зърна 3 
бащиния дом или да потъна! 
някъде безвъзвратно, да изчез' 
!на завинаги. Но, майчице, ти 
винаги беше с мене. Когато бя^ 
тъй отпаднал, ти ми шепнеше1 
на ухо, ти ме храбреше, дава
ше ми кураж, ти ме учеще да) 
бъда издържлив, да бъда упа 
рит — да изтрая пред трудноц 
тате. Узнавах колко животът 
е суров и свиреп. Разказвал, 
сгъм ти и по-рано. че зеддъж- 
бях се стъкмил да се върна й 
село. Когато стигнах на гарата, 
спрях пред гишето да взема бй 
лет. но нямах пребиена парк. 
Спомних си и за тзоите думи. 
когато ме изпрати.

„Иди. сине, иди мамин. Ще 
се мъчиш.
Още си ми малък. Още си мй 
^крехък да издържиш между 
чужди хора, между непознати. 
Но и з нашето село не е по- 

леко. Изтрай, чедо. пред мъки 
те и те глото за да не гладуваш

различни
благослови

„Скъпа майчице! — прозву 
пълен с нежност)ча чистият, 

детски глас. който се изви й 
сърцето на старата! 

майка, обви се около него. оп 
пусна криле и тя. сякзш се се, 
Пна. понесе се с цялото си ту
ловище още по-наперд, да то 
дохзане, да го прегърне”. А ти 
братко, снахо, племенници, пра 
Уггете ми, че се обръщам напра 
шо само към мама. Колко когй 
нея по нея! Колко много сгря 
дая зарад нея! Какви мъки ми 
кежат. И не само на мене. Вся. 
ч!ки ние — булката ми Венета' 
синчета ми Валерий. малката 
ш Нели. Само аз. единствено 
аз те зная, мачице, и за теб им) 
пазказвам. Цели приказки Съ-М 
създал за тебе и понякога слу! 
шам как децата ги , разказзат) 
на малките съседчета. Живея 
винаги с тебе. И колко честа

капна на

/ е милвала мал
кия си син нежно и топло. И
приказки му е разказвала, и у-, 
чила го на живот — просто, 
селски. Сетне изхвъркнал като/ 
птичка от гнездо и вече не сб 
върнал. Само писмата са й уте 
ха. които тя не може да проче! 
те. Други ги четат. Но 
никога не ги прочетат 
както тя иска. Остава 
празно и пусто. Тя го чувства 
но не го вижна. И те не го вй 
ждат. Писмени са и не го зи- 
ждат. Ех да може тя да прогле 
да, па да прочете. -. Не че но 
искат, а не умеят. Само тя то( 
ва чузетвува. Но зазесата не сй 
оггкриза. За нея хартията н бу- 
квите са мъртви..

така)
нещр

с мислите си ти идвам на гос
ти. седя под нащата стара кру 
Ода и гледам как кърпиш пан 
талонките ми. както и преди] 
Но уви! Ние сме толкова даде 

безвъзвратно далече.
• Когато се откъснах от род
ното си огнище, от нашите бре

ще теглиш много;

1
(Откъс ет непублжковака иовест)



(КстСхЛедиЪ Стр&мщг*

Крашко-ипшереспоче в нашия край има злата и 
че хората го използуват! — сму 
тено каза Стоян.

•— Имай търпение да ме из
слушаш и аз ще ти обясня, къ 
де е нашето злато. А че го има 
— има го.

— Добре, да чуя — каза Сто
ян — та кой няма да слуша за 
злато.

— Погледни нашето село — 
спокойно и с умение започна 
Стево да обяснява на Стоян — 
Веднага виждаш, че малко мла 
дежи живеят и работят тук. 
Всичкц отишли по света, за да 
заработят по-добре и по_добрс 
да живеят. Дядо ми е разказ
вал, че през миналите години, 
докато имало много гори и до
битък, Драговига съвсем инак 
изглеждала. Казва, че тогава 
било по-добре. Но, понятието 
„добро” за нашите стари хора

де има имане по тези места том 
като за него се говори десети
летия ог поколение на поколе
ние. Казват, че на Глог има ггь 
леи казан, покрит е човал от ко 
зина. Намира ое между две де
бели букц близко до долината. 
След това в пещерите на Гребен 
планина, а особено онази запад 
но от Црвепа стена, а да не го
ворим за Градище, Където през 
лятото копахме. Онази квачка с 
пилетата сигурно нещо значи.

— Това са само празни при
казки. Стояне.

— Да, но във всяка приказка 
има поне нешо точно и полезно. 
Разказва- се за това, че млади
те да могат да се учат Ма опи
та на старите.

— Ако започна в пещерите, 
ще бъде полезно, но не за нас, 
а за мравките, мишките и при
лепите, защото няма да излезем

ОТ ПАМТИВЕКА легендата ка 
зва, че в дълбоките пещери, в 
пукнатините на скали,

огромни дървета, дълбо
ко в земята се намирало злато... 
Пришълците в селата около Гре 
бен планина, когато чуят „злат. 
ната легенда” казват: ,,Ако бях 
олук, не бих жалил труд и вре 
ме. но бих извадил имането в 
казаните и гърнетата”. Такива 
предания понякога 
фантазията на1 някои туземци и 
те да ои опитат късмета в пеш.е 
рите. но винаги криейки един 
ог друг, защото ако трудът би 
дал плод никой това да не 
или пък ако се изялови никой да 
не им ое подсмива.

Стева Дацев и Стоян Тутев, 
млади, силни, здрави, взели тър 
нокопи и лопати да търсят зла- 

Големо Градище в Драго-

ПИРОВЪТ- ГОЛЯМО ОТКРИТИЕ
в непо-

били твърде небходими ако ня 
кой е искал да издържа семй- 
ство чрез коване на пирони. Те 
са били дьлжни да направят 
200 до 300 пирона на час, а за 
есски пирон ръчна изработка е 
било нужно 15 до 20 удари с 
чука.

Много весници в света обна-знати
родваха вестта, че преди извес
тно време в Шкодска на два ме 
тра дълбочина) е намерено 12 то 
на железни пирони, които рим
ляните, по неизвестни причини, 
заровили в земята. Намерентие 
пирони са имали сяй. без следи 
на ръжда. Това откритие е пре 
дизвикало голям интерес за пи 
роните и тяхната история.

Преди да узнае за пироните 
човек е предметите лепил с влак 
смола или ги завързвал с влак 
на от растителен произход. По 
късно дървените предмети са съ
единявани по системата „опаш- 

колто е и

разпалват

В света на
астрономската
литературазнае

Астрономията е една от най 
старите науки, с която са се за; 
Иимавали учени още от най< 
стари времена, като: египтянЩ 
китайци, завилонци. Днес, въц 
века на първите космическа 
летове, нейното значение и по( 
пулярност непрекъснато рас-, 
пцт. Интересно е да се види ка 
1мко книги и статии са написа-1 
ни през протеклите векове иЗ 
Тази област и с какзо темпо а 
расъл този брой: 
от год.

ка на ляставица”. 
днес в употребление.

В Азия още преди 5000 годи
ни хората са употребявали дър 
вени пирони от кедър. Бързо 
след това влезнали в употреба 
медни а след това и бронзани 
пирони, а около 1800 годинасве 
тъ'г видл и първите желязии

то на
вита ,край камъка е квачка и

ИМАНЯРИНаш репортаж
пирони.

Хората в Америка са пронаме 
рили пироните независимо от 
стария свят. Възоснова на науч 
ните открития в староиидийския 
град посветен на бога на слън
цето Тиахуанакоу, в северна 
Боливия, установено е че стени 
те на президенския палат не 
само че са били покрити със 
злато, но и дървената кровна 
конструкция, съшо така обло 
жен със злато е бил заздравен с 
пирони.

През средния век ,.ковачи на 
пирони” са били твърде много (ри са 
почитани като сърчни и истрай 
ни. Защото, тези две черти са

значило само да има добитък и 
жито, а за развлечение и за 
висок жизнен уровен, ни дума 
да става. А ние днес купуваме 
разлпчци мебели, транзистори, 
вместо опинци носим обувки и 
затова нашите млади другари 
напускат Драговига. А и тук, в 
нашето село има условия за ху 
баво бъдеще. Тютюнът и мали
ните донасят добри пари. Уве
личението иа добитъка и раз- 
шряването на овошните гради
ни също така говорят за едно 
добро бъдеще... А нашиге хо 
ра са трудолюбиви и добри. Ве
днъж, в Сараево, един военен 
лекар, по чин полковник, като 
чу от къде съм ми каза; „О, па 
аз съм бил в твоя край преди 
няколко години. Минавах из до 
липата иа Ерма, спомням си за 
стария манастир и за природни 
те красоти на цялата околност. 
Хората ог този край са твърде 
бистри, трудолюбиви и честни 
макар че краят е беден. Възхи 
тен съм от жаждата за наука 
при младежта. Там има съвсем 
малко младежи. Всички отишли 
на факултет, в средните учили
ща.”

— Значи, Стево, как ми личи, 
по твоему, разцвета се състои в 
ксопррациите: животновъдство 

селскостопанско

оттам. Ако пък шзлезем. сигур
но ще свършим като нашите пре 
дшественици — каза Стево, без 
да погледне Стоян. Държейки в 
ръка белата гшонка. той обикял 
яше с нея по четрите полета, 
защото една игра вече беше за 
вършнеа.

— Какви предщественици? Те 
се спускали в пещерите без а- 
лат, без каквито и да било съ° 
ръжения;. А ние преди това вси
чко те обезпечим, а след това 

изпълнение на 
копаехме

пилета. Четири дни разбивали 
камъни н копаели земята, тър
сейки закопано имане. Направи 
ли голяма яма. дълбока повече 
от два метра, вадейки камъни 
един след друг. Когато пръсна
ли мазолите на ръцете им', Д83 
мата младежи вече били от не- 
виденото имане. Отказали се от 
намерението си, но си дали обе 
тцание през идващото лято да ко 
паят на друго място или пък с 
въжета да се скускат в пещери 
те на Гребен планина.

Кат0 добри другари Стево и 
Стоян заедно прекарвали много 

Приказвали си

написанидо год.
1610 31601

1716601651
11517101701 31117601751
9791810,1801

2721;18601851
23000

140000
19101901
19601951

През течение на цялата исто) 
рия на човечеството 35000 авте} 

написали повече ся? 
300.000 статии и книги от об4 
ластта на астрономията.

ще тръгнем в 
плана. Онова, което 
на Големо Градище беше 
план и нищо не успяхме да на
правим. Преди нас също така 
копаеха Станимир и Гоша и ни 
що. Празни работи.

— Казват, че Сава е третата 
авантюри.

без
зимски нощи. 
как да заработят пари. Котато 
всички други възможности не 
обещавали много, разговорът от 
ново минавал на закопаонто н 
мане в техния край. Те били 
различни по темперамент: Стево 
добър земеделец, домакин, ка- 
кто се казва в- тоя край, атле- 
тски развит. Хубаво пее, с къ
драва коса и с всичко това спе 
челнл славата на най-добър ер 
ген в Драговига. Другарят му 
Отоян по много неща се разли
чавал от него. След като отби 
военната си повинност, той ста
на много по-добър от по-рано. 
Бе научил много работи и хора
та започнаха другояче да ми
слят за него. Но и двамата има 
ха намерение заедно да се то
ва, защото не можеха да наме 
рят девойки с два гердана жъл 
тици на шията. Бурелскиге се
ла не са толкова богати, че де
войките да могат да се китят с 
жълтици, а най-малко в Драго

----- Хумор ------------------------------------

КРАЙ НА ПОЛУГОДИЕТОтакиважертва на 
През трите дена. колкот0 жпве 
ял след тази авантюра, разказ
вал. че в пещерата има някаква 
змия, която ударя в гьрнците ка 
то огромна пружина и след това 
няма спасение.
_ Па не трябва непременода

стиваме в пещера — каза попу 
стливо Стоян. — Да копаем ня
къде .,. При копането няма о- 
пасност.

— Как няма? — викна Стево-.
Оня който пръв види казана с 
имането ,пред очите му ще бле
сне и от възбуда той ще изпле 
зи езика. В тоя момент езикът 

голямата змия. Сл-

овошарегво, 
производство. Така ли мислиш?

— Да, именно така. Нима не 
е добре да оставим ливадите и 
пасбищата от Изворски рлава 
до Тумба за овцете, па: да обра
зуваме бачии като някога. Ни
вите да оставим в село. В по- 
низките краища да засадим ма 
лини, овощни дръвчета и тю
тюн. Ето това е 
злато, а не снова, за което,, на
празно мечтаем ние и много дру

ще докъсне 
ед това ще настъпи смърт и пак 
няма да има никаква полза от 
златото1- Аз вече не вярвам в 
златни легенди, защото и кни 
гите говорят, че те могат да бъ 
дат действителни и 
Онези, които отвеждат хората в 

лъжливи. Такива

вита. лъжливи. най-златноЕдна мартовска нощ, в нача
лото на втората половина на 
двадесетия век, Стево и Стоян 
прекараха самотни в разговори 
за бъдещето. На масата разтво
рено ,.Братство”, върху 
шах, а край него чашки греяна 
ракия. Малката газена лампа 
осветяваше Столновата стая. Пе 
чката бумтеше,

— Стево, — каза Стоян — да 
си опитаме късмета. Ще копа
ем там, където хората казват че 
има имане.

Ако някой знаеше къде има, 
той пръв щеше да го' извади, 
па щеше да построи вила в Ди 
митровград, в Ниш или Белград. 
Мислиш, че хората много оби
чат да късат опинците по тези 
сипеи отговори Стево.

— Но, слушай, сигурно някъ

смърт, те са 
са нашите, които мамят лековер 
ните хора’ от бедните наши се- ги.

— А искаш ли с това да ка
жеш. че ние двамата трябва да 
останем тук, на село. боже ме 
прости, кат0 за семе.

— Разбира се, ще останем. Ня 
кой трябва и тук да живее.

Селото потъна дълбоко в но
щта, Газената лампа догаряше, 
мъждукайки в тъмнината. Сте- 
Во и Стоян изпиваха последни- 

жежка ракия, която

него ла.
— Именно затова никой и не 

смее Да се опита, 
мой.

— Слушай, Стояне, тук. в на 
шето село, в нашия край има 
злато. Много са започнали 
го използуват по косвен път.

приягелйю

да

Газената лампа вече бе дого- 
само мъждукаше. Тене те чаши 

Еече истиваше, защото и дърва 
бяха- изгорели. Разго-

рела и
киената печка бумтеше като ма 
лък Елак. когато пъхт-н из доли 
ната на Ерма. Тези загадъчни 
думи на Стево съсредоточиха 
вниманието на Стоян в

та вече
еорът в нощта ' завършваше с 
думите: „Шах, шах” .. . Стево 
последен завърши: „Шах-мат1 
и- ,Лека нощ. Стояне!”

Велибор Райков

— Знаеш ли че съм първ в нашия клас? 
Как първ!? Не разбирам ...
Имам девет слаби.

нещо
непознато.

— Сега за пръ8 път чувам,

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВС ТОП!ВАИ онзи • • •
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