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II Околийска конференция на ССРН в Лесковец

На 24 януари, в 8 часа 
минути почина в Лондон на 91- 
годишна възраст знатният 
глийски държавник 
Чърчил.

и 20 гато получи удар на церебрал- 
1а тромбоза. Тленните останки 

на Гърчил ще бъдат погребани 
при наи-големи държавни поче 
сти в събота. Преди това те ще 
оъдат пзлож&ни във.Вестмлнсте 
рския хол, а погрибането 
зи ,,най-знатен 
съвремието” ще се извърши в 
неговото 
Еудстог край семейния дворец 
на Чърчил.

ан- 
Уинстън

на то 
англичанин на

родно, място Бле.чен-
В присъствието От особено значениеската система. Още повече, за 

щото в предстоящия период от 
тях ще зависи и политиката на 
разширеното въпроизводство и 
на цялата система на разпреде 
ление в стопанството. Това изи

на повече от
150 делегати от околията, секре 

на Главния отбор на
нататъшното усъвършенствува-- 
не е системата на работническо 
то самоуправление е въпросът 
за неговата децентрализация в 
самата трудова организация... 
На практика съвевите на стопая 
ските единици не са органи на 
решенията на стопанските еди
ници, макар че според правил
ниците им е дадена възмож
ност често подлежат на ,,реви 
зия” и одобрение на централния 
работнически съвет, което всъщ 
ност значи, че това не са реше 
ния он само предложения. Без 
силието на стопанските единици 
особено изпъква, когато се ка
сае за разпределението, израз
ходването на фондовете, рекон 
струкцията на цеховете итн. При 
чината за това положение тря
бва да търсим в това, че стопа 
нските единици в много трудо
ви организации са лишени от» 
материална база, зашото сред
ствата се формират и разпреде
лят централизирано на равни
щето на трудовата организация. 
Обаче усъвършенствуването на 
системата на самоуправлението 
е невъзможно без усъвършенст 
вуване на системата на разпре- 
самоуправлението в действител 
алната основа на самоуправле
нието.

таря
ССРНС Радован Пантович и чле 
новете на Главния отбор^Милия 
Радованович, Бошко Кръстич и 
Стоядин Стойкович, на гости от 
Нишка, Кралевачка, Заечарска 
и Кумаиовска околия, на 21 я- 
нуари завърши Втората изборна 
околийска конференция на СС
РН в Лесковец. Отчетът за ра
ботата на Околийския отбор пр

По случай смъртта на този 
дългогодишен ръководител на 
английското правителство вси
чки знатни държавници в це
лия свят изявиха съболезноза 
ние на английската 
на вдовицата^ на Чърчил и на 
британския парламент. Британ 
оката

еква кадрово укрепване на тр> 
довите колективи с висококва
лифицирани хора и специалис
ти, както и качествено подоб
ряване състава на работничес
ките съвети с квалифицирани 
и висококвалифицирани члено
ве. При сегашното 
от общо 3/4 непосредствени про 
изводители в работническите съ 
вети, 
ни и

кралица,

телевизия, предавайки 
съболезнованията е обявила 
съболезнованието на президен
та Тито и на президента Де 
Гол, веднага след съболезнова
нията на Джонсън и най-висо 
ките британски личности.

ез отчетния двегодишен период 
бе представен на делегатите и 
на Общинските отбори за разгле 
ждане преди един месец. Док
лад за предстоящите задачи на 
ССРН изнесе председателят на 
Околийския отбор на Сцоиали- 
стическия съюз Милорад Вел-

положение

37% са полуквалифицира 
неквалифицирани работни 

ци, което за съвременното само 
управление е твърде лош про-

Мило-
Президентът Тото даде за брл 

танската радиостанция Би-Би- 
Си отделно изявление за Уинс
тън Чърчил ,в което изтъкна, 
че Чърчил е оставил незабра
вимо зпечатление на нашия пре 
зидент не само като политик и

Уинстън Чърчил цент. И, както изтъкна 
рад Велкович, носители 
по-сложните задачи в самоуправ 
лението и стопанството не могат 
да бъдат полуграмотни и негра 

членове на работничес
ките съвети. Именно такава ст

кович.
В основата на доклада и на 

разискванията е залегнал стре
межът в духа на заключенията 
на Осмия конгрес да се опреде 
лят конкергно бъдещите задачи 
произлизащи от условията и 
проблематиката на този край. 
Особено внимание в доклада се 
обръща на по-нататъшното ихо 
номическо развитие, на укреп- 

работническото и об
щественото самоуправление, на 
борбата против всички слабос
ти, които опъват неговото утвъ 
рждаване. Посочените резулта
ти в икономическото развитие 
показват, че Лесковашка око
лия е направила забележителен 
скок в икономическото разви

ка все
В цялата страна са издигнати 

траурни знамена.
Чърчил е умрял след девет- 

дневно безсъзнание, в което па 
дна в петък, на 15 януари, ко

мотни

държавник, но и като човек. руктура на органите на самоу- 
хтралвемието ражда явления, про 
тивоположни на същността на 
социалистическата демокрация. 
Носители на тези отрицателни 
явления са административния 
апарат и специалистите, които 
промъкват всевъзможни реше
ния само затова, защото работ
ническите съвети не са на рав 
нището на тези трудни задачи.

Изявлението на президента Тито

Рядко някоя държавник е оставял впечат
ление ва тава свлва и велвка личност

ването на

Президентът на Републиката 
Йоситт Броз Тито даде за бри
танската радиостанция Би-Бя- 
©и от следното изявление за 
Уинстън Чърчил:

„Съдбата беше твърде скъ- 
■ерническа към този велик дър 
жавнше оставяйки му само ня
колко години мирен живот и по 
чивка след дългогодишна уси
лена политическа и държавни
ческа работа. В своята история 
Англия е имала немалко знат
ни държавници. Но рядко ня
кой е оставил в целия свят впе 
чатления на така силна и вели 
ка личност.

нашата борба и високо оценява 
ше нашия принос.

Макар че беше в дълбока ста 
рост. неговата жизненост мно
го ме имтгресионира. Гледах как 
се качва и слиза от многоброй- 
ните военни кораби в Неаполс- 
кото пристанище, които тук бя 
ха съсредоточени за дебаркира 
не във Франция. Разговаряше 
с моряците, които го поздравя
ваха с въодушевление. С духо 
вити думи той умеше да въоду
шеви хората.

По много въпроси, по време 
на разговорите, бързо се разбра 
хме, като например за бъдеще
то на Юлийска Крайна и др.

■ Бъдещата ориенШировка в 

селското стопанство- 

стоково Производство

тие. През отчетния двегодишен 
период са пуснати в производс 
тво няколко крупни обекти: па 
муковия комбинат във Враня, 
фабриката за полуцелулоза във 
Владичин хан, завършена е пре 
дачницата за вълнена прежда в 
Лесковец, а наскоро ще бъдат 
пуснати в действие работилни- 

вълнена прежда в Гър-

Макар, че е направен забеле
жителен скок в развитието на 
селското стопанство като обща 
стойност на производството е 
нараснала от 23 милиарда и 743 
милиона през 1962 година на.33 
милиарда и 464 милиона през 
1964 година, в доклада се конс
татира, че не са използвани вси 
чки възможности

необходимо защото все по-меха 
низираното строителство и про
мишлеността намалява нуждата 
от неквалифицирана работна ръ 
ка. Според доклада основни при 
чини за изоставане в селското 
стопанство са: напускането на 
земята и отиване на сезонна ра 
бота в строителството, слабата 
оборуденост и организираност

цата за
делица, цехът за доработка във 
Вучйе и фабриката за техничес 
ки съоръжения „Алфа” във 
Враня. В тези обекти са заети 
8.000 нови работници. Бруто про 
изводството в промишлеността 
е увеличено с 23 милиарда,

По-късно, след свършването на 
войната между нас имаше не
доразумения зарад Триест, тю 

посетих Англия през 1952 
Чърчил

Имах възможност в течение особено ва нава войната, през лятото на 1941 
година в Неапол лично да се

Уинстън когато
година Уинстън 
прие твърде сърдечно. По пътя 
до неговата къща тей ми ка- 

,,Бях сърдит на Вас зарад 
Триест и вашите остри думи. 
„Усмихнах се и запитах”: 
сега?” „Сега ви обичам” - 
говори той. Тук в Лондон мои- 

впечатления от Неа-

запозная с господин 
Нърчил, който ми направи не- 
вабравимо и силно впечатление 
ме само като политик и дър
жавник, но и като човек. Ма
кар че нашите политически и 
идеологически възгледи, бяха

ме

за:

„А
отпротивоположни,диаметрално 

•ще нашата първа среща полу 
чи открит, близък и сърдечен 
характер. Разбира се, за

съвместната

те първи 
Ьол станаха още по-силни и 

че за Англия беше щас
това

мисля,
тие, че в съдбоносните години 

Втората световна война има 
начело на правителството 

Уинстън Чърчил”.

много допринесе 
боерба, в която нашите народи 

тежки жертви. иадаваха много 
Уинстън Чърчил по това време 
веше вече добре осведомен за

ше

Съболезнование на президента Тито 

до кралица Близабета Детайл от конференцията о Лескоаец

животновъдството. Опитът през 
1964 година да сс премете към 
съвременно стоково пролзвОдст 
во не даде очакваните резулта- 

С оглед, че в Лесковашка о 
колия 63,4% от населението се 
занимава със земеделие като го 
ляма част отива и иа печалба в 
строителството, една от предсто 
ящите задачи на ССРН е чрез 
широка разяснителна работа да 
убеди ония стопани, които имат 
земя, че от иол могат да си оси 
турят добро препитаваме чрез 
по-добра организация и ако про 
извеждат отшя произведения, за 
които съществуват условия и ко 

търсят на пазара. Това с

иа земеделските кооперации да 
организират с частните произ
водители стоково производство 
и нестабилността на селскосто
панския пазар. Във връзка с то 
ва в доклада се дава препоръка 
на отговорните фактори от око
лията да настояват за определя 
не па гарантирани икономичес
ки цени не само за зърнени хра 
ни, 
пои.

Като се разглежда работата 
на кооперативните съвети в до 
клада се подчертава, че в орга 
шгге

Антифашистката коалиция ви
наги с благодарност ще си спо
мнят за неговия борчески дух, 
за неуморната му работа и ог
ромния принос за победата на 
съюзниците ггрез Втората све
товна война”.

циопалпият доход ма глава от 
населението от 84.000 през 1962 

144.000 динара през миналата
година.

„По случай смъртта на вели
кия британски държавник сър 
Унистън Чърчил изразявам на 
Ваше Величество и на народа 
•т Обединеното кралство искре 
ни съболезнования.

Дълбоко съм уверен, че наро 
*ите на страните — членки на

на
ти.

НОСИТЕЛИ НА СЪРЕМЕНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ НЕ МО
ГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУГРАМО
ТНИ и НЕГРАМОТНИ ЧЛЕНО

ВЕ НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ 
СЪВЕТИСъболезнование на президента Тито 

до съпругата на Чърчил
по и за месо, картофи и тю

Сегашните и предстоящите из 
менения в стопанската система 
изискват от органите иа самоу 
правлеиието да бъдат основни 
фактори в правилното разреша 
ваие иа проблемите ни стопап-

наше най-дълбоко съболсзнопа 
ние на Вас, на вашия син Ран- 
долф и на останалите членове 
сп Вашего семейство."

нана самоуправлението,3 тежката скръб, която Ви 
■ричини смъртта на сър У инс- 
тьн, изразявам от името иа съп 
рутата си и лично от свое име

(Следна на 2, стр.)ито сс



2 БРАТСТВО

II ОКОЛИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ССРН В ЛЕСКОВЕЦ Биографията на Уинстън 

Чърчил
(Продължение от 1. стр.)

соло са включени 1865 трудещи 
се, но те все още не са намери 
ли своето място. Причините трн 
бва да се търсят в неправилно 
то отношение на кооперативни
те ръководства към съветите, в 
това, че някои кооперации ня
мат никакво организирано про
изводство и сътрудничество с 
частните производители и че в 
кооперативните съвети не са из 
бирани кооперанти, но хора из 
вън селското стопанство — слу 
жещи от местните канцеларии, 
просветни работници, секретари 
на първичните 
СЮК.

тат на твърде неблагоприятни 
те инвестиционни кредити. Те 
зи условия, по негово мнение, 
трябва да се нормализират и 
да се осигури безпрспяствена 
работа на фабриките, защото 
в противен случай ще бъдат 
доведени в твърде тежко по
ложение, не по своя вина.

правлението, а с това и непосре 
дствените вложители на тези 
средства, ще имат. влияние вър 
ху тяхното изразходване. От о- 
собено значение е как средства 
та ще се разпределят за лече
ние и првантшза и колко при 
това ще участвуват осигурените 
т. е. Социалистическия съюз. 
Досегашната практика показва, 
че за преваитива са заделяни 
незначителни средства, което е

Уинстън Чърчил е роден на 
30 ноември 1874 година в двор 
япско семейство. Неговата нари 
ера зайочва със служба във вой 
ската в различни британски на 
сти в' Азия и Африка. От 1899 
година той се отдава на полити 
ка, журналистика и литерату
ра. Същата година той за пръв 
път се кандидатира на парла
ментарните избори, но без ус
пех. Непосредствено след това 
избухва войната на бурите в 
Южна Африка, в която Чърчил 
участвува като военен корес
пондент на „Морнинг пост”.

През 1900 година Чърчил вли 
за в Долната камара като кон
сервативен председател, а 
следващите избори седи в ска
мейките па лейбъристите. След 
избухването на Втората светов 

война той в Холандия ръко
води военоморските операции.

След свършването на война
та Чърчил заема редица посто-

на Лойд 
Джордж. От 1930 до 1939 година 
той е написал девет книги и 
държи политически речи и пред 
упрежава британското, правител 
ство за опасността от Хитлеро 
ва Германия.

След победата на лейбъристи 
те Чърчил дава оставка и отто 
гава все до 1951 година той е 
вожд на опозицията в британс
кия парлаДент. В този период 
той е публикувал четири книги 
от историята на Втората светов 
на война. Когато през 1953 го 
дина консервативната 
отново става 
правителството, но след две годи 

поднася оставка. Той обаче

ве в правителството

Досегашният подпредседател 
па Околийския отбор на ССРН 
А< Ь1' ЛАЗАРОВ говори за ме
тодите и съдържанието на ос 
ведомяването. Той подчерта, 
бота, ма ССРН. Деформации
те това е съставна част па н- 
деологическо-поли-ийеската ра 
те п отрнцдточпите явления в 
самоуправлението 
— са последица на нсосведоме 
ността на гражданите. В Лее- 
ковашка. околия ежедневният 
периодичен и местен печат се 
разпространява в твърде ма
лък тираж

партия 
председател наорганизации на

каза гои
паРАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕ 

НИТЕ СЛУЖБИ НЕ Е В КРАК 
СЪС СТОПАНСКОТО РАЗВИ

ТИЕ НА ОКОЛИЯТА

Развитието
служби из остава зад общото 
панско развитие на околията се 
изтъкна в доклада. Посочват се 
обективните причини: все още 
неразрешения проблем за фина 
нсиране на образованието, ос
къдните учебни помещения, ко 
ито в околията възлизат на 0,87 
м2 на един ученик, слабата обза 
веденост на училищата, за кое 
то недостигат средства от 1 ми
лиард динара. Сериозните про 
блеми в просветното дело най- 
добре се илюстрират с данните за 
броя на неграмотните в околи 
ята. Според тях 1/3 от общия 
брой на населението са неграмо 
тни или общо 123.540 души, 
20.000 от които са до 19 години. 
Всичко това изисква пълно ан 
гажиране и съгласувани дейст 
вия на всички обществени сили 
на тези проблеми, какго се изтъ 
в околията.

Здравната служба в околия
та е Изправена пред сериозни 
проблеми, причинени от нераз
витостта на околията и ат слаба
та организация на здравната 
служба. Обаче, по общо мнение 
и ССРН като най-мйсова орга
низация малко е разисквал за 
самоуправлението в здравната 
служба. Наскоро в околията о- 
кончателяо ще бъде проведено 
разширено осигуряване. По то» 
зи начин средствата за 1965 го
дина при Завода за социални о 
сигуровки ще възлизат на 6 ми 
лиарда динара. Затова е от зна 
чекие, колко органите на самоу

ни
остава член на парламента все 

година. Уинстъндо миналата 
Чърчил е носител на Нобело
ва награда за литература, по- 

доктор па редица универпаООщО около 
51.000 броя, 60°/о от които в 
градските селища. Четирите 
местни вестника също се раз
пространяват само в 12.000 
броя, Нашата задача в пред
стоящия пе.риод 
той — трябва да бъде органи
зирана работа в това иаправле 
ние, а не всичко да препуснем 
на стихията на пазара, както

па обществените четен
ситетЦ и носител на най-висо
ки бритапсг.и отличия.сто

заключи ЕдЬард Кардел ще йрисъсшЬуЬа 

на йо1ребениешо на 

Уинсшън Чърчилдосега.
От името на Главния отбор 

ма ССРН на Сърбия конферен 
цията:поздрави РАДОВАН ПАН 

ТОВИЧ. Той подчерта че об
ществените задачи /трябва да 
се решават много по-бързо и 
ефикасно. Много се говори за 
различни проблеми за труднос
ти и последици, но на конфере 
нЦит-пр. в докладите 'забравя
ме да говори,м за това по кой 
нашит ССРН трябва да допри
несе за разрешаването и за от 
страняване на трудностите. Ос 
ведомяването и преценката на 
с>ьщеотвувашото положение де 
йствително е едно от функции 
те на ССРН, но другата негова 
не по-малко важна функЧНя е 
да упражнява влияние върху 
определянето на отделни поли 
тнчески задачи.

родно място в черковния двор 
на малката селска черква. Там 
ще присъствуват само членове 
те на семейството му и близки 
приятели.

Председателят на Съюзната 
скупщина Едвард Кардел ще 
представлява Социалистическа 
федеоативна република Югосла 
вия на държавното погребение 
на Уинстън Чърчил.

Според вече изготвената про 
грама на погребението зад ков 
чета на Чърчил освен членове 
те на семейството и британски 
те ръководители ще вървят 

от чужбина,

Милорад Велкович

причина за високия процент на 
смъртността в околията. Това 
илюстрира и здравословното 
състояние на учениците. От об 
щия брой ученици—84.000 през 
1963 година е имало 
здравно или физическо дефект

Югославска делегация 
отпътува на заседанието 

на СИВ в Прага
44.000

представителите 
между които Де Гол, президен 
гът на Израел, 1ръДкият крал, 
шптистъР-председателите 
редица други страни.

Президентът на САЩ ~е изра 
зил желание да присъствува 
на погребнието, но по болест 
това решение за сега е отло-

ни.
На 26 януари е отпътувала я 

Прага югославска делегация на 
деветнадесетото 
Съвета за взаимна икономичес
ка помощ (СИВ), което започва 
на 28 този месец. Делегацията 
възглавява члена на Съюзния 
изпълнителин съвет др. Йоже 
Брилей.

Югославската делегация ще 
участвува в работата на това 
заседание въз основа на опора 
зумението, което между СИВ и 
Югославия е подписано в Моск 
ва на 17 септември 
година.

В разискванията) участвува 
председателят, на Околийска
та скупщина ЙОСИФ ТРАЙКО 
ВИЧ. Той изтъкна, че главно 
Съдържание на работата иаор 
низащште трябва да бъдат пред 
стоящите промени в стопан
ската система. Това се изтък
ва, защото промените ще зава 
рят трудовите колективи и ор 
ганизацните напълно неподго
твени за предприемане на как 
вито и да било мерки. Той из
тъкна също така, че стопан
ските организации са обреме
ни с големи ануитети — резул

па заседание на

Конференцията избра пов О 
колийски отбор от 51 член и 
Контролен отбор от 9 члена. 
За председател ' отново бе из
бран МИЛОРАД ВЕЛКОВИЧ, 
а за секретар СОТИР РАДИ- 
ВОЕВИЧ.

жено.
Погребението ще стане в съ

бота при най-големи почести, 
които се отдават само на лица 
от кралската фамилия в Ан
глия.

Тленните останки на Чърчил 
ще бъдат погребани в неговото

миналата
Д. Йотов

мени е известна степен своето 
отношение за поведението 
четниците. По едно време ан
глийският министър-председа
тел бе казал с усмивка: „Съ
жалявам, че годините ме наля 
гат, не мога да скачам с пара
шут, иначе гцях да дойда при 
вас”.

На 16 март 1953 година прези 
дентът на Югославия, Маршал 
Тито пристигна в Лондон. На 
Вест министерския кей го пооре 
щнаха войводата от Едиибург и 
английският министър-председа 

Чърчил. Тогава 
десет години след разго

Президентът Тито и Уинстън 
Чърчил са се срещнали три 
пъти. Първата им среща става 
през лятото 1944 година когато 
войната все още бушуваше в 
Европа, а нашата народоосвобо 
дителна войска превземаше 
част по част от окупирана тери
тория. Само няколко месеца по 
рачо- на 22 февруари, в реч 
пред■ Долната камара Чърчил 
заяви, че „в Маршал Тито пар 
тизаните са намерили извънре 
ден вожд, увенчан със славата . 
на борбата за свобода”. („Нов и 
много по-голям! боец е стъпил 
на сцената — каза тогава Чър
чил. През есента, на 1941 'годи
на партизаните на Маршал Ти 
то подеха ожесточена борба на

Три срещи на президента 

Тито с Чърчил
на

та дивизия на НОВЮ са се про 
били в Сърбия и са разбили гер 
манците и куизлитовските нас 
ти и продължават щурма към]) 
Сава и Дунав. Маршал Тито ве 
днага заповяда да минат в Сър 
бия още някои, паши войскови 
части.

И този път Чърчил бе отдал 
нужното признание на освобо
дителната борба на югославски 
те народи. Срещата с Тито му 
помогна да разбере истинското 
положение в страната и да из

командоси в борбите по остро- зговори тогава нямаха дневен 
вите... Трябва да бъдете увере ред, защото и моментът беше 
ни, че британците не желаят да такъв, че трябваше да се гово- 
диктуват бъдещото държавно ри за всичко. Докато Чърчил 
устройство в Югославия. Ние за показваше на картата положе- 
сега се надяваме, че с общи у- нието по съюзническите фрон

тове през прозореца можеше ху 
баво да се гледа закотвената 
(флота, която след няколко дни 
трябваше да участвува в десан 
та на Южна Франция. По вре 
ме на разговорите пристигна от 
Върховния щаб съобщението, 
че Втора, Пета и Седем\цадесе

тел Уинстън
силил ще направим всичко въз 
можно, за да унищожим на
шия общ враг, а формата на 
държавното управление ще от 
говаря на духа и на желания 
та на вашия народ".

Отговорът на другаря Тито бе 
готов на 3 февруари в Воененс 

Петровец, откъдето Върхов 
пият щаб премина в Дървар. В 
писмото Маршал Тито благегра 
ди на Чърчил и казва: ,,Наше
то желание е да изпълним своя 
та длъжност като съюзници в 
общите усилия против нашия 
общ враг докрай... Вътрешното 
политическо положение, създа
дено в тази борба за освобож
дение не е сам.о средство за стре 
меж на отделни хора или на 
политически групи. Това е не
преодолимото стремление на 
всички, които се борят или дъл 
го са свързани с тази борба. А 
това е огромното мнозинство на 
югославските народи”.

почти
ворите в Неапол президентът 
Тито се срещна с Чърчил за 
втори път. Някогашният парти 
зачени комендант пристигна вживот и смърт против герман- 

ците. Те отнемаха оръжието от 
германски ръце, техният брой 
бързо нарастна и никакви, най- 

наказателни

Лондон като председател на сво 
бодна и независима Югославия 
на поселегцие на Великобрита
ния. За официалните разговори 
Чърчил заяви .след няколко дни 
в Долната камара: „Считам, че 
ияма да преувеличим, ако ка
жем, че това посещение е нео
ценим успех и че приносът му 
има огромно значение за меж
дународното сътрудничество и 
разбирателство ,за делото на ми 
ра”. В отговор па заблгежката 
па един предста зител Чърчил 
добави: „Щеше да бъде много 
зле, ако идеологическите раз
личия възпират народите да жи 
вгяг един до друг в този свят.”

Третата и последната среща 
между двамата държавници ста 
па на гшша земя. Чърчил, то 
гава вече осемдесет и седемго 
дишен, все още жизнеспособен 
и бодър пристигна с яхтата 
„Кристина” на 14 щли 1960 го
дина в сплитаното пристанище.

Годгшите не позволиха да се 
изпълни обещанието на Чърчил 
отново да посети нашата стра
на. Юлските разговори през 
1960 година в Сплит бяха пое 
ледна среща на нашия прези
дент със знатния английски 
държавник.

мерки кмкървави 
против заложници и против це 

не моусаха да ги въз
прат. Тази. борба за тях значе- 

смърт или свобода... На ко 
мунистите се падна честта да 
ударят основите иа нациопал- 

обедниение. Обаче, както 
движението растеше и укрепва 

продължаваше и процесът 
преобразявапето и обедиия- 

надделяха общите па 
Мога да

ли села

шс

ното

ш е
на
ваието и
ционалпи концепции 
уверя тази калЩра, че пие гце 
направим всичко възможно да 

да се одър-се окаже помощ и
Маршал Тито и неговитежат

славни бойци.”)
По-малко от два месеца пре

ди тази реч, на 8 януари 1944 
година, министър-председателят 
на британското правителство из 

до Маршал Тито първото 
Това е началото на

Маршал Тито се. срегцна за 
първи път с Чърчил в италиан 
ския град Неапол на 12 август 
1944 година. През тези дни той 
бе на посещение на съюзничес
кото командуване за Средизеж 
коморието, което тогава се на
мираше в. град Казерта на Апе 
нинския полуостров. Чърчил из 
ползва този случай и пристиг
на със самолет, за да се срещ 
не с Маршал Тито. Техните ра

прати 
си писмо, 
техните връзки. „Моето пай-ис 

писа тога-крсио желание е —
ва Чърчил — 
ноаеиата помощ, колкото това е 

човека, да Ви сна 
въздух и море и да

да ви окажа въз-

възможно на 
бдя вам е по 
ви подкрепим с действията на Президентът Тито и Уинстън Чърчил



БРАТСТВО 3

Заключение на ССРН в Горна ЛюбашаРазширения пленум на 00 на ССРН БабУШНИЦа Председателят на МО на
^ -- Проблемите на районаВ

за ,*

НА ИЗБОРИТЕ- пълна най-важното е
ДЕМОКРАТИЧНОСТ И ЗАЧИТАНЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО 

НАЧАЛОТО НА РОТАЦИЯТА НА СЕЛАТА
работа на Общшшската°ску^ Републиканската и Съюзната

щшо да, се определят предете- ше^н’Тталзт"3п!?а,Ш с Авегоди- 
ящите задачи в развитието мандат. Оощннеката скуп-
на нейния механизъм и са- трябва ла обезпечи с по-

моуправителна р,оля мощта на Социалистическия съ
юз. събранията на избирате- 

— Да се избират млади спо н На гражданството едно
собни и авторитетни ' ° П °, ангажираме н на избира

дело. КогатоОт неотдавна Кирил Иванов 
е председател на местната орга 

Социалистическия 
Горна Любата. 
една' среща

и КъМ минното
бъде пуснат в действие „БдаГо 
дат” мнозина селяни очакват 
че ще са заемат на работа в 

с тази мина, намираща се в ра 
йона.

— Хората от този район в 
по-голямата си част са члено
ве на Социалистическия съю? 

не само членове, но и дей

техническите служби изготвят 
материалите ма време и ако те 
зи материали са изработени та 
ка. че да са разбираеми за все 
ки граждннпи и отборник. Пле 
щмът предложи във връзка с 
гоен в общината да бъде орга
низирана информационна служ 
ба, която да изнамери иай-ефи 
касен начин за запознаване на 
населението с работата на об
щината и на всички обществе- 
но-политичес,си и трудови орга 
пизации. местни общности и 
учреждения.
Гги такава осведоменост изби 
ратолите и изборните липа, про 
изг.одителите биха участвували 
ь разискванията и решенията, 
конто са важни за общината, с 
повече смелост и по-делово. В 
такъв случай няма да има про 
пуски както през миналата го- 
лина, когато камарата на тру
довите общности въпреки мно 
тото важни стопански проблеми 
е провела само едно заседание 
и то на бърза Ръка-

Всички тел: проблеми ни 
налага динамичното развитие 
Затова пленумът очаква в ску 
пщината да влязат отборници, 
които да са способни за изпъл 
1'яване на задачите си. Във връ 
зка с това ССРН и профсъюзи 
те следва да настоят да б-ьдат

низацня на 
съюз в село 
Използвахме 
него да побеседвамс за нужди
те на -района и за възможнос 
тта да бъдат удоволетворени.

Другарят Иванов очита1, че 
най-важистго сега е електрифп 
цирането ала селата и открива 
не на здравна станция- За еле 
ктрифицираието е заинтересо
вано цялото население. Мате-

и то
ни участници в работата му. 
Много начинания и мероприя 
тия са проведени именно в ре 
зултат на големия интерес и 
дейност на членоството.

Членовете на ССРН в Плоча и 
Мусул преди извесио време за 
вършиха главно със собствен

и на гражданите как

рнално, съществуват условия 
защото в тоя район всяка го
дина приличат средства отвън
поради сезонните строителни _ .....................
работници от Любатско и мно ТРУД и средства нови у _щ- ' ни постройки в селата си. Му-

сулчани дори събраха и към 
1.700.000 в пари, за да купят 
строителен материал. Такава у 
поритост и Съзнателност нроя 
виха и селяните от Барйе. Те 
построиха нова училищна 
сграда и я обзаведоха напъД-

знна са в- Състояние да заплаг 
ят и по-значителни суми 
фондовете. Тук обаче е необхо 
димо да се заеме Общинската 
скупщина, за да се започне с 
работите.

В зимните месеци най-необ
ходимо е да има здравна стан-
Гщ3помоГпа,Ушпте0бХОАИ' Другарят Иванов подчерта 
мата помощ на болни ш. края че Социалистическият
Гппш1време Съ0б1цеш,ята с съюз е • израствал в могъща 
Босилеград прекъсват и мног0 Трибуна за .разрешаване на ре
трудно е прекарването на бол д" проблеми от комунално 
ните до Босилеград. Не по-ма- естество. 
лък интерес проявяват хората

във

но.

В. Велинов

Участници в пленума кандидатирани хора, които до 
сега не са избирани
притежават морално-прлитиче
ски качества да представляват 
избирателите в този пай-впеш 
орган. Налага се значи, да се 
избират способни, авторитетни 
хора, които с пълна компетенл 
нсог да участвуват в решаване 
«е и на най-сложни проблеми 
С оглед на -.о»а, че работата 
изисква голяма дейност и еиер 
гия, пленумът е взел станови
ще да бъдат кандидатирани и 
избрани възможно повече мла 
ди хора..

На края пленумът прие про
грамата за-работа по задачите 
на Социалистическия съюз след 
Осмия конгрес.

II КОИТО

Миналия четвъртък в. Бабуш 
ница се състоя разширен пле
нум на Общинския отбор на 
Социалистическия съюз. В пле

то в приемането на важни ре
шения, така и при вземането 
о'1 ношенпя по въпроси, за ко
ито не са необходими гласува
ния на актове.пума участвуваха представите

ли на профсъюзите, на младеж 
ките организации, на Община
та, комитета на Партията и

За тази цел обаче се налага 
да бъде обезпечена пълна ос
ведоменост на избирателя на 

председателят на изборната ко работата на скупщината, да му 
мисия при Околийския отбор Се даде възможност да каже 
на ССРН — другарят Драго- мнението си по въпросите, кои 
став Николич. то трябва да бъдат оформени

Този широк кръг участници в решение, като при това ста- 
в заседанието имаше важна за новшцата тРябва да бъдат от- 
дача да прецени двегодишната ражение на изказаните, мнения 
работа на скупщината* а, съ- на гражданството, избирателите 
що и на отбор нищете, нанарод н на местните общности. Този 
ните представители и избирате 
лите. Освен това следваше да 
бъде дадена оценка до коя суе

М. Бакичвъпрос може ла се реши ако

пен е съгласуван механизмът 
на Общинската скупщина като 
орган на самоуправлението и 
властта, с методите и годността 
й да мобилизира своите над 
22.000 избиратели за разрешава 
не на важни въпроси в обла
стта на стопанството обществе
но-политическия живот, култу 
рата и просветата и пр. Трябва 
ше да се оцени и това. колко 
Социалистическият съюз е ста 
нал публична трибуна на граж 
дашша и колко той е доприне
съл за насочването на самоуп- 
равителиите учреждения към 
събранията на избирателите и 
гражданина.

Трябваше, съ що така. да се 
утвърди до коя степен реше
нията на скупщината са израз 
на волята и потребностите на 
комуната и колко отборниците 
са били представители на изби
рателя-

През двегодишната си рабо
та скупщината е обърнала вни 
мание върху развитието наето 
панството и на жизненото рав 
нище. допринесла е значител
но да се усвършенствува обще 
ствеио-политическата 
да се подобри финансирането 
на самоуправителния механи
зъм. Ангажирането на ССРН и 
други организации да подтикнал 
работата на събранията на из
бирателите и на други самоуп- 
раиителнк тела е допринесло 
скунщната да намери по-пол- 
ходя1ци фюрми па работа, да 
обезпечи публичността в рабо
тата на своите служби, с-ьвсти 
и комисии. Скупщината през 
това време е изгласувала общи и 
ския устав, установила с,ъ'груд 
иичество с-ьс Съслиите общини 
и на базата на доегашното раз 
витие с изготвила основните на 
соки на по-натагъпшото разви 
тие на общината.

Приетп уставите в осем местни общности
Изглед от Долна Любата

Месец януари тази година 
ще влезе в аналите на бабуш- 
нишка община като значите
лен период в развитието на са 
моуправлението в тази общест

общност: 
През втората половина на ме
сеца във всичките десет мест- 
тни общности избраните Съве
ти са коституирани, а осем от 
тях са приели и своите устави.

Не без причина бе изтънато 
па последната сесия на разши 
рения пленум на Общинския о 
тбор на Социалистическия съ
юз. че е необходима специал
на, грижа на обществсно-поли- 
тнческите фактори в община

та за работата на местните об 
щности. Понеже с тези нови 
форми на самоуравленне тря
бва да се окаже всестранна по 
мощ, по кой начин, колкото 
се може по-самостоятелно да 
се разрешават най-Съхцествеш» 
те въпроси на своята терито
рия. Те със своята работа тря 
бва да подстъкват по-бързото 
развитие на комуната и да обе 
зпечават по-пълна 
на конституираните граждани 
и избиратели в самоуггравитол 
мата система 
скупщина.. Така отговорни за 

В съветите ма новите демо
кратически институции са из
брани 158 граждани.

Ош едно младежко заседание

УЧЕНИЦИТЕ В СТ0ПАБСТВ0Т0- 
ФИЗИЧЕСБА РАБОТНА РЪКА

вено-политическа

В Димитровград има повече 
афирмация от 40 ученици в стопанството 

при частните занаятчии н тру 
довнте организации. Най-много 

в Общинската ученици в стопанството има в 
метало об рав а щото Iтредпр 11-
ятие .Механик" От всичцо 28 
членове на актива 20 изучават 
шлосерски и металосрругарски 
замаят.

Но грижата
възпитание и оквалнфициране 
на тези млади хора ме е нашуж 

висота. Това се потвърди 
и от разискванията на самите 
младежи на неотдавна устрое
ното заседание на младежкия 
актив. Изтъкна се, че ученици 
те се използват като физичес
ка работна ръка и не се пола
гат по-сериозни грижи за пра
вилното им възпитание и поду 
чаване па необходимите 
пия.

Значи, става вътгрос. 
внимание се полага за това на 
тези млади хора да се даде въ 
зможиост да овладеят занаята 
и да станат квалифицирани ра 
ботници.

Тези ученици твърде рядко 
заемат място зад машините, 
макар с правилника на пред
приятието да е определено все 
ки от тях да бъле най-малко 
15 дш1 на едно работно място. 
В правилника стои и това, че 
тези млади работници не мо
гат да бълат' използвани като 
обикновена физическа работна 
ръка. Това обаче изобщо пс се 
спазва от страна на майстори 
те — отговорници и от страна 
на някои работници.

Активът прие заключение по 
този въпрос от органите на у 
правлението 
да се търси да бъдат отстране 
ни тия аномалии.

в рредпр! гят! гето

Иван Денчев»
V-:

Пред избори иа ор 

гацптена управлениеза правилното

пата
На територията на бабушнпш 

ка община са разписани избори 
за органи на управление 
тте основни осмогодишни

в пе-
учи-

лища, две петокласни, гимнази 
ята и Дома на народното 
ве. От всички учреждения 
колективът на Дома на народ
ното здраве и основното учили 
ще в Бабушница ще изберат съ 
вет в тесния смисъл на думата. 
Четири основни училища 
назията ще избират само пред 
седатели иа съвета и управите 
лни отбори, а в две петокласни 
училища трудовата общност ще 
върши функции и на съвети и 
па управителни отбори.

Досега е проведено кандида- 
ционно събрание, а насрочено е

система,
здра-
само

зиа-
колко

и тим

и в основното училище. В най- 
скоро време в останалите писти 
туции, конто трябва да констпту 
мрат органи на управлението 
според повия закон ще се състо 
ят общи заседания на училищни 
те отбори и членове на трудова 
та общност.

НЕОБХОДИМА Е ГП.АИА 
ОСВЕДОМЕНОСТ

Пленумът констатира, 
след новите избори за отборни 
ци и пародии представители в

Падна и сняг. Децата го дочакаха с радост. И, както вече па 
снимката се вижда, Дядо Мраз е готов.

че и
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След Осмия кспйрес ни Съюзи ни ююелив ските комунисти в Бибушница

С лице към живота
Препоръките на Общинския 

комитет на СКС в Бабушница 
до членовете на Първичните ор 
ганизации и ръководства на 
Съюза за оживотворяване ста
новищата на Осмия когрес 
обществено-политическите орга 
низацин, трудови общности и 
органи на самоуправление се 
съдържат в неотдавна приета
та „Праграма на дейност" на 
територията на този Общински 
комитет. В основите на тези

засилва
се повишава идейно-политичес 
ката зрялост на членовете на 
трудовата общност, да се 
веждат по-съвременни техноло 
гически процеси в производство 
то и да се върви по път към 
по-пълно оживотворяване 
принципите на възнаграждава 
ме според труда и ти. При 
това се подчертава нуждата 
от по-голяма публичност в ра
ботата в предприятията като 
съставна част на идейната бор

самоуправлегшето да село се предлагат рамки в ко 
и го да се пронамират най-добри 
решения за подобрение на сел 
скостопанадото 
и изграждането иа форми на 
сътрудничество между коопера 
циите и частните производите
ли. Разбира се, в тези стреме
жи пред комунистите на село 
стоят много препятствия, те тр 
ябва да са носители на идейно 
политическата 
примитивните, застарели схва
щания, дребнособственнческия 
егоизъм и тн. Те трябва най-е- 
нергично да

Неприемливо отношение 

към човек
въ- производство

в
на

Когато преди две години 
директор предложи да 
линарни работници, за да

па важно съвещание един 
се съчигигт „досиета”

_ „ се ,;и.нат предвид’
вапето на работа, това негово предложение 
то от присъствуващите с пълно порицание

за Недисцип- 
при постъп- 

бе посрегцпа-
борба срещу

ма

ги отсраняват
и превъзмогват.

На първичните организации 
по учрежденията и обществени 
те служби се препоръчва, меж 
ду другото, да се изборягг за пуб 
личност в работата на инсти
туциите, за спазване на заКоН- 
носта, за засилване на самоуп
равлението, за спъване на бн> 
рократическите тенденции, ес
нафските схващания, интриги-
КЛюКИ и тн.

Сигурно е, че новите съЛъР- 
жания и нови отнощения към 
всекидневната практггка и жи
вот, които постави Осмия кон
грес налагат и нови форми и 
методи на работа — такива, ко 
ито ще обезпечат пълно уча
стие на гражданина в разре
шаването на проблемите.

Във все по-сложните условия 
иа работа на първичните орга 
низации ще окажат помощ й 
членовете на актива.

Й8§
Може би мнозина от присъствуващите па това засе 

п,Ге п'Равили това неуместно предложете на ди 
1 ектора. Може би са забравили и своето иегодувапе и е-ъ 
противата да се правят „досиета”, защото нови събития, 
впечатления и задачи са покрили старите. Но и тогава ка 
то чели нещо е останало недоуяснеио. Като че порицание 
10 не е било пълно. Това захцото и днес, макар някак си 
предпазливо, все още се прокарват подобни , 
„становища”, за конто едва ли може да 
гласувани" със закона и човещината.

«I та

-4 4 ■'
■ ■

мнения" и 
се каже, че са ,,съ

Все още има явления„ на повърхностно съблюдаване
па човека. Не опитваме се да'проникнем по-дълбоко
говите желания, интереси, стремления, неговия вътрешен 
живот и живота му в семейството.

в не-

,4Наблюдаваме го нерядко през разпоредбите па не 
всякога законно обосновани правила за вътрегизн ред и- 
ли на устави, в конто и не се казва, че човекът трябва 
да се гледа през всичките

Може би тъкмо тия „мп&ния” и „становища” и не- 
довиждането на човека сега се свалят на гърба на 45-годи 
шпия работник от Димитровград Александър Манчев.

А той е: биеш боец, баща на пет деца, мъж на бол- 
ъаса жена.

Да. допълним данните за него: обича да попийва, да
бъде недисциплиниран па работното -якето, да закъснява 
на работа и пр.

Затова именно е променил няколко предпирятия в

прояви на неговата, личност. Бабушница
териали е настоянието работа
та на комунистите да се насо
чи Към провеждане на стано
вищата, приети на Конгреса и 
средата, в която работят. Те 
трябва да бълат носители на 
най-прогресивните стремежи.
За да се избегне всяко отслаб 
ване на принципиалните ста
новища програмата за работа 
трябва да съсредоточава тази 
дейност върху въпросите, ко
ито са обици за всички първи
чни организации върху онова, 
което представлява същността 
на техния ежедневен живот и 
работа.

ба ма комунистите в афирмк- 
р.ането на трудовия 
и като най-ефикасен път за от 
страняването на отрицателени 
ге прояви.

Р. третата част от програма 
на първичните организации на

които
вече имат „справочник" по най- 
важните въпроси и по този на 
чии е спсмогнато по-пълното раз 
биране и прилагане на конгрес 
ните материали.

колектив

М. Бакнч

ПърЬичнише ор[анизаи,ии 

разрабошЬаш иашериалише 

ош Осмия кон/рес

града.
Сега е без работа, и естествено, семейството му е без 

средства за същствуване, за което обществото не може да 
е равнодушно, защото става въпрос за „пет деца и болна
ва ясена”.

На едно заседание се каза, че той търси работа, но 
всички предприятия затварят врата пред него 
говорна.

като по у - Някои от първичните арга- 
но начало е организационно низации на Съюза на комушг- 
изграждане на Съюза на кому стите в Босилеградско зг|юЧ 
кистите чрез засилена отговор
ност и творческо идейно един
ство в разрешаването на мно- 
гото различни противоречия, 
които (ежедневно възникват 
вследствие бързото обществе
но-политическо и стопанско 
развитие на комуната.

Покрай общите усилия в осъ 
щестяване на водещата роля на 
комунистите на територията на 

общината Върху засилване на де 
мокрацията в първичните ор
ганизации докато на трудовите 
организации се препоръчва да 
действуват по посока 
пълна афирмация на непосред 
ствения производител като уп
равител и производител, да се

За всички организации основ лярни сказки в Босилеград, и 
по селските първични органи- 
кации. Тези сказки за Осмия 
конгрес побуднха голям инте
рес кактО всред членовете на 
първичните организации така 
и членовете на ССРН. Съюза
на младежта и др. Той оттово 
ри на много въпроси, свърза
ни с работата на Осмия кон
грес на Съюза на югославски 
те комунисти в Белград.

Може би затова секретарят иа ОК на Партията 
събрание на Съюза на бойците в Димитровград се вдигна 
В Ьащита на този човек.

Секретарят не защищаваше неговата недгюциплина 
риост и пиянство, пито закъснявапато му на работа. Той 
имаше предвид семейството, към което обществото 
задължение, а при това, най-напред колективът 
вото предприятие.

Александър Манчев е безработен, Всички избягват 
да го приемат, въпреки правото му на труд.

В тази обстановка все пак не може да не се постави 
въпрос, колко предишните му колективи са виновни. За
щото там има работнически съвети, обществено-политиче 
ски организации, които все пак са длъжни да се занима
ват с хората на работното им място, и да надинкнат в не
говия „частен” живот за да поизправят лъкатушенията на 
личността му.

па
наха, а в другите се Вършат 
трескави подготовки за най-си 
стемна разработка на матеюиа 
лите от Осмия конгрес на СюК. 
Така например първичните ор 
ганизации в Горна и Долна Ли 
сина. Горна и Долна Любата и 
Бистър самоинициативно об
съждат конгресните материа
ли. При това голямо затрудне> 
ние имат поради недостигна 
от печатни материали от Кон
греса.

В течение

има 
на него

В течение на идните 
ще се започне

месеци 
със системно

обсъждане на 
резолюцията от Конгреса. И 
стопанските предриатия заедно 
с обществено^политическите ор 
ганизации ще се разучават ма 
териалите. за да се запознаят 
по-отблизо с

материалите и

на декември мина 
лата и януари тази година се
кретарят на Общинския коми
тет на СКС в Босилеград и де
легат на Осмия конгрес Випко 
Стоянов изнесе юедица !попу-

Значи, тук има нещо, което не е присъщо на наши-
М. Андонов на по-ге отношения към човека.

предстоящите за
дачи.

В. Вел.

живот ПО-СИЛЕН ОТ РАДИОАКТИВНОСТТА
Още преди шест години бяха прекратени всички ядрени 

опити на островите Бикини и Ениветок. След няколкогодишни
те атомни катаклизми преди няколко седмици от Америка бяха 
изпратени учени и специалисти да проучат състоянието на 
вотинския и растителния свят на тези острови. Първите сведе
ния, пристигнали оттам показват, че животът на тези острови 
възкръсва от пепелта на радиоактивните разрушения.

е бил унищожен напълно. И де 
йствително, когато през 1958 го 
дина островът бе напуснат от 
екипажите за опити, той вече 
беше изгорен от топлината и ра 
зрушен от механическата сила 
на атомното унищожение. Ради 
оакпшността достигаше неимо
верни размери Целият расти те 
лен и животински свят бе уни 
щожен.

Сега, след шест години док
тор Доналдсъя със сътрудниците 
си се връщаше на острова. От 
1946 до 1958 година той присъс- 
гвуваше при всички опити и се 
га трябваше да изследва после
дствията от радиоактивността 
върху биологическите процеси 
на живота. Той си спомняше за 
момента на напускането на ост 
ровчето — земята като че бе из

била заличена всянка следа от 
нея. Летищата и площадките об 
расли в дива лоза. Огромен ра 
егителен килим покрил всеки 
квадратен сантиметър на строе
жите от железобетон. Уредите 
за измерване на излъчаването 
показваха, че те са намалени то 
лкова, че хора и животни могат 
да живеят.

Учените преминаха целия 
тров, взеха хиляди екземпляра 
на минерали и растения, на но
ви животни. Интересно е, че на 
остров Бикини са се настанили 
нови животни. Рибите са се въ 
рнали от далечините морски про 
странства. Птиците са толкова 
числени, че по дърветата няма
мясо за гнезда и те ги правят и 
на земята. Островът е получил 
нови заселници, 
които снасят яйца в топлия пя
сък на морски бряг. Старите жи

парила, по нея нямаше нито сле 
да от растителност. Малкото из 
тощени птици и ослепелите ггъл 
хове се лутаха по оголената по 
аърхност...

тели не помнят, че някога 
имало тук е

костенурки.
жи-

Слепи плъхове
Най-чуден е случаят на пъл- 

ховете. БлагодарениеЖивотът е възобпоОт 1958 година на хората е за 
строви. Остров Бикини се със- на това, 

че могат да проникват дълбоко 
по* земята, те 
везички атомни опити на 
ва. Обаче всички почти 
пели. Но и такива, те се размно 
жават. Изследванията показват, 
че преживелите поколения на 
тези гризачи не са претърпели 
никакви генетически повреди. 
Обаче някога най-числените жи 
тели на Бикини — мидите — са

вептой от няколко малки острови, 
които о 1946 до 1958 година бя
ха площадки за най-големи яд 
рени опити в съвременната ис 
тория. Първият атомен облак се 
издига над острова през месец 
юли 1946 година. Когато Съвет
ският съюз направи първия а- 
томен опит през август 1949 го 
дина, американците удвоиха си 
лата на започналата атомна над 
превара. През месец ноември 
1952 година бе взривена първа 
та американска водородна бом
ба, а две години по-късно, през 
август 1954 година, съветите ве 
че възпламеяиха също 
бомба.

Остров Бикини бе изораван
ггьти.

са преживели 
остро- 

са осле-Сведенията, давани от амери
канските военновъздушни сили 
след 1958 година бяха, че излъч 
ванията намаляват и растител
ността се появява. Затова Дона 
лдсън се връщаше на острова, 
за да изпита колко животът е 
по-силен от атомните разруше
ния и колко е могъл да възкръ 
сне от пепелта му.
" Онова което веднага възхити 
учените беше възвърнатият жи 
вот. Гъста, буйна тропическа го 
ра бе изникнала в почвата, къ 
дето преди шест години само е

ос-

съвсем изчезнали, отровени от 
радиоактивната тиня в крайбрв 
ясния пояс.

Земята на Бикини изненадва 
учените по богатството ай. Оба
че на острова вече няма кокосо 
ви палми, които някога са би 
ли толкова буйни.

такава
костенурките,

от експлозиите десетки 
По мнение на учените животът „Наука и живот"
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МНЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО БАБУШШЩА

ОВЕСЪТ И КАРТОФИТЕ МОГАТ ДА ДАВАТ 

ПЕТ ПЪТИ ПО-ГОЛЕМИ ДОБИВИ
В синдикалните йодружнии,и 

заЬършиха изборите
— През марш ще се йроизведаш избори за 

Общинско синдикално вече
В миналия

витието на селското сттанств^Тисм Мнения за Раз~
весника да се появят изказвайп* страниците на
специалисти от всички ко чини Пппл'“ селск°стопански 
пето на агронома Славчо Димов 
предем1.виСОКОд°6ивНи с^ве овес

картофи за семе, 
на работното време на 
стопанските производители и, 
естествено, по-големи приходи.

Такава изгода е важеща и за 
кооперациите. Внедряването на 
производството на картофи и в 
обществения сектор би доприне 
сло за създаването на собствена 
фуражна основа, в резултат на 
което би се разрешила кризата 
на зимното хранене на добитъ-

уплътняване 
селско-

изказва- век и към органите на самоуп
равлението, дори е имало и на 
несъблюдаване

От всичко 32 синдикални по- 
дружннци в бабушнишка об
щина (и шест новоформирани 
в Лужница) проведени са избо 
.ри в 29. На тези събрания са 
избрани 100 делегати за годиш 
мата конференция на общин
ската синдикална организация, 
която ще се състои през. март 
тази година.

Почти всички изборни събра 
нпя показаха, че повечето ор
ганизации имат общи пробле
ми. В подружниците по сгопан 
ските организации например, 
отделно е подчертано, че не се 
използват достатъчно вътреш
ните резерви, което в краен 
случай се отразява и върху де 
ловостта на организациите и тя 
хи ата нестабилност.

В трудовите организации ня 
мат възможности нито кадри 
за обезпечаване на по-пълно из 
ползване на съществуващите 
мощпостн П средства, нито до 
Статъчно прегледност в работа 
га на предприятията. С това 
влиянието на колектива е на
малено до значителна степен и 
съкратена функцията на орга
ните на самоуправлението.

След това на изборните съ
брания са разобличени приме 
ри на лошо отношение на ръ 
ководни хора към трудовия чо

е кашите технитена
решения.

В земеделската 
разпределението се върши по 
най-примнтивеи начин и, кое
то загрижва, никой не настоя 
ва да схване съЩносттта на ра 
роеделението, шгто пък се тъР 
сят най-адекватни пътища за 
въвеждане

Едно от мероприятията кооперация_ за на
сърчаване на сътрудничеството 
между земеделския 
тел и кооперацията 
условия и възможности 
изводство
високодобивни сортове 
чемик и картофи.

тофи „бинт<5-елит” 
ЗО.ОООкг от са получи.уи 

хектар, а от сорта 
„дезире-елит” 40.000 кг от един 
хектар.
При организиране

производи- 
в нашите

за про
е внедряването на на съвремен 

но производство на картофи и 
внедряване на нови сортове би 
ха се постигнали 
мически ефекти. Тридесет 
сто от количеството 
да се употреби поради по-слабо

ка.овес, е- на стимудативня 
на възнаграждаване.Общо казано, — високодобив 

ните сортове овес и картофи 
биха открили възможност за у- 
величаване броя на добитъка и

големи иконо мерки
Малко напред в това отношел 
иие е отишла земеделшсата ко 
операция „Единство” -в Бабуш 
иица. Но и там вътрешното 
разпределение не е ставало 
според реализацията, но спо- 

роговореното производ-

Високодобивките сортове да
ват значително по-високи доби 
ви от нашите местни сортове и 
в резултат на това, биха могли 
да влияят в голяма степен за у 
крепване и засилване на сЬуъаж 
ната база в нашите 

Добивите

на
би могло

ред
ство. На края се установило, 
че планът не е осъществен, а 
личните доходи са нараствали.

В синдикалните подружиици 
на просветните работници са 
констатирани неразяснени от- 
иошегшя между фонда за учеб 
ио дело и Общинсцатата скуп
щина и фонда. Поради това 
просветните работници йе са 
уведомени с какви средства 
разполагат и как да ги разпре 
делят и по този начин възна-

комуни.
от тези растения у 

нас са много малки, толкова 
лхи по места, че 
им е вече

ма
отглеждането

напуснато.
Обаче, понастоящем, тези ви 

дове храна са необходими. Ако 
се желае организирано угоява- 
не на добитък и ако се знае че 
цените на овеса и ечемика’ са 
80 динара никак не е оправдано 
ако се отказваме от внедряване 
то на високодобивни сортове. 
Тук съмненията нямат място, 
защого добивите са засвидетел 
ствувани чрез широкото по 
странство отглеждане 
култури в редица селскостопан 
ски организации.

Ето примери: На планина Зла 
тибор .при надморска височина 
1000 метра и на планина Явоо, 
при надморска 
метра са изследвани производс 
твените възможности 
култури като са получени след 
ните добиви: 
ечемик —.

граждаваието по училищата е 
все още неептулативно.

М. Б.про 
на тези

Предстои електрификация 

на Нашушковица и Пресека
Коперативно стадо във Висок

то качество и механически по
вреди) за изхранване на доби
тъка, а останалото 
би могло да се пласира 
ра. Отделно от това стоят 
можностите за производство на

за организирано и по-широко 
угояване на добитъка, отколко- 
то до сега.
В следвагция брой: Мелиорисва 
не на пасищата и цената на у- 
гояването на добитъка.

височина 1.400
количество 

на паза 
въз-

Мсетните спгаимзащш на Со 
цнадистическия Съюз, подруж 
ннците и Събранията на изби
рателите в бабушнишка общи

на работят върху електрифици 
райето на ония села. които до 
сега не бяха електрифицирани 
Чрез местно самооблагане и 
доброволен труд жителите на 
Нашушковица и Пресека са до 
карали и поставили стълбовете 
и разтеглили жиците. Сега се 
свърза ват 
Към Звонци и Звонска баня.

И в местната организация в 
СтрелъЦ се Вършат приготов
ления за въвеждане на елект
рическо осветление по селата 
в този район.

Поради отдалечеността 
далекопровода най-трудно ще 
бъде с електрифицирането на 
селата Ясенов Дел и Вучпдел. 
Затова през идните години ща 
бъде необходима по-голяма по 
мощ от страна на Общинската 
скупщина, за да светнат елек
трически слънца и в найдату 
лените села в общината.

на тези

сорг „Юнион”
—Минерва” —
„Болка” —.
Овес
„Демоа” — 
сорт „Кондор” —■ 5.420 кг от ха 
„Астор” —

Такива добиви не са за пренебре 
гване, защото местните сортове 
дават по 1000 килограма от хек 
тар.

4.570 от ха 
4.545 кг. ог ха, 

470 кг от ха Ще се открият ли здравни станции 

в Босилеградско?
далекопроводас

4.492 кг от ха

4.620 кг от ха

Беседа с д-р Анани Сшоянов, уиравишел на Здравния дом в Босилеград

На много събрания селяните 
От Босилеградско неведнъж са 
поставяли искане да бъдат от
крити по-рано съществуващи
те здравни станции в Горна 
Любата, Горна Лисица и Дол
но Тлъмпио. Някои села в Бо- 
силепоадско са отдалечени и 
по 40 километра от града, а 
при съществуващите съобще
ния това голямо разстояние, 
заради което е невъзможно да 
се окаже в случай на нужда 
навременна лекарска помощ.
Тъкмо в това е и поичшгата, 
че хората от селата па всяко 
събрание настояват да бъдат 
открити някогашните здравни 
станции.

А те. до 1961 година са същб 
ствували и оказвали помощ па 
хората, обаче поради големи Железопътната линия Бел- 
разноски, които оощината не Г(рад —София пресича Дими- 
е била в състояние да покри- тровград точно но средата. То 
ва те са били закрити, ца именно и създава много

Тъй като този въпрос про- трудцости н големи загуби на 
дължава да бъле висящ, бе- стопанството. От друга страна 
седвахме с лекаря Анани Стоя- пречи и па градоустройствено 
нов управител на Здравния то оформление па града на Ни 
дом в Босилеград. шава. Само в града па т.ри ме

ста има бариери. Това става

е обзаведен добре — за опера
ционна сола са изразходвани 
2,5 милиона набавена е линей
ка, хладнлшща. изградени са 
бани, а от неотдавна с докара 
на п вода н построена канали 
зацня.

риални средства за изгражда
нето на тези обекти от печал
бите, произлизащи от вноските 
за осигуряване на сслскосто} 
папските производители от та
зи община.

Други проблеми има, но те 
не са решаващи, и могат да 
бъдат резрешавани по-късно.

В разговора с д-р Стоянов се 
осведомихме, че Здравният дом

от
Производството на картофи 

« изгодно от две страни — обе 
зпечаване на храна за добитъ
ка и увеличаване на приходите 
на земеделския производител. 
Нашите предели съвсем отго
варят за производството на ка 
ртофи. Условията обаче са поч 
ти неизползвани, защото никой 
не е настоял да се набави здрав 
качествен материал. Средният 
добив у нас през последните се 
дем години е 7.600 кг от хектар, 
а европейският среден добив 
през същия период е 14.600 кг 
от един хектар.

Всичко това обаче е постро
ено със средствата на Дома, 
конто Възлизат на 10 милиона 
динара. В, В: М. Б.

ДА ЛИ ДИМИТРОВГРАД, ЖЕЛЮША И ГРАДИНИ 
ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ПРЕХОД?Известно е, че добивите могат 

да се увеличат от 50 до 100 на 
сто само ако сменим домашните 
сортове с признатите селекцио 
нарни картофи, без да меним 
процеса на производството. Об
щественото земеделско стопанс 
тво „Влаеина” през 1963 година 
е обработвало засети качестве
ни картофи на площ от 25 хек
тара без промяна на технологи
ята на производство. Постигна
тият добив възлиза на 13.200 кг 
от хектар. Същата година на 
площ от 5 хектара, прилагайки 
съответно наторяване и по-съвре 
мен технологически процес на 
производството това стопанство 
е осъществило добив от 
кг от хектар. Тези първи резул 
тати ги окуражават. Миналата 
година те вече засяват различ
ил сортове високодобивни карто 
фи и прилагат необходимите а- 
гротехнически мероприятия. До 

бивите са средно 21.500 килограма 
от хектар, или 14.000 килограма 

повече от средния добив при

скупщтта в Димитровград не 
се съгласи и направи забележ 
ка върху протокола на коми
сията.

Наистина, ако улнца „Джу- 
ро Салай” се закрие може ле 
ко да дойде до нещастни слу
чаи. Тази улица свързва 
да с новостроящия 
ген стадион и по време па ма 
човс лесно могат да станат зло 
полукн и поради това, че ли
нията ма това място прави о- 
с*тъ-р завой.. Също така — та
зи улица свързва 
на града голяма част от Дими 
тровград, тя е и път за пред
приятие .Механик” и пр. Ако 
този теход се закрие няколко 
улици в тоя квартал ще оста 
нат без път. защото не са свъ 
рзаии с други изходи па улн
ца „Маршал Тито”.

До Дирекцията на ЖТП — 
Белград са тредставегш и жал 
бите на селата Градини в Ба- 
чево във връзка със закрива
нето на техните преходи в Гра 
динско поле. За сега тяхното 
искане е па решаване в Гене
ралната дирекция на югослав
ските железници.

В Димитровград може да се 
чуе, че и желюшани ще се жй 
лят зарад предложението на 
комисията да се закрие съще

ствуващият преход, а да се от 
крие нов. който е съвсем не
подходящ, защото трябва 
се пресича автомагистралата, 
а това в сегашните условия е 
опасно. От друга страна про
ходът под ж. п. — 
съвсем неподходящ.

Димнтровградчаш!

да

линията етра
се спор- се надя

ват, че в ЖТП — Белград ще 
ооърнат сериозно 
на техните оправдани искания.

с" I» 1.ЯЮЛКО "1.™™ *“»•

скупщина и Завода за ЖТП-Белград пребивава в Ди 
осигуряване във Вра митровграл с цел да сними те 

у оена и обсъди възможността
за по-сигурно движение. С ог
лед на Това. че занапред съоб 
щенията със съседна Бълга
рия ще станат още по-оживе- 
ния и че предстои общо модер 

, низирапе на железопътните 
съобщения тя съобщи в Об
щинската скупщгша в Димит-

внимание

М. А.
ската 
социално
ня. Действително, по-раншните 
здравни станции са закрити по 
ради големите разходи и недо 
стиг на кадри. Но днес положе 
нието се е изменило — в Дома 
работят трима лекари и един 
лекар-специалист по хирургия.
Средните медицински кадри 
с—-по така не липсват. Но в 
споменатите села е необходимо Ровград, че Пъзиамеряпа да за 
™ ™ пострът сгради на злрав- «рие щце ня.<олко бариери на 
ните станции. Да се изградят ж- п- линията, 
такива обекти са необходими 
големи материални средства, а

с центъра

25.200

Така, в града гце се строи 
подлез, или надлез само на две 
места и то на бариерата за 
.Строшена чешма" и за гарата 

Остава да се чака какво ще Бариерата на улица „Джуро 
каже Заводът за социални оси Саляй”. предлага 
гуровки във Враня, на който трябва да сс закрие напълно, 
е предложено ла отдели мате- С това нещо Общинската

Домът няма тия възможности.
в
нас. комисията,

Трябва да добавим, че на пл
ощ от 10 хектара, засята с кар-
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Първото иолуюдие в димитровградските училища Разказ за малките читатели

ПРИ СЪЩИТЕ УЧЕБНИ ПРОБ
ЛЕМИ УСПЕХЪТ СЕ ПОДОБРЯВА

Л А М А Р

ВРАБЦИ
Вече една седмица ученици

те от димитровградските учи- 
дища използват зимната си по 
чивка, но в училищата работ- 
тата не опира. Учителите още 
се намират по местата си. Вна 
сят се бележки, изчисляват се 
резултатите по отделни 
мети, паралелки и училищата. 
В-ьрху тези статистически да
нни просветните работници ра 
зискват, правят нужните 
лючения, сравняват работата 
с миналата година и пр.

Училищните доклади

Разказът неот миграцията иа населението 
от Висок. Почти всички 
останаха без училища. Децата 
идват в Каменица където 
явява сериозна нужда цт учеб 
ни помещения. Самата сграда 
не отговаря за училище, 
ма училищен двор и всичко то 
ва затруднява обучението.

но по изявление на.директора 
на гимназията Методи Геор- 
гев всички са доволни с успе
ха. Той изтъкна, че в гимнази 
ята успехът е най-слаб в I 
клас, а най-добър 
Успехът в четвъртите и трети
те класове е почти 
вен. За такова

може да се напи 
ше за врабец, защото той (вра
бецът) сам никога не съществу 
ва. Врабците живеят задружно 
както човеците. Карат се, спо
рят, кацват на едно място, 
отлитат, но все са 
ците си приличат 
това, че живеят 
Що място.

Моите врабци в тая тежка зи 
ма изживяха много мъка. Сне-
тп^пп °Ще 3 ноември и за- 
рупа всички треви и храсти 

От планината слязоха черни ко 
сове и два зеленикави, но 
гът беше дебел. Бурята 
трупваше още повече в подън- 
-й, където те дирят храна.

Мисля си, врабците са 
ни. Те се

чем, и аз не пия лимонада, Ип 
искам да се покажа пред общР 
ството, че не съм пиющ челове» 
а така, само както се казва, 
говарям! с птиците.

Иван мига с двете си

села

се
Раз

в Ш клас. после 
заедно. Враб 

с човека и по 
на едно и съ-

°чи, под
пира с показалец си и казва- 

— Птичето е по-умно 
века!

пя-пред- уеднак- 
положение в ОТ 40-

— А какво ще кажеш 
беца? за вра

— Врабецът е кооператор!
Аз се смея ,а той все мига.
— Врабецът е по-добър от чо 

века! И те се карат като нас, но 
до бой не достигат. Видял ли си 
умрял врабец?

Аз се замислих и ми стана ть 
жно. Умрели човеци, дори и у. 
бити от човеци, съм виждал, но 
умрял врабец — никога!

— В зимата 
Иван Сатянов — бягат в града 
на светло да не ги ядат кукуч 
явките и уловиците. Събират се 
по милиони на дърветата, а ни 
то едно не пада умряло! Каква 
жилка са?

зак- ш ■

•. / V ' .
>ь / -• - V ?

за ре-
зудтатите на обучението в пцо 
вото полугодие ще станат още 
по-интересни, когато 
нат

сне
то на-

ГфИСТИГ-
за-в Съвета за просвета, 

оцрто ще могат да се направят 
сравнения между отделни учи 
лщца. И тогава ще могат да 
се вземат нови становища за 
педагогическата дейност през 
второто полугодие. Сега вече 
се казва, че успехът в учили
щата е по-до&ьр от миналата 
година. макар че в учебното 
дело са останали същите нера 
зрешени училищни проблеми, 
върху които в скоро време ще 
разисква и Общинската скуп
щина. А до тогава остава про
блемите да бъдат правилно съ
гледани.

„„ по-ум

важно КаЧУЛЯТКата- пристъпва
важно-важно, че тя не е скакач 
като врабеца, а ходи 
- крачка след крачка, при
ближава се, а врабците 
тат. Искат да кажат:

— Защо си дошла? Няма ве-

продължава

по човешки
изли-

че! *
А след мйлко те пак се завръ 

щат. И започват да се карат, 
знае какво делят.

Аз изтривам снега пред вра
тата на моята колиба и натрош 
вам хляб. Но снегът вали и го 
покрива. Идват врабците, зарав 
ят се в снега и кълват, но на
вярно хлябът замръзва 
литат.

Впрочем, аз не троша 
иа врабците, а за косовете, 
красиви и напролет ще

<*л***~*"’- "~~7 ~ .
Като се завърнах от селото, 

снежната буря беше затрупала- 
входа пред колибата. Мъглата 
и студът бяха наболи по клони 
те на ябълките. Потънах до ко 
лене в пряспата. Студът набива 
ше в носа ми иглици, а чимщи- 
рите стърчаха . като привиде
ния. Дочух съсък. Притаих дъх 
и размишлявам: мишките са дъ’ 
цземи; съселите също. Сетих се 
че в тоя студ врабците са се на 
врели в гъстите чимшири.

Небето беше ясно и студът се 
усилваше. Дебел сняг и голям 
студ — това за птиците е мъка!

И в колибата ми беше студе 
но, но все пак под покрива не 
е като под небето. Натроших 
половин хляб в една щайга, из 
лязох и я поставих между два

Тоънско Одоровци:
Гимназията в Димитроврад

В ЕДИН ЧИН ПО ТРИМА 
УЧЕНИЦИ

Успехът в края на първото гимназията, се идва оттам, че 
полугодие не е задоворителен. много добри ученици от основр 

_ ~ Тук трябва да се разисква въ ните училища в общината оти
и 1 рънско Одоровци прело- рху много бройки. Те сигурно ват в специални училища, а в 

лавателите не са доволни от нещо показват. Средната беле гимназията обикновено се за- 
успсха. За това съществуват жка по познаване на общество Ьтисват ученици б пск.лаб убпех 
•бекичии трудности. Училище ТО (1,96!) и математика (1,77) Лотоц начин1, (учениците оП 
то им* Нова схтрада, но с години е много низка. Сега всеки уче клас през първото полугодие 
вече не може да разреши въп ник има нещо повече от по показаха едвам среден успех 
роса с училищните пособия и две слаби бележки. Ако сега 2,28. От 176 ученика 142 учени 
инвегар. В училището в един беше краят на годината, поло- ка имат слаби бележки и това 
чин седят по трима ученици. вината ученици трябваше да 9 ученици с три и повече слаби 
Това. разбира се, влияе Върху повтарят и отидат на поправи бележки, 
обучението. И още една труд
ност: децата пътуват и по 10 
километра до училището. За 
откриване на,интернат няма у 
еловия .ннто пък някой се е

и те от-

хляб 
че са

ми запе
ят така нежно, че аз ще се об
легна на черешата и 
ще избликнат

в очите ми 
сълзи. Песента 

всякога изкарва сълзи! Хубава 
та песен. .. Ние за песни сме ро 
дени. И за веселост! Да разго
ним тъгата си, като се вслушва 
ме в птиците.

телен изпит по много предме
ти. Сигурно в края на година
та няма да бъА е такова поло
жение. Тогава, се поставя

Но аз не могаЧрез упорита работа и от
странение на най-слабите в сле 
дващите години успехът се по 
Аобрява.

През това -полугодие в гимна 
зията учениците от хуманитар 
ния отдел показаха много по- 
добъР успех.

През това полугодие се пока 
за и систематическа работа от 
страна на преподавателите, ко 
ито имаха правилно становище 
по въпроса за оценяването на 
учениците и задържаха у една 
квен критерий. Това положи
телно се отрази върху работа 
та ца учениците.

да си представя 
моята градина без врабци Как 
то се

та чимшира.
Сутринта слънцето хвърли мно 

го блясък върху кристалите 
на снега. Инята опада и напра
ви птичи следи под дърветата.

Хлябът беше изяден и враб-
голите

говори, китайците ги уби 
вали. Да не ядат ориза! Па 
ка ядат щом има! Нямането 
убива врабците?!.. .

Гледам ги аз.

въ
проса дали сега критерият е 
много по-строг или към края 
на годината ще се бришат пе- 
догагическите слаби бележки.

не-
липостарал да се разреши тоя 

въпрос. През зимните месеци 
особено е трудно да се пъту
ва до училището толкова вре
ме, колкото се задържават и 
в училището. За друга работа 
не остава и време.

Само по тая причина се явя 
ват трудностите в работата на 
извън училищните активности, 
въпреки активната работа на 
преподавателите.

Населението от района на 
Трънско Одоровци много очак 
ва от основното училище и по 
дата много грижи. Интересът 
иа родителите децата им да за 
вършат основно училище из ос 
нови е променен. Сега вече от 
205 ученици — 96 са ученички. 
В години те сред освобожде
нието отношението между уче 
ниците и ученичките беше зна 
чително по-голямо.

а един с един 
не си приличат. Също като чо
веците. Един по-черноок, —- 
по-рус; един скача чевръсто, а 
ДРУГ — лениво.^Гледай 
родата наляла живота

ците се переха върху 
клони на брезите. Два черни ко 
са стояха в щайгата и като ме 

отлетяха на черешата.

Върху тоя въпрос трябва да 
се разисква.

друг

как при 
на свои

те твари различни души, или не 
души, а различни жици, които 
ги движат. Всичкото «е можеш 
го разбра! И както са 
рали в градината та дирят сит
ни семки от ланските треви, из 
веднъж гтолитват и се загубват. 
Някой им заповядва. Но кой е 
той? Дали е птичият 
секретар? Това още никой 
открил. Важното е, че всякога 
са заедно!

зърнаха,
Жълтият котарак ги гледаше 
кръвцишки, но те стояха горе н 
златните им човки блестяха сре

В гимназията:

ВСЕКИ УЧЕНИК ИМА И,5 
ИЗВИНЕНИ И 2,5 НЕИЗВИ- 
НЕНИ ОТСЪСТВИЯ

щу слънцето.
Врабците в тая 

бяха моя радост. Без тях колио 
щеше да е пуста и ня-

тежка зимасе съб-

ката ми 
маше с кого да разговарям.Върху дисциплината на уче 

ниците в гимназията много се 
разисква още в първото полу 
годие. Много/ ученици се опитва 
ха да бягат от часове, а затова 
се дават лъжливи извинения. 
За такова положение подпомог 
на и разширяването на жълте 
шщата всред учениците. Зато
ва в статистическите данни на 
гимназията е отбелязано, че 
всички са направили 6,053 от 
съствия от това 5.089 изви
нени. По този начин на всеки 
ученик се падат по 11,5 извине 
ни и 2,5 неизвиненн отсъст
вия. А това е много.

Учителският съвет в гимнази 
ята е имал доста трудности,

— Мога да кажа — заяви ди 
ректорът на гимназията — че 
в работата на училището сери 
озно влияние имат училищни
те общности. Сега вече

Напролет аз пак ще ги опиша 
давят като малки кучета 

дирят върху все 
ми . цвят по дърветата мушици- 
Те ги защищават от червясване. 
Веригата на живота е такава. 
Вредата и ползата се уравняват 
в тайната на битието. За човека 
ще остане само радостта в сър
цето!

цар или 
не е как се 

по клоните и
учите

лите не са осамотени в своята 
работа. Не трябва да се прене 
бгрегне и активността на младе 
жката организация в борбата Седим с Иван Сатянов в кръч 

мата. Поръчил съм му чаша чер 
вено, а аз пия лимонада: Вгтро-

Основно образцово училище 
за усвояване на материала. 
'.Доша Пияде'’:Каменица:

ВСЕКИ ПЕТИ УЧЕНИК—ОТ
ЛИЧЕН И ВСЕКИ ТРЕТИ 
СЪС СЛАБИ БЕЛЕЖКИ

КЕЗ ДОСТАТЪЧНО ПОМ& 
ЩЕНИЯ I

Проблемите на основното у- 
чилище в Каменица са свър
зани с тези. които произлизат

Основното образцово 
ще има много по-благоприят
ни условия за работа от оста
налите училища 
И според своя характер да слу 

като образцово училище в 
този район има свои недоста
тъци и успехи, върху 
просветните работници разио- 
кват. Училището има 38 отде
ления. от които 12 се служат 
със сърбохрватски език и 26 
с български.

Училището има изготвени 
всички планове за работа и в 
обучението въвежда все нови, 
Съременни методи. Обаче пред 
вид на своето предназначение 
не е наггь.шо отговорило. Не 
съществуват здпави връзки' ме 
жду останалите основни учи
лища, които със своите посе
щения и съвместна работа би 
ползвали опита на учителския ■ 
колектив в Димитровград.

Б, Николов

учили-

Нон да гн загрее?в общината.
БОСИЛЕГРАД

жн
Вече няколко години кланицата в Димитровград има хла 

дилни уреди, но още не са монтирани... Комуналното предприя- 
ти& „Услуга”, още не ,е взело мерки тези уреди да се използват 
поне през следващото лято .

Другарите от комуналното трябва да се „загреят*’ за из- 
на тази задача. Но, кой да ги загрее?...

ПОЛОЖИТЕЛЕН УСПЕХ В 

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
които

пълнепието

Селскостопанска“ гараУспехът на учениците от бо- 
силеградското основно учили! 
ще на края на първото полу
годие е задоволяващ. От около 
850 ученици 512 имат положи
телни бележки и затова сред
ната бележка в цялото учили
ще възлиза на 3,10, което в 
сравнение с миналата година е 
значително по-високо.

на на преподавателите, които 
са дългогодшшш просветни ра 
ботшщн. с ГрЛяМ опит н СъОТ 
ветни квалификащш.

• • •

Тръгнал един чужденец към гарата в Димитровград, за 
да си отпътува. Хората мД показали главния вход. Той прие- 
тъпил до входа и пак се върнал,

— Тук е входа, тук — обадили се хората—само влизай 
вътре и от лявата страна е гишето за билети...

Пътникът влязъл в чакалнята, погледнал ляво-дясно и 
пак се върнал. —

— Извинете другари,, — обърнал се към местните хора 
— аз търся железопътната гара, а не товарната.

— Да тук е гишето за билети само влизай...
— Да, виждам — отвърнал пътникът — но тук има прасе

та и свине, да не сте сбъркали...
— Нищо подобно, такава е чакалнята иа димитровградс-

Все пак, училището стон пред 
много проблеми: липсват поме 
щения и се работи в две сме
ни. а това пречи и на обучени 
те и на учениците. Учениците 
от селата са принудени да пъ
туват по тъмно, а пс-ради недо 
стига на помещенията е затруд 
йена извън класовата дейност 
в кръжоците и секцшне, кои
то като вид допълнителна ра
бота с-ълействуват за по-широ- 

образованне на учени- 
В. В.

имат най-Седмнте класове 
низък цепех — 2,44. По предме 
ти — най-много слаби бележ- 

по математика, геогра-ки има 
фия II история-

За такъв успех най-.мнего е 
допринесло 
веждане на обучението от стра

кот0
ците.

качественото про ката гара...
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дело в Димитровградско

К Р ЪСТОПЪТ100 ГОДИНИ НА УЧИЛИЩЕТО 

ВЪВ ВИСОЧКО ОДОРОВЦИ
В историята на учебното

I Аз помпя много кръстовища 
и пътища, устремени зад тях: 
едни минаваха през големи ридища, 
а другите — изпълнени със смях- .

И днес на кръстопът стоя,
(след пътя мигновено извървян) 
и се питам — ти беше ли моя, 
любувах ли се аз па твоя свян?

Аз пътувах при тебе с мечтите, 
с дъха на пролетни треви и чернозем. 
Посрещна ме със светлините, 
със блясъка фалшив на инозем. \

Училището във Височко Одо 
ровци е открито под влияние 
на Развитието на учебното дело 
в Пирот, където по това време 
е бил центърът на пиротската 
епархия и седалището на вла
диката. Близостта 
кия манастир също така е има 
ла -влияние за откриването 
училище във Височко Одоров- 
ци.

Димитровградско най-зна
чително място заема 
училище във Височко Одоров- 
ци, което е открито през 1864 
година и е просъществувало без 
прекъсване 100 години. Ако 
следим условията, в които е съз 
дадено тринадесет години 
ди освобождението 
ко робство .можем 
раме, че населението от Димит 
ровградско се е борило за своя 
просвета и култура при твърде 
тежки условия. Тогавашните об 
ществено-полиггически, иконо

мически и културни условия са 
изисквали огромни 
ния за откриване и поддържа
не на едно училище, загцото 
турският феодализъм в края 
на XIX век е давал сериозна 
съпротива за съществуването 
на наши просветни институции.

ло в тези народни училища, наро
дът сам издържал училището, 
плащал на учителите и се гри
жил за неговото развитие.
Височко Одоровци тогава било 
малко и бедно селце. Неговите 
къщурки, покрити със слама се 
намирали край днешната черк
ва, на мястото, което сега се на 
рича „Селище”.

На това място имало само се 
дем къщи. Хората се занимава 
ли със примитивно земеделие и 
производство на кревати „одро- 
ве”. За тогавашното село край 
врелото съществува един анек
дот, за който старите хора каз
ват, че отговаря на истината.

В селото пристигнали търгов 
ци за изкупуване на овце. Един 
от тях търгнал да се напие во- = 
да па врелото, но забравил да ^ 
извади от джоба си ножиците. = 
Когато се навел над бистрата =

основното

Iгтро на смилове-
1
Iгтре- 

ни от ту ре
да констати

на
I
1А вярвах, че тихия кът съм намррил

копнежно-разбунтувани строителни дни,
есенни багри

Такива училище, като във Ви 
сочко Одоровци, са били 
кост. От Димитровградско 
ло учители ,но те работили в у- 
чилшцата в Пиротско .Преди от 
криването на училището 
Височко Одоровци такива учи
лища имало в Пирот (1825), Ос 
маково (1835), Крупац (1836), 
Дойкинци (1841), Търнава (1860) 
и някои други села в Лужница. 
В Одоровци, както и в осгала 
лите села където са работили

Iряд-
има-

8
1=че в пъстроцветните 

хце стихнат бленуваните менти,.. I
Като олово натежа разлъка.
И дните след нея — непоносими. 
Споменът идва с безкрайна мъка... 
гце| стигнат1 ли сили?

Сега са зимни мразовити дни, 
укрива всеки път мъгла.
Но вярвай — скоро ще запролети, 
ще бляске път като стрела.

въвнапреже-

1=
а

вода той се подхлъзнал и но
жиците се заболи в стомаха му. 
Тогава разсърдилите се търгов 
ци затворили врелото с вълна 
и селото за дълго време оста
нало без вода.

Сто години от откриването на 
училището във Височко Одоров 

юбилей в учебното

I Стефан НИКОЛОВ
I

Младежка сцена в Димитровград
гг -

В скоро времена Младежка
та сцена димитровградските 
зрители ще видят пиесата ,,Мла 
доженецът от Америка". С та
зи пиеса младите актьори ще

от 1>е-

Прн центъра за забава и кул 
т\фа е открита Младежка сце
на, която започна с работа. За 
сега тук работят само младе
жа от гимназията, но в бъде
ще ще бъде обхваната и работ гостуват на младежите 
ппческата .младеж. ла Паланка и Пггоот.

ци е голям 
дело на Димитровградско, защо 
то по примера

Височко Одоровци се откри 
училища в Ди

на училището
във
ват още много 
митровградско.

Богдан■ Николов

От какви групи се нуждаем
Тъй като околийския педаго

гически завод не може да от го 
вори на своето предназначение 
нужно е да се открият такива 
при общината. Тези педагогиче 
ски групи биха имали по-добра 
възможност по-ефикасно да де
йствуват в общината и оказват 
нужната помощ в образовател 
но-възпитателния процес.

Не е лошо по-обстойно да се 
проучи и предложението да се 
създадат педагогически групи 
за трите съседни общини — Пи 
рот, Бабушница и Димитров
град, и то една за средните, а 
една за основните училища.

бе подкрепено и на конгреса на 
педагозите. Другаря Янез Випо 
тник тогава каза:

„Ние навлизаме® един период 
от време който на първо място 
квалйтегьт трябва да одиграе 
своята роля. За решаването 
тая задача, педагогическата ра 
бота трябва да получи извънре 
дно значение. Днес са ни нуж
ни голямо число педагогически 
работници за афирмация на но 
вите учебни методи и на модер 
ната техника в обучението или 
пак като ръководители. Колко- 
то и да имаме добра концепция 
за образование съвършена про 
грама и методология, добри ма
териални условия, не ще имаме 
успех ако НЯМАМЕ ПРЕПОДА
ВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ, КОЙ
ТО ЩЕ БЪДЕ СПОСОБЕН ВСИ 
ЧКО ТОВА НА ПРАКТИКА 
ДА ПРИЛОЖИ.”

Затова и Съветът за просве
та и култура в Димитровград 
през декември миналата година 
се занимава с този въпрос и до 
несе известил решения.

Изминаха вече двег одини от 
просветните съветници ,не 

нашите училища. С 
кон

как
посещават
педагогическо-методическия
трол в работата на училищата 
за сега се занимават само упра 
вителите на училищата и те не 
могат да стигнат загцото са за
дължени с много обществени ра 
боти по места. Като имаме пре 
двид, че в училищата -има 
ди управители на училищата, 

работници,

на

мла

просветнимлади
дори и с гимназия тогава се по 
ставя въпроса, защо не се раз 
реши въпроса с оформление на 
педагогическите групи в общи
ната? При разрешаване на тоя въп

рос не трябва да преодолява ма 
териално-финансовия

Но не се касае само за тези 
преподаватели. Даже и най из
кусните, които имат дългого
дишен опит се нуждаят от стра 
нична помощ. За обмян на 
опит в обучението. Затова ми 
сля, че най-подходящ начин за 
изпълнение на нужния контрол 
и размяна на опит между прос
ветните работници са педагоги
ческите групи. Това становище

момент,
а нуждата за развитие и усъвър 
шенствуване на учебното дело. 
Затова този въпрос трябва 
скоро да бъде разрешен, за да 
може от идущата учебна година 
педагогическите групи при об
щината да започнат със своята

по-

дейност.
Требепе па фасул Никола ИвановИванчо Сергиев:

ШЕХНЕР проговори. Бута го тя така е 
коридор,КАРЛВ тиролското село, в което ле 

тувах живее в беден бордей 
които тук на шега наричат за
мъци — баба Кобес със сина си. 
С мъка и неволя, при тежка ра 
работа, хранейки се с картофи, 

сега е иай-ста

ребрата през целия 
есе до улихщта.Ще се поправя... има кога... Тук гласът па старицата 
на плачен:

— Дете мое, дете... всичко ще 
изпиеш!

— Ще се поправя, майчице — 
хълца сега и пияният Кобес — 
има кога. Дай ми само 
време. За всичко е пужио вре
ме. Това не може отведнъж.

Заискриха майчините сиви то 
пли очици:

— Обещай, че от утре ще за 
почнеш пое живот!

ста-

е остаряла тя и 
рата в цялата околност: има ра 
вно 100 години. Мършава, тъп
ка като прът, съсухрена като 
мумия, а все още 
не й са нужни тояга пито очи
ла. Страшно е когато гледате в 
нейното лице, черно като 
морков. Годините са избрисали 
всички черти, от лицето й. Уст 
ните й сега са само 
безформени подутини, по топли 

още блестят сее 
зад вечно горящите трепки.

от „Чериия кон” до няколко крайцери за сервитьор 
ката. Болеше го погледът па ма 
йка му. Чувствува това той и 
когато е пиян.

здрач;
„Грозд”, от „Грозд” до „Погца- 
та” от „Лъва" с мъка 
костите й.

Когато най-после, след второ 
то разпитване, узнах, къде се е 

синът й, показа се рш

лег-да гони когато размества
й е леко да готви как 

Но, стогодишната
лото, а не 
то някога, 
майка много се грижи за свое 
то „момче”. Иначе, държи го 
строго, доколкото е възможно. 
Още собственоръчно го води у 
дома от кръчмата, както и пре 
ди половин ,век, 
даде на пилнствувапе.

се надяваше,

я носят малко
стои право: — Да... да... майка с-то ида

вече... Недей само нищо да гооо 
риш! — заеква той.

Майката пито дума пе каза,
скрил
открехната врата нейното на
бръчкано 
обагрените й сиви очи минават 
по масите и ъглите на задимс-

стар
лице. С червенина само пс спускаше опи от него.

— Стара, изпий и ти някоя! 
— дохвърляха й гостите през

когато се от- 
Майка- 
че след 
нейпото

— Съгласен съм майчице, 
преплита език Кобес, отежал 
от ракията. — Проклет да е то 
зи спирт! Кръчма вече кя.на да 
видя.

Майката като чели 
и сега спокойно върви краб ив

две сини
та още
време ще се вразуми 
„момче” и ще работи както и 
останалите хора.

смях.ната кръчма.
— Къде е моето „момче"? 
Гостите се подсмихват и по- 

кават.
__ Ей го там, стара... Седи

Стигна вече до петата

те сиви очички Баба Кобес не се обръща пи
то ляво, пито дясно. Като яст
реб вперила е очи само в свое 
то „момче”.

■ — Нека ме вземат дяволите! 
Ето вече си отивам, майко! — 
извика плачливо пияният Ко-

жо
Старицата работи и сега рабо 

та в къщата и в полето. Наме
рих я едва преди няколко сед
мици, през едно неделно есеЪию 
■утро па нейната малка нива с 
царевица. Клечеше па голата 
земя и работеше пъргаво.

отдъхнаКогато часовникът избие де
вет, а нейното „момче" още пе 
се е прибрало у дома, баба Ко
бес, въпреки че й е топло в 
кревата, пе може вече да 
жи на своята сламеница. Оо- 

стария си балтон, макар 
вкочеНясалите трептящи 

си пръсти от отдавна вече пе 
ложе добре да закопчава. По
лека и с мъка натъква на крака 
та си безформените чехли. Тру 
дно се навежда така стара же
на! Полека след това излиза на 

Често я виждах как пъл- 
във вечерния

го.в ъгъла, 
чаша. Клок... клок... клок!

Тя приближи, полека със сте 
гпати синкави устни, крачка по 

до неговата маса. Кол 
приближиваше, 

ста-

— Ще се поправи момчето! 
Когато стане по-стар... Ще ое 
поправи...

Когато мъглата в главата по 
веде „момчето" малко наляво 
или надясно, лайката анилатал 
но го повежда напред; а кога
то седемдесетгодишният ракийд 
жил подклекНе и запада, сухи
те слаби ръце на неговата отв- 
зодишна лййк* го задържа на 
краката му.

бвс.
— Недей само да ме гледаш 

така.
Най-после намери пари за 

сметката и за бакшиш. Пипай
ки, търсеше шапката си и лю
леейки се, напускаше кръчмата. 
След него полека и тежко из-

крачка,лича 
че сПокрай своята работа тя се 

грижеше и за сипа си. Нейно 
то „момченце" не е вече в пър 
ва младост. През пролетта на
пълнило седемдесет години. Той 
е един маршав, плешив чичо. 
Тя го пере, кърпи и готви за не 
го; всяка сутрин му оправя ле 
«лото. Бълхите, а тях в замъ- 

не може вече

повечекого
старият Кобес все повече 
ваше неспокоен.

На две крачки пред него тя 
застана. Клати глава не казвай 
ки пито дума, и мъчно беше 
нейпото мълчание.

Кобес, целият омърлушен и 
търсеше по джобовете

лизаше старицата.
— Нехранимайко пи един! 
Кобес отдъхна. Най-после тя (Пре*.: М. А«.)вън. 

зи по улиците смутен,
ки сигерно има,
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ВУЙЧО ВЛАДИКА • •
Съвременната жена 

доволява само с това да бъде 
красива, млада и да действува 
като дама. Тя е самостоятелна 
31 независима Но тя знае, че 
нейната гажвилека телност, ху
бава външност ц разбиране ела 
боститс на мъжете значително 
допринасят за нейните делови 
успехи и за афирмиранс на ней 
ната независимост.

Между биолозите има все по 
вече хора, конто поставят жена 
та пред мъжа. За тях мъЖъТ е 
второкачествено нещо. пркро 
да му е определила да поддър
жа расата, оащото без него- 
човечеството би изчезнало. Във 
връзка с топа е интересно мне 
пието на Ешлн Монтан, автора 
на книгата „Природното надмо 
щие па жената“. На едн0 мя
сто той казва: „Хората са в за
блуда когато твърдят, че мъ
жете. по отношение на жени
те са надмошни. Аз бях прину
ден да константирам. че жени 
те имат по-силни мускули от 
мъжете".

Аз изследвах също така чове 
щката присюда и дойдох до убе 
ждеш!е, че легедната за надмо
щието на мъжа е отражение 
на една вяра, която с течение 
на времето е хванала корени и 
се счита за абсолютна истина. 
Обаче, толкова просто е да се 
докаже надмощието на жена
та, а особено на оная, която е

не се за- прехвърлила четиридесетата го 
дина в живота си.

— Жената по своята комети 
туция с пс-стабилна от мъжа. 
Ако това не беше така човече
ството отдавна би изчезнало.

— Жената много по-лесно по 
нася нещастията и своеволието 
на съдбата. Това особено се за 
беляЗва по време на война

— На всяка жена, която за
еква се падат по 5 мъже, кои
то имат същия недъг;

— Заболява! гая на кръвта се 
срещат само при мъжете. Ос
вен това мъжете много повече 
страдат от наследствени поро
ци,. отколкото жените;

— Б.роят на самоубийствата 
при мъжете е по-голям. откол
кото при жените, дори и в та 
ка наречените „страни иа са
моубийци“:

— В петата година на живо
та си момичетата са ментално

за две години 
момчетата и това преимущество, 
остава все до 15 година, а поя 
кога и по-нататък.

Борбата против отрицателните явления в с. (гр) X. в после 
дно време не върви. Денонощно се провеждат заседания 
тикуват се отрицателните явления, но същите все пак си 
тават.

по-развити о,
кри-

ос-
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— Другари, даде предложение един от', ръководството,
заседания. Предлагам да започнем по-оргачшзира 

на борба против отрицателнагте явления. Предлагам да създадем 
предприятие, което ще се бори против отрицателните

Конференцията прие предложнието.
На още няколко форуми и различни равнища се 

новтце, че това е единствен начин отрзтцателните л в ления 
бъдат ликни дир а ни в този край.

Общнската скупщина прие ггредложението. Всички 
борници гласуваха. Градът (селото) X. получи още едно пред
приятие.

стига вече с тези йеразчетен залее
явления.

В манастира „св. Димитър” при 
Бребевница съществува един за 
лис на арабски език от 1846 го 
дина, който още не е Проучен. 
Вероятно се отнася за живота 
на селището.

За тоя манастир се знае, че 
по онова време и по-късно имал 
много калугери, които след това 
избягали в Света Гора, а мана 
стирът бил разрушен. Интересна 
била неговата огромна кула, мд 
териала на която е използван 
за построяването на сегашните 
сгради на манастира • д

зае ста
да

СУТ-

Започна организирането на предприятието.
За директор на предприятието бе назначен кум (по пра

во свидетел при регистрацията) на председателя иа общината, 
за секретар брат на жена му. За втори директор бе назначен зет 
ят на секретаря на комитета, за завеждащ счетоводството втора 
братовчедка на секретаря на общината. Зр служещи бяха 
начени жените на председателите от обществено-политическите 
организации. За двама външни работници — роднини иа дирек 
тора от трето коленце.

В предприятието бяха избрани органи на самоуправление 
то. За председател на работническия съвет бе избран втория 
директор на предприятието.

- След това предприятието обяви конкурс за приемане иа

наз-

служещи.
На явилите се по конкурса беше отговорено, че неизпъл- 

няват условията.
Узнаваме, че на последното си заседание предприятието 

е приело десетгодишен план за борба против отрицателните яв-
Богдан Николов

т 040ЙМ“-

ления.

= МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА —

Колко гора има по света?
Цялата сухоземна повърхност го пациенти има пролетно и 

на Земята възлиза на 13.178 мили есенно време, когато щъркели 
она хектара. От тази повърх- те се преселват.
зност горите заемат 31 на сто. _______________
Ето как те са разределени по 
континенти: На първо място е 
Африка, която разполага с 
2.978 милиона хектара гори, 
след нея е Азия с 2.718 милио
на хектара и иа трето място 
са Централна и Южна Амери
ка със 743 милиона хектара.
В сравнение с общата повър
хност на отделните континен
ти най-гористи са Централна и 
Южна Америка, къдего поло
вината от повърхността се за
ема от горите.

Аа изчислим и световните ре
зерви на Дървесна маса: в це- Из Нашето МИНОЛО 
лия свят има общо 160 до 180 
милиарда кубически метра Дър 
во, от което в достъшште за 
експлоатация гори се разпола
га с около 128.6 милиарда ку
бически метра.

един метър. В средна Европа 
това явление става на всеки 
33,000 година а и Аиглия 'на 
всеки 60.000 години.

Според изчисления на учени 
необходими са около девет ми 
лиона години земята да се пре 
Върне в огромна равнина, без 
нито една планина. Обаче това 
няма да стане никога, защото 
вследствие на раздвижванията 
на земната кора стават нови 
нагъвания, при което се създа
ват нови планини.

— Интересува Ме само дали в Димитровград знаят за положе
нието е кооперацията?
— Те не са любопитни като тебе да се месят в семейните ра
боти на хората... ,

След девет 

милиона години 
земята ще бъде 
равна?

Всеки четири хиляди години 
Алпите стават по-ниски с те>

»Ковго« завод меншнрени имот - \

През 1853 година избухнала 
голяма „кавга” между манасти
ра ,,се. Кирик” при Смиловци и 
дядо Милан от селото. При оп
ределянето границата между ма 
настриските и частните имоти 
присъствували много видни тур 
ски управници по това време. 
В ЦЕетния трият на манастира

и сега може да се прочете сле 
дния запис:

„И да се знае, кад туримо ме 
джу беше Пеша од село Смило 
вци и Селим ага Мустава... гос 
иодар беше Али бег от Стомбол 
Берковачки господар и тамо до 
йде от Пирот и сам ага и беше 
от Одоровци Стоян Теногаш и 
Стоян от Гуленовци.”

Болница 

за щъркели
В един град в Мароко, в Аф- 

рикй, съществува болница за 
щъркели. В болницата най-мно

— Защо отпуска сега в януари?!
— Ами нали сега е ваканция и сина ми получи много домаш
ни задачи... '

КОЙ Е ПО-ЬЕДЕН? Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ
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