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Околийска ошчешно— изборна конференция на Съюза на младежта в Ниш Заседание на Изпълнителния отбор на ССРН в Ннш

Участието на младите в самоуправлението ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАЦНОННИТЕ 
СЪБРАНИЯ ПА ШБНРаШиТЕ

Според плана на околийския 
отбор на ССРН до 20 януари 
т. г. трябва да се проведат об
щинските пленуми на ССРН и

На 8 януари т. г. в Ниш се 
Състоя заседание на изпълни
телния отбор на околийския 
отбор ма ССРН.

конференцията на Съюза на младежтатема на
На 9 и 10 т.м. в Ниш се прове 

де околийска отчетно-изборна 
конференция на Съюза на мла
дежта на която покрай 300 деле 
гати от околията като госте 
еьствуваха секретарят на околи 
йския комитет на СКС Велимир 
Матич,. председателят на Околи 
йската скупщина Петроние Са- 
вович, председателят на околии 
ския отбор на ССРН Кръста Ми 
хаилович, както и представите
ли на много околийски комите
ти на съюза на младежта 
СРС и Македония. На конферен 
цията покрай доклада за зада
чите на младите и отчета на око 
лийския комитет за двегодишна 
та дейност, беше изнесена и про 
екто програма за работата в пре 
дстоящия период.

Една от най-главните теми и 
на отчета и на доклада е учас
тието на младите в самюуттравле 
нието. Във връзка с това в док
лада се констатира, че през по
следните две години в общински 
те скупщини, работническите 
съвети, училищните отбори и 
другите органи на самоуправле
нието са избрани 3862. младежи 
и девойки и че е все по-добро о-

щкия отбор, студент в съвета 
на факултета, 'т.е. работник и- 
ли младеж в работническия и- 
ли коперативен съвет след полу 
чаването на

ността на активите и отсъстви 
ето на планове за работа са до 
казателства, че младежките ак 
тиви като ооновни форм.и на ма 
совост и широчина на полити
ческа акмвност не осъществя
ват своята функция. Във връз 
ка с това се изтъква, че е погре 
шиа линията на някои младеж
ки активи които се занимават с 
така наречени свои „младежки 
проблеми” и че ако такъв актив 
не се занимава с основните въп 
роси на общината, града, трудо
вия колектив — значи с въпро
си, с които се занимават и дру 
ги — автоматически губи своя 
престиж. В доклада се критику 
ва също така отсъствието на по 
дготовка на събранията на мла
дежта отсъствието на предвари 
телно допитване с членството 
което прави такива събрания че 
сто неинтересни, на които често 
пъти младежите и не идват.

След като разгледа работата 
на секретариатите на активите 
докладчикът изтъкна, че и те
хния състав, особено селските 
организации не съответствуват 
на структурата на организация 
та. Така например има селски 
комуни, които имат над 20 акти
ва на СМ, които непосредствено 
се занимават с проблемите на 
селското стопанство, а нямат ни

ш:при материали за засе 
дание да формира свое станови 
ще въз основа на общо допитва 
не с ония които са го избрали. 
Още по-малко са случаите за 
становищата и за заключенията
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Щ шот заседанията да се осведом
яват активите на младежта. От 
друга страна младежките орга 
ниазции не са анализирали ра 
ботата на младите членове на 
органите на самоуправлението ни 
то пак чрез тях са искали даден 
проблем да се включи в дне
вния ред на едно заседание. Ос 
вен в Пирот не е имало случай 
общинския комитет да събере 
на общо събрание представите
ли на мш ад ежите в органите на 
самоуправлението в отделни об 
ласти (образование, стопанство, 
село) за разискване по актуал- 
ните проблеми „които трябва да 
се решават в тези органи, нито 
пак са провеждани семинари, съ 
вещания нито подобни форми, 
чрез които да се развива обще
ствено-икономическото образова 
ние на младите управители.

Това са въпроси, с които мла 
дежките организации трябва да 
ее занимават в бъдещата си ра-
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Участниците в заседанието
политическия актив да се запоз 
нае със задачите във връзка с 
избените във всяка община. От 
20 януари до 20 февруари тряб 
ва да се започне с провеждане 
на събранията по местните ор
ганизации, предприятията и фа 
бриките и други трудови ко
лективи. На тези събрания ще 
се говори за досегашната |Оабо 
та на общинските скупщини за 
изпълнението на плановете и 
същевременно хората ще по
сочват кандидати за отборници 
и народни представители.

След изтъкването на канди
датите от страна на граждани
те по събранията на организа
циите на ССРН, от 24 февруари 
ще се започне с провеждане
то на събранията на избирате 
лнте, и на събрания в трудови
те организации за приемане на 
кандидатите, които ще се изби 
рат за отборници на общински 
те скупщини на 4 април т. г. и 
за Ашродни представители на 
Републиканската и 
скупщина на 18 април т. г.

Люба Деянович, секретар на 
околийския Ю^бор на ССРН за 
позна присъствуващите със зала 
чите на масовите организации 
по избирането на представител 
ните тела.

Той изтъкна, че предстоящи
те , шзоори за представител ни 
тела в избирателните околии къ 
де-го излиза двегодишният ман
дат на отборниците и народни
те представители, трябва да и- 
мат трудов характер. На всич
ки подготвителни събрания тря 
бва да се говори за изпълнени- 
ето на общинските планове за 
дейността на общинските скуп
Щ*1™ и народните представите 
Л'< Той запозна присъствуващи

снзчина на кандидатирането 
с оформлението на избирател
ните списъци, с работата 
изборните комисии 
пето ма докладите 
мата работа.

Предстоящите избори ше се
тпябппСАаТ В м°мента. когато 
пч т. Аа Ч? изпълняват реше
нията на Конгреса. Затова се 
очаква по активно 
избирателите и 
пост на всички 
зации.

на
и изпраща- 
за свърше-

Съгознатаучастие па 
по-голяма дей- 
масови органи

1 Б. Н.
__________________________________________;■ .

В КРАЯ НА ПОЛУГОДИЕТО • • •
Утре свършва първото полугодие па учебната година. 

Мпогг родители за пръв път ще видят резултатите от ученето 
и поведението па своя син или дъщеря. В такъв случай, когато 
децата ни получават бележки разсъждаваме за работата на учи 
лищтто и много други проблеми във връзка с тях...

Но много ученици ще дойдат със слаби бглежки. За ня- 
родители, особено заетите, които редовно не са следили ра

ботата па своето дете, това ще бъде голяма изненада. И тогава 
В депртдггрт V лип гад,,,.,, „пцште домов-е могат да 
се предвидят. Ще станат обвинения между училището и родите
лите. а едните и другите ще се нахвърлят най-жестоко върху 
своите възпитаници.

па СЮМВ залата по време на конферен цията
то един млад селскостопански 
специалист начело на организа
цията.

Работата на общинските коми 
тепи също сс съпровожда с мно 
го слабости. Масовото напуска
не на членовете на общинските 
комитети в периода от една до 
друга общинска конференция е 
характерно 
Оспална причина зя това е от
съствие ма дългосрочна кадро
ва политика.

бота. Още повече че — както из 
тъкиа в

тношението на по-младите към 
включването на младежта в са 
моуправителните органи на ня 
кои общини (Алекиснац, Проку- 
ипе, Бела Паланка). Това е има 
ло съществено влияние върху 
разрешаването на дадени проб
леми. Обаче активността на мла 

дите управители се преценява ка 
то недостатъчна и като несистем 
на поради което не е осъществе 
но по-съществено влияние вър
ху съдържанието на работите на 
оргатгите на самоуправлението, 
свързани с проблемите на мла
дежта.

Слабостите в досегашната ра 
бота на младежите, членове на 
самоуправителните органи изпъ 
кват особено в публичността и 
отговорността в решаването как 
то недостатъчно и като несистем; 
на младите управители и отбор 

образование

доклада си Любиша И- 
гич — младежките организации 
недостатъчно използват и други 
демократически форми 
жности за непосредствено реша 

влияние върху общество 
но-икономическото развитие. То 
ва се отнася преди всичко до съ 
бранията на избирателите, съб
ранията на стопанските едини
ци, секциите на ССРН, младеж 
ките конференции ит. н.

Спирайки се върху метода на 
работа в Съюза иа младежта до 
кладчикът изтъкна че методът 
иа политическата работа изоста 
ва зад общото развитие и идейно 
то равнище на хората. Тазгоди 
шната изборна и предизборна а 
ктивност открива много слабос- 

метода на работа особено

кои
и възмо

ване и

Много слаби ученици, даже и по добрите, които не са за
доволили очакванията па родителите, ще си получат своето! С 
това полугодието ще свърши. Много деца и тоя път ще напус
нат класните стаи, сериозно мъмрени от страна на учителите, а 
в къщи ще бъдат посрещнати враждебно.

Но да ие забравим, тези слаби бележки, писани 
ката иа нашия син или дъщеря, са бележки и на училището и 
родителите. Нужно е преди всичко да отчетем нашите слабости 
във възпитателно-образователния процес. Да погл Iднем първо 
пашите недъзи в учебното дело. Л след това да хвърлим вината 
върху учениците... И при това трябва да знаем., че много уч-з- 
ни.ии ие са възприели мп^прппмя. поиади различни, кризиси а 
психофизическото им развитие, други поради болест, а трети 
помади обективни причини, които о» явяват при. децата па оп
ределена възраст.

Затова преди да кажем своята „тежка присъда” след за
познаването с успеха па ученика още а *дпъж< да погледнем 
всички. тия обстоятелства, които влияят за слабия успех па 
пашите деца.

в много общини.

Спирайки се тта кпая пъпxV 
свързаността на общинските ко 
м.итети и активите ппслселател- 
ят на окол йския комитет на мла 
дежта подчепта, че тя ^ светела 
до принципни напътствия. Във 
връзка с това се изтъква, че о- 
бщинските комитети тоябва да 
се освобождават от каинелапщи

е кпиж-

ти в
в активите иа Съюза на младеж 
та. Двадесет хиляди 
извън организацията, събиране 

активи от избори

младежино-икономическо 
иици за тяхното качествено вкл 
ючване в разрешаването на най 
-съществените работи на колек 
тива. Малко са примерите, — се 
казва и в отчета и в доклада — 
ученик — представител в учили

мата и конкретно да участву- 
разрешаваието на гшобле-то на някои 

до избори са факти които пока 
зват че в организациите работ
ят предимйю ръководствата а не 

членство. Н©организира

ват в
мите в Съюза иа младежта.

В. Николов
Д. Йотовцялото
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК СКС 

В ДИМИТРОВГРАД
Нови закони йред Съюзната скупщина

МИНИМАЛЕН ЛИЧЕН ДОХОД 

15.000 ДИНАРА у* :' л

•Че матетриалите от VIII кон тие нЬ 'организациите и най- това се осигури пълна демокра 
грес на СюК са предизвикали пълното • утвърждаване иа тру тичнцст. и свобода на критика 

" голям,, интерес, сред , граркдаци-, , довня „колектив като иай-шИрюС -Тд ц Самокритиката' *
'тб'' от димитровградската общи ка основа на" самоуправление- 
на потвърждава и съдържани- то. Заключение на събранието 
ето на разширеното заседание е във всички първични органи 
на Общинския комитет

' '

Минималният личен доход в системата на разпределение
то’ има за цел да защити материалното положение на ония ра
ботници, които със своя индиви дуален Тг;уд не са осигурили до 
статъчно средства за изплащане на своя личен доход, и да за 
щити всичко заети в случаи когато трудовата организация като 

• цяло, не осъществи необходимите средства за изплащане на ли- ■ 
'Чния доход.

В тази светлина пълно сълъ 
ржание на. работата ще полу
чат и подготовките за изборни 
те конференции в първичните 
с,рганизации на СКС, които ще 
се проведат Ао края на май и 
извънредната конференция на 
СК, насрочена за 28 февруари и 
на която трябва да се избере 
ново партийно тяло — ревизи- 
она комисия от 7 члена и два
ма делегати за V конгрес на 
СКС.

да се прп-зацпп още веднага

В досегашната- практиката Съюзният изпълнителен съвет ! 
въз основа на Закона за трудовите отношения вземаше специ- | 
ални предписания с които се утвърждаваше сумата на гаранти 
раните и на минималните лични доходи на работниците в сто
панските организации. Така утвърденият минимален личен до- ! 
ход възлиза па нето 8.000 динара и се прилага от 1 юли 1962 | 
година. Обаче от юли 1962 година до днес средните лични до- I 
ходи на работниците в стопанските и нестопански дейности са 
се увеличили с 50 на сто, което значи, че е назряла необходи- [ 
мостта за корегиране на минималния 
член 37 от Конституцията на СФРЮ, който изисква1 сумата на 
минималните лични доходи да се регулира със специален за
кон. Неотдавна Съюзният изпълнителен съвет представи на Съ 
юзната скупщина за разглеждане проектозакона за минимал
ния личен доход на работниците, подготвен от Съюзния секре
тариат по труда.

В предложения закон се изтъква, че право на минима
лен доход имат работниците в трудовите и други организации 
и държавните органи в случай когато въз основа на техния 
труд или труда на тяхната тоудова организация, личния доход 
е по-малък от минималния личен доход, утвърден с този закон.

.............

личен доход, съгласно

На изборните конференции, 
според онова което се разви- 
скваше ма разширеното заседа 
ние на Комитета, особено вни
мание трябва да се обърне въ 
рху предстоящите задачи на 
Съюза на комунистите, съглас
но материалите, приети на кон 
греса.

Според предложения Закон сумата на минималния личен 
доход би възлизала на 15.000 динара нето месечно. С проекто
закона се предвижда сумата на минималния личен доход да 
може. да бъде и по-голяма, но в случай когато това се предвиж 
да с републикански закон. Предвижда се също така с републи
канския закон да могат да се опълномощят общинските скуп- 
щини на своята територия за работниците от всички или ня- 

обществени организации и обществени служби, да имат право 
да намалят сумата на предвидения минимален личен доход най- 
1^4юго с 20 иа сто, но след като предварително се потърси мне
нието на общинския синдикален съвет.

. . -____

Димитровград

СКС. Секретарите на първич
ните организации, членовете 
на Комитета и членовете на те 
хннте комисии се занимаваха 
за да намерят най-удобен 
чим за солидно проучване на 
конгресните материали. Въз ос 
нова на всичко това Идеоло
гическата комисия при Общин
ския комитет е получила задъ 
лжение още веднага да даде 
свое мнение как първичните 
организации да пристъпят към 
проучваме на докладите и ос
таналите конгресни материали. 
Планове за работа ще направи 
всяка партийна организация о 
тделно. при условие да се зас
тъпят досегашните опити, кои 
то бяха посочени на конгреса. 
А това значи всяка партийна 
организация да организира раз 
говори, разискване, критика и 
самокритика на всички явле
ния в стопанските и обществе
но-политически организации. 
При това трябва да се обръне
особено внимание върху поло 
жителите опити и пречки ко
ито спъват по-бързото разви-

стъпи към проучване на кон
гресните материали като прикои М. Бакич

Граничния стокооборот-нов вид 

икономическо сътрудничество между 

България и Югославия

С проектозакона на минималния личен доход на работ
ниците се предвижда и възможността когато трудовата орга
низация няма възможност да изплати минималния личен до
ход на работниците, средствата за тази цел да се осигурят от 
средствата на общите резерви на трудовите резерви на общи
ната, образували се със специални предписания. От тези сред
ства банката, която води финансиите на трудовата организация, 
е длъжна по нейно искане да изплати необходимите средства 
за минимални лични доходи и без специално решение на общи
нската скупщина. За това изплащане банката е длъжна ведна
га да осведоми „общинската скупщина.

За трудовите организации, които според съществуващите 
предписания не заделят средства за общи резерви на общи
ната, средства за минимални лични доходи гце осигурява об
щинската скупщина или от обществените фондове предназна
чени за

на-

Наскоро се навършват две 
годигш от установяването на 
граничен стокооборот между 
граничните области на Югосла 
вия и България. Макар че се 
касае за стеснен принцип на 
стокооборота (в противовес на

ната става извън търговските 
сключени между 

двете страни. Така либерализи 
рания режим съдействува да 
се внасят т. е. да се изнасят о 
ния видове стоки, които на 
пазара в една ст.рана. са най- 
несбходими, а в другата не са 
дефицитни. Освен това бли- 
зкостта на териториите съдей- 
ствува разходите за вноса и из 
носа да са минимални, а от зна 
чение е и това, че предприяти
ята работят без посредничест
вото на големите вносно — из 
носни предприятия, което ускор 
ява и опростява работата.

аражмани

съществуващия на границата 
към Италия), който се провеж 
да чрез опълномощенн пред
приятия, стокооборотът до се
га показа твтрде добри и за 
стопанствата на двете страни 
полезни резултати.

финансиране на ония дейности, които трудовата ор- 
изпълнява, или от бюджета на общината.

Според проектозакона общинската скупщина е дължна 
най-късно шест месеца „от деня, когато е започнала да осигуря
ва средства за осигуряване на минимални доходи, да санира 

организация или да я постави под принудително 
управление. В случай че това не направи, общинската скупщина 
е длъжна веднага да предложи принудително 
трудовата организация.

С проектозакона се предвиждат и наказателни
- трудовата организация, така и за отговорното лице, в 

случай че на работника не се изплати минимрлен личен доход 
или ако това се направи в помалка сума от предвидената, а 

случай когато се дават неточни данни за изплащане 
минимални лични доходи от общите резерви на

ганизация

трудовата

Според споразумението склю 
чено през май 1963 година опъ 
лиомощените 
(предприятието ..Ангропромет” 
ог територията иа Нишка око 
лия и още четири от СРС СъР- 
бня и СР Македония) са напъ 
лио свободни в утвърждаване
то на стоковите листи и размя

управление на

предприятиямерки,
Производителните предприя

тия от нашата околия са твър 
де много заинтересоваш! за та 
къв стокообмен. Като износи
тели се появяват по този на
чин и някои

както за

също и в 
на средства за 
трудовите организации.

малки гредприя- 
яти като например ..Текстилко 
лор” от Бабушница, който про 
извежда дамско бельо, след то 
ва конфекция .,Първйя май" 
от Пирот, „Кощана’ от Враня, 
„Сипекс” от Власотннцн и до!

Вносът от България чрез гра 
кнчния стокообменПЪРВИ ПЛЕНУМ ИА 00 ДОН ВЪВ ВААСИНСНА ОКРШИЦА също има 
голямо значение за стопанство 
то на нашата околия. От Бъл
гария се внася строителен ма
териал, електроуреди, памучни 
Тъкани итн. Чрез вноса на ци
мент и маст предприятието ,,Ан 
гропромет” в началото иа мина 
лата година се намеси на паза 
ра, когато търсенето на тези а 
ртикули беше голямо. 

Годишните

През януари и февруари 
1965 година ще се разискват 
материалите и решенията от 
VIII конгрес на СюК, като се 
приспособяват към конкретни
те условия на общината. През 
февруари ще се организират 
разисквания по 
план и обществения 
1965 година на общината. На 
тези конференции гражданите 
ще бъдат осведомени кои тех
ни представени 
предложения, изтъкнати в по- 
раншния период са приети, а 
кои не са и по кои причини. 
През март 1965 година 
проведат кандидационни събра 
ния и на тях ще бъАат изтък
нати кандидати за представи
телни тела на политическите о 
бщностн: Пленумът 
като задача да не се 
възобновление на мандата 
ония отборнияи на които е ве 
че изтекал т. е. ония които се 
ротират.

отнася и за околийските отбо 
рници и представители. До 
края на януари 1965 година и 
конференциите на поАРужниг 

ците ще разгледат тезисите на 
Съюзния отбор на ССРН как-

веде заседание иа което ще се 
разгледа методът и Съдържани 
ето на работата на скупщина
та, а по-късно в предизборна
та активност 
ще се предоставят на гражда
ните на публично обсъждане 
за да могат да съгледат какви 
отборници са им необходими 
и такива да излъчват на канди 
дационите събрания- Това

В началото на месеца се про 
на Об- 

във
ведс първият пленум 
щпнекия отбор иа ССРН 
Власнна Округлица след неот
давна проведената общинска 
изборна 
ССРН. На пленума присъствува 
ха и председателите на мест
ните отбори .на ССРН. В днев
ния ред бяха подготовките за 
избор на представителни тела 

Обществено-политическите 
общности, формиране и цабо- 
тата на местните общност^!, по 
дготовки за изборите на орга
ни на управлението в учрежде 
ннята н образуване на постоя- 
ни комисии при ОО на ССРН. 
Пленумът прие и програма за 
политическата,
ОО на ССРН в предизборната 
активност и взе решение тази 
програма да се изпрати до вси 
чки местни организации, а съ

тези материали
конференция иа

то и други материали за пред 
тела. И ’на тези 7-гоДишнияставнтелните 

конференции може да се рази 
еква за бъдещите кандидати.

план за
плацове на гранн 

чния стокообмен се изпълна- 
ват успешно а често н се надхвъ 
рят. Годишния план през 1963 
година Възлизаше на 125,000 до 
дара в двете посоки, а бе пре
изпълнен с 180.000 долара.. Го
дишни план за 1964 година к°й- 

Поедпрпятието „Ангро- 
промет” възлизаше на 350.000 
долара също ще бъде презпъл 
нен.

на искания и

ще се
то за

активност на

постави
позволи Граничният стокообот има 

голяма перспектива с оглед на 
голмата заинтересованост от 
двете страни. Той съдействува 
стопанствата и а двете стлани, 
по специално пазарите взаим
но да се допълнят и създава 
голями в-ьзиможности за коо
перация в производството и 
за евентуална кооперация на о 
тделни производствени мощно 
сти и пласмент на стоките на 
пазара, което води към по-ната 
тъшиото зближаване на двете 
съседни страни.

на
заключенията от това защо и

седанпе за да изработят свои 
пропрамн за работа.
Пленумът реши активът да се 
запознае със значението на из

Във връзка с изборите 
органи в учрежденията плену 
мът постави задачи пред син
диката и ССРН правилно да се 
съгледа кадровото 
във връзка с изборите и да бъ 
де .застъпена пълна публичност 
и демократичност

за

борите, избирателния закон и 
неговите изменения, с тезисн- 

на Съюзния отбор 
ССРНЮ н е други материали 
за изборите за представителни 

1965 голина

положение
нате

УХ. при прове-
ждането на тази задача.

тела. През януари 
Общинската скупщина ше про Милорад КОЗИЧМ. ВеличковВласина — Округлица
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КЛИСУРА /

ПРЕД ИЗБОРИ В 

ПРОФСЪЮЗИТЕЗавършен е далекопровода 

Власина прилагането на член 25печи и
от Устава на Съюза на югослав 
ските профсъюзи, ' в който

: на профсъюзен 
може да се избира два

До края иа месец февруари 
1965 година във всички проф
съюзни подружници в СР Сър
бия трябва да се завършат ре
довните скупщини и да се из
върши избиране на нови ръко
водства. В обкцинските и око
лийски профсъюзни съвети то
ва трябва да се завърши до ю- 
ни 1965 година. По всички ръ
ководства и организации вече 
са започнали подготовките по 
организиране на предстоящите 
изборни, събрания.

Решенията и оценките на 
Осмия конгрес на СЮК както и 
тези на Петия конгрес на про
фсъюзите следва да бъдат в 
центъра на предстоящата избор 
на дейност в профсъюзите.

При кандидатирането■и изби 
райето на профсъюзни ръковод 
етва задачата е да се обезпечи 
пълна демократичност. За осъ
ществяването на тази задача ще 
са необходими събрания, на ко 
ито да се предлагат кандидати
те. Най-добре ще е ако това ста 
ва по профсъюзните подружни 
ци, където обширно да се разис 
ква за всички кандидати от по 
дружниците до общинските и 
околийски ръководства. Разби 
ра се, че и след оформяването 
на кандидатните листи ще е не 
обходимо да бъдат устроени ра 
зисквания и по тези листи, а 
след това да бъдат предложени 
на скушцините и изборните кон 
ференции.

Препоръчва се да бъдат пред 
лагани повече кандидати а из
бирането да става с тайно гла
суване.

При утвърждаване на крите
риите за избор на кандидатите 
преди всичко трябва да се изхо 
жда от политическите, трудови 
те и моралните качества, от ор 
ганизаторските способности и ра 
бота в профсъюза. Естествено и 
тук трябва да се държи сметка 
за числото на жените, младеж
та, народностите и непосредстве 
ните производители в бъдещите 
ръководства. Трябва да се обез

Стрезимировци се
казва че член 
съвет не 
пъти последователно в същияЦеди две години общинската 

скупщина Власина—Округлица 
обществено политическите ор
ганизации

сетне всичко беше готово из
численията показаха, че стой
ността на извършените работи 
и вложения материал в далеко 
вода от Власина до Стрезимн- 
ровци възлиза на около 18. ми
лиона динара.

С извършването

ни Възможности, само е нужно 
да се работи с договор и уси- 
лиие. какго се работеше и до
сега в построяването на елек
тропровода.

Представителите на К)НА н 
по-нататък са на разположение 
за сътрудничеството д© оконча 
телцата електрификация на цс 
лия край. Инициативата и все
странната помощ на граничните 
части на ЮНА, безрезервната 
готовност навсякъде да се на
мерят в помощ за подобрение 
живота иа населението от Кли

съвет.
Изборните скупщини тряова 

характер, Да 
при- 

анализ
на осъществнмте успехи и дого 
вор за осъществяване на много 
то задачи, които се очертаха сл 
ед Осмия конгрес на СЮК и в 
периода на седемгодишния пл-

да имат делови 
бъдат в известен смисъл 
ключване на широкия

на територията иа 
комуната и народът от Клисур 
ския район търсеха начин за 
електрификация на района в 
който живеят около шест 
ляди души от българската на
родност. Общинската скупщи
на не разполагаше с достатъч
но средства, за да предприема 
обемна акШЛя за построяване 
на електропровод от Стойкови 
чево до Стрезимировци 
жина
ра. Въпреки всичко

хи- на тази ак- 
иия се осъществи едно дълго
годишно желание па населени
ето от този край. което се реа 
ризира едвам в нова социали
стическа Югославия. Първата 
електричиа лампа бляема на 19 
декември 1964 година на поста

ан.
За обезпечаване на всичко то 

ва е необходимо членовете на 
профсъюза предварително да 
се запознаят с отчетите и с про 
грамите за предстоящата дей
ност, да се организира предва
рително разискване да се съби 
рат забележки и предложения 
във връзка с отчета и програ
мата, които ще се изнесат на 
скупщината.

Всички тези предизборни съ 
брания както и скушцините и 
конференциите на профсъюзни 
те съвети следва да обсъдят сте 
пеита на развитост и утвърж
даване на системата на непосред 
ствената демокрация 
ствения живот, ролята и нас
тойчивостта на профсъюза за 
обогатяване на процеса на непо 
средствената демокрация резул 
татите и проблемите по въвеж
дане системата на дохода и раз 
пределението според труда, ггро 
блемите и политиката на общес 
твеното и лично равнище и при 
носа на профсъюзите към по 
голямото настояване за по-чув- 
ствитлено подобряване на бла 
годенствието на трудещите се.

Успехът на тази предизборна 
активност ще бъде още по-гол- 
ям и по-значим, ако в нея се 
включат всички обществени си 
ли, предимно организациите на 
СЮК и на младежта по трудо
вите организации и в общините.

на Дъл
от около 14 кнломет-

от намере
нието за електрификация не се 
бтстъпваше. Затова се обърнах 
ме за помощ в строителен мате 
риал и специалисти към ЮНА. 
Също така и водоцентралата 
Власина даде помощ за електрп 
фикацията като за целта отпус 
на милион динара. Население
то Пък от своя страна събра 
парична сума от милион дина
ра, обезпечи храстови стълбо
ве, постави ги на определените 
места, разтръгиа жицата, на
прави път за електропровода 
през гористите места, построи 
трафостанция в Клисура и т. н. 
За успешното провеждане ак
цията (по електрификация «а 
Клисурски район и този път 
трябва преди всичко да изтък
нем голямото единство между 
народа и Армията. По лошо 
време, сняг и дъжд. през кал
ни терени бойците от гранич
ните части и гражданите от 
Клисурския край работеха през 
целия декември, завършвайки 
работите по електрификацията. 
Тук не се държаше сметка кой 
е офицер, кой войник, лекар, 
обществено-политически деец, 
учител, член на строителния от 
бор или пододборите занаят
чия,
се ръководеха от една обща 
цел да побързат и възможно 
по-скоро да грейнат електрич- 
ните слънца и в този планин
ски край. През последно време 
се работеше от ранна сутрин 
до късна вечер. И когато на'й-

в обще-

Училището в Клисура
при Стрезимировци, а на 30 де 
кември в Клисура 
Тези дати ще останат за Дълго 
в спомените на хората от Кли
сура,
културен прелом. И Новата го
дина бе посрещната в залата 
на Кооперативния дом, огряна 
от дългоочакваните електричии 
слънца.
широки възможности пред вси 
чкн села и махали да разкло
нят електричната 
собствено участие и известна 
помощ от страна на общността. 
След това ще пристигнат ради 
оапарати с грамофони, телеви
зори, електрически печки, хлади 
ЛНИЩ1. ютии и т. н. За всичко 
това ще се намерят материал-

суоския край заслужава особе 
но признание и говори, че наро 
Аът и Армаята са едно и съ
що. В знак на благодарност 
Общинската скупщина, обще- 
ственополитическите организа
ции и нанародът подариха на 
постовете ггри Стрезимировци 
и Рудина по един радиоапарат 
с грамофон и високоговорители.

Милан К. Величков

център.

защото представляват

Сега откритиса

А мрежа съсселянин. всички

ЧАСТНОТО ЗАНАЯТЧИЙСТВО СЕ 

НУЖДАЕ ОТ СЪДЕЙСТВИЕ
работници от ,,Свобода” след ра 
ботното време 
частни
макар че нямат 
работилници и не плащат ника 
кви
компетентните органи в Обгцин 
ската скупщина не са се поза- 
нималм по-сериооно и по този 
начин е допусната незаконна ра 
бота на мнозина нерегистрира
ни занаятчии.

И ония, които работят в кроя 
шкия сервис на местната общ
ност в Димитровград работят 

„частно” у дома си, някои дори 
•и в самата работилница, а тези 
извънредни доходи изобщо не 
оказват влияние върху детски 

добавъчни, които редовно 
получават.

Не без причина е изтъкнато 
на събранието на частните за
наятчии в Димитровград, че ди 
митровградската промишленост 
е израстнала от занаятчийски 
работници и че тя е абсорбира
ла голям брой занаятчии като 
първа квалифицирана работна 
ръка. Значи западането на част 
ното занаятчийство е било неми 
нуемо като последица от стопан 

развитие на комуната. От 
друга страна незавидното поло 
жение, в което се намира част
ното занаятчийство е също при 
чина за неговия упадък. Доста 
тъчно е да се види кои са част 
ните занаятчии сега. Това са 
предимно хора на преклонна 
възраст, мнозина от които пре
валят 60-та година.

Млади занаятчии имр съвсем 
малко, защото младите се опре
делят за работа в обществения 
сектор, където им е обезпечено 
по-добро заплащане.

На събранието занаятчиите са 
ми изтъкнаха, че има много при 
чини 
им.
митровград има много хора, кои 
то работят безправно. Към 140

нтие занаятчии, се изтъкна на 
събранието, управлението на 
приходите им увеличава дохо
дите, само за да не намали да
нъка. Такива затруднения до
принесоха щото занаятчиите за 
почнаха да се задължават и да 
не бъдат в състояние да заплат 
ят здравно осигуряване. Един 
ковач приведе пример, че цело 
кугтните му приходи са обреме 
нени с разни задължения до 90, 
на сто. От ония 10 на сто той не 
е в състояние да издържа се
мейството си и да плаща здрав 
но осигуряване.

Трета причина, която допри 
нася за стагнирането в частното 
занаятчийство е недостигът на 
магазини, в които частниците би 
ха се снабдявали с необходи
мия алат и репродукционен ма 
териал. Плетачните, да речем, 
вече дълго време не могат да 
набавят игли и са принудени да 
прекъсват работа, за по-дълго 
време. С това и доходът е на
мален, а шефът за приходи в 
Общинската скупщина не взема 
това под внимание при облага
нето с данък. Също така, кова
чите не са в състояние често 
пъти да набавят шомюр, часов 
никарите — части и пр.

Всичко това е причина, някои 
занаятчии да отказват да прие
мат ученици в стопанството, да 
ги изпращат да продължат об
разованието, макар че са длъж 
ни да направят това според за
кона. От друга страна, частното 
занаятчийство се намери на тяс 
но между действителните нуж
ди на жизненото равнище и но 
вите мерки, които трябва да съ 
действуват за подобрението иа 
обективните условия, които сггь 
ват неговата функция.

вършат разни 
услуги на гражданите.Общинска изборна конференция 

на СЮМ в Босилеград регистрир ани

облаги. За това явлениеДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ РЕШЕ
НИЯТА НА ОСМИЯ КОНГРЕС

ция достатъчно да се утвърди 
в общестгецо политическия жи 
вот в комуната. Каса© се до 
организационни и кадрови ела 
бости в активите на СЮМ. Те 
зн слабости не са позволили мла 
дежката организация да взима 
по-важни решения-

В условията, когато работни 
ческото самоуправление е не
достатъчно развито в трудовите 
организации на Босилеградска- 
та комуна укрепването па мла 
дежките активи е нужно. Има 
случаи, че отделни ръководи
тели в предприятията ползвайки 
Ръководещите си постове малг 
третират младежите 
тези предприятия- Това става 
вследствие непознаване своите 
права и дължпос-ш от страна 
на тези младежи. Бе казано; 
че е необходимо члсиоетс на 
СЮК, които работят в предпрн 
ятията Да заделят по^олмо 
внимание за работата на мла
дежите.

През декември се проведе 
шеста изборна конференция на 
Съюза на младежта в Босиле
град.

Доклад за работата на Съюза 
на младежите в Босилеградска 
та община изнесе Влада Миха 
йлов. Той каза, че постигнати
те успехи на младежите в от
четния период са значителни 
и, че младежите са намерили 
своето място и роля в комуна 
та. Но от друга страна редица 
неразрешени проблеми в акти 
вите на СЮМ са подействува- 
ли за намаляване успехите па 
младежта.

ското

те

Покрай това, са .данъчните об 
занаятчии,лаги за редовните 

така че те не са в състояние да 
обезпечат достатъчно средства 
оа препитание. Защото, занаят 
чиите, които имат деца на шко
луване не са имали никакви об 
леююния при облагането.,, кото утежняват работата 

Преди всичко в самия Ди-заети в
Още повече и след Закона за 

даване па облекчения на част-В доклада бе изтъкнато, • че 
в организациите иа Съюза на 
младежта съществува раздел
яне на работническа и интеле 
ктуална младеж. Това е един 
идеен проблем, който е особе
но характерен в Босилеград. 
От друга страна съществуване 

и селска мла 
сложени пробле-

то на училищна 
деж създава 
ми, които могат да се разреша 

единствено чрез система-

По въпроса за предстоящите 
младежите, бе каза-згдачи на

че на първо място трябва 
да'дойде до запознаване и спро 
веждане в дело решенията па 
осмия конгрес от 'страна 
младежите, това трябва да бъ
де дългосрочна задача и глав
на тема на акгивиоста в мла- 

СъЩО така

поваттична работа и интервенции от 
страна на общинския комитет 
па СЮМ.

I га'1

Нужно е организационо и ка 
,на активитедрово укрепване 

на СЮМ
дежките активи, 
младежките трябва да бъдат 
носители па културно-забавния 
живот в комуната. За това съ-

Тези обстоятелство и нужда- 
и подобрениета от засилване 

на частното занаятчийство нап-съзПасивността па комуната
редица проблеми в чието 
' и мла

равттха щото в светлината на 
новите законопредпнеания в ча 
стното занаятчийство да се сви 
ка това събрание тг да бъдат за 
познати н то с проекторешение 
то, което наскоро трябва да взе 
ме Общинската скупщина в Ди
митровград.

дава
разрешаване е включена

С оглед на тона и ро- 
младежта има голямо 

Обаче досегашната 
показва, че в работа 

младежките организации

щсствуват възможности, кои
то трябва да се използват- Ед
на от предстоящите задачи е 
и Нмсйио-политнчсското изди
гане на членовете на младож-

дежта, 
лята на 
значение, 
практика 
та на
с имало трешки. което ис с но 
зволило младежката организа-

ките активи. М. БакачБай Нацко ковачът — той е един във ВисокаВ. ВЕЛИНОВ



4 БРАТСТВО

РАЗГОВОРИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДИМИТРОВГРАДСКО ОценяЬане на рабошнише месша 

Ь ортнише на уйраЬлениешо 

на ОС Ь ДимишроЬ1радПАСИВЕН КРАЙ“ Е САМО ИЗГОВОР99
През последните години дими 

тровградокото стопанство отбел 
яза значителни резултти. Изгра 
ждането на Комбината за кау
чукови изделия и нишки, ре
конструкцията на редица, други 
предприятия спомогна бруто 
продуктът на комуната да рас
те постоянно.

вън производственото сътруднй 
чество.

Общото икономическо разви
тие обаче налага и в селското 
стопанство на Димитровградско, 
както всякъде, обезпечаване на 
стоково производство, защото то 
ва е единственият начин да се 
обезпечават достатъчни прихо
ди от този отрасъл.

Обаче в тези отрасли трябва 
да се мени досегашният начин 
на работа. По-голямо осъвремен 
яване на производството, по ши 
роко прилагане на агротехника 
та, инвестиране за минерални 
торове, за дръвчета за засажда
не,-за основни стада при коопе 
рациите, отпускане на кредити 
за създаване на стада от стра
на на земеделски производите
ли и едно по-интензивно разви 
ване на производственото сътру 
дничество между кооперацията 
и частника.

Нашите пасбища в Стара пла 
нина, Видлич и южните краи
ща са поизтощени и се нуждаят 
от мелиорисване* фуражната ос 
нова понастоящем е недостатъч 
на, за да обезпечи увеличаване 
на стадата овце или да осигури 
отглеждането на повече крави. 
Стои се пред задачата да се вне 
дрят в производството високодо 
бивни сортове овес, които мо • 
гат да обезпечават добиви до 
5.000 килограма от хектар, а съ
що и качествени сортове карто 
фи, добивът от които възлиза 
по места и до 30.000 килограма 
от хектар. Това и мелиорисване 
то на пасбищата и издигането 
на изкуствени ливади би обезпе 
чило храна за още няколко хил 
яди овце и друг вид добитък.

В овощарството също така се 
налагат значителни промени. 
Има резултати в малинарството, 
особено в Погановския район, 
където добивите през миналата 
'■'дина са достигали по места ч 

до 7.0000 килограма от хектар.
Разговорите не засегнаха тют 

юнопроизЕОдството, което също 
така има достатъчно привърже 
ници. Не се говори и за по-пе 
шителна кадрова политика в ко 
операцигте, макар да се каза, 
че сегашните кадри — фшаксо 
ви и административни - некакне 
са годни да водят една солидна 
стопанска политика в коопера- 
цчите.

Остана недостатъчно спомена 
то и това, че е необходим, щаб от 
специалисти”, кОито да обслуж
ват всичките кооперации, за лю
то единично едва ли ще могат 
да ги обезпечат в близко вре -

— Личните доходи ще зависят от работното 
място и резултатите на работата

— Средства за работа на органите на управ
лението въз основа на програмата за работа

тите на работата според обема 
на работите, качеството и ини
циативата както и трудовата 
дисциплина. За по-обективно о 
пределяне височината на лич
ните доходи се предвиждат по 
ложителни и отрицателни точ 
ки. При това по-старите служе 
щи няма да се окажат в неу
добно положение, защото ме- 
рилата предвиждат да се сти
мулира и трудовия опит.

На преценките, които непо
средствените началници дават 
на всяко тримесечие всеки 
член на колектива има право 
да < прави забележка до непо
средствения началник, а докол 
кото той не я уважи забележ
ката се отправя ДО комисията 
чието решение е окончателно.

Тази година средства за. ра- 
ботат на органите на управле
нието на общинската скупщи
на няма да се отпускат все до 
като не се направи програма 
за работа на органите, която 
ще бъде изготвена след като О- 
бщинската скупщина , приеме

Някои

Обаче изгражаднето на инду 
стриалнп обекти има свои гра
ници, определящи се от възмо
жност' д е за инвестиране и

КАКЪВ Е НАШИЯТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ?от

други елементи. Затова в послед 
но време все повече се разиск
ва за селското стопанство, за из 
равняването м*у 
ността, за да може да обезпеча
ва по-голям дял в брутопродук 
та на общината и да връзва за 
себе си работната ръка, която 
не е излишек на село, но остава 
неангажирана в селското

тегленето към

Земеделският производител с 
малки изключения все още си 
остава при старите форми на 
производство, което граничи с 
натуралното. Той е и полевъд, 
и животновъд, и овощар. Но и- 
менно поради тази ,,всестраност” 
всичкото му производство е мал 
ко по размер и по добиви. Освен

с промишле- всички правилници, 
проектоправилници вече са за 
вършени. За по-успшено изпъ
лнение на тази отговорна рабо 
та са формирани няколко ко
мисии за изработка на правил 
иици, като в тази акция са 
включени всички фактори в 
Общинската скупщина за ней
ното навременно изпълнение. 
Няколко комисии подготвят

сто
панство, зарад
фабриките, където все по-мал- ятия или липсват, или същест 
ко има свободни места.

това агротехническите меропри

вуват в символичен вид.
От друга страна, земеделски- 

се те кооперации много малко са 
направили за развиване на про 
изводствено сътрудничество с 
него в ония отрасли, които дейс 
твително са изгодни. Договори
рането със земеделския произво 
дител за производство на висо- 
кодобивни сортове пшеница по 
места, където добивите не са зна 
чителни поради климатически 
и теренни условия, е празна ра 
бота. Това само пречи да се ор 
ганизира коопериране в ония 
отрасли, каквито са животно
въдството и организираното ме 
лиорисване на пазбищата, лива 
дите, правене на изкуствени ли 
вади, а също и производството 
на фуражни храни — високодо 
бивни овес и ечемик и картофи.

Завчерашните разговори за 
селското стопанство, които 
състояха в с. Барйе, Димитров
градско, потвърдиха именно то 
Еа, не е належащо да се прис
тъпи към едно планово урежда 
не на положението в селскосто 
папското производство, за да е 
в състояние в близко време да 
се изравни с индустрията.

преекто—правилници за разпре 
деление на личните доходни, 
трудовите отношения, за пре
ценка на (работните места, за 
организацията и систематиза
цията на работните места и 
правилник за средствата на о 
ргаиите на управлението и за 
техното разпределение.

По всичко личи; че Съветът 
на трудовата общност ще мо
же да разгледа проекто-правил 
ниците. а през този месец ще 
.се направи и преценка на ра
ботните места според методоло 
гията изработена от Комисия-

Във всеки случай и след при 
емането на всички правилници 
системата на организация и на 
вътрешните отношения на тру 
довата общност ще се уоцВъР 
шенствува чрез придобитите о 
пити на самоуправление в орга 
ните на уттрвлението.

М. Б.СТОКОВО ПРОИЗВОДСТВО и 
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Избори за 
училищен съвет

В увода за разискванията, да 
ден от агронома Славчо Димов, 
и в разискванията на селскосто 
ланските специалисти, управии 
ците на кооперациите, 
дателя на комуната и секретаря 
на ОК на СК бе подчертано то
ва, че пасивността на края не 
е причина за слабо селско сто
панство, тъй като съществуват 
редица подобни райони, където 
са отбелязани значителни резул 
тати в добивите на овес, ече
мик, сено, и където животновъд 
ството е значително силно.

та.
Новата система за възнагра 

исдаване ще стимулира и обе
ма и качеството на работата, 
защото при изработката на ме 
тода за възнаграждаваме се из

предсе В основното училище ,,Ма
ша Пияде” изборите за съвет 
ще се проведат на 24 януари. 
В подготовка на изборите за 
този самоуправителен орган 
на тази просветна институция 
вече се състоя едно кандидаци 
онно събрание на което се ка

Тази в известна степен погре 
шна насока е причина частни
кът да не съглежда икономи
ческия ефект от това сътруднй 
чество с кооперацията и да бя 
га от нея.

Разбира се понякога и низки 
те изкупни цени на месото, мля 
кото, яйцата, които кооперации 
те изкупуват от производителя- 

частник, действуват да не е за
интересован нито за развиване 
на собственото производство, ни 
то пък да сътрудничи с коопе
рацията

хожда от утвърдени мерила за 
възнагра!ждаването и резулта
тите на работата на всяка лич 
ност на дадено работно място.
От 16 изисквания на аналита- ндидатираха 15 члена от колектц 
ческия метод комисията е при ва за съвет на трудовия кодек 
ела 11 мерила за в-ьзнапражда тив. Предвижда се управител- 
ване като например; теорети- ният отбор да има седем чле- 
ческа подготовка, Ьбразсва- 
ние, трудов опит, интелектуал 
но наппежение за извършване 
на работите, отговорност на и 
злълнителя и т. н. а според об 
щия брой на точките от всич
ки мерила ще се формира ста 
ртната основа. От друга стра
на променливата част на лич
ните доходи ще зависи от ре
зултатите на работата — пре
ценка на личните способности.
Н епосредствените 
ще дават преценка за резулта

В Димитровградско липсват по 
забележителни резултати. В по 
левъдството добивите постоян
но падат и то не само по вина 
на природните условия. Живот
новъдството в частния сектор 
също така клони към намалява 
не, а в кооперативния сектор то 
няма условия за развитие пора 
ди необезпечена фуражна база. 
Общественият сектор е мно 
го малък в сравнение с 
частния сектор в селското сто

на.
Вече в първите подготвител

ни дни пред комисията за из
работка на статута на тази тру 
дова организация се поставят 
нови задачи. Проектостатута 
който е подготвен комисията 
е дължна да приспособи към 
новите изисквания за по-ната
тъшна демократизация на ра
ботата на тази институция и с 
новите моменти да стимулира 
просветните работници на те
риторията на това училище.

ме.
Но разговорите бяха на зна

чително равнище, без фрази, и 
умни. Сигурно е, че заключения 
та, ксито ще изготви една ко
мисия от специалисти, ще обх- 
Е.ткат всичко.

КОЯ НАСОКА ДА СЕ ВЗЕМЕ

Всички специалисти изтъкна
ха животновъдството, фуражни 
те растения и овощията като ос 
новни отрасли, към които тряб 
ва да се насочи селското сто- 

мероприятие из- . панство в комуната.

И остава да вярваме, че разго 
ворите ще станат дело, и няма 
да се забравят, както някогаш 

М. Н. Нейков
началниципанство и това затруднява вся 

ко по-големо ните.

ЧЕТИРИ СМЪРТИ НА НОБЕАОВЕЦА ААНААУАНН КУТЛЕР дакторите на големите съветс
ки вестници започнаха да ровят 
по своите архиви.

Лев Ландау е родек в Баку 
през 1908 година. Той е един от 
„бащите” на първата съветска 
атомна бомба, гениален матема 
тик и физик, един от „бащите” 
на Спътника, специалист по ме 
ханика и космическите лъчи, 
автор на една революционна на 
учна теория която, изхождайки 
от смелото положение за съще
ствуването на „лъжечастници”, 
съдействува да се обяснят ня
кои дотогава непротълкувани 
феномени; извънреден изследо
вател в областта на нриогеника 
та (една от ултрамодерните на
учни дисциплини), некогашен 
близък сътрудник и ученик на 
Ниле Бор, носител на Ордена 
Ленин и най-големй съветски 
отличия, член на Съветската а- 
кадемия на науките, спиритуа- 
лен подвижник на много съвет 
ски изследвания в областта на 
теоретичната атомна физика, 
член-коресподент на чужде
странни академии на науките...

Много западни журналисти, 
чести посетители на междуна
родните научни конгреси, кон
ференции и симпозиуми, много 
добре познават Ландау и пом
нят добре неговия висок силует, 
немирните къдрави коси 
твърде високото чело, неговия 
проницателен поглед, но и него 
вата усмивка, която почти яе 
слиза от устата му. А чули са и 
за неговата извънредна лична 
култура, за блестящото позна
ване на рчеката литература и 
поезия. Добре и течно говори 
английски, френски и немски 
език.

може би, кой е този човек?
От сакото натопено с кръв не 

кой измъкна портмонето. Някол 
ко банкноти, няколко семейни 
фотографии и личен паспорт.

— Лев Ландау, професор по 
атомистика, член на академия
та на науките...

В операционната зала настъ
пи гробна тишина. Чу се само 
кой измъкна портмането. Някол 
мори: „Сега ми е ясно защо от- 

изглеждаше познат!”

година траяло „следствието” 
въз основа на това обвинение и 
вече изглеждало, че Ландау ще 
бъде разстрелян като „държа
вен неприятел”. Тогава Пйотър 
Капица поискал да го приеме 
самият Сталин. „Гарантирам за 
Ландау!” — казал той. „Ако не 
го освободите аз ще бъда пр.чну 
ден да заключа, че и в мене ня 
мате доверие и ще поднеса ос
тавка!” Още тогава Капица бил 
легендарен учен, директор на 
Централния институт за физи
ка ,известен както в Съветския 
съюз, така и в международните 
научни кръгове. Неговата остав 
ка би била скандал, който и са 
мият Сталин не искал да допус 
не. И така за пръв път, по поч
ти чудесен начин, Ландау бил 
спасен от сигурна смърт. Някол 
ко дни по-късно бил пуснат от 
затвора по лично нареждане на 
Сатлин.

А сега отново се намира в по 
чти безиеходно положение.

За някаква хирургическа ин
тервенция не можеше и дума 
да става. Затова конзилиумът 
от най-добрите съветски елеци 
а листи заключи, че не им оста
ва нищо друго освен с всички 
средства да настояват да 
държат слабото пламъче 
вота, което все още тлее в не 
говото тяло.

Вестта за нещастието на Лан
дау бе публикувана на първите 
страници на съветските вестни 
ци. Подготвяйки се да напишат 
некролог на този голям учен, ре

БЛАГОДАРЕНИЕ НА СЪВЕТСКАТА МЕДИЦИ
НА И НА НЕЙНИТЕ ФАНТАСТИЧНИ ПОСТИЖЕ 
НИЯ, ГЕНИАЛНИЯТ ФИЗИК И НОБЕЛОВЕЦ ЛЕВ 
ЛАНДАУ, ЕДИН ОТ НАЙ-БЛЕСТЯЩИТЕ УМОВЕ 

■ НА НАШИЯ ВЕК, ДНЕС Е ЖИВ И ВЕЧЕ РАБО
ТИ, МАКАР ЧЕ ЧЕТИРИ ПЪТИ Е БИЛ МЪРТЪВ.

томобилът за бърза помощ пре 
кара тримата ранени в най-бли 
зката болница. Шофьорът и чо 
векът край него минаха относи 
телно добре. И двамата бяха са 
мо леко ранени. Обаче пътни
кът който седеше в напълно у- 
нищожената задна част, понесе 
цялата тежесет на катастрофа
та. Беше в пълно безсъзнание 
и едвам дишаше. Струваше се 
като че ли умира.

Една медицинска сестра запо 
чна да записва повредите, кои
то е претърпял раненият: фрак 
тура на раменната кост с теж 
ки рани на темето; тежки кон
тузии по челото, фрактура на 
девет ребра; перфорации на пле 
врата и белите дробове; тежки 
контузии на стомашните орга
ни. Не изостанаха и симптоми 
на шок: тотална парализа на 
крайниците, все по-бавно биене 
на сърцето и на кръвта, все 
по-бавно дишане. Беше очевид 
но, че мозъкът е тежко повре
ден.

С любезен жест човекът се от 
каза от мястото край шофьора.

— Зная, че мнозина предпо
читат предното седалище, но аз 

обичам задното. Трябва
някъде ми

Три часа след катастрофата 
до възглавницата на тежко кон 
тузекия физик седеха двама све

повече
да си призная, че никога не се 
чувствувам добре в автомобил.

Голямата черна „Волга” тръг 
на по една московска 
към автострадата, която 
за Дубно, прочутия 
но-изследователски център на 
около 130 километра от Москва.

последните дни времето

товни медищинсик учени, слав
ният невропатолог Грангнеков и 
също така славният неврохи
рург Егоров. Само няколко ми
нути след тях пристигна яай- 
славният съветски учен и един 
от най-големите световни атоми 
сти Пйотър Капица, некогаш- 
ният сътрудник на славния лорд 
Рутхерфорд .човекът за когото 
се твърди, че е дал 
на Съветския съюз да разбие а- 
мериканския монопол в атомно 
то въоръжаване.

„Аз веднаж извлякох Ландау 
от сигурна смърт” — каза Ка
лина на лекарите. „Направете 
това сега вие!”.

Малко
знеха за какво говори Капица. 
Историята на този епизод от не 
говия и Ландауов живот съветс 
кия печат публикува по-късно. 
През 1938 година Сталин въз ос 
нова на някаква ревнива и за
виждаща денуциация дал наре 
ждане да се арестува Ландау ка 
то „нацистки шпионин”. Цяла

улица 
води 

атомен науч

През
беше малко по-топло и към о- 
бед термометърът осцилираше 
около нулата. По шосето голе- 

петна лед блестяха на слън възможностми
цето.

Когато автомобилът оеше ве 
че на самия край на московска 
та периферия изведнаж едно мо 
миченце слезе от тротоара и по 
тича към автобусната спирка. За 
да избегне катастрофата шоф
ьорът силно натисна спирачки
те, повече инстиктивно. Колата 
се люшнаха по леда и в след 
ния миг с пълна скорост просто 
се забиха под самата каросерия 
на огромния камион. Чу се пу- 

стъкло и съскане на

над
от присъствуващите

йод
на жи

— Този човек е осъден 
смърт... ако не се случи чудо 
— промърмори един от лекари 
те и сви рамене. — Трябва да 
осведомим семейството 
не е късно... а страхувам се че 
се касае за минути. Знаете ли

на

кане на 
свит метал, а след това настъпи 
гробна тишина.

Двадесет мзшути по-късно ав

докато

(Следва)
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Кооперациите не 

начин да издигнат селското 

стопанство в Босилеградско

са намерили теми

ЕПИДЕМИЧЕН ХЕПАт 

ТИТ (вирусна жълтеница)
Новите стопански мерки

•Съюзния Изпълнителен 
въз основа на които е дошло до 
повишаване изкупните цени на 
месото, вълната и 
подействували да се създаде го 
Лям .интерес сред селските

на се изнася, че земеделската коо 
перация е работела рентабилно. 
А това, че производителите се 
оплакват и че селското стопан
ство изостава, това ене е 
чение.

С оглед на това, че добитъка 
притежание на частните 
водители единстванено 
ние е животновъдството

без поява нана фуражните растения — или 
пък да дойде до по-пълно изпол 
зване на неизползваните пло
щи, които с известни влагания 
могат да дадат добър резултат.

Освен това става въпрос за у- 
гояване добитъго в кооперация 
по тоя начин щото земеделски
те кооперации да дават аванси 

частните 
Тоя метод вече е приложен в

хепатит протича 
жълтеница. Преджълтеничння 
стадий трае най-вече 5—10 дни, 
а жълтеничният от 3—4 седми-

Епидемичният хепатит е ос
тро възпаление на черния дроб, 
и е известен у народа с назва 
нието доброкачествена или ле
ка жълтеница. Причинител на 
епидемичния хагштих е много 
малък микроб — вирус. Той 
се намира в кръвта, черния, 
дроб и други органи на болния 
и се отделя с изпражненията. 
Единствен източник на зараза
та е болният от епидемичен хе 
патит. Заразяването става пря 
ко от човек чрез пипане на пре 
дмети, а дори и чрез водата и 
хранителните продукти. Друг 
начин на предаване на заразата 
е чрез кръвта при правене на 
инжекции, ваксинации, кръво- 
преливания, при вземане на 
кръв от болни, дори и при бръ 
сиене, ако инструментите с ко 
ито се работи, не са дезинфек
цирани. Допуска се също, че 
заразата може да се пренася 
чрез пръските при кихане кашля 
не или разговор е болен човек.

Често, особено през есента, 
болестта се разпространява по- 
широко и по този начин прие
ма епидемичен характер.

Инкубационният период т. е. 
заразата в организма до про
явата на първите болестни при 
знаци е различен. Той обикно
вено бива от 15—45 дена.

От епидемичен хепатит стра
дат предимно деца и млади хо 
ра но не е изключено да забо
леят и по-възрастиите, дори и 
кад 60-годншна възраст.

Най-характерния признак на 
болестта с жълтеницата. Пре
ди нейната поява обаче настъп 
ват други болестни явления.

Преджълтеничння стадий се 
характеризира с много и най- 
разнообразни признаци: общо 
н еразположе1 п ге, 
лесна умора, главоболие, без
съние, липса на апетит лош 
пкус в устата, гадене, повръ
щане, тежест и болки в корема.

В много случаи се появява 
възпаление па горните дихател 
ни пътища, напомнящо грип, 
което се съпровожда с хрема, 
кашлица и повишена темпера
тура.

Когат0 жълтеницата се поя
ви, повечето от първичните оп 
лаквания. 
обща отпадналост която се у- 
силва. Нерядко епидемичният

съвет.

кожата са от зна
ци. При някои случаи жълени-сто-

пани за развитие на животновъ 
дството. Те виждат в 
По своята икономическа

цата продължава по-дълго вре 
2—3 месеца. Понякогапроиз 

реше-
_ да се

подобри лежи в коопреирането 
между земеделските коопера-

това яс- 
- сметка, 

което е и единствен симул да се 
не занемари животновъдството.

ме до 
след
явления могат да настъпят но
ви изосгрянии 
гава общото състояние на бо
лестта се влошова и жълтени
цата се появява отново. АкО за 
боляването не се излекува, то

стихване на болестните
на производители.

на болестта. То

Щ "Щ

приема краен, хроничен харак 
тер. Поради заразителния ха
рактер на заболяването, необг 
ходимо е навреме да се устано 
ви болестта и да се изолира 
болният. Болният е заразителен 
главно в продължителния ста
дий и в първите дни на жълте 
иичния. За да се предодврати 
разпространението на заразата, 
трябва да се провежда трижди 
ва епидемиологична анкета за 
установяване на източника и 
за откриване на други болни 
от колектива на заболелия. Как 
то е известно в последно време 
нашата преса сигнализира появ 
яване на жълтеница в някои 
места на страната, която е взе 
ла обширен характер на забо
ляване, па чак и епидемичен. 
Затова за всеко съмнително за 
боляване трябва да се потърси 
съветът на лекаря.

Цв. Колев 
мед. техпичар

Кооперативни стада още няма в Босилеградско
отпадналост,

Голям брой работници, заети в 
строителните предприятия из
разяват желание отново да се 
завърнат на село и 
със селскостопанско производ
ство. Това е разбираемо, ако ка 
жем, че някои стопани са взели 
за чифт волове и по 400.000 ди 
нара.

Но все пак тази положителна 
тенденция е оставена сама на 
себе си, без каквото и да било 
съдействие от страна на земеде 
леките кооперации.

Целокупният 
фонд в Босилеградската кому
на е притежание на частните 
производители.

някои други общини и се и по
казал твъоде подходящ.

За да се измени расовия със 
тав на добитъка нужни са раз
плодни станции. За сега на те
риторията на комуната същест 
в-гват само две, които не са дос - 
татъчни с оглед на повишения 
интерес за отглеждане на ра
сов добитък. Също така все о- 
ще не е започнато с изкустве
ното осеменяване на доибтъка.

ции и частните стопани.
По мнение на специалистите 

най-удобен метод за тази цел е 
отглеждане на расов добитък и 
увеличаване на фуражната ба

занимават

за.
Известно е, че увеличението 

броя и повишаване производи
телността на добитъка е в най- 
тясна зависимост от фуражно
то производство.

Но тук се поставя въпроса; да 
ли трябва да се нам.алят площи 
те с ръж, ечемик и за сметка на 
това да се увеличат

като продължаватв
В. Великовплощитеживотновъден

С ловното дисциплина не се решава всичкоТрите съществуващи земедел 
ски кооперации нямат постоя
нен животновъден фонд. Фор
мират се само временно за да 
изкупуват добитък на пролет, о 
тглеждат го през лятото и през 
есента продават. Това не е жи
вотновъдство в истинския см.и- 
-съл на думата, но чиста търго 
-вия, на която кооперациите гле 
дат равнодушно, вместо систем 
но да отгледат добитък на свое 
то им-щество или в кооперация

Така

На територията на Димитро 
в градска община има много 
зайци, сърни, язовци, лисици 
и друг дребен дивеч. Макар че 
в Стара планина има много бу 
ков жир от диви свине едвам 
от преди две години се среща 
самотен глиган от около 200 
килограма. Но все до тази го
дина за дивеча никой ие се ста 
раеше. Членовете на ловното 
дружество „Видлич“ са прел) 
приемали някои, и то недостаг 
тъчни, мерки за подхранване 
на сънните, ио други оргаиизи 
рани мерки не е имало. Значи 
дивечът иа тази територия е 
оставян на природните закони 
на селекция и съществуваме. 
Наистина ловното дружество, 

наброява 130 активни

с лов — над 500. Той сам е осъ 
ществил над 2.000 точки за унн 
щожаване иа вредители.

Обаче дивеча не унищожават 
само лисиците. Въпреки че чле 
ловете на дружеството се грп- 
Аържат Към решението да ло
вят само в неделя и празнични 
дни, между тях има и такива, 
които пе зачитат това решение. 
Затова един ловец е наказан 
със забрана па лов за неопре
делено време, един иа 5 годи
ни, един иа две а 'прима с по 
2.000 динара. Усилието иа дру
жеството да осигури пълна ди 
сциплина спъват ловци от съ_ 
седиите дружества, конто ид
ват ма територията на Дими
тровградско и ловят дери Л1 
когато е забранено. При това 
има и талсива, които лова не 
схващат като спорт, но като 
източник иа приходи. Обаче 
управата и Съзнателните члено 
ве успяват дд осуетят анархи
ята в този оцоасъл иа спорта

Друг проблем който, затруд
нява работата иа дружеството 
с несъществуването иа какво- 

сътруд! шчествр 
между тази и другите органнза 
ции в общината. Самата общип 
ска скупщиина още не е отпус 
иала никакви средства за иуж 
дпте на организиран лов и пов 
дигаме на дивеча. Затова не е 
чудно че сърни ма тази тери
тория през зимата има много 
малко, докато през лятото се 
появяват иа стада.

Това има свои причини. На 
тази територия растат само вн 
с°ки Дървета и сърмите са при 
иудеии през зимата да търсят 
храсталак за да се прехранят, 
а той расте само в българска
та част па Стара планина. За- 

Сътруднмчеството на

ва е необходимо 
всички за помощта ■ на 

организиране на ре
зервати за зайци. Това е необ
ходимо защото конфигурация
та на терена не позволява да 
се организира лов на живи зай 
ЦЦ за износ, чиято- Девизна 
стойност е значителна. Так-ьв 
резерват дружеството е запла
нувало. обаче средства не са 
обезпечени.

органи
зациите в този отрасъл-е меоб-<с частните производители.

копераггиите по-леко и по- 
рентабилно, но става въпрос ко 
лко е то полезно за животновъ

е за ходимо нс само за популяризи 
ране на лова, мо и за осуетява 

на унищожаването напри
мер па зайчетата, конто деца
та намират в посевите. В уп
равата казват, че по този на
чин през миналата година са 
унищожени 500 зайци. При то-

не Дружеството 
внесе диви смие и да гн 
в Стара планина, 
гата с жир.

настоява да 
пусне 

която е бо-

дството.
По кои причини земеделските 

кооперации избягват кооперира 
нето с производителите?

На първо място причината е 
че земеделските коопера- М. Бакичтам,

ции финансово и кадрово до
ловите стопански мер- 

казано: те
чакали
хи. По-конкретно

още нямат достатъчно спе
циалисти по селскр стопанство.

дейност на земе- 
кооперации в тази ко 

Продават

което
членове, успя да постигне до
ста положителни резултати — 
укрепи ловната дисциплина пре 
махна бракониерството изпъл
ни плана по унищожаването ма 
вредния дивеч и т. и. В течение 
па миналата година например 
всеки ловец е постигнал по 400 
обезателни точки в унищожава 
пето па вредителите. В течение 
на миналата година са унито- 
жени вредители за общо 50 000 
точки.
Счита се, че с това са спасени 
около 12.000 зайци и много ггги 
ни. Ако бяха тези 12.000 зайци 
убити и изнесени, за гях биха 
се получили над 12 милиона ди 
нара. Не е малко! Само Гроз
дан Маркопич най-старият ло
вец иа дружеството е убил 15 
лисици, а откако се занимава

все

Основната
делските
муна е търговията, 
траверси, изкупват добитък, на 

(с немалка маржа), 
а най-малко се занимават със 
селското производство. о ук 
са недоволни от тяхната дей
ност специалистите които ра
ботят там, както и селските ггро 

които сътрудничат

бавят стоки

то и да е
Vбити са 300 лисици.изводители, 

в кооперациите. н
В кооперациие няма икономи 

сти. В тях работят хора, които 
за които заплатата е втооосте- 
пен приход понеже имат имоти 
и най-важното им е да имат 
социална осигуровка. По-леко е 
да се спечелят добри пари и 
след това на конференциите да

I
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На кашедраша ио български език в Ниш УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ 

ДОХОДИ В ЗДРАВНИЯ ДОМИ ДРУГИ НАРОДНОСТИ 

УЧАТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Преди сключване на договора 
с Комуналния завод за социал
но осигуряване и преди взема
нето на решение за покачва
не на цените за лечение в бол
ниците и други болнични услу
ги, съветът на здравния дом в 
Димитровград на последното си 
заседание измени правилника 
за личните доходи за персонала 
зает в здравния дом. На това 
заседание органът на самоупра 
влението не можеше да опреде 
ли съотношението м&жду фон
довете и личните доходи, но па 
прави само преценка на трудо 
вите постове. За това половин- 
чато решавано на въпроса за ид 
чата година, Съветът, както се 
изтъкна на заседанието, е при 
пуден защото Заводът набляга 
учрежденията с които ще има 
договорни решения предварител 
но да направят проекти въз ос 
нова на които ще отпускат сред 
ства. Според устни узявлепиц. За 
водът ще увеличи миналогодши 
пите средства с 30 па сто. Въз 
основа на това (филшпсофия 
план па Здравния дом предвиж 
да средства от 70 милиона дина 
ра като при това през идната го 
дина ш,е се открие АТД, и ще 
се организира редовен преглед 
на учениците.

Изхождайки от тези предвиж 
дания и предложения на коми
сията, колектива и управител
ния отбор, Съветът на Здравния 
дом увеличи масата личните до 
ходи с около 30 процента. За от 
белязване е че Съветът е взел 
под внимание предложенията на 
трудовия колектив. Според при 
етите пропозиции най-малката 
изходна основа на личните до
ходи възлиза на 20.000 динара 
а най-голял/ата на 75.000 дина
ра. Най-низките заплати са у- 
величени и с 50 на сто, а на ле 
карите с 9 на сто. Съотношение 
то между най-низките и найг 
високите изходни основи се е 
намалило от 1:5 на 1:3.

На това заседание Съветът на 
Здравния дом взе решение на 
24 януари 1965 година да се про 
ведат избори за органи па упра 
влението.

Со /
За последните няколко години 

Ниш стана и град с няколко 
факултета. Дванадесет хиляди 
младежи и девойки от всички 
наши републики и много таки
ва от чужбина дойдоха в гра
да на Нишава да се учат. Меж 
ду тях много младежи и девой
ки дойдоха от страните на сво
бодна Африка. Тъкмо тогава в 
Ниш започна да работи и кате
драта по български език. Отна 
чало на групата се учеше само 
български език и литература и 
много завършили студенти ве
че работят по основните учили
ща в Димитровградско и Боси- 
леградско.

Интересът към български е- 
зик и литература значително 
нарастна и между младежите 
от другите националности на 
Югославия. Тая година се запи
саха пет младежи и девой
ки. Това са Милияна Петкович 
от Прокупие, Чурович Боголюб 
от Биело Поле, Душан Петровия 
от Жагубица, Вукоман Костич 

Дражинац край Ниш и Да
фина Милоевич от Ниш.

Намерихме ги на час в каби
нета по български език със своя 
преподавател Марин Младенов 
Няколко месеца работа 
дава резултати. Ние започна
хме разговора на български е- 
зик.

науча български език. След ка
то завърша Висша педагогиче
ска школа ще продължа в Бел 
град, където има група българ 
ски език на филологическия фа 
култет.

Чурович Боголюб е първият 
черногорец, който следва бълга

лгарски език учим в четири се- 
местра, а литература в два. В 
началния период със студенти
те от другите народности рабо
тим върху говоримия език и пра 
вописа.

— Нашата работа е твърде пр 
иятна — пръв започна студен-
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Бъдещият съвет ще се състои 
от 23 члена, 15 от които ще гряб 
ва да избира колектива а оста 

Общинската
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калите делегира 
скупщина и стоппските органи
зации. След конституирането но 
вият съвет_ щг избере пет члена 
които ще съчиняват управител 
пия отбор.
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МКвече

Може би ще ви интересуваНа час по български ■
тът Душан Петровия. — такова 
настроение за работа създава 
нашият преподавател Марин 
Младенов, който полага големи 
усилия за превъзмогване на тру 
дностите свързани с недостига 
от литература и учебници.

Милияна Петкович, която и- 
м’а влечение към чуждите ези
ци ни каза следното:

— Нищо чудно, че на групата 
по български език има и младе 
жи и девойки от другите народ 
ности на Югославия. Лично аз 
много обичам да уча чужди ези 
ци, затова използвам съществу 
ването на групата по българс
ки език и затова се записах да

реки език. Той също така е до
волен от работата на групата и 
казва, че с лекота и любов учи 
лекциите си по български език.

Всички студенти от групата 
заявиха, че като стипендисти 
на Общинската скупщина в Ди 
митровград ще изпълнят своите 
задължения и след завършване 
пде се включат на работа в ос
емгодишните училища в Дими
тровградско. Това ще бъдат пъ
рви преподаватели, 
преподават сърбохърватски и 
българсик език в основните учи 
лища.

— Както виждате, ние имаме 
пълни условия за работа — пр
ъв започна преподавателят Ма 
рин Младенов. — Кабинетната 
работа се показа като твърде 
изгодна за работа по езиците. И 
скам да кажа няколко думи спе 
циално за студентите от други
те народности. Те обичат езика 
и усърдно работят и затова с ре 
зултатите можем да бъдем до
волни, още повече, че те имат 
филологическа подготовка.

Имаме и известни трудности. 
Още нямаме достатъчно лите
ратура на български език. Осо
бено имаме нужда от учебник 
то завърша Висша педагогиче-

Гениалност но животните
и вълна и балонът се повдиг- 
нъл във въздуха.

Веднага след това братя Мон 
голфие направили балон с диа 
метъР от 12 метра. След усъ- 
въ.ршествуване и опити в тече
ше на няколко месеца двамата 
френски аристократи ПилатъР 
Розие и маркиз Даландър на
правили първото пътуване с 
балон над Париж, което пре
дизвикало голяма сензация. То 
ва пътуване било много опасно.

Този изум за който на хора
та трябвало много милиона г<> 
дини е известен и на е- 
дин паяк който живе в 
Европа. Този паяк знае да из
ползва всички атмосферни про 
мени. На слънце и топлата зе
мя той прави своята мрежа, 
толкова, изящна, че е скоро не 
видима. От нея прави парашут, 
за който здраво се хване и КО' 
гато лъхне подходящ вятъР. 
той се вдига от,земята и вятъ
рът го носи_ в други краища.

Историята е забележила как 
братя Монголфие през 1782 го
дина дошли на идеята да на
правят балон. Жозеф е Етйен 
Монголфие били фабриканти 
на хартия в селището Аноне. 
Един ден видяли нещо, което 
им дало идея да направят ба
лон.които ще

Покрай някъкъв огън се су
шило бельо. На въжето имало 
една пола от леко платно. Топ 
лият въздух влизал в полата, 
тя се раздипляла и приличала 
на чадър, вдигащ се във въз
духа, но въжето я спирало.

Идеята била налице. По пъ- 
тя братята разговаряли за тоя 
случай и мислили как да напр- 
вят нещо, което под действие
то на топлия, въздух би се пов
дигнало във в-ьздуха, но да мо 
же да понесе и хора.

Жозеф Монголфие направил 
балон от по-здрава хартия и 
платно. Във вътрешността на 
балона запалил мокра слама

Б. Николов

ПИРОТСКПЯ ТЕАТЪР 
ПРЕДСТАВИ „ТАРТ10Ф“Изиолзванешо на 

слънчевата енергия сед-В течение на миналата 
мида Народният театър от Пи 
рот още един път се предста- 

п.ред димитровградските 
зрители с две успешно подгот- 

предст.авления на Молие- 
комедия „Тартюф”. С

ва мотори са конструирани за 
загряване на вода в домовете. 
Днес в Калифорния има някол 
ко хиляди къщи. които на по
кривите имат огледала в чий- 
то фокус се загрява водата, а 
след това по тръби се разпра- 

къща.
дия е започнало масово произ
водство на „слънчеви печки", 
на които може да.се готви, как 
то на електрическите, обаче по- 
евтино. Топлината на слънче
вите лъчи може да се използва

Когато в третия век преди 
пашата ера римският пълково- 
дец Марцелиус, се появил с ог
ромен военен флот пред врати
те на Сиракуза, всички очи на 
(гражданите били 
към Архимед. Той бил творец 
на много нови оръжия, между 

най-необикновеното било

ви

вени
отправени ПЪРВИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР
ровата
една пред учениците от основ 
ноото училище ,,Моша ПиядеВ Ин-из цялатаща
а с другата пред гражданите и 
учениците от гимназията.

които
една огромно плоско огледало.

Когато римските кораби до
плували пред Сиракуза. Архи- 
мед свалил тъмната покрив
ка от огледалото и го насочил 
към един кораб. В блестящия

миг

Постановчик на комедията е 
Райко Радойкович, актьор от 
народния театър в Ниш.

ните класове, едно за децата- 
работниците от Комбиниата за 
гумени изделия „Димитров
град". На представл.ението в 
комбината присътвуваха и де
цата от Детската градина.

Колективът на това най-голя 
мо стопанско предприятие в 
Димитровград възнагради тРУ' 
дът на малките изпълнители 

на всички пионери и на тези 
най-малките .раздели новового- ■ 
дишни подаръци. На чле
новете на Кукления театър 
бе предадено още един нового 
лишен подарък. Тяхното учи
лище от свои средства подгот
ви и подобни подаръци даде 
на всички ученици о-г първи 
до четвърти клас.

В чест на новогодишните 
празници новооткрития кук
лен театър при основното учи 
лище „Моша Пияде" в Дими
тровград даде три представле
ния: по еДно за долните и гор-

за топене на метали и на други 
топи ми вещества. Във М. Б.фокус на огледалото за 

бляскала „мачтта на , кораба, а 
появил облак от

трудно
френските Пиринеи вече съще
ствуват няколко фабрики, ко-

сл"ьн
след това се 
дим. Огънят предизвикал пани 
,ка на кораба. Множеството сл 
ънчеви лъчи, които обединили 
своята сила във фокуса на А-

ито за тази цел използват 
чевата енергия- V нас в югосла 
виия една таава слънчева пещ 
е построена в Пиран. Бъдеще
то на използването на слънче-

Съдба човешка
Казва се -Босилко. Обикнове

но го наричат „кавторджията”. 
Роден е в Горна Лисина...

Намерихме го в Здравния 
дом в Босилеград. Лежеше таж 
ко болей. С напрежение започ
на да разказва своята история. 
Говореше с чести грекъсвания, 
гласът му се губеше. Унесен 
разказа той няколко 
разплака.
— Докато още можех да рабо 

тя, макар и на стари години, си 
ме гледаха. Обаче годи-

та приказка старецът, като ка
шляше и остро скриптеше. Той 
ме прие понеже мислел, че и- 
мам жълтици. Ех, да бях ги 
запазил, сега двамата шяха да 
ме гледат..,

И така — приказката продъл 
жава.

Старецът останал без приют.
Напуснали го и синовете и 

дъщерите му. И той останал 
сам. Това го принудило да про
си.

Пътувал и така се препитвал 
няколко години.

Една от дъщерите му в Божи 
ца жестоко постъпила с него. 
Той й отишъл на гости и да я 
моли да го гледа, а тя след ня
колко месеца го натоварила на 
шейна и го закарала ца автобус

ната спирка. Там н.останал дока 
то не го намерили органите на 
народната власт.

Оттам — той се отзовал в 
Здравния дом в Босилеград.

Той наскоро ще бъде здрав 
— обаче, кой ще го приеме... 
Защо са го забравили своите?

рхимедовото огледало показа
ли по свиреп, убийствен начин 
своята страхотна сила.

Архимед не спасил Сиракуза 
от римските нападения. Той не 

и себе си. Но станал

вата енергия е друго — превръ 
шане в електроенергия- Във 
физиката отдавна е известно 
явлението на превръщане 
светлинната 
енергия. От неотдавна 
правени и слънчеви батерии, 
конто могат да превръщат сл
ънчевата енергя в електроенер 
гия. Тя се събира в акумулато 
ри и с нея се подхранват елек 
тромоторите. Так1гва батерии 
вече са използвани за движене

на
в електрическа 

са на-
спасил
Първият {човек, който изпол
звал силата на слънчевите лъ-

в
пъти се

—Б.чн. Днес неговото откритие при 
добива все по-голямо значение. 
Според изчисленията, слънце
то '.шзлъчва по посока на Зем
ята толкова енергия, 
цялата би се използвала — тя 
бп била достатъчна

новете
ните напреднаха и сториха сво- 

Заболях. Не мога вече да
ИЗПРАВКА

че ако ето. 
работя-

Ръцете и тялото му трепере-
Статията за Л. Каравелов от 

Марин Младенов, публикувана 
в миналия брой, е заимствува- 
на от „Сборника” излизащ при 
ВПШ в Ниш.

за петна- на първия „слънчев автомо
бил“ и на първите „слънчеви 
радиоприемници". Такъв ради

ха.
десет минути да задоволи нуж 
дите на хората от енергия

година. А Слънцето тези 
безплатно!

— ...Тогава моите синове ме 
оставиха. Нентжен съм им бил 
Отбягват ме. Най-младият Аюб 

‘че просто за сърце ми е ггрира 
стнал... Внимателно ме слуша
ше когато му разказвах за ста
ри времена, за било и не било 
от тогавашното време... Ах, да
но успея да го видя поне още 
веднъж...

— После отидох при по-мла
дия си син — продължава своя

за
оапарат. оставен на слънце са
мо няколко часа. може да събе 
ре енергия, която ще му е до- 

месец сви-

цяла
милиарди изпраща ШЩ""5

За пряко използване на слън
енергия се употребяват статъчна за един

слънчеви мото рене. Понастоящем учените ра 
ботят върху това да •-изнаме
рят начин чрез слънчева енер
гия да се обезпечи движданн- 
ето на космическите кораби.

чевата
така наречените 
ри. Тяхната главна част е едно 
параболично огледало, в чпйто 
фокус .могат да се създават ви 

температури. П-ървн таци

%

в. веокн
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Гродът в три след обед
Делничен ден е.. .
А, аз бързах да освоя булеварда. 
По-бързо, защото около мене 
бе тихо. Нямаше) много хора.I
Малцина сме. . .
Но, вто мина три. след обед,

смяна в заводите — край.
нозе.

на първа
Изви се булеварда под хиляди 
Той, същия, а кой гце го познай?
И Сякаш някой ми шепне: — Спри!
Часът е три, часът е три...
Чувство ,на обич м.и лъхна душата, 
когато погледнах живота кипи 
след труд упорит и благодатен, 
на бодри хора, с ясни мечти.
С тези се сблъсках в три на булеварда, 
които земният лик ш,е изменят.
На които, утре ще кажем: — Другари, 
към звездите ли? На добър път!...
И сред хора, колелета и лимузини 
живота бе за мен миста награда!
А чаках момичето ми там да мине. 
Ето го. Ръка ми подаде 
и поехме нататък, към площада.

‘

Стево Тодорови.ч Танаско Рани

АХМЕД АБАС (Индия)
плаче, ще се оправдава, ще го 
моли да й прости,' ще обещава 
Никак не предполагаше, че ще 
си отиде. Влезе као луд в стая
та на жена си. Знаеше, че Бима 
ла пази в едно чекмедже свои-

животе
мой"!, „твой, само твой Анил!”, 
„и па този и оня свят твой, 
твой...” — Четеше възбуденият 
Садир и всеки ред режеше сър 
цето му като нож. Едно след дру 
го той хвърляше писмата на по 
да. Но между пликовете изпад-. 
на изрязка от вестник.

Като я разгъна Садир видя 
фотография на млад човек: бе 
ли зъби, блеснали в усмивка, че 
рни сърдечни очи, високо, ум 
на чело. Зад фотографията — 
текст: Умря ллад поет: с голя
ма скръб съобщаваме, че умря 
талантливият млад поет от Лак 
нуа Анил Кумар Анил. През 
1939 година бе хвърлен в тъмни 
цата, където заболя...

ше ли тя нещо иеизказаио кра 
сиво или се бе задълбочила в 
скъпи спомени? „Той е всичко"
— блестяха нейните очи. Но в 
миг усмивката угасна и тъжно 
разтреперилите се устни проше 
пнаха: „А сега — нищо". И гла 
вата й, като че поваляна от го
лям товар, леко увисна на гър
дите.

— Какви са тия тайни? — из 
вика Садир. — Кажи истината, 
обичаш ли го?

Това вече не беше предишна
та Бимала, повтаряща своето о 
бичайно „да”.. Гордо вдигна гла 
ва хс смело гледайки е мъжа си, 
каза:

■— Да, така е.
Тогава Садир почувствува как 

го издават нервите и извика.
— Иди си! Веднага, веднага 

си иди.'
Лицето на Бгичала не беше ни 

гневно, ни тъжно. На устнххте й 
все още стоехие същата хшжна, 
ведра умивка. Бимала прилича 
ше на загубил се пътник, който 
след дълго лутане е намерил 
правия път. „Ти не си вучовен
— говореха нейните очи 
просто не знаеш какво пра- 
вихи". Тогава отиде в спалната, 
взе хшй-малкото дете, и излезе 
от къщата.

Садир не предвиждаше това. 
Мислеше, че Бхсмала ще се раз-

ПИСМО „ Бимала,те писма.

(разказ)
Мила!
— Да?
— Знаеха ли, че днес трябва 

да отххдем на обед при Парша- 
вез?

— Да.
Всички мислят, че Садир Сак 

сена, помощник-комисарят на о 
бластта Нараян Гондж, е най- 
щастливият човек на света. Вси 
чко има: заема важен пост, има 
голяма заплата, уютно жилище, 
а красивата му съпруга е мъд
ра, образовах1а жена, която знае 
да се държи пред обществото. 
Когато дотрябва умее да поиг
рае бридж с комисаря, да потаи 
цува с раджата Рамнагарон . А 
най-важното — тя е идеална ма 
йка — на Садир подари три пре 
красни деца. Значи, нищо не му 
липсва в живота. Но като чуе 
равнодушното ,,да” на Бимала, 
радостта му изчезва като мъ
глата, когато полъхне вятър, и 
той става безкрайно тъжен.

„Да!" — Кога тази дума влезе 
в живота му?

на, морна усмххвка се разля по 
лицето й:

— Такава е съдбата на сапу
нените мехури. Полъх на вятъ 
ра н те се пръскат. Тогава свър 
шва всичко.

Цялото си време в Майсур 
прекарваше с Бимала. Заедно 
отиваха в плахшните, яздеха ка
лили, отххваха на излети. Вед- 
наж той попита девойката:

—А Вие, ’ Бимала', сигурно знае 
те, че ми харесвате.

— Да.
— Тогава, омъжете се за мг-

излезе от стаята, застана до вра 
тата:

— Да.
— Да! Да! Да! Сега това рав 

нодушно „да” на Садир му при- 
личахие на обида, хш плесница.

— Ела тук! Кой е този Анил!
Въпросът бехие неочакван, и 

Бххмала се смути. Как нейният 
мъж е успял да узнае тайната 
и. .. Но изведнъж нейното лице 
бляска в срамежлива, но ведра 
и умилна усмивка. Така става 
през дъждовния период, когато 
слънцето излязло от облак, пре 
образи земята, обсхшвайки я с 
неЬ/сна светлина.

Садир не дочете вестта. Вест 
на 18 юни

не!
никът бе излязъл 
194.0 година.

— Да? — Това „да” прозвуча 
едновременно и като въпрос, и 
като отговор. — Но — каза след 
малко колебание — аз много ви 
пеня XI затова няма да ви лъжа. 
Аз не ви обгичам.

— Анил? — повтори тя с без 
крайна нежхюст. Очите й горя
ха с такъв блясък, какъвто Са 
дир №0 бе виждал откак бяха 
заедно.

— Да, да, Ахшл! Казвай кой е 
той!

Като играч, хвърлххл последна, 
та карта, Садххр се върна в тра 
пезарията. Взе плика и го загле 
да внимателно. Сред многото 
кръгли печати и записки той 
видя квадратния печат с трите 
букви: ОНП — отдел невръче 
ни писма.

ти

— Значи, обичате друг?
— Не! — каза тя. След това 

въздъххш дълбоко ипомълча, 
прошепна:

— Дрхугххят го няма.
Но Бххмала плуерше в един 

друг, неизвестен свят. Вижда- Превод: М. Нейкон

— Добре тогава — смири се
Садир,----аз ще ви науча да оби
чате.

Това се случи па 14 холи хиля 
да деветстотих1 четиридесета го
ди на.

* *
Садир тъкмо се беше завър

нал от Англия, където бе след
вал. Няколхго седмици преди да 
постъпи х 1а работа той почива
ше в Майсур. Някак си по това 
време та.ч бяха много девойки 
— от добри семейства, привлека 
телххи, образоваххи, хубаво обле
чени.

* *
По време х/а закуската слугата 

сложи пред Садир цял куп 
ма. Като ги погледна, Садир се 
залиса в печатите.

— Знаеш ли коя 
днес?

__ Да. __ отвърхха Бимала, хса
то гледаше в стенния 
дар.

пис-

— Хей Садир — повика го ед-
хгъдето дата смехш вечер в рестораххта, 

се танцувайте, неговият приятел 
от Патиа — Матхар. — Ела при 
хшс, приятелхо!' Да ви запозхшя 
— това е госпожица Бимала Бе 
нарджи... Върху бялото, хита 
пудрехю лице хш девойката Са
дир съгледа красивите едри очи, 
в дъното на които 
тъгата. Без г/г чака повторна по 

свободния

кален-

__ Хайде, кажи ли какво ста
днешния ден преди доена на

надесвт години. Спомняш ли си 
какво ти предложих?

се криеше

кана, той седна хш 
стол до девойката и от този час 
за него в пълхшта зала същес
твуваше само тя — Бимала.

— Вие сте гимхшзистка, хшли?

— Да.
Той вече прочиташе четоър- 

обаче то не беше 
Дебел, пожълтял плик 

печати и записхси. 
позволил да 

Бимала Саксе-

тото писмо.. 
за него. 
е мхюжество 
Някой гамен си е 
назове госпожа 
хш е нейното момиххско презиме 
— госпожица Венарджи. И то 
след дванадесетгодишен брак. 
Садир незабелязано погледа

Тя бе заета със слуга

— Да.
— Следващата годихш свърш 

вате, хшли?
— Да.
Колко иххдийско в това пейио 

въздържано „да”, колко схсромх- 
простота и прелест!...

в
жехш си. 
та — правеха менюто.ност,

— А баща ви...
■— Той живее в Лакну, препо 

давател е в Художествената а- 
. кадемия.

— Да -вие сте значи дъщеря 
на художхсика Бехшрджи! Гле
дах изложбата му при хшс, в Па 
тна.., Да, да, баш,а ви ви е пари 

„Сапуххе-

„Скъпа, от живота 
моя Бимала!” така 
писмото. „Два лесен,а ие сме за 
едно, но тези месеци л(н са по- 
дълги от годихште. Нима винаги 
ще се срещаме така, като кра 
ди,н?..Ръцете хш Садир трепе 

гняв, ревхюст н възбу

по-мила 
започвахие

Жа
Свободан Сотиров —

В Художест вения хгавилъоп 
„Цвиета Зузорич" хш Калемег- 
дап Милух1 Митрович отхсрхх тре 
тата част хш традицхюихшта. есен 
хш изложба па УЛУС. По този 
случай бяха връчени УЛУС-оои

Другари към жиците
ка СВОБОДАН СОТИРОВ. Злат 
хюто глсто бе присадено на схсул 
хгтора Антон Правич, а златна
та игла хш графика Милипое 
Груич-Елил.

реха от
да. Той несдържапо прелиства- 

страххиххщте и се загледа в по 
дписа: „аихшги твой Анил". А- 
нил! — това пепозхшто име за
глуши Садхгр като бомба.

— Бимала! — викна,
Бимала, която бе тръгхшла да

те хш гради, скоито всяка година 
се възнаграждават художницхх- 
те за изложените творби.

Тазгодишната „Златна пале
та” бе Х1рисъдена. па художхш-

сувал хш картината 
ните мехури"1 

— Да.
ше

— Но там сте толкова весела 
и ведра ,а сега тъгувате.

Само тогава хш тгопори Ви- 
мала с обичайното си. „да". Тъж



КОГАТО СЪТРУДНИЦИ 

НА ОКУПАТОРА СА НА ВЛАСТ
ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Роло с орехи предварително с щепка сода би 
карбонат. Оставяме тестото да 
отлежи десетина минути и го 
разточваме на дебелина колко- 
то кафяна чинийка. Режем на 
квадратчета три дръста широ
ки. Всяко квдратче намазваме

с мармалад и орехи, увиваме 
кифличка, нареждаме ги в на
мазана тава и ги намазваме е 
разбито яйце. Отгоре ги поръс
ваме със ситна захар 
до зачервяване в умерено горе 
ща пещ.

След разгрома на Септемврий 
ехото въстание 1923 година мно 
го въстаници избягаха в Югос
лавия. Като политически еми
гранти те бяха настанени в 
Ниш. Тяхната дейност по-къс- 
хо и сътрудничеството им с ко 
мунистите от Ниш е известно. 
Имаше обаче и такива хора, кои 
то случайно бяха попаднали в 
движението. Между тях беше и 
Иван Чолаков от Оряхово.

Случаят с Чолаков е описан 
е ръкописа на Илия Виденов 
,^Авенгардът”, който се пази в 
Партархива в София. През 1915 
година Чолаков бил в Сърбия 
в Ниш, като офицер от тогаваш 
ната българска армйя. По то
ва време се проявил като голям 
шовинист и направил много зли 
ни на местното население. За
това хората го помнили от 1915 
година до 1923 година, когато до 
пгьл в Ниш като емигрант. Раз 
хождайюи се из Нишките ули
ци Чолаков не помислил, че хо 
рата ще го познаят. По едно 

хората го забелязали и 
предали заявления до местната 
власт Чолаков да се арестува и 
да отговаря за своите дела.

Един ден полицията арестува
ла Чолаков. На ръководството 
в логора дадено обяснение, че 
Чолаков е направил много зли 
■ни по време на окупацията и 
ще отговаря за това. Никой ня
мал нищо против.

Изкаран на разпит, Чолаков 
се обърнал към хората от югос 
лавеката жандармерия със след 
ните думи:

—Това, което ми се

В по-дълбок съд избийте доб 
ре 6 белътка и когато снегът е 
готов прибавете 6 жълътка, 2 
парчета настърган шоколад, 120 
гр пудра захар, 100 гр смлени 
орехи или бадеми и една лъжи 
ца брашон. Измешайте добре и 
сипете в подмазана тавичка. Из 
печете ролото в умерено гореща 
фурна. Когато вече е печено, из 
вадете го от тавичката, према
жете с някои по-кисел марма 
лад (най-добре е с мармалад от 
кайсии) и го свийте на роло.

и печем

приписва,
е напълно вярно. Но аз не 
го правил сам. Аз съм 
Оряхово. Наказвал

съм 
чак от

съм хората
по сведения, които са ми Имат думата нашите карикатуристидава
ни от ваши хора. И ако ме из
ведете на съд, ще бъда прину
ден да дам точни показания за
тези хора.

Минало известно време и Чо 
лаков бил отново повикан на 
разпит. Тоя път от него се иска 
ло да каже имената на онези Виенски торбички
хора, които са сътрудничили с 
него. Чолаков дал имената.

Минало известно време и Чо 
лаков бил пуснат от затвора ка 
то невинен.

Никой от неговите 
е знаел причината за 
„ака бързо пускане

Замесете тесто с 200 гр браш
но ,100 гр мас, 40 гр захар, мал 
ко сол, един жълтък, 4 лъжи
ци мляко ,малко „прах за пеци 
во” и две лъжички ром. Развий 
те след това кора на дебелина 
от половина сантиметър и изре 
жете кората на малки квадра
та. Във всеки квадрат сложете 
мармалад, а краищата притис
нете така, че да се добие форма 
на торбичка. Всяка торбичка 
след това потопете в избит бе
лтък и наредете в подмазана та 
вичка. Торбичките се пекат в 
слабо загрята фурна.

другари не 
_ неговото

от затвора, 
когато се очаквало да излиза на 
съд. Само малцина от жандар
мерията знаели, че посочените 
хора от Чолаков били най-влия 
телните хора от властта в Ниш.

Авторът на ръкописа

време

описва,
че почти всеки ден Чолаков бил 
викан на обед и вечеря от тези 
хора от властта и то като стар 
познат и приятел. Така Чола
ков прекарал своите дни в Ниш 
като политически емигрант.

Крем от печени 
ябълки

В. Ник.
Изпечете във фурната 1 кило 

грам ябълки, след това ги обе
лете и пасирайте. В полученото 
пюре додайте три жълтъка и за 
хар по вкус, но така че да бъде 
доста сладко. След това бийте 
с жица докато не се получи пен 
лива маса. Най-после внимател 
но измгешайте снег от три белът 
ка и нарязани бадеми или оре 
хи. Оставете на хладно до упо
требление. С този крем може да 
се премаже и торта, а може да 
се употреби, като се напълнят 
няколко чаши. Особено е храни 
телен за деца.

Торила ош доматено 
йюре

Измешайте добре 1 яйце, 9 
лъжици олио, 9 лъжици гъсто 
сварено доматено торе, 9 лъжи 
ци захар. Когато масата е измъ 
тена добре додайте половина 
„прах' за пециво” и 9 лъжици 
брашно. Още веднъж измешай 
те и сипете в подмазана тавич
ка. Пече се в умерено гореща 
фурна. Това е хранителен слад 
киш за деца.

В нашия иечаш преди 50 години В ЗОРИ НА НОВАТА ГОДИНА

САМО ДУМИ ЛИ?
Вестник „Нишава” в една 

статия с подпис Венд, крити
кува народните представители 
които не изпълнявали своите 
•обещания пред народа.

„Познат ни е маниера на всич 
хи буржуазни правителства — 
се казва в статията — били те 
на власт или в опозиция. Те 
имат маниер на големи обеща 
йия"

След това се констатира, че 
нито стамболовистите, пито демо 
кратите начело с Такев, нито 
коалицията не е направила нещо 
за народа. Накрая народа из
бра и Т. Тодоров от народяди 
те, който стана министър на 
финнсите в Софня и той нищо 
не направи за населението"

В статията се казва, че 
той обещал гимназия, но вед
нага след изборите забравил 
това обещание.

„Какво понятие ще има за 
нас чужденеца 
статията — който ,разгледа Пи 
5рот и пиротската гимназия, а 
след това пожелае да' види у- 
чилищата в Цариброд?”

Защо избраниците на Цариб- 
родската околия не посещават 
зпрада за да видят какво ста
на и в какво е положение гра 
да.

рат училищата в София, 
вие г-дин Бобчев не отворите е 
дна прогимназия в Цариброд?" 
— се казва в края

ако

на статия
та.

поо

Чуждестранни
пословици

Ако говорите на човека за 
него самия — с часове ще те 
слуша •(: рейска)

*
БЕЗ ДУМИ

Картофен I кифлнчкиГледай пред себе си, но не 
забравяй да погледнеш и зад 
себе (руска)

се казва в

1/2 кг картофи, о-Сваряме 
белваме ги и когато ' изстинат
ги настъргваме на дребното ре 
нде. Прибаваляме две супени 
лъжици мас (или 100 г масло), 
7 лъжици пудра захар, поло
вин чаена лъжичка канела или 
настъргана лимонова кора, 
яйце и брашно, колкото поеме 
за да се полччи меко тжто. До 
бре е брашното да се разбърка

С ъ о е н и е
*

ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПЕ
ЧАТНИЦАТА В ТОЗИ БРОЙ НЕ МОЖЕМ ДА ПОМЕСТИМ 
СТЕНЕН КАЛЕНДАР. ЗА СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ КАЛЕНДАРЪТ 
ЩЕ БЪДЕ ГОТОВ. ПРИЕМАМЕ НОВИ ПОРЪЧКИ И ЗАЧИТА
МЕ ПРИСТИГНАЛИТЕ.

Приятелството изчезва, ако 
приятел от приятел потърси 
лоша услуга (английска).

1
В София има около 20 учеб

ни заведения. Потребни ли са 
толкова? Защо се централизи- * )
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