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ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ
ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ
СЕ РАЗВИВАТ В ДУХ НА ДРУЖБА
И ВЗАИМНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
пвбМеСеЦ япуари бе на посещение в Народна ре
публика България югославският държавен ожретар на външиите работи Коча Попович. По време на посещението югославският държавен секретар и министърът на външните ра
боти на НРБ Иван Багиев са водили разговори за отношеиията между двете страни.
По време на тридневното посещение Коча Попович бе приет
от председателя на Министерския съвет и първи секретар на
ЦК на БКП другаря Тодор Живков и от зам.естник-председателя на Президиума на Народното събрание на НРБ _ Геор
ги Кулишев.
По повод разговорите между двамата министри на въпшиите работи бе публикувано съвместно комюнике, в което
между другото се казва:
„• ■ .По време на разговорите,
които се проведоха в приятелс
ка атмосфера, бе направен об
мен на мнения по въпроси за
югославско-българските отноше
кия и по най-важните между
народни проблеми.
Двамата министри констатира
ха със задоволство, че отноше
нията между СФР Югославия
и НР България се развиват в
дух на дружба, равноправие и
— взаимно сътрудничество в об
ластта на -политиката, иконо
миката и културния живот. За
това развитие особено доприне
се срещата на другарите Йосип
Броз Титго и Тодор Живков, със
гояла се в края на януари 1963
година в Белград.
Бяха разгледани възможност
та и перспективите на по-ната
тъшното развитие на взаимни
те отношения.
Бе консатиран важен напре
дък в областта на икономичес
кото сътрудничество, за което
е спомогнала дейността на сме
сената югославско-българската
комисия за стопанско, търгове
ко и научно-техническо сътруд
ничество. Стокообменът между
СФРЮ и НРБ непрекъснато се
увеличава по обем и по асорти
мент на стоките .Все по-голямо
предимство се дава на обмена
на промишлените стоки. Осъ
ществено е сътрудничество и в
ог/тастта на енергетиката чрез
свързване на далекопроводите
с цел за взаимна доставка на
електроенергия.
Успехите в социалистическото изграждане,
непрекъснато
./увеличаващите се икономически възможности на СФРЮ и
НРБ съдейетвуват за развитие
то на кооперацията и специали
зацията в областта на промиш
леността, селското стопансво и
строителството.
Двамата министри са се съгласили компетентните оргами
на двете страни да проучат те
зи възможности и да настоял1
за развитието на кооперацията
и специализацията. Значителен
напредък се осъществява и в
научно-гге!хнимеско сътрудниче
ство. Разменят се опити между
специалисти, научни йнституции, предприятия и организа
ции.
Разширяват се културните
връзки между двете страни.
През последните години се ус
танови постоянна и трайна прак
тика «а широко съяпрудиичестпо -между научни работници и
хора на изкуството.
Успешно се развива сътруд ни
чеството в областта на туризма.
Двете страни са уверени, че съ
трудничеството м!зжду балкаяс
кияч» страни в тази област е от
взаимен интерес и би доггрииес
яо за сближаването между бал
канските народи.
За да се улесни пътуването па
населението от една страна в
друга, каклго и развитието на

туризма, бе констатиарно, че е
необходимо да се премахне съществуващия режим «а визите
за населението на двете страни.
За тази цел ще бъде сключена
отделна спогодба.
Двамата министри изразяват
увереност, че съществува реал
на възможност и готовност на
двете страни за по-нататъшно
то развитие и вессггракно раз
ширяване на политическото, иконолзйчеекото, културно и дру
го сътрудничество.
- - — •
При обсъждане на междуна
родното положение бе констати
рано, че становищата по основ
ните международни въпроси съв
падат или са подобни. Бе кон
статирано, че през последните
години, в резултат на съвмест
ни усилия и на борбата на ми
ролюбивите сили, се е стигнало
до известно смекчаване на меж
дународното положение. Обаче
в последно Ереме реакционни
те сили са активирали своята
агресивна дейност, като се на
месват грубо във вътрешните
работа на някои страни.
Двамата у!чнистри отново по
твърдиха гледиштата на своите
правителства, че последовател
ната политика на мирното съв
местно съществуване и разре
шаването на международните
проблеми чрез преговори и спо
разумекия е единственото конс
труктивно решение за урежда
не на международните и меж
дудържавните отношения. Такава политика съответствува
на интересите на световните си
ли, борещи се за мир, прогрес
и пълна национална незавиеимост.
За по-нататъшно смекчаване
на международното напрежение ,в света, за общото и пъл
но разоръжаване би допринес40 постигането на спрраз.умание за разпи кошеретии меропгиятия. каквмто са: огранича
нането на военните бюджети и
постепенното разоръжаване, осуетяваре разширяването на атомното въоръжение, забрана
та на всички ядрени опити, съз
даването на безатомни зони в
разни части на севта, предим
но в Средна европа, премахва
нето на бариерите, които пре
чат на нормалното развитие на
международното икономическо
сътрудничество, помагаме на
страните в развитие и пр.
Създаването на многостранни
ядрени сили в НАТО, в какъв
то и да било вид, твърде много би увеличило заплахата за
световния мир. Двамата мииист
ри решително осъждат всички
опити на ГФР да се позволи
притежаването на ядрено оръ
жие или да участвува в реша
ването за използване на такова
оръжие а също и политиката
на милитаристичните и реваншиетките среди в ГФР, които

се противят ца смекчаването на
напрежението.
Двамата мЪтнистри, изразявай
ки гледищата на своите прави
телства и народи, осъждат ре
шението «а правителството на
ГФР за застаряване на нацист
Ките злодеяния и изтъкват, че
е необходимо това решение да
се отмени.
Двамата министри положител
но оцениха приноса на страни
те от Азия, Африка и Латинс
ка Америка в борбата за мир
и равноправие между народи
те, което се прояви на Белград
ската и Каирската конференции
на необвързаните страни, както и на световната икономичес
ка конференция. Двете страни
и занапред ще развиват прия
телски отношения с всички стра
ни, твърдо уверени, че такова
сътрудничество служи на дело
то на мМра и на прогреса. Два
мата министра същевременно
изразяват пълна подкрепа на
правителствата и народите, бо
реши се за своята икономичес
ка и национална независимост.
Те осъждат опитите на колонна
лизма и неоколониализма да се
намесват със сила във вътреш
ните работи на другите страни.
Най-очебиещ пример на такова
вмешателство и интервенция
на силата е случаят в Конго,
Южен Виетнам, Ангола и др.
Действията и плановете на ре
акционните сили към демокра
тична република Виетнам и
към Куба представляват запла
ха за световния мир.
Придавайки значение на рол
ята, която ООН може да играе
в съвременния свят, правителст
вата на двете страни ще про
дължат, както досега, да доп
ринасят за укрепването на ефи
каоността на ООН като универ
сална международна организа
ция, за да е в състояние да въз
действува върху опазването и
укрепването на мира и за раз
витие на приятелските отноше
пил между народите.

Двамата министри със задо
волство констатираха, че поли
тическата атмосфера на Балка
ните се подобрява и изразиха
готовост да работят за по-ната
тъшно развитие на взаимните
отношения и на сътрудничество
то между балканските страни,
което допринася за постигането
на действителна солидарност ме
жду Балкансгсие народи и е съ
щевременно от полза за укреп
ването на мира в Европа и в
света.
Един от проблемите, който съ
здава напрежение и в района
на Балканите е Кипърския про
блрм. Двамата министри са съг
ласки, че този въпрос трябва
да се разреши по мирен път,
без чуждестранна намеса, и да

се даде възможност на кипърс
кия народ сам да изнамери ре
шения за своите проблеми в ин
терес на цялото кипърско насе
ление.
Двамата министри са доволни
от резултатите, които са пос
тигнати в тези разговори. Съще
временно те са уверени, че посе
щението ще допринесе за по-на
татъшно развитие на добросъ
седските и приятелски отноше
ния между СФРЮ и НРБ.
Министърът на външните, ра
боти Иван Башев със задовол
ство е приел поканата да нап
рави официално посещение на
Социалистическа федеративна
народна република Югославия.
Времето на посещението ще се
утвърди допълнително.

Всичко се сваля върху
гърба на нейосоедешвения Производител
Шт

В димитровградските преди ри
птия се изготвят проектоправмл
цици за разпределение на лич
ните доходи. Поп ас топ идем са
мо конфекция „Свобода”, след
разисквания и една вътрешна
анкета, е приела новия правил
ник.
Но още сега, докато правил
ниците са само проекти, можем
да забележим някои отрицател
ни явления в начина на прие
мането им и в разискванията
по.тях.
>
Касае се до опитите в някои
предприятия правилниците да
се промъкнат през „малки вра
та”, без да бъда/т информирани
Общинския синдикален съвет и
други за.имтересова-ни обществе
I ги фактори. Общинският син
дикален съвет узнава за изготв
янсто на новите правилници ед
вам когато започва обсъждането в колективите.
Комисията на търговското п-е
дприятие ,,7-юл.и” например из
готвила проекта и го изтъкнала по всички магазини и кан
пеларим. Междувреметю пък

се правят опити дискусиите най
напред да се водят в тесен кръг
от хора, дори и па събрание за
партийната организация, за да
се „заеме становище” и едвам
тогава да се водят разисквания
па събрание на синдикалната
лодружпица.
Защо е правено така, не е
трудно да се разбере, кога.то се
има предвид следното:
В първия проект на новия пра
вмлмик на ,,7-юли” отартната
основа на висшия адмтпнистрати
вен апарат се движи от 54 до
58 хиляди динара, а на общите
работници од 28 до 33 хиляди
динара. Или, в сравнение с ми
иалогодипиште, стартните осно
ви на висшия административен
апарат са увеличени с 10—14
хиляди динара, а на общите ра
ботници иородавачи с 2 до 5
хиляди динара. След намесата
на Общинския синдикален съвет
комисията на ,,7-юли” изправя
проекто-правилкика и намаля
ва старшите основи на висшия

администрашвен апарат среднос 4.000 динара.
В „Братство”, чийто проектоправилник профсъюзната орга
низация е отхвърлила се забелтондопция към линейно
язва
увеличение на стартните осно
ви. Така на висшия админист
ративен апарат стартните осно
ви са увеличени средно с 10—14
хиляди динара, а на внеококва
лифицираните и квалифицира
ни работници с 10' до 12 хиля
ди динара. Подобно е и в кон
фекция „Свобода”, но сега съот
ношението между най-низката
и най-високата стартна основа
е 1:3.
ч
А с такава тенденция към ли
нейно увеличение на стартни
те основи не могат да се отстранят, мнналогодишннте греш
низките стартни основи
к.и
на В1 геококвалифиццраннте II
квалифицираните работници —
непосредствени носители ага про
Д. Йото»
пзводството.
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Разширен пленум на 00 на ССРН в Димитровград

Минисшър-йредседашеляш на
/ръи,кошо йраЬишелсшЬо
Пайандреу на Посещение
Ь ЮтслаЬия

Не е все едно кого
ще изберем
Миналата седмица в Дими
тровград се проведе .разширен
пленум на Общинския отбор
на
Социалистическия съюз.
на който освен членовете на
ОО на ССРН присъствуваха и
)

вените задачи във връзка си
зборите за представителни те
ла и за начина на тяхното про
веждане.
След като изслуша отчета
за двегодишната работа на Об

Т

Сградата на Общинската скупщина в Димитровград
членовете на кадровите комисии,. членовете на председател
огвото на ОСС, секретариата
на СМ, председателите на мес
тните организации на ССРН.
Пленумът оосъдн нсп'осредст<

щинската скупщина и за актн
вността ка отборниците, Пленумът реши. че трябва да се
подобри структурата на Обши
нската скупщина. Изтъкна се,
че броят на непосредствените

производители както ц Общинс
кото вече така и във Вечето на
трудовите общности е недо
статъчен,
така
Също
и
жените — избиратели не са
съразмерно застъпенщ, Макар
че те представляват 50°/о от об
щия брой избиратели, в двете
вечета на. Скупщината има са
мо две жени
домакини. С
оглед, че в Общинското вече
трябва да се изберат 12 нови
отборшщи и 13 във Вечето на
трудовите общности тази стру
ктура трябва да се има пред
вид, но никак зарад формална
та структура да се угрози ра- I
ботата на Скупщината.
Покрай изборите за отборницн на Общинската скупщина
предстоят избори за представи
тели в Републиканската и Съ
юзна скупщина, които са из
брани на две години и чийто
мандат сега изтича. Обсъждай
ки активността на представи
телите. на пленума бе изтъкна
то, че техният контакт с изби
рателите и телата, който са
ги избирали е бил недостатъчен.
От 20 февруари ще се прове
дат разширени събрания на
местните организации на ССРН
т. е. на трудовите общности на
които съствуващите ще бъдат
запознати със задачите на ме
стните организации и синдика
лните подружницй в подготов
ката и провеждането на нзботаите.
Пленумът зае становище, че
при предлагането на кандида
ти трябва да се изтъкнат найактивни, способни и заслужи
ли активности, които ще мо
гат да отговорят на сложните
задачи в Скупщината, а Съще
временно да имат най-широка
подкрепа от страна на избира
телите в избирателната колегия.
I
А И.

МИРОВИТЕ СЪВЕТИ НЕ СА
»МАЛКИ СЪДИЛИЩА«
Ко'й не лрани най-добри чув 15 — 20 хиляди динара. И ако
ства Към ония хора, които ни тези хора се бяха обърнали
са помагали да се из мирим в най-напред към мировия съ
яякой спор. да премахнем не вет, спечелените с пот пари
нужна ежба, предизвкана от щяха да бъдат употребени за
най-дребнави поводи, и да си полезни цели, а не за адвока
останем добри съседи и пазияти и -съдебни разходи. Значи,
тели?
гледано и от материална стра
А днес съществуват и инсти на, помощта която мировите
туции за разрешаване на таки съвети оказват на хората е не
ва спорове — мирови съвети,
оценнма.
— които икономисват на хора
Не по-малко важна, ако не
та и време и пари, като унищо
и по-важна е другата страна в
жават и кълновете
на ,.зла оценяването на значението на
кръв’’ още в зародиша им.
развитиемцоовите Съвети
Те са основани още през то на социалистически отно
1959, 1960 и 1961 година и рабо шения между хората. Кому
тят — без особена помощ от
не е известно, че ония. конто
вън — по-малко или повече у- се съдят не говорят един с
спешно, зависимо от автсюите друг, свидетелите също. А след
та, който са си спечелили из
това нарушените добросъседпълнявайки тази отговорна за ски
и приятелски отношенпя
дача. Че наистина имат рабо
стават
рак—рана и се отрзята и оправдават своето съще
ват и върху работата на село
ствуване показват и данните
го, и върху работата на орга
за разрешените спорове. Още
всички чле
през Пдфвите години на свое низанията, в която
нуваме — Социалистическия
то образуване те са решили
съюз. За страните в процеса
успешно 820 спора от оощо
900 разглеждаш!. Или още по е изключена възможността да
убедително: от общо 100 нака излезат заедно на трудова ак
ция, ла седнат един покрай
зателни дела пред съда мина
лата година в 54 случая е пое ДРУГ на някоя конференция.
Такива лоши отношениия се От
тигнато споразумение, което
разяват и в-ърху провеждането
показва, че тяхното идване
на конференции, които органи
пред съда е било ненужно и
зира Социалистическия съюз
чеи всичко е могло да се реши
или някоя друга общественопред мировия съвет.
политическа организация. Ос
Известно е, че хората твър
вен
това По този начин се оаз
де често идват пред съда за
внва
и увеличава крнминалинай-дребни неща: за два-три
тета, увелчават се наказателни
килограма череши, за десети*на квадратни метра преорана те дела. които са еднакво вре
дни и за .отделния човек, и за
нива, за едни отсечен бряст—
обществото.
под
неща. чиято стойност е
И сега. пред изборите за но
1.000 динара. Обаче в течение ви мирови съвети, пред нас
стойността
им
се.
уна спора
стоят две важни задачи: да
Таг
величава няКСХЛк°К1>а^)!^?^аване изберем способни и авторитет
ни хора и да изправим грешна щетите
ките в методите на работа, на
дребен
и
едър
добнили друг
отделни мирови Съвети. Що се
покачват
на
тъК разходите се

касае до избирането на нови
членове на мировите съвети
цялата отговорност пада вър
ху подружниците и местните
организации на ССРН. Те тряб
ва да се застъпят за избиране
то на хора, конто се ползват с
най-голям авторитет в селото,
хора правдиви и които не се
съАят, хора които не са скло
Ини към кавги.
Практиката и опитите на отделни мирови съвети да станат ..малки съдилища", които
утвътаждават кой е крив а ко'й
прав дори и степента на вина
та води към пълен провал и
нарушаване авторитета на ми
ровия съвет. Така „осъдена
та“ страна в спора никога ве
че няма да се появи пред ми
ровия съвет. С една дума мх*
ровият съвет е измирител, а
никак съдия в един спор.
Д. Йотов

Беседа на члена
на ЦК на СКС
Драгомир Николич
в Димитровград ,
На 29 януари в залата на ку
лтурния дом в Димитровград
членът на Централния комитет на Съюза на сръбските ко
мунисти Драгомир Николич из
от
несе пред комунистите
от града беседа за VIII кон
грес на СЮК.
Другаоят Николич подчерта,
че досегашните слабости в на
шето стопанство' в известна
степен са резултат на недоста
тъчното ангажиране дори и
на отделни комунисти.
И. Денчев

На 1 февруари в Югославия
пристигна в четиридневно офи
циално посещение гръцкия ми
нистър-председател Георгиос Па
пандреу придружен от министра на външните работи Ставрос
Костолулос. Посещението
на
Папандреу е отговор на покана
та на председателя на Съюзния
изпълнителен съвет Петър Стам,
болич гръцкият министър-пред

седател да посети Югославия.
Вчера след обед гостът от Гър
ция положи венец на паметни
ка на незнайния воин на плани
ната Авала.
Разговорите, както се предпо
лага, ще обхванат въпроса за вза
имните отношения в областта,
на икономическите, т*ьрговски
те, културни и туристическите
връзки между СФРЮ и Гърция.

ПРАГА

!

Страните от СИВ поздравяват уча
стието на Югославия в работата
на неговите органи
На деветнадесетото заседание
на Съвета на взаимоикономичес
ка помощ, започнало в края на
януари в един от документите
се санкционира и споразумение
то между СФРЮ и СИВ за дей
ността на Югославия в някои о
ргани на СИВ. В разисквания
та по предложението иа този до
кум!ент ръководителите на деле
гациите на страните членки са
поздравили споразумението за
сътрудничеството на Югославия
и СИВ, като са изтъкнали, че

това ще е важен принос за раз
виване на взаимните стопански
отношения между социалисти
ческите страни. Отделно е изть
кнато, че организацията е отво
рена и че Югославия която не
е член на СИВ е първият и твъ
рде констуктивен пример, тъй
като активно участвува в рабо
тата на някои органи във взаи
мна полза и в полза на постоя
нното разширяване и укрепва
не на международното икономи
ческо сътрудничество.

МОСКВА

Ядреният флот на Запада е на
прицел на съветските ракети

Неотдавна главният комендант
на
съветския флот — адми
рал Сергей Горшков публикува
в списание „За рубежом” статия, в която между другото каз
ва, че съветския флот наблю
дава движението на западните
ракетни подводници и знае ра
йоните на техните боеви пози
ции и че тези райони са на ппи
цела на съветските ракетни оръдия Съветските ракетни си
ли могат да изпратят в тези райо

ни многом)егатонгш ядрени зър
на, които са в състояние да пре
върнат тези райони в гробница
на американските моряци. Тези
мисли на съветския комендант
се считат за съветска оценка на
ефикасността на западния яд
рен флот, за създаването на ко
йто най-много настояват в САЩ
и Западна Германия в рамките
на плана за създаване на ядре
ни сили в НАТО.

КОНГО

Няма преговори с Чомбе и другите
убийци на Лумумба
Неотдавна, това то е заявил
министър -председател на конгонското въстаническо прави
телство в Алжир на една прес
конференция. .
„Аз зная е казал Гбение, че
някои в чужбина ще кажат, че
въстаниците не желаят мирно
решение на въпросите и че сво
ята перспектива виждат само
във въоръжената борба. Искам
да подчертая, че ние не се бо
рим защото това ни причинява
задоволство. Аз не виждам друг
път за реалзирането на тези
цели освен -в продължаването
на въоръжената борба на на
шия народ. С Чомбе и другите
убийци на конгоанския вожд
Патрис Лумумба няма и не мо
же да има никакви разговори
нито компромиси и средни реше
ния.
Той е формулирал и искания
та на конгоанските въстаници:
безусловно да бъде освободен
бившия конгоански подпредседа
тел Антоан Гизеяга, незабавно
да бъдат изгонени чуждестрани
те наемници под командата на
Мобуто и Чомбе, спешно да бъ
де изпратена една комисия на
организацията на африканско
то единство в Катанга, за да се
разобличат най-новите 'маневри
на Белгия за ново отцепление
на Катанга, да бъде образувана
специална комисия за наказва

не на прикете виновници за смъ
ртта на Патрис Лумумба и ре
вол тоци очното правителство да
бъде разширено с искрени патриони, които още не се намират
на освободената територия. 4 б
ВИЕТНАМ

Виеткоиг прекратява
военните действия
за едва седмица
Според съобщения иа радио
Ханой Централният комитет на
Фронта за национално освобож
дение на Южен Виетнам е из
дал заповед за прекратяване на
военните действия от 31 януари
до 6 февруари. Причината за пре
кратяването на огъня е да мо
гат войниците и офицерите на
неприятелската страна да посет
ят семействата си през време
на виетнамската нова година.
Други агенции предадоха, че е
публикувано циркуларно писмо
в. което се казва, че на офицери
те и войниците на неприятелс
ката страна ще е позволено да
посетят своите семейства и род
тш места дори и да се намират
на освободените от Виетконг ра
йони. Условието е да не носят
оръжие фото и радиоапарати.
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МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

XVI сесия на Общинската скупщина в Димитровград

скупщината е шкоЛА за отборниците

яа
осигуояването
просве
Ла ^та^жълтенйцата

— Диза руке, диза
руке!...
Много неща приехме, само да
«и кажа, не зная какво приех
■ве — искрено отговорил един
чпборник пред избирателите в
едно бабушнишко село когато
го попитали, какво са направили в Общинската скупщина.
А такива има още много.
Дори и такива, коигпо са не
заинтересовани и не идват ре
довно на заседания.
По всичко личи, че малко са
отборниците, които запознават
избирателите с работата на ску

го цифри отборниците трябва
до „воюват”, за да проникнат
до „общинските” тайни. Сигур
но е, че е по-лесно да „замърся
ват” и обличат в терминология,
която само специалистите раз
бират.
Покрай това, проектите на ре
тенията пак изготвят специал
ните служби. За тях отборници
те узнават нерядко от доставе
ните материали. И да искат, те
нямат време да се договорят с
с избирателите и общественополитическите организации за
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★ Сериозни задачи пред отборниците
На 30 януари т. г. отбор
мидите на двете вечета на об
щинската скупщина в Димитр
овград имаха на дневен ред
три въпроса из различни сбла
сти на живота, но твърде актуални за комуната. На дне
вен ред беше поставено за вто
ри път разширеното здравно
на земеделските
осигуряване
стопани, анализ за кадровите
и материални проблеми на
учебното дело и жълтеницата.

Сегашното решение ще
забави социалното оси
гуряване на земеделски
те стопани
I

Здравното осигуряване на
земеделските стопани се нами
ра за втори път пред общин
ската скупщина. На едно засе
данне в края на ноември Ску
едно решепщнната гласува
ние, което беше обосновано
дапредложенията
върху
дени на събранията на изби
рателите и Съвета за народно
здраве при Общинската скуп-

I...

й

Личните разходи в просветата нарастват
а материалните намаляват

Изглед от Бабушница
■щината, макар да ггрисъствуват на сесиите и вземат учас
тие в изготвяне насоките
на
развитието на комуната.
Но ако становищата се гтрием&т само с вдигнати ръце, то
гава зад тях се крие сериозна
демократически
опасност
от
формализъм. Ако пък полити
ката в общината трябва да бъ
де израз на нуждите и жела
нията на избирателите и насе
лението (а такива има), тогава
сегашната степен на развитие
на самоуправлението налага да
се намерят и най-добри методи,
които да обезпечат пълното участие на гражданина в изграждането на становища и найквалифицирана морално-лолитогческа структура на Общииската скупщина.
Сега вече не е все едно, с
колко разбиране, авторитет и
енергия пристъпва отборникът
към стопанските, политическите
и другите проблеми, нито пък
как ще ги третира и за какво
решение ще гласува.
Всичко това са забелязали в
бабушнишка община. В пред
изборната активност те ще нас
•гоят да отстранят това, което
е пречило в досегашната рабо
та, като изберат за отборници
най-активните и най-способните хора. Истина, с това не мо
же много б-ьрзо да се съгласува равнището на болшинство
то избиратели и отборници със
сложните проблеми, които налага динамичното стопанско раз
витие, търси се по-широко
обществено-политическо обраоо
ваиие на хората.
Общинската скупщина тряб
ва в някакъв вид с целия си
механизъм да дава политическо и икономическо образование
на отборниците, така че да мо
гат квалифицирано да форму
лират политиката в комуната.
Още повече, защото той не е
връзка скупщината — избира
телят, но активен обществеиополитически работник, който
трябва да умее да съгласува ну
ждите и стремежите на избира
теля с възможностите на общи
ната като цяло. Самата скуп
щина трябва да го „въоръжи
за така отговорни задължения.
Но как?
Пленумът на Общинския от
бор на Социалистическия съюз
в Бабушница констатира, че на
отборниците материалите се до
стапят на два-три дни преди за
седанията с много обширни дне
вни редове, така че отборниците не са в състояние да консул
тарат избирателите, но и съот
ветните служби в Общинската
скупщина, които са изготвяли
тези материали. Още по-голям
„грях” на тези служби лежи
иа какъв език и с колко мио-

щина. Обаче това решение не
можа да стъпи в сила защо
то не отговаря на решението
на Общинската скупщина в
Пирот и новите проценти за
наплащане на услугите в обла
стта на здравеопазването.
В разискване по този въпрос
Сърбо
се изказа отборникът
Златкович, който се изясни за
старото решение, което окаче
стви като единствено изправ
но защото отговаря на искани
ята на земеделските произво' дители, които вече са запозна
ти с това решение.
След двучасово
разискване
отборниците гласуваха и с бол
шинство приеха повторно ста
рото решение. С това ще се
забави значително осигуряването на земеделските производители. защото са нужни кон
такта между трите скупшини
от Пирот. Димитровград и ьа
бушницз за донасяне на едно
съгласувано решение. А до то
разлнгава ще съществуват
чия т. е. населението от Дими
тровградско ще заплаща за
здравните услуги.

тяхната стойност, и съвсем ес
тествено, на заседанията не мо
гат да кажат мнението на изби
рателите. Ако се тръгне по об
ратен ред
решенията да се
вземат на събранията на изби
рателите, конференциите, обще
ствените трибуни и другите де
мократически институции тога
ва биха се постигнали двойно
по-големи успехи — политичес
ки ефекти, това решение ще от
оазява волята на гражданите,
което ще обезпечи и тяхната
пълна мобилност за изпълнени
ето му, а от друга страна'и морал
но-политическнте качества и
способности на отборниците бих_а дошли до пълен израз. Отборникът няма да бъде пасивен участник в работата на скуп
шината.
Може би трябва да се изъкне. че в скупщинския механизъм е от значение и сътрудничеството на отборника със съве
тите и комисиите в скупщина
та. Ако около тях се събираше
определено число отборници, то
гава и техните предложения би
ха били израз на стремежите
на избирателя и нуждите на
развитието. Такова сътрудни
чество би дало възможност от
борниците на време да се запоз
нават с проблемите, а при това
всяко предложение на съвета
да излиза пред вечетата в скуп
щината. Това. от своя страна.
ще повлияе в скупщината да
дойде до най-пълен израз само
управлението, а паралелно с -го
ва. и да се отстранява формулизма в работата и пасивност
та на отборниицте, съветите и
комисиите .Или, по-добре каза
но такава цялостност ще подстьква към по-всеотрамно съблюдаване на проблемите в комуната, местната общност, тру
довата организация и пр. кое
то ще „въоръжава” отборницкте да мЬгат по-умело да осведомяват избирателите за рабог
тата на Общинската скупщина
и квалифицирано да влияят при
изгражданото на становища и
политиката в комуната.
Разбизра се, такова отношеиисизисква от отбор тягите пълно
ангажиране, защото те трябва
да бъдат между избирателите,
и в скупщината, и в съветите,
и в комисиите, на съвещанията
по най-различни проблеми и
тн. За да може навсякъде ,.да
стигне” като отборник, трябва
да го „задължи” само с онова.
с което го задължава мандатът
му. Самр така може с успех да
се върши значителна обществе
но-политическа функция. Защо
то изброяването иа дигнатите
на
ръце е последната грижа
Общинската скупщина.
"■Ч

VI. Бакич

Отборниците на Общинската
скупщина в Дпмитровглрад и
маха възможност чрез поднесения доклад от страна на Пе
тъР Петров, референт за про
светата при Съвета за просве
та и култура да се запознаят
май-подобро със състоянието
на просветното дело в общи
ната.
Докладчпкът констатира, че
съществуващите условия-' 1за’
работа в училищата в. Дими
тровградско са твърде неблаго
приятни. Затова се поставя ка
то неотложно донасянето на
редица решения за разрешава
не на проблемите на областта
на учбеното дело, като учили
щните помещения, учебните по
финаненране на учимагала.
лищата, кадровия въпрос, про
свети ог>теда го ги чес ката служ
ба и материалното положение
на просветните работници.
Инвентарът на някои учили
ща е напълно дотраял. Стойно
стта на инвентара във всички
училища изнася 2.611.000 дина
ра. Подобно е положението и
с училищгагте помагала. Стой
ността на встгчки училищни по
в общината
изнася
мягяла
536.000 динара, а само едно че
-пгргггсласово училнше трябва
да има училищни помагала за
1.400 000 динара! Такова с по
ложението и в горните класо
ве на осмокласовнтс училшца.
В гимназията е също състояп пето.
В доклада се посочват труд
носпг и около начшга на <Ьипаисира.не на училищата. Въп
реки образуването на Общест
вения <|х>пд за просвета фииан
сирането на училищата се про
вежда по стария систсм чрез
бюджети па не!. Отношението )ме
жду личните и материалните
разходи най-добре говори в
какво състояние сс намират V
чилищата. Докато -през минала
та голина 93<>/„ от всички сред
ства за училищата са нзразход
вани за заплата на гтосветннте работници, само "%> от те
са изразходвани
зи спелства
за
материалното положение
на училищата!
Кадровия въпрос също така
не е напълно разрешен.
Въпреки това, че всички училнща имат застъпени всички пре
диети, в някои училища няма
по
специалиста
достатъчно
всички предмета, а в някои ка
то Погаиово и Тоъиски Одоровци само часовете по българскн език са застъпешг със
учител — специалист по своя
предмет. Затова се поставя въ
проса за доквалифициранс на
или
просветните
работници
стипенднраме на попи просвет
ни работници.
През последните години ммо

го просветни работници напу
скат училищата в Димитров
градско и отиват в някои мес
та във вътрешността на стра
ната или искат Димитровград.
Корените на това явление не
са резултат от слабото матери
ално възнаграждаване на яро
светннте работници, но от дру
ги неразраценн въпроси, кои
то влияя на културно-забав
ния живот.

Все още просветните ра
ботници - слабо наградени
При направените сравнения
между просветните работници
и други служби със същата у
чплищпа подготовка в комуна
та може да се дойде до заклго
чение, че все още просвстгп пс
работници са най-слабо възна
градени. Средшгге заплати на
просветтпгге работници сега и
знася за учителите 4 .650 дина
ра, за наставниците 45.100 динара и за гимназиалните учи
тели 45.750 динара. Един начи
нюш гимназиален учител има
41.346 динара, докато служащ
в промишлеността СъС съгците училищни квалификации има 55.000 ннара. Различията са
много големи, ако се направи
сравнение и с инженерите, аг
роиомнте, лекарите, юристите
и др.

След разискване по доклала
решеотборниците гласуваха
ние, според което се дават на
просветните работници специ
ални добавъчни ог 2.000 дина
ра. Същевременно ее взе реше
ние за закриване на отделени
ята в Гоиндол, Моинци, Бребе
вница и решение за откриване
на отделение в МъЗгош.

Мерки за борба
против жълтеницата
Пред Общинската скупщина
бе поднесен доклад за състоянето в общината след появя
ването на епидемия на жълте
ницата.
В края на миналата година
в Димитровград особено всред
училищната младеж се появи
болестта жълтеница. През по
следните три месеца от тази
болест се разболяха около КД.»
л тптттт и тя прие епидемичен ха
рактер.
слсд като изОтборниците
слушаха и мнение на лекаридадоха ггоепоръспециалисти
ки за предприемане на сериоз
ни мерки от страна па саннтарните органи за подобрение
на комуналните и хигиекични мерки в града и общината.
Б. Николов

Райчнловцв
ЩК'‘ <&"• *'г

Подготовка за язб<*
рите и мерки срещу
неактивните членове
Тези дни подружницата на
Социалистическия оьюз в Рай
чиловци организира предизбор
но събрание, на което приоьст
вуваха над 90 члена на ССРН.
За предизборната активност и
за начина на провеждане на
изборите те бяха осведомени
от гчоедседателя на ОО ССРН
в Босилеград другаря Славчо
Сотиров.
Разисква се и по въпроса за
активността на членовете нз
ССРН в рбществено-политаче
Ския живот. Взети са конкрез
ни мерки против неактавнн-гб
членове.
Конференцята реши обезате
лно да се проведе зимно ггьрскане на овоиршта. Хемикалпи
ще набави земеделската коопо
! .рация в Босилеград.
В. В.

В БО СИЛЕГРА ДСКО

Голям интерес за изборите
Ош 18 февруари до 14 марш ще се ироведаш
кандидационнише събрания
Досега са извършени венчг
ки подготовки за предстоящи
те избори за представителни
органи, чийто мандат е две го
дини. Според програмата на
Общинския отбор ча ССРН и
напътствията от VI Пленум
на Съюзния отбор на ССРН до
10 януари бяха проведени съвещення с ръководствата и ак
тивистите във всички местни
организации.
До края на януари се състо
ха разширени сесии в полруж
циците, профсъюзите и трудо
вите аргаиизащш, с цел да се
обсъдят конкретните задачи
по въпроса за изборите.
От 1 февруари е започнал
вторият етап на подготовките.
Ще се проведат предизборни
конференции във всички орга
низации на Социалистическия
съюз, за да се анализира рабо

■гата на Общинската скупщи
на и нейните органи.
На тези конференции ще се
обсъжда и седемгодишния*
план на босилеградската кому
на, както и тазгодишният сто
пански план.
Също така ще се разисква
по въпроса за бъдещата стру
ктура на Общинската скупщи
на, както и за кандидатите, ко
пто ще бъдат предложени на
събранията на избирателите
от 18 февруари до 14 март та
зи година. В тоя порпод изби
рателите ще бъдат запознати
с избирателния закон, спрници
па на ротацията и рензборността и пр.
В пялата дейност проличава
повишеннл интерес на избира
телите, доказателство за което
е н масовото посещение на те
зи Събрания.
В. Вед.
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ШХРОН-ИКд! ВЪЗЕЛ“ НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА
т
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ЗАЩО Е СНЕТА ТОЧКА 9
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД?
При уточняването и приема
ис-то на дневния ред на п0след
мото заседание на Общинска
та скупщина точка 9 от днев
ния ред бе изхвърлена. С то
ва се продължи Съществуване
то на един спор, който дати
ра от преди четири години.
__ Точно преди четири години
бе разписан конкурс за упра
вител на Дома 'на народното
здраве в Димитровград. Меж
ду явилите се кандидати бяха
Драголюб Зарков и Цветков
Никола от Димитровград. По
разписания конкурс за управи
сът бе закрит а др. Цветков
Това решение бе обжалвано
от първия кандидат. Конкуосът бе закрит а дрц Цветков
остана изпълняващ дължността управител на Дома на на
родното здраве, на която Аължност се намира и сега.
Четири години Др.аголюб За

Рков се бори ла докаже, че
той е имал по-добри условия
за това място и все пак не е
приет на конкурса. Това него
во право е уважено от Изпъл
иителния съвет на СР Сърбия.
Конкурсът е провъзгласен като неправилно проведен.
Защо тогава отборниците та
ка леко гласуваха точка 9. т.
е, окончателно решение за на
значаване на управител иа До
ма на народното здраве в Ди
митровград да се остави за
друго заседание и с това про
дължиш четиригодишния спор
между двамата лекари за не
известно време.
Поставя се и въпроса: дали
Общинската скупщина (може
п има право да задържа -реше
ннйта на по-впсшмте форуми?

....... Бих искал да запозная
отборниците, че досега не е
Утвърден точния брой на ония,
на които се дава социална по
мощ, а не би трябвало, и об
ратно ..."
Тс-ва го каза председателят
па Съвета за социална защита
и народно здраве на едно от
последните заседания на Об
щинската скупщина в Дими
тровград.
А ето какво каза и един от
бори нк в разискванията по от
чета и анализа иа службата за
социална защита;
„Службата но социална за
щита в нашата община не е по

*

ам.з помощ,
според нспълпндаькн такава помощ трябва да
молутазат Д8 домакинства. II
ако н('-телно се "изпитат псич-'
кй с/ учай в Цялата община, се
1 апяI. ят брой сг 70 ползващи
с •••’».V. постоянни социална пб
мощ стурио а,: се уйбЛичи пя
кс >к6кратнб.
Не можем да отминем и оно
ва. което в речника- на тази
служба се представя като обек
тивна причина. Касае за кате
горизацията на дефектни деца,*
каквшо в нашата комуна -има
регистрирани 86 сгучая- Макар
че службата е подготвила да
нни за всеки случай поотделно
■'■Щл
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Б. Николов
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Обсъждаш се конгрес
ните материали
Тези дни Общинският коми
тет на СЮМ в Босилеград про
веде пленум, на койтр бяха об
съдени предстоящите задачи
във вързка с проучването на
конгресните материали. Изтък
ка се, че особено внимание тряб
ва да се обърне на оная част
от доклада на другаря Тито, в
която се говори за проблемите
на младежта. Недостатъчното
идеологическо-политическо рап

щаг*Ш

.

пише па младежите, тенденци
ите към разделение между сел
ската, училищна и работничес
ка младеж, ще бъдат предмет
на разисквания по акпгвите ца
С М.
Пленумът обсъди и задачите
на Съюза на младежта в под
готовките за предстоящите из
бори за (представителни гела.
В. В.

Девойки от Босилеградско
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Димитровград — „Строшена чешма”
лучнла съответно обществено
признание, а с това и престиж
и успех в работата."
Такива думи слушаме някол
ко години. В началото на мина
лата година Съветът за соци
ална защита и народно здраве
реши да се направи изчерпате
лен анализ и да се провери кои
са ползващите социална по
мощ. Същият съвет взе реше
ние, че трябва да се извърши
категоризация на дефектни де
ца, за да могат да бъдат из
пратени в съответни специални
училища. И сигналите, че ня
кои хора получават временна
или постоянна социална по
мощ, а имат средства за живот
(заети синове или дъщери по
градовете), докато други са на
издръжка пои
земеделските
кооперации, също песа никак
ва новина. Отдавна е ясно, че
службата по сочивлна . зашита
с един единствен, и при това
професионално неподготвен за
кюп работа човек, не може да
направи такъв анализ. Опитът
да се получи поне прпблп ителпа кцотина за социалните слу
чаи чрез ангажирането на слу
жещи от местите канцеларии
по селата и .ръководителите на
масовите организации наглед
но показва колко иеизпитаиа
е тази проблематика. В 11 така
анкетирани села, в конто сега
21 домакинство получава, соци

още през 1962 и 1963 година,
в общинския бюджет все още
не могат да се намерят 430.000
динара за категоризация. Ка
къв смисъл има образованието
на глухонеми, на деца с дефек
ти в говорните органи и с дру

На Обединените нации се па
да зае.лугата за издигането и
регенерацията на селскостопан
ското производство. Добивите
увеличени с около 25 ма
са
сто II вече са създадени услсвия за увеличение на прнръста
на населението: Обаче следотвие ма политпческнте и фпнаисовн противоречия в света
разпределението иа хранителни
те продукти
не- се върши
еднакво. Псрали Това допълни
-гелно произведените стоки си
стоят неизползвани в стратштепроизводителкн и не се доставят там, кълето са най-необходими.
Поради това в много страни
нарастват излишеците и те са
принудени да ги складират в-ъв
вее по -големи количества. По

неже разходите за това са зна
читални, пък и най-новите ме
тоди на консервираме имат и
все по-кратък срок от време,
всички планове, дори н най-по
ложителиптс — за прехрана на
населението и увеличение на
производселскостопанското
ство се» намират в известен ди
сонанс. Все- още големи са п
загубите при складирането на
зърнените храни, картофите п
произведения.
други
някои
Щетите, кои-го само в САЩ
предизвикват плъховете, миш
ките и разните насекоми надминават 2 милиарда долара го
Д1ШШО. Освен това голяма част
от тези произведения се разва
ля, нзгнива п тн. Стига се до
големи загуби, конто по мне
ние на специалистите са тол-

кова големи, че сами биха би
ли достатъчни за прехрана иа
но-голямата част ст новото иа
селение.
■Върху тези -сведения- се осно
ва и планът иа известния по
лярен изследовател адмирал
ВъРЛ. който- предложи природ
ните условия в полярните кра
ища да се използват за съхра
няване на излищеците от хра
нителни артикули.
При това Бърд е изработил
свс-й план въз основа па след
ните наблюдения; в южно-поЛярння. Арктнк температурата
никога не се качва над точката
на замръзването на водата. Ни
кога обаче не пада и по-ниско
ст 50 градуса под нулата. Там
не съществуват насекоми, плъ
хове. мишки, които да нападат
складовете. Също така не съ
ществуват бактерии, които да
развалят месото, или Пък да
предизвикат ферментаци. Въз

Д Йотов

ПЛЕНУМ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Комунисшише шрябЬа да Ьземаш
най-®кшиЬно учаешие Ь
йредизборнаша дейноеш
Тези дни в Босилетрад се
състоя пленум на Общинския
комитет на Съюза на комуни
стите. На дневен ред беше въ
проса за дейността и ролята на
членове-ге на Съюза в предиз
борната дейност.
Те трябва да настоят на пие
дизборните събрания да се из
дишат кандидатурите на найдобрите п най-авторитетни хо
ра, които квалифицирано ще ре
шават въпросите, на развитие
то на комуната и в ежедне
вния живот.
На пленума се изтъкна, че

ЮЖНИЯ1 ПОЛЮС —
ХЛАДИЛНИК НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Върху резултатите от научни изследвания се основават
много предложения в Арктика да се построят складове за
леко развалящи се стоки.
Тези складове биха се използвали в случай на глад или
прекъсване на съобщенията._________________

Iи физически. иеАостатъци? Ос
новните училища ие могат ла
ги подготвят за самостоятелен
живот, но е необходима реаби,.
литация и точна преценка, кой
отрасъл от дейността отговаря^
на тези деца. Няма нищо да по-.*
стигнем, ако всяка година код-'
статираме, че са необходими'
430.000 динара и че по „обекти
вини" причини тези средства
не могат да се осигурят- Това
вече не могат да бъдат обекти
ви и причини, но субективни
слабости.
Елно комплексно разрешава
не на социалните проблеми и-'
зпсква по-всеобхватно анализи
райе. а не само в рамките на
разполагаемите бюжетни сред
ства. И за да може тази слу
жба да получи обществено
признание, както каза цитира
пия отбориик, нужно е преди
всичко ангажирането на Соци
алистическия съюз, а защото
тази ху.мана акция и грижата
за хората ие може да води из
ключително и самостоятелно
службата за социална защита.
Не по-малка е и вината на Съ
вета за социална защита и на
родно здраве. Този Съвет не
е пре,триел никакви мерки в
разрешаването на тези пробле
ми да се свърже със стопан
ските организации, с обществе
ио-политическите организации
и училищата. Ако това беше
направено, сигурно нямаше
да повтаряме всяка година, че
не знаем колко хсРа получа
ват социална помощ и на кол
ко още е меобходи.мац

духът е най-чист и богат с кпс
лород.
През летните месеци ултра
виолетовите лъчи са толкова
силни, че унищожават зароди
шите иа всички вредни бак
терии.
Магазините леко могат да се
изградят от съществуващите
ледени стени с помощта на огнехвъргйчи. Единствено затоуд
пение ще представлява транс
портътПланът па адмирал Бърд е
актуален в настоящия момент
и благодарение на факта, че
съществуват резултати 0т из
следването на малки складове
на хранителни продукти и ма
териали, които през'1947 годит
на са били складирани на Арк
тика за наблюдение. Обаче и
по време на последна-га амере
канска експедиция преди Втората световна война са праве
ни опити с останките от пре
дишните складове на по-ранщ
ни американски експедиции от
1932 и 1939 година. Тези 15 ГО-

досега вр-ьзката между народ
ннте представители и избирате
лмте е била съвсем слаба. Съще
ствува предложение тази връз
ка да се поддържа и чрез в:
..Братство”, като и на' страни
ците му представителите кому
шщират . с избирателите. На
страниците на вестника, тряб
ва да се изнасят мнения и пре
дложения за проблемите в от
делни изборни единици и изо
бщо в комуната.
Прие се и конкретен
план
за предизборна дейност.
В.

В.

дини стори продукти, са били
свежи, като че ли са били кси
сервирани преди да Оълат от
ворени. Изследователите при
готвили от Тях отличен обед.
При това е било установено че
старите въжета напълно са из
траяли, старите д-ьскн били
свежи, а от пироните изобщо
не са се забелязвали следи.
До подобни заключения до
шъл и адмирал Ричърд Кра>
зон, който с хеликоптер през
1946 година се спуснал в лаге
ра Кеп Ивена. И тук 35 годи
ни са се запазили, поразвалени
хранителните, продукти. Те са
били запазени до такава сте
пен, че просто не е могло да
се предположи, че толкова дъл
го са били, „консервирани".
Тъкмо този анализ допринвг
се да се дойде до проекта зз
съхраняване
ма хранителни
стоки на южния полюс. Там ве
роятно и един екземпляр на
вестник би останал запазен по
вече от 500 или 1000 години.
Разбираемо е. че планът на
адмирал Бърд е намерил го
лям отзвук всред компетентни
те министерства.
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На. 25 януари в Босилеград
се проведе Ш Общинска скуп
щина на двнжнието, на млади
те горани. На скупщината при
съетвуваха 70 делегати от вси
чки горански бригади в кому
ната.
Доклад за работата и проб
>
лемите на младите горани в
Отчетния период
произнесе
кнж. Минко Якимов; завеж
дащ горското стопанство при
общинската скупщина.
Гораните . в босилеградско.
каза докладчикът, са станали
главни носители за създаване
то на нови гори. От съществу
ващите 57.300 ха площ в Боси
леградската комуна 20.000 Хи
са -деградирани и ерозивни пло
ЩИ- Съществуващите гори из
чезват,' поради прекомерна сеч
от страна на стопанските ор
ганизации и частните лица и
псюади масовото им унищожа
ване от добитъка и болестите.
Затова ролята на гораните е
да залесят нови гори и да паз
ят съществуващите.
Докладчикът каза, че резул
татите през миналата година
са задоволяващи и реални
с
оглед
на съществуващи
те условия. Залесени са 81
ха. а 11 ха подготвени площи
не са залесени поради недо
стиг на саден материал. С бор
са залесени 57. с тополи 7 и с
други видове дъРвета 17 ха.
Плевене и окопаване на вече
залесените площи е проведено
на 22 ха.
Във всички тези акции са V
частвували 27 бригади с 9.702
бригадири. които са дали
48.050 трудочаса. Стойноста на
извършените работи се цени
на 3.300.000 динара.
Качеството на работата е за
доволяващо, въпреки трудни
те теренни условия. В сравне
ние с миналите години значи
телно е подобрено отглеждане
то и поддържането но. .млади
те гори.
Не всякога обаче е имало
достатъчно саден материал, за
щото съществуващите разсаднесбходимото количество. Спо
ред изчисленията годишно са
ници не могат да произведат
необходимите 500.000 фиданки.
Сегашните разсадници обхва
щат малка плош. Съшо и каче
ството на фиданките е иезадоволяващо. В идущата година
при основните училища ще бъ
лят формирани така наречени
,.летяши" разсадници, които
ще допълняват прсизводство-

то на фиданките ■ а същевреме
но ще се ползват за нагледни
це,ш..
В изминатия период голяма
активност са паказали групи
те по охраната. Те са се отри
ли да запазят новозалесените
площи от унищожване а Ста-

докладчикът, освен на акции
те по залесяване горяните са
участвували и в някои друга
масови акции. Работили са за
разчистване на пътя към Вдасина, в изграждаме на моста на
Драговищица,
водопровода,
ловджийския дом, в уреждане

Бригадата на гораните от Бистър пред тръгване на акция
рнте гори от пожар и непозво
лена сеч. При съдията за нару
щения те са претдеавилн 18 ис
кове за наказания на селски
11епозволена
стопани поради
тгопаша.
В отчетния период изтъкна

па града и др. Стойността на
на
тези
.работи
възлиза
1.700.000 динара.
В миналата година в акции
те по залесяваде най-добри ус
пехи са постигнали гораните
от Църнощнца ...

Още 555 хекшара ноЬи /ори
Ь иднише седем /одини
На скупщината бе приет и
седемгодишният план на мла
дите горани, който обхваща
всички организационни и дру
ги въпроси както и задачите
на младите герани в период
от 1964 до 1970 година.
Според плана, в течение на
идущите седем години в Боси
леградско трябва да бъдат за
десени 555 хектара, да се изди
гнат 15 километри зелени поя
си край пътищата и да бълат
засадени тополи на 20 ха. На
тези площи гераните ще засад
1.600.000 фиданки.
За производството на саден
материал ще бъдат формира
ни 5 разсадника на площ от 3
ха.
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За изпълнението на плана
са необходими 67.550 трудодни
които ще дадат гсузаните. пио
нирите, младежите, членовете
на ССРН, числящите се към
ЮНА и масовите организации.
Отделно Място в работата
на гораните в идуищия пери
од ще завземе урещдане на се
лИюата и създаване на по-доб
ри условия за отдих и почив
ка на трудещите се. Предвиж
да се създаване на паркове,
ЛРъвореди, кейове и др.
Ще се превземат и някои съ
вместни акции със земеделски
те кооперации по въпроса за
мелиорация на пасищата и съ
бираме на лековити треви. Това
е същО предстояща задача на
гераните.
Макрая >'а скупщи г •. а бе п
збрап нов общински отбор»
какго и делегати за околийска
и републиканска скупщина ма
движението на младите г°рани.
В. Велинов

А

СЪДЕБНА ХРОНИКА

ви 18.000 килограма изкуствеяи
Преди три години една коми
торове, така, че разходите ок#?
сия съставена от специалисти
по селското стопанство изготви, ло тази мелиорация постояли*
проектоолцетна допументация за, се увеличават без ясна карти- ■'«
на за успеха на това начина-, ■;
мелиориране на местността „Ва
лози” в Ръжанска планина. Спо . ние. Освен получения кредит,
ред преценка на комисията в
по който изплащането на адуитетите започва тази година и до
тази местност,
която
заема
сега вложените не малки собс.т.
площ от 45 хектара съществу
вени средства сигурно ще дове
вали благоприятни условия за
дат тази организация в твърде
отглеждаие на изкуствени тре
трудно положение. В. Велинов
ви. Със задачата за мелиорира
не на местността се нае, земе
делската кооперация от Горна
Лисина, която получи от Репуб
ликанската селскостопанска бан
ка 20.000,000 кредити.
Мелиорацията започна през
есента на 1962 година. Тогава
Макар че младежкият актив
бяха изорани 15 хектара плош
в Радичевци спада между найи заети с изкуствени треви.
малобройните в общината, той
През пролетта на 1963 година
проявява оживена и разнооб
мелиорирането продължи и вър
разна дейност.
ху останалите 30 хектара площ.
Покрай акциите по залесява
Засаждането и отглеждането на
не и уреждане на селото, този
тревите ставаше според плана
актив дейно се включи и в
и напътствията на специалисти
подготовките за предстоящите
те. За целта бяха изразходвани
избери на представителни ор
мбшерални торове на стойност
гани.
от 1.300.000 динара.
Този актив обръща голямо
внимание и на културно-забав
Миналата година обаче само
ния живот и идеологическо-по
засетите 15 хектара дадоха до
литическо издигане на младе
бри резултати, а на останалите
жите. Неотдавна радичевската
30 хектара тревата не е поник
младеж изнесе подбрана кулнала.
турно-забавна програма, която
След този неуспех коопера
бе изпълнена с успех. С тази
тивният съвет проведе съвеща
програма те ще посетят и ня
ние със своите членове, като кои други села.
реши група селскостопански
В. в
специалисти да направят ана
лиз и да установят причината
за този неуспех. Комисията е
констатирала, че поради липса
на влага тревата не е проник
нала. Същевременно, тя е препроъчала на кооперацията отно
во да се изорат тези 30 хектара
площи и да се подхранят с ми
нерални торове. Обаче и след
тази нова милиорация и торене
тревата пак не поникнала.
В кооперацията заявиха, че
въпреки тези два неуспеха та
зи година ще се направи още
един опит. Предвиждат се но

НА АКТИВНА РАБОТА
И ПРЕЗ ЗИМАТА

Събрание на комуни
стите от Тлъмински
район
По повод предстоящите из
бори за народни представител
лп и на отборници за Общин
ската Скупщина на 31 януари
в Долно Тлъмиио се състоя
разширено съвещание, в кое
то участвуваха комунистите от
девето първични организации,
членовете
иа ръководствата
па Социалистическия съюз и
представители на Съюза на
гославската младеж.
Виико Стоянов секретар на
Общинския комитет па СКС в
Босилеград и делегат ,на Ос
мия конгрес па СюК. запозна
прнсъствува.щнте с работата
па Конгреса и отговори на ня
кои поставени въпроси.
След това станаха разисква
ния за ролята па комунистите
в предизборната дейност.
В. В.

Млади изпълнители от Д. Л10
бата

„Свобода“ па модното
ревю в София
На неотдавна проведеното мо
Ано ревю в София (НР Бълга
рия) участвува и конфекция
„Свобода“, която се представи
с няколко модела мъжки, дам
ски и детски костюми.
Самото участие на димтров
градската конфекциД говори
за производствените успехи и
реноме, който това предприя
тие постигна със споите каче
ственн н модерни облекла.
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Когато председателят се забрави

и Босилеградско

На 19 януари пред вечето в
Окръжния СъЛ в Пирот започ
на съдебен процес срещу Илия
Димитров. Обвиненият Дими
тров като председател па лик
видационната комисия за лик
видиране па бившата земедел
ска коопераия в ПсТърЛаш и
председател па ликвидационна
йюейъпвал при ликвидирането
„Светлина” в Димитровград от
1959 година насам прогнозакон
ио(1е Досгьпйал п.р’1г.лнквиднрипс
иа посочените организации. ГГ0
този начин той е взел към
160.000 динара.
С решение па Общинската
скупщина била поставена в лп
квидация земеделската коопе
рация в Петърлаш и предпри
ятие „Светлина“ в Димитров
град. За председател на коми
сията бил назначен Илия А”митров, а за членцве Новко
Алексов н Никола Тричков.

Стоката от ликвидираните пред
приятня. по решение па скуитощнната, е трябвало да се.про
даде па „Нишава“ в Димитров
град.
Комисията обаче работила
крайно немарливо’.
Стоките са пописваип неточно и
по този начин се дошло до ие
законно присвояване. Обвини
телният акт обвинява Илия
Димитров, чс с взел от този
стоки каиш, буре п сеялка. Ос
пем това Илия незаконно взел
50.000 динара за „извършена“
работа. Също така и ма члено
вето иа комисията Алексов
п Тричков е заплатено по 59.000
динара за участие в пописа при
ликвидиране на земеделската
кооперация )в Петт.рлаш.
Обвиненият по съшия начин
„за работа“ в ликвидационната
комисия заедно с членовете

• • а

взел сума от 87,000 динара. На
обвинените лица в предприя
тието подписвал съмнителни
тътни бележки на релацнята
Ниш—Димитровград, за (неиз
пълнена задача.
Н. Чнрмч
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БРАТСТВО

Из трудовите колективи

01 НВАШАЪК ДО РАЗСИПНИЧЕСТВО

Ако престъпния и от по-ма
лък ,размйр” мине край центра
лния магазин на ,,Тексталколор” в Бабушница сигурно още
идната вечер, без да се бои, ще
се реши да открадне нещо. А
защо и да не когато магазинът
е напълно неосигурен. Подобно
е положението и в „Лужница”.
Във всеки ъгъл на тази фабри
ка на пласг-маси са „складира
ни” бутилки, търби, ремъци и
други произведения от пласт-ма
са, или други готови произведе
вия. Така „осигурената” стока
чака купувача си, или може би
престъпника! Защото, кой знае
кой по-напред ще стигне!? Си
гурно е само това, че и за едни
те и за другите има условия.
В „Таламбас” положението съ
щото: с амбалажът, за който се
изразходват „обществени пари”
се играят децата, а желязо и
дъски са „складирани” пред ма
газина.
В малко предприятия в бабуш
нишка община — много приме
ри на безотговорност- и явашлък. От тях до разсипничесгтвото и ненаказаните присвоява
ния на имуществото е само мал
ка крачка.
Във всичко това най-чудно е,
че става дума за неправилности и отрицателни явления в пред
приятията. Тези пропуски виж
дат всички, само не иония, които
са отговорни за тях. Понякога
са отговорни ония, които крити
куват, ако не зарад друго, то за
рад това, че излагат „нечисти
те дрехи” — пред всички. И ве
днага се открива нова тема: как
да' опазваме конституционното
начало за публичност в работа
та.
Но съветът за вътрешни рабо
ти при Общинската скупщина в
Бабушница „разгъна нечистите
дрехи” и в материалите за пое
ледната сесия конкретно изнесе
някои явления, които нанасят
големи щета на трудовите орга
низации.
ЛОША РАБОТА И В МАГАЗИ
НИТЕ

Работата в магазините в Ба
бушница в повече случаи е такава, че дава възможност за
жриминал в стопанството. Суро
вини на една бележка взимат
повече лица и фактически на
края не мЬже да се види кой
се дължи с тях. Материал и су
ровики се вземагг цял месец и
едва на края на месеца се пред
лагат на магазинера. Поради то
ва често се появяват дефицити,
или суфицита, които в някои
случи възлизат на суми равни
.на тези на съ щесггващите сто
ки в магазините. Пример на та
кава работа е „Балкан”. Меж
ду другото никой в предприя
тието не е в състояние да оп
редели колко суровини са нуж
ни, и колко са (изразходвани за
«определено произведение. Ако
работникът в това предприягае
повреди машина, за която е взел
материал, тя се отписва* а ра
ботникът не отговаря пред ни
кого.

В „Текстилколор” само в
една доставка са „изчезнали”
400 сутиена. Никой не знае как
во е станало с тях, защото при
запаковането на кутиите «е съ
ществува контролен и не е из
вестно кой е вършил опаковка

годишна почивка, за да го „под
везе”... Значи, твърде делово
пътуване, няма какво!

Въпреки че в „Лужница” до
сега е направено доста за да се
поправи вътрешното положение, организацията на труда и
работата, има сериозни неправилности. В това предприятие
суровините се издават в самите
отделения в големи количества
и се слагат до машините, а за
употребата им води сметка отго
ворникът в цеха, който работи
само в една смяна.

Големи щети са причинени в
предприятията в бабушнишха
община поради това че машини
те, взети от средства на заем|,
не са пуснати в действие. „Лу
жница” например е набавила
преса за вакумиране на пласт
маса още през 1961 година. Ма
кар че за нея са дадени 15 мили
она и 300 хиляди динара тя и
днес още не работи. За три го
дини за тая машина предприя
тието си е създало дълг пред об
ществото от почти 10 милиона
динара. По
същото време са
набавени суровини за тази ма
шина на стойност от 12 милио
на динара. И те си стоят в ма
газина.
За суровините пък са заплате
ни само като лихва над 750 хи
ляди динара. Покрай това мон
тирани са и някои ненужни ма
шини, които костват предприя
тието .над 1 милион динара. Го
лемият екстратрудер не е рабо
тил почти 6 месеца, а дневната
стойност на произведената сто
ка в този цех се цени към 2 ми
лиона динара. Поради това пред
не е осъществило
приятието
над 30 милиона динара.
„Балкан” през 1963 година на
бавил една мйшина за 17.500.000
динара. Тя била пусната в дей
ствие четири месеца по-късно.
Сега рабо™ с около 40 на сто
от своята мощност. Поради неу
мело и безотговорно ръкуване
машината е развалена. И оше
много „грехове” има в тези и
останалите стопански предприя
™я в бабушнишка община. И
не само в нея.
При преглеждане на матерна
лите в Съвета за вътрешни ра
бото не може да се избегне впе
чатлението, че органите на уп
равлението все още зависят от
онова, което им сервира „неза
менимият” в предприятаето, ве
дно с това и контролът в пред
приятието не е на нужната ви
сота.
Зарад всичко това камарата
на трудовите общности се нами
па пред твърде сериозни зада
чи. Става въпрос как да се от
странят явашлъка и безотговор
ното отношение към работата.
Това единствено може да се по
стигне ако се мобилизират воички обществено-политически си
ли в комуната, които да могат
да се разплатят със слабости
те в трудовите организации.
Защото, субективните грехо
ве изискват пълна обществена,
политическа, углавна и морална
отговорност.
М. Бакич

та.

ХОРАТА, КОИТО ПО-МАЛКО
РАБОТЯТ
ПОЛУЧАВАТ
ПОВЕЧЕ. ..
Това не са единствените на
чини на безотговорна работа и
разсипничество. Разни засътпници за предприятието, предста
вители и търговони пътници,
според онова, което е установил
Съветът, неоправдателно носят
от прдеприятилта големи суми,
макар че те и без това се бор
ят с редица финансови затруд
нения.
Така
например
за
жената на представителя на
предприятие „Лужница” в За
греб вече шест години се
заплаща
макар тя да не
рабо™. Същата трудова органи
за.ция в Белград има комерциа
лен директор, инженер-техно
лог и референт по кооперация.
Нито един /от тях няма канце
лария. А и колко работа могат
да извършат но своите кварта
ри? Когато идват в Бабушница
предприятието им плаща пътни
и дневни разходи. Така само
мШталата година комерциалният
и технологът като ,заплата” и
пътни и дневни взели по пове
че от 1 милион динара.
Работниците пък, от своя етра
на казват, че онова, което те
работят за тяхното ггредприя™е не заслужва толкова пари.
Покрай това съществува мне
ние, че комерциалният, под раз
лични оправдания, е забавил
пускането в действие на екструдерите и цеха приблизагелно
шест месеца само за да накара
предприятоето да му построи
квартира в Белград. По-късно
машината започнала да рабо™
и о по-слабо квалифицирана ра
ботна ръка.
Трудно човек може да се при
мири с факта ,,Текс™лкор” да
има двама представители в
Ниш. Единият от тях гаикога не
пътува, но работи само с два
ма нишки партаьори, макар че
директорът от останалите дело
ви хора в предприятаето по ня
колко пъта на месец идват в
Ниш. Другият представител със
собствена кола пътува .върши
услуга м полага сметки на пред
приятаето, въпреки че органи
те на управлението трябва да
ги заверяват, и трудовата орга
низация, в която е извършил
работата. Освен това, се казва
по-нататък, той пътува по Ад
риатическото крайбрежие по
вре,ме когато директорът е на

ОТБОРНИЦИТЕ ИЕ СА УЧЕНИЦИ
На последното заседание на Общинската скупщина много
йбщински отборници закъсняха за заседанието. Дневния ред ве
че беше приет и се премина към първата точка. Тогава и закъ
снелите започнаха да вливатчи сядат по местата си.
— Ако ученик закъснее за час получава мъмрене от стра
на ща учителя — каза някой тихичко.
— Отборниците не са ученици — му отговори един от за
къснялите отборници.

Да почистим първо своята къща
След изчерпване на последната точка от дневния ред и ко
тато отборниците гласуваха известни препоръки за подобряване
на хигиената в града много от тях излезнаха в хола пред
заседателната зала да пият кафе и вода. Някои от тях и сами се
послужиха с вода от чешмичката в хола. След като забелягаха,
у почиствана още през миналата, година, някой от отборчетяе
киците се провикна:
_ Къде е санитарния референт?
__ Сигурно е заминал на терена — добави друг.

ГОЛЕМИ ЩЕТИ — ЗАРАД
НЕИЗПОЛЗВАНИ МАШИНИ

ВЪЗНДГРДЖАШНЕТО НА
УЧИТЕЛИТЕ
Още един път от най-меродавно място се констатира,
че във финансирането на про
светата съществуват много не
разрешени въпроси. Този път
Общинската скупщина ,в Ди-

тати. Тази задача трябва да
предприемат училищните коле
ктиви, да дадат преценка вър
ху работата на всеки просве
тен работник, а струнните слу
жби и педагогическата служ-

Зан'ятията наскоро ще започнат пак,,,
митроварад давайки преценка
за материалното положение на
училищата и просветните ра
ботници констатира, че възна
граждаването на просветните
работници се провежда по си
стема на твърда заплата, чрез
бгоджетиране на училищата.
Въпреки че е формиран фонд
на учебно дело в системата
на възнаграждаваното са задъ
ржани старите методи, които
предстваляват спирачка в раз
занапред,
По
му
витието
този начин не се възнагражда
ва успехът на училището и
на всеки преподавател, но ли
пломата и работното място.
Скупщината, констатира, че
заплатите са малки и в духа
па становищата на висшите
просветни форуми личните до
ходи са увеличени линейно.
Такова отношение към въз
награждаването в просветата
не стимулира просветните ра
ботници към професионална
потготовка. В основните училифнкация за предмета който
мназията 36%, просветни рабо
тници без необходимата ква
лификация за предмета които
преподават. Този момент не
може да се пренебрегне, кога
то става дума за възнагражда
ването.
Да се направи преценка на
всеки преподавател отделно и
ла училищата, да се изготви'
един редослед по постигнатия
успех е твърде трудна задача,
но един път трябва да се съз
дават обективни мерки за пре
цепка на постигнатите резул-

ба при общината, която за се
та не съществува трябва да
класифицира училищата по по
стигнатите резултати и услови,
ята на работа.
Правилното използване на
паричните средства от фонда
за учебно дело ще допринесе
да се разрешат и останалите
въпроси. Досега винаги се изтъкваше за възнагражлаване
на просветните работници, а
състоянието на нагледните сре
дства и материалното обзавеж
дане оставаха на заден план.
Затова сега след 20 години от
освобождението и големите ус
пехи на икономическото поле
трябва да констатираме, че учндичтата нямат даже и доста
тъчно чинове! А стойността
на целия инвентар в училшцата е по-малка с 50 на сто от
стойността на инвентара на ед
но училище както се предвиж
да по сегашните норми. Прн такива условия в систе
мата на бюлжетиране на учи
лищата се подържа чиновническия менталитет на ггоепоАД
вателите, а месечното възиагра!ждаване не е реална мярка
на постигнатите резултати и
качество в работа, но заплата
за прослужено време.
Много опити от друга учили
ща ни дават надежда, че ,резу •
лтатнте няма да изостанат сти
г.а да се ангажират всички обществени сили за провеждане
на тази система, която стиму
лира качеството.
Б. Николов

РАЗКАЗ ЗА МАЛКИТЕ

ЧИТАТЕЛИ 1

СОНЯ ЛАРИАН
(Румъния)

НАДМЕННИТЕ ТЕТРАДКИ

Не зная дали ви е известно,
ала тетрадките са много чудата
и надмени същества. Те си въо
бразяват, .че са дошли на тоя
свят по свое желание и разго
варят помежду си като хора, а
не тетрадки.
Веднъж слушах един дълъг
разговор -между една тетрадка
с дебели корици, една тетрад
ка на линии една тетрадка на
квадратчета, един блок за ри
суване една тетрадка за чер
нова и една тетрадка за краснопис.
— Знаеш ли, мила — обърна
се тетрадката на линии към тет
радката на квадратчета, — мно
го съм загрижена за здравето
на моята сестра тетрадката с де
белите корини. Поедстави си,
тая сутрин се е събудила с ед
но черно петно на първата стра
ница!
(Тук му е мястото, да кажа.
че при тетрадките първата стра
нина е почти както -носът у хо
рата.)
— Горката! — завайка се тет
радката на квадратчета. — Кой
би допуснал такова нешо! Тол
кова млада и изведнъж с пет
но от мастило!
— Всеки с ядовете си — каза
тетрадката за чернова. — Тет
радката с дебелите корици е о-

ще млада, животът е пред нея,
ггьк и не е малко нещо да имаш дебели корици. А ето. че
на мене.. . — И тя въздъхна —
срам ме е да ви кажа... но все
ки ден м[и се изхлузва задйата
корица...
Думите на тетрадката за чер
нова паднаха като гръм. Всич
ки занемяха. (Трябва да ви ка
жа. че при тетрадките задната
корица е също както панталоните при хората. Представете
си сега в какво неприятно поло
жение се намира тетрадката за
чернова!)
— Ех! — въздъхна тетрадката по краснопис, която, както
разбрах, беше нещо като баба
ча тетрадките, — Така е, като
нямаш късмет. Ако и тетрадка
та за чернова бе имала щастие
то да бъде подвързана...
— Такъв е животът! — наме
си се в разговора и блокчето.
което беше нещо като по-възра
стна роднина. Познавах някога
една тетрадка за диктовка, коя
то бе рядко красива: беше чи
ста. имаше червени линии за
отделяне ез полетата, подвър
зия, а заглавията бяха хубаво
подчертани. И какво мислите ?
Събужда се една сутрин неща
стната с мазно петно!
— С мазно петно!?! — възкли

хнаха в хор ужасените тетрад
ки.
— Какво ви разправих аз? —
каза гордо тетрадката на ли
нии. — Толкова време вече нямам цазцр петно и загова се
смятам за щастлива тетрадка
Но това още не е всичко. Пред
ставете ои — един ден чух след
ния телефонен разговор между
две тетрадки:
— Ало! — казваше първата
тетрадка. — Ти ли си? Слушай.
\4ила, обаждам та се, че дн®0
няма да дойда на училище. Не
съм с написано домашно, а знз
еш какво се случва, когато ня
маш домашно: забравяш да вле
зеш в чантата м да идеш на учи
лище.
Разбира се — отвърна втора
га тетрадка, — и аз правя така: колкото пъти съм нямала
домашно, толкова пъти съм за
бравяла да ида на училище.
— Предай поздрави от мене в
училище — поръча първата т
рддкз.

— Благодаря! — рече
га. — И не се безпокой. Ст°я
си в къщи и не се тревожи, не
ка се надяваме, че днес учител
ката няма да пита за тебе.
— Дочуване!
— Дочуване!

СВРАТСТВО'
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И това се случва
аг-

Десант МАКСИМОВИЧ!

Телевизорът пречи на обучението
На учителския съвет при основното образцово
училище
„Моша Пияле” в Димитровград
състоял се в края на първото
полугодие от тази година, дулгите на Константин Дерманов
учител в Желюша, бяха изслу
шани с особено внимание.
— Покрай много други труд
ности — каза той —• които пре
чат на работата в училището
в последно .време имам още ед

на, с която не мога да се спра
вя с тези неща. Откак започна
да работи телевизорът, който
се намира в адаптирането по
мещение при училището за
провеждане на общоселски съб
го а ния не мога да работя с учениците
от
Димитровград
След занятията идват в училищния двор, започват една не
организирана игра на топка,
крещят викат. След това все-

ки десет минути отварят вра
тите на учебната стая да ис
кат ключовете да рледат теле
визия, въпреки че знаят че по
това време няма програма. Мно
го пъти съм им обръщал вни
мание за тази некултурна пос
тъпка, но те и по-нататък про
дължават да ме обезпокояват
и да ми пречат в работата.
Наистина, една такава пос
тъпка е за осъждане и ни го
вори, че и родителите трябва
малко да поведат сметка за
свободното време на своите де
иа н какво работят, когато не
са в училището.
Подобни прояви на общест
вени места се случват и в об
ществените помещения в Стро
шепа чвшма, Където има теле
визсто.

ГРАНИЦА
I

Граница е тука. Само за човека
видима, за него сложена напреко:
няк-ькъв си камък и дърво зелено.
Всяка твар минава — нищо тя не значи
но за нас да минем там е забранено
и край нея тъжни и смутени крачим.
Гледаме — оттатък съща е земята,
същата и там израсла детелина,
същи плодове превиват дървесата,
същи са стадата по поля. рътлини.
Взор додето стига,
взирам се в небето:
съща синева —- Дълбока, необхватна,
същи се белеят облаци-кълбета,
също слънце лее водопади златни.
Сто пъти в ден- минат ветровете наши
над онези ниви неприкосновени
и се пак завръщат — и се те не плашат
от. граничен пост, от граница, от мене.

Никола Иванов

Бисшър

УСПЕШНА ПРОГРАМА

г Сто пъти в ден виждам — прекосяват мравки
границата наша, никого не питат
и отвъд , страната минат си безгрижно.
Слънчеви лъчи и птици се преплитат
само за човека пътища не виждам.

Студенти, ученици и просвет
ни работници от с. Бистър, Бо
снлеградско изнесоха ма 27
януари подбрана литературнохудожествена програма.
В препълнената зала на ос
новното училище бистърчани
поздравиха изпълнителите на
ак-говката ,,Малките разузнава
чи” и няколко музикални но
мера.

А- С.

ЩАСТИЕ

Със същата програма мла
дежите от Бистър гостуваха в
Долно Тлъмино, където също
дадоха успешно представле
ние.

Времето вече с часове не меря,
нито по слънцето на -небосвода —
ден е, когато поглед в: мене впери,
нощ — когато тръгне да си ходи.
Своето щастие по смеха не меря,
ни кой какви желания крие —
щастие е, когато до него треперя,
' когато сърцата ни еднакво бият.

Деца,
Следващият брой на
»Другарче« ще изле
зе на 10 февруари

•.вг V;’*.'

И не скърбя, и животът всесилен
ще повлече листата ни зелени.
Нека, нека младостта ми отмине —
той, очараван, стоеше до мене.

ш, I.

Ош Редакцията
Арест

Г.орги Апостолов:

Стените на бараката спираха
като дървени щитове силния
морски вятър. Той връхлита*
огъва се край тях и заплющява в брезнегта иа временния на
вес, за да катурне в мрачната
излъсканите трудовашки кирки. В бараката бяха двама му
ши. По-възрастният вечеряше.
попридръпнал в края ма маса
та работните чертежи. Младият
се ослушваше в тревожното тръ
бене иа вятъра. Не издържа- из
лезе навън, за да усети муску
лестите въздушни струи. После
се върна в бараката и заста
на пред голата маса с колкото е
оъзможно по-независим вид.
— Аз съм) проектант, моята
работа е дотука!
Възрастният инженер вдигна
глава. По израза на лицето му
личеше, че е очаквал тези ду
ми, по че тази вечер има по-се
отколкото
риозни занимания,
да спори по тях.
—- ГЦурбанов, щом завършим
бе точните работи край осветле
чисто за приближение, замина
вай! Сега не сме сигурни в из
правността па кабелите.
— Как да не сме, пали цял
ден писокоинтедзивиото освет
ление съм изпитал... без да съм
длъжен да правя това!
— Остави сега кой какво е
трябва
длъжен... Сигг/риостта
да е повече от сто процентаРадев павдде уморено глава и
прибра с вестник трохите от
масата.
„Какво ме ин/тересува — по
мисли младият, •— да си е оси
гурил хора! А той носи от сто-

ШНь..

СВЕТЛИНИТЕ
НА ЗЕМЯТА

разказ

ла манджа в канчета и мъкне
по кината дечурлигата си. На
едното — карамелче, па друго
то — ябълка..." Всичко това бе
ше вярно — за кап.четата и децата, но младият инженер бе в
лошо настроение, ващото ош,е
преди една седм!ица трябваше,
да се върне в София, а го задържаха на строежа. Навън из
ливаха бетонената писта, в ку
хите улеи по оста и контурите
й пълзяха и се сплитаха кабе
лите), запалваха се като зегпи
звезди заритите в пръстта свет
липи. А той и тази нощ трябва
да бидува тука, защото не каза
навреме, че е проектант и не
говата работа свършва до розо
вата копирна хартия.
Радее седна до електрическа
та печка и запали цигара от ре
отапите й. Покапи младия си
колега да запушат, но Шурбаноо остана прав до прозорчето,
където скимтеше вятърът/
_ Знаеш ли какви момичета
ходят в Полския културен цен
тър? — каза. той неочаквано,
сякаш следеше някакъв несъ
ществуващ между двамата раз
говор.
Радев ме го чу. Нажежените
реотани мъркаха приспивно,
ВъзрасТцхгят инженер мислеше

за напрегнатия двадесет и чети
ричасов график. Пред очите Му
се мяркагие рошавата главица
па малкия му син, който, щом
се съб]н)и, вика първо „татко".
А младият за кой ли път през
тия дни откриваш%, че времето
може да спре, може да се задържа в един единствен миг и
човек доброволно да се заклю
чи в него. Просто така. вървиш
си една вечер и няма пито буря, пито състепо природно елек
тричество, а въздухът е изпъл
нен с неуловими заряди, с очак
вапе и светли предчувствия. От
преливагцата чаша па стадиона
ехти нестроен вик, а в късата
непозната уличка са гарирани
всевъзможни двигатели с вът
решно горене. Джипки, мсвър
тели калните километри па ме
ждуселските пътихца, коопера
тивни камиони, москвичи с не
разгадаеми номера. И шофьори
те, и пътниците са там, па ста
диона, който разлюлява пад
смълчаните квартали победния,
си ехот. Търсиш! квартирата на
един приятел, който не ти тряб
ва много, по добре ще бъде, ако го завариш в къщи. Две мо
минета са спрели в тъмния вход
па кооперацията и разгадават
със свещ тайните на електриче

...Шш

гглягь ззгга

ва да са сигурни. Утре летците
ще дирят с очи не светлините
на небето, а светлините на зем
ята. Те са отговорни за тия свет
липи.
Самосвалите опипваха с фа
рове неравния път и непрекъс
като се нижеха между бетоно
ското табло.
вия възел и летището. Двамата
— Росе, този бушон пак не е
мъже се отдръпнаха, облени от
твой... — Гласът е женственотежкото им ръмжене.
гальовен и чист, а трепетливо— Цял живот по петите ми
то пламъче ти открива един сее
теши устни.
все камиони вървят. Просто ме
преследват — зас.«!я се старият
— Мога ли да ви помогна? —
инженер.
питаш с неочаквана за тебе сме
— Душат те, дресирал си ги
лост.
— отвърна Шурбапов. Помисли
— Ако разбирате нещичко от
си колко ли обежта е строил ко
бушони...
легата му, по след като тази ве
— За един електроинженер
чер заяви, че е проектант и не
това е иай-елемвнтарпото за
говата работа е дотука, беше му
в гласа ти трепдължение
неудобно да води приятелски
ва самохвалство, за което поразговори. Сигурно са много тил
късно си припомняш с грима
обекти, Където е стъпил, пейза
са. Медиите жички са свърза
жът се е прмфниЛ. И от тия
ни, а на светлото момичетата ве
ниви ще излитат „ТУ", въртоле
село те оглеждат и та канят на ■ тите като пълни кошници ще
концерт в Полския културен
отнасят до брега усмивка н слън
център, После нак по същата г,в
уличка изпращаш момичето със
Тъмната маса па бетона виб
светещите устни. Между вас орираше между релсите на ком
ще нищо не е споделено, по сър
байпа. Старият инженер остана
цето ти този път подсказва, че
там, а младият тръгна към свет
срещата ви не е случайна и ня
липите, които тази вечер тряб
ма да се разминете чужди и без
ваше да се запалят. Сигурни чо
различни...
вешки светлини. Хората, които
— Да вървим па обекта, а?
летят- по тях гце се връщат на
— Радев бутна по рамото мла
земята. Ще се връщат за едно
дия си колега. Искаше да му ка
дете, с неговото скъпо сутрехи
же нещо хубаво, но не знаеше
но „татко", за едно мЬмиче със
какво. От пръв поглед разбра,
светещи устни.1,.
добро е момчето, от тил, дето ще
Лпдп ГАЛИНА
останат, когато трябва, н ра

За жените от средните векове
За живота и положението на
жената-селянка имаме малко
сведения в средновековните из
точни ци. Селянинът бил при
вързан към земята, към своя
I
феодален господар, обаче по от
иошение жената мъжът е имал
всички, права.
Известно е, че и нашите ор^д
новековни принцеси вършили
всички видове ръчна работа.
Кралица Елена, жената на крал
Урош дори била основала
и

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ
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... Преселението на нашите
народи към северните части
на страната е ставало главно
през Сава и Дунав. Тези пре
селвания са ставали след идва
нето на турците на Балканския
полуостров. Или турците са въ
ршили колонизация, или зарад
)к>добри условия за живот, на
шите народи сами ва се пресел
вали на севар.
Така през 1607 година голя
ма част от населението, в три
санджаката,
в Херцеговина,
Лика, и Клис, ,за да се осво
бодят от тиранията и насили
ята на турците" се'преселвали
> Бачка. която също така е
била под турска "власт. По вре
ме на Австро-турската война
тя била напълно опустошена.
По това време в Бачка са се .
ДоселилИ около 2.000 семейства от южните
краища в
страната.
. ''
•
Тази миграция е била една
от най-масовите в историята
на нашите народи. Ако се при
еме, че всЯко семейство е има
ло средно по пет члена, това
ще рече, че по това време в
Бачка са се преселили к^м
15.000 души.
Така с преселение на насе
лението по протежение на тур
скоЧмлетачката гршпща цели
ят пояс останал безлюден. Спа
хиите останали без работна
Ръка и се оплакали на босне
нския паша, „че морлаците са
си (Отишли без причина. Ца»шата свикал санджак-бейовете, за да дадат обяснение за
преселението на толкова много
хора.
Всичко това завършило със
свалянето на саиджак-бея на
Клис, който бил заточен а
Оснек.

*

... Урал дава една трета от
съветското производство на су
рово желязо и стомана. По-го
лямо участие от Урал има юж
ния
металургически
район,
който обхваща Донбас. Приднеполието и Приазовския край.
Този район дава 50 на сто от
съветското
производство на
сурово' желязо и стомана.

школа ,в която момичетата Учили да везат и да работят рап
ни други женски работи. Един
гръцки саиовник в двореца на
мерил жени-снахи и внучки -да тъчаг, предат и плетат как
то обикновените селянки.
Отлична везачка била във фа
милия та жената на деспот Углеш
Върху скъпоцена коприна тя
извезла златна Похвала на княз
Лазар, когато той загинал през
1389 година на Косово поле.
Има следи, по които може да
се заключи, че до падането на
Сърбия под турско робство де
войките от болярските домове
са възпитавани в Дубровник..
По-видни жени се обличали
каюго византийските жени. На
Запад по това време богатите
жени носили мантии, поставе
ни с астрахан. В Цариград пък
великите госпожи носили рухо
от скъпоценни материали. кои

то били окичени с живи цвето
ве и разни шевици. От накити били ценени бисерът, рубинът,
смарагдите, сафирът и др. Скъ
поцени камъни се носили не са
мо на пръстените, но с него се
кичили и поясите, които поня
кога били тежки и по 2 килог
рама, и раклите. Но тъй като
те обикновено били тежки, на
китите се слагали върху балто
ните. Тъканите най-често били
черни, зелени или сини.
Покрай византийското влия
ние върху сръбската мода са
оказали влияние и италиански
— Защо другарят Петър е с ръкавици?!...
те носии. Но и следи от сръбс
— Ще разисква за отрицателните явления в предприятието.
ко влияние могли да се забеле
жат в Цариград и Венеция. До
ри съществуват и писани доку
Димитровградска
менти за това, че в Цариград
една част от женското рухо се
носела „по сръбски начин”, а
С/
в Италия често се носили рок
ли „по славянска мода”.

т
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Мъченик но строежа
Преброих ги през прозоре ца: тридесет и саден души ра
ботеха на строежа. Довършваха една сграда отсреща Достройваше се още един етаж. Днес несто могат да се видят такива
строежи(.
Меж&у заетите един ми падна в очи: беше същинска
Пепеляшка. Всички му секараха, всички го гонеха насам-натам
Той. беше най-ведният между всичките, потен, изцапан, винаги
задъхан и куц. И все пак всички го гонеха. Не стигаше дъх
да вземе, а пели да седне, да си отпочине.
Техникът, който ръководеше го изпрати за кафе в близ
нил бюфет, а след това отново го върна да му донесе сандвич
Надзирателят го изпрати в къщи за швайс-апарат, а елепстроработникът за някакво менгеме. Работникът, който правеше
цимента искаше да си отпочине и своята работа^ също така
наЗтрапи на бедняка, който вече беше останал йгз дъх. След
това пристигна камион с чували цимент
който той трябваше
да свали. Когато .малко по-късно стигна и пясък във втори
камион, дадоха Му лопата сам да го разтовари. И така вървеше
по Цял бе-м. Там където трябваше нещо да се Занесе или донесе всички викаха изпотения бедняк, който едва се държеше
на. краката си.
Каменоделците му викнаха: „Донеси сандък с бира!"
Зидарите му наредиха: .,Донеси ни хляб и салам!"
Миста лагерите искаха да им донесе десет порции гулаш.
Стъкларят му рече „очисти всички стъкла и ми донеси
оЩе маджун!"
Дърводелецът му каза: „придръж ми тези рамки!"
Електроработникът викаше: „Донеси ми стълбата". .
След това по ред отново искаха да им бърка цимент, да
им донася цигари, фишове за тотото, да пренася тухли и чу
вали с пясък, водопроводни гърби и кофи с вода.
Човекът все повече приличаше на беден роб. Косата и
ризата му бяха изцапани от цимайта, обувките пропаднали,,
панталоните пълни с кал. А гърбът .«у беше толкова повит.,
че ве>че> не можеше да се изправи.
От състрадание доближих и го попитах: „Загцо позволя
вате толкова да ви гонят? Къде ви е достойнството бе, човек?"
Той ми отговори: „Сам им се предложих, само строежът
по-бързо ' да напредва".
„Как" ■— зачудих се. „Та нима вие не сте помощен ра
ботник?”
„Не съм” — отвърна покрусено. „Аз плащам тези хора.
Аз съм’ бъдещият жител в тази сграда.”

^(^Ьай-онъь
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— По какво познаваш, че е от „Строшена чегима”?
— По калта на ботушките.

Нещо за календара
А от какво зависи календа
рът?
От въртегнето на Земята око
ло Слънцето. И от нейното вър
тене около собствена й ос.
Всички знаят, че Зем(ята пра
ви пълно завъртване около сво
ята ос за 24 часа. А около Слън
цето за 365 денонощия, 5 часа,
48 минути, 46 секунди. Как да
отразим това в календара? Сът
ласете се, че ще бъде твърде
неудобно за всички ни една го
дина да започва в 0 часа, друга
— около 6 часа сутринта, а тре
та — към обед. Ето защо за по
голямо удобство съвременните
хора са възприели Григорианския календар с неговите висо
косни години.
Първите календари са създа
дени преди 5—6 хиляди години
от древните египтяни .Те се на
ричали „слънчеви”!. По-къс1но
били създадени „лунно,слънче
ви”. Съвременният календар
произлиза от древноримския

ОБОРА

слънчев календар, създаден по
времето на Юлий Цезар и на
речен в негова чеат Юлианскп
— в 46 година преди нашата ера. Поради неточността на Юли
анския календар, според който
годината имала 365 денонощия
и 6 часа, пролетното равноден
ствие се изместило. През 16 век
пролетта
започвала не на 21
март, а на 11 март. Грешката би
ла
поправена с въвеждането
на „носвия стил” през 1582 годи
на. Но за да не се допусне вто
ра грешка, в новия календар
били премахнати 3 високосни
години — тъкмо ония, които за
вършват с две нули и не се
делят без остатък на 400.
Разбира се, и съвременният
календар не е свършен. На все
ки 3.300 години той допуска гре
шка от едно денонощие. Но.»
тая грешка ние няма да забеле
жим, пък и учените на бъдещи,
те -столетия ще я поправят.

Текст-и рисунки
М. ПЕТРОВ
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