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ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ Е.--ИТР»

Заседание на ОК на СКС в Босилеград Обзор върху ироекша за Обществения илан на 
Димитровградска комуна

ЛИЧНИТЕ ЦЕЛИ НАДДЕЛЯЛИ 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Големи кайишалоЬложения 

йромишленосшша и курс към 

изди/ане на селскошо сшойансшЬоФ Широка дискусия ио молбите, оилакванияша и жалбите на гражданите

Заседанието на Общинския ко 
мигет ка СКС в Босилеград, от 
22 януари т. г. бе посветено иа 
молбите, представките, оплаква 
нията и жалбите на граждани-

писахме з поотделни статии. Бе 
2не и това, че вестник „БраТ- 
Ьтво” е единствен от тоя вид, 
който дава публичност и 
можносг на обезщетените да тъ 
Реят правата ся.

Оснсзно е — самите членове 
ка ОК да проследят своите по 
стъпки, да настояват да према 
хнат собствените грешки и да 
се заемат с по-богата идеологи 
ческа дейност на СК. Да се пре 
сече пътя на. стринините вме
шателства, които довеждат до 
провеждане иа лични цели, неза 
Витане думата на отделни коле 
ктиви и пр. Защита, на общест 
вените интереси ще бъде по— 
пълна ако се премахне досега 
шн ата практика — да се откри 
ват или закриват работни мес 
та за поотделни лица, а не за

като членовете ме са смеели от 
крито да критикуват, защото ги 
заплашвало уволнение и пр.

Неоснователни 
уволнения най-чест 
йовод за жалби

Миналата година бе осъществено 42,8% повече бруто-про 
комуна през 1964 година е вечепредставея на избирателите за 
разискване. Те, когато обсъждат плана, ще се изкажат окопна 
телно да ли проектът е приемлив илц ще се мени. Обаче ос
новните насоки на проекта, сравнени с осъществените стопан
ски резултати през 1963 година говорят за един непрекъснат 
курс към окончателно промишлено оформяване и заздравява
не на селското стопанство, което въпреки резултатите от ми 
палите години, все още не е достигнало своето място в създа
ването на материалните блага в комуната.

Миналата година бе осъществена 42,8"/о повече бруто-про 
дукция, отколкото през 1962 година.. Подобни резултати бяха 
отбелязани в националния доход заетостта, личните доходи и 
пр. Именно тези резултати са основата, от коят<> се изхожда 
в планирането на стопанския развой през текущата година.

зъз
те.

След изчерпателен доклад и 
направен обстоен анализ на на
мразените грешки се развиха 
«ъдържателни разисквалия по 
въпроса:.

Самото поставяне на проблема 
около молбите, п^редставките, 
жалбите и оплакванията на гра 
ждаците пред обществено-поли 
тическите форуми не е за пръв 
ггьт. В края на ноември минала 
та година същата точка сбетой 
но бе разгледана на разширен 
пленум на Общинския отбор на 
ССРН. Тогава бяха приети за
ключения. но и покрай това, 
се повтарят същите грешки, не 
правилности своеволия и др.-

До Общинския комитет на 
СКС са представени 34 жалби, 
ст които 95% са били основате 
лни. От тях 13 са Се отнасяли 
до неправилни уволнения в тр
анспортното предприятие и вси 
чките са положително рошени 
след интервенция ага ОК СКС, 
20 са ое отнасяли до записване 
па ученици в петите класове, 
но тъй като числото на ония, 
които е трябвало да се приемат 
е било ограничено не е послед
вала никаква интервенция.

До Общинския отбор на ССРН

За хода на стопанското развитие през 1964
ра, за завръшване на Дома на 
народното здраве в Димитров
град 20.000.000 и за дограждане 
на основното училище ,,МошЯ 
Пияде” около 21.000.000 динара. 
За комунални обекти ще бъдат 
изразходвани около 4 милиона 
динара (мостове и пътища>,- 
През тази година се предвижда: 
и довършване и поправка на 
пътя Димитровград — Камени
ца и поправка на пътя Погано- 

Поганозски манастир, а 
и построяване 

на ,.Джонин мост” в Лукавица.
И през тази година ще продъ 

лжат прнгогвлепилта за елек
трифициране на районите на По 
ганово и Забърдие. И с подгото 
вките за построяването на теле 
в1 и йонен препредавател ще тря 
бва да се ускорят, за да може 
и Димитровград да следи теле
визионната програма както вси 
чки градове у нас. Паралелно с 
увеличението иа материалното 
производство, се 
увеличението на 
лични доходи в стопанските пре 
дприлтия за 27 на сто, а в не
стопанските области — за 11 на 
сто занапред ще ое положат по 

грижи За прилагането на

Основната характеристика на 
новия проект на стопанското ра 
звитие е: по-интензивен темп 
на развитие във всички произ 
водст-вени отрасли. В Проекто
плана за стопанското развитие 
на Димитровградско в 1964 годи 
на се предвижда увеличени® в 
сравнение с 1963 гонина така:

— Общественото бруто-произ 
водство от 3.600.0000.000 динара 
в 1963 година да възлезе на
4.500.000. 000 динара, или да 
расне с 22,2%;

— Общественият продукт от
2.000. 000.000 през 1963 да нара
сне в 1964 година на 2.400.000.000 
динара, или с 19.3 на сто;

— Националният доход от
1.900.000. 0СО динара през 196з — 
на 2 милиарда и 300.000.000 ди 
нара през 1964 година или 19,7 
на сто.

За осъществяването на тези 
производствени задачи в 
година ще трябва да са ангажи 
рат най-пълно всички сили. Из 
хождайки от възможността за 
увеличение на производството, 
в промишлеността се предвиж
да нарастване 30,4 на сто. За та 
зи цел ще трябва по-пълно да- 
се използват производствените 
мощности като се посвети доста 
тъчно внимание на използване
то на вътрешните резерви, пода 
брението на организацията на 
труда и постоянно подобрение нЬ 
кадрите.

вона-
. същевременно

1964
предвижда и 
номиналните

вече
Правилниците за разпределение, 
които ще бъдат приети в нача
лото на тази гонина.Изглед от Босилеград

Все по-бързо развитие 
на стопанството

са представени 60 жалби и оп
лаквания във връзка с дейно
стта на поотделни органи и ор 
гонизации. Почти във всички 
случаи са последвали успешни 
интервенции.

До Комсиията за жалби и о- 
гглаквания при Общинската ску 
пщина в Босилеград са предста 
вени 6 жалби, от които само е- 
дна е била неоснователна.

7 жалби е получило Общин
ското синдикално вече за непра 
вилно уволнение, а 20 О- 
плаквамия е получило транспор 
тното предприятие, в които гра 
жданите са се жалили на рабо
тата на поотделни кондукьори. 
Като превентива последвали са 
шест наказания.

Съществува още и фактът, че 
на жалбите е далече

туй, че има или няма нужда за 
Това.

Чрез премахване на; разреша 
ване проблемите, извън компе 
тентните тела — досега дирек 
торът е решавал почти всичко, 
или чрез само,управителните те 
ла, където са „негови” хора. За 
това свидетелствузат редица 
грешки, които правят поотдел 
1ни самоущ/авителни тела, са
мо за това, че защитават инте 
,реса на управителя, директора 
или ръководителя.
' Всички по-нататъшни мерки 
ще бъдат насочени към сзъДа 
ване здрави отношения, откри 
то гозореяе пред членовете на 
колектива, даването навременни 
И пълни отговори на поотделни 
жалби. Изхождайки оттук глав 
иа предстояща задача на кому 
кистите е да се борят за права 
та на работника, селскостопан 
екия произзодител, служещия, 
'да настояват да застанат на 
кът на ония които преследват 
лични цели, постоянно и систе 
мно да се самообразоват, по- 
'дитат идейното си равнище и 
I В тази насока Общинският 
комитет на' СКС ще поведе по 
'-строг конртол ще изостри на 
казателните мерки и ще насто 
ява да обезпечи максимум изпо 
.лвване правата от страна на 
гражданите, права, които им е 
обезпечила нашата 
1щя з& която се казза, че е най 
-демократична з света.

Общинският комитет на СКС 
реши да постави тоя въпрос на 
дневен ред, защото грешките, 
които се правят — се правят и 
от комунисти, които трябва пъ 
рви да се обявят срещу тях.

Недостатъчна 
Публичност в дейно- 

сшша-основна Причина 
за редица грешки

план за
1964 година, а в унисон с увели 
чения обем на производството, 
предвижда ое и увеличение на 
броя на заетите От 1.334 през 
1963 — на ‘1525 в 1964. Това у- 
веллчение на заетите ще се по
стигне с откриването на нови 
работни места в стопанските ор 
ганмзации. Очаква се това да бъ 
дат квалифицирани и полуква- 
лифицирани работници. Това не 
що ще трябва да окаже положи 
телно влияние върху произво
дителността на труда, която тря 
бва да нарасне с 10 на сто. В 
течение на 1964 година, ще трлб 
ва да се вложат оксло1 милнар 
да и 194 милиона динара, или 
195 на сто повече инвестиции в 
сравнение с 1963 година. Най- 
много средства ще се употреб
ят в промишлеността 
огрояване на П фаза от комби 
нат ,.Димитровград”, цеха за об 
виване на нишките и за рекон
струкция на ,.Механик”.

За тю-бързо развитие на сел
ското стопанство планира се пс 
строяването на шест овчарника 
при
,,Сточар” 2. при „Победа” 2. при 
..Нишава” и в Трънско Одоров 
ци по 1.

И по_нататък Ще се продъл
жи с изкупването на земята от 
индивинуалните производители, 
за което ше са нужни и доста 
срдества. Има обаче нужда и от 
влагане на средства в нестопан
ски задачи 
то Нц жилища 30.000.000 дина-

Според Стопанския

През текущата година ше тря 
бва да бъдат заети всички об-

сили заществено-политически 
да се изпълни плана. Промиш
леното производство в комуната, 
в 1964 година трябва Да нарас
не, според плана, зз 30.4 на 
в сравнение с 1963 година, сел
ското стопанство — с 8 на сто. 
строителството със 17 на сго,
търговията П Д°/« и общесийно 
то хранене — 21.2°/о. Заналтчий 
ството, както се очаква, тряб
ва да покаже увеличение бт 
37,6 на сто н тн.

сто

Демократизирането на самоу- 
правлените тела. пренасяне пра 
вата директно върху стопански 
те организации, поотделни тела 
— комисии, съвети и пр. — а не 
съществуване на изострена пар 
тийна взискателност към друга 
рите. които се намират на клю 
чови места в ръководството би
ло на стопанска или друга орга 
низация. довежда до тяхното 
бюрократизиране, създаване на 
свой кръг хора и провеждане 
на лични интереси, като при то 
ва не се води достатъчно смет
ка за общественото имущество, 
защита на обществените интере 
си и пр. За създаването на това 
положение до голяма степен е 
допрннело решаването на про
блемите при закрити врата, бл 
гане от публичност, като твър
де често е обсъждано между по
отделни лица в предприятието, 
докато колективите най-често 
Не са ги обсъждали. Вмешател 
ството отстрани, също така. е 
доггринело за създаване на недо 
верие сред членовете на колек
тива, а заседанията им най-че
сто са били формалност, тъй

През тави година само за ДР 
граждането на нови производ
ствени плоШи в комбинат 
митровграя” ще бъдат изрззход 
вани около 730.000-000 динара, 
коит0 вече са обезпечени. Това 
нещо ще даде възможност и за 
по-широк асортимент на произ 
водството в комбината.

числото
пе-голямо но не са регистрира
ни устните жалби.

От друга страна, най-голямз 
число жалби са се отнасяли до 
дейността) на упразителните о 
ргани при Общинската скушци 
<на и то из областта на имуще 
ствено-правните отношения, сЛ 
бд това на неправлино постъп
ване на земеделските коопера-

за по-

В селското стопанство ше тр
ябва- по-оериазно внимание да 
се обърне на различните фор- 

на производствено съдружие 
с- индивинуалните селсксстопан 
ски производители, което особе 
ко ще‘трябва да-се разширява 
в животновъдството. И селско
стопанските машини ще трябва 

използват за про
изводство, а не за 
както става в много наши коопе 

Понеже стоковият фонд

кооперацияземеделска ми■ции при изкупването на селско 
стопанските произведения и пр.

КОИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ПРЕВЗЕ
МАТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЧИС
ЛОТО НА ОПЛАКВАНИЯТА 

И ЖАЛБИТЕ
повече да ое транспорт.коиститу-

радии.Почти всеки дискутант своя 
*Та дискусия подкрепваше с кон 
кретай примери, за които вече

за постаояваче- (следВа на 4 страница)Ст. Николов
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След посещението на делегацията на Италианската комунистическа партияпеезгщштв5-^тш$19\мт■

ОБЩИ ВЪЗГЛЕДИ 

И АКЦИИ
!

V

.»■« 1

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЛ ФИНЛАНДСКАТА КОМУНИСТИ
ЧЕСКА ПАРТИЯ В БЕЛГРАД

Трудно е непосредствено след 
^йв-ъ.ршв^нето ига една таюсша 
значително посещение, какво!- 
гго беше това на Тюляти, да се

Тито и други изтъкнати ръков0 
Дители иа Съюза иа югославс
ки е комунисти, но и редица кон 
такти, които италианските гос

Ците представители на СЮК съ 
щевремещю сзидетелстзуват и за 
унашия интерес Към опитите и 
•успехите на ИКП и италианска 
Уо работническо движение ив 
обшю. Още повече, че става ду 
/ма за една силна и Модерна 
работническа партия 
Действува в твърде сложи усло 
вия иа една високоразвита ка
питалистическа страна и чиито 
решения и възгледи безсъмне
но обогатяват общаТа- съкро
вищница- в опитите на между
народното рабтническо движе
ние като пяло*.

П0 покана на Централния ко
митет на Съюза на югославските 
комунисти за вчера в Белград 
пристигна делегация на Финла 
ндската комунистическа партия 
начело с заместник на партия
та Оива' Лехто.

Кшшлпмко, началникът на от
дела На ЦК на ФКП за връзки 
с чужбина Олави Пашсолаихен 
и редакторът иа партийния ор
ган ,,Кансан уитизету” Тоиво 
Ркхман.
.По време на пребиването си 
в нашата страна делегацията 
ще с^ запознае с югославските 
обществено-политически орга
низации. За тази цел делегации 
ята ще води разговори в ЦК ма 
СЮК и ще посети Социалисти 
ческа република Оьрбня, Босна 
и Херцеговина, Хъватско и Сло 
вения.

която

На аеро-гарц „Белград” дсле 
гацията бе посрещната от чле 
на На Изпълнителния комитет 
на ЦК на СК на Сърбия Милой 
ко Друлович, и секретаря 
Комисията за

на
международни 

връзки при ЦК иа СЮК Вил,- 
Ко. Милатович.

В разговорите между деле
гациите намери израза-, както 

можеше и да се опасва, пълноъ 
то съгласие иа двете партии по 
отношение на най-с'Ьществши” 
те и най-актуални проблеми 
пред които се намира Оъврел1е 
яния свят и по-специално съв_ 
рементгото работническо двйже 
Ние. Това е Толкова по-разби 
раемю ако се имат предвид жиз 
Пеният път и политическото ра' 
ззитие на двете партии, тяхна' 
Та антидогмаическа орентироз. 
ка и -иЬчинът на подход к-ъм 
(феце.н-ката и следенето «а съ 
временните еьбития в света.

:: В делегацията се намират и 
членът на ЦК на ФКП Тоими

Виценкапцеларът на Австрия Пптсрман 

пристигна в Белград
Д-р Бруно Питерман е гост 

на Съюзния изпълнителен съ
вет и ще остане в нашата стра 
На три дни.

Австрийският вицекштцелар 
съпровеждат секретарят тга ви_ 
ценканцелара д-р Роберт Фи- 
шеп п завеждащия кабинет д-р 
Курт Зелени.

Завчера в Белград пристиг
на на частно посещение в Юго 
славил австрийският вицек-анце 
лар Питерман. Покана иа Пите 
рман връчи председателят на 
Съюзната скупщина Едвард Ка 
рдел п0 време на пребиването 
си в Австрия през октомври 
миналата година.

Другарите Толяти и Тито

•сумират негезите мп-огобройки 
резултати и ла се съгледа вепч 
1ко он)о;з.а положително, което 
то Значнене за отношенията ме 
жду СюК и ИКП. Посещение 
то имаше изразително делови 
Характер, за което свидетелству 
ват не само миогобройннте и 
съдържателни разговори, кои
то генералният секретар на 
ИКП Палмпро Толяти със сът 
рудниците си в течение на ед 
иоседмичното посещеоие в най 
шата- страна водиха с друганя

Ти имаха с предстазителите на 
напшя политически живот.

Всичко това говори за голе 
мия интерес' на италианските 
комунисти- за резултатите и пъ 
тищата
развитие в нашата страна и по- 
специално за нашите възгледи 
по отделните актуални меж- 
^//нйродии проблеми в разви
тието «а социализма в съвре
менния -свят. От друга страна 

■ посещението и разговорите на- 
Палмиро Толяти с най-отговор

Особенозначитедно е, че пре 
!Д(р '.втиелите на двете Рартии 
Дново потвърдиха идентичнос
тта на възгледите за проблеми 
ле на войната и мира. Съзн-аза

която

на социалистическото

Заседание иа комитета на ОН 
йо разоръжаването

Ново предложеше па СССР за разоръжаване
•йки голямата опасност, 
би значил един евентуален св 
етовея конфликт, който в днеш 
ните услови би мюжал само ато
мен и всеуиищожаващ, двете 
партии изтъкват езоята подкре 
па на политиката на мирно ©ьв 
.местно .съществуване, като я 
считат „за едно от най-актуал- 
пите искания тга човечеството, 
условие за всяко демократиче 
срео раззите, необходимост на 
социализма и на сегашния етап

ТАСС съобщава, че съветски 
ят делегат в Комитета на ООН 
по ръзоръжаването Семьоц Ца- 
рапкин с изнесъл н-а женевска
та конференция меморандум на 
съветското правителство за ме 
ркнте за намаляване на надпре 
варата във въоръжаването и за 
намаляването на международно 
то напрежение,

В този документ па съветско 
То правителство се предлага по 
ститане на споразумение за -ева 
куация на военните части на 
чужда територия, за намалява
не на военните ефективи и бю 
джет. сключване На пакт за не 
нападение между страните на 
НАТО и Варшавския договор, 
след това създаване ка без- 
атомни зони. за осуетяване на 
по-нататъшното разпростране
ние на ядреното оръжение, ме
рки за предотвратяване иа нена 
дейно нападение н за забрана 
на подземните опити с ядрено

оръжие.
Споразумението по всички ге 

' зи мерки би представявало ре
шителна. крачка към разрешава 
не на главната задача — сбщо- 
т-о и пълно разоръжаване — се 
казва в меморандума и добавя 
че ако се осъществяват, 1964 
година би предегазявало ре
шителен прелом в цялото ме
ждународно положение.

ПАРИЖ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНА ПИТАН
— Съвместното съобщение публикувано 

в Париж и Пекинг
една от най-силните политичес 
ки средства ка- борбата на ме- 

работнпческа-ждународн ото 
движение за обществено проГ-АФП съобщава, че Франция 

и Китайската народна републи 
ка са установили дипломат! 1че 
ски отношения на равнището 
на посолства. По този случай 
френското министерство На въ 
ншните работи е публиуквало 
следното съобщение:

, „Правителството на Републи 
ка Франция и правителство на 
Китайската народна репуялика 
са реши ли, с общо съгласие, да 
установят дипломатически отно 
шения. Те са се договорили в

срок от три месеца да наимену 
ват посланици”.

Както съобщава Хсинхуа по
добно съвместно съобщение е 
публикувано същевременно и 
в Париж.

Шведският делегат Алва Ми 
рдал изтъкна, че е необходимо 

затворят ’ пътищата 
ядре-

ре-с и укрепването на социали
стическите дали з света”... Та
ка формулирана борбата за ут 
върждавйне принципа на мир 
нот.о съвместно съществуваме 
безсъмнено представлява най- 
широка платформа на едиметзд 
върху която могат да се м-оби 
лизират всички миролюбизи си 
ли в света. Затова документът 
за съвместните разговори, за
рад важността на проблемите, 
юоито третира- и начина по кой 
то им подхожда; по своето зна

седа размиряваие 
ното оръжие. Сшграйкн се зър 
ху съветския меморандум 
каза че и самият поглед вър
ху унищожаването на застаре- 
лото оръжението Ще бъде пси
хологически твърд]е внушите
лен. Самият жест на жертвува! 
не на застарялото оръжие, би 
представлявал погне някакво на 
чалс.

тгаза

тя
Едгар Фор; Нито един голям 

проблем не може да се разре
ши бе Китайската народна ре
публика.

След решението на Франция 
да признае Китайската народна 
република, установяването на 
дипломатически отношения ме
жду Париж и Пекинг не ще ©ь 
здапе на френското правтиел- 
ств0 особени трудности в стра
ната. загцото болшинството по 
литически партии и хора счи
тат, че това е логичен 
признаване на една дейевтител 
иест. Политическите партии из 
гькват също така. че някои за 
падни'страни вече са направи
ли гтреседан в този смисъл, ка
то признаха Китайската народ 
на република оше преди някол 
ко години. Освен това същест
вува голям интерес у деловите 
хора на Франция за китайския 
пазар.

С-баче международните 
пликации на това признаване 
могат да бъдат значителни,, с 
оглед на твърде острата съпро 
тива на САЩ към такава по
стъпка. която, според мнение
то и-а Вашингтон, създава мно
го пресе.дани и улеснява прие
мането на Китай в ООН. на ко 
ето САЩ твърде категорически 
се противопоставят. Затова в 
Париж се очакват нови компли 
кацни в отношенията между 
Франция и САЩ.

След публикуването на вест
та за установяване на диплома 
тическк отношения между Па
риж и Пекин, бившият мини
стър-председател Едгар Фор ко 
ито изигра решаваща роля в та 
зи акция заяви че решението 
на Франция предвещава „Реин 
теграция на Китай в световна
та общност”. Фор счита, че ни- 
то един крупен проблем на на 
шето време (мирното съвместно 
съществуване, разоръжаването) 
не могат да бъдат ефикасно ра 
грешени без Китай.

чение надминава само ннтере- 
исте на двете партии. Изтъква 
"оето «а становището, че социа 

, Л1измът в -света не може да ой 
изгражда- само въз основа на е 
дина схема, като пр‘и таза не 
се държи сметка за конкретни 
те условия иа всяка 
страна, изтъкването \на обуело 
вея-юстта на социалистическото 
и демократеческ-о развитие 
ветото това говори за идентпч- 
костта на гледищата- на двета 
партии по- всички най,- същесТ 
Рени и най-актуални проблеми 
в раззитието -н-а- съвременния 
ооштализъм, които Аиес предх 
сТавляват предмет на разНфла 
с1-1я между догматическите и а- 
нтидогматически сили вътре в 
работническото движение.

Така всъщност решимостта 
на дзете партии за предприема 
не на съвместни акции с Цел да 
се превъзмогнат стълкновения
та които днес разделят между 
■народното- работническо движе 
ние, за установяване на ново е 

което би ©ь А*-Й- твузз 
отслабва!

НЕСХВАГ ,
Г.’-! акт на

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ) отделна
измяна на делото на социализма
затова защото разрешават раз 
лични спорни въпроси с „импе 
рМалиотите’’' и че по този или 
онзи зъпрос сътрудничат с тях. 
Съпйо така , може да се постави 

смисъл «Л19 
на политиката

тителите от Китай са1 схванали 
тази проста истина, тогава тях 
н’ата турнея ще може Да' се на 
рече полезна — преди, всичко 
ей сомие тях. Ползата ще бъде 

по-Роляма ако обиколката

Известно е, че в политиката! 
Фй-мр \ко е позволаюо да се 
ръков-одиме 'От сантиментал
ност. Африканскше страни- не 
са изключение в това отноше
ние. От тях никой не може да 
очаква- зарад приятелството 
АсьМ когото и да било да ис 
Съгледат рУалната картина на 
ейета. А в цеви свят 
гфзядетавлява една определена 

агала, засега изразена преди 
всичко със 700 м»1Лиона жигге 
ли, значителна антшгмпериалис 
тическа сила, без оглед на раз 
ликата в схващанията, които 
прокламира за методите на бор 
бата против империализма, йо 
-Тенциален стопански партньор 
и тц. Многобройни -интереои на 
сочват африканските страни 
към това да създадат и поддър 
жат добр'и отношеоия Р таап 
страна1- * I я

Това че ®се по-голям бро-й

още
на редица африкански страни 
разбие у китайските ръководи 
тели черно-бялата кармина за 

отношения з тези

какъвв-ьпросът 
прокламираното 
нц опиране върху собствените 

името «а тази поли-ти

им-

оили и в 
ка да с© намаляват стопански 
^е и други връзки със социалис 
тическите страни — след това 
такиза връзки да се изграждат 
«!а друга страна.

всларовите 
държави, за техния класов ха 
рактер и подобно.
> Вс(ьщнюст всяко- разширява
не на- международните връзки 
на Китай, в-сяко нейно извлича 
не от -изолирозката, в която сУ 
намира — и по чужда и по своя 

е положителна работа,

Но и огорчението и въпроси 
те «е изменят факта че Китай 
се е
не н!а социализма опирайки се 

Днес това са

ориентирал към изгражда
вина —-
Това само може да допринесе 
да започнат и да Се развиван“ 
положителни Вътрешни ходове 
в него, които, з основата си, са 
решаващи за неговата външна 
политика.

върху Запада;
Франция, Великобритания, Гер 

’ федерална република-»
динство,
ло макар и временно

с-ьзместната борба на ра 
ботничоската класа, за тяхното 

ангажиране в борба 
та за мир и социализъм — пре 
дставлява -само логична после
дица на високото равнище

манифестирано във 
области- на сътрулничест 

съюза на югославс 
Италианюка-

манската 
з утре — кой знае какв-о всичко 
е възможно — може да бъдат 
и САЩ. -Разбира се че това е 
работа яа самия Китай, на пра 
ценката на неговите ръкозоди 
тели,. да1 определят какво най- 

отговаря. Тяхното е

не на

-ъвмеенто
• Изхождайки от това на Китай 

слага забележкаафрикански страни са занитере 
совааи за! установяавяе или раз 
шнряване ка отпош енита с Ки 
тай обче никак не значи, и тях 

готовност да приемат От 
(както и от който и да е 

зече мнозина

не може да се
затова зашвто укрепва връз 

ките ай с ^Запада. Разбира се 
чвзек може да пвчувствува ии 
дигнация, че До това приближа 

се стига успоредно с заето!

на
«и единството

много им 
н правото Да прикриват своите! всички 

вото между 
Ичте комунисти и 
та комунистическа партия.

ката 
кея
друг — ® което 
се убедха) рецепти и диргкти 

двоите акции1. Ако посе-

маневри с] димна завеса, но е 
иззъя тяхната мощ да продават 
«а света рог аа: свещ.

ване
ъаиеТо .на обзиненията против 
социалистическите страни »

ви зл
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ВГА1СТВО 3—

ДО СЛЕДИТЕ НА АКТУАЛНОТО х

Търговията, снабдяването и занаятчий
ските услуги в Димитровград

>
I

1и м работници за тези сервиси. 
Кма доста зантятчиц без рабо
та. но те повече обичат да си 
работят в къщи. отколкото в 
сервиза. Втор-с, принудени сме 
да работим с наш материал, в 
тся случай банката не ни осво 
бождава от задълженията към 
общината и тогава услугите пс 
скъпават значително. А в тоя 
случай хората се пак орентират 
кт м частните, които работят 
,.пед р>ъка”. В случай ако отне 
рим сервизи трябва да се пред 
приемат сериозни мерки от 
страна на Общинската скупщи 
па, да се стане на път на тези 
частни работници и работнички 
Тогава можем да очавкаме из
вестен успех. И на края. тряб
ва да се каже н това: жилищна 
та общност няма никакви пари 
чии средства за отваряне на се 
РЕ и си. И тази година от Сбщим 
ската скупщина сме получили 
дотации само за заплати на слу 
жагците...

Като гражданин бнх поставил 
с>ще няколко въпроса; Докога, 
егко и също лице ще получава 
парите и продава хранителните 
продукти? Защ0 се не разреши 
Въпроса с превоза в града. За 
оега плащаме по 600 динара за 
тен въглища от гарата до гра
да? Докога Ще получавам само 
долнокачествен кашкавал? До
кога кланицата ще остане не
използваема? И на края искам 
да подкрепя другарката Кати- 
иа по въпроса за работното вре 
ме. Често пъта буренът стигне 
в 5,30 часа, а продавач още не 
пристигнал. Много се чака за 
бурек. Тези проблеми, мисля, 
могат по-бързо да се разреша
ват. Не съгласявам се с другаря 
Стоян Живков по въпроса за 
снабдяването. .,7 юли” винаги 
излиза на пазаря по-късно. О- 
грева може и трябва да бъде 
псевтин.

Катила Еленкева; Искам да 
поставя отново въпроса за ме
сиите продукти? Защ0 няма те 
зи така яужнц стоки в продан 
иицата. Принудени сме да ое 
снабдяваме в Пирот-

Борислав Пешев: Точно. Това 
се случва често пъти само по 
ЕИна на продавачите. Случва 
се и когато имаме в магазина, 
достатъчно .такива .произведе
ния, продавачите Да искат да 
взимат в по-голямо количество, 
защото калнра и те губят. Това 
трябва да се разреши.

Димитрър Йотов: Кои произ
ведения се още търсят, а в гра 
да няма достатъчно?

Стоян Живков: За сега осно
вен месните произведения, ня
ма достатъчно свинско месо и 
кашкавал. Мисля, че няма опра 
вданне за това.

Катина Еленкова: Същото по 
ложение е и с южните плодове. 
Ето сега в кой град отидете ще

ги намерите, а при нас ги няма.
Зашс?

Тропика Пет-рова: Напълн* 
Съм съгласна с поставените въ 
грч.-сп от страна на Катина Е- 
ленкова и Маца Георгиева. Па 
г.ъпроса за серзиенге трябва о_ 
ще много да се направи. На мен 
сега е ясно защо толкова мно
го задържаха работните манти 
ли на общината и накрал каза 
ха, че нямат материал. Трябва 
тоя въпрос да се разреши и да 
се знае какви права има? серви 
сите. Тог-а трябва да бъде сь- 
гласувано с нашите закони.

Нашият град нараства, а п 
грижата За заетите жени-дома
кини нищо не е,направено. За то 
ва и явлението — много жени 
нарочно в петък винаги напус
кат работното си мяст0 и оти
ват на пазара Да вземат нещо 
за през седмицата. Ако в града 
имаше такива продавшщи и ако 
сме сигурни, че винаги там има 
стоки нужни за прехраната в 
домакинството, тогава сигурна и 
цените на пазаря щяха да бъ
дат пс низки.

построяването на магазин за съ ] 
хранение на стоките засега не * 
разполагаме с необходимите па 
ранни средства. В града често 
се разисква и за това. дали да 
се централизират магазините, т. 
е. да ли да,се открие едгш гол 
ям универсален магазин или да 
откриваме повече продавшщи. 
По мое. мнение пс-дсбре е да 
имаме псЕече магазини в града 
отколксто да ги централизнра-

Сиабдяването. търговията и занаятчийските услуги в Ди- 
митровград с-и остават най-актуални и неразрешени проблеми I 
В стрг.межа да обхване по-широк кръг хора в разискването и ! 
рвзрешаванет° на тези проблеми Редакцията на вестник .,Бра
те,-ео постави, частично, тези въпроси и по време на устния 
вестник в • Димитровград. На 22 януари по инициатива на Ре
дакцията отново бяха свикани на разискване пай-компстешии 
представители ст комуналното предприятие ,.Услута”. търгов
ското предприятие .,7 — юли”. Жилищната общност какт<> и 
няколко потребители. В разискванията участвуваха:' Стоян Жи 
вков. директор на търговското предприятие „7 — юли”. Ценко 
секретар на Жилищната общност, Борислав Пешев, представи- 
гел на комуналното предприятие ..Услуга-’, Маца Георгиева, 
Катина ЕленкоЕа и Тропика Петрова — потребители. Димитър 
Йотов и Богдан Николов, сътрудници «а вестник ,,Братство”.

ме-
Маца Георгиева: Използувам 

случая и присъствието на сек
ретаря на Жилищната общност 
за да поставя въпроса за разля 
чнихе сервизи в града. Най-гол 
яма нужда се чувствува от от
криването на шивашки сервис. 
Разбира се имаме частни шива
чки. обаче -де шият само ако 
са им добре г. сонати или прия
телки, а ние останалите сме 
принудени за една рокля да о- 
тивзме е Пирот и другите _ра- 
досо.

.Богдан Никелов: Нашето па > комуналното предпр-иятие „Ус
луга”. то е принудено да купу 
ва тези произведения ст коопе
рациите, а след това да ги пр-о 
дава. Това разбира се само по- 
скъпява и затруднява снабдява 
нето. С една дума, ако това се 
предаде в ръцете 
ската кооперация, кеяро е про-

ицрение е да разгледаме по-оп- 
стойид, поставените въпроси и 
запознаем читателите на „Брат 
Стео” със задачите, копго сто
ят пред компетентните предпри 
ятия и учреждения за разреша 
ване на тези актуални пробле
ми. Търговията, 
и занаятчийските услуги са би

на земедел-спабдяването

Ценко Симеонов: Изпуснах да' 
кажа още нещо за снабдяване
то. Може лц да се отворят мал 
ки продавшщи край по-голями- 
те предприятия за снабдяване о 
бурек п други закуски Това миси 
го ще облекчи работниците,

Катина Елснкова: Да, прав е 
другарят Ценко, Аз предлагам 
и хляба да се продава поне на 
две места в града. А за работно 
то време предлагам всички про 
давници в градд да не работят в 
едно и също време, а да имат 
различно работно време. Не е 
лош0 някои продавшщи да. се 
отварят още в 5 часа сутринта. 
Тогава работниците ще могат да 
си вземат цигари, закуска, а за 
егите жени и нещо за храна в 
домакинството. В противен слу 
чай винаги ще се излиза! „опра 
Бдително” за късо време за да 
се взимат тези неща. Колко 
мног0 ое губи в предприятията, 
когато се излиза в града това 
най-добре знаят ръководители
те на предприятията.

Маца Георгиева: Към този 
списък на нашите искания тря
бва да. се прибави и снабдяване 
то на населението с обувки. В 
последно време много хора оТИ 
ват за хубави обуща в Пирот, и 
в Ниш. И това само зарад нере 
довното снабдяване с хубави и' 
модерни дамски и мъжки обу
ща.

Участници на зелената маса на Братство”

Ценко Симеонов: Напълно 
съм съгласен със забележките 
на другарката Георгиева. И ние 
н жилищната общност сме при 
казвали по тези въпроси, но око 
нчателно решение още не сме 
намерили. Съществуват, разби
ра се и обективни въпроси, ко 
нто се явяват като спирачки 
за разрешаване на въпроса. От 
варяне на сервиси в града е ра 
збира се твърде нужно. Но ние 
нямаме пито достатъчно поме
щения, нито рабо-гна ръка. Пъ 
рвилт опит ни компрометира. 
Искам тук да кажа няколко ДУ 
ми за тези обективни трудности 
Първо, ние не можем да наме

изводител. положението със 
снабдяването коренно ш.е се по 
добри.

Търговското предприятие е 
често под ударите на. критика
та от страна на потребителите 
заради лошото снабдяване с ра 
злични зеленчуци и други сел- 

про изведения. 
Бнх искал да подчертая, че те
зи критики са оправдани, оба
че ние нямаме никакви възмо
жности да се борим с частните 
производители и пазара, защо
то не разполагаме с магазини

ли през миналата година тема 
на разискване по обществените 
организации в града и въпрос, 
който не е слизал от страници 
те на нашия вестник и все пак, 
за съжаление, тези въпроси ос 
тават за разрешаване и през 
тая година. Затова ви каня от 
крито да разискваме по тези въ 
проси не само като представите 
ли на предприятията и учреж
денията, които са дължни да 
разрешават въпросите, но и ка 
то граждани на Димитровград, 
заинтересовани за съвременно 
снабдване и отстраняване на не 
дъзите в областта на занаятчий 
ските услуги...

скостопански Стоян Живков: Тази отворена 
дискусия по въпроса за снабдя 
внаетр и търговията в градд ме 
кара да кажа. че нашето пред
приятие ,.7 юли” ще предприе
ме известни мерки да се разре'- 
шът много въпроси, копито как 
то виждаме пречат на нашите' 
трудови хора.

За съхраняване на такива сто
ки. От друга страна у нашите 
хора съществува навик да се 
снабдяват от пазара с пресни 
произведения. Ние не разпола
гаме и с достатъчно 
в града. В това отношение оча 

Общинската

Капша Елепкова: Аз бнх по 
за работнотоставила въпроса 

време в нашите магазини, 
това сме разисквали и по-рано. 
но досега още нищо не е пред
прието. Мисълта ми е за работ 
нот0 време в ранните утринни 
часове. Преди седем часа в гра

магазиниЗа

кваме помощ от 
скупщина, обаче вече три месе
ца се протака с издаването на 
помещението на бившето чита
лище и и сега си остава неизпо 
лзеано. Ако не се даде на нас,

знае

да- нищо не може да се купи, 
така че работниците еа прину
дени за закуска или цигари да 
напускат работните си места. 
Също е положението и с мля
кото и млечните продукти.

■ то поне един път да се 
1 кой ще го използува, за да мо
жем и ние навреме да потър
сим друго решение.

Стоян Стоянов: Доколкото ра
Нико- ДимитъР Йотов: Ние и по-ра 

,■ но сме разговаряли с другаря 
директор за необходимостта от 
построяване на магазина за съ 
храняване на селскостопански 
и други продукти, както и за 
откриване на магазин за само
обслужване в града. Интересу
ва ме докъде се е стигнало с 
това?

Стоян Живков: В момента се 
вършат подготовки за открива 
!не на магазин за самообслужва 
■не. За тази цел сме отпуснали 
‘средства от 4 милиона динара, 
‘които ще бъдат изразходвани 
за приспособяване на сегашната 
млекопродавница. Надяваме се, 
че магазинът ще може да бъ
де открит до 15 февруари. За

збрах. другарят Богдан 
лов постави и въпроса за цени 
те на различните артикули. Це 
ните главно остават както и по 
рано и тук няма големи вариа 
ции. Обаче цените на огрева 
не могат да останат на сегаш
ното равнище. Ние ще бъдем 
принудени да ги покачиме, за
щото са увеличени транспортни 
те цени. Що се касае за снабд
яването на населението с месо 
месни продукти. мляк0 и млеч 
ни произведения, считаме, 
ако искаме то да се подобри, 
ще • трябва в • бъдеще магазини
те да се намират в рамките ва 
земеделската кооперация „Ни
шава”. При сегашното положе
ние, когато с това се занимава

че

За по-добър и разнообразен зео ртимевт
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ДОБЪР ВЪНШНО
ТЪРГОВСКИ БАЛАНС

Обзор върху Проекта за Обществения илан на Димитровградска община

Големи кайишалоЬложения за йромишленосшша 

и курс към издшане на селскошо сшойансшЬо
Изнесени са стоки за 237 милиарда динара

(продължение от 1 страница) ряване на работните 
мия ггрн ,,Братство” и „Свобо
да”, а при „Механик” — за ре 
конструкция.

И покрай нарастващите нуж
ди в услужното занаятчийство.

тистр на селското стопанство се 
създава възможност за увеличе 
ние на износа в чужбина. Зато 
ва занапред ссвсн кашкавал и 
месо. Димитровградско има у- 
словия да изнася и други сел
скостопански произведения — 
като малина, сирене и др.

За нуждите на учебното дело 
през настоящата година освен 
довършването на сградата на о 
сновното училище в Димитров
град се предвижда оШе 1.000.000 
динара за пълното адаптиране 
на учебните помещения в Гра
ним, а вече се започва, с при- 
готвленията за построяване на 
училищната сграда в село Же- 
люша.

Развитието на културата през 
последните няколко години изо 
става зад развитието на стопан 
ството и сега е неотложна зада 
Ча пред новооснования Център 
за култура и забава, който се на 
гърби със задачата да органнзи 
Ра културно-забавния живот в 
комуната.

За развитието на физическа 
култура през 1964 година се пре 
движда основаването на активи 
при основните училища и стопа 
нски организации за всички спо 
ртии дисциплини, а ще се настои 
до края на годината да бъде 
завършен напълно Спортният 
център в града.

В 1963 година започна псстро 
яваието на Здравен дом, чието 
дограждане ще продължи през 
настоящата година. Новият здра 
вен дом ще даде възможност 
за по-добра здравна помощ на* 
населението от Димитровград
ско. която през изтеклата годи 
на беше недостатъчна. В новите 
помещения Ще бъдат поместени 
3 ординации на лекари с обща 
практика и 1 специалист, какго 
и други медицински уреди. Съ
щевременно ще се предприемат 
мерки и за подобрение на здра 
виата служба на село.

помеще-
МиМалата година общият юго 

славенски износ достигна, сума; 
та 237 милиарда динара. В с?ав 
нение с 1962 година износът е с 
30 милиарда диНара по-голям. 
Увеличението е постигнато чрез 
разширение на стопанските връ 
зки и с подписване иа нози до 
говори и спогодби.

През изтеклата година Югос 
лявия поддържаше търговски 
'връзки въз основа на 86 меж
дудържавни договори и 240 спо 
годби. Много нови договори и 
спогодби са резултат на заоил 
•Данс икономическите отношения 
с независимите и новите дър
жави от Азия, Африка и Латин 
ска Америка. За това съдейст 
вуват и равноправните търгове 
ки договори в изгода както на 
нфшата така и иа страните па? 
вгнрори.
РАЗШИРЯВАТ СЕ ВРЪЗКИТЕ 
СЪС СТРАНИТЕ В РАЗВИТИЕ

Днес Югоославия търгува с 
28 африкански, 19 азиатски

Но се засилва икономическогу 
струдничество с Мексико, Чи
ли, Боливия и Бразилия, с кой 
то бяха сключени редица спя 
годби по> време на мияалегодн 
шното посещение на президен
та! Тито в тези стцазш.
■ Спогодбите, подпиезни мина 
лата годзйза, показват теидея- 
дии към разширяване асорти
мента на оизнасяните стоки, към 
отпускайте кедит «а страните » 
развитие, какТо И установяване 
!на ,нългосрочно икаиомичаст^о 
сътрудничество. ; о о

През изтеклата година значж 
телно се разширй търговията ■ 
със социалистическите страня1, 
което открива широки перспел 
тивоз-за икономическото сътруд 
ничествв. Особено тр'ябва да се 
'изтъкне подписването на дога 
зари з>а (коопериране и специа
лизация в областта на промиш 

Най_много спогодба 
гадпмеаоаз със следните 

и държави: с Унгария — 19, съ*

е значително намален поради 
сушавите години, то коопернцн 

трябва Да увеличават броя 
на породистия добитък. През та
геге

: ь

леността, 
бяха

На път за чужбина
СССР 16, с Румъния 1Д с Бъл 
гари 10 и с ЧСР 8. Очаква се та 
зи година съо страните от соци 
алиспгческия лагер търтовски- 
те връзки да се разширят ощй 
■повече, както на подписаните 
Вече спогодби, така и чрез скл 
щчването на нови догогори.

Разширява се търговията и 
0 западноевропейските държа
ви. Оообено трябва да се под
чертае сключването на догово
ри с Англия, Австрия; Дания и 
Швейцария, които обезпечават 
по-нататъшно либерализиране 
на нашия внос и износ.

Според оценките на стопанс 
ките специалисти разширение) 
то на търговските връзки и у 
величението на експорта ше се

11 страни от Латинска Америка. 
Миналата година бяха сключени 
спогодби с 55 държази. Оообе

зи година ще бъдат набавени о- 
ш.е 3.360 овце, с които броят им 
СУр 6.800 и 1963 година ще нара
сне на 10.200 овце. Зд възвър- 
щагнето на горите, които в ня
кои райони са доста унищоже
ни,, се предвижда залесяване, 
което ш.е направят. Движението 
на гораните, подпемотнато от 
земеделските кооперацгш. В об 
ластта на стреителствсто се пре 
движда увеличение 17 на сто. а 
за същото трябва да се обезпе 
чи по-добра механизация и ну
жния професионален канър.

О построяването На 
край Димитровград се създават 
възможности 
туризма, обаче ще се наложи и 
построяването на един къмпинг- 
плац. В областта на търговията 
броят на заетите ше нарасне 13 
на сто. което се обусловя г <*?- 
криването на млечен ресторант 
и магазин за самообслужване.

поправя. 
Броят на частните занаятчии и 
пс-нататък намалява. С разви-

полежението
Стоян СОКОЛОВ

ЗАБЕЛЕЖЕНО ПЪТЬОМ

ПОСТОЯННАТА „ЗАМЕСТНИЦА" ХРИСТИНА
Сега Щом за! 

ваканцията, ще трябва
Как да го контролирам. Седя 

по няколко дни в града, но той 
просто ме лъже. Поседи, па та 
ку каже:
'конференцияя

щата причззнд. .. 
върши
да се отзове на работа там-.- 
Не зная защото не можаха да 
намерят мъжка глава за „замес 
лщк’’, или някое друго реше-

Докато шофьорът Мия се бо 
,ри със завоите по стръмния път 
за Вис|ок в студеното януарско 
утро, а ние пътниците рит мин 
по се клатим в седалищата, раз 
.в.ръзват
(разговори в автобуса. От състб 
янието за посевите и политика 
та, през слабите и дебри бележ| 
ки на учениците — до дребни
те |семейн'И, всекидневни раз
говори...

Татко, днес имаме 
И аз какво дамотела
да ида с него.най-?азн ообр азки правя, не мога 

Ще го пуона...
. — Разбира се 

— Утре па седне, понапише) 
домашно, и пак: „Татко, 

(имаме класово събрание!’’.

ссза развитие на ние, а тъкмо аз. > .
— А преди това къде работехт?

,те? отрази, положително и тази го 
Дина върху развитието, на наша 
та индустрия и на цялото сте*- 
яанство въобще.

__ Работех в Борово. Оттам,
ЬсПаяах без работа. Мислех да 
Ьледвам, но не успях. Сега за
мествам оиия колежки, които 
отиват в отпуск по болест.

— А бе какзо Да се прави, 
намеси се една другарка тзое_ 
'го. пак е галско, но кажи как 
И на кой начин да. замести ня 
квй единиците в книжките на 
учениците?. ..

— Тук изглежда няма „заме 
стване”... ще трябва само жу 
ровете и „комфереззциите” да 
(се заместят с — учене! р

— Само това му е майката!
— Море не Трябваше да се 

изключи боят! По двбре се у 
чаше, когато „■играеше’’ залее 
НИКъТ. ..

— Нямащ пра;зо!
: — Което някй не учи: бий

някое
днес

— И ти пак го пуснеш!
— Разбира се.
__ И така всеки ден: все коу

ференцки, събрания... репетици 
и — на1 края ето на — цяла ДУ 
змна. единици! И кой е крив ое 
та Разговарях с класния добър 
човек, обясни ми: истина има 
има и конференции и събрания, 
.но не всеки ден. Обаче — случ 

ви лъжат. Да, да...

С. С.■ Моят ги наредил шест елини 
ци - оплаква се мустакат и здрав 
Дисочанин, който сигурно вече 
:и.ма върху плещите си 50 годи 
ни. Постоянно му говоря: „Учи 
Ьине, уч)и, но нищо не помага. 
Компания е 'намерил изглежда 
4г не бива1.. не го бз-йва... Хазяи 
ИъТ му, добъР човек, ми разе 
пр'звя онзи. ден, когато отидох 
5з Димитровград да чуя резулта 
та, че не учят, з«що не учвТ. 
'Само карти,
Смесени компании. А може ли 
'да се учи, когато човезс си от
несе акъла по. друш' работи. Не 
!може! Сигурно. А аз ето, и по 
студ и мраз—донасям му хляо, 
Давам пари...

— Ех, такива са днешните де 
ца>! — въздъхна една жеиа от 
кредните седалища. Не мисляТ 

Само да има хубаво 
облекат,, да- излезат на

В занаятчийството се предви 
капиталавложешая от СТОПАНСКИ НОВИНИждат

141.000.000 динара — за разши-
заседание(На последното си 

Съюзният изпълнителен съвет 
изменение наТелевизионният ире Пре

давател ще бъде 
Построен на Кукла

взе- решение за 
митническите тарифи. Премахна 
то е митото на кафето, чая а 
някои др*уги произведения дока 

митата са на)

1ра се и да
А вместо на „конференция” 
•гимиазита те се събират иа жу 

Не зна ни какво му зна

в
то на други стоки

Ф?зве.
Чзг това ззо разбирам донякъде
_Това1 е един вид зимзза седязз

кЬ по нашему... да се пийне, да
се яде!.. \ „
_ Да но „сместа копания .
__Тук после идва „туист”, па

любов—
__ д бе, такоза е времето

малеии.
Тези мерзш са в съгласие с 

йбщата политика, следвана от 
рамките на ОощО 

за мита и тъР 
член

по телевизията журове, туззет...Специалисти 
пребивалаха тези дни в Дими
тровград. Телевгззионият пред- 
предавател за Димитровград и 
околността гзазг-дебър прием ще 

построзг на връх КУ

Югославия в 
то споразумение

ГАТТ, чийто временговия
е и Югославия. На миналото АИ 
шната сесия на ГАТТ Ю^^сл3- 
вия се съгласи да пермахне ми 
Етническите бариерни за про 
'денията от страните в развзгги .

тази мярка 
сведение: оа-

Го, утреттай го, това си е- •.
— Днешната младеж е по- 

друга ТъР'си езг своето. Бурно! 
време, жив-о.

__ Иска все и вся.
— Разбира се.
Христина пак се намеси:
— Трябва и да умеем да пое 

тъпзаме с днешната 
Тя е ДобЦа, ученолюбива, жива- 

Само — трябза да У 
меем да им излезем на среща. 
Туетитът е ззездо нормално. О 
баче трябва! да им се обезпечат 
и други условия за. уче^зе, заба 
зза и развлечение. Тогава ще и 
ма и успех.-.. Иначе.

Аво.тбусът с мъка зззоаз.
гзлаяината. Пред нйс 
бялата панорама на

йма ако се
961 метър надморска висозсла.

чина който намззра се над село >д/н'Ос1^
— Такова, обажда се и Хрис 

която ггзез цялото, време 
дълбекко замислена.

Бансгоз Дол.
За зззачеяието натима, 

гледаше
__Лесно им е на тях в града,

>;азва тя. Има и туззет, има и 
„конф грезщии”, а аз.

__ Къде работите попитахме,
започнем р*азговор.

за киндо...
гсуворй следното ^ТОс\азмя

15.000 тона кафе от 
Вззюсът

‘да. се
движение иЛ13 на кино, а за уче 

ако се стигне... Па по 
— сигурно ще бъ- 

едзнзизтч! Не може да1 има

МО
ЗаПочна Публичното 

- обсъждане на Проекта 
на Обществения План 

за 1964. година

к: внесла.
■страните в развитие, 
на кафе без обмитяване ще на 
мали неговата цена и »
отрази положително зър^У ™ 
гогаото потребление. Намалява 
него на митата, както ое очак 

обхване и цитрусооггте 
ще ое оТ- 
потфебле

‘нето- — младеж.
'сле- ещшипзз
дат
петици, когато сам10 за друга 
си мисли, а най-малко за уче- 

Моята в .началото на та 
само 2 сушби, а 

— 4 ги наредила1.

Пъргава.колзеото да -
__ Ех, зсъде. До сега рботехП

Сенокос, змествах една другар 
ка. която беше в отпуск по бо 
лест, пораждаше се. -. Таман на 
дойдоха учеииците и студенти 
Те от градовете и. в Сенокос 

ето трябва да на

нето..
дината имаше 
Сега, виж ги 
Продумам й за учене, а тя то 
ку ми отсече — ако много, зна 
те щс се омъжа. Един от босав 

Просто, тази зи 
малко са се разхай 

си е!

Тези дни в Димитровградско 
публггчззото обсъждане 

Обществения
ва, ще
плодове, което също 
ризи върху ръста на 
нгието. ютославия е дооъ? 
зар/ за южните плодове.
27 000 тона в 1959 година, за та 
от плодове Аа се увелзми н* 
65.000 тона.

започзза
на- Проекта зза на’

1964 година. стана жтгво...
Сега тпе тт/ябва да отида, 

в Трънсзоо Одоровци'. -.
__ 7
— Сега пък тям ще трябва Да 

„заместя” една другарка по съ

план за
Предложенията из сюгжестии 

те от конференциите на Социа 
листичесзшя съюз ше бъдат ра 
згледаяи в Общинската сз^п- 

в окончател-

върха на 
се завъртя 
Висок. Наближавахме...

пусна.Нит е ме иска. 
мг децата
тззли. Не слущат и това

__ И вие родтиелите сте кри
ви! Не ги коятр/злззрте.

М. Андонов
внесени 

текст на плана.
щина и 
ния
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По следите на. една анкетаСТАТУТИТЕ ИД ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ 

ОГЛЕДАЛО ИД ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
I КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА СЛАБИЯ 

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ
Полугодишният баланс за ,ус 

песа в средните училища е заг 
рижаващ. Само фактът, че в ги 
мназията от 244 ученика, • '-няма. 
(пгго елин отличен, или че 52 Н- 
мат положнтел ен успех както и 
смя че от 147 ученика в средна 
то икономическо училище 117 
имат слаб успех убедително по

вото — за нас в момента, са 
тереенн сведенията за ученето, 
интереса за отделни списания, к 
вестници и материалния мо
мент в семейството. Спираме 
ое на тия три неща, защо то н- 
Мат пряко влияние въРхУ УСПЦ 
ха на гчеюшите.

На въпроса колко часа днер! 
но учат-отгезорът е шест. Тоя 
факте 'з разрез с факта за с*» 
бия успех. Да ли наистина съе 
средно шест часа зачене на ден 
учениците са постигнали такъв 
резултата или са увеличили 
броя на часовете?

Като приведем и третия фа 
кгт че само 24 ученика 'са сгтО- 
ворлли, че личното състояние 

позволява добро учене, как 
че 17 'огг 42 ученик*

Изработката на статутите в
земеделските кооперации, 
кар че е в началната си фаза, 
вече дава елементи егьз основа 
ьа които може да сс констати
ра, че досега изработените про 
екто—статути са огледало на 
вече установените производстве 
ни отношения. Това се заключа 
ва и от становищата взет» като 
основа на проектите.
' В ггроекто-статутите на земе
делските кооперации главно са

зможнести за успешна стопанс 
ка делова дейност.

Твърде важно е че проекто, 
статутите утвърждават иконо
мическите отношения между 
трудовите единици според при 
щипа на еднакви условил за 
работа в тези единици, а разпре 
делението на чистия приход — 
въз основа на дохода на всяка 
единица.

Трябва да се напомни че сгга 
кои:щата за образование на ка

органите на управлението могаг 
да бъдат и частни селскосгопан 
ски производители, които имат 
договори за трайно ихономичес 
к0 сътрудничество с коперацкя 
та. Лира които не са селскосто 
пански производители и които 
не сътрудничат трайн0 и дело
во с кооперацията не могат да 
бъдат членове на кооперацията. 
Интересно е и предложението, 
че на чановете на кооперация
та могат да се дават

из

казват това.
Ако поставим въпроса кой е 

винозникът за така слаб успеХ 
безсъмнекие учениците ще отто 

__ преподавателите, а

известни

ворят
ГЯзеподавателите—учениците, 
потвърждение на това говори 
един друг факт —«ад 75% роди 
тели -свалят вината не върху У 
чеющите а върху преподавате-

В

имДиТ.е.
Ние ще се опитаме да на-ме- 

зиновник ка

|»(4
■ ' л -

то и тоза 
имат добро материално състоя

__ тогава не може да еза^
изцяло вината, върху уче>-

рим действителния 
тю ■ бе послужим 6 фактите, по
лучени -о-т една'г анкета направе 

ня-колоо седмици преди 
полугодието. Всъщно-

ние
лим
ницнте. Разбира се, че главната) 
част пада върху техните плещи 
(това е показала и анкетата), 
но никак не смам да отминем и 

приблизително 25°/» 
иа перподавателите както и ц 
коло 20°/о на родителите.

Още по-трудно е да се схва. 
не ония факт, отнасяш се до 
въпроса кои списания, зестшщи 
и други публилсащш редовно че 
тат На тоя въпрос 18 ученика 
са ^изявили”, че редовно след
ят „Илюстована политика”, осем 
„Спорт и свет”, осем „Братст
во1 трима — „Борба”, трима 
— „НИН” и -пр.

Тоя факт говори, че любима' 
„забавната”, з ко

на на 
черая на 
!ст анкетата е направена с цел 
да се намери начин и метод да 
се подобри успеха на ученици
те след първото тримесечие.

Фактите говорят, чз на въпрб 
с|я от кого зависи) действител
ното подобрение на успеха 56 
-от анкетираните ученици са от
говорили че зависи от тях т. че. 
пт учениците 24.5% — от пр” 
подавателите а 19,33% от роди

винаония

Механизаци-

условие

за високи
телите.

I Гьючупен.о поез призимата на 
обективноот тия проценпълна

ти свидетелсТвуват за приви 
лен Узет на учениците за съ
ществения виновник.

От останалите въпроси, които 
— а това са' въП

литература е
често ос поместя ат и съм~дрите, за вътрешния контрол., 

правата и длъжнотиге в коопе
рацията а глазо отражение на 
вече па-ранд утвърдените кон
цепции. Изработката на стату
тите върху тази основа, според 
конкретните условия на отдел
ните кооперации ще асигура по
нататъшно развитие на коопера 

икономическо

бенефицин. Например ггр-авото 
при еднакви условия в деловото 
сътрудничество членовете имат 
предимство в снабдяването с въ 
зпроизводствен материал, право 
на използуване

Земеделската кооперация раз 
простира своята дейност на о- 
пределена територия. С проекто 
статутите се предвижда и регу 
лирането иа този въпрос в за
висимост от икономическите въ

обхванати становищата, които 
говорят за предмета на деловата 
дейност, територията на коопе
рацията, членството в кея, след 
това за отношенията на коопе)- 
рацията към частните произво
дители с които тя кооперира, 
начина на разпределението, за 
самоуправлението " регулиране 
то на вътрешните отношения 
между трудовите -единици иа 
кооперацията.

ято
киелни неща, отн-асящи сс 000 
бнео до сексуалното и идеолог 

Да не гово!
се поставени 
росите, кон три ппедм-та най,м|н! 
ого обичат, кои 3 обичат а ела 
бо има вървят колко, часа сред 

учат коя област в науката, 
най-вече ш привлича и интере 

кои списания и вестници

гнческо възпитание, 
рим, за идейното им вьздейст- 

което най-Добре се отчита 
следния факт — макар и про 

фесоиналко училище пито един 
ученик не чете някое професио 
малко сРисаиио, да не говорим 
за лтиературио. макар че 13 са 

обичат сръбс

на машините вие,
«о в

суза
редовно . четат и какво е мат е 
риалното състояние з семейст

циите и тяхно 
укрепване,- .

се изказали, че
К1и ези'И,

Пос-очените досега сведения 
трябва да з-а-шггаресузат обшл 
ствено-политическнте орТанкка

Съюза

Като предмет на деловата де
йност на кооперацията в прое
ктите е подчертано подобрява
нето на селскостопанското про
изводство и на останалите дей
ности. които са В непосредстве
на връзка със селското стопан
ство: изкупуването на произве
денията, доставката на инвести 
ционни и други материали, за
наятчийска дейност необходима 
за подобряване на непосредстве 

селскостопанско производ

Милевска весела зима първо мястоции. на Съюзаимладежта
комунистите,

то част ст вината пада и вър
ху тях. А тя се манифестира а 
слабата идеололичзска подготов 
ка, препускане и изоставяне на 
младите да «се възпитават по 
саой „начин” и „метоад”.

Ще посочим и това, че приб 
половината- от тях 

планове на рабо

НЕ загцо-ка;Не един път на език ми идва 
ше да питам как върви селско 
стопанското производство, пра 
вят ли опит Да го подобрят и 
т. и. Но на по-гл.едд ми се пре
пречваха постни планински ни 
вички. ограничени с по нлкол 
ко метра високи синори, други 
напуснати, през които дъждът 
яалоавил ровини и по няколко 

и добитък нямат 
много. Нямало с, какво 
хранят.-.

то образложих. че е погрешил. 
Но той беше упорит и отговориБях тръгнал с твърдо реше- 

пиие — да направя репортаж 
за село Мнлевци. Пътят 
Добри дол ми измина в мисле
на подготовка.

,,Ще пиша — 
младежката организация, за о- 
ст аналите сбществено-политиче 

организации за това какъв 
ше разговар 

стари хора за миналото 
за лютите зими със сняг до гъ 
рди за това, че тая зима, няма 
сняг, а същинска пролет

И тъй редом. Редех в главата 
си въпросите, проверявах дали 

заинтересуват по-късно чи 
да измеря

през — Ако съм погрешил, че сте 
сватбар, тогава това не порича 
да не пийнете, у 
адето...

нас е такъвното
ство и’подобно. Покрай това 
проектите предвиждат, че коо
перацията може да се. занимава 

отделни неселскссаопански

казвах си — за
благопожела- 

нне за бъдеще щастие на непоз 
патия за мене младоженец и 
невеста, пийнах и отминах. .

После ое запознах с ръковод 
хора в селото, заприказва

Взех, изказах унизително 
Нямат дневни

по-малко от една- четвърти 
на- имат седмични планова за 
работа'.

Тогава трябва ли да се пита
ме защо- уйпехът е слаб, затцо 
извънучилищната дейност липй 
ва и учениците не прояват ни 
какъв интерес за било кой вид

ски
им е поминъкът,и с

дейности, обаче след предвари
телно одобрение от общинската 
скупщина. В проектите се пред 
вижда кооперациите да се зани 
мават и със спестовно-кредитна 
делова дейност. Всичко това е 
подробно обяснено като се пре
движда. че кооперацията може 

занимава само с опия дей

метра. Пък та.ям със да гс

нчте
хме се. В нашата компания при 

младежи.
Искаше ми се. да им заговоря 

за изкуствените треви, да се 
отрекат от стария начин, сеене 
пшеница, ръж и пр-.. па се отка 

мотивировка, че това тря

стъпиха и няколко 
Разговорът потече съвсем не-Ше и се мъчех зах с

бва па направят селскостопан- 
от Босиле-

прину.г.ено:тателя.
и най-подходящо заглавие.

Но. слънцето, зимното слън
це тази година елкаш няма зъ 
би Милва те нежно и струва 
ти се че ей--тааам ще потънеш 
в разцъфтяли овошки на про 
летта. Измамата е видима. Дър 

сякаш мрътви. Ннто

да се
ности за които е осигурила тех 
нически и други условия за сто

Аейкост.Мека зима — започна е- 
очи. ските специалисти Наблагянето преди всичко я 

гладно върху „факта” — оеспо 
бобнвет на идващите генерации, 
както се прави от отделни пре 
подаватели, както и свалянето 
вината върху преподавателите 
огг страна на родители и учени 
ци довежда до недоверие. Днес, 

младежта внгово се на

днц човек с живи черни 
— Същинска пролет! град...

Хорото продължаваше. Из 
букаците се стичаше народ и о 
трупа мегданя където причерня 
и заприлича 
шеше кларннета, ехтеше тъпа- 

н огласяше вършарите...

написване.
По отношение управлението 

в коорерациите проектите пред 
виждат, покрай работниците и 

на кооперацията, в

Докато говореха за зимата Ра 
Полите на Мизглеждах селото.

левсКа планина залесени и из- 
като зелена черга. Го

служещите на мравуняк. Пи-ветата са 
ггьпчици по тях. а 
тове. Но топлите 
недават да вярваш, 
на януари.

камо ли цве 
лъчи все тг 

че е края
глеждат
ре на върха още белее сняг. а 
в усоето снягьт си лежеше.Нов технологически процес

в захарната промишленост/

път когато
мира в центъра ,на вниманието 
на ръководни форми зъ проса 
за отнюшеидго между препода 

— ученик — родител е

Тръгнах си. когато слънцето 
недоволен от себе си,сс по стръмния ко,л 

млада бо
да им задам 

..приготвените” въпроси, но се 
отказах. Човек кога сам говори 
по-искрено и по пълно говори.

печалбата, 
които се връщат и

Искаше ми сеИзкачих
ски път, минах през 
рова гора и току • пред мен се 
откри, сякаш изникна, Мнлевци 
За пръв път идвам и първото 
впечатление винаги е малко по 
особето-

нзчезна
гащето пропаднаха Еъпросите 
ми. поспадпа замисления репор 
таж. Пс.сл,е някак си забележИх 
че репехтажът е тук на хорото 
сред селото. Спомнях си и ду
мите на оня с живите очи-

■. Дългогодишната работа на 
Специалисти от бюрото за захар 
и нишесте при Института за 

промишленост в

ва-тел
теъ-ргД 'актуален. Наг.шрансто 
на общ език, достъпни методи 

и тяхното заинтезахранителна 
Нови Сад бе увенчана с успех.

Заговориха за за учениците 
ресуваяе неопровержимо ще А® 

по-добър успех, А
младежите, 
тук си търсят избраници, за хо 

което се вече виеше
Тяхното Дело влиза- в световна 
Тд захарна промишленост като
югославски цроие-с за по-добро 
използуване на суровините.

нямаше нищоВсъщност, тук 
особено. Къщите пръснат» като 

стадо, отдавна вароса 
Само няколко нови

принесе за 
предстои още едно полугдо-и е.нарсто.

мегданя й което беше повече же 
нско. за хубавата Циганска му
зика, седянките, дългите

,,Не е ни лошо. Лете работим 
и не ое виждаме, но зиме пък 
почиваме, веселим се’’

Наистина, че в Мнлевци е ве 
село през цялата зима потвър
ди един младеж, който ме дости 
гна и каза:

— В другата седмица ще има 
още една сватба. Сега един 

младеж заведе една мома у до
ма си!...

По лицето на младежа се бе 
разляла особена радост.

немирно 
ни. стари, 
от .модерен” тип...

Ст. Николов
С новия технологически про 

цес ще се получава 20% повече 
з(ахар. Множество чуждестран
ни произзодители и захар‘»и фа 
брики проявиха голям интерес 
към югославската лиценция. Тя 
бе веднага продадена нд две аз 
сгрийски захарни фабрики, а 
й^ед това най-рплямата запад 
рогерманската фирма за произ 
водстзото на съоръжения за 
захарната промишленост купи 
генералната лиценция за всички! 
европейски и цзвъневропейскй 
държцви, с изключение на Юг» 
славия.

зимни
Г !

. ■

По-късно узнах че това са къ 
хора, конто и покрай то 
по-голяма част от годи 

в селото твърдо 
преживеят

Увеличение на произ
водството па захар

нощи.-.ши иа 
ва. че
на та ги няма 
ре шиля тук да
последните си дни. Триюаде?ет югослаиски

ни фабрики преработиха 240.000 
вагона захарно цвекло и произ 

30 740 вагона захар. Оча 
узеля(

чи и потреблението на захар, кй 
ето миналата- година, заедно С 
да-треблението на шоколад А°с 
тштна 16.500 килограма.

В селото владееше особено о 
Имаше веселба. меживление. а

Млад момак с бъклица в ргьк 
ме посрещна:

— Пийнете си и добре ни до 
Хайде влезте вътре!

ведоха 
ква се тази година да се

шел.
Недоумях за миг. а сетне се 

взел за сватбар. Ст. Николовдосетих, че ме 
Поблагодарих му и отказах ка
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•ге в сежжошкото в-секиднеЛзие.
— Ето, макар и най-отдалече 

ни от центъра па комуната ба 
зим се срещу бедствията и „пл 
ЬнпМските неприятели'’, казва 
Никола Соколов. Сега з Сено 
кос е хубаво, мо, елате след 
Т1ЯКОЛко време, когато младите 
си зиминат. Животът отноао! 
щс потече посарому. Но пие не 
се отчайваме. Радваме се, на
шите деца се учат, и се борат 
за иои ,и по-хубав' живот. А ние 
до като можем, ще се борим. 
След това ще слезем и ние з 
Трала...

Зимата здраво стяга Висок. _ Ьт>т отивах с овцете в илашша
'га. Преди това работех на ни
вите... Тези агт.и получих и на) 
града', казва Божко, Възиаграк. 
•диха1 ме с 25.000 динара...

... Отбиваме се и ДО' някои ог 
опия стопани, конто са на.стра 
дали -пай-много от вълците. 

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ, 75-ю

обезщетение, йна-че — работата 
не бива... Останах без стадо!

ГЕРА ХРИСТОВ с изгубил 2 
овце.

— Лятос, тъкмо когато се го 
твех да отида на „свиждането" 
на границата, овцете шгезашто 
се урнаха, когато излязох, що 
ла видя: 2 закла пя! И вълцито 
Ьи устроили „свиждане'’ — и 
то тъкмо в зори посред летен 
ден... Обаче, бях ги застраховал 
'и получих обезщетение.

Значителни щети от вълците 
са претърпяли и Георги Илиев, 
Алекс а-ндър Каменов, Любен 
Алекоов и много други сеноко 
шами. В цялото село нълцнте 
са удавили или ипхапали пове
че от 80 овце, д-окато от коопе 
ратмнтге стада, които се шами 
рат з планината' те са заклали 
90 овце.

И сеиокошав.и :зсс още ие мо 
тат да намерят начин как Да се 
спасят о г гази „напаст’’, кактС 
те наричат вълците. Тези дни в 
Планината са поставили отрова 
в магарешко месо — и всички 
'нетърпение очакват да видят 
{първите жертзи. Досега обаче 
такива няма.

Дългогодишният отбориик от 
село Сенокос Никола Соколоз 
и Никола Симов надълго ни ра 
зправяха за сгодите и несгоди

Нашите хора са госгогфиш. 
ки и тоза понякога ги струвал...

В буредското село Н. им* р 
сновно училище с няколко пр«
подаватели един бт които е и до 
бър ..касапин”. Всестранно об
разован вижда се. На един при 
ятел от селото той помогнал при 
клането на свиня и нищо не а 
скал да му вземе. ДЦе се прЮв4 
ое1\м1И' веднъж при тебе” об4 
щал му нашият учител.

Така станало.
( Учителят едвам чакал да до 
|йде приятелят му от Димитро* 
|град за да посетят бай-Димо Д. 

< Бай-Димо ш приел радушно. 
Дал им ядене, варена ракия до 
насита и хубаво мезе. Но ракия 
та си е ракия! Тя си знае свое 
то... Към полунощ гостите учи 
телят и приятелят му Съвсем 
,>се забравили’’-. Започнали в 
да злоупотребяват гостоприемс 
твото. Така когато по едно вре 
ме домакинът и еден от тях о- 
Тишли в мазето за Още ракия 
и други прозианти останалият 
в стаята не знаейки що да пра 
ви — започнал да взема от въ 
Данта на домакиня...

Това обаче забелязал бай-Ди 
мо и изпъдил „гостите" и се о 
тке<гьл до компетентния орган.

След като напуснали къщата 
на бай-Димо вашите герои се 
отзовали з къщата на една ста 
рица „къдсто имали неразчиете 
ни' сметки” още от преди и там 
'дали второ представление на 
своята комедия. Късно през та 
аи зимна нощ и те се „упокои- 
ли’’.

{ПрАзсто Дървв и камък пукат 
от1 с(гуд. Но в.аканцня е и от 

"кЛсчки-страни, от всички, града 
ве п страната се сливат учеоти- 
щк и студенти. В Сенокос, село 
което се е врязало дълбоко в 
сърцето нд планината, с(р.га 0 
живо. Всяка вечер з селогго и- 
Ма танцова забава.

В{ся1са вечс|р сено кош ат и ос
тавят къщи, забра-зят приказки- 
за вълци и други горски ззероъ

Домаве и пълнят салона на 
иа културата, където се устро 
йрат танцови забави, на които 
покрай сетомощанн идват и мл 
алежн и девойки от съседните 
села: Каменица, Волев Дол и 
АРфЧ

— Няколко години съм в пл 
Никола Ои- 

казалджия от Ви
вишната, разказва 
омв, известен 
сок.прочул се още на първите 
фестивали в Димитровград. Пр 
ез изтс1сла.та година обаче има 
'хме доста неприятности, 
нитс ни удавиха около 90 овце. 
Затова от управата на коопера 
цията, покрай искането да ни 
дадат транзистори — искаме и 
пушки... Иначе не сме в състоя 
впие да се спразим с тези пла-ни 
шеки зверове... Иначе, всичко

В салона на Дома на култу
рата е пълно. Покрай младежи 
те, дошли .и .стари хора, да пог 
дедат.. И ето в момента, когато 
валето е готово да започне таи 
Новата забава, в Дсма нахлу
ват група, която идва от ,,го_ 
Дож". Скрибуца акордеон п-од- 
шпеват веселите ..сватбарп”, та- 
рьрми, долината... И за миг в<; 
(ичко се смесва. Млади и стари 
{Всички в едно се веселят. Пър 
веиство разбра се, имат стари
те, които са' вече пийнали. Но 
само за миг. Ксмандуването пр 
евземат младежите:

— Айде „туист’’! „туист” — 
рикат няколко младежи.

Въл_

{върви добре: строим овчарни- 
■ци_ узгличава.ме стадата — но, 
Трябва и да ги защитим от „не 
приятеля”... Очакваме да нм се 
Излезе на среща...

дишея старец с^с сълзи на оч-и- 
разказва за своето нещастие:

Имах само 28 овце п... ето 16 
лш удавиха тези „пакостници’’, 
гго-точноЮ заклаха, а 6 само бя 
\а нахапалн. но и те не остана
ха жи-зи... Да съм знал да ги 
застраховам, сега бих получил М. АНДОНОВ

: — Важи — съгласяват хоро--
водеиът и останалите край не
го. По-старите жители на Сено 
'кос, които може би за щуьр. ггът 

гледат такова „чудо” се изстъ 
рзат кой на сцената, кой ка 
пейките, за да могат по-добре 
да следят играта. Група младее 
(Жи и само едно момиче (което 
има смелост), заеха центъра. О 

ги наобиколиха. Иг.

За филма в Босилеград
и а

Тези дни обаче бай-Димо по 
търси обезщетение разбира се 
само за вълната а не и за ш* 
енето и яденето. Просветният 
работник побърза да, заплЯти 
но и покрай това пред съдията- 
за нарушемия в Димитровград 
Еече е поднесено заявл,еяие.

БРОЯТ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ 

ТРИКРАТНО СЕ УВЕЛИЧИ
станалите 
рат а започна. Свиване на рама 
цс, кълчзне на колена, пляска
ме е РъПе... Всички притайват 
дъх. По едно време откъм сце- 
(и ата -някои с.та-рици отправят 
ръздишки: .

ще тр‘ябва да се за-интерекуват 
и за тоя вид -обществета „дей 
но.ст’1' -.'която да голяма степен 
директни оказва влияние въР- 
ху възпитанието на подраства
щите поколения, както и за „иЗ 
мемянСТР”- мирогледа /на ронста 
рите кинопосетители. 
от около 15.000 хиляди кинопо
сетители никак не е за подценя 

особено

Представянето нш филми и за 
напред аи остава постоянното 
развлечение на граЬкданите в 
Босилеград. От ден на ден .тях
ното- число расте.

Оттук ще тръгнем за да из 
т-ькнем работата и усърдието, 
което .полага Културно- просве
тната.1 общност в тоза отноше
ние — именно, качествено гаодо 
бряваие на представленията на 
бавка на качествени по съдър 
жани филми и пр.

Ще приведем някои данни, от 
насящи се до миналогодишния 
баланс на кино „Балкан'* з Бо- 
аслргрод.
I В течение на 1963 година са{ 
представени 49 филма, относно 
102 представления. От тях 9 фи 
лми — или 19 представления — 
са на рдоното н-и киноизкустзо. 
Също така оа представени 10 
късометражни филми-, или 20 
пргдсЬгавления.

Ако сравним, тия данни е да!
1962 година, забелязва

вам е на кичюпредставлен-ията е 
именно сегашното им предстаз 
яне с по няколко „паузи”. А Ця 
|плта тая дейност щеще да бъ 
де още по успешна- ако култур. 
но-проеветната общност имаше 
платен служащ, защото в ней- ■ 
на компетенция е и- народния у 
инзерситет и градккото читали 
ще и библиотека.
, -Като- заключение1-преАД0же- 
ние ще •1ПЮСОЧ1ИМ, че обществе
но-политическите организация

е От приведената случка ясно се 
вижда че покрай редовните пр 
едметн какзо още е „препода
вал” на учениците просветният 
работник Н. Н. Остава да се 

— к&кви «.новини» в обу-__ Брей ше си изкълчат ко1.
лене...

— Опасна работа! — възразя 
$ват други...

__ Тоза чудо не го имаше по
^ааше време!
* Играта продължава с още по 
-жив темп.
) В центъра остават само най- 
дадръжливите. Останалите се 
отказват. 1 •
I — Така да ги накара 
да се Мъчат н скачат, сигурно 
не биха послушали, възразява- е 
{\на бабичка.

— А бе младиня! — провини 
(за се някой-
, И играта продължава до из 
(земога.

Използваме случая да се ви
дим -с бройките юнаци в борба 
та! с вълците, които в последно 
Време са станали същинска на 
йаст за селата отвъд Видлич.)

види
чеяието е »запланирал« за втоЧислото
рото полугодие защото в кале. 
ктиза КъДсто той работи мина 
ва за един от добрите препода 
ват ели... г

когато се имаране
предзяд че Босилеград има над

Ст. Н.1.000 души.

; ГЕОРГИ АБАДЖИЕВ
човек

ОТКЪС
кола не запали фенерчетс). Гос
тите, мърморейки1 недоволни 
Напускаха механата един след 
друг. Не обръщаше внимание 
на псувните и обидите- Сложи 
'кепеиците и ги заключи. Едра
та му, тежка и потулена фигу 
ра се заклатушка в тъмнината.

Тази вечер’ не се отби пр(и 
приятелите си на разщзор, ка 
кто празеше други вечери. Оти 
де право! з къщи. Съблече 
Седна на ямболията под икона 
та, където най-често си отпочп 
ваше, когато се връщаше от 
работа. В главата му тежеха 
черни облаци. Жеяа му Султа- 
н|а Тму донеое кафе. Той й пб 
шепна глухо:

— Погледай в килера, там от 
лявата страна, иа мусандрлта;... 
има елка кутийка

— Какво ти хрумна сега, Ко
льо, да хващам паяжините?
, — Погледни, погледни.

Султана дълго време търсе
ше из килера.

Когато Сулейман бег стигна 
бащината си к-ьща майка му 
го посрещна ст>с сълзи. Той от 
нея разбра горчивата истина зд 
смърт1"3 па баща си.

През нощта не можа да зас
пи. В затоплената мека постеля 
Му беше задушно. Главата му 
пррпадваше в пухкавата перуши 
на и за да се освободи някак 
см от мъката, която го бе налег 
«ала, той няколко пъти према 
сей възглавницата т\' на една, ту

мам аз аинове, бег ефенди! А 
лах нека плати на душманите 

царщшгата! — -се рдззика 
чичо Никола и лицето му плам 
на от възбуда.

Сюлейман бег сложи полека 
Ръка върху ралюто му:

— Успокой се. Не си пр’ав... 
Блазе. -на майка му що го е ри 
днла|. Гоце е герой, борец за 
правда, — казаму той и с .по-
НИсЪК
трябза да сь гордееш с него 
— и шепнейки, той му разказа 
всичко, което бе поръчал. Чи 
чо Никола недоверчиво повдиг 
кд веждите и То' погледа право 
а очи, като че ли искаше да се 
убеди в тоза, което му говоре 
ше/

...На вратата- застана тънки
ят; високи Сюлеймян бег, обле 
чен з черен европейски кост
юм. Погледите на всички се от 
правиха към него. Твй влезе в 
мех;аната. Елегантната фигура 
заплува в мъглата из миогобрйй 
ния езят от шалвари, чалми, бе 
ли брдди' и рошави мустаци!. В 
дейния ъгъл апитз започнаха 
да си шушнат:

— Синът на Айредин бег.
— Дошел кръв да вземе..
__ Ще накара чапкъните е

миша дупка.
— Нима може?
— Какво не може? Учен чс 

век, веднага ще разбере работа

. нните от
ме чувствително увеличение на 
филмите и на представленията. 
Още по-убедително показват Да 
шиите с кинопосеТителите. -В те 
4-и.ие на миналата година птоеД 

са посетили 14.796

на

ставленшгга
души, от които 2.830 са били пс{ 
сетители на-филми -на роднотопОт групаТа „веселяци” успя'- 

ваме да’ отделим Бошко Трито 
роз, който неотдаана с тоягата 
уби Вългс в планината. С него 
» и -съпругата му, която не -го 
Ггуска нито за миг.

киноизкуство.
Приходът на 1.300.000 динарб 

около 300 глас продължи: — Тиа чистият приход е 
хиляди динара.

Интересно е да
чс домашният филм 
е имал
лтеи — 670 души. •

• Обаче, ще трябза да отбеле" 
Ж)И'М и това, че числото на пое е 
тителите а съответно и .прихо
дите тттяхя да бъдат далеч по-го 
дите, щЯха да бъдат далеч п-о- 
голами ако филмите се не къ
сат по няколко пъти, ако апа 
ра-турата за прожектиране 
филми беше пс-добрй.

отбележим, 
„Козалоа" 

на-й-голям брой посеШ-'
■ —Намирахме се в Малевица 
.— разказва 
моя приятел прекарвахме ста
дото си от една в друга поляна1, 
И тъкмо когато бяхме подели
ли на половина -овцете,
1СНлуо ги изплаши. Из близкия 
Храсталак с Цялата си кръзож 
даност, беше се нахвърлил в ст 
адото един звяр. Не лш остава* 
ше много да замахам с тояга
та. Кучетата ми бяха първи по 
мошници... Вълкът не беше сал?

левентът Божко. С

та{.
Чичо Никола изтръпца, но за 

пази: външно спокойствие.
__ Познаваш ли ме? .— го по

пита бегът, като пристъпи до 
него.

нещо донеси я.Когато Сюлейман бег си оти 
де чичо Никола- дълго стоя ка' 
то замаян. Не можеше да вяр
ва на младия бег. Сигурно му гот 
веше някаква примка, иска да 
-'провери какво мисли той за 
Гоце. В града и в околията зе 
че вергчки знаят, че Айредйн 
бег е убит по- заповед на Гоце. 
И, ето, не др'уг, а синът му ид 
ва тук. И какво разправя? Не, 
не, това е лукавстзо. Младото 
бегче крои нещо. И кюлкото по 
вече мислеше за това, толкова 
Повече се заплиташе в страш
ни предчувствия, конто го ка- 
р!ала да потрепва.

Вече се стъмни. В механата 
стана съвсем мрачно. Чичо Ни

— Как да це те познавам, до 
бре ни дошел, бег ефенди!

Никола- направи дълбок
на

чичо
Поклон. Сюлейман бег се доб
лижи до ухото му и му шепна:

__ Много здраве от сина ти.
— Кой син. какъв ри»?!

Ръководена! от тоя факт, чл? 
новете на Управителния съвет 
на Културно-просветната общно 
ст още 'з миналата година взеха 
решение и направиха поръчка 

кииоапаратура-. Същата) 
месец

С него имаше още два-, но те и 
збягаха. Моят другар като ви
дя какво става- и той ми се при 
‘тече :на пОМощ... С няколко у- 
дарп в главата и шъсТа — усп 
ях даго повредя -сериозно... пое 
>ле беше вече лека работа. Куче 
тгата и прияте,\ят ми го довър! 
Шиха. Ето така стана 
Нямат право ония, които каз 
Ъат, че оьм го убил с пушката 
Ьа баща ми. който е ловец...

А за щастие, този ден за пръв

,— От Гоце.
Чичо Никола трепна, за миг, 

Насъбралите -се бръчки по чело 
то му се раздвижиха неспокой 
но, но той веднага намръщи ве 
жди.

За- нова
ще трябза до края на 
март да бъде доставена — отде 

■ дни частг-и вече пристигнаха 
кинозалата ща бъде рвновира:- 
на и поставено синемаскоп плат

това: о
__ Какво? Не ибкам ни- да

чуя за него, ни да го видя! Ча 
тгкън, пюсрами името ми. Ня-но.

Обектизна пречка за увелича!
I
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СЕРИОЗНА РАБОТА ВЪРХУ СЪСТАВЯНЕТО 

НА УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА 

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ЗАРОБЕНО
БОГАТСТВО

* ' Пси Общинският отбор на Со 
аналнсткческмя съюз в Димит 
•ровград съществува библнот». 
<л. Сега, когато в Димитровград 

! са пристигнали ученитт и сту- , 
; делти от с ътрешностга _кекн 
! ден идват хора. които търсят 

гсшгм.
Библиотеката обаче 

на лен отслабна.
- А к\>й е виновен- за това?

Има известно число ученици, 
отулятби, дори н други хоро, 
които са ззеля книга- от тазИ 
библиотека преди няколко мо 
сеца и не ги връщат. Отповор’- 

г ги кът в библиотеката е вече прн 
иудем- на търсещите кшт» да 
аава само един отговор ..Поча
кайте, тази ккнга е издадена и 
Още не е върната!"

Около 40 книги в тази бибдя 
отека съществуват само на рс 
аер'с- Между тях има и тв-ьРАе 
важгог книги като: Историята 

•А на НОБ, Историята на ОюК.
^ Личността в социализма, Робот

На 23 и 24 този месец в Ниш 
Се състоя двудневно заседание 
Иа Комисията за учебници на 
български език. която е едно 
от' самауправнтеЛ1 ште тела на 
Завода За издаване на учебшс- 
ци на СР Сърбия, На заседани 
<то присъсяпуваха и представи 
тели на Завода — редакторът 
Лазар Пращало и началникът 

Сп»:циално-.псд а готическото 
Милан Вулович,

б&ти — все още няма изграде
ни становища какъв трябва да 
бъде този учебник. Въз основа 
на изказванията на рецензенти 
те и разискванията на членове 
те на Комисията бяха

родност з Югославия. От дру
га страна рецензентите докуме,- 
тирано доказаха, че авторите 
На споменатите ръкописи пре
палено поддържали някои бъл 
_арскц граматики, па на много

тс си на следващото заседание 
на Комисията. Въз основа на 
излс-жението на рецензентите 
<'-хвърлени бяха ръкопг;сг:те 
за граматика по български е- 
зик за V и VI клас. граматика от денприети

!

па
отделение 
както и рецензентите от Боск- 
лсградскоо и Дим 11тронградско 
които бяха задължени да дадял 
оценка на ръкописите от облве 
Аия конкурс през месец март 
миналата гадрша. За отбелязва 
Не е, че па това заседание, доб 
рс замислено и орнанизирано, в 
работата взеха дейно участие 
ной-голям брой просветни дей
ци от Димитровградска. Босиле 
градска. Бабушиичка и Власин 
ска общини. Според изявления 
та на представителите от Заво
да, Комисията, която досега по 
вече одобряваше вече завърше 
ни работи, се превръща в един

(игческото самоузравленне у нас 
и много други.
1 Дали ония другари, конто 
ползват книги о г библиотеката на , 
Социалистическия съгз чупетву 
зат и отговорност, че Тези кин 
ги трябва да се върнат, за да 
т използват и други — не се 
знае положително. А всеки, ко 
йто взима- книга, обещава, че 
ще я върне з срок от 15 дим, а 
после...

Около 20 души от тези, кюн 
то са взели книги от тази биб 
лгготека отишли от Димит
ровград и почти няма надежда, 
че ще ш върнат.

Тоябва ли да напомняме кол 
ко "голяма вреда причиняват 
тези несъзсстш! читатели, кош 
го „умъртвяват” ценно богатст 
во, каквото представляват кни 
пгге.

ствеио компетентно тяло да взе 
ма решения по въпросни за у че 
бниците за училищата от бъл
гарската народност в СР Сър 
бия.

Правилността па тази ориен 
тировка бе потвърдена и от зря 
лоогга на Комисията да разиск 
ва и взема решения по твърде
деликатни въпроси, за които е 
нужна нс само богата практика 
но и добра теоретическа подго 
товка. Пред нея се намираха ръ 
копней за 9 учебника и то: Мой 
роден край за I. П и Ш клас, 
читанка за Ш клас на сърбо
хърватски език, читанка за Ш 
клас на български ,език, читан
ка за IV лкас на сърбохърват
ски и читанка за IV клас на бь 
лгарски език. грамаппея на бъ 
ята-реки език за V и VI, грама
тика за УП и VIII клас, читак 
ка за VIII клас на български 

Сборник от

Участниците г. заседанието

ръкописите за читанка 
клас На българска език. чийто 
автор е Днмо Илчев, читанка 
За IV клас па сърбохърватски 
език — автор е Мита Митич, 
преподавател от Белград, чита 
кка за VI клас — автори Ма, 
рин Младенов и Рангел Тошев 
дскато Зд ръкописите читанка 
за Ш клас на сърбохърватски 
език и читанка за VIII клас на 
български език н Сборникът на 
текстове за ученически култУР 
но-художествеии програми са 
дадени на още п<з двама рецен 
зентн. за да ое получат по-уто 
чнени преценки за стойността 
на ръкописите. За читанките 
се намират в сериозна куикуре 
пция по два ръкописа. За ръко 
пиоа читанка за IV клас, за 
която нямало ръкопис на кун- 
курса, бил сключен договор с 
един преподавател ст Димитро 
вград, бяха избрани рецензен
ти, които ще изкажат мнение-

по български език за VII и VII] 
клас и Сборникът ст български 
литературни текстове из следни 

съображения: 
за двете граматики въобще яе 
са работени според програмата 
за основните училища по бъл
гарски език на българската на

места и буквално преписвали 
от Аидрейчин, Попов. Стоянов, 
Николсв — граматики излезли 
ст 1943 година до най-нови дни 
Сборникът от български лнтерл 
турни текстови е отхвърлен за 
рад слабия избор на текстовете.

М. Н.

те ръкописите

МНЕНИЯезик, ръ копие 
български литсратушг текстове 
II Сборник от текстове за учени Възможности за самодеен шеатър

в Босилеград
чески културно-художествени 

програми
След обстойно разискване и 

твърде зрелите рецензии за ръ 
кописа ,.Мой роден край" Коми 
сията взе решение да 
приеме като учебник, а след и 
свестна преработка, да се при 
сме като помагало, защото пи
сането на учебник по този пре 
дмет -е една от най-трудните ра

не се
термалните, финансови и кадро пия иа различни пиеси. Дори. 
ви условия, за съществуващите . нешо повече — същото закшо- 
възможности нуждата и подзд чение е намерило конкретно 
га от такъв театър. Н0 да отбе приложение в плана иа Комиои 
лежим, че и покрай неофициа- ята за културно забавен живот 
лното одобряване, все още се при ОК на СЮМ, където се ка 
недсу.чява и се поставя въпро- зва, че до до края на мссеСа с
сът, КОЙ трябва да пристъпя представители на юбществено-
към неговото създаване. политическите организации, ку

Всъщност, веднага изтъкваме лтурно-просветната общност да 
че това е страничен, несъщест- се устрои съвместно заседание, 
вен въпрос, защото що-м услови к-а което да се разисква върху 
ята благог.пг.-илтетвуват, възмо-' г.ъзможностите за създаване на 
леността тр-ябва да се използва. самодеен театър при народното 

Ние ще се спрем, че при ОК читалище ..Христо Вотев’’.
на Съюза на младежта в Боси- Дали тоя ггьт Комисията за
леград съществува комисия за кутурно-забевен живот пои Об_ 
културно-забавен жиест Съши „
комисии съществуват при акти- I щдаския комитет на младежта 
ва на градската младеж, учили те съумее да използва създа.-. 
щнил комитет. Движението на дените благоприятни условия, 
гораките, Общинския отбор на да заннтересуЕа отделни фак- 
Социалнстичеекия съюз и пр
Всяки от ТЯХ може да сс наеме ТСРИ заЕИСи до голяма степен от 
с тая задача. Обаче най-подход това как ще се посрещне тая 
ялцо решение би било създава- инициатива от ..по-висшите”, 
гето на самодеен театър в рам- относно от заинтересованост'*13

»*
гогтриятни условия — и помеш.е организации, компетентните в 
ния. финансови и материални културнС-просветната общност 
средства и др. к пр

Да приведем ош.е няколко
факти, които не само позволя- ' Да заключим с въпроса като 
Еат. но задължават оформява- посочим, че неизползване на въ 
нето на самодейния театър. 'можностите. протакане и ,.от-

Първилт, и най-същестЕ-ен лагането" допринася само за 
факт е. че отнеотдавна градско 1тр.ОДъЛжаЕане „а века на от- 
то читалище и библиотека прлу ь АЬ
чиха нов библиотекар след ггери думвонията. есяафщината, про- 
од на няколкократно замества- Еинциалните- клюкарства и пр. 
не с различни лица. Освен то- а това не е без влияние за въз 
ва. книжният фонд и числото питаНИехо на младите, 
на членуващите (а те са преди
мно ученици) е твърде ограни
чено. така че читалището може 
свободно да се използва за под 
готвят^ на пиеси. Което ще 
рече, че и въпросът за помеще 
кия е разрешен.

В потвърждение на твърде на 
зряли условия говори и заклю 
чението от едно заседание на 
СК на СЮМ. в коетс се казва, 
че за подобряване на културнс- 
забаЕния живот в града ще тря 
бва да се обединят отделните 
„самодейни” групи, ксито досе 
га се представиха с лошо подго 
твени и некачествени изпълне

Въпросът може ли в Босиле- 
1 гал да бъзе оформен самс-деен 
театър, не само че е поставян 
НЯКОЛКО пъти, но е обстойно 
обсъден. Писано е и върху ма-

Сюлейман бег -се повдигна на 
лакти и оедна в постелята, без 
да свали погледа си от стената. 
Там на светлия квадрат сенки 
те трепереха безспирно. Дали 
това е -някакво приз-н-дение ро
дило се в неговата треска? Ст 
руваше му се че на стената с 
'той баща му. Веждите му бяха 
навъсени без фес -с голо чел-о и 
настръхнала брада.

На стената виждаше и Гоце. 
Всред гъстите сенки з стаята, 
Ьчите му бяха студени и погле 
дът презрителен.

„Ти не можеш да прежалиш 
баща си? Нима се готвиш кръв 
да плашрш за това. нима шс- 
каш да тръгнеш по стъпките 
на баща си? Ех, ти... господско 
Племе... ти не можеш да бъ
деш приятел на нашето Дело?...

Сюлейман бег се сепна. Изт 
р'н с ръкав изпотеното' си чв,ла 
После стана од постелята. Те
лето му трепереше от вътреш
на възбуда. С крак намери 
чехите и клатушкайки ке 
закрачи по одаята. Навед 
наж отвори кепеншгте на 
прозореца до край- В о. 
даята нахлу лунна светлина, по 
вея хлад и навлезе миризма оТ 
'цъфналия люляк. В двора вла 
лееше сънн-о спокойствие. Само 
върховете на Дъгов етата леко 
ст* полюшзаха. Бледото лице 
на луната -се преплиташе меж- 
!ду кланите на тополата, която 
по «ъАДърмата в двора оставя 
ше дълга, черна сянка. От яхъ 
па едвам достигаше хоускаието 
ка коня. Петелът п,\ясиа с кри 
лата си няколко пъти и г при
ятната звънлива песен разцепи 
Нощната тишина- Слод него, е 
дии друг се заредиха и другите 
петли от махалата. Сивата кот

•ка която лежеше прзд външна 
та врата стана, протегна се и спо 
дойно мина -из дзор-а, огряна от 
луната. Сюлейман бег седна на 
прозореца и потъна 
мисли.

на друга страна, повдигаше я 
над юнгара и тежко я пуска
ше. В главата му нещо кипеше» 
роеха се незазършени- и запле 
Тени мисли въртеха се з едно 
берзедие, без- да могат да се ро 
дят -и избистрят в съзнанието 
•му. Порещата кръв нахлуваше 
В жилите му и- «ща гкжече се 
засилваше неспокойната и бо- 
лезстена тъга. Ид-заха моменти 
ксхгато чцлетр.уваше как бързо 
минаваха студени тръпки от 
кърката му и на кт-л-ни едн‘а- 
след Друга заемаха цялата му 
снага, достигаха дори до м-озъ 
аса. Тогава Сюлейман бег ое от 
пускаше на плещя-, стягаше кр 
аУата си и като слагаше ръце 
Иод глава, мислите му, някак 
пияни от възбуда започнаха да 
(излизат баз-но и неубедителни. 
Погледът му бз застанал на- е- 
|4»г> квадрфтче‘«а стената', обрд 
зувано от луната, която надни 
чаше през отворения кепенец 
На прозореца, гледаше как сен 
ките на дърветата се препли 
тат .ч /-«• настигат по стенат-* и 
тази мълчалива борба1 се прена 
сяше в неговите мисАи.

„Сюлеймане, Сюлеймане, уби 
ха башя ти за голям сг-зм на ис 
лам*а. убихо го като куче зсред 
чаршията. А ти... ти!—говоре
ше някакъв глас в него, — ка 
къч син си ти? Засрами се. На 
рземи вземи очя Отс соебърил 
тд дръжка. Колко гяурски гла 
ви е свалил. Чузаш ли?.. Да, 
като че ли това е гласът на не 
говия баща... Моят гнез ще на 
прави ръката ти безмилостна. 
Запомни това: за една капка на 
ща кръв нека потекат режи не 
чиста гяурска кръз. На, дръж 
здраво моя ятаган’’.

в тежки

. *

На следзащкя ден стана ра 
но, набързо се облече мина през 
улицата из която не се меркаше) 
жив човек и похлопа на портата* 
■на чичо Никола'. Той също така-
бе станал и го очакваше.

Дза-мата сяднаха под лозата. 
Погледът на Сюлейман бег 
бе навъсен а лицето му бледо,

Чичонатъжено и загрижето.
Никола извади от п-ояоа малка 
Та сребърна табакера и я пода 
де на бега.

— Буй.румус. бег ефанди. 
Младият турчин взе табаке

рата. презърна- я с тънките си 
нежни пръсти и я отвори. Таба 
керата беше празна. От вътреш 
ната страна на капак бяха издъ 
лбаяи думите: „Свобода или 
сМъРТ".

Утринните слънчеви лъчи пр 
обикваха пр'ез листата иа лоза 
та и падаха право върху сребъ 
рната кутия. Тя блестеше в р*ъ 
цете на Сюлейман бег и озаря- 

Скаменените’ваше лицето му. 
то тъга устни се раздвижиха и 
я краищата потрепери една ус 
мизка която покри цялото му 
лице. Той каза:

— Повярва на думите ми?
— Наистина, бет ефенди?
Очите на чичо Никола се над 

яха със сълзи. Тсй въздъхна с 
облекчение.

(Превод от македонски език) 
М. Николов



кШмиши.
X шшштттшттШ

Интересни новини за пиене. Това езеро е дълго 5, 
а широко 2 километра. Дълбо 
чин ата му е 70 метра. Дъното 
на езерото се намира хга около 
60 метра под морското равни
ще. И при все това мюрокаТа во 
да не провиква в езерото, чия 
■го вода се пие от населението.

човек е бил връзан за ръцете; 
на някаква греда. Изтегането* 
на краката и сглобовете спада
ло в телицата на найстрашнхщ 
те мъчения по тъмниците нц 
средновековието.РАЗГОВОРЕН 

■СЪС СТАРИЯ ЧИН
СЛЕПИЯТ ФАРАОН

От зсички владетели в истори 
ята', Фараон Анизис е имал, ве 
роятн)о(, най-необикпювсчПа съд
ба;. 1.012 година преди нашата 
ера Анизис, макар напълно 
слоп, станал владетел на Египет. 
Набързо след това от престола 
го е свалил Сабакос Етиюпски. 
Ашизисюзото изшансгво е трая 
ЛЮ' 50 по*дини, след което не 
само чо се е върнал в Епипет, 
тю и ца престола!.

НАДБЯГВАНЕ

Шведските лекари вършат по 
следно-изпитване на мехаиичес 
кото* сърце, което ще може да 
замени функцията на истинско 
то сърце за 24 часа. ~

През миналия век, в ФранА 
ция, по някой 1»ът се усярокзО 
ли надбягвания за носачи на( 
тежести. Така, например; през* 
к'893 год. надбягването е билет 
такова: трябвало пеща да сО 
измине разстояние от 35 кило 
метра измежду Париж и Кар( 
бей, с тежина от 100 килогр^ 
ма на гърба.

В това „надбягване" е побе* 
дил някой си двадесетгодишен’ 
младеж Жан Лаба, който стиг 
нал на целта с предност ог Я 
километра от останалите участ, 
ващи.
ТЪТНЕЖА НА ВЛАКОВЕТЕ

Един ден, сериозните мигате! 
ли на извънредно солидния хо 
ливудОки вестник „Телеграф” 
йидяли на Първата- страница*-, 

снимката на' 
два влака в пълна брзина „Та* 
зи снимка е снимана с радио-, 
•активна боя. Одрежете я и 0 
|по'сТазете на микрофона на за( 
шите радиоприемници. Ще чу-, 
ете слабо, обаче 
!на тътнежа на влаковете, кои 
то са з движение1'. — писало 
е под самата снимка.

Обаче този брой на весггник: 
„Телеграф" носил дата 1 април.

Влезнах в учебната стая. Децата току що бяха за
минали на ваканция. На; черната дъска беше написана 
само датата: 15 януари 1964 година. Щлх веднага Да на
пусна! стаята, ако не бе старият чин.

Той беща в последния ред. Неговото двуметрово бу 
ксиво тяло се беше облегнало на) стената. От едната страна 
кракът му ; беще дотроял и тук прислужникът Цона бе 
поставил две-три по-големи букови трупчета и една, бяла. 
равна плоча, която крепеше стария чин от едната му СтРа 
на. Тялото му беше набраздено и само от долната страна 
на предната дъска се забелязваха малки петна ог болта, 
с която той беше боядисан. Тоя цвят сега не; може да се 
определи. От горната страна на чина имаше наблъскани 
един до друг инициали на стотици ученици, които тук са 
прекарали много дни, слушайки уроците на своите препо 
давате лн.

В австралийските гори и днес 
живеят ммого и вай-разли.ч(ни( 
животни. Смята се, че австра
лийските ловци всяка неделя у 
биват само около 10.000 кеяту

; /•

ОСВЕТЛЕНИЕ САМО ЗА 
\ГОСТИ

ори. *»
» Европейските градове Дълпо 
са осветлявали нощио време ка 
мо в случей, когато идват ня
кои, знатни гости. Закъснелите 
минувачи е трябвало сами да но 
оят фенери, за да осветляват 
П*ьтя си през мрачните и тес 
ни улици. Във Виена, например, 
било задължително всеки да 
носи фенер1. Този заповед дати 
,ра от 1461 г. Град Кьолн пръв' 
е осветлил улиците си през 1377 
година, когато били поставени 
два улични фенери в града.

Чо-вешката кръв може Да 
стон най-миого 21 ден. Но из-- 
иамерен е начин за замързява; 
не на кръвта, който дава възс 
'можност за нейното неограни 
чено времетраене.

— Децата заминаха на ваканция — започна той. — 
Двадесет дни ще мога да си отточна, а след това отново 
работа и така цели 80 години.

— Как 80 години?
— Така. Роден сгьм веднага след освобождението от 

турците. в работилницата на майстор Мана. Първите го
дини работех с удоволствие. Децата учеха по цял ден.. 
Ония, които не са могли да постигнат в ученето, получа
ваха от учителя добра награда. Просто не зная как издър 
жал, когато малките се държеха за мен и търсеха закри
ла зад моите букови дъски.

— Чудно, как сте останали толкова време на' рабо
тното си място?

— И аз също така се питам — продължи чинът. — 
Тук на мен са седели и учили упшпце много хора. За 
някои вече и не еи спомням, но от по ново време ето тук 
е седял Сстир Обринов. Сега е директор на едно предпри 
ятие. Неговото предприятие може да направи един чин 
и да го изпрати тук. да ме смени. Сигурно е, че директо
рът Сотир е забравил несгодите, които е имал. когато* се 
одраска от неравното ми тяло. Тук е учил и Миле Петроз. 
Ето неговия инициал М. П. То*й е сега председател на об
щината. Спомням си беше много пъргъв. Тук е учил и ба 
Ща му и дядо му Петър. Един ден Миле търгна да излезе 
на почивка и излезлия пирон му закачи панталоните и 
ги скъса. Сигурно това не е забравил и ясе пак днес не 
иска да ме посети, види колко много оьм дотраял и да 
отпусне пари за нов чин. по хубав и съвременен.

Напуснах учебната стая посрамен от въпросите на 
стария чин. Когато излизах той пак се обърна към мен:

— Поздравете и Стоян Костов. И той е учил при 
мен. Сега е председател на Училищния фонд при община 
та. може би ,е в състояхте да ми помогне.

Стоян Не беше в канцеларията си. Останалите по
знати на старият чин също така не намерих, защото бяха 
заети в работа. Но кадявм се, че ще прочетат поръчение
то на чина и ще го освободят,, не само него но и всички 
други родени преди 50 — 80 години! . ..

ТЕЖКИ КРАЧКИ
на тоя вестник

Изразът „пусни крачка’’ з ня/ 
кои европски езици, ако би са 
направил буквален превод, бй 
Значило: Аа се направят дълги* 
крака. Потеклото на този изА 
раз, който потича от средното 
ковието, е ужасхю. В това вре, 
ме на хората, з истинския сми* 
оцл на думата, са правили кра* 
ката по-дълги, т. е. изтегали са< 
ги, като са им завръззали ня-( 
кой тежък предмет, а самият.

ИНСТРУМЕНТА ГАЙДА
ясно звука

Гойдата не е както обикнове 
но* се мисли, по потекло от Шот 
лаялия. Люлката на гайдата е 
старият Египет. И в стара Гър'- 
ция и Рим тя е била един от 
най-любимите инструменти. То 
з!и) инструмент се намира на 
кованите парН от времето на! 
императора Нерон. I* * *

Първите географиче-еки све
дения за нашето Адриатическо 
крайбрежие се намират в 
лите Х1а гръцките учехш от .6 и 
5 век преди нашата ера. Нещо 
по-късно един съЩ° гръцки ге 
ограф е дал изчерпателно описа 
ние на крайбрежието на Истра 
и описал острвнте Хвар, Вие, 
Корчула и Млет.

I
На остров Црес на Адриати

ческото море, се намира малко 
езеро изпълнен;о със сладка- вода*

ана

Богдан НИКОЛОВ

ЧИЧО СТОЙО ка си избягаха.
Чичо Стойо влезе в къщи.

Под печката лежеше котара
кът. Чичо Стойо го хвана за 
врата, и почна и нему да нали
ва ракия в устата, обаче кота- 
ръкът се извъртя и заби дъл
боко ноктите в ръцете на напа 
дача. Чичо Стойо мръсно опсу- 

испусна шишето и котара: 
ка. Стрина Стойовица отзорй 
вратата и котаракът изхв-ьрк- 
хш навън.

— Ех, пустата ракия търпи 
в бурето а з главата никак. Ти 
умен ли ах или луд? — рече 
стрина Стойовица.

— Защо да не Сд>м умен, хх.4 
когато хората пият защо и жи 
нотните хик, да не п-п-п пят ре 
че и се опъна на кревата.

Харалампи Иванов

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ

Ч1хчо Стойо отиде към тях хза1 
на прасето за ухо политна гс) 
във въздуха и искаше да му на! 
Нее ракия със хшхщето което 
държеше в другата ръка; Пра! 
сето очаяно квхгчеше. Сзинята 
тревожно грухтеше и с настр»ъ 
хнала козина нападаше 
Стойо. Стрина Стойов1ща 1хзви 
ка от прозореца:

— Какво празиш това, прок-1 
летюгко недей! Та свиня пие 
ли ракхгя? Дали имащ акъл? 
Пусни прасето, че свинята гце| 
Ти скъса потурите!

— Та защо да не пие — одгс! 
ваярше чичо Стойо и опитвах 
ше пак да му хилее ракия з усI 
тата обаче прасето се хгеплъзна! 
от ръката му и заедно с май-»

* — Вози само вози! — проа 
Викваше се чичо Стойо, зръх 
тттайки се пиян от мензата към) 
дома си. Това „вози” значеше 
да го вози .локомотивата’’ т. е.
.— сливовата. Той като младеж* 
беше завършил средно железа) 
кгьтно училище и оспособен за| 
машинист — да кара локомо* 
Шпв, обаче няколко пъти отиЦ 
вал 1ШЯн на длъжност и после* 
Двало неговото уволнение. Сегг* 
му е останало само името „чх^ 
чо Стойо машинистът", ракий- 
ката и занимаването му със зй 
меделие.
, Един ден така пиян той зле- 
ве в двора кокошките се разбх* 

евшхята с единственото 
ся прасе лежаха под сайвнта.

ва и
чича*

I Основни инструменти за съставян* на учебници и помагалаГ»ха а

При гадачкашабай онзи
•-__—

'ХЛкГДО ТИ тСАЗА?

/^4 а Л0Й4А олЕА, ччимй 
ЩНА-гр ВАРАНЦия ■ ОЕГА 
л Рие МА само уивмиотииу 

Ье4ииигрозг- 
и еластАтггв ух/и- ^ У\
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