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ЦЕНА 10 ДИНАРА

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

След трагичната автомобилна катастрофа на узкичкото шосе

ШМШ СТРДНД ОТДДДЕ ЗАСЛУЖЕНАТА ПОЧИТ НА ДРУГАРИТЕ
Съболезнователна 

телеграма 
на другаря

На 6 ноември около обед на път за Титово Ужице са загинали в автомобилна катас
трофа председателят на Изпълнителния съвет на Сърбия и член на ЦК на СЮК Слободан 
Пенезич и председателят на Организационно-политическата камара на Скупщината на СР 
Сърбия Светолик Лазаревич. Тежко повредени са републиканският секретар по търговията 
ЛюбЪмир Миятович, съюзната представителка Олга Живков ич и шофьорът Милорад Ло
мим, който е умрял от повредите на 8 ноември. ,

Слободан Пенезич и придружаващите го лица са пътували на околийска конферен
ция на Съюза на комунистите в Титово Ужице. Нещастието е станал^ когато поради хлъз- 

път машината е излетяла от шосето и е ударила в едно дърво в крайпътните ниви.
Слободан Пенезич е умрял в здравната амбулатория в село Църлени, а Светолик Ла

заревич — на мястото на катастрофата. Повредените са пренесени във Военно-медицинската 
академия. Според последни съобщения животът на Любомир Миятович и Олга Живкович не 
е в опасност.

Тито
1

Президентът на Републзисата 
и генералния секретар на Съю
за на югославските комунисти 
Йосип Броз Тито отправи до 
Централния комитет на кому
нистите на Сърбия и Скупщи 

__ Социалистическа репуо 
Сърбия телеграма със след;

гав

пата на 
лика
ното съдържание:Югославските народи и Съюзът на югославските комунисти загубиха в лицето на 

Слободан Пенезич и Светолик Лазаревич прекрасни другари и упорити борци, които целия 
си живот бяха посветили на борбата за свобода и за свободно социалистическо развитие на 
родината ни,

„По случай трагичната смърт 
на другаря Слободан Пенезич, 
член на Централния комитет 
на комунистите на Югославия 
и гредседателя на Изп-ьлнител- 

съвет на Социалистическа 
република Сърбия и другаря 
Светолик Лазаревич, член на

На 8 ноември двамата видни революционери и следвоенни ръководители бяха погре 
бани на белградските гробища в Алеята на героите. Цялата страна, цялата столица и населе 
нието от неговото родно място Титово Ужице отдадоха заслужената почит на Слободан Пене
зич и неговия другар и сътрудник Светолик Лазаревич.

ння

Централния комитет на кому
нистите на Сърбия и- гредсела 
тел на Орган изационно-полити 
ческата камара в Скупщината 
ка Сърбия изразявам ви. в и- 
мето на Централния комитет на 
Съюза на комунистите на Юго 
славим и в свое лично име дъл 
боко съболезнование.

ТЪЖНА РАЗДЯЛА С ИЗТЪКНАТИТЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ И КОМУНИСТИ
ри и синове на Югославия. Бе цун и Лазо. Десетки хиляди
ше им устроено величествено хора, близките на загиналите,
погребално шествие, достойнст- най-високите партийни и дър
вено и тъжно, човешки топло жавни ръководители, м,ежду

Край одъра на другарите Пене ■ -и войнишки просто, .пълно, с които Александър Ргщкович, Ед
зйч и Лазаревич продефилира трогващо съчувствие и любов, вард Кардел, Светозар Вукма-
ха много десетки хиляди граж изпитвани от нашите хора към нович, Иван Гошняк, Петър
дани, а най-високите югославс тези закалени борци, чийто твор Стамболич, Йован Веселинов,
ки ръководители, сътрудник на чески път бе прекъснат от не- Лазар Колишевски и други ги
които беше и Пенезич, изрази- надейна смърт. При гробница- изпратиха на последния им
ха своята печал с редица изказ _ та на Народните герои в бел- път.
вания и съболезнователни теле градските нови гробища, до Па
грами до семействата и най-бли метника на воините от Първа-
зките сътрудници на загинали та световна война, белградча-
те. ни се разделиха със своя Кър

Вестта за трагичната участ
на другарите Пенезич и Свето 
лик Лазаревич бе посрещната с 
голяма скръб в цялата страна.

С трагичната смърт на дру
гарите Пенезич и Лазаревич 
Съюзът на комунистите на 
Югославия и Съюзът на кому
нистите на Сърбия губят от 
редовете си изтъкнати ръково 
дители и съратници от освобо 
дителната война. Тяхната не
надейна смърт представлява 4 
тежка загуба за цялат-а наша 
социалистическа общност, а от 
делно за всички нас, които ги- 
познавахме".

Със загиналите се простиха 
другарите Йован Веселинов, 
Янез Випотник и други.

Президентът Тито, Едвард 
Кардел, Александър Ранкович, 
Петър Стамболич, републикаяс 
ките най-високи ръководители 
— всички изпратиха съболезно 
вания по случай трагичната 
смърт на другарите Пенезич и 
Лазаревич.

Неброени съболезнования бя 
ха. изпратени от много органи
зации и предприятия, отделни 
лица и учреждения. В цяла ре 
публика Сърбия бе обявен дву 
дневен траур и-почитане памет 
та на загиналите.

Осми ноември бе денят на по 
следната раздяла.със Слободан 
Пенезич и Светолик Лазаревич. 
известни борци, обичани друга

ЙОВАН ВЕСЕЛИНОВ:
Истински синове на свободолюбивия народ

борба през последните три слав 
ни десетилетия... Своята био
графия на воин започва в Ужи 
це 1941 година, а по-късно ста 
ва обичан комисар на легендар 
ната Втора пролетарска брига 
да и Втора пролетарска диви
зия, които под Титово ръковод 
ство изминаха и пробиваха най 
славните пътища на нашата ос 
вободителна борба... Обаче той

/„Разделяме се с двама изтък 
нати революционери и комунис 
ти. Истински синове на своя сво 
бодолю&ив народ и преданни 
борци на идеите и делото на 
Партията на югославските ко
мунисти, те посветиха целия си 
живот на борбата за благород 
ните цели на революцията и 
социализма..

„Животът и делото на дру
гаря Слободан Пенезич са не
разривно свързани с нашата

Из биографията иа СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЧ
Слободан Пенезич — Кърцун, прдседател на Изпълни

телния 'съвет на Сърбия,член на Централния комитегг на Съю 
за на югославските комунисти и на Изпълнителния комитет 
наг ЦК на Съюза на комунистите в Сърб\ м е роден на 2 юли 
1918 година в Титово Ужице). Основно училище и гимназия за 
вършва в ГГитово Ужице.. а след това следва агрономия 'в Бел- 
гоад, където активно участвува в студентското движение}. 
През 1939 година става член на Партията. В края на 1940 годи 
на става член па Покрайнинския комитет на Съюза на югослав 
ската комунистическа младеж в Сърбия, а през 1941 година— 
член 'на Окръжния комитет на ЮКП в Ужичкн окръг.

Като члец на Окръжния комитет участвува в поготовка- 
та и организирането на народното въстание в Ужичко. След 
образуването иа Ужичкгш партизански отряд става заместнгек- 
политичсски комгюар па отряда. По директиви па Партията 
през 1942 година заминава за Босна, а през юни е вече ръко
водител иа политотдела на Втора пролетарска бригада. По- 
късно е за.«еспшк — политически комисар и комисар на 
бригада. След образвуапето на Втора пролетарска дивизия ста 
па ней и комисар « през 1944 година преминава е Южна Сър
бия и участвува о борбите за освобождението на Сърбия и на 
столицата Белград. Оттогава Пенезич е началник па Отдела 
з» защита иа народа в Сърбия.

От 1946 до 1953 година Пенезич е министър на вътрешни 
те работи в правителството на Народна република Сърбил, а 
<•лед това се редят функциите: член и подпредседател на Из
пълнителния съвет па Сърбия, член па Съюзния изпълните
лен съвет и па. Съвета на федерацията. Смъртта го завари, на 
постта председател на Изпълнителния съвет на СР Сърбия.

За член на Централния комитет на СЮК СлобУдан Пене 
знч е( избран на Петня конгрес на СЮК през 1948 година. Съ
щевременно е ■член на Изпълнителния комцтет па ЦК на Съю 
за на комунистите в Сърбия, член на Съюзния съвет на 
ССРНЮ, на Изпълнителния съвет на Социалистическия съюз 
на Сърбия, народен представител и пр.

Слободан■ Пенезич беше запасен генерал-подполковник 
от ЮНА и народен герой от 1952 година- Беше нрсител на ре
дица най-високи югославски отличия, и «а „Партизанската 
споменица от 1941".

(Следва на 2 сти.)
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могмцм характери и личности, 
каквито бяха другарят Кърцуи 
и другарят Лазо, от които сега 
се прощаваме. Те трай1го ще ос 
таиат в нашия спомен, в истори 
ята ма тази земя и на нашето 
време с делото си. Нека това 
да бъде утеха ма техните дру 
гари и гордост на техните тол
кова скъпи семейства.”

да бъде такава, каквато е сега. 
и нашето бъдеще да е още по- 
светло. Ние ще помпим другаря 
Лазо като другар, който пленя 
ваше със своята скромност и 
преданост в работата, със своя 
та упоритост при всяка зада-

(Продължеппе от 1 стр.)

не беше само воин. Почти це
лия си млад живот и плодна 
революционна работа той пре 
кара изпълнявайки трудни за
дачи в следвоенното изгражда 
не на страната.. . Той беше на 
най-предните позиции в борба 
та против контрареволюципта и 
предателството в Сърбия тога 
ва, когато решително трябваше 
да се отдели онова, което сред 
един народ е черно от онова, 
което е неговото бъдеще и истин 
ската историческа съдба.. . Ка 
то председател на Изпълнител 
ния съвет на СР Сърбия той 
прояви неуморни грижи за об 
ществено-икономнческото и кул 
турно развитие на всички кра 
ихца на Сърбия, съчетано с на 
предъка на цялата югославска 
социалистическа общност. Това 
с право го нареди в редиците 
на изтъкнатите сръбски и юго 
славски комунисти. Приносът 
на Слободан Пенезич в машата 
революция, в изграждането на 
страната и в развитието на со 
ниалпстическите обществени от 
ношения е такъв, че неговото 
име ще остане трайно в новата 
история на тези съратници и 
сътрудници е скръб на хора, за 
които той бе гордост, истински 
борец и дрчгар. Скръбта, коя
то обзе всички наши хора свп- 
детелствува за това, че сме за 
губили един от изтъкнатите бор 
ци, който цял бе предаден на 
революционното движение.

Трагичната съдба направи ед 
новременно да се простим и с 
бойния другар на Кърцун, дъл 
гогодишния следвоенен съточд 
ник и на всички ни скъп дру
гар Светолик Лазаревич-Лазо, 
член на Централния комитет 
на СКС и председател на Орга 
низащгонно-политическа та кама 
ра на Скупщината на СР Сър
бия.

ча.
Само такава революция като 

нашата е могла да роди такива

ЯНЕЗ ВИ ПОТ НИК:
Обичан Полишком, авшориШешеи държавник Тазгодишната четиридесет и седма по ред годишнина на 

Октомврийската революция е чествувана с традиционната тър
жественост. На 0 ноември вечерта бе устроено тържествено съ-

най-високите
Жизненият път па др. Крцун 

е път на революционер — от па 
лавец

та, което издигна могъщи лич 
пости
приносът па които сложи пе
чат на времето, в което живее 
ше то. Към тоуа поколение при 
надлежеше другарят Кърцуи. 
Със своята пожертвователност 
и себеотрицание, със своята ра

ма мисълта и акцията, брание о Кремъл, на което присъствуваха освен 
ръководители на Съветския съюз и многобройни държавни и 
партийни делегации от чужбина. Югославската делегация на- 

Изпълнителния комйтет на ЦК на СЮК Велко 
присъствува на тържествата по случай

от ужишккте 
през закален партиен работник, 
партизанин, известен политиче 
ски комисар до авторитетен дър 
жавиик и последопптелеи ра
детел. Топа е неотклонен

сокаци,

чело с члена на
Влахович също така 
празника на Октомврийската революция.

На тържественото събрание е говорил първият секретар 
на ЦК на КПСС Леонид Брежнев. Той е подчертал, че общата 
насока на външната политика на Съветския съюз е борбата

международното напрежение „крачка

път

за мир и намаляване на 
по крачка".

Също така е изнесъл становището на съветското прави- 
прблеми на съвремието. По негово 

световната война може да бъде предотвратена и
телство по някои рсмовни на земмнение
ята може да бъде обезпечен мир.

На 7 ноември преди обед на Червения площад в Москва
съветските войски, на койтосо състоя традиционния парад на 

бяха представени и най-съвременните мощни ракети и антира- 
кети, влизащи в състава на съветското въоръжение. Военният 

Съветския съюз маршал Малиновски изнесе поминистър на
този случай реч, в която изтъкна миролюбивите стремежи на
Съветския съюз.

■ -/;-> ...

ФРАНЦИЯ
Органът на френската Ком партия „Юманите” публикуват 

неотдавна документи от последния пленум на ЦК на ФКП, от
насящи се до разговорите на френската делегация на ФКП с 
новите съветски ръководители начело с Брежнев.

В публикувания доклад на гнералния секретар на ФКП 
Валдек Роше се изнасят данни за сменяването на Нккита Сер
геевци Хрушчов. Главната причина за промените, както изтък
нал Роше била, че Хрушчов в последния период показвал тен
денция да не държи сметка за принципа на колективното ръ
ководене л е вземал решения от личен характер, които в разни 
обстоятелства довеждали до грешки и отрицателни резултати 
особено в областта на селското стопанство.

Друг важен факт, както се изтъква в доклада на Роше, 
е че Хрушчов сам е признал на едно редовно заседание на Пре 
зидиума оггравдаността на критиките и е поискал да бъде ос
вободен от ръководните функции. В писмото до Централния 
комитет Хрушчов се позовал на своята преклонна възраст и 
на влошеното здравословно състояние. Изтъкнато е също така, 
че „изглежда съветските комунисти са дали обективна и все
странна оценка на дейността на Хрушчов в различните пери
оди. Те са му признали безспорните заслуги, обаче са счели, че 
през последно време в неговата ръководна дейност е набрано 
толкова негативно, че сменяването е било необходимо.”

Слободан Пснезпч приема високо отличие от др. Тнто
на човек, който посвети живо
та си на борбата на работничес 
ката класа за по-добър, по-ху
бав, по-свободен и човешки по- 
значим свят. .

,,В съдбоносните моменти от 
нашата история, когато с всич 
ки сили трябваше да сз борим 
за свободата на трудещите се, 
в първите редове по барикади
те застана
понесе бремето на революция-

бота и неотклонна революцион 
ност той стана олицетворение 
на поколението, борец, който 
пристъпва към своите задачи с 
пълна отговорност и висока 
партийност.

В редовете на нашата Пар
тия служеше със същата пре- 
данност и другарят Лазо. Загу 
бата на другаря Лазо заболя 
всички, които го знаеха, с кои 
то работеше...

Изтъкнат първоборец от А- 
риля, батальонен комисар на 
Втора пролетарска бригада, ви
ден обгцествено-политически де 
ец през последните две десети 
летия, другарят Лазаревич при 
надлежи към ония наши револ 
юционери, които всекидневно 
са допринасяли нашата страна

поколението, което

ЙЕМЕН
През нощта между 8 и 9 ноември в република Йемен са 

прекратени борбите между останките на роялистичските сили 
и редовната армия на Република Йемен.

Това прекратяван^ на военните действия е резултат 
разговорите между представители на правителството на републи 
ка Йемен и привържениците на бившия монарх.Ел Бадър. Оча 
ква се след две сдемици да бъде 3’строена национална конфе
ренция, на която да бъдат утвърдени принципите за мирно раз 
решаване на гражданската война в тази страна.

Гражданската война между силите на републиката и оста 
нките на монархията продължава вече две години — от време
то, когато през 1962 година бе ликвидирана мЬнархията и бе 
првъзгласена Йеменската арабска република под водачеството 
на президента Салал. На предст.оящите преговори между ре- 
публикнците «‘монархистите едва ли ще бъде поставен въпро
сът за републиканската уредба на Йемен, защото не може да 
се вярва, че ще надделеят силите на монархията, които един
ствено пекат връщането към отживелия режим на феодалната 
монархия.

на

Щ

От трагично загиналите после ен се прости Йован Веселинов, секретар на ЦК на СКС
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Следващите скупщински из" 
бори ще се проведат през 
рил идната година. Със засил
ването на материалната основа 

обществено-политическите 
промени в обществото са съзла 
дени условия, в които все по- 
голям брой граждани е спосо
бен да поеме отговорни функ
ции, т. е., гражданите практиче 
ски все повече имат възмож
ност всестранно да оценят ка
чествата на ония. на които се 
доверява изпълнението на яв
ни, обществени функции.

Тези два елемента са дали 
не само възможност, но изиск 
ват в начина на излъчване на 
кандидатите и подоготовките 
за престоящите скупщински из 
•бори дд се направи следваща 
квачка към демократизация и 
все по-голямо влияние на об
ществеността в кадровата поли 
тика. отделно в избирането на 
представителите за скупщини- 
те. За това прели всичко евн- 
детелствуват и Тезисите на Из 
пълнителння отбор на Съюз
ния отбор на ССРН за подгото 
вките за скупщинските избори.

Смисълът и съдържанието 
на тези промени са доминира
ли ц на първото заседание на 
избирателната комисия на Съю 
зния отбор на ССРН, където о 
собено силно са нагласени две

ПРЕД ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Публично 

излъчване на кандидатите
вече от това: всестранна оцен
ка на досегашните резултати и 
опити на представителните те
ла. дава ведно_ и възможност 
конкретно да се съгледат и ут 
въРАят непосредствени дълго
срочни задачи на общинските 
и други органи и действителни 
нужди на отделни територии в 
(развитието на материалната ос 
нова и обществените отноше
ния. А това ще помогне на гра 
жданите като държат сметка 
за всички тези моменти да из
берат на най-добрите кандида
ти проверени лица, способни 
да се борят за разрешаването 
на проблемите в средата, коя
то ги е избрала, но при това 
да се ръководят от общите же 
лания на по-широка обществе
на организация.

Приетите новини в подбора 
на кандидатите за представите 
ли в скупщинските тела на из
ключват нуждата за потециал- 
ните кандидати предварително 
да се .разисква в политически
те форуми в общините, 
те и републиките. Напротив. А 
ко при това се държи сметка 
за приетия демократичен на
чин, това може да бъде само е 
дно условие повече начинът на 
кандидатиране да получи дей
ствително емократичен хграк-

Б. Ш..

ап-

н

новини, които са от съществе
но значение 
влиянието 
мнение в кадровата политика.

В този смисъл, покрай друго 
то, се изтъква особено в излъч 
ване на кандидатите на всички 
по-раншии и на последните 
скупщински избори (когато за 
пръв път се приложиха начала 
та на ротацията и ограничаване 
на повтерно избираме) домини 
раха мнения и предложения 
„отгоре” т. е. кандидатите пра
ктично са избирани и гтреллаг3 
ни от активите в общините и 
местните организации. За да 
може в процеса на подготовки
те на скупщинските избори да 
се осигури по-широка инициа
тива на гражданите (влияние 
..отдоле”) в Тезиоите е предло 
жено (в това в предложение в 
избирателния закон и публич
но ще се санкционира) в изби
рането на кандидатите гражда 
ните ще могат самостоятелно

да се определят.
Самостоятелното определяше 

на гражданите (непосредстве
но обществено влияние при из 
бкрането и изтъкването на кан 
дидати за представителни те
ла) обезпечава се, именно, с 
вече предложената институция 

„предкандидатиране”. Ста
ва дума за това, че гражданите 
директно ще предлагат канди
датите за отбооници и предста 
вители. със забележка, че съ
бранията на избирателите са 
длъжни да приемат всяко отде 
лно предложение, разбира се,

трета отт отборннците) според 
избирателния закон, който е в 
сила. кандидатът е трябвало 
да има подкрепата на половина 
та от отборннците-.

за засилване на 
на общественото

Предимството на този начин
на кандидатиране не е само в 
това, че за една и съща пред
ставителна функция се избират 
(предлагат) повече, кандидати 
Нещо повече от това — възмо 
жност гражданите да се опре
делят за по-голям брой канди
дати. а това значи, ведно и ре 
ална възможност за всеки кан 
дидат всестранно да се разиск
ва въз основа на всестранна 
публична оценка да се изберат 
наистина ония, които имат най 
голямо доверие на граждани

на

ако го подкрепи и определен 
брой присъствуващи избирате
ли. За да могат отделните пре 
дложения да се въведат в кан- 
дидационната листа, необходи
мо е предложеният кандидат в 
избирателната единица (отдел 
но ако става дума за кандида 
тнте за Републиканските и Съ 
юзната скупщината) получи под_ 
креггга на най-малко на една

околии
те.

Трябва да подчертаем, че не 
става дума само за някакво 
формално — агитационно (пре
дизборно) даване 
пред избирателите. Нещо

на сметка
по- тер.
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Изборни конференции в местните организации на ССРН 
Власино-округлишка община От думи към 

конкретни дела
във

лио
МНОГО ИСКАНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ 

НА ГРАЖДАНИТЕ
Макар че все още не са за

вършени изборните конферен
ции въз всички местни орга
низации проведените в Клису
ра, Власина — Окрутлица и Ко 
строшевци дават достатъчно 
данни, кон въпроси поставят 
гражданите и какви са техните 
основни забележки по отноше
ние работата на местните сл га 
низания и подружниците на 
ССРН.

Електрификацията на клнсур 
ски район според всички пред
виждания трябваше да бъде 
готова до Деня на република
та. Това обаче няма да се осъ 
ществи зарад недостига на 400 
хиляди динара, необходими за 
изграждането на трафостанция 
Органите на управлението на 
земеделската кооперация

Божица и Власина — Округли- 
ца. Взетото решение още през 
миналата годшт в Центровете 
на районите Божица, Клисура, 
и Власина — Округлица да се 
построят обществени 
и да се определят места, къде 
то ще бъде забранено движене 
то на домашен добитък, все о 
ще не е влезло в сила.

ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕ
НИЕТО ЗАКЪСНЯВАТ 
В РАБОТАТА

В разискванията 
се изказаха и за изоставането 
на оргашгге на 
при Общинската скупщина. 
Гражданите — страни често са 
принудени да отиват в община 
та н по няколко пъти за едно

ССРН може да се заключи, че 
най-слаба активност е грояве 
на в центъра на комуната. Ви 
ната за това пада главно вър 
ху несистематичната работа на 
самото ръководство. Разисква
нията показват, че въпреки съ 
ществуването на две снабдите 
дни организации — земеделска 
та кооперация и търговското 
предприятие „Звезда” от Сурду 
лица в-цв Власина — Округли
ца няма месо, плодове, зелен
чуци и млечни гроизведения.

Културно-забавния живот ка 
кто в центъра на комуната, та 
ка и по селата също беше в 
дневния, ред на събранията в 
местните организации. Общ3 
констатация е, че бремето в 
културно-гросветната работа е 
паднало изключително върху у 
чителите, които без помощта 
на мадежкнте организации и 
на подружннците на ССРН не 
са в състояние да развиват то 
зи вид обществена Аейност 
Във връзка с това отново е по 
ставен въпросът за формиране 
на централна библиотека и а- 
ддптира.не или-изграждане на 
помещения за читалище.

Накрая гражданите от Вла
сина — Окрутлица (разискваха 
и по Въпроса за изграждането 
на водопровод, защото и таки
ва обществени сгради като ам- 
булантата, общината и основно 
то училище са без вола. Спо
ред предварителни изчисления 
за изграждането на водопрово 
да са нужни около 5 милиона 
динара.

Какго ни осведоми председа
телят на Общинския отбор на 
ССРН Милан Величков, всички 
поставени въпроси, забележки 
и заключения от изборните съ
брания в местните организа 
ции и подружниците на ССРН 
ще бъдат отправени до компе
тентните органи за разглежда
не и решаване, а по-късно гра 
жданите по подходящ начин 
ще бъдат осведомени за изпъл 
неннето з/лн неизпълнението им.

Изборните събрания в подружниците и местните организа
ции на ССРН са почти проведени. Отчетени са всички наши ус 
пехи, неуспехи и слабости в работата и сега можем,да сумираме 
забележките и предложенията на .касите по всички въпроси. С 
това обаче е завършена само половината от работата. Тепърва 
предстоят нови задачи, още по-трудни и още по-належащи.

Казваме още по-трудни, защото е необходим един поврат в 
цялата дейност на ССРН, прелом, който да допринесе щото пред 
ложепията и забележките на гражданите да не останат на съб- 

поставени, но да се пренесат до съответ-

клозети

ранггята, на конто са 
ните форуми. С други думи да се премине от казаното към кон
кретни дела. В това направление е доста направено през пос
ледните години — укрепихме доверието в Социалистическия 
съюз като най-масова трибуна на гражданите, но все още се 
промъкват въпроси без отговори, проблеми без практически ре
шения. Че това наистина е така достатъчно говорят ежегодно 
повтарящите се въпроси на събранията па ССРН, провеждани 
иа различни :равниги,а, на събранията па избиртелите ити.

За илюстрация да приведем' само забележките па гражда
ните за дейността на земеделските кооперации. Никаква но
вина пе е, казайа с това, че кооперациите гледат само своите 

основната им дейност се приравнява изклю-

граж даните

управлението

в
тесни интереси, че 
чително до търговия и че са занемарили кооперирането както 
в полевъдството, така и в животновъдството. Същите забележ 
ки датиарт от преди две-^три години. А ова явление, присъщо 
на кооперациите ,от всички наши ком.уни е спирачка за разре
шаването и на много други проблеми. Не можем да не се съг
ласим с мнението на гражданите от район Забърдие например, 

електрификацията на селата и досега е могла

да*ш Ш: |ш
" ч"-'

че акцията по
да се завърши, ако кооперациите бяха пристъпили към изку
пуването иа всички селскостопански произведения, а пе само 
на добитък

ш ,1 УШ ша«
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Или въпроса за снабдяването на града с плодове и зелен
чуци. Ако започнем да прелистваме протоколите от събранията 
на подружниците, местните организации, събранията на изби
рателите, ги,е видим, че м този въпрос не е пое. Ако преровим 
архивите на Общинската скупщгша,. на Общинския ендика
лен съвет, па Обгцинския отбор на ССРН ще намерим безброй 
информации., копетатаиу.и и ре\иения, че е необходимо да се 
подобри снабдяването на града, но. ..

ГЙ?’ V >
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И всичко свършва с това многоточие без да се предприе
мат конкретни мерки за разрешаването на този проблем. А та
кива проблеми има още много.

Мисълта пи е, не нищо не сме направили, ако само сме 
изслугиали мненията предложенията и забележките на граж
даните, ако те са останали в протоколите. Те трябва да си про
бият път съответние форуми и органи, които са длъжни да 
ги решат. , . . -

А от това, колко и как зачитаме мнението на гражданите, 
зависи, и тяхната инициатива в изпълнението на обществените 
работи.

Ьж ч-ч-:.
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решение, жалба или молба. Та 
кива оплаквания на граждани
те за работата на органите на 
управлението можеха да се чу
ят в Божица. Клисура и във 
всички по-отдалечени 
комуната.

Клисура още в началото на та 
зи година бяха взели решение 
да се отпуснат 400 хиляди ди
нара за построяване ка трафо 
станцията, но сега заявяват, 
че службата на общественото 
книговодство не позволява от
делянето на такива средства. 
Според данни на земеделската 
кооперация произлиза, че тя и 
ма във Фонда за общо потреб 
ление 820.130 динара, които мо 
гат да се употребят за тези це 
ли, ако разбира се има добра 
воля и желание да се помогне 
на селото, което е вече събра
ло над 1 милион динара. На съ 
бранието в Клисура граждани 
те се изказаха, че ако коопера 
цията ще трябва да се отложи 
за идната година.

Д. Йотов
села на

ПРЕДПРИЯТИЕ 

С МНОГО ПРОБЛЕМИ
ВЛАСИНА — ОКРУГЛИЦА: 
СНАБДЯВАНЕТО И КУЛТУР 
НО-ЗАБАВНИЯ ЖИВОТ — 
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

Комуналното ят цех, например работи в не 
довършените помещения на 
училищната сграда. Там усло
вията са много /трудни, особе
но през зимата, защото помеще 
нията не могат да се отопляват.

Останалите

От анализа за работата нао1 
делиите местни организации на

предприятие 
,.Услуга" ще строи свои поме
щения-

Босилеградското предприятие 
„Услуга" отдавна търси начин 
да задоволи нуждите на граж
даните в Босилеград, но при 
това среша големи трудности. 
То не може да изпълни своите

Д. Йотов

РАКИТА

Когото селото е единно му цехове 
се намират в стари нехигиени
чни дюканчета из целия 
град.

Предприятието през тази го
дина забележи вече първите ус 
пехи. На деветмесечието е има 
ло около един милион динара 
печалба. Рабртниците полагат 
усилия да създадат средства за-, 
построяаване на помещения. В 
разрешаването на този проблем 
учествува и общината. Тя е 
обезпечили строителна 
при старата ветеринаря стан
ция, където ще се изграждат 
бъдещите помещения на „Ус
луга'^ За сега предприятието 
има около 5 милиона 
обезпечени

задачи на първо място поради 
недостиг на производствени по 
метения.

Предприятието има строите
лен отдел, който всъщност н 
работи най-добре. Там са заети 
над 100 работника, които и при 
недостиг на добра механизация 
постигат добри .резултати. През 
таз игодниа те строят няколко 
важни строителни обекта в 
Босилеград.

Останалите цехове — тенекп 
джийскшят, браварскня/г, сто
ларският, металостругарскнят и 
други Нямат особен успех в ра 
бота и зарад лошите помеще
ния, в които работят. Столарски

ДА ЛИ КООПЕРАЦИИТЕ 
ЩЕ ПОЧЕРВЕНЕЯТ 1 Макар че в Ракита — село 

са останали
откриване на читалище в село 
то. Въпреки пасивността на та 
зи край селото вече разполага 
с 50 раднопарата, получава 6 
броя „Комунист", 20 броя 
„Братство", 5 броя „Борба", 5 
броя „Политика" и 50 броя 
„Другарче".

В програмата на подружшща 
та ССРН за предстоящата дей
ност е довършвансто на учи
лището и на пътя Ракита—Звон 
ци, подобряването иа селското 
стопанство и животновъдството 
и широката и разнообразна 
дейност в рамките на седемго
дишния план на развитие на 
Бабушгпгшка комуна.

на печалбари 
само старци депа и жени, ак
циите на подружиицата па 
ССРН не прекъсват. Миналата 
година започна строежът на 
ново училище, за което населе 
нието от Ракита с доброволен 
труд и самооблагане участвува 
с МОО.СКХТ динара, докато Об
щинската скупщина отпусна 
400.000 динара.

През тази година населеиие- 
те от Ракита чрез самооблага
не даде още 120.000 динара за 
довършване на училището и 
за построяване на мост, който 
свързва училището със селото.

За свързването на селото с 
далеко провода Власгш.а селяни 
те сами докараха 50 стълба за 
главната линия. докато за из
граждането иа електрическата 
мрежа в селото всеки жител 
даде гго 10 доброволни дни ра
бота. В тази акция особено се 
изтъкнаха Методи Костов, Алек 
саидъР Златанов и Джордже Ма 
каич, както и учителте от ос
новното училище, които се от 
казала от лятната ваканция и 
останаха в селото все до завъ
ршването на електртгческата 
мрежа.

В построяването на пътя Ра
кита—Звонци селяните масово 
участвуваха със самооблагане 
и доброволен труд.

Подружиицата на ССРН е 
предприела мерки и за активи
зиране на кул 
живот в селото.

Гражданите почти на всички 
изборни събрания в местните 
организации изнесоха своите 
забележки за дейността на земе 
делските кооперации. Според 
техни изказвания Не обръщат 
никакво внимание на подобря
ването на селското стопанство, 
не проявяват никаква инициа
тива за коопериране и сътруд
ничество с частните произволи 
тели. Основна тяхна дейност е 
изкуственото и търговията. Но 
и изкупването е ограничено са 
мо на едър и дребен добитък, 
докато за останалите произве
дения, които изискват търсене 
на пазари и по-голяма актив
ност, не се предприемат никак 
ви мерки.

На събранията можеха да 
се чуят и забележки Във връз
ка с незачитането на взетите 
решения за спазване иа обще
ствената хигиена в Клисура,

ПЛОщ

динара 
средства за това 

Б. Н;страсне.

Богдан Васев

БРАНКОВЧАНИ ПОСТРОИХА ЧЕШМА шЯШн|
Една успешна акция в Браи. 

ковци, Босилеградско е към- 
своя край: По почин на Социа 
листическня съюз в селото е

•-'Ч

доведена вола за пиене; а тези 
дни ще бъде приключен строе
жът и на чешмата. С това ще 
бъде разрешен едни належащ 
въпрос в селото:

И училището в Ераикошш 
сега е обезпечено с вода:

тази доброволна акция 
участвуваха венчки жители от 
Брагпсовцн като дадоха 110 тру 
До дни и събраха към 200:000 
динара за строителен материал 
и водопооводни тръби:

Известни парични - средства 
са взети и от аюцште по зале
сяване.

В

ио-забавнияТЕоиастоящем 
се разглежда възможността за

Домът иа ловците в Босилеград който е в строеж, щс бъДС 
хубав мъсто за отдих и почивка.В. В.
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Зайочпаха изборите в местните организации па ССРII

СМцеСм^&нщ
Ш ХРОНИКА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В ЦЕНТЪРА 

НА ВНИМАНИЕТОй
к.

тра критика към Общинска/га 
скупщина и някои, нейни орга 
ни, които не държат достатъч
но сметка за правата на хора/- 
та. В течение на тази година 
гражданите 
жалби, между които има и ано 
нимпи и които в ловенето слу 
чай са правилни. Това произли 
за отам, че често пъти неху- 
манно се подхожда, към разре 
шаване на някои жизнени въп 
роси на хората. Организациите

то електрификация на селото, 
изграждане на училища, чеш
ми и др. Връзките с коопераци 
ята също така остават на заден 
план. Вината за това положе
ние пада и върху кооперация 
та и върху организациите на 
ССРН, които не са могли да на 
мерят подходящи форми за ра 
бота. При това могат да се из 
тъкнат повече грешки па коопе 
рацията, която със своите пос
тъпки понякога отделя хората

На 8 ноември т. г с провеж
дането на изборни конференции 
в местните организации на 
ССРН ..в Димитруовград, Каме
ница и Смиловци започнаха из 
борците конференции в Димит 
ровградско. На всички конфе
ренции бяха отчетени постигна 
тите резултати из дейността па 
организациите във Висок, Забър 
дие и район Димитровград.

Конференциите започнаха в 
присъствието па представители

ЗАБРАВЕНО ОБЩЕСТВЕНО 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ са отправили 25

Повод за такъв надслов е едно събрание на избиратели
те, устроено в село Паскашия.

Присъствуваха много хора, избиратели. Разискваха за 
всичко и стана дума и за това кой е техният предствител в Об 
щинската скупщина — с една дума, кого са избрали за отборник.

Установи се обаче, че избирателите не знаеха точно кой 
е техният общински отборник. Имаше спорове, догадки, пред
полагания но никой не беше сигурен че е този или оня.

Случката изглежда търси два отговора: Възможно ли е из 
бирателите на едно село да забравят кой е техният представи
тел в Общинската скупщина, и дали този отборник, когото са 
избрали еди-кога си се е вестя вал пред своите избиратели 
да побеседва с тях, да ги осведоми за работата на този най- 
високо поставен орган на властта в комуната.

Това, че хорчата са забравили кой е техният представи
тел може да се оправдае именно с въпроса за посещавнето им 
от страна на отборника. А второто — неидванетон на отборника, 
едва ли може да бъде оправдано. Не може, защото иеидването 
му е всъщност неизпълняване на функцията, дадена му от 
бирателите и установена с разпоредбите на основния общински 
закон — Устава. —-----

Да цитираме: член 142 на Общинския устав определя, че 
„отборниците са длъжни да присуствуват на събранията на 
избирателите в своите избирателни места, да запознават изби
рателите с работата на скупщи ната да сътрудничат на съотве, 
тен начин с местната общност, органите на обкцественото самоу 
правление, с трудовите и обществено-политически организации 
от своя терен.”

111111 Еж
Iтяж

из-

В член 144 пък се казва че те са длъжни да поддържат
постоянна връзка с гражданите и с организациите, които ги из 
бират, и предварително да ги запознават с всички по-важни 
въпроси, по които решава Скупщината.

Случаят от събранието в Паскашия е взет само за при
мер и да напомним на отборника и на други отборници, че за
дълженията, особено обществените не могат да бъдат пренебре 
гвани. Същевременно този случай е подходящ да напомни на 
избирателите, които не] виждат своите избрани представители за 
тяхното право и задължение да искат своите представители усъ 
рдно и съзнателно да упражняват своята функция в изборния 
орган.

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ В ПРО ИЗВОДСТВОТО
на Околийския и Общинския 
отбор на ССРН •— в Каменица 
присъствува Георги Алексов, 
секретар на Околийския отбор 
на ССРН от Ниш и в Димитров
град Драголюб1 Деянович, секре 
тарна Околийския отбор на 
ССРН в Ниш.

от кооперацията. Кооперация
та също така слабо се занима
ва със земеделско приозводст- 
во. На заседанията на управи
телния отбор на пример от 96 
точки в дневния ред само 11 се 
отнасят др земеделското произ
водство, а на кооперативния съ 
вет от 45 въпроса само 8 се от 
насят до земеделското произ
водство.

В доклада бе отправена и ос

на ССРН също така не са дей
ствували за подсичане на коре 
ките на тези отрицателни яв
ления. .

В доклада

Б. Николов

накрая се дават 
конкретни задачи за разреша
ване на тези въпроси, от органи 
зациите на ССРН.

Конференцията избра нов уп 
равителен 
организация. За председател бе 
избран Славчо Божков.

Модернизация на учениче
ската работилница при ги
мназията в Димитровград

На трите конференции деле
гатите проявиха голям интерес 
към непосредствените задачи в 
районите, където работят, а ка 
то главна задача изпъква само 
управлението.

В едночасовия доклад на пред 
седателя на местната ооганиза 
гия на ССРН в Димитров
град ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ бяха 
отчетени постигнатите резулта
ти през този период. Организа'- 
циите на ССРН са успяли да 
обхванат всички проблеми от 
нашия обществен живот и да 
ги разрешават. Затова и интере 
сът към организацията е по-гол 
ям. В отчетния период броят на 
членовете е нарастнал с 809 но 
ви членове така, че сега мест
ната организация в Димитров
град има 2.700 члена.

Почти всички подружници 
проявиха интерес към разреша 
ване на своите проблеми и със 
своята активност приближиха 
трудовите хора по-непосредст- 
вено да участвуват във разре
шаване на ежедневните пробле 
ми в комуната. По инициатива 
на организациите на ССРН_ця- 
кои отборници
пред избирателите (Димитров
град I район, Градини, Радей- 
на). На тази среща с отборници 
те гражданите даваха предло
жения за изпълнението на ня 
кои задачи и искаха отговор от 
Общинската скупщина. На кон 
сЬеренцията бяха остро крити
кувани ония отборници, които 
не изпълняват правилно своя
та дължност и не осведомяват 
своите избиратели за работа на 
Общинската скупщина. Там къ 
дето съществува добра връзка 
между организациите на ССРН 
и Общинската скупщина 
решаването на някои комунал
ни и стопански въпроси е съз
дадена добра политическа 
ссЬера и трудова активност.

отбор на местната

Каменица.Благодарение на усърдната 
помощ от страна на някои ди 
м игров градски стопан ски пред 
приятия и Общинската скупщи 
на гимназията в Димитров
град извърши модернизация 
на ученическата работилница. 
Така през миналата учебна го 
дина Общинската скупщина бе 
подарила на гимназията едни 
стари коли. Частите на тези ко 
ли се използваха за нуждите 
на работилницата, а моторът е 
монтиран в работилницата и 
служи като нагледно средство.

за работа — комплект алат за 
дървообработване. За тази цел 
гимназията е изразходвала око 
ло 500.000 динара.
В скоро време ще се работи спо 
ред направения план. Между дру 
гото предвижда се производст
во на някои артикули в коопе 
рация с местното предприятие 
„Механик”. По кГгение на ди
ректора на гимназията Методи 
Георгиев това съвместно произ 
водство на гимназиалната рабо 
тилница и предприятието ,,Ме 
ханик” освен педагогическия е 
фект ще има и огромно влия
ние за материалното положе
ние на .работилницата и нейно 
то по-нататъшно развитие. С 
такова уверение и главният ма 
йстор в работилницата Борис 
Петров, който все още върши 
подготовка за изпълнение на 
плана за тези учебна година.

ТРУДОВ ДОГОВОР Ш ДЕЛЕГАТИТЕ ОТ ВИСОК
Конференцията на местната 

организация на ССРН в Каме 
ница правилно насочи работата 
на подружниците в разрешава 
не на най-съществените въпро 
си от социалистическото преоб 
разуване на селата във Висок. 
Докладчикът Никола Николов, 
председател на местната орга
низация подчерта, че връзките 
между организациите на ССРН 
и кооперацията „Сточар” са най 
важни в преобразуването на се 
лото.

В доклада бяха изтъкнати и 
условията, при които работят 
подружниците. Повечето орга
низации имат помещения за ра 
бота, които не са добре обзаве 
дени, но в Каменица организа
цията. няма условия за работа, 
защото няма подходящи поме
щения за работа.

През отчетнияМежду димитровградс ките 
предприятия „Механик" даде 
най-значителна помощ. Колек
тивът на това гезеприятие пода

период органи 
във Високзациите на ССРН 

най-голяма 
вили

активност са проя 
в комуналното изгражда 

не на своите селища. За почист 
ването на пътя Брайковци — 
Видлич са дадени около 5.000 
трудочаса на стойност от 400.000 
динара и построен мост на Ка 
менишка река. Стойността на 
тази акция възлиза на 200.000 
динара. За поправката 
от КамениШка река до граница 
та също са дадени над 5.000 трудо 
часа който няма 
завърши без

ри един струг за обработка на 
желязо. Работилницата разло- Кооперацията във Висок 

рудничи със производителите 
и в дейността си за подобрява
не на жизненото равнище на 
хората може да служи за при
мер. Тя подобри овцевъдството, 
кооперира огромна част от зем- 
лата. В десетина овчарници се 
отглеждат около 5000 овце. В 
близко бъдеще кооперацията ще 
има 11.000 овце. В няколко 
оперативни блокове се намират 
около 200 хектара обработвае- 

и необработваема площ. 
Местната

сът
лага и с една универсална ма
шина за Дървообработване. Ос 
вен машини (работилницата и- 
ма тридесет работни места, о 
бзаведени с най-основен алат дадоха отчет1 Б. Ник. на пътя

да може да се 
помощта на Об

щинската скупщина. В 
те акции най-много са участву 
вали членовете на подружници 
те от Сенокос и Болевдол. В Ка 
меница е построен 
Обаче в Каменица 
остава

ко-
НАШАТА ФОТОКАМЕРА ЗАБЕЛЕЖИ. . . местни

ма
организация 

ССРН има 8 подружници с 675 
члена или 60 на сто 
избиратели в района 
та организация, 
процент обхванат в 
ите на ССРН се дължи 
бата активност

на
един мост.от всички 

на местна 
Такъв малък

и занапред 
неразрешен проблемът о- 

коло снабдяването 
вода за пиене.

В разискванията

на селото сорганизаци
на сла

на някои ръко
водства на подружниците 
сиерите като не събират редов
но членския "внос и своеволно 
изключват членовете от 
зацията на ССРН.

Културно-просветния 
на село значително е подобрен 
през последните две години В 
селата са
32 представления, 25 политичес 
ки информации, а 
повече се разпространява. За
бележително

по най-важ 
задачи на организациите 

участвуваха голям брой 
ти, между които Димитър Ми- 
тов, Тодор Ташков, Аспарух 
Николов, Виктор Геров, Нико- 

Георгиев, Иван Найденов, 
Асен Гацев, Асен Соколов, Ге- 
нали Ставрев. Брана Ташков. 
Илия Ранчев. На конференция 
та говори и Георги Алексов, се 
кретар на Общинския комитет 
на СКС в Димитровград.

За нов
ната организация бе избран Ва 
сил Гъргов.

ните
и кав раз- делега

органиатмо
ла

живот
Докладчикът отправи крити

ка към някои подружници, кои изнесени 20 сказки.то не участвуват в социалисти
ческото преобЬазувание 
лрто. Такива организации 
че са работили за

на се- 
пове 

разрешава
не на комунални проблеми, ка-

печатът все
председател на мест-е увеличението на 

транзисторите. Сега във Висок 
има над 70 транзистора.

ДюлгерътБ. Николов:
Б. Н.
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Заиисано в клисурскошо осмоюдишношо училище Власина Округлица

БЪДЬЩет° ПРИНАДЛЕЖИ НА ТЯХ, 

МАЛКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УПРАВИТЕЛИ
: :*

Здравното осигурява
не пред организаци

ите на ССРН
Притиснато от всички стра- Още през тази 

ки с всички гористи х-ьлмове, 
по които лениво пъплят сивите 
есенни мъгли, в тясната котло 

буйната Ерма е село

'месец вероятно 
ще стъпим в преговори 
кой частен стопанин 
на на парцели.

А как функционира само
управлението 
кооперация? 
ме се ние.

— По тези

снабдяват с всичко необходимо 
тук. в училището 

Има '
на проведохме и доброволна а 
кция за събиране 
Събрахме общо 10.000 килогра
ма шипки, от конто сме взели 
500.000 динара.

Тези дни във всички подруж 
кипи на Социалистическия съюз 
във Власнна-Округлишка общи 
на ще се състоят събрания 
на конто активисти ще изнесат 
информации за .разширеното 
здравно осигуряване на селско 
стопанските производители. Ще 
присъствуват представители на 
Околийския завод за социално 
осигуряване. Целта на тези съ
брания е да се чуе мнението на 
гражданите, за да може след 
това да се пристъпи към прила 
гане на разширено социално 
осигуравяне.

На същите събрания ще се 
изнесат информации за седемго 
годишния план за стопанското 
развитие на общината. След 
разнсквашгята мненията на 
гражданите ще бъдат предста
вени на органите на управлени 
ето за изготвяне на проекта за 
седемгодишния план, който по- 
късно ще бъде разгледан на 

на изб1грателите 
всички райснн на общи-

с ня- 
за размя на шипки.

ли кооперацията някак
ви приходи от тази продажба?

— Разбира се. имаме отстъп
ки от всяка продадена книга и 
ли помагало, а те възлизат на 
100.000 динара годишно.

— Значи ли това, че остана
лият оборот е от собственото 
производство?

— Да, намеси се директорът.

вина на
Клисура. Всичко е натежало от 
влага, от пушек от ситния есе
нен дъждец който няколко дни 
не престава да вали. През това 
студено дъждовно утро само 
редки погьрбени минувачи и 
ученици, които се стичат от 
околиите баири, скачат от ка
мък на камък по калните ули 
ци и изведнаж чули училищ
ния звънец, се втурват из гьо
ла към училищния двор.

Тук, в това училище, един
ствената фабрика за интелиген 
ция, както попутярне во нари- 
чават в тази печалбарск.» край, 
всичко и непрекъснато е в стро 
еж. Точно над, почти и новата 
сграда, вече се виждат конту
рите па пс-нова. подготвените 
тръби за водопровод, разхвър
лен строителен материал. От 
дясната страна на училището е 
стопанският двор на учениче
ската кооперация 
нашето посещение.

И докато с прнслужничката 
разглеждаме малкото стопан
ство — птичаринка, мнннатюр 
пата свинеферма зайчарника 
фазаните, гълъбите, от учили
щето излязоха директорът к 
преподавателите.

— Това малко стопанство за

в ученическата
заинтересувах- Как разпределяте тези

средства?
въпроси ще пазго 

управде-
— отговори с широка ус 

мивка директорът.

— Кооперативният съвет взе 
решение тези средства да се у 
потребят за построяване на во 
допровод и за доставка на уче 
бии помагала за подведомстве
ните отделения- Всяко отделе 
ние ще получи съответното на 
събраното количество 'шипки. 
От тези пари ще дадем помощ 
и на бедните ученици и сира
четата .

След като завършихме разго 
вора с органите на самоуправ
лението останахме сами с дире 
ктора и преподавателите.

варяте с органите на 
нието

Ш

1

— Вижте какво, другарю — 
обърна се той към мен. доло
вил вече мисълта ми. — В слу 
чая не е толкова важен фина
нсовият момент, приходите, ко 
ито наистина не са за подценя 
ване, но далеч по-важно е, че 
гн подготвяме за добри произ
водители и управители. И ако 
сега малкият магазинер Митко 
има в касата дефицит от 800 ди 
нара, ние сме сигурни, че утре 
това няма да му се случи. И 
не само на него. Да ме гово
рим за оня възторг в работата 
когато съзнават че това е тях-

събранията 
във 
ната.

целта на А-

„Механик44 е още да
лече от секретните 

бравиШщ
Птицефермата на кооперацията Построяването на фабрика 

за секретни брави е в течение. 
Сградата почти е завършена» 
Поради недостиг на материали 
на пазара още не е разрешен 
въщюсът с водоснабдяването 
и канализацията, Също така и 
електрическото осветление о- 
ще не е включено въ» всички по 
мещения, В течение е строе
жът на трафопоста, Монтажът 
на машините за производство 
на секретни брави се предвиж
да до началото на месец март 
1965 година, а пусковият срок 
за през месец май 1965 година.

пет години съществуване е на
правило оборот повече от 5 
милиона динара — взе днректо 
рът да изнася сухите данни за 
ученическата кооперация. Само 
от продажбата на свине и пра 
сета — 23 броя тази година — 
взехме около 120.000 динара. В 
отглеждането на свинете и по
добряването на породистия съ
став сме превзели малко и от 
дейността на земеделската коо 
перация. Ние отглеждаме само 
добри породи — йоркшнр, мо 
равка итн. и прасетата от тях 
продаваме предимно на селяни 
те. Покрай това отглеждаме 
зайци, кокошки, фазани, гълъ
би и пчели.

С какво например храните 
птиците?

— О, имаме и свое малко коо 
перативно имение к-ь-м 4,5 хек 
тара с тополови насаждения.
Мелиорисали сме го и тревата 
продаваме. Имаме 3 декара по- Бранислав Митич, председател 
дарък от земеделската коопе- на управителния отбор. На об 
рация. която засаждаме с кар щото събрание председателят 
тофи. детелина, овес.. _Тази го ма кооперативния съвет изнася 
дина очакваме Общинската отчетен доклад за едногодишна 
скупщина да ни отстъпи 20 хек та д-мност

но. че те го произвеждат, раз
полагат и разпределят средства 
та. И ние сме сигурни, че 
когато утре напуснат това учи
лище, ще бъдат напълно подго

На межучасиеето се срещна
хме с членовете на управител
ния и на кооперативния съ
вет.

— Всъщност от продажбата на 
книги и помагала за пет годи
ни сме взели около 500 хиляди те
динара, а останалите са от про 
дажбата на собствени произве
дения. Чистият приход на коо- твени за трудните задачи, кои

то гн очакват в нашите гтред-
— Какви въпроси ре/шавате 

на заседанията на самоуправн 
телните соганн?

— Решаваме за изразходване 
то на средствата, за цените на 
нашите произведения, за добро 
волните акции, конто трябва 
да проведем в течение на води 
ната —- каза най-старият член 
на кооперативния съвет Лейка 
Иванова. В разрешаването на 
тези въпроси ни помагат препо 
давателнте като при това и ние

перацията в момента възлиза 
на 1.453.575 динара.

Другарю директор — обади 
се пак Денка Иванова — залее 
яването и събирането на шип
ки Залесили сме 20 хектара в 
..Граевица” с акция, бор, брези 
и ясен и 3 километра дърворед 
с тополови насаждения край 
пътя. От тези акции, в които у 
частвуват всичките 726 члена 
на кооперацията, горското сто 
панство ни дава всяка година 
награди. Освен това тази годи-

приятия и учреждения 
Да. и мие сме сигурни, че 

многото Легаси, многото Митко 
вци, завършили тази наистина 
единствена шкода на самоупра 
вление, ще се наредят утре в 
челните редици на хилядите 
наши квалифицирани произво
дители и управители.и те сме отговорни за своята 

работа гред училищния съвет.
— В края на всяка година 

провеждаме и общо кооперати 
сно събрание, на което присъст 
вуват делегати от подведомст
вените отделения

Димитр-ьр ЙОТОВ

ЕСЕННИ АНИ В БРАННОВЦИдобавя

работна ръка. Жена ми е инва 
лнд, п-ьк' и на мене ми тежат 
годините. От такива ииви, като 
тая, нямаме много полза не се 
отплаща ни за вложения труд. 
Тютюнът е друго. Само че нови
ните някак си трудно се проби 
ват през нашите планини. Свик 
нали сме страстно'да сеем и са
дим това, което старите са го 
сеели, а за сметка не е гледа
но. Но ще посвикнем и ние с 
новото, нали пълни кесиите.

Девойчето гледаше в земята. 
Старецът пресече разговора и 
се надигна да започва работа. 
Не оставаше ми друго но да го 
оставим да завърши планира
ната си работа.

Слънцето се скри в облаци
те. Високо над селото в „Мур- 
говица" се раздаваха човешки

Джипката направи завой, и 
спря. Една малка котловинна, 
няколко къщички в нея и вели 
колепно красиви зъбери от
страни... Това е Брановци — 
центърът.

Жива душа няма. Хората, по 
лзвайки хубавите дни, са още 
по къра Природата пък — са
мо да се възхищава човек. 
Близката гора, загубила ляТна- 
та свежест, е все тъй хубава и 
с бакърепоче,р вената украса, 
вечнозеленият бор в средата 
на селото, издигнал се високо- 
остава непобедим в двубоя с 
есента.

Първи впечатления .. Може 
би лъжливи.

С бързи крачки насреща ни 
иде планинец, с мургаво лице, 
с малко разсеян поглед. Поза 
гледа се в нас и спря.

— Спешен случай, другари. 
Един мой съсед е Още от сно
щи в безсъзнание.

Побързахме в местната кан
целария. завъртяхме телефона, 
чакахме, викахме, сърдехме се. 
Търсехме Босилеград — здрав 
ния дом, но телефонът остана 
глух. Неделно време Бранков- 
ци няма телефонна връзка с 
Босилеград, а ето, става въп
рос за човешки живот, иа два- 
десеттригодишен младеж, кой 
то трябва да умре, може би за 
рад телефонна връзка само.

Планинецът нервничи, крачи 
ситно — ситно из стаята, стис 
каш юмрук. Малко след това е 
дин воловски впряг се зададе 
от падината.

Джипката беше готова. Хвър 
лиха чергите от болния. Той 
лежеше неподвижен, със затво 
репи очи. После поотвори очи, 
но погледът му беше мътен, 
сив.

кооперацията,

гласове и металически звън на 
кирки и лопати. Десетина хора 
залесяваха. Но чудно, все ста-

мадеж.нито единри хора.
През есента те не стоят в село, 
а са някъде из страната по сг.ро 
ежите, за да обезпечат и някоя 
друга пара за зимните месеци. 
Ще се завърнат с първия сняг 
зарад зимните седейки и шум
ни сватби.

И без тях... шийките иа 
живота
четири години тук са офор- 
мепн 200 хектара нови гори, а 
ще ги има и повече, защото за 
лесяването е присърце и на 
старите хора.

Една приятна разходка из се 
леките махали 
пътечки, изправят се гред нас 
баири, оставят зад нас малки 
едмокатови къщи, орачи с дре 
бнички крави* с наведени гъР 
бове пал палещниците, които 
не толкова енергично секат сох 
кавата пръст и коренищата. 
Дядо Атанас и можеби внуч
ката му бяха първите орачи, 
конто пооправяхме да си отпо_ 
чин ат.

тъчат. Засе

***

На събранието на подружница 
та на ССРН бе оживено. Док
ладващият отпи една глътка 
вода и продължи. Нямаше 
фраза, но ясно изказване за 
постигнатото и за това което 
трябва да се направи. На дне
вен ред бяха местните пробле
ми — Пътищата на първо мя- 
стоЩа решеникта не се изхаби 
много рреме. Пътищата да се 
поправят, училището е решено, 
вода вече има. А после и дру
го: пощата. В селото понякога 
писмата пристигат с двайсет 
дни закъснение, телеграмите с 
по десетина дни някога, 
щата е далече само девет кило 
метра. Xерата казаха: не е да
лечината причина, но не е из
ползвано всичко да се уреди 
Въпросът по службена линия 
на място.

Есенното слънце слезе зад 
върховете на запад. Ние си за
минавахме. Няк-ьДе по пътя за 
Босилеград срещнахме линей
ката на босилеттрадския здра
вен дом. Шофьорът не спря. 
Само с ръка ни даде знак, че 
болният не е издържал н сега 
го връща.
‘ А

Младите кооператори отглеждат и св!уче йоркширска порода
финансов отчет и се избират 
нови членове на самоуправите 
лните органи.

— Всеки трети месец се из
бира нов магазииер на учениче 
ската кооперация — казва Ми 
тко Димитров, член на коопе
ративния съвет и сегашен мага 
зииер. Ученическата копера- 
ция, казва той, разполага с 
всички учебници и помагала, 
така че машите ученици се

лъкатушат

тара площ в местността Граови 
Ца и тогава ще можем да раз
ширим нашето кооперативно
стопанство.

— Имаме нужда от една пар 
Чела за огледи с различни кул 
тури. Чухме, че тази почва е 
твърда благоприятна за оттлеж 
Дане на тютюн и ако имахме 
такава парцела, щяхме да пред 
ложим и на 
Аа отглеждат тази

— Земята, се отплаща, ако 
не я забравиш, и ако си изку
сен да я ползваш. Инак. Ора
чът бе седнал край плуга, мо
мичето. порозовяло от полъха 
и от есенното слънце стоеше, 
загледано в земята. Дядо Ата
нас е виден тютюнопроизводи
тел от Бранковци, макар че са 
мо две тригодишен опит има 
в отглеждането на тая култу
ра. Тази година е отгледал
50.000 стръка тютюн а в идущата 
вече е решил. ще отгледа над
100.000 стръка, защото:

— Голяма е ползата от тая 
работа — ни съобщи старикът 
— аз например нямам здрава

нашите съселяни 
култура.

а по-

Новипи ош земеделските кооиерации

ЗАПОЧВА ИЗКУПУВАНЕТО НА 
ЯБЪАКИТЕ В БОСИАЕГРАДСКО

Земеделскавпол г. ««операция „На-
редък в Босилеград започна

-изкупуването иа ябълките, 
вече са изкупени към 20 000 кг.

предвижда се тази 
оьдат изкупени всичко 80.000 
килограма. Босилсградските ябъ 

Щ® &ьдат 'Продадени на

предприятията „Шайкаш“ от 
Жабал и „Польопривредник" 
от Лесковац.

Пърро качество кооперация» 
та заплаща по 95, а останалите 
од 70 до 50 динара един кило
грам в зависимост от качество 
а сорт.

есен да

Джипката запраши по пътя 
за Босилеград.В. В. 1. Велинов



БГАТГТВ*

Но за реализацията на този 
замисъл трябва някой да се за 
стъпи. Някои служби от Общи 
пата трябва да надникнат в 
квартирите на учениците. Тряб 
ва да се прекъсне с формално
то посещение на квартирите 
страна на класните наставяй 
ци. И тогава сигурно край мо 
Аерпите учебни помагала в пе
тък. събота и неделя вместо 
на път за село учениците що 
могат да заседнат край тези 
(нищо нямаме против тях) мо 
дерни и съвремеии пособия, 
които сега едвам ли напълно 
се използват.

вград още в I клас
запознават с готвачество 

то. Техпото меню е твъРДе ог 
раиичено, но го им 
много трудности и горчевипи в 

живот. 13 техните

започват
да се

създава

ученическия 
квартири могат да се намерят 
картофи, фасул. маст. През зи 
мата свинско месо, сирене и 
сланина. Най-трудно им е през 
пролетните дни, когато храна
та бързо се разваля, а някои 
продукти ги няма и па село.

Ако в събота и понеделник 
ауътув(а,те в Димитровградско 
ще срещнете много ученици, 
крито донасят храна за през 
седмицата от най-отдалечиите 
краища на общината. Не ряд
ко някои ученици остават през 
седмицата без храна и едвам 
чакат събота, за да отпътуват

На снимката: Алекса Тошков, Миряна Мишева, Иван Иванов, Слободаи Кръстич, Асен Стоя
нов и Милча Рапгелов.

УЧИЛИЩНАТА МЛАДЕЖ ЗА СПОИТЕ ПРОБЛЕМИ
Богдан Николов

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВОна село.
"ЧМОЖЕ ЛИ ТОЯ УЧЕНИЧЕС

КИ ПРОБЛЕМ ДА СЕ РАЗ
РЕШИ?

ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН 
В ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕТИРИ
ХУДОЖЕСТВЕНИ
ИЗЛОЖБИ

(БЕСЕДА С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД) \

Всички казват, че може. Но 
проблемът остава неразрешен • 
и нашите ученици квартируват 
при твърде иехигиеиически ус 
ловия а тгяхната прехрана е не 
достатъчна.
Много хсра дават конкретни;нре 
дложения: да се огкрис менза, 
в която учениците дават проду 
ти да .заплашат малко пари и

В двадесетгодишната си ра
бота след освобождението гнм 
назпята в Димитровград е раз 
решила много трудности, кон
то са пречили в нейната рабо. 
та. Днес тези проблеми напъл 
но са разрешени или са на път 
да бъдат .разрешени. Гимнази
ята има достатъчно учители за 
всички предмети, съвременни 
нагледни средства 
фони, диапроекторн, работил
ница, богата библиотека. Вснч 
ко това допринася обучението 
да бъде съвременно и по-резул 
татно. Обаче остава един про
блем, който никога н от нико
го още пе е поставен офпцнал 
но. Това е въпросът за прехра
ната п квартпруването на уче 
нпцнте.

Далн съвременните нагледни 
средства, работилница, библно 
тека и другите училищни посо 
бия могат напълно гравлно да 
се използват ако ученикът, и 
ма толкова много проблеми по 
прехраната и жилището? Дали 
тези неразрешени въпроси влн 
яят в обучението и възпитани 
ето на учениците? И накрая, 
може ли гри тези условия, ко 
гато в общината е постигнат 
голям напредък в стопанското 
развитие, и в жизненото равни 
ще на населението, тези мла
ди хора да се оставят да живе 
ят при условия, при каквтгто 
са живели техните другари от 
преди.

гладни. Храната е еднообразна 
н това разбира се, влияе пе 
само на ученето, по н върху 
здравето па учениците.

дни другар една стая е електри 
честно и пол, по твърде малка 
— едвам наместили креват и 
маса. За тази стая плащат 
4.000 динара. Според спогодба
та тяхната хазайка през зима
та ще седи ирн тях, защото пя 
мада дърва.

— Зная много ученици — каз 
ва Рапгелов.

КЪДЕ ЖИВЕЯТ УЧЕНИ
ЦИТЕ

Центърът на култура' и забава 
в Димитровград ще устрои до 
месец май 1965 година четири 
художествени изложби.

През декември ще бъде от 
крита изложба на Иван Сер- 
гиев, който за пръв път се пред 
стави на димтировградчани ми 
налата година в една колектив 
на изложба. През февруари Ме 
ди Петров открива своя самос
тоятелна изложба на тема „ДИ 
МИТРОВГРАД, КОЙТО ИЗЧЕЗ 
ВА”. За тази изложба владае 
голям интерес сред любители
те на изобразителното изкуство 
Няколко месеца след това ще 
се представи димитровградски
ят художник Сретен Игов със 
своя първа самостоятелна из
ложба.

През май ще бъде 
съвместна художествена излож 
ба на всички димитровградски 
художници. Идеята за тази из 
ложба е дадена отдавна, но по 
ради неактивност на организа 
торите изложбата не можа да 
се състои. Очаква се през тази 
година изложбата да се устрои 
защото Центърът за култура и 
забава ще започне подготовка 
та на изложбата още в начало 
то на годината.

За всички тези и зложби са

1
С развитието па промишлено 

стта в града жилищният въ
прос стана още по-труден за 
учениците- Собствениците на 
квартири в града по-леко пзда 
ват квартири па работниците 
ог село, отколкото ма ученици 
те. Първите имат възможност 
да плащат по-високи маеми. 
При такива условия учениците 
заемат най-лошите квартири.

Ученикът Иван Иванов ни 
запозна, че той бил в едиа ква 
ртнра па група ученици от I 
клас. Това било мазе, пълно с 
влага и без светлина. Някои у 
ченици се опитват да живеят 
при роднини, но там не могат 
да останат, защото от община 
та искали да се плаща данък. 
Такъв е случаят, и с ученика 
Асен Стоянов.

— Отидох в общината да им 
объсня положението — каза уче 
пикът Стоянов, но те не ме ра 
збраха. Казах им, че вуйчо ми 
не взима пзгои затова, че кварти1 
рувам при него. но те ми отго 
вс,пиха, че той сигурно има по 
лза. щом като ме държи. Вуй
чо ми и по-нататък плаща да
нък и затова съм принуден да 
напусна кварпграта. въпреки 
че ми е удобно там У.ченикът 
Делчо Димитров ни запозна, 
че той знае много ученици, ко 
нто живеят в лоши жилища, 
но като квартирата на неговия 
Съученик Бойко Иванов още 
не е видял. Този ученик жи
вее със свои другари в една 
стая заедно с Още двама стари 
хора — техните хазаи. Там вси 
чки живеят, учат и прекарват 
в тази малка стая и ден,-и нощ

Ученикът Милисав Раигелов 
също имал големи трудности, 
докато намерил квартира. Не
говото желание било да има 
по-добра квартира намерил с

които имат н
магнито
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Решение на проблема трябва д а потърсим тук-в гимназията
други разноски. Ученическият 
стол би бил освободен от данъ 
чно облагане и /рути задълже 
ния към общината. Учениците 
биха поздравили това.

по-лоши квартири. Ето Христо 
Велков от моя клас няма елек 
тричество и много му е трудно 
за учене.

Свободан Кръстич казва, че 
знае един ученик, който жи
вее в лятна кухиня, без под. 
Големината и,а стаята е 6 — 7 
квадратни метра. А ученикът 
Новгща Борисов от I клас каз
ва, че някои негови съученици 
плащат и по 5.000 динара за ед 
на стая-

— Зная един ученик — казва 
Борисов — от село Пъртопопи 
нци, който няма пито дърва, 
нито храна. Принуден е всяка 
събота да ходи в село за храна 
Той е слаб ученик само зград 
условията. Много време изгу
би около донасянето и пригото 
вливането на храната.

Ученикът Алекса Алексов 
през миналата учебна година 
бил определен с класния наета 
вник да посети учениците в. 
квартирите. Той описва твъАе 
техиги епически квартири.

— Една моя другарка квар 
тнруваше в една барачка заед 
но е една работничка. Видях 
че имат само един стол. Тази 
ученичка нямаше възможност 
за да учи. защото нейната сък 

работничката

КАК ИЗГЛЕЖДА ЕДИН РА
БОТЕН ДЕН НА УЧЕНИ
ЦИТЕ

предвидени известни средства 
за откупване на картини.

Б. Я.
Този въпрос не се отнася до 

всички ученици, а само до уче 
нпцнте от село, които кварти
руват в града. С малка анкета 
бе констатирано, че всички у- 
ченици от село живеят при по 
чти еднакви условия. Те имат 
квартири в града, а храната си 
приготовляват сами. Техният 
работен ден започва и завдрш 
ва обикновено на суха храма. 
Обедът си приготовляват след 
часовете, когато най-много са

Какво ли мисли камилата какво ли камнларят
Земеделската кооперация в Клисура стипендирала двама 

селскостопански техници. И двамата завършили средно 
стопанско училище в Лесковец. Сега единият отбива 
си повиност, а другият вместо с полевъдствч, овощарство 
вотновъдство се занимава с вдатрапазлък — изкупува и про
дава добитък .

селско- 
военната 

и жк-

Казват, че въпреки специалността 
да буша още не е станала монтафонка

му домашната поро-

Исторически паметници
На времето коперацията в Клисура се подготвила 

периране и собствено производство в
за коо-

овощарството, полевъд-
ството и животновъдството. За целта набавила 10машини
пръскачки, 3 триера и 2 машини за запрашване.

И понеже тези машини не могат да се използват в тър- 
селяните от Клисура пр едлагат да се предадатвартцрантка 

— не държеше сметка з,а това. 
В квартирата често идваха ней

говията 
зея в Лесковец.

на му-
>М гш*

ни другарки, където с часова 
водеха празни разговори. При 
тази обиколка намерихме и 
лки стаички ,в които квартиру 
ват и по петима ученика, Таки- 
ва помещения бяха изпълнени 
само с кревати.

Ученичката Мишева 
да примери на ученици, които 
не могат да намерът квартири 
в града и квартируват в близки 
те села — Желюша и Лукави- 
ца и /,о. Те живеят при същи
те усовия както и Тези учени
ци. а още повече имат трудно 
сти. а защото пътуват до учи
лището всеки ден.

Който чака — дочака
ма

Комисията за инвентаризация при основното училище 
„Моша Пияде” още не е получила .обещаното възнаграждение 
за извършената работа.

Изглежда, че този хонорара от 30.000 динара ще бъде за
платен до края на годината плюс 5 на сто добавъчни за едно- 
годишно търпеливо чакане.

привеж

Младите акордеонисти упражняват

култура е отпуснал 500 000 ди
нара за набавка на нови инстру 
менти. Ще бъдат купени, меж
ду другото десет кларинета и 
толкова флигорни. С това в му 
зиката ще бъдат приети нови 
членове, които да изучават му 
знкалното изкуство.

Неучтявост
Ученическата музика в Дими 

тровград, която съществува ве 
че двадесет и повече години 
има голяма традиция и огромно 
влияние за музикалното обра
зование на младежта.

Тази година ще стане раз
на музиката. Затова

Делчо Димитров от село См)и ловци бил избран за деле
на конференцията на местната организация на ССРН в Сми

на дърва в село

Делегатите на конференцията очаквали, че ще им се оба 
ди поне с една телеграма от Стара планина.

гат
ловци. В.мрсто на конференция той заминал 
Сенокос.УЧЕНИЦИ — ГОТВАЧИ

Почти всички ученици 
лата, които живеят в Димитро

шнряване 
Общинския фонд за просвета и от сеБ. Н:
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Разговор под дъжда Още едно гостуване 

на йирошския театър 

в Димитровград(Из романа »Големияш мон«)
Спомням си деня, когато Ивон 

ди даде да разбера тая голяма 
новина. Тогава настана мълча
ние и като млад човек, почув
ствувах леко стеснение. За да 
го пръсна, казах внезапно, без 
да се съобразя, че ще раздви
жа цялата драма:
_ Вие трябва да се много

щастлива?
Но тя, без задна мисъл, без 

съжаление нито угризение отго 
вари с хубава и щастлива ус
мивка:

—■ Да, много съм щастлива.
Нс исках да влизам като не-

нах глава, видях Ивон на две 
крачки от мен. По пясъка обуй 
кит е й шумоляха леко и аз бях 
помислил, че тоя шум е от вод
ните капки по плета. На глаеа 
та и раменете си бе метнала че 
рей вълнен шал и ситният дъ
жд посипваше косите над чело 
то й. Навярно ме беше зидя- 
ла от стаята си през прозореца, 
който гледа към градината. Гя 
идег.!.е към мене. Някога така 
се безпокоеше майка ми, кал а 
ме. търсеше да ми каже: „Тряб 
ьа оа се прибереш", но като П 
харесваше разходката под дъж 

канен гост още първата веч-.р да и тъмно, казваше само тихо: 
на пристигането си. Но по-смел ,,Ще настинеш!” 
отколкото през февруари, след при мене да си. говорим дълго... 
кат обиколих къщата, където Ивон ми протегна пламнала- 
сле /сше прозорецът на Ивон, та си ръка и като се отказа да
прескочих градинската ограда ме накара да вляза в Сабло-
и седнах на една пейка до пле- ниер, тя седна на плесенясала
та з падащия мрак, щастлив < а та пейка, където беше най-жал
ло от това, че бях там, така к0 ВЛажна, а аз прав, с опряно
близко до всичко, което ме въз коляно на същата пейка, се при
п ламеняваше и тревожеше чай- ^ веждах да я слушам... 
мсс.го на света.

Настъпвшае нощта. Започна 
Са ръми. Свел глава, аз гледал, 
несъзнателно как обувките ми 
се мокреха постепенно и лъщя
ха’ от водата. Тъднината ме об- 

бавно и хладината ме

съм виновната. Помислете как
во направихмИ У Ние; }му ка
захме: „Ето щастието, ето вси
чко, което ти си търсил през 
цялата си младост, ето момиче 
то, което беше краят на твоите 
мечти!” Как можеше тоя, ко
гото бутахме така за раменете, 
да не бъде обзет от колебание, 
после от страх и от ужас, да не 
се поддаде на изкушението да 
избяга?

„Венчална" направил едно смеш.ение от 
драма и комедия в тесния сми 

на думата. Макар че е 
нерешителн- в изграждането на 
06(0833 на момата, която е без

След комедията
от Е. Кишон, която в Димитро 
вград с успех представи Народ съл 
ният театър от Пирот в петък 
димиггровградчани ще могат да

Ивон казах ниско, — 
знаете добре, че вие бяхте това
щастие, това момиче....

— О — въздъхна тя, — как 
съм мргла да допусна за миг 
тая горделива мисъл. Точно тая 
мисъл е причина за всичко. Ка 
зах ви: може би не ще мога да 
направя нищо за него. А си ми 
слех: „Като ме е търсил толко 
би трябвало /да създам гцаетие- 
ва като толкова го обичам, 
то му" Но когато го видях при 
себе си с всичката му треска- 
вост, тревоги, тайнствени угри
зения, разбрах, че съм нещаст 
на жена, как то всички други... 
„Не съм достойгда за тебе” — нов 
таряше той, когато почна да се 
раз виделя ва, в края на брачна 
та ни нощ. Аз се опитвах да го 
утеша, да го успокоя. Нищо не 
успокояваше, неговата тревога. 
Тогава аз му казах: „Ако тряб 
ва да заминеш, ако съм дошла 
при тебе в минутата, когато 
що не може да те направи ща 
стлив, ако трябва да ме изоста 
виш за известно време и после 
да се завърнеш неспокоен при 

аз те моля да за

тя оставаше

Отначало тя ме смъмри 
приятелски защо съм съкратил 
ваканцията си.

— Нали трябваше — отгово
рих аз — да дойда по-скоро, за 
да ви правя компания.

Сцена от пиесата „Вълшебникът който носи Дъжд“ 1

видят и ..Вълшебника който но 
си дъжд”' от Р. Неш.

„Вълшебникът, който носи 
дъжд” разказва за съдбата на 
едно семейство, което страдае 
от суша и съдбата на едно же 
нско творение, което е грозно и 
не може да се ом^жи, Това 
представление дава възмож
ност да се види от какво значе 
ние е вярата в собствените си

гръщоше 
пронизваеш, б^з да нарушава 
лолга унесеност. Нежно и тъж 
но аз си мечтаех за калните пъ 
тища в Сент Агат праз същата 
тая вечер в края на септември. 
Представих си площада, изпъл 
неп с мъгла, момчето на меса- 
ря, Което си подсвирква, като о 
тива към чешмата, осветеното 
кафене, веселата кола с разтво 
то пристигаше преди края ьа 
речите дъждобрани вътре, ^:ол- 
лятната ваканция у чичо Фло- 
рантен... Аз си шепнех тъжно: 
пКакво струва всичкото 
щастие, когато Мон, моят прия 
тел, и младата му жена не мо
гат да вземат участие в него?.” 
Точно в това време като вдиг-

— Вярно — каза тя почти ше 
С' въздишка, — ощепнешком 

съм сама. Огюстен не се е за- вяра в себе си, все пак успеш 
но е предал света на Ричард 
Нещ.

върнала...
Като взех тая въздишка за 

съжаление и сподавен укор, по 
чнах да й говоря бавно:

— Толкова безумие в една 
толкова благородна глава! Мо
же би склонността му към при 
ключепия да е по-силна от вси 
чко. .

Но младата жена ме прекъс
на. И тук, на това място, тя ми 
говори за пръв и последен път 
за Мон>

— Не говорете така — каза тя 
кротко, — Франс оа Сьорел, при 
ятелю мой. Само ние, само аз

ни

Втова представление Стоян 
Митич в ролята на Шериф иг 
рае с блестящ успех, а креация - 
та на някогашната нгйнка ак
триса Душанка Райчич—Тодич 
също пленява зрителя. I

Останалите роли тъкуват: Ау 
рел. Гуцу, Радован Живков. Ми 
лооад Кръстнч, Аца Живковия 
и Люба Джелетович.

мене, тогава 
минеш..

В тъмното видях как беше 
вдигнала очи към мене. Това бе 
ше нещо като изповед и тя оча 
кваше тревожно да я одобря 
или осъдя. Но какво можех аз 
да кажа? Наистина аз си пред 
ставях някогашния непохватен 
и див Мон, който предпочита
ше да го накажат, вместо да 
се извини или да моли за нещо.

това ли.
Градимир 

Миркович. който за втори път 
гостува на пиротската сцена е

Постановчикът

Л. Джорджевич

Наистина Иврн дьо Гале би тря
бвало да действува настоятел-

Димитровградно, да обхване главата му с ръ 
це и _дя му каже: „Малко ме 
засяга какво си правил. Оби-

Нишкият театър ще 

гостува през ноември
чам те! Нима всички мъже не
сте грешници?"

Да, тя беше сбъркала много,
като бе го тикнала така по пътя
на приключенията от велико
душие, отдих на саможертва...
Но как можех да осъдя такава
доброта, такава любов!...

Настана дълго мълчание. Бях
В културния живот на Дими 

тровград особено място заемат 
ах вилгпин еи вхвинакяехзЬРди 
атър, който прео миналата годи 
на според договора беше чест 
гост в Димитровград. През то
зи сезон традицията ще продъл 
жи. Вече през този месец Ниш

зи сезон ще им гостуват по-че 
сто.

же дълбоко развълнувани и слу
шахмче как се оцежда студе- Б. Н.
ният дъжд по плетищата и от
клолште на дърветата.

СЪОБЩЕНИЕ— И той замина още на сут
ринта — продължи тя. — Нищо
не пи делеше вече. И той ме це кият театър ще престави дра- 

„ЛИЦЕ С ЛИЦЕ” от Б.просто, като мъж, който Следващият брой на в. „Брат 
ство ще излезе на 27 ноември 
па увеличен брой страници.

Редакцияа на в. 
БРАТСТВО

луна . матаоставя младата си жена преди
Бауер.дълъг път. ..

Тя стана. Взех нейната трепе Димитровградската публика с 
нетърпение очаква Нишките ак 
тьори и се надява че и през то

реща ръка в моята и след това
тръгнахме по алеята в непрог
ледния мрак..

Розалия ЛИКОВА радости или в болезнената нужда и копнеж по ра
дост, тук жизнеутвърждаващият патос на Йовков се 
разкрива в апотеоза на човешките чувства, в техни 
те най-високи, крайни проявления, в широките ма
щаби иа духовното, в откритото опоетизирване на 
любовта и красотата, издигнати до легендарното, 
където чувствата са уедрени, носят се на крилете 
на подвига, реализират се в изключителното, в не
обикновеното. Героите на „Старопланински легенди” 
бележат върховете на човешката душа, крайните 
нейни възвишения. На Люцкан, на Боянов, на Сали 
Яшар те приличат по своята емоционалност, по спо
собността си да изгорят в дадено чувство, 
подчертан субективен живот, по способността си да 
гледат на живота през своето чувство. „Тяхното яв
яване -— правилно бележи Вл. Василев', е сигнал за 
нещо голямЬ, коото има да се случи: една жертва на 
любовта, страшно отмъщение или една велика 
лост. Тоя момент е празник за 
най-човечен. Те се стремят към него, за да 
ят в него своята епопея”.

Многобройни свидетелства, изказвания ________
Йовков говорят за любовта му към руската литера
тура и особено към писатели като Толстой и Горки.

((>едва)

Ако Йовков, за да изрази душата на народа, най 
-съкровеното в нея, пристъпи към народната песен 
и легендата, а не взе произволно измислени случки 
и герои, то е защото и тук, както във всичките си 
работи, той. потърси реалната основа на преживява
нето, ония форми, в които най-добре е изкристали
зирал народният дух — песента и преданието, по
търси пора за своята фантазия и действителността, 
в действителните преживявания на народа. Форма
та на легендата се оказа най-живият фокус за със
редоточаване иа-фантазия и действителност, най- 
здравата и същевременно най-широка основа, вър
ху която човешкият дух може да излети до най-го- 
леми духовни висини.

съдържа и във всекидневния бит на народа, ила се 
в неговите легенди.

По духовен строеж иа героите, по сюжет разка
зите от „Старопланински легенди” са в единство с 
всички останали разкази, с цялото творчество на 
Йовков. И тук любовта е повече от всякога основ- 

красота и висша нравственост. И все пак леген
дите имат свой живот, своя вътрешна тема. Ако в 
„Ако можеха да говорят” например се чувствува 
щедрото разливане иа живота, ако разказите там 
представляваха своеобразен химн на живота в него
вото реално съществувание, възпяване на жизнена
та красота в нейното разнообразие, в малкото и жи
знено неповторимото, тук, в „Старопланински ле
генди”, Йовков е потърсил чудесата, до които може 
да се издигне душата на обикновения човек, ония 
припламвалия на душевното величие, които не са 
даденост на всекидневието, а се раждат като чудо, 
като душевно тържество, в което човешката душа 
изгаря. И не случайно повечето от героите на леге
ндите завършват със смърт, защото се изчерпват, 
реализррат се в една благородна постъпка, в една 
изгаряща страст, в една саможертва, в един миг иа 
величие и триумф на човешката любов, красота и 
сила. Ако в другите сборници разкази иа Йовков 
красотата се съдържаше в простото човешко щас
тие на всекидневния трудов бит, в малките човешки

по свояна

Iми- 
жесток или 

изживе-
тях

Чрез своите легенди Йовков възвиси духа на 
своя народ в една интимно-съкровена форма. По
казал легендарната красота и мъжество на своя на
род чрез историческия, национален колорит на раз- 

азите си, Йовков се стреми към нещо повече — да 
разкрие свои съкровени идеи и чувства, стреми се 

аново да се издигне до безспорни 
ти- А а потърси трайното,
Да> в човешката 
Рическото и

на самия

\ 1човешки ценнос- 
вечното в душата на наро- 

душа, да съчетае конкретно-исто- 
националтюто и об- 

се до съкровения свят на 
е претопил в своя личен, душевен 

потърсил е оная красота, която с еднаква си-

ЗАБЕЛЕЖКА:непреходното, 
Щочовешкото. Доближил 
народа, той го 
свят,

Тази студил поместваме в малко съкратен 
вид, като я заимствувам от списание „Бъл
гарски; език и литература".
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СПОРТ

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН 

НА МЪЖЕТЕ
ИСТИНСКИ ПЪРВЕНСТВЕН МАЧ

„А. Балкански“ — „Напредък“ (Алексинац) 4:2 (1:1)
Игрище на Асен Балкански 

Зрители 600. Голове отбелязала: 
Ранчев в 8 мин. и дясната свър 
зка в 20 мин, за Напредък, а 
през второто полувреме Гюров 
в 55 и 67 минута и Ранчев в 82

чи мрежата и това беше най- 
хубавия гол на мача. В пред
последната минута на играта 
лявата свръзка използва недо
разумението отбраната на Бал
кански и намали резултата на 
‘1:2.

реализира това преимуъцество. 
В 67 минута Гюров покачи ре
зултата на 3:1. В този период 
А. Балкански имаше изразител

Най-сетне дойде дългоочакваният международен ден ни 
Тая сутрин Томас Лавичек си ми врата по-дълго отмъжете.

обикновено. КЬкто винаги, той приготви закуска за цялото 
семейство, изглади ризата си, почисти жилището и тичешком 
отиде на работа. —

но тереиско надмощие и само 
благодарение на отличната за
щита на вратаря на Напредък 

минута за Балкански и лявата гостите се спасиха от катастро
фа. Нападателите на Асен Бал

Из пътя непрекъснато продължаваше да повтаря от
къси от предстоящата си реч. Искаше му се да направи ху
бава впечатление па всички хора и да се поправи па другар
ката пачалпичка, при което работеше като машинописец.

След уводната реч па другарката председтелка па фаб
ричния комитет думата Ое дадена на Томас — от името на 
Комитета 'па мъжете.

свръзка на Напредък в 84 ми-
Малобройиата публика, въпре 

и проливен
кански в този период на някол 
ко пъти се изложиха с неточ-нута.

Само най-верните любители 
на футбола дойдоха на игрище 
то на Асен Балкански, което за 
рад проливния дъжд беще почти 
невъзможно за игра. Още само 
то начало показа, че срещата ще 
бъде действително първенстве- 
на

ки тежкия терен, 
дъжд напусна игрището довол
на от играта на своител любим

ни удари и то от непосредстве
на близост па вратата на 
тите.

В 82 минута Ранчев със си
лен удар от около 30 метра улу

гос-
Той говори дълго и хубаво, спомняйки си за 'опия вре

мена когато мъжете още, не са били освободени, от веригите. 
А сега? Сега пали имат и ,свой празчьик дори \— ден ■на 
мъжете. В трудна, неравноправна борба те са .си извоювали 
равенството .'със жс.иитд.

— Необходимо е — продъ лжаваше Томас да се води 
непрекъсната борба с отживелиците на миналото, застояли се 
в съзнанието на някои, привидно прогресивни жени, заемащи 
дори много отговорни постове. Трябва да се борим с мнение
то, което владее в техните кръгове, че мъжете били подход
ящи само за тежък физически труд и за носене на товари. Аз 
мога да приведа много примери как с години и също толкова 
добре както жените мъжете вършат и по-лека работа: мъж- 
касиер, мъж-келнер, мепиъор, машинопг‘сец. Съществуват 
оСаче някои професии, до които мъжете мъчно си пробиват 
път, и където всички места се заемат от жени. На пример 
медицинска сестра, детска възпитателка, бавачка.

Вие питате, как ще наречем младежа, който работи ка
то бавачка в детски ясли? Бавач. Наистина звучи чудно, оба
че и гордо!

ци.
Сретен Игов

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Още в началото бе отбелязан 

гол за Балкански. Златковггч 
със силен удар стреля в десния 
ъгъл и вратарят я отби в поле 
то, но Ранчев успя да улучи го-

Слатки с локум
ОРЕХОВИ СЛАДКИ 

1 яйце, 1 кафяна чашка 
хар, 1 кафяна чашка олио и 1 
лъж. сода бикарбонат се бият 
по-дълго време до побеляване. 
Прибавя се брашно, колкото пое 
ме. От тестото правим малки то 
пчета и ги овалваме в едро счу 
кани орехи. Сладките печем в 
умерено гореща фурна.

Разбиваме 250 гр. масло или 
200 гр. свинска мас, прибавяме 
едно яйце, 1/2 чаена чаша пряс 
но мляко, постепенно поливен 
килограм брашно и кора от ли 
мон. Замесваме не много твър
до тесто, което оставяме да 2—3 
часа. След това разделяме тес
тото на две топки, точим го на 
лист дебел 2мм и го режем на 
правоъгълни парчета. Взимаме 
1/4 кг локум, като нарязваме 
всяко парче на 6 парчета, пос
тавяме по едно резанче в пра- 
е.гьгьлното парче и замесваме 
тестото във вид на пура. Печем 
сладките в умерена пещ и топ
ли ги овалваме в пудра захар.

за
ла.

След няколко последователни 
нападения гостите успяха от съ 
веем безопасно положение да 
изравнят резултата. Това за кр 
атко време деморализира отбо
ра на Асен Балкански, но в те
чение на играта той успя да 
свърже редиците си и с чести 
нападения угрозяваше вратата 
на гостите.

През второто полувреме Асен

А как стоят работите в някои семейства? Дойде жената
и си чете. Или — отиде наот работа изтегне се на дивана 

футболен мач, а горкият мъж шъта по -къщи и е радостен, 
ако вечерта смогне да се позанимае с бродиране. ',С това за-ПЕРУШКИ
вършвам, скъпи приятели. . .

Томаш завърши речта си и забеляза, че само най-ко- 
равите живи не ронят сълзи.

След това заговори председателката на фабричния ко
митет. Тя призова всички жени да се вслушат в думите т4а 
предишния оратор и да бъдат по-нежни към мъжете и бащи
те-герои.

Замесваме тесто с една чаша 
кисело мляко, 1 непълна чаша 
олио, 1/4 лъжичка сода бикарбо 
нат и брашно, колкото поеме 
Оставяме тестото да отлежи 5 
—10 минути. След това го офо
рмяваме на дъската като салам. 
От него режем напречно равне 
мерни парченца, които разточ 
ваме на кръг. На всяко кръгче 
слагаме пълнеж и прегъваме по 
средата така, че да се получи по 
лумесец Краищата 1 ритискаме 
с пръст или с вилица. Нареж 
дамс перушките в намазана та
ва. намазваме ги е жълтък и 
ги по-леко зачервяваме .Плън
ката може да бъде: изваоа, раз 
месена с ким, настъргано сире
не с йяца, настъргано сирене с 
черен гипер, и др.

11 8 1 2 
10 7 1 2

15:14 17 
33:8 15 
2П17 13 
20:18 13 
19:17 12 
22:23 12 
24:26 10 
16:22 10 
19:20 9 
20:22 9 
24:26 8 
14:31 8
20:23 7 
10:29 5

Младост 
Слога 
Цврш. (Б.П) 11 6 1 4 
Смвджелач 11 4 5 2

ДОМАШЕН КРЕМ
(

Половин литър мляко, 100 гр 
захар, 2—3 жълтъка и три пъл 
ни супени лъжици брашно се 
бъркат непрекъснато на огъня 
до сгъстяване. Отделно се раз
биват белтъците на сняг със 100 
гр. захар, прибавят се към из
стиналия крем и леко се раз
бъркват Кремът можем да раз 
лелим на две части, като в една 
та прибавим лъжица какао или 
разтопен шоколад. В намокрен 
съд слагаме от единия и от дру

Власта С.мърджова (ЧССР)

Омлад. (Н) 11 5 2 4 
Лужница
Всъребац
Р«дш. (Т.К) 11 5 0 6 
Навредях 
Топжвчанмн 10 3 3 4 
Оняадмнац 11 3 2 6 
Едвкство 
Балкански 
Озреи

Интересни новини11 4 4 3
10 4 2 4

Сомалийскише номади не 6о- 

ледуЬаш ош сърце
10 4 1 5

11 3 2 6 
10 3 1 6 
10 2 1 7

Според френското списание 
Спане е ви", ггри сомалийски 

те номади, които живеят на 
границата на Кения, не са про- 
на мерени забодявания на сър
цето, въгреки това, че тяхната 
храна изобилствува с мазнини 
което би трябвали да създава 
в организма големи количества 
холестолора. Тежки условия при 
които живеят (спане на гола 
земя, голям недостиг да вода, 
прах. бързи промени на високи 
и низки температури) говорят, 
че заболяванията на сърцето Се 
явяват като продукт на цивили 
зацията.

ХИРУРГИЯ В КАМЕННАТА
ЕПОХА
По време на изкопаване на 

едни гробища от средата на ка 
менната епоха на .река Днепър 
в СССР са пронамерени покрай 
другото 23 черепа, които са об 
ърнали внимание на учените, 
особено на антрополозите. Един 
череп, на мъж от средна въз
раст в чиято теменна част е ггоо 
намерно отверстие с диаметър: 
от 16—18 милиметра, внимател 
но е проучено и тогава е уста
новено. че това отверстие не е 
направено с оръжие, но — 

хирургически инструмент. 
След успешната операция паци 
ентът е останал в живот още 
половин година. Болният е и- 
мал главоболие и главо за майва

не и „хирурзите" от каменната 
епоха се определили за опера
ция, която е успешно завърше 
на. Операцията е направена с 
инструмент от камък, а .,хирур 
гът“ се намирал зад главата на 
пациента.

гия крем, а като изстине напъл 
но обръщаме го в плитка чиния 

Този крем е особе-
Балкански също имаше иници
атива и в 55 минута Гюров от 
непосредствена близост успя да

за торта, 
но хранителен за децата. ЗИМНИТЕ ДЕЦА СА 

ПО-НАДАРЕНИСкръбна вест
НАЙ-ПОСЛЕ... Британският професор М. 

Йинкс е направил изследвания 
в едно по-малко мъсто в Ан 
глия за надареността "на деца
та във вр-ьзка с годишните вре 
1,500 тесгирани деца най-нада- 
мена, в които са родени. ОТ 
рени са онези деца, които са 
родени през последните четири 
месеци в годината. След това 
идват децата родени от януари 
до април, а най-малко надаре
ни са децата родени през 
лятото.

В петък, на 7 ноември 1964 
година, след дълго и тежко бо 
ледуване почина в Димитров
град нашият сътрудник — кол 
портер на в .„Братство”.

слмо/\ееи г&Атър ЛХ.Р и с 7-с> 5 от&в о 
мцртпаи-тгоВ.ГТЛАг

НИКОЛА Б0БАНАЦ
Със смъртта на Никола Бо- 

банац нашият колектив загуби 
дългогодишен и предан работ
ник, който положи всички уси 
лия и способности за разпрос
траняването и популъризиране 
то на вестник .Братство” меж 
ду българската народност.

Споменът за ' скъ,пня другар 
и хонорарен член на колектива 
ще остане вечно в паметта на 
всички ни.

СЛЕПИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА 
ЧЕТАТ ВСЯКА КНИГА
Един апарат едвам по-голям 

от кутия за цигари, ще отвори 
вратите на библиотеките и на 
слепите хапа. В СССР е израбо 
тен фоноскоп, който превръща 
в спицифичен звук всичко ,коа 
мелодии, което

с
( ------ дава възмож-

то .,види". Той разполага с 32 
ност на ползващия да дешиф
рира до 300 знака

Колективът на Редакция 
„Братство”В посещение на Христо Ботев пристигна БранислаВ Нушич 

бъс своята „Опечалена фамилия“ (
в минута.

\ ^ / - • Ч V.
„ЗАКЛЮЧЕНИЕ“

Текст и рисунки 
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