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ПРЕД ОСМИЯ КОНГРЕС НА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ
Ош иленума на Околийския ошбор на ССРН в Ниш

Седемгодишни иерсиекшп- 

ви на Нишка околияНа 7 декември в югославската. то и международно работничес 
ко движение. Тота се счита за - 
естествено, тъй като Програма 
та на СюК и не е претендира 
ла да бъде разбрана като сбор
на вечни истини. В самата Про 
грама изрично е подчертана 
мисълта, че в нея няма нищо 
толкова свещено за да не може 
да бъде надминато.

Съюзът на комунистите живо 
следи развитието на междуна
родното работническо движег 
ние. Затова трябва' да се очаква 
Конгресът да обсъжда и тази 
въпроси. В международните от

предложи правото на делегати 
•-столица Белград ще започне О да имат и членовете на- Центра 

смия конгрес ца Съюза на 
югославските комунисти. Над 1 
милион югославски комунисти 
(1,030,000) избраха на своите 
конференции 1.302 
Тъй като на Конгреса ще се

По-рационалпо изиолзване на въшрешнише резервилния комитет и на Ревизионната
комисия в работата на Конгре 
са в такъв случай може би ще 

делегати. участвуват общо 1,453 пълно
правни делегати.

мишленост и др. Вече се очер
тават възможностите за още 
по-тясна интеграция и коопера 
ция особено между сродните 
предприятия-

Преди два дни в Ниш се със 
тоя пленум на Околийския от
бор на Социалистическия съюз 
посветен на някри актуални въ 
проси във връзка със седемго
дишния план й общественото 
развитие на околията. На него 
беше разгледана ролята и зада 
чите на Социалистическия съ
юз в организирането на избори 
за нови представителни тела.

Между другото, в материали
те „Основни директиви за сто
панско и обществено развитие 
в периода от 1964 до 1970 годи
на" се констатира, че и покрай 
завидните успехи в стопанско
то развитие на околията съще
ствуват огромни неизползвани 
резерви, които през предстоя
щия период трябва да се изпол 
зват по-пълно и по-рационално.

Имайки предвид, че до неот
давна неразвита област никна
ха мощни предприятия, пг-е<по- 
Ръчва се в тези материали в 
предстоящия период отделно 
внимание да се обърне към из 
пълненна на вече започнатите 
и реконструкция на старите 
производствени мощности. Но 
вите пък фабрики ще бъДЛт 
като съгровождащи на 
■съществуващите промишлени о 
бекти и то там, където 'има до 
статъчно работна ръка и суро
вини. —

Тръгвайки от това станови
ще перспективите на промиш
леното развитие трябва да ви
дим във образуването на специ 
ализирани индустриални орга
низации зарад по-пълно изпол
зване на производствените 
щностн, по-голям обем на про
изводство и по-икономично сто 
панисване.

Такъв начин на производство 
обезпечава качество на продук 
цпята и тези стоки си намират 
пазар без 
мита и пр.

Първо място и занапред ще 
се дава на електронната проми 
шленост и металопреработвано 
то, каучуковите изделия и цве 
тната металургия.

Не по-малко знацение имат 
и ‘ кожната индустрия, дървооб 
работващата и текстилна про-

•1

Извънредно жива и плодотворна 
предконгресна дейност

В подготовките за Конгреса 
участвуват пряко или косвено 
всички членове на СЮК. Разгъ 
рната е широка дискусия по а 
ктуалните въпроси на общест
веното развитие на страната.
Разисква се по всички пробле 
ми. специално по ония, които 
ангажират вниманието на всич 
ки югославяни, на първо място 
разпределението на личните до 
ходи, жизненото равнище про 
изводитеността на труда, капи 
таловложенията, цените. Граж 
даните, които не са членове на 
Съюза съшр много се интересу 
ват за предконгресните разгово 
ри и дейно участвуват в тях. То 
ва е затуй, че предконгресните 
разисквания се водят главно по 
най-важните обществено—ико 
номически проблеми/

Ярко се проявява демократи 
чната атмосфера при избиране 
то на делегатите за Конгреса и 
ма новите членове на общин 
ските комитети. Ме;ду членове

те на СюК предварително бя 
ха проведени широки съвеща
ния за кандидатите, по време 
на гласуването бяха променени 
някои предложения, а по мес
та и цялата кандидатна листа.
При такива обстоятелства на 
една демократизация на парти 
йння живот и акция изпъкнаха 
най-актуалIпгте и най-важни 
проблеми по които трябва да 
заеме становище и самият Ко
нгрес. Тук преди всичко е въп 
росът за по-натат-ьшно разра
ботване на икономическата си 
стема. за съгласуване на жела 
нията и възможностите за ка
питални вложения и в полити
ката на обществено-битовото 
равнище. Редом с това бяха да 
дени и предложения как тези 
въпроси могат да бъдат разре
шени. Тези предложения са ос 
новани върху опита от Дългото 
дишната практика. Има различ 
Ми мнения по въпросите, които 
понастоящем интересуват всич 
ки югославяни. Пресата е ста
нала публична трибуна за изна 
сяне на отделни мнения.

Един от най-важните партий 
ни документи — Уставът—ще 
бъде изменен и допълнен. Пред 
ложениегго за изменение и до
пълнение на Устава отдавна ве 
че е представено на публично 
Ъб<(ъЖАанЬ. Макар основните 
положения ни предложените из 
менения да намериха обща под 
крепа на комисията, която е 
работила върху проекта за У- 
става, а също така и на еже
дневниците и седмичниците при 
стигаха хиляди предложения за 
по-точно тълкуване, а също и 
предложения за нови и тече
ния или допълнения на отдел
ни разпоредби.

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
— ПО-ОРГАНИЗИРАНО 
ПРОИЗВОДСТВОПроектът на Устава на СюК 

е опит за още по-адекватно из 
разяване на .ролята на Съюза на 
комунистите в условията на со

С промяна на структурата на 
целокупното стопанство селско 
то стопанство и покрай не малка 
та механизация не вървеше в 
крак с промишленото развитие 
на околията.

Миграцията на населението 
направи щото на оало се задър 
жа екстензивното производст
во при слабо участие на общес 
твения сектор на обработваеми 
те площи (всичко 2 на сто).

С оглед на твърде благоприят 
ните климатически и други ус
ловия в материалите изнесени 
пред пленума особено са подче 
ртани нуждата от изкупуване 
то на земята и съ/г>ужие 
с частните стопани Разбира се, 
за такива огромни задачи сел 
скотоп.анската организация е 
основният носител на строител 
ствот.о на социализма на село. 
Затова те трябва да бъдат тото 
ви и с механизация и професи 
опален кадър за една така от
говорна задача. Та трябва да 
подобрят изкутгувателната мре
жа на селскостопански произ
ведения.

С оглед на миграцията и на
маляването на сеитбените пло
щи в планинските предели на
лага са организиране и мели- 
р изпрана на пасбищата и пост 
рояването на овцеферми. По
край това тези материали се 
посочва нуждата от подобрява 
не на лозарството и винарство 
то, подобрението на здравната 
защита и др.

Значително внимание ще се 
потвепгп и на културното разви 
тне. Наскоро ще бъде форми
ран
Философски факултет, създават 
се условия за маучно-нзеле 
дователска работа и други об
ласти, които са от значение за 
жизненото равнище на човека.
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ношещщ СюК се ръководи от 
началата 
интернационализъм. Поради то 
ва СюК се застъпва за всички 
форми на сътрудничеството 
между комунистическите и ра 
ботническп партии, които мо
гат да бъАат от полза за по-до 
брото разбиране на оьпреме- 
ния свят н социализма. Очаква 
се на Осмия конгрес да присъ 
ствуват дадетации на чуждестра 
нните комунистически и работ 
нически партии.

СюК настоява да се подобрят 
взаимните отношения с работ
ническите партии. Той развива 
все по-успешно сътрудничество 
с Комунистическата партия на 
Съветския съюз, с Полската о- 
бединена работническа партия, 
с. Румънската работническа пар 
•шя Унгарската социалистиче
ска работническа партия, с Че 
хословешката комунистическа 
партия, с Българската комуни
стическа партия, Единната соци 
алистическа партия на Герма
ния, Монголската народна ре
волюционна партия и пр. Това
Сътрудничество отбеляза доб
ри резултати. През миналата и 
тази година се водиха разгово 
ри с представители на комуни 
етическите партии на Италия, 
Франция, Финландия, Швеция, 
Белгия, Австрия. Испания. Ма-

циалистическото самоуправле
ние и продължаващото разви
тие на непосредствената демо
крация. Във връзка с това е и 
настояването да се даде още 
вЪ-голяма демократизация на 
отношенията в Съюза на кому 
цистите и на методите на него 
вата дейност. Още по-подчерта 
на е свързаността на комуни 
стите с трудещите се хора, а 
също така и отговорността 
членовете на Съюза в борбата 
за осъществяване на социална 
ма. Съюзът на югославските ко 
мунисти няма никаква нужда 
да се отделя и затваря в себе 
си, да изгражда едикаква си- 
своя елита, която единствено 
би била в състояние да разбира 
и тълкува обществнитр инторе

на социалистическия

Между делешшише на VIII кошрес 

на СЮК - най-мно1о рабошници
много са -избрани е Словения, 
а най-малко в Босна и Херцего 
сина. В социално отношение 
най-многочислени са делегати
те работници — 350. В Конгре 
са ще участвуват 127 инжене
ри и техници, 34 еелскостолаче 
ки производнаели, 133 служите 
ли, 50 просветни работници, 3$ 
здравни работници, 212 об-ссет- 
беш ■ политически дейци, а ос
ее ч зях 236 секретари па чочк- 
тетитс на Съ<оза нл комуниста 
у е, 11)9 делегати от ЮНл.-ЗЗ сту 
дечтп ученици и 10 деггшти 
от други професии.

Нс VIII Конгрес поколенията 
пс-млади от 25 години щ?. бъ • 
д(.т застъпени 01 98 делггчги. 
Лко се има предвид, че на УП 
Конгрес техния брой беше 20,

-то се вижда, че броят сега-им е 
приблизително . увеличен чети
ри пъти. Най-младият делегат 
е родгч през 1946 година в Бос 
на и Хспьеговина а иаД-много 
млади делегати идват* от Хър
ватско. Освен основните иацио — 
налчости, па Конгреса ще уча
ствуват и голям брой делегати 
от отделните народности в Юго 
славия: 41 шиптар, 31 унгарец,
5 словака, 4 румънци, 3 бълга
ри, 2 италиапи, 2 поляци и т и.

В работата на VIII Конгрес 
на СЮК ще вземат участие 
1.302 делегати, избрани на об
щинските конференции по кур 
са — един делегат на 800 чле:- 
Vа Ссвен тое.г Ц. сетия плгчуи 
па ЦК па СЮК прие предло
жението на Изпълнителния ко- 
митет в работата па VIII Кон
грес с правото на делегати да 
участвуват членовете па Цен
тралния комитет на ЦК па 
СЮК, котето са 129, и членове 
те па Централната ревизионна 
комисия — 22 души, с изключе 
ние кегато се взима решение по 
отчета за работата на ЦК на 
СЮК м^жду де ата Конгреса 
Това значи те п работата па 
VIII К-.чгрес пълноправно ще 
участвуеот 1.453 делегати.

За отбелязване е, че от т^ои 
брой 1.114 делегати или 85,5%* 
за пръв път са делегати па Коь 
грсса па СЮК. Средният пар
тиен стаж па делегатите е 15 го 
■дини. С партиен стаж от преди 
1940 година са в8 делегати, а 
396 са приети в СЮК в течение 
па войната. В Народоосвободи- 
телната война са участвували 
529 сг.г егати, от които 246 пър- 
зоборци. От общия брой О.гл ио 
ти 229 са жени, от които паИ-

на

си.

Какво ще се обсъжда на Конгреса
Освен доклада на ЦК на 

СюК и на Централната ревизи 
онна комисия за работата от 
VII до VIII конгрес, генерал
ният секретар на СюК Йосип 
Бро Тито ще изнесе доклад за 
ролята на Съюза на комунисти 
те в по-нататъшното изгражда
не на социалистическите обще 
ствени отношения за актуални 
те проблеми в международното 
работническо движение и 
борбата за мир и социализъм 
в света. Доклади ще изнесат и 
другарите Едвард Кардел, Алек 
сандър Ранкович, Велко Влахо 
вич и Лазар Колишевски.

Програмата на СюК. която 
бе приета през 1957 година на 
VII конгрес няма да се мени, 
защото се счита, че това не в. 
необходимо-. Естествено/ това 
не значи, че Конгресът съС ста 
новищата и решенията, които 
ще приеме не би могъл да пре 
възмогне някои формулировки 
вв Програмата, отнасящи се до 
оценките на вътрешното .разви 
тие и постиженията по отноше 
ние ръководната роля на Съю
за на комунистите, а също така 
и в оценката на международно 
то положение и проблемите за 
единството на социалистическо

роко и др., а заключението е, 
че съществуват взаимно добро 
настроение и желание за разши 
ряване на това сътрудничество.



БРАТСТВО'2

ИЗВОДИ ИЗ ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ 

КОМИ1Е1 И ЦЕН1РАЛНАТА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ
НА СЮК ОТ VII ДО VIII КОНГРЕС

Ц

и техните членове. Това подтик 
па и по-нататъшното развитие 
на вътрешните отношения и за 
силването на демокрацията и де 
мократическия централизъм в 
Съюза на комунистите.

СЮК като насочваща общестье 
на сила в обществения живот и 
и в изграждането на социалис 
тическите отношения. Това изи

трудови хора. Само в работни
ческите съвети през 1902 годи
на бяха обхванати над 212.000 
души, а в управителните отбо
ри около 08.000. Общинските ску 
пщнтпт през 1902 година имаха 
пад
члена в общинските съвети. И 
в редица други обществени ор- 
ганп. организации, съвети и уп

ва на общата линия, идейни и 
прогоамни платформи на СЮК, 
по-самоетолтелно и по-критич
но се отнасяха към задачите и 
проблемите в политическата дей 
пост и, съвместно с останалите 
трудови хора, изграждаха ста
новища и организираха акции...

След Третия пленум па ЦК 
па СЮК, а усобсио след Писмо

Развитието на стопанство 
то, специално в обществения 

: сектор, развитието на обЩестве 
ните служби и общото и профе 
сионално образование предизви 
ка през отчетния период уско
рени промени в икономическа
та и социална структура на иа- 
щата страна. Общественото съ
държание на тези промени пре
ди всичко се отбелязва в бързо 
то засилване на социалистичес 
кня сектор в стопанството, чис
то участие в националния до
ход пред този период е увели
чено от 71 па 77 процента. Над 
90% от новозаетлте са в обдцест 
вения сектор. Така броя на по 
возаетите в обществения сек
тор се увеличи от 2,475.000 ду
ши на 3.320.000. Тези данни го
ворят, че бързо се е увеличавал 
бооят на работниците, техници 
те. просветните и здравни слу
жители. Увеличи се и броят на 
членовете в самоуправителнпте 
органи, стопанските организа
ции и обществените служби от 
470.000 на 580.000 души. Значи 
след УП конгрес се дойде до у е 
коренни и положителни промени 
в икономическата и социална 
структура на нашата страна и 
до бързо засилване на матерн 
алната и обществена база на со 

:циализма.
За промените в социалната 

структура от особено значение 
е бързото намаление броя на 
селскостопанското население, 
което съчинява 48%...

От дрчга страна се дойде до 
твърде крупни промени и в ико 
номическата и социална струк
тура на нашето село и селско
стопанското производство Изоб
що. .. Броят на домакинствата, 
стъпили в кооперация със соци 
алистичеекия сектор се увеличи 
от 273.000 на 1.120.000. Почти из 
чезнаха именията, които изпол 
зваха чужда работна ръка. И 
въпреки това, в икономическа
та и социална структура на стра 
ната, селото и по-нататък пред 
ставява икономически и общест 
вена най-изостанала област. ..

екваше да се засили единство 
то на комунистите по основните 
становища за по-нататъшното 
обществено развитие и акциите, 
за последователно осъществява 
не политиката, определена на 
УП т,чггрес, както и засилване 
на дисциплината в провежда
нето на приетите становища и ре 
шения. Трябваше да се изостри 
идейно-политическата борба про 
тив бюрократичните и лъжели- 
бералистичии скващания там, 
къдсто те се, явяваха. Бюрокри 
тичпите схващания теглеха към 
административни методи на ра
бота в СЮК и в обществото, а 
лъжелибералиетичиите към сти 
хийио развитие на обществото, 
ограничаване ролята на СК в 
политическо-възпитателната де 
йиост и към „деполитизация” 
па обществения живот. Тези две 
схващания подценяваха и под
копаваха

42.000 отборници и 45.000
ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ

Процесът на възприемане та
кава роля на СЮК, която съот 
ветствува на все по-развитата 
система на общественото само
управление с всички характе
ристики, които 
зч зи процес, намери особен из
раз в първичните организации. 
Еърху тяхната дейност се от 
разяваше сложността на наше 
то развитие, разнообразието ча 
обществената практика, големи 
те усилия и успехите на Съюза 
х-1-1 кому ч / ститс, както и иззест 
ни лутапия и слабости...

' Т- ’Г ^ 2 ^

придружаваха

П практиката на първичните 
ортнизации — в чредприят.ка
та и учрежденията, в квартали 
и села — още веднъж бе пот
върдено, че те толкова по-у.ан: 
шно осъществяваха рък жодс- 
щата воля на СЮК, коякото по 
вече своята работа и идейно-го 
латиче ско влияние съсредото
чаваха върху проблемите и от 
юиг. нията в колектива или сво 
лг<\ с.к-да т. е. доколкото к-А-.у 
нистите по-дейно участвуваха 
в обществено-политическия ж,1 
вот на своята среда, доколкото 
по-последователно се бореха за 
развитие и задълбочаване на 
самоуправлението и пряката со 
циалистичесха демокрация, за 
самостоятелността, отговорност
та и ефикасната работа на ор-

водещата идейно-по
литическа и насочваща 
на СЮК, както и обществената 
роля и демократическите права 
на трудовите хора.

Общопартийната

роля

дискусия, 
проведена въз основа на анали 
за даден от .Изпълнителния ко
митет на ЦК на СЮК и в реч
та на другаря Ти-го в Сплит, и- 
маше голямо значение за 
шния живот и обществено-по
литическата дейност 
нистите. В Съюза — 
те, в Социалистическия 
обществения

вътре

на кому
на комунисти

съюз и 
живот изобщо се 

разви такава политическа дей
ност и атмосфера, които 
ха възможност за повдигане и 
разчистване на много въпроси 
и за по-бързо разрешаване на 
много проблеми. Това

дава-
ганите на самоуправлението, т. 
е. осъществяване самоуправи- 
телните и другите права на тру 
довите хора, за разрешаване 
техните жизнени проблеми с ед 
па ду ме доколкото комунисти
те със своето залягане, последо 
вателност съзнателност, позна
ване и отговорност са вървели 
напред и служели 
мер...

силно по 
влия върху активизирането на
ръководствата и организациите 
на СЮК и присобяване работа 
та им към: новите условия. "Об
ществената критика, като ва
жен политически фактор в ра 
ботата на СЮК, получи в обще 
свения живот по-голяма 
Борбата на комунистите 
върждаване ръководещата роля 
на СЮК започна да се свързва 
с по-критично 
членовете 
към дейността на 
низация,

като при-
Проект за сградата на ЦК на СюК в нови Белград

равителни тела работи 
брой граждани. През този пе
риод те минаха през великата 
школа на самоуправлението и 
спечелиха 
пит...

Всички промени, станали в 
стопанството и обществената си 
стема между двата конгреса, бя 
ха насочени към засилване на 
самоуправлението и укрепване 
принципа за разпределение на 
дохода според труда. Засилени 
те самоуправителни отношения 
и по-голямото участие на трудо 
вите организации и колективи 
в решаването за обществената 
репродукция, изискваха промен 
яне и усъвършенствуване 
кредитната система, планиране 
то и възстановяване на, редица 
нови стопански механизми, кои 
то действуват чрез пазара...

роля.В социалната структура на на 
щата страна най-динамична гру 
па представлява работническа
та класа. Работниците съчиня- 

73% от заетите в об

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА 
КАДРОВАТА ПОЛИТИКА

то на Изпълнителния 
на ЦК на СЮК, Съюзът на ко 
мунистите насочи усилията си 
към засилена обгцествено-поли 
тическа дейност на комунисти
те и тяхната отговорност за вси 
чко онова, което стана в наша 
та общност към усъвършенст
вуване метода на идейно поли
тическо влияние и ролята

голям комитет за ут-

През последните години в из 
бера на ръководства в Съюза 
на комунистите е постигнат 
чителен напредък. Изборът на 
общинските комитети 
на по-демократичен начин, 
то се ползваха открити 
вания и възстановяване 
терип. по които бяха 
ни кандидати за - 
митетите. Методът 
не с първичните

отношение нам)ного знания и о-ват около 
ществения сектор.. • Работниче 
■ската класа през изтеклия пе
риод играеше съдбоносна роля 
и носеше главното бреме в раз 
витието на материалната осно
ва на обществото и засилването 
на социалистическите обществе 
ни отношения. Нейните матери 
ални и обществени интереси са 
тясно свързани с основите на 
нашата система — обществена
та собственост над средствата 
за производство, пряката соци-

към своята работа, 
своята орга- 

и към работа 
та, метода на влияние, слабости 
те и обществената

зна
както

ставаше 
ка- 

разиск
отговорност 

на всички ръководсва на СЮКна
на кри 

предлага 
членове на ко 

на допитва- 
организации да 

де по-широки възможности за 
избора на кадри. При избора на 

и ДРУГИ професионал 
ни функционери в общинските 
комитети и

Винко Стоянов: Учебното дело 

и занапред на преден план
алистическа демокрация в само 
управлението и разпределение
то според труда.

на
Делегат на Съюза на комунис

тите от Босилеградска община 
за Осмия конгрес на СЮК е 
другарят Винко Стоянов, секре 
тар на Общинския комитет на
скс.
Преди заминаването му на Кон 
греса, се обърнахме с молба 
към него да нн отговори, на ня 
колко въпроса.

— Кои са най-належащи про 
блеми в Босилеградска комуна 
преди започването на Конгре
са?

другите политичес- 
ръководства, започна 

израз з
жет недостигат за поддържане 
на училищната мрежа. Правят 
се големк усилия от страна на 

Във връзка с това бих 
рил и за възяаграждането на 
просветните работници. Все по 
масово е явлението да напускат 
нашата комуна, а причините са 
ясни — слаби заплати

ки
Да па 

ориентировката 
кадри, които за 

се изтъкват 
организации.

ЛПИСМОТ° на Изпълнител 
ПИЯ комитет и Четвъртия
нум на ЦК на СЮК се създале 
политическа атмосфера за ™ 
шаване на много въпроси от „а 
дровата политика, между които 
и принципът за ротация Кадро
че сЪ.™1ТИКа ,СТава все поаз-
механш Р 33 бърз° развитие 
механизма на общественотои -есто“0^-
“л™™™е*4РедВа"ВеЖ™"к-
, МакаР че практиката 
същи хора

мира
"РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО 
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА

към онези 
ЗИ функции 
нсв.ните

гово- те- 
в ос-УСПЕХИ И СЛАБОСТЦ В 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 
ОБЩЕСТВЕНАТА РОДЯ НА 
СЮК

В периода между двата кон
греса е постигнат 
напредък в осъществяването на 
целите, които Програмата и УП 
конгрес на СЮК

значителен плз-
и труд

Работата на органите и орга 
низациите н,з СЮК се характе
ризира с интензивен процес за 
овладяване на нови съдържа
ния, формй и методи на работа 
за възможно по-успешната дей 
ност във все по-развитите отно 
шения 
равление...

Все повече намираше израз са 
мостоятелносгга и инициатива 
та на организациите и членове 
те на Съюза на комунистите. 
Те постепенно преставаха само 
да пр.енасят становищата и са 
мо изпълняват задачите", а взи
маха дейно участие в изграж
дането на становища, приемане 
на заключения и решения. Под 
тиквайки инициативата, само
стоятелността и отговорността 
на самоуггравителните органи и 
общесвено-политическите 
низации, организациите на Съю 
за на ком(унистите и сами 
виваха и обогатяваха 
дейност ,инициатива 
ятелност в осъществяването на 
обществената си роля.

Засили се ролята на комунис 
тите като обществено-политиче 
ски работници, които въз осно

поставиха в 
по-нататъшното изграждане на 
обществено-икономическата си- • . V:
стема и развитието на социалис 

, тическите обществени отноше
ния. Тези задачи се осъществя 
ваха чрез засилване на само
управлението и провеждането 
на принциггд за разпределение 
на дохода според труда. Утвър 
ждаването на 'самоуправление
то в стопанските дейности обез 
печи условцд в изтеклия пери
од системата на самЬуправител 
ни отношения да се разшири и 
в областта на обществените слу 
жби (учебното дело, здравеопаз 
ването, културните 
ния, социалното 
банките и др.).

Самоуправителните отноше
ния в трудовите организации се 
обогатиха с нови, по-преки фор 
ми на самоуправлението: работ 
нически съвети по отделения
та, събрания на производител
ни единици, статути и правила 
на трудовите организации и ко 
муните и пр.

Днес в органите на обществе
ното и работническо самоуправ 
ление работят стотици хиляди

|1 М:1— Те са многобройни, следст 
вие пасивността и неразвитост 
та на нашата комуна. Нашата 
стопанска проблематика е слож 
на. Ние нямаме нито една про
изводствена организация в ис
тинския смисъл на думата. А 
такива създават възможност за 
разрешаване или облекчаване 
на редица проблеми. Когато то 
ва казвам, мисля на възможнос 
тите и за заетост, за повишава 
не на националния доход, за по 
вишаване общинския бюджет 
итн.

на общественото самоуп

едни и
ръкопотто Да Се заДъРжат на ръководещи длъжности е гал
ената, все пак :я,а 0ще Л 
Ц.1 проблеми във пръзкт ‘ със провеждането прищ^па на по 
тацнята в оощесто^олит.^ 
ските организации, предега- I 
телните тела, общественото 
равление, стопанството 
Съществуват повече примери, 
които показват, че на ротация
та се гледа като на взаимно раз 
меняне длъжностите от страна 
на един л същ брой функционе 
ри — преместване 
га председател на 
ческа

учрежде-
осигуряване, уп

и т. I.Да напомням още. че големи 
проблеми им)аме в учебното де 
ло, в комуналното строителст
во, в селското стопанство и др.

— По кои въпроси бихте. раз 
исквали на Конгреса?

—Преди всичко за бюджетно 
потребление в комуната, по-кон 
кретно за учебното дело, което 
е най-развито в Лесковашка о- 
колия, а от друга страна има 
и най-големи проблеми. Средст 
вата, заделени от общинския бю

орга-

раз- 
своята Винко Стоянов

ни условия за работа. Освен то 
ва все по-малък брой младежи 
се решават да отидат в просве 
тата, понеже тя не се „изпла
ща като някои други профе
сии.

от ДЛЪ/КПЛСТ
и самосто една пелкти 

организация на длъжност 
на друга организация. По тезп 
нтчим малко 
дават г.а нови

възможп ,•••11 СС 
кадри да дой

дат на нови отговорни длъжно
сти.В. Велинов
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СТОПАНСКО И КУЛТУРНО 

РАЗВИТИЕ НА НАРОДНОСТИТЕ 

В ЮГОСЛАВИЯ

ПРАЗНИКЪТ НА РЕПУБЛИКАТА 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН
Тазгодишният празник на Ре жествена програма 

публиката народите на Югосла вечер, 
вия тържествено чествуваха с 
големи трудови победи и твър-

весела.

На 29 стана тържествено при 
емане на най-малките пионерични публикации; писателите от 

народностите и другите култур 
ни дейци публикуват своите чи 
слени литературни художестве 
ни и тгпуги произведения.

.. .В съгласие с общите зада
чи на нашето учебно дело, нуж 
но е и в бъдеще в рамките на 
учебното дело на народностите: 
да се оспособява училищната 
мрежа, за да може по-цялостно 
да обхване и учениците от редо 
вете на националностите — осо 
новните училища, да се обръ- 
бено в горните класове да обпъ 
ща повече внимание на млади
те работници и обучението им 
в специалните училища; да се 
подобри качеството на учебни
ците на езиците на народности
те и да се реши въпроса с нуж 
ните учебници; да се повдигат 
и оспособяват преподавателски 
те кадри.

.. .Необходимо е да се обърне 
повече внимание за разрешава 
не на нарастващите потреби на 
малцинствените културни дей
ци и интелигенция и трябва да 
се настои с тяхното творчество 
да се запозна широката югослав 
ска общественост.

В периода между Седмия и Осмия, конгрес '■па СЮК

т«ге в Югославия. Тук поместваме кратки изводи от Заключе
нията на Изпълнителния комитет ■■на Н-К" нп 
за народностите. ■ л

в Съюза на югославските пио-де интензивна политическо-сто
панска активност в подготовки 
те за Осмия конгрес на Съюза . от основното училище бяха при

ети в организацията, на Съюза 
на младежта. На това .тържест 
во бяха връчени и награди и

па
нери, а учениците от осми клас

на комунистите.
Българската народност в Юго 

Славия чествува 
Републиката и този път под зна 
ка на пълна солидарност с брат 
ските народи от нашата социа
листическа общност, в борбата 
за закрепване на материалната 
основа на обществото и засил
ването на социалистическите от 
ношения в него.

За това те имат пълно оправ
дание ,защото в нашата социа
листическа общност територии
те, на които те живеят постиг
наха небивал стопански и кул
турно-просветен 
подем.

празника напо въпроси похвални грамоти на състезате 
лите от Босилеград в Югослав 
ските пионеркси игри на околи 
йското пъвренство в Лос ковац.

На 30 и 1 декември в Босиле 
град се състояха спортни състе 
зания.

Във всички центри на райо
ни в комуната празникът на Ре 
публиката е чествуван търже
ствено.

...Придобивките от социалисти 
ческата революция и нашата 
цяла обществено-политическа 
система обезпечават на народно 
стите равноправно участие в 
югославското социалистическо 
строителство и пълно икономи
ческо, обществено и културно 
развитие. Съюзът на комунис
тите бдително следи тези при
добивки да се зачитат в прак
тиката, укрепват и по-нататък 
развиват.

...В нашата страна народнос
тите се третират като напълно 
равноправни фактори с всички 
други югославски народи и по 
този начин, изедначени във вся 
ко отношение, участвуват в из 
граждането на югославската об 
щност, давайки й свое полити
ческо, културно и друг вид при 
ложение. Те запазват отличи
телните черти на нацията, към 
която етнически се числят и чи 
ито йпецифичности, преди всич 
ко от културно естество, носят 
в себе си и ги преплитат с от
личителните черти на средата, 
в която живеят. Затова народ
ностите представляват значите
лен фактор в сближаването и 
свързването между различните 
нации.

.. .Някои народности, какъвто 
е случаят с най-многочислена- 
та албанска народност, живеят 
в области, чиято голяма изоста
налост е наследена от минало
то. Това до значителна степен 
задържа и решаването на оста 
на лите въпроси'в другите обще 
ствени области. Затова особено 
■Голям» внимание се обръща на 
икономическото развитие на из 
останалите райони, в които жи 
веят отделни народности, което 
пък от своя страна дава възмо 
жност и подтиква и най-добре 
насочва по-нататъшното разре
шаване на проблемите в област 
та на учебното дело, просвета
та, културното и друго разви- 

-тие на народностите.
.. .Всестранната политическа 

дейност на националностите по 
всички въпроси от нашето вът
решно развитие I; тяхната пъл 
на подкрепа на нашата външна 
политика са манифестация на 
тяхното действително разполо
жение към социалистическа 
Югославия. Затова останаха без

успешни всички опити 
стите да се народно 

отделят от нашата 
политика и от нашата социали 
сическа общност. И възобнове- 

.иата антиюгославска кампания 
остава без резултати 
на народностите.

в масите

.. .За разлика от предвоенно
то положение, когато не съще
ствуваше почти никаква форма 
на просветен и културен живот, 
днес покрай обемната училищ
на мрежа на майчините езици 
на всички народности са създа 
дени и редица други културно- 
просветни институции: култур
но-художествени дружества ан 
самбли, театри, читалища и би 
блиотеки; създадена е многочи 
елена и разнообразна преса на 
народностите и радио предава
ния; печатат се книги и разли-

Димитровград• • •и обществен
случайПразненствата 

Деня на Републиката в Димит
ровград започнаха с нощно бя-

по
В Босилеград

гане в навечерието на празни
ка. На победителите бяха пре
дадени награди.

След това в Дома на култура 
та бе устроена тържествена а- 
кадемия с рецитал за Републи
ката.

Денят на Републиката — 29 
ноември бе тържествено честву 

. ешт в Б:(-илеград. В навечерието 
му лумнаха лагерни огньове, как 
то и по бърдата около града 
и навестиха великия празник. 
В кинозалата вечерта бе преда 
дена подбрана културно-худо- По трудовите колективи в гра 

да и по селата още на няколко 
дни преди празника бяха доста 
вени доклади, които са четени 
на тържествените заседания по 
този повод.

В чест на празника на Репуб 
ликата — 29 ноември в Димит
ровград е въведено електричес 
ко осветление по ул. „Петър Та 
сев”. Също така и по селата в 
комуната с .успех са окончани 
разни комунални и други обек

X Общинска конференция на СЮМ в Димитровград

По—голяма отговорност на младите 

в новите условия на сшойанско развитие
ти.Неотдавна в обцктн чувствително промени 

социалната структура на насе
лението.

Тази година общината има 
2.263 заети работници. В доста мание по отношение на профо- 
променените условия на стопа- споналното издигане и усъвър И 
нисване младежта ое намери шенствуване. В комбинат „Ди- 
пред отговорни и сложни за- митровград” са заделени сред

ства за'организиране на курео 
ве, а също так.а значителни 
средства са отпуснати и за стн 
пендиране на нови специално-

Дмлш- на вложен пя труд и тн.
В някои димитровградски сто 

пански предприятия на млади
те се обръща по-сеюиозно вни-

На 29. 30 и 1 декември в Ди
митровград продължи народно- 
веселие.

Xпровирал 
изборна конференция на Съюза 
на младржта, на която покрай 
79 делегати присъствува един
ствено представител на околий 
ския комитет на.СюМ в Нищ 
Полица Маринкович и група пи 
онери от основното училище 
които поз/яавиха конференци
ята и й пожелаха успех в ра
ботата.

се състоя

Бабушница
Два дни непрекъснато в цен 

търа на Бабушница се виеше 
празнично хоро по случай Деня 
на Републиката, ни съобщава 
нашия кореспондент.

В Бабушница, Велико Бонин 
ци, Звонци, Любераджа и дру
ги по-големи центри в комуна
та бяха устроени тържествени 
академии с подбрани програмй.

В чест на празника на Репуб
ликата и 20-годишнината от ос 
вобождекието в Бабушнишко 
са електрифицирани селата Вой 
ници, Горно и Долно Кърнино, 
Радошеваци други, завършен е и 
пътят от Бабушница до Сураче 
во на дължина от 1,5 километ 
ра, коедени обществени поме
щения в някои села и др.

Някои трудови колективи на 
празника на Републиката на
правиха колективни излети до 
Звонска баня.

дачи на село и в предприятията 
Затова съвсем естествено, 
пъква и въпросът за профцсио 
нално усъвъ<?шествуване •.:

От индустриалния работник, 
а същ» така и селско
стопанския се търси мно 
го повече,, за да може наисти
на да бъда носител на повече и 
по-качествено производство. Тъ 
кмо поради недостатъчното 
професионално образование! и 
идейно-политическото издигане 
и възпитание на младежта все 
още не е достатъчно включена 
в органите на самоуправление
то, още не е станала активен 
фактор в отстраняването на от 
рицателните прояви и в прове
ждането на разпределение спо 
ред действителната стойност

из-

сти. За похвала е и инициатива 
та на конфекция „Свобода” ко 
ято заедно с конфекция ..ПъР- 

май” в 
обмен

На конференцията се конста 
тира, че( пррз изтеклата година 
стойността на производството 
в общината възлиза на над три 
милиарда динара и че национал 
ния добив на глава 
лението е нараснал от 28.250 
динара през 1957 година — на 
98,680 динара, т. е, на 123,200 
динара в края на тази година. 
От 1957 година инвестиции са 
влагани предимно в промИшле 
ността и то над един милиард 
динара а тази година ще се 
инвестират повече от един ми
лиард и сто милиона динара. 
Изграждането на промишлени

Пирот 
на опит ме- 

по-

въ-ви
рши
жду младите работници и 
този начин се откриват нови 
възможности за повече произ
водство.

от насе-

На конференцията се изтък
на, че воа още младите недоста 
тъчно са включени в работа на 
другийге обществено-политичес
ки организации. Така от 42 мла 
лежи и девойки във Височко О 
доровци нито един не е член на 
Съюза на комунистите. Този 
пример не е самотен случай.

Още повече, предложенията 
на някои младежки активи за 
приемане в редовете на Съюза 
на комунистите не са разглеж 
дани и по няколко месеца. Мо 
же би и затова младежта на се 
до олабо се интересува за поло 
брениа на селскостопанското 
Производство и недостатъчно 
се бави с работата на произво
дителните групи. Дори и селско 
стопанските) специалисти не о- 
бръщат достатъчно внимание 
па младежта на село в това на 
правлемие.
Конференцията инснстпра и за 
работническата младеж както 
за средношколската да се орга 
низира политическа вечерна 
школа, а по предприятията да 
се основат клубове и дискусио 
нни вечери.

Между другото, на конфереи 
цпята се засегна и жилищния 
въпрос, па младежта, както и 
нуждата от откриваме на .ресто 
раит за обществено хранене и 
подобрение на културно-забав. 
ния и спортен живот.

На края бе избран нов Общи 
1гсют комитет на Съюза на мла 
дежта от 17 и надзирателен от 
3 члена. За председател на ОК 
на СЮМ отново е избран Мн_ 
лорад Златанов.

Успехи по залесявапе* 

то в Босилеградско
Еосплеградското краище дос

коро беше едно от най-ерозив 
ните терени у нас, защото го
лемите пространства гори в ми 
налато още били унищожени.

Огромните голини и сипеи по 
по време 

дъждове. Ручеи и потоци на 
насяха големи щети на стопан 
ството.

Бригадите на младите горагш 
от 1960 до днес, според непъл
ни данни, са залесили 55 хекта 
ра с борови и акациеви фидан 
ки. За тези пет години те са 
дали 2,922 трудодни или 42.620 
трудочасова ма стойност от над 
4.950.000 динара.

След двадесет години Босиле
градско ще има нови хектари 
млади гори.

И интересът на учащите в ко 
муната все повече се ориенти
ра към горското стопанство. До 
днес в тази област са дипломН 
рали 40 инженери-лесовъди, а 
има вече 25 лесовъди-техници.

С. Ефтимов

стоятшо заплашваха

Също така бяха избра
ни и 10 делегата за Околийска 
та конференция на Съюза на 
младежта.

в Скопие, която °ще е в строеж. След войната унас са построени 5 нови железари I М. Бакич
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Десетмесечен баланс на димитровградското стопанство

Ос/щеСм&шс( ГОЛЯМ РЪСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО■."Ал!'щ I
ПГ

ШШШШНШШк Има недовършено производ- 
ство за 115, запаси от суровини 
на стойност от 413 милиона ли 
нара. Всичко това търси нови 
усилия от колективите.

тласък върху целокупния в по
строяването па производствени 
мощности вършат тласък вър
ху целокупния живот в общи
на. Мени се структурата

За десет месеца стопанска дей 
пост б димитровградска кому
на са постигнати резултати, ко 
ито навестяват нова епоха в раз 
питието на този край. Промиш

лт.

Защо няма мясшо за Мария? т.
В тази кратка бележка за Мария Андонова от с. Бански 

Дол в Димитровградска община им а нещо нечовешко и без-

Девойката отмалкото бурелско село искала да си намери
си. Не е способна

ж '
душно.

•г%' >.кясго е обществото според способностите 
да дои крави, да отглежда деца, да се занимава със земеделие.

Тежко е било това за нейния повит гръб.
Започнала гимназия, завъришла два класа, а преди пет 

години \за.вършила курс за машинописка.
— Пишуща машина мога да обслужвам/, мислела си тя 

когато получила свидетелството...
Радостна тя се завърнала в родния Димитровград и по

дала молба преди пет години в Завода, за заемане па работни
ци. Но, уви! И до пдес Мария не е: на работа. Не зарад това, 
че няма места за машинописки в димитровградските предприя
тия и учреждения-...

Щ

Докото Мария за пет години чакаше работа много пс‘Л- 
ни по-млади другари без мъка си намираха място. Едва преди 
15 дни в Бюрото за заемане па работници .предложили работа 
и па Мария в „Цпле". Обаче хората в предприятието пе я ис
кат. Търсили друга! И заели друга, която тъкмо тези дни за
вършила машинопис..

Цялата немощ па човек, който не е намерил човешко раз
бирателство може да се побере* в едно единствено изречение, 
което Мария и •написала до Кабинета на президента па Репуб
ликата: „Нима няма място и за мене в тази страна!”

Когато последвала интервенция „отгоре” едва тогава. хо
рата в Общинската скупщина се заинтересували за случая с 
Мария.'"

Комисията за молби и оплаквания взела решение да се 
намери място за машинописката Мария... която сега [няма фи
зически недостатъци. Но и покрай това, дали наистина Мария 
ще вземе пишуща машина в ръце?

Не може човек да избегне впечатлението
Едип цех в комбинат ,,Димитровград

стопанството в комуната лузед 
субективните сили се ще е на
мират сложни комунални и 
други проблеми, за да могат да 
се върнат вложените средства 
па обществото.

Стопанският възход оказа чу 
вствигелно влияние и върху по 
Епшението на жизненото равни 
ще. Докато през 1957 година 
националният доход на глава 
ог населението възлизаше на 
28.250 динара — до края на та
зи .година ще надмине 123.200 
динара.
първите десет месеца 
налага година с-ьвокупния 
приход възлизаше на към 1 ми 
лиард и 300 милиона динара — 
тази година той вече надхвър
ли 2 милиарда и 500 милиона 
динара само промишлеността— 
за 500 милиона. През същия пе 
риод селското стопанство е по 
каза особен напредък. Сравни
телни данни показват, че съво- 
купния приход паказва увеличе 
ние от 13 на сто, а в строител
ството този процент 113 на сто. во 

Завидни успехи димитровгра 
лекото стопанство постигна бла 
годарение колективното залага 
не и, макар н при неблагоприя 
тни условия, колективите пра
вилно са схванали необходимо 
стта от въве1>кдането на съвре
менна организация на труда, 
обучаване на работната 
за по-успешно извършване на 
сложни операцшт 
машини, увеличението на грои 
зводителиостта на труда, нконо 
мисване и пр.

Но това все още не значи, че 
пред тези колективи не стоят 
още редица неразрешени въп
роси, от които зависи по-ната- 
тъшното развитие на предпри
ятията а заедно с това и пове- 
шинието на личните доходи по 
средством въвеждането на но 
ви по-подходящи форми на въ 
знаграждаване. Още тази годи 
на показа, че е имало неравно
мерно реализиране на гроизво 
дството в отделнис месеци сот 
годината. Може би това е и раз 
бираемо с оглед на факта ч-а 
второто полугодие е време кога 
то най-много се реализира. да

В комбинат ,,Димитровград” 
например за половин година са 
реализирани
стойност от 140 милиона дина
ра, а в края на септември над 
330 милиона. Също така има из 
вестно неравновесие между на 
бавката на суровини 
зацията на производения. Изве 
стна пречка за това са и скла_ 
дищата. които недостигат. Факт 

Ръжана е' че има лагер от готови произ 
веления за около 700 милиона 
но те могат да се реализират 
Счита се, че до крал на година 
та пропозицпште на обществе- 

-- план ще бъдат реализира
ни и запланираният 
производство изпълнен.

и от едни
въпрос, който произлиза от този случай е Бюрото за заемане 
на работници е Димитровград:

— Кой има предимство при заемане па раврта. Дали, вие, 
другари, в Бюрото, спазвате основните принципи в нашата по- 

. литика при заемане па работна ръка когато за 5 години пе 
заехте и Мария? Защо?

С увеличението па съвокуп- 
ния приход през тази година в 
сравнение със същия период 
от миналата година са Създаде 
ни условия нето — личните до
ходи да бъдат увеличени за 76 
на то в промишлеността, 173 в 
строителството, в търговията и 
гостилничарството за 62 на сто 
и в селското стопанство с 45 на 
сто.

леното производство вече тази 
година отбеляза завидни произ 
водствени резултати, далеч по
добри от предишните години. 
Не е трудно да си припомним, 
че вложените капиталовложе
ния в построяването на произ
водствени мощности вършат

М. Бакич

Кооиерсщияша шрябЬа да разЬиЬа 

съшрудничесшЬо с чаешнише сшойани
Обаче за това време произво 

дителността на труда, месена в 
нето — произведение върху е- 
дгш зает се е увеличила е 25 на 
сто ,а икономичността само за 
8 на сто. Това навежда 
съл, че във фабриката още не 
са въведени най-подходящи фо 
рми за разпределение на лични 
те доходи, въпреки че броят на 
заетите е увеличен с 23 на сто.

Средните лични възнагражде 
ния най-много са увеличени в 
,,Градня” — с 86 на сто. след
ват комбинат .Димитровград” с 
65 и тн., а най-малки са били в 
земеделска кооперация Погано 

самс 5 на сто. Средно 
най-ниски са възнаграждения
та в ,,Циле” — до края на окто 
мври 15.944. Все пак те са с 25

Докато през
ми-

Неотдавна в Горна Лисина се 
състоя годишно-отчетно избор
но събрание в местната органи 
зация на Социалистическия съ 
юз, на която покрай 50-те деле 
гати от по/ружнпците на мест 
пата организация в Горна и До 
лна Ръжана и Горна и Долна 
Лисина прнсъствуваха предсе
дателят на Общинската скупщи 
на в Босилелград Стойне Ива
нов, секретарят на ОК 
СКС Винко Стоянов, председа
теля на ОО на ССРН Славчо 
Сотиров и други'.

В реферата а след това в ста 
палите разисквания след това 
се констатира, че членовете на 
Социалистическия съюз ще тря 
бва занапред още почактивно 
да се ангажират разрешаване^ 
то на. належащите въпроси.

Изтъкна се, че в най-скоро 
време ще трябва да се започне 
с построяването на нова учили 
шна сграда в Горна Лисина, 
тъй като старата е дотраяла и 
негодна за провеждане на обу 
чение.

Населението от Горнолнсин- 
ски район вече е внесло над 1

на ми-Един от главните недостатъ
ци в работата на кооперацията 
е слабото сътрудничество 
на кооперацията с частните 
се,лекотопанеки производители. 
А условия за такова сътруднп 
Чеството има. Занапред ще са 
необходими Още по-големн уси 
лия за да може кооперацията 
наистина да бъде носител на 
социалистическото преобразова 
ние на селото.

На края бе избрано ново 
ръководство на местната орга
низация на ССРН.

милион динара пари за тази 
цел, а с тази акция се продъл
жава и занапред. Също така ед 
на от предстоящите задачи ще 
бъде и разширяването на пътя 
от Две реки до Горна Лисина, 
з,а да може да пътува рейса до 
центъра на селото.

Във връзка с по-нататъшно- 
то подобрение на селскостопан 
окото производство се изтъкна 
че и покрай вложените 26.000000 
динара за мелиориране На пас
бищата и създаване на изкуст
вени ливади, набавката на раз 
ни селскостопански машини, 
ще трябва още повече да се 
влага.

ма

на сто по-високи от миналого
дишните, докато в ,,Гр.адня” са 
два пъти по-високи.

Тези данни от анализа 
папското развитие пред изтек
лите десет меоеца от тази годи 
на говорят че тази община нас 
коро ще изчезне от списъка на 
неразвитите комуни. Обаче пре 
дстоят

И. Л.

на сто

Музикално възпитание за децата ръка

зад новитеНеотдавно в Димитровград за 
почна семинар за музикално 
възпитание при Центъра за кул 
тура и забава в Димитровград. 
Семинарът има два отдела — 
за акордеон и пиано. Досега в 
отдела акордеон се записаха 17

деца и в отдела пиано 14 деца. 
Интересът за този семинар, кой 
то ще има постояннен харак
тер, е огромен.

Семинарът работи два пъти 
седмично. Работи се индиви
дуално с децата по два часа и 
по един час солфеж. Ръководи 
тели на семинара са двамата 
преподаватели пр музика Геор 
ги Шукарев и Миша Киров.

Родителите, чиито деца имат 
желание да се занимават с му 
зика, поздравяват този почин 
на Центъра, защото семинарът 
по Музикално възпитание ще 
бъде голям принос в културно 
то развитие на града и общи
ната.

нови усилия- За разре
шаването на тези въпроси и 
противоречията, които спъват 
развитието съществуват сили. 
Според онова, което в последно 
то р(раме може да се чуе в Об
щинската скупщина — най-ва
жен проблем и занапред си оста 
ва обезпечаването на кадри. Ве 
че са отхвърлени консерватив
ните схващания 
се схвана, че без кадри не мо
же да има Съвременно промиш 
лоно и селскостопанско произ
водство. При това не се губи от 
предвид и постоянното профе
сионално издигане, икономич
ност и производетелност на тру

за кадрите и

От друга страна, и вътрешни 
те отношения трябва да се из 
граждат върху принципа на 
най-широко самоуправление, 
при възможно най-правилно ра 
зпределение и възнаграждава- 
не според труда.

В ГОРНА ЛИСИНА ПРОИЗВЕДЕНИ 
50 Т НАРТОФИ произведения на

Тази година земеделската ко 
операция в Г. Лисина започч 
да произвежда и картофи, кои 
то добре виреят в този пяани.я 
ски край. Вече са произведени 
50 тока, за които е намерен и 
пазар във вътрешността на 
страната.

Жителите от Мусул, Горна Ли 
сина, Плоча и Долна 
вече се ориентират към тази до 
ходна култура.

Наскоро кооперацията в Гор
на Л) гина ще набави 
маоп за превоз на стоки 
ве-ижеп „фер*у щп”.

" 1 Апостол Тодоров

и реали-
М, Бакич

един „а- 
и един НИЯ

Преди няколко дни съобщенията с Босилеград бяха прекъсна
ти. Много рейсове бяха „жертви” на снежните преспи.. обем на



братство
<

Наш репортаж Осем десетилетия текстилна иромишленосШ 
е Лесковашкия басейнМиньорски сърца. ОТ ВОДЕНИЦИ ДО МОДЕРНИ 

ФАБРИКИМина „Благодат” все още не е записана в географските 
карти. Малко е позната, мккар че съществува вече цял век 
Преди войната експлоатацията на оловно-цинковите залежи 
вършеше една италианска компания. (Слзд \рсвоб^жденйато 
белградското предприятие „Геозавод” пристъпи към проучава- 
не на рудните залежи. От 1960 година мина „Благодат” е пре- 

. дадена на мини „Трепна”. След изработването на проектоплана 
през идната година мина „Благода”т ще бфде пусната в проб
но производство.

Проведох няколко час а с миньорите, които работят 
веят тук при неблагоприятни условия.

Недалеч от върха на Весна 
кобила се чуващо г-ьгомеж на 
машини. Мъглата бе гъста и не 
проницаема. Наоколо ниски бу 

стъбла,
скреж. Тръгнах к-ьм машините 
Вятърът непрекъснато духаше с 
цялата си силина, като разна
сяше гъстите парцали от мъг
лата Тогава баирите ставаха 
полуясни и някак си величест
вени и горди. Шумът на вятъ
ра изчезваше и отново мъгла
та затваряше гледката пред очи 
те ми.

Този сух и едър човек ни на 
прави голямо впечатление. За
познахме се. Казва се, Мигар 
Станисавлевич, най-стар 
ьср в мината. Работи като над 
зирател 
години.

— В тунела съм прекарал 25 
години. Промених много мини 
Най-оатне дойдох тук. Обикнах 
тази мина, макър че условията 
си тежки но докато не получа

мин-
боти фабрика за тъкани и ка
нап, а през 1905 година в Гърде 
лица бива открита още една фа 
брика на вълнени тъкани. От. 
Лесковац започнали да пътуват 
по света кервани с прочуто ле 
сковашко платно, шаек...

Годините си течаха, а про
меняха се и средствата, с кои
то се изготвяше текстила от то 
зи басейн... Лесковац винаги 
беше един от най-значителните 
текстилни центри в тази част на 
Европа. И днес текстилната 
промишленост си остава доми
нантен стопански клон в Леско 
вашка околия, която е една от 
най-известните в страната. Лес 
ковашки текстил пътува във 
всички европейски и извънев- 
ропейски страни.

Текстилната промишленост в 
Лесковашка околия е започна
ла още преди 8 десетилетия — 
през 1884 година. Тази година в 
една воденица в село Стейко- 
вац, на средата между Леско - 
'•а.| и Бучйе, започнали да вони 
тата гатайни в примитивни дан 
тели. Поеди пет години водени 
цата в Стройковци е превърната 
в музей, единствен по рода си 
в нашата страна. В него се паз 
ят спомените за развитието на е 
дин промишлен отрасъл, който 
беше и си остава понятие за Ле 
сковац и околността му.

Първата фабрика на вълне
ни тъкани е основана в Леско- 
вац през 1895 година. Тя е би 
ла най-голямата не само в Сър 
бия но и на Балканите. Две го
дини по-късно започнала да ра

в „Благодат” повече

и жи-

покрити съскови

***

Сима Мартинович, един от 
най-младите и най-умели минь 
ори в мината с нескрита 
дост разказваше за своята шгн 
ъорска професия-

— Миньор Съм и докато мо
га да работя, такъв ще остана. 
Обикнал Съм минната шахта.

И никой не се съмнява в то-

Нови текстилни мощности

Но текстилът не остана само 
отличие на Лесковац, Гърдели- 
ца и Вучйе. Построени са текс
тилни фабрики и в Лебане, Вла 
сотинци, Враня и някои други 
места в околията. Възобновени 
са някои стари мощности, пос
троени нови. . .

Преди няколко години в Ле
бане е пусната в производство 
фабрика за сурово памучно плат 
но с около 700 станове. Построе 
ни са мощности на площ от о- 
коло 10.000 квадратни метра, в 
кито са заети няколко стотни 
работници. За тези построения 
са изразходвани повече от 1 ми 
лиард динара.

Във Враня тази година е пое 
троен модерен памучен Комби
нат за пуплин, 
тъкани. Във Власотинци в на
чалото на годината започна ре
довно производство в новопос
троената фабрика на синтетич
ни дамски чорапи „Синтекс”, а 
тези произведения вече си спе 
челиха реноме и на чуждите па 
зари. В този град успешно ра
боти и известната фабрика

трикотаж „Власинка”, както и 
текстилна фабрика „Милка”, 
която произвежда конфекция 
и технически тъкани.

С капиталовложения от 1 ми
лиард динара бе построена но
ва предачница във Вранска 
баня в началото на тази година 
и пр.

Освен това направени са дос 
та усилия за реконструкция и 
модернизиране на застарелите 
мощности. В комбинат „Зеле Ве 
лкович” в Лесковац е инстали 
ран цех за производството на 
найлон тъкани, които имат гол 
ямо приложение в проАводст- 
вото на чорапи и трикотаж. Про 
чутата фабрика „Летекс”, „Вуч 
йе” и „ТИГ” също така реконст 
руират и изхвърлят от употре 
ба застаряли машини. Благода
рение на това тези промишлени 
мощности дават висококачест
вена продукция, която си спече 
ли пазар у нас и в чужбина.

Колективите в тези фабрики 
вече осъществяват все по-голе 
ми средства за разширено въз 
производство.

ра-

ва.
Другарят Сима наистина но

си миньорско сърце. Той като
че ли не усеща тежките условия 
при които работи.

— Нормата е висока, но аз 
винаги я надхвърлям 
той- Когато съм в шахта аз чу 
ствувам голяма сигурност в се 
бе си и всички мисли и уме
ния насочвам към компресора.

— На месец заработвам сред 
дно 30.000 динара. Но според 
тежестта и условията на наша 
та .работа — отделно тук, мис 
ля че сме слабо заплатени.

Симо хвана пълната вагонет
ка, направи краткотрайно уси
лие и отмина из релсите.

Влязохме в една стара бара
ка. Низки стаички, човек прос 
го не смее да повдигне глава. 
Вътре тишина. Четири привета 
един до друг. Двама миньори 
спяха. Но не за дълго. Влезе ма 
шинистът Драган и събуди еди 
ния.

— Перо моля ти се, машина
та спря- Ела ми помогни!

Такъв е тук животът — каза 
ха миньорите. Владее единство 
разбирателство, другарство. От 
късната от света далече горе 
при върха на Бесна кобила

каза

бало-н и други

Миньори изкарват руда

пенсия няма да напусна Бесна 
кобила.

Обикнах миньорите. Те са пз 
вънрцдии хора. Живеят 
същински братя. Тук не позна
ваме бразди и недоразумения, 
макар, че сме от различни на
родности, българи, оръби, ши- 
птари. но всички живеем като 
братя.
Попитхме го дали са подобрени 
битовите уоловия на миньорите 
е сравнение с миналите годи-

артакули когато ненадейно па 
дне сняг.

За лекарска помощ те изми
нават 30 километра път до Бо 
енлеград. Те изразиха мнение 
че е нужен здравствен пункт, 
в Горна Любата. Каса® се за 
здравеопазването на 100 миньо 
ри, колкото моментално тук ра 
ботят.

Влезохме в шахта. Лъчите на 
от" каменния проход в който сия 
карабитната лампа ое отбиваха 
еха като звезди цинкови и оло

за
като Околия със 17 текстилни фабрики

В Лесковашка околия днес 
има 17 текстилни предприятия. 
Вълнени

Миналата година текстилни
те предприятия от Лесковашка 
околия са изнесли 
стоки на стойност от над 3,5 ми 
лиарда динара, докато до края 
на тази — ще бъдат реализира 
ни тсоки за 43 сто в повече.

През идните години от лесков 
ския текстилен басейн ще се 
изнася още повече.

тъкани произвеждат 
4, памучни 3, трикотаж 6, кон
фекция 2 и две фабрики произ 
веждат чорапи и предидо. Това

на пазара

ни. значи, че текстилната промиш 
леност в околията съчинява по 
вече от 45 на сто от съвокупна 
та промишленост.

— След като „Трепча” прев
зе мината условията значител
но се подобриха. Повдигнати 
са 2 съвремени бараки и ресто 
рант ,който е добра обзаведем. 
Също така по-голямо внимание 
се отделя на снабдяването и 
храната.

Заплатите в сравнение с ми
налата година ое увеличиха с 
50%. Тези дни очакваме да при 
стигне апрагат. който ще освет 
лява мината, След това веднага 
ще набавим телевизор и радио 
понеже това е единствена въз
можност да се създаде едно 
минимално развлечение за мин 
ьорите.

Когато излезохме вън от ту
нела, старият миньор, когото 
всички в мината наричат „чи
чо" замислено стана и рече:

— Не съм вече млад, ала на 
младите още не ща се дам — 
каза той. впери поглед в релси 
те Към двете светли блестящи 
линии, които се сливат и по-тъ 
ват в тунел и отведнъж по ус
тните му затпоптя усмивка.

Минах покрай едно стадо мъ 
нички проскубани овце. Запека 
чвах баира направлявайки са 
по бърмченето на машините. 
Пристигнах до една камениста 
долина, която на пръв поглед 
изглеждаше, че е непроходима. 
Големи и малки скали. Никъде 
пътека.

Как да се активират вътрешните резерви

Анализите показват, че в тек 
стилната промишленост в Лес- 
ковашко все още съществуват 
значителни неизползвани вът
решни резерви. Мощностите не 
се използват сто на сто, произ
водителността на труда може о 
ще повече да се увеличи итн.

Съществуват резерви и в ра
ботната ръка, докато отсъствия
та от
Трудовите колективи вече при
стъпват към организирано из

ползване на вътрешните резер
ви. Въвежда се работа в пове
че смХзни, съкращават се някои 
работни места, 
пълно се използват, а все пове 
че се държи сметка за израз
ходването на суровини, където 
наистина може да се пести.

Освен това от ден на ден се 
повишава качеството на продук 
цията. Личните доходи също та 
ка са в построянен растеж, а 
растят и фондовете...

машините по-

работа са в намаление.

Какво се очаква занапред

Но това са само начални ре
зултати .Занапред може да се о 
чаква още по-тясно кооператив 
но сътрудничество и вазимопо 
мощ между текстилните пред
приятия от тези басейн. Това 
е перспективата на тази проми 
шлеиост, покрай 
нови

Подобни мероприятия за сът 
рудничество се предвиждат и в 
производството на трикотаж, па 
мучтти тъкани и конфекция. Ка 
ква форма на сдружение ще се 
приложи ще определят самите 
производители. Всичко това ще 
допринесе за специализацията 
на производството и по-пълно 
използване на съществуващите 
вече мощности.

Предимство изглежда ще се 
даде на така наречените полиа 
мидни влакна и на преработка 
та на изкуствени влакна. Също 
така, разчита се на и на подмя 
на на цеховете за регенерация 
на текстилните влакна и увели 
чение на мощностите за обработ 
ка на вълната, набавка на съо
ръжения за дообработване на 
текстила и пр. Някои от тази 
планове вече се провеждат в де

В. В.

Жилищата

вни руди. Още от далече се чу
ваше шумът на вагонетка под 
чието движение трепереха рел
сите.

Спряхме при миньорите, кои 
то дупчеха стената. В тесни ту 
нели пълней с прах младият 
миньор Санде здраво държеше 
компресора в ръПсте си.

По-нататък из тунела се чуха 
тъпи удари. Навел се над ма \ Най-сетне поех една пътека, 
шината, която филтрира въз- която ме отведе право. Тук под 
духа елин висок, сух човек, с самия връх на планината чове- 
избърчкано лице усилено рабо шка ръка прави усилие да по
теше. беди ирародата, използва нвй-
Преди малко спря — каза той ните богатства за да създаде 

Сигурно е в дефект. Сухите му по-добри битови условия в тоя 
и дълги ръпе с голяма скорост откъснат и беден край. 
проверяваха всички вентили и Вятърът духаше все по-силно 
части иа машината. И след кра Парцалите на разпокъсната м-ьг 
тко време струя чист въздух ла изчезваха зад върха на пла

нината.

при извънредно тежки условия 
те живеят един специфичен жи 
вот. Казаха, че само два месе
ци. в годината тук виждат слъ 
нце. Постоянно е мъгла, а 6 ме 
сеца сняг. И когато падне сняг 
те остават заточени, отсечени в 
билото на, планината. Но това 
не ги обезпокоява.

— Свикнали сме — казват те 
Най-трудното е, че сме откъо 
нати от семействата си. Няма
ме възможност да ги доведем; 
зашото все още няма квартири

Трудни са условията в този 
*рай. Едвам на десет километ 
Ра от мината е най-близкия ма 
вазин в Горна Любата от къде. 
то се снабдяват с нужните ар 
тикули. и за тях снабдяването 
е голям проблем. Случва се 
да останат и без най-основните

постоянните 
капиталовложения, които 

също така са необходимост.
Счита се, че наскоро в Лес

ковац ще бъде оформена обща 
служба за вълнена промишле
ност. както и за някои други и 
по този начин да се обезпечи 
още по-ефикасно набавяне су
ровини и пласмент на произве
дените стоки.

За формите на сътрудничест 
во ще бъде изготвен проект, кой 
то ще се обсъди - в трудови
те колективи ,за да може до 
1965 година да се мине към реа 
лизацията му.I В. Велинов по.запиша из тунела.



БРАТСТВОв
СРЕЩИ И [РАЗГОВОРИ Весиш ош Босилефадско

Електрификацията йродължаЬа 

Ь Груинци и МилеЬциПри бившия телохранител 

на Георги Димитров ла са вече монтирани. Тези дни 
се очаква и поставянето км е- 
4ектрическите стълбове и кабе
лите.

Според плана тези две села 
трябва да бъдат напълно 
трифицирани ро 
пата.

С привършване па селско
стопанските работи 
от Груинци и Милеаци продъл
жиха с акцията по електрифи
кация. За целта те събраха па
ри, с които е купе'п трафопост 
и друг материал необходим аа

жителите

Няколко крачки от центъра 
на село Брайковци в самото по 
дножие на Видлпч живее в 
скромна къщичка 64-годишният 
НИКОЛА ГЕРОВ, телохранител 
на Георги Димитров по време 
на Септемврийското въстание.

Нашето посещение го зарадва 
много, а спомените за миналото 
върнаха за момент тоя още 
здрав старец в най-бурните го
дини от развитието на работни 
ческото движение от двете стра 
ни на границата, когато е бил 
близко до ръководителите на 
Септемврийското въстание през 
1923 година — другарите Геор
ги Димитров и Васил Коларов 
— и активен деятел за сътруд
ничество на сръбското и българ 
ското работническо движение.

Много случки са забравени... 
За много хора не може да си 
спомни, но все пак той е жива 
история за всичко, което е ста
вало в неговия край през пос
ледните петдесет години. . .

показва нашият 
събеседник — бай Кольо — то
зи в бялото сако на снимката 
съм аз...

всъщност продължение па бор 
бата при нови условия, заедно 
с другарите от Ниш.

По това време в Ниш беше 
ма работа Георги Геров. Той ра 
ботеше ь ж. п. депото и като 
чеиг ма Партията беше опреде 
леи да бъде връзка с българс 
ките емигранти. Партията в 
Ниш и Пирот пи помогна да 
въстапопим известни връзки 
проз границата с някои друга
ри в България и по тоя начин 
се възобнови дейността па сми 
ррантите през 1924 и 1925 годи 
на. По топа време в София, 
Брайковци, Каменица и други 
села съществувала партийни 
връзки за пренасяне на оръжие 
и партиен материал през грани 
цата. ..

гато той наближи селото. Носс 
ще • малка брадичка. Ние бях
ме приготвили един файтон и 
с него го закарахме във Вър
шец, където 
на време. Множество народ ча 
каше да чуе популярня револ
юционер.

Преди да избухне Септемврий 
сггото въстание Никола Геров 
участвувал в много схватки с 
буржоазията... Бил в охрана
та на клуба па комунистите, ор 
ганизирал много събрания, съ
бирал оръжие...

елек- 
края на годи-

пристигпа точно е1лект}жфикацията.
Трафопостооете и е двете се

С ДИМИТРОВ ПРЕЗ СТАРА 
ПЛАНИНА

избухна и в 
Берковско.. . Между въстаници 
те са Георги Димитров и Васил 
Коларов. . . В Берковица папа 
дейното започна точно в опреде

.. .Въстанието

ч

...Много години ни разделят 
от онези дни, когато много на
ши хора от едната и другата 
страна на Стара планина и Вид 
лич започнаха борба за по-спра 
ведлив. строй. Днес тези идеали 
са осъществени. Под склонове 
те на Стара планина бумтят 
трактори. По старопланинските 
пазбища мирно кротуват ста
да. . . А бай Кольо често пъти 
влиза в гостната стая, изважда 
сандъка под кревата и дълго — 
дълго разглежда пожълтелите 
листа и бледите снимки от Бер 
ковица, Сенокос, Ниш през 1923 
година. А най-скъп му е споме 
на за Георги Димитров и неза 
бравимия път през Стара пла- 
1>мна...

Ето

На снимката са още трима 
млади мъже известните на бъл 
гарското работническо движе
ние Георги Станков, Борис Тас 
ков и Иван Петров. Бай Кольо 
е имал само осемнадесет годи- 

,когато като млад работник 
в София се включва в работни 
ческото движение, 
той минава в Берковица, една

I Изглед от Горна Дюбата

ГОРНОАШБАТЧАНО ПОСТРОИХА мостни

По-късно ал, селяните събраха около 
ЗС0.000 динара. Строенето на мо 
ста става изключително чрез 
местно самооблагане.

Тези дни една успешна акция 
в горна Любата е към своя 
край. На Суха река селяните 
от Горна Любата и Дукат пос
троиха мост. За доставка нъ ци 
мент и друг строителен матери-

от центровете на революционно 
то движение през 1923 година. 
Младият работник пристига в

когато
Никола Геров

Берковица в момента, 
през 1920 година грашщата се 
поставя по билото на Стара пла

В. В.Богдан Николов
леното време... За няколко ча 
са са заети околийското управ 
ление, пощата, банката и дру
гите учреждения в града.

— Имах щастие — каза Нико 
ла Геров — в тези исторически 
дни да бъда по-близо до ръко
водителя на въстанието Георги 
Димитров. От страна на партия 
та и въстаническия комитет 
бяхме назначени Никола Ки
ров, Борис Сотиров и аз за те
лохранители на Георги Димит
ров. Ние се грижехме за лич
ната безопасност на Димитров.

Въстаниците в Северна Бъл
гария имаха успехи. Много гар 
низони бяха разбити и властта 
бе превзета. Обаче участието 
на Софийския гарнизон, който 
мина през Петрохан, беше ре
шително за въстанието. След 
разгрома при Клисура и други 
места беше дадено нареждане 
за отстъпване през границата. ..

— Заедно с Димитров, Кола
ров в групата от 600 въстани 
пи потеглихме към границата. 
Движението на групата от село 
Леоковац, Берковско, през Ди 
ва Слатина, Лопушня се съпро 
вождаше от силен огън на не
приятеля. Границата преминах 
ме при село Яловица при мес- 
ността „Слъпие”. В тази група 
бяха и много други известни ко 
мунисти от нашия край. През ця 
лото ни пътуване от Беркови
ца до Пирот бях в охраната на 
Димитров. В Пирот всички по- 
видни комунисти отделиха, а 
останалите емигранти заминаха 
зр. Ниш. ..

нина. ПРОФЕСИИТЕ НА МИКРОБИТЕБЕЗ ОТЕЧЕСТВО

Дейността му в работническо 
то движение и целите, за кои
то се бореше той заедно с много 
български работници, намалява 
ше тъгата по родния край. Ос 
танал без отечество, той още по 

започва да работи за

Думата бактерия” обикнове 
но се свързва с болести и про
цеси на гниене. А напълно въз 
можно е в бъдеще бактериите 
да почнат, например да израбо 
тват електроенергия за между- 
планетните космически кораби 
и орбиталните станции, да до
биват метол и натрол.

Неотдавна учените установи
ли че бактериите могат да бъ • 
дат накарани да работят на е- 
лектрическнте батерии напри
мер в подводниците, в космиче 
ските летателни апарати, а съ 
що и за снабдяване на големи 
те градове с електричество.

Микроорганизмите се употре 
бяват в аптечната промиш
леност. По волята на човека те 
създават изумителни лечебни

препарати, конто са спасили не 
един милион човешки живота. 
Пеницилинът, стрептомицинът, 
терамицнн-ьт. биомицннът — 
всички тези и много други ан
тибиотици се изработват от ми 
кроскопичин гъбички Микро
бите са постоянни участници в 
производството на такива сло
жни химически съединения ка 
то хормоните и витамините.

които никога 
жали в природата и са били из 
куствено създадени от човека. 
Така например инсектицидите

не са съществу-

п много лекарства, предназна
чени за унищожаване на опре 
делни видове бактерии

..хранителен продукт"

активно
социално и икономическо осво 
бождение на населението от две 
те страни на границата. Напус 
нал бившата югославска армря 

войник на септем-

стават
основен
за другите бактерии. Някои батой става 

врийската работническо-селска 
армия, 
ките

терии могат за един час ,.да из 
ядът” хиляди пъти повече веще 
епво, отколкото тежат. А ние 
можем да ги приучим да пре
работват отпадъците в ценни 
продукти. Така например сепни 
те бактерии могат да изработ-

Ако не съществуваха тези 
дребни санитари, всички стан
ции би се задръстили от отпадъ
ци. Реките биха се затлачили не 
имоверно. Повърхността на зе 
мята би изчезнала под грамади 
те от мъртви организми и смет. 

Учените

която да скъса фашист 
вериги и да освободи стра

ната.
Той се сближава с много ко-

ставамунисти от Берковско и 
настоятел на вестник „Младеж” 
и член на Младежкото ръковод 
ство. в което работят и други 
царибродчани. Между останали 
те тук е и Власаки Алексов от 
Димитровград който ръководи 
младежката организация.. 
се сближава с много 
комунисти от околийския коми 

между които са Дончо Ди
митров, Камрн Тошев, Манол

са установили, 
микробите могат ,да се научат” 
да се хранят с такива вещества

че
ват превъзходна сярна кисели 
на, като се хранят със сярата, 
която сесъАъРжав много оар- 
ни руди. Мъчно е дори да се 
представим колко икономично 
би било такова едно предприя
тие за производство на сярна 
киселина без работници, без хи 
мически инсталации, бе разход 
на топливо и елекТрична енер
гия.
Те живеят

. Той ГОСТИ НА „БРАТСТВО“активни

Г"Г -тет,

Златков и други-
— За пръв път видях вожда 

на Септемврийското въстание 
другаря Димитров, който дойде 
в началото на 1923 година в Бер 
ковица да говори на един ми
тинг. Тоя митинг се охранява
ше от въоръжени комунисти. 
Полицията се опита да ареству 
ва Георги Димитров ,за да му 
попречи да пристигне на митин 
га във Вършец. Не зная как 
стана това, но аз с още двама 
другари бях определен Да го ча 
кам при село Клисура и да го 
придружавам до Вършец.

Много добре си спомням, ко

под водата и високо
в планините, в силни киселини 
и опасни отрови. Два вида бак
терии, както се 
способни да

е оказало, са
живеят при та

кива условия, каквито по пред
положение на учените има на 
повърхността на Марс. На тях

БРАТСКА ПОМОЩ НА 
ЕМИГРАНТИТЕ

Говосейки за събитията след 
разгрома на въстанието лицето 
на нашия събеседник 
тъжен изглед, 
да говори за всичките ония тег 
дила, които изпитаха участни
ците във въстанието от нашите 
коаища и които трябваше като 
емигранти да се завръщат 
своята страна.

— Все пак всичко вървеше 
добре — си спомня другаря Ге 
ров — защото и в Пирот и в 
Ниш намерихме братски прием 
от страна на комунистите... Те 
ни донасяха пари, облекло, ле-

не им вреди радиацията, която 
надвишава 2000 пъти предела, 
при който смътрна опасност за 
пладнва човека.

получи 
Той трябваше

Вярно, е че бактериите предизвц 
кват дизентерия, скарлатина, ди 
фтерит възпаление , на белите 
дробове и множество Други бо 
лести. Но ако нямаше никакви 
бактерии, животът на Земята из 
общо не би могъл да съществу 
ва. А броят на ,,добрите” бакте 
рии расте. Микробиолозите тъ 
реят все нови и нови начини 
да ги накарат да служат за бла 
лото на човека.

в
Неотдавна група журналисти 

от редакцията на в. „Септември 
йско
НРБ направи
приятелско посещение на в. 
„Братство” — орган на българс 
ката народност в Югославия в 
Ниш.

По този случай, в разговора- 
лагер бяхаге се постигна съгласие за

рудничество между двете ревак 
ции.В миналия брой на вестни

ка в статията ,.Димитровград- 
чанин-познат на Ленин” е допу
сната грешка:

Под снимката на Никола Ге
ров стои подпис Нацко Тодоров.

Молим читателите за извине-

слово” в Михайловград 
няколкодневно Покрай по-известните 

ски обекти, културни 
ции и исторически паметници 
Ниш гостите посетиха и Бел
град и Нови Сад.

На снимката: по време 
к у ска в Нишка баня.

стопан
институ-

8

карства, вестници и литерату
ра и по тоя начин дните, пре
карани в нишкия

ние. на за-
сът-
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Беседа с Любомир Голубович \ ‘ Ош заседанието на Съвета за иросвета 

и култура в Димитровград
За проблемите иа Културно-просветната 

общност в Димитровград В СКОРО ВРЕМЕ НОВИ 

УЧИЛИЩНИ ОТБОРИ
- .

, ' .1- •
Пред годишното Събрание на 

Културно-просветната общност 
в Дилштровпрад, замолихме пре 
доедателя на същата да ни от
говори на няколко въпроса.

ние не'е* само и”реА/Уоже‘ направо от Общинската скуп-
вооихме по ° ^ Н Се АОГ°ч ЩИИа « по тоя начин 
ворихме по-рано да започне с ваме с вързани пъпе
работа оощинския фонд за кул — Има ля друш трудности в 
тура откъдето ще се финанси- работата. РУ РУЛ 0СТИ^

' V".
гше оста- На последното заседание на 

Съвета за просветата и култу
ра в Димитровград състояло се 
на 18 ноември бяха поставени 
на дневен ред важни въпроси 
из областта на обучението и 
материалното положение на у- 
чилищата.

Съветът разисква върху пре 
дложението за образуване на 
педагогическа група от просве 
тгш съветници, която да работи 
в трите общини' — Пирот, Ба- 
бушиица и Димитровград. По
ради малцинствения характер 
на училищата в Димитровград
ско Съветът зае становище та
кава прупа от просветни съвет 
ници да се образува само за 
Димитровградска община. За 
тази цел се излъчи група от 
три члена, които да изготвят 
план за нуждите на училищата 
и финансираното на дейността 
на тази група.

Окончателно становище по 
въпроса ще донесе Общинската 
скупщина в Димитровград на е 
дно от следващите си заседа
ния.

Съветът разисква и Върху ра 
ботата на ученическите кухни 
и констатира, че в повечето 
случаи те са подпомогнати пре 
храната на учениците, особено 
в ония основни училища къде- 
то учениците! пътуват. За това 
Съветът е дал препоръка до 
всички училища в) общината Да 
засилят още повече работата на 
ученическите кухни, а в някои 
училища .работата им да’ бъде 
разширена.

На това заседание се разиск 
ва и върху материалното поло 
жение на просветните работни

ци. По искане на някои паша 
зиалки учители бяха увеличени 
основните заплати на препода 
вателите по физика и математи 
ка, с 5.000 динара на преподава 
тели без държавен изпит , н 
7.000 динара на ония. които са 
издържали този изпит.

През следващите месеци във 
всички училища ще бъдат из 
брани нови училищни отбори. 
За тази цел Съветът за просве 
та и култура в Димитровград и 
менува ония членове, които 
според закона следва да бъДат 
избрани в новите училищни от 
бори. • - ■;

Зае се становище училищата 
да вземат по-масово участие в 
пионерските игри.

Щ':

Б.Н.-МА

ГОРНА ЛЮБАТА

СТРОИ СЕ НОВА 
УЧИЛИЩНА СГРАДА

Културният дом в Димитровград (
Работите около уреждане на 

помещенията в горнолюбатско 
то двуетажно училище вече се 
завършват. С помощта на уче- 

акция — събиране 
на шипков плод от 5.000 кг., са 
прибавени значителни матери- 
ални средства, които се използ 
ват за външно и вътршено ув
реждане на сградата.

В Димитровград се говори за 
известна неактивност на Култу 
рно-просветната общност.

— Да такава неактивност съ 
ществува, но само от май та
зи година. До тогава можеше 
да се говори и за постижения 
на културното поле.

■—■ Кои са причините такава 
неактивност?

— В работата на Културно- 
просветната общност при нас 
се греши по въпроса на метода 
на работа в организацията. От 
организация която трябва да 
води политика в областта на 
културата и просветата тя е до 
ведена до изпълнителен орган 
на Общинския отбор на ССРН 
и Общинския комитет на СКС. 
Тук трябва да се търсят коре
ните на неактивността.

— Имате! ли някое предложе- 
иие как този въпрос да се раз
реши? ___
рат някои активности по орга
низациите. Обаче и до днес, а 
това е малко за очудване, тук 
се прилага превъзмогнатия на 
чин на някои културни учреж
дения. —

— Има ли други недостатъцц 
в работата?

— Има. Бърка ое работата на 
Центъра на култура и забава с 
работата на Културно-просвет 
ната общност. След това няма 
известен план за работа на кул 
турното поле за по-дълго вре
ме но всичко се решава стихий 
но и забелязал съм, без доста
тъчно доверие в хората от Кул 
лурно-просве,тната обфност. А 
това е много ва.но.

— В какво се изразява това 
недоверие?

— Когато трябва да се про
веде някоя акция из областта 
на културата и просветата тя 
обикновено се провежда вън 
от Културно-просветната об
щност. Ако се подготвят някои 
специални програми — те се съ 
що провеждат без знание на 
Културно-просветната общност 
Има доста примери: комитетът 
за провеждане на 25 май вина
ги се формира без КПО и без 
участието на хората от иея

Средствата,, конто ое изразход
ват за тези цели се финансират

— Не се касае само до недо
верието, но и до известни прин 
цигш, които трябва да се зачи
тат. Аз ст-м забелязал, че на ра 
злични годишни конференции 
както на ССРН и други — ни
кой не познава хора от КПО. 
Той тамо .разисква по въпроса 
за културата, а какви решения 
се вземат това никой не знае. По 
право организацията, която тр 
ябва да провежда в дело тези 
задачи не е запозната.

— Имате ли някое конкретно 
предложение за отстраняване 
на тези противоречия в култу,р 
ния живот на Димитровград?

— Предлагам да се направи 
нещо. за да се повдтне авто
ритета на тези хора, които .ра
ботят в областта на културните 
институции. Някак с подцене- 
ние се гледа на тази работа. 
Повече се цени едно разисква
не на конференция от десет ми 
нути, отколкото работа на един 
актьор, който трябва по някол
ко месеци да идва ма репети
ции. С една дума: в областта 
на културата трябва да се анга 
щират по-добри кадри и на 
нея да се гледа също като на 
работата в стопанството.

Б. Николов

ническата

В. В. |

— Ние мислехме, че причини 
състоя-те са в материалното 

ние?
-Не. Сега имаме около 200,000 ди
нара. Имаме значи достатъчно.
за да мо>ке организацията да 
работи. За културната деятел
ност трябва да имат повече па
ри културните учреждения, ко 
ито налраво да организират ра 
ботата на културното поле — 
— библиотеката, Центъра за 
култура и забава, киното но то 
зи въпрос не е разрешен напъл 
но. Идваха хора и от Ниш и на 
стояваха въпроса да се разре
ши, но... —

■ж.’Ж.•ж.■ж.

Както в повечето творби на Йовков и в „Ста 
ропланински легенди” героите са обикновени хора. 
Силни.и мъжествени, те носят колорита на епоха
та, те са синове на тоя народ, и ако Йовкв е засилил 
чертите на красота и мъжество, той го е направил 
в духа на народната песен и легенда. Въпреки фо
рмата на крайно, романтично извисяване на образи 
и чувства, по същество човешките изживявания са 
останали в рамките на жизненото и правдивото, опи 
рат се на законите на човешката психика, на зем
ната природа на своите носители. Романтичното у 
Йовков е не само в художествената структура на об 
раза, но и в по-високото нравствено-поетично освет
ление. в което се разрешава вътрешният смисъл на 
образа, във високата духовна атмосфера, в която 
са изведени образите, в особения прожектор, с кой
то са осветлени реалистичните, жизнени подробно
сти.

Проблемът зо вросотото и ремонтнотоРозалия ЛИКОВА

в „Старопланински легенди64
ши да се качи той на коия и да замине. ■ Искам да 
кажа до какви подробности в композицията отива
ше внушението на музиката...”

Развитието на чувството в определен поетичен 
ритъм характеризира композицията на сюжет и об
рази в „Шибил”. Композицията му е в тясна връз
ка с ритъмД, с музикалното звучение на образа, с 
развитието на чувството. Целият образ се разкрива 
като сърдечна мелодия, вплътена в багри и тонове 
в шума на реката и смяната на цветовете на плани
ната, като вътрешно узряване на душевни процеси, 
за да разцъфне накрая като победна, слънчева пе
сен на тържествуващата любов, преодоляла и сама- 
т смърт.

Тоя начин на изживяване иа художествения об
раз е особено близък иа поетичните произведения, 
на лириката. Поетичната творба обикновено звучи, 
по признанието например на Яворов, най-напред ка 
то музика, а после идват образите, потечните подро
бности. Това е така и при Йовков. Въпреки че и в 
най-едрите си линии образът се изтъква от подроб 
ности, от тънко доловени детайли от жестове, които 
загатват чувството, действието се развива по линия 
та иа определено изживяване, обагрено е от даде
но чувство, доста често се осмисля от определен 
емоциален офект. Не случайно в тези легенди, как
то в цялото творчество на. Йовков, има толкова ск
рит лиризъм, толкова много поезия.

С тази песен в сърцето Шибил слиза, за да бъ
де убит по желанието на чорбаджията. Сърдечната 
мелодия продължава да звучи и в последния миг, 
при смъртта на Шибйл и Рада. Шибил върви огрян 
от слънцето, на фона на сините планини, а между 
двата трупа като петно кръв се червенее карамфи
лът. Не само цитираният пасаж, а целият разказ - 
представлява развитие на едно чувство. Самите ге
рои на Йовков действуват под напора на дадено чув 
ство, по повелите на сърцето си. Но има и нещо 
друго — това е особеното художествено чувствуване 
на Йовков, начина по който художественият образ 
изплава от душата Му като музика, като ритъм на 
чувството. В разговор с Казанджиев Йовков заявя
ва: „Аз не мога да си представя съвършено худо
жествено произведение, което не отзвучва в душа
та на човека като музика. Дори мисля, че всяко та 
кова произведение се ражда из музиката. Чувство
то, което туря душата в движение, се преживява 
най-напред с неговите музикални елементи — осно
вна линия повече или по-малко сложна, ритъм, те
мпо. После идват образи, подробности, работа над 
композиция, но през всичкото време се държи връз 
ка с чувството, с неговата основна линия, с ритъма, 
темпото му”. За „Старопланински легенди” Йовков 
казва: „Мислех ги и ги работех като илюстрации 

различни музикални песни. Иджето например: 
— помня как един ден свиреха нещо, което ми вну-

' I >
Романтичното в повечето разкази на Йовков, и 

особено в гелендите, е форма на разкриване на 
правдиво човешко съдържание. Всичко в „Шибил” 
звучи на стуната на най-висока, най-чиста роман
тика. Рогдантиката е в обстановката, в характера 
на събитието, в повишеното емоционално звучение 
и извисена емоционалност, в засилената емоционал
на функция на пейзажа. Но тая романтика не про
тиворечи на жизнената правда., Колкото и голяма 
да е красотата на Шибил, тя не спира ръката на 
чорбаджията и ако турчинът-бей пожалва красота
та и казва, че такава красота не трябва да загине 
той, българският чорбаджия, ие я пожалва.

(Следва)
на



КОГАТО ДУХНЕ ЮЖНЯКЪТ връх на стръмнината, се раждаше някакъв громол.. 
Така става винаги, когато духне вятърът от юг; 
рата стене и по долчинките се стичат първите вадич- 
ки мътна вода. Спаско се ослушваше, отпуснал небръс- 
натата си долна устна. Драгой изпита някаква радост.

— Ей, Спасе — извика той с бодър глас, — все
ки не е за обектите! На нас ни дай земя, така ли е? 
земя ни дай, брате, па ела гледай...

... Когато Спаско .закрачи между дърветата на
долу по склона, Драгой подвикна след него.

го-

Тая нощ крадливото зверче бе отмъкнало ярка. 
Двете гугутки липсаха една след друга преди няколко 
нощи: вечери кацаха в гнездото си на ябълката живи 
и здрави и на сутринта ги нямаше. А драгой ги обича
ше и им беше направил къщичка от чамови дъсчици, 
за да не бягат...

жеше вече да1 се върви. Той подпря приклада на пуш
ката на земята и се огледа. Отвсякъде виждха небето. 
Попукваха съчки. Драгой се цакани да продължи, но 
внезапно нещо прошумоля, гъвкаво тъмно тяло на
зверче се совиа между дърветата и се скри.

— Хаа, ето къде е било. — Той се спусна да тича. 
Клоните го шибаха в лицето, върху гърба му падаше 
сняг. Не видя нищо повече. Спря^ ослуша се и тръгна 
предпазливо п тая посока, където предполагаше, че е 
зверчето. Вървеше косо по брега, без да изпуска от 
очи следите. По някое време усети, че не е сам. Пря
ко на неговия път. надолу но склона, се спускаше 
Спаско. Беше почернял, небръснат, под мишниците си 
носеше секира. Крачеше бавно и се оглеждаше. Дра
гой отдавна не беше го виждал така отблизо. Преди 
Спаско беше и добър, и лош човек, като всички. Хва
наха го в кражба и го наказаха; право е, ням В що. Но 
оттогава човекът странеше от хората като животно. 
Тежко е да се живее така.

На Драгой му се дощя да заговори съседа си, да 
го пита дали по е виждал животинчето. Но Спаско 
ахна учудено на нещо и дигна глава. Драгой проследи 
погледа му и видя на дървото едра черна котка, на
стръхнала, със зли зелени очи. Той тутакси проумя, 
че дирите, по които дойде дотук, са на котарак, Гле»- 
дай ти чудо, да не е див този котарак? Докато Драгой 
да съобрази какво да направи, котката се изгърби, из
съска и скочи от дървото. Преди да се шмугне в гъс
така, се видя, че коремът й е препасан с бяла линия.

— Избяга! — викна Драгой.
Спаско трепна и се обърна.
— От два часа го дебна — продължи Драгой. — 

Ярка ми отнесе. Котарак било, а аз се чудя какво ще 
да е.

Следите ясно личаха на снега. Идеха от прелеза, 
плевяха синджир около сайванта и — право в курни- 
ка. Около дупката имашепъстри перца — ярката се бе 
шв съпротивяла, види се.

— Приличат да са от котка, ама са по-големич
ки. От какво животно ще да са тия дири? Да е лисица 
— не е лисица. На пора дирите са/ по-ситни и са иаре- 
де!ни две по две. ..

Па ти излизай, излизай. Недей страви 
рата. То, каквото било, било. Ти си излизай.. .

от хо-

Драгой тръгна по омекналия сняг все по дири- 
котарака. Трябва да се застреля ,иначе ще на-

е зъд; няма 
го е лри- 

да се увълчи до-

те на
прави сума пакости. Подивял е, станал 
да се върне вече при хората. Ако Спаско 
мрмил навреме, белки не е щял 
толкова. Но сега е късно. ..Драгой се изправи и погледна към отсрещния ба

ир, накъдето се губеха следите, след като прескачаха
прелеза. „Не съм вече оня човек, Драгоя — беше казал 

Спаско преди малко. — Всички мислят, че 
дец. А какъв крадец съм аз бе, брате? Бях

— Някъде в „Леските” се крие — каза си той- 
— Но какво е животното, какво е? Ще изляза да гт>

съм кра- 
се упла

шил тогава да не гладуваме, бръкнах у общото. И се- 
.. Няма го вече оня Спаско Долумана”.

„Сила е народът —

проследя.
И следобед Драгой тръгна. Вървеше с дребни, 

пъргави крачки на ловец, стегнал краката си п бели
се поклащаше пушка

га.
развеселен мислеше Драгой 

и деонешком крачеше по дирите на зверчето. — Сила 
е. Само. ръка да дигне:— и стига. Си-и-ила.

Спаско си отсече 
и я бе домакнал вече

калцуни. Под мрлнницата му 
едноцевка и при всяка крачка шумкаше о' излъскания 
хожу?^. Снегът беше мек и хлъзгав. Откъм изток на 

талази подухваше тънък ветрец. Следите 
добре. Минало е реката тука, на широкото. Во

права граничовина за ритлизце 
до двора си, когато чу гърмеж 

откъм гъстака. Умислено погледна към баира.
— Подивя животинчето,
Той постоя, помисли,
След малко

талази, на 
личаха
дата се разлива и се губи между камънаците. А сега е 
замръзнало и да се мине е лесно. После тръгнало ма
йоре по пътя. В яровете не е спряло, там е голо и сту
дено, откъм върха винаги духа. Може да се е затаи
ло в ровинитс, ако е язовец,, но то не1 е язовец. Минало 
е покрай поляната, откъдето децата се спускат с шей-

и го застреляха.
па излезе на улицата.

лодичния звук наГфлигеорнатаТ°Слънцето0НаСЯШе 
и цялото небе пламтеше

нички- по стръмното, и е хванало гъстака нагоре по 
склона. Там е. Трудно ще го намеря в гъстака, но ще 
то наи^еря.

Подивял е — каза Спаско с тих, равен глас. — 
Преди година избяга и е подивял.

— Откъде е избягал?
— - Биех го, че бърка, в сиренето, много го биех. 

Той избяга и хе го сега.

захождаше
в светлини.

„ Хубаво е, когато духне южнякът — каза Япя
далечната ”
рът донасяше топлия лъх, беше зад планината
тата и РседнаСлаПпябРа В^бЛ°’ °качи пушката зад вра- 
мокри Д 3 Д3 06 ПР60буе> краката м/б^а,

Драгой дойде до реката и се огледа. Оттук до 
оградата на неговия двор беше ^близко. Виждаха се 
стъпките му чак до самия прелез: и къщичката на 
гугутките в кривата ябълка, и петлето на най-вйсо 
ката част на покрива, което беше издялал от кле- 
новина. Покривът беше бял, а петлето — тъмно и ли
чеше добре. Откъм двора на съседа му Спаско Долу
мана издрънча тенеке и се чу1 мучене на крава.

„Дали зверчето не е ходило и у него да краде 
кокошки?” — помисли си Драгой. Може и да с ходило, 
но съседът нямаШе да му каже. Откак го изключи- . 
ха от стопанството, Спаско се затвори, обиди се, с ни
кого не говореше, никому нищо не даваше* и не ис
каше.

вятъ-

Р. МИХАЙЛОВ — Ти да видиш — 
котарак отиъкнал 

на Долумана. Едва

си ЯтДГГ°Й °бу сухи ч«Рапи и поиска от 
си Зл> ка да му донесе новите половинки.

- Защо да не се обуя? Празник 
жи? Ще идеме 
да поиграем.

Той се разстъпи 
половинките поскърцвахй.

А за Долумана няма така да приказваш1 _
смъмра той жена си. — Това, що е било,, е минало. 
Сега, хе, ще ида при него и заедно ще излезем на 
мегдана. Ти какво си мислиш? Няма да го оставиме 
да хване гората я! Това е човек, не е котарак.

Драгой излезе. Обувките оставяха дълбоки отпе
чатъци върху мекия, мокър сняг. Беше хубаво и да 
се диша, и да се гледа. Винаги е така, когато духне 
южнякът. . .

разказваше той на 
ярката. Черен, с бяла 

го утрепах.
жена си, 

преГгаска,
— Твой ли е бил?
- - Моят е. познах го по препаската. Мислех, учудената.че еумрял.
— Ще го застрелям — каза той, — краде пилета. 
Спаско дигна рамене.
— Стреляй, щом ти прави пакост. Той е вече по

ли е днеска, ка
на мегдана, при музиката. Може и хоро

Над реката се дигаше пара. Водата бълбукаше 
между камънаците, заобикаляше малките снежни ос
тровчета. Дирите прескачаха през вадичките, от ос
тровче на островче. Драгой тръгна по тях. Той ост
рило малките си уши, защото шумът на водата го е 
плашел. То е страхливо като всички крадци. Човекът 
прекоси реката и излезе на пътя. По него от стари 
времена селяните свличаха жлебове със смъстено гро
зде, набрано от лозята оттатък „Леските”. Зимно вре
ме тук не минаваше никой. Дирите се нижеха нагоре 
по белия склон. Беше завет, на Драгой му стана топ
ло. Разкопча кожуха си и погледна на юг. Слънцето 
не се виждаше на мътното небе, но над далечната бяла 
планина облаците бяха жълти, а между тях и плани
ната се синееше късче бистро небе. Може би времето 
щеше да се затопли или да излезе вятър. Драгой из- 
пълна стръмината и спря да ои почине. Селото се 
виждаше добре от високото. На площада пъстрееха 
купчини мъже и жени. Днес е празник, може и му
зика да засвири след някое време. На площада изпълзя 
товарна кола, покрита с брезентово чергило. Тълпа
та се струпа около нея.

— Това, ще да са боровчани — каза Драгой, ка
то примижаваще, защото белината му пречеше да гле
да. — Идат да подпишат съревнованието Раншко са 
дошли, трябва да побързам.

Пътят

из стаята, огледа краката си;дивял.
Драгой гледаше брадясалото лице на съседа си 

и си мислеше колко м!ного се е занемарил човекът. 
До слуха му достигнаха ударите на тъпан — селската 
музика бе излязла вече на площада.

— Биех го много — рече Спаско и въздъхна, за
това и избяга, животинчето.

Той погледна Драгой с крайчеца на очите и 
тръгна, да си върви, мълчалив и умислен.

От едно дърво се свлече сняг, прошумоля и туп
на в тишината. Отгоре едва доловимо лъхна топлинка, 
върховете на дърветата се заклатиха. Между тях про
зираше пожълтялото небе, идеше южнякът.

Спасе, ти такова, беше по обектите лятос. Как 
е там? — попита Драгой. за да заговори съседа 
си спомни, че той отричаше кражбата, когато го из
правиха пред събранието. Клечеше, опрял гръб; до 
стената ,и отричаше. Но когато го притиснаха със сви
детели, дигна глава и се развика, побледнял и раз
треперан: ~

Съвремена дерекулска любовси и

— Краднал съм е-е-е, краднал съм. А вие не
направите,крадете ли, кога ви падне? Какво ще м>1 

краднал съм и туйто-о-о. . .
Народът тогава зашумя:

- — Ще те изключим!
Спаско се сви, уплашен като куче. Подпря гръб 

пак до стената и не каза повече ни дума. И го изклю
чиха. Ако не беше се озъбил, белки щеше да му се 
размине само с глоба. Ала хората се озлобиха. Като 
го изключиха, и той се озлоби. Ето

Спаско хвърли на съседа си недоверчив поглед. 
— Добре е — рече той и чукна с тъпото на брад

вата стъблото на близкото дърво. — Добре е _
тори и погледна Др„агой в очите, — но не е за вси- 
киго там...

навлезе в гъстака. Стана тихо. Благой
потри пръстите си и приготви пушката. По дърветата 
имаше неопаднала суха шума и снегът на гроздове 
висеше по нея. Следите се отбиха от пътя и се 
маха в гъстака. Вървеше се трудно. Тук ще да 
къде, в някоя хралупа или дупка, прт-ггаило 
завет, слухти. Дирите се качваха

гмур- 
е ня- 

се е на така стана.
все по-нагоре по 

стръмното, в полумрака на гората. Драгой видя следи 
на човек; пресичаха се със следите на зверчето. Бяха 
съвсеях пресни. Кой ли ще да е този? Драгой стигна 
до онова място, където дърветата бяха 
Оттук нататък стръмнината ставаше

пов-

много едри. 
отвесна и не мо-

Южнякът донесе откъм селото писъка на 
пета, гората' се изпълни със звукове. Горе,

клар- 
на самия Скъпа, искаш ли да> кооперираме тази есен.

ПРАЗНИЧНА „ПОЧИВКА« Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ
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