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Съвещание по въпросите на реформата МО СТОПАНСКАТА РЕФОРМА 

Е РЕВОЛЮЦИЯ В РАЗВИТИЕТО 

НА НАШАТА СТРАНА
БАВНО СЕ ПРИСТЪПВА 

КЪМ НОВИТЕ МЕРКИ
ИЗКАЗВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПО ПОВОД 

ОТКРИВАНЕТО НА ЗАГРЕБСКИЯ ПАНАИРРъководствата на комуната, 
обществено-политическите орга
низации и предприятията в Бо- 
еилеградсасо неотдавна проведо 
ха съвещание по въпроси за про 
веждзнето на реформата.

Всъщност съвещанието обсъ
ди два въпроса: как вървят под 
готовките и провеждането на 
реформата и какви задачи пред 
стоят през втория етап от про
веждането на стопанските меро 
приятия?

В изложението на председате 
ля на Общинския отбор на СОРН 
Славчо Сотиров и в изказвания 
та на присъствуващите проли
ча, че въпреки солидната поли
тическа подготовка провеждане 
то на реформата не отбелязва 
необходимите резултати. В пред 
приятията например много бав 
но се извършват преизчислени - 
ята. много се закъснява с ана
лизите на положението та пред 
приятията. а всичко това пречи 
за навлизането във втория етап 
от реформата, когато въз осно
ва на подообни изчисления и 
обстойни анализи може да се 
пристъпи към разрешаването 
на въпросите с работната ръка, 
хгроизводствеността и пр.

На съвещанието много място 
бе дадено на въпроса за изли- 
шека на работната ръка. Една 
обша констатация е. че такава 
работна ръка съществува във 
всички предприятия и коопера
ции. но се има въпечатленке, 
че въпросът недостатъчно е ра
зучен. Например все още няма 
оформени мерила за уволнява
не на излишека на работанта 
ръка, нито достатъчно е проу
чен въпросът с използването на 
производствените и услужните 
мощности, ксито според устано 
веното от съвещанието .сега се 
ползват само с около 50 на сто. 
При това положение въпросът 
за излишна работна ръка е още 
неразрешим.

една краткосрочна програма 
дейносгг в обласпгга

на
та комунал 

отноше 
мя-

ното стопанство. В това 
ние бе изтъкнато на' гцредно 
ото изнамирането и създаване
то на условия за разгръщане на 
нов вид производство, подобря
ване организацията на труда в 
сегашните стопански

На десети септември, Необходимо е обаче известно 
търпение, и е необходимо на 
нашите хора да се разясняват 
новите мерки, което досега не 
беше достатъчно. Затова и и- 
ма смущение у хората.

след
откриването на Загребския мо 
стрен панаир, президентът Ти 
то прие група югославски жур 
палисти и отговори ма редица 
поставени

га вървим към това да пови
шим произшоАителността 
труда и да увеличим износа, 
та, нашите хора да имат пове 
че полза от това.

н*

ПоВъпроси, 
този случай говори и за сто
панската реформа.

„За реформата, която се про 
вежда, не бих говорил обшир 
по сега. защото за това ще го 
творим друг път. Искам само 
да подчертая още веднъж, че 
всички фактори — от произт 
водителя до

организа
ции. което да има за резултат 
по-пълно използване на произ
водствените мощности, по-висо
ка производителност на1 
и обезпечаване на работни 
ста. В тази насока бе подчертаь 
но, че е необходимо и крайно 
използване на изнамерените ре 
зерви. крайна икономия и не
престанна грижа на ръководел

труда 
ме-

«ай-оттоворнцте 
Ръководни хора — трябва Да 
съзнават, че реформата непре 
менно трябва да проведем. А 
има хора. които днес не съз
нават нейното огромно значе
ние. Хората си гледат стома
ха.

вата на организациите за про
веждане на новите мероприя-

Точпо е, че вътрешното раз 
пределение у нас не е такова, 
каквото би трябвало да бъде. 
Именно реформата трябва да 
доведе до по-правилно вътре 
шно разгфеделение и до наг- 

алисти, защото и това е усло- | Раждаване на всеки човек спо 
вие за резултатно провеждане 
на реформата'.

тия.
Съвещанието още веднъж 

тъкна' необходимостта на ръко 
водките места в предприятията 
да бъдат приети хора — специ-

ИЗ-

ред неговите способности и ре 
алното допринасяме.

Получавам писма, в които 
хората се питат, защо не говоря 
за реформата,

В. В.

защотто цени 
те растели, жизненото равин
ите стояло, което е вярно. Но 
аз и сега подчертавам, че това 
е (V решение на Осмия конгрес 
и че аз и останалите другари 
говорихме в докладите, че сле 
два да предприемем решител
ни мерки за оздравяване 
нашето стопанство. Сега конк 
ретно сме обхванали 
те проблеми, защото се убедих 
ме, че частичното разрешава 
не не е резултатно, както тря 
бва.

Кенийски 

миниешър 

Ь Бел/рад

В ,,Цървена заставя," в Крагуевяц

Неотда/вна бях в Далмация 
и беседвах с другарите. Мога 
да ви кажа, че всички, с кои 
то приказвах, са за провежда 
не на реформата. Обаче те из 
гъкваха трудностите зарад кр

Искам да кажа, че досега 
бяхме такъв партньор в между 
народното разпределение, че 
от това друш имаха полза и 
обираха сметаната. Такова не
що не бива да позволявамме 
повече. Следва да станем рав
ноправен партньор.

Тази година видях, а това 
приятно ме изненада, че изло 
жителите и от високоразвити 
те страни са ое постарали да 
покажат на панаира нещо но
во. И действително са показа 
ли. Асортиментът на техните 
стоки може би не е голям, о- 
баче е много качествен.

Още повече ме зарадва, че 
на панаира видях значително 
участие на развиващите се 
страни, които и сега, и зана
пред могат да бъдат много до
бри наши партньори. Това за

на
■ На 11 т. м. в Югославия е при 

стигнал кенийски ят министър 
на външните работи Джозеф 
Мурумби по покана на държав
ния секретар на външните ра
боти «а Югославия Марко Ни- 
кезич. Кенийекият министър бе 
на посещение четири дни, през 
което време води разговори с 
югославския държавен секретар 
на външните работи Марко Ни_ 
кезич за международното поло
жение и взаимните отношения 
между Кения и Югославия.

ВСПЧкП-
аткмте срокове по преизчисл

яването и другите работи. Това 
настроение, което видях в АаД 
маштя. вярвам го има и в ця 
дата страна.

Стопанската
Според мене, стопанската ре 

форма значи революция в по- 
иататъппгото по-мощно разви 
ват го на нашата страна и пови 
Шаване на жизненото ранни
те. Разбира се, при топа поло 
жение, когато со прави един 
обрат, някой трябва да бъло 
васегиаЬг., ЯГези трудности оба 
че са временни и утре вече мо 
жем да очакваме подобрение.

реформа 
не само наш вътрешен въпрос, 
но п въпрос за нашето вклю 
чваме в международното раз
деление. Трябва да гоним бъР 
зото техническо развитие 
света, но за това трябва да съ

е

КАКВО ПРЕДСТОИ?

Съвещанието не се спря само 
върху констатациите, че прове 
ждането на новите мероприятия 
върви със закъснение. То се по 
стара да начертае ооновите на

в

здалом условия в страната си.
И сега подчертавам, че ве

че да има даване на натрупва 
пията от високопродуктившгте 
па опия, конто по са продук
тивни, без оглед на формите 
и иачшште на това даване. Се (Продължава на 2-а стр)

КАКВО СЕ ЧАКА?№ : •'(

Новите стопански мерки налагат да се анулират някои сла
бости и стопанството. Една от тлх е и дя се подменят ръководни 
те стопански кадри тъй като една значителна част от тлх са без 
соътастпл професионална подготовка. И в много случаи тъкмо 
те с.с явяват катс спирачка па по-патлтъшиил прогрес па наше
то развитие. В този смисъл и в Босилеград ека- комуна са тръг
ни по пътл па ротира н е пя неподготвените кадри.

Резултати обаче оха,е няма. Дори има случаи па сериозни 
грешки. Боейки се за своя престиж някои стопански ръководи
тели (дноектори па предприятия и управители пя земеделски 
кооперации) правят опити да изиграят тези мерки. В Горна Ли
сица управителит на земеделската кооперация и председателят 
па кооперативния съвет правят всичко възможно да се провал
ят новите стопански мерки. Понеже в този колектив има някоя 
ко излишни работни места — той оказва подкрепа па досегагч-

■М. " А/Л .Я
V 5*

• н-
* /1.

V'
■ М

пия управител..
В комуналпо-услужпо предприятие Услуга” още па 7 юли 

тази година бз обнародван конкурс за пое директор и шсф-сче- 
товодитсл. Това предложение бе прието и па събрание па тру
довия колектив. Подядени ея много заявления за вакантните ме

Конкурсната комисия чака, а старая■ ЛИ' '* !
- фШ ста — ио ис со решава, 

директор и счетоводител си стоят...
Такива примери има още.
В приведените случаи става дума за комунисти на отговорни"Ш4А •

4 постове
/■ 5? Дали първичните организации ще поставят на. дневен ред 

и тяхното поведение в провеждането па новите стопански 
мерки? др_ д.

угЖ.~ ;

Едип цех о Враня



„БРАТСТВО”

ЯНОШ КАДАР ЗАМИНАЛ 

ЗА БУДАПЕЩА
Предконгресна дейност в организациите на ССРН

ЗА КОНКРЕТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ АКЦИИ 

В ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФОРМАТА
В комюникето сеЯтгош Кадар. първият секре

тар тт Унгарската социалисти
ческа работническа партия, кой 
то по локана на президента Ти 
то прекара част от почивката 
си п Югославия, е отпътувал за

пазва,
че ..другарите Тито и Кадар са 
направили другарска размяна 
па мнения за отношенията меж 
ду двете страни и по актуални- 
те международни проблеми. И

Какво съдържа програмата за иредкоигрсспа дейност в 
организациите на ССРН в Димитровград?

подружници па ССРН от тсрито 
ринга н «общината ще се поо- 
ведат съвещания с ръководства 
та ма СОРМ по въпросите па ор 
ган шза 1(ио н мото у твърд-: даване 
па организациите и течшге ръ 
ковсдстпм. Особено внимание 
ще бъде обърнато на метода на 
работата в местните „р-амиза- 
ции. В никои организации ак
тивността е чоо още схема'И'-- 
па и формална, без участието 
па широк -кръг граждани. Така 
ва работа па местните органи
зации води и към пълно пасиви 
зпране ма отделните секции.

Значително място в предкон
гресната дейност ще заеме и из 
пра вимето на старите грешки 
ССРН. Едтго погрешно разбира- 
във връзка със зачлепяваието в 
не. че членуването в ССРН е 
свързано задължителен член
ски внос е довело до положени 
егго само 60% от избпоателите 
да бъдат включени в организа
циите на ССРН. С оглед на то
ва), че тази цифра не е дейст-ви 
телно отражение «а политичес- 
ското настроение на граждани
те. на извънредните конкурен
ции ще се предприемат всички 
мерки за включване на болхшш 
ството граждани в организаци
ите на ССРН.

В програмата са включени и 
ролята и задачите на ССРН в 
общото културно развитие на 
общината, което ще бъде пред
мет на разискване в края на го 
дината.

На разширения пленум на Об 
щинския отоор на ОСРН в Ди
митровград, който се проведе в 
началото на този месец, бе прие 
та програмата за Iпредконгресна 
та дейност в организациите па 
ССРН. Всички дискусии в осно 
вата си се свеждаха към това, 
че в предстоящия период трно- 
ва да: се премине към конкрет
ни политически акции насочени 
към определени явления и ме-

ще се обърне сериозно шгимц- 
ние и па интеграцията на даде 
ни селскостопански организа
ции, с което същевременно ще 
приключат отдавна започналите 
дискусии в това направление за 
да може да се премине към кон 
кретин решения. По всичко ли
чи че това ще бъде и една от 
най-крупните политически ак
ции па село в предконгресния 
период.

В предконгресния период ще 
се обърне внимание п на рабо
тата на самоуправителмите орга 
пн. Съвместно с Общинския син 
дпкален еь-вет ще се организи
ра системно следене на хода ма 
стопанството в комуната. За цел 
та Що се организират и събра
ния в различните дейности на 
конто ще се разисква по кон
кретни въпроси като: увелича 
ване на производителността. па 
маляЕ-лне -разходите на произвзд 
стеото, рацисчнаиизация игли. С 
оглед, че работниците от едно 
предприятие не познават поло
жението в другите предприя
тия както на зачестилите нео
фициални дискусии по този въ 
прос. Общинският отбор на 
ССРН ще организ-риа градска 
конференция на) която обстойно 
ще бъде разгледано положение 
тс. в отделните стопански орга 
чизапии и с'1 столгшето на сто- 
ланст.-х г с в комунат, изобщо. 
Събрания от подобен харак
тер ще се организират . в под- 
I у:книците на ССРН з града.

ропрингия, до които се стига в 
живота и раоотата на една сре 

Заключение -на пленума' е,Да.
че от оощауа раояс-нителна ра
бота във 
трябва да се премине към шири 
ко включване на трудещите се 
във вземането на решения, как
то и в разискванията и утвърж 
даването на конкретни становч- 
ща' в рамките на общите прин
ципи на реформата.

връзка с реформата

От срещат Тито — Ка.оар
този път беБудапеща на 12 септември т. г.

През време на- почивката в 
Югославия Кадар посети Блед, 
Любляна, остров Бриони, Кра- 
лев-ипа и води разговори с пре
зидента Тито.

констатирано
взаимното - сътрудничество се 
развива успешно и че съседски 
те отношения между двете ст
рани са много добри.Изхождайки от това, че още 

през този месец ще бъде ясно 
положението на отделните пред 
прпятия в новите условия на сто 
гганисване, предвижда се до 15 
октомври да се проведе разши
рен пленум на Общинския от
бор на ССРН. -на който ще бъде 
разгледано състоянието на на
шето стопанство и по-нататъш
ните задачи за последователно 
провеждане на стопанската ре
форма. Най-важна задача на ор 
ганлзациите на ССРН на село е 
ориент:-ровката в селскостопанс 
кото производство в новите ус
ловия. Общинският отбор на 
ССРН във връзка с това препо
ръчва да се проанализира по_ 
.нататъшното развитие на дреб 
ното животновъдство в повито 
условия става' все пемнерента- 
билно. През този период в ор
ганизациите на ССРН на село

ИЗКАЗВАНЕ НА ДР. ТИТО 

ЗА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА
Ашш 'ние постигнахме толко
ва, че хората и от .най-раави- 
тиге страни се удизляват. ко_ 
гато дойдат при нас. Но зарад 
тази динамичност в досегаш
ното развитие се явяваха и Ра 
зни отрицателни елементи, ко 
ито сега трябва да премахнем, 
за да вървим по-бързо напред. 
При това имам пред вид раз
ните несъответствия във вът
решното разпределение и вън 
шнотърговската раз.мяна, кои
то трябва да се отстранят. 
Най-съиЛествсното ври това е 
хората да възнаграждаваме 
действително според г техния 
принос. Трябва да изкореним 
това някой с различни спеку 
лативни начини да ползва пло 
ловете на чуждия труд.

Продължение от 1-ва стр.-

нас е и условие, ако желаем да 
изнасяме като високоразвита 
страна, защото условията на 
обмена с някои високоразвити 
страни са за нас значително 
трудни. Тук понякога се гле
да само това, кой кого ще из 
ползва.

Нашата реформа не е резул 
тат ма някакви по-големи пог 
репши акции в пндустриализи 
рциего на страната, 
имало е грешки и за тях ние 
говорим редица години но ня
кои сме поправили, а 
не сме. Сегашната реформа е 
резултат на бурното, динамич 
но развитие на нашата стра
на1, През изтеклите двадесет го

Истина,За нов метод в работа
та на местните 

организации някои

До края :-га този месец във 
всички местни организации и д. й.

ПРЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДР. ТИТО В НР БЪЛГАРИЯ елужено място в него. Народите, 
които се борят за свобода и не
зависимост, намират пълна под 
крепа в лицето на президента 
Тито. Всички, които желаят да 
се борят за мир, имат в нашия 
президент деен сътрудник и съ 
борец. А такива хора има мно
го по света. Дори сега са мно
зинство.

Тази политика) все до неотдзв 
на бе глас в пустиня. Сега тя е 
призната в целия свят и е стана 
ла оперативна политика на мно 
го народи. Основавайки своята 
дейност върху 
мирно съвместно съществуване 
тези народи най-ефикасно ще ус 
пеят да се освободят от подтис
ничеството и да придобият сили 
за упражняване «а положител
но въздействие върху световно 
то развитие.

гашната обстановка «а изостре
но гт да проявят максимум ак
тивност и конструктивна работа 
за да предотвратят по-нататъш 
ното изостряне на международ
ната политическа обстановка и 
избухването на нова катастро
фална война-

Тито и съвременният свят
»»гатматм1мшйямш1тйеттштптпшпншжташмгаж11шшшпш11!И1шшшнтишшшпттпттШ111п!нвтн[ннганпп!пн1шш11ттшжт

В ичеговиге пътувания, в разго 
ворите му с държавните глави 
на другите страни съществува 
една непрекъсваща нишка: за- 
1 грижеността от оживяваме да 
политиката от позицията на си 
ла. от засилването на напрегна
тостта в критичните области на 
света и от агресивната дейност

сили,

водят борба ва свобода, незави
симост. единство и прогрес.

Бдно от на1й-забележителните 
събития на нашето време е бор 
бата за независимост и оевобож 
дение на много страни и народи 
от колоштализма. Нашите наро 
ди водеха такава борба под ръ
ководството на др. Тито при най- 
трудни условия и оттам произс 
лизат големите симпатии към 
нашите народи и борбата им в 
целия свят.

Днес огромно мнозинство ог 
доскоро потиснатите народи се 
бори да запаои извоюваната сво 
бода и независимост от разни 
външни покушения посредством 
своето собствено независимо раз 
витие. Югославия, под ръковод 
ството на президента Тито, ус
тоя на най-големите изпитания 
и стана най-крааноречив при
мер за нова, как един сплотен 
народ може успешно да се бори 
за своето независимо развитие.

Народите по света сега искат 
мир. Искат го матките, слабораз 
вити народи, защото саь:|о в ус
ловията на мира могат да вол аз 
ят своята независимост и да се 
развиват. Искат го и народите 
на великите, богати страни, за
щото от войната могат да очак
ват само унищожение. Нашите 
народи, начело с президента1 Ти
то полагат всички свои сили да 
отклонят опасността от войната, 
да бъде избегнато кръвопроли
тието и унищожението, да бъде 
запазен мирът, сигурността! и 
прогресът на човечеството. При 
съществуващото разделение на 
света нашата страна остана из
вън това1 разделение, проклами 
райки политиката па необвърз- 
ване. Именно това е което Юго 
славия издигна в очите на съв
ременния свят и което на прези 
дента Тито дава достойно за-

цринципите на

на империалистическите 
които се опитват да спрат прог 
реса и развитието на' човечест
вото.

По време на неотдавнашните 
посещения в Чехословашко и 
Германската демократична ре
публика. в разговори с държа в 
ните и партийни ръководители 
в тези страни бе подчертано.

В най-трудните години за съз 
ремеяното човечество, в процес 
иа дълга и в всестранна борба 
нашият президент намери отго
вор на въпроса за национална- че на социалистическите и необ 
та' свобода яа досега зависимите 
народи, както и за въпроса на 
свободното развитие и борбата 
на всеки народ за прогрес и со
циализъм, за опазваме на све
товния мир, за осъществяването 
на мирно съвместно съществува 
Еане между народите в света.
За по-поеледователно провежда 
не ва тайи своя политика прези 
дентът Тито често прави дър
жавнически посещения в разни 
страни, за да обсъди 
ръководители съвместните лроб 
леми и въпросите за световното 
положение. По време на

вързаните страни, на всички 
прогресивни хора и движения 
е света принадлежи специална 
.роля в усилията да бъде запа
зен мирът и международните
отношения да бъдат поставени 
на нови солидни и равноправни 
основи. Такива изводи бяха най 
равени и по време на: посещЬни 
ето на югославския президент 
в Съветския съюз през месец
юни т. г.

с техните При сегашните условия поли
тиката на мирно съвместно съ
ществуване е единствената по
литика, годна да издигне делото 
на социализма, в света и да обез 
ггечи мирен, безпрепятствен ггро 
цес ва неизбежните промени в 
света. Това не е необходимо да 
се доказва, защото го потвърж 
дава всекидневната практика.

и си

редица
посещения от Джакарта и Ню 
Делхи, Адис Абеба и Кайро до 
страните на черна Африка 
лечните и да

латиноамерикански ст
рани бяха изготвениПрезидентът Тито ____  важни съв
местни документи, бе разрабо
тена’ в етапи политиката на необ 
сързвштето като световна поли 
тика. Президентът Тито 
жавник, който 
свещава на

Югославският президент Йо- 
сип Броз Тито е забележителна 
личност на съвремието. Светът 
вече го нарича посланикът на 
мира, все повече му отдава при 
знание за неуморната дейност 
по обезпечтването на) мира и 
възтържествуваието на мирно

то съвместно съществуване.
Изворът на силата на др. Ти

то е в успешната, дълготрайна 
борба на нашите 
вото

Та)зи политика впрочем 
остава да бъде обща югослав
ска политика. Именно за това 
президентът Тито винаги е ечи 
тал. че югославските интереси 
са най-добре застъпени и обезпе 

продължав ането 
у т вър жда

е дър- 
всинки сили по

делото на мира инароди, а него 
влияние в съвременния 

свят — в еднаквото положение 
на редица народи по света, кои 
то също както нашите

възтържествуваието
лизма. От него

яа социа- 
и другите най-из 

тъюнати политически деятели на 
съвременността огт

чоьш тъкмо с 
на' тагзи политика и снароди

[■ПИТр-оо
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БОСИЛЕГРАД

НАШ ИНТЕРВЮ

НЕОБХОДИМО Е ПЪЛНО ЕДИНО
ДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

НОВИТЕ СТОПАНСКИ МЕРКИ

Резервите в учебното дело са в качественото подобре ние на обучението
—- изтъкна Стоичко Ангелов, представител на Кул
турно-просветното вече на Републиканската скупщина

С оглед че последиците на 
стопанската реформа в учебно
то дело все още Нз могат да се съ
гледат, особено когато се има 
предвид, че в тазгодишния бгод 
жет на общината липсват около 
35 милиона1 динара, което сигур 
но ще доведе до известни огра 
ничения във фонда на учебното 
дело, се обърнахме към пред
ставителя на Културно-просвет 
ното вече в републиканската 
скупщина СТОИЧКО АНГЕЛОВ 
да изнесе мнението ои за вътре 
шните резерви в учебното дело 
за които все повече разисква не 
само в Босилеградска община.

По негово 'Мнение в изнамира 
него на вътрешните резерви в 
учебното дело не трябва да се 
взимат прибръзани решения, за 
щото това е един дълготраен 
процес, който изисква задълбо
чено проучване.

—Изхождайки от конкретно
то положение и материалната ба 
за на училищата в Босилеград- 
ска комуна, каза другаря Анге
лов най-големи резерви 
мират в качествено подобрение 
на обучението. Досегашната пра 
ктика показва, че възможности 
те на преподавателските колек
тиви, по-точно способностите на 
просветните работници «е бяха 
целенасочени, което се отрази и 
върху успеха на учениците. Спо 
ред изчисленията обучението на 
един ученик годишно струва 
40.000 динара. При положение, 
че той повтаря класа, разходи
те се удвояват. От друга страна 

ученик заема мя
стото на други. Това) е особено 
важно, защото (Мощностите на 
училищата в комуната са огра-

зации в някои случаи е прове 
ждано шаблонно без достатъ
чно задълбочаваме и съобраз 
яване с конкретните условия. 
Той
следва да се мине към широка 
разяснителна работа по въпро 
си за новата реформа на село 
като в тази акция докрай се 
включат земеделските коопе
рации, които да покажат гото 
вност повече от когато и да Си 
ло досега за по-съвременно ор 
ганизиране на селскостопанско 
то производство чрез кооперш 
рапе и други видове произвол 
сгвено сдружение и 
начин селския стопанин да мо 
же да използва всички предим 
ства, които му предлага рефор 
мата.

Хрнстифор Николич из
тъкна, че все още съгцеству- 

известно. 1 неразбиране 
на настъпилите промени в на 
шето стопанство. В провежда 
нето на новите стопански мер 
ки следва да се тръгва от ко 
нкретните условия в стопан
ските организации. Това 'е и 
единствената гаранция за; ус 
пешното им провеждане в до 
ло. Някои еснафски разбирани 
я — каза той_спират прогреса 
и срещу тях решително тряб
ва Да се борим. В много сто
пански организации още не са 
направени необходимите изчи 
сления във връзка с произво 
днтелността на труда и пр.

ни чеши. Следователно, 
подобри качеството на обучени
ето. ще се намалят излишните 
разходи. Резервите са ив чести 
те неоправдани осъствия на про 
светниге работници. Не разпо
лагам с данни, колко часове оа 
загубени през миналата година, 
но вярвам ако се пресметнат в 
пари надминават няколко мили 
она. От друга страна има слу
чаи някои просветни работници 
да дръжат

ако сеизтъкна, че още веднага

* повече часове отпо този предвидените, което също се от 
разява върху обучението.

Що се касае до резервите в 
материалните резерви трябва да 
се отбетежи ,че те са) минимал
ни. Това изтъквам защото сред 
ствата заделяни за обзавеждане 
на училищата досега бяха пове 
че символистичнм. Единствена 
та възможност е да1 се закрият 
някои административни места, 
които не се използват добре.

— Има мнение, че някои учи 
лища с малък брой ученици тря 
бва да се закрият?

—Том е един сложен въпрос 
който изисква задълбочено про 
учване. Наистина на територия 
та на комуната съществуват 
училища с малък брой ученици 
за които можем да кажем, че са 
скъпи. По мое мнение обаче 
зи училища са 'Необходими сог 
лед на планинския релеф, насе 
лението итн.

Накрая искам
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се на-

те-

да кажа. че 
пред просветните работници стр 
ят сложни задачи, които могат 
да се разрешат само ако техни 
те усилия бъдат «ааочени 
ра ционаяизация

по-добре организиране на 
образователната и 
ната дейност.

Винко Стоянов говори по 
въпроса за нездравите отноше 

' ния в някои стопански органи 
зании поради ссмейственост и 
неаитажиране в провеждането 
на новите стопански мерки 
В разискванията участвуваха 
и Стоян Евтимов, Иван Раден 
ков, Симо Захаоиев и др.

къмповтарящия в обучениетокъмОбщинската скупщина в Босилеград
Възпитател- 

(В. В.)
Може. би поради недостаттъ неизползвани резерви. Ревер-: 

чните подготовки, или пък по ви съществуват и в транспорт 
рали слабата дейност ма ното предприятие „Бесна коби
политическите сили, но в ла" и др. предприятия., 
провеждането на новите стопа 
пек и мерки в Босилеградско и 
ма известни затруднения. Това- 06 слабости ще тряова ДД се политическата .работа занапред

премахнат в най-кратък срок.
Предстои .жива политическа 

на дейност през този месец. До 
края на септември ще се със 
тоят събрания на Първичните 
организации по преприятия и

: У

Приеха се и заключения заИзтъкна се, че проявилите

беше и те.ма на неотдавно съ както н предложението за пи 
вата организация на работа на 
Общинския комитет на СКС 
В рамките на ОК на СКС зана 
пред ще работят пет комисии

стоялото се съвместно заседани 
е на Общинския комитет 
СКС, ОО на ССРН. ггредседате 
лите на м. о. на ССРН и др.

В анализа за дейността 
комунистите в 
на новите стопански мерки, ко 
йто изнесе председателя 
Общинската скупщина в Боси 
леград Стойне Иванов 
чертава, че политическите си
ли в комуната пропуснаха це 
нно време и макар в Босиле- 
прадско да няма примери на 
сериозни грешки — има изве 
стни пропуски. На първо мяс
то съществува известен отпор 
в цоактическоо провеждане на 

* новите мерки от страна на ня 
кои членове на Съюза на ко

па цчреждения, на които ще се о 
провеждането бсъди дейността на всеки член 

в провеждането на новите сто 
на пански мерки. Също така про 

веждането на новите мерки 
се под ще се обсъди и на събрания 

та иа подружниците и местни 
те организации на Социалисти 
чекия съюз.

и то: комисия за организашю 
шго-кадрови въпроси и метода 
на Работа на Съюза па кому 
пистите, комисия за идейна ра 
бота, комисия за обществено- 
икономически въпроси п само • 
управление, комисия 
и комисия за работа с младе
жта.

за село

В течение на първата фаза 
па провежлднето ма новите сто 
пански мерки тз Босилегралско 
но е имало някои сериозни о- 
пущеиия. Опити за покачване 
иа цените на някои произвело 
ния над предвидените рамки 
не е имало, а пазарът е бил 
снабден нормарню. Чуйствува 
ше се недостиг па някои ар
тикули, които и в страната ря 
лко се намират.

В своята дискусия Славчо 
Сотиров подчерта, че цреизчи 
сляваието в трудовите органи

В. В. — м. л Основното училище в Бистър

ПРЕД РЕБАЛАНС НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ БЮДЖЕТмунистите, които първи следва 
ше да подпомагат тези начина 
ния. Става въпрос за някои 
кадрови промени; Макар че о 
ще в началото на текущата го 
дина бате взето решение .не
квалифицираните" стопански 
Ръководители Да бъдат ротира 
ни и на техните места поставе 
ни хора със съответна подгото 
вка. Тук обаче се стигнало до 
големи Недоразумения. Особе 
но показателен в това отноше 
ние е примерът на коопераци 
ята в Горна Лисина, Управи
телят на кооперацията и още 
някои хора провалят вече зае 
ти те становища. А в коопера 
Цията е намеренр, че същоству 
ват големи неизползвани резер 
ви: съществуват двама набав 
чини, (вместо елин), двама ка 
сисри и пр. Председателят на 
кооперативния съвет обаче за 
ема

Недостигат 35 милиона динара
Новите стопански мерки по

ставят в неизвестно положение 
и без това незавидното състоя- 
Iше на общината в Босилеград. 
Боеилеградските отборници още 
сега мъчи проблема как да се 
намерят още 10 милиона динара 
бюджетни оредства!. Според ггьр 
вите сведения, макар че реба- 
ланоъТ още не |е направен 1боаиле 
градският бюджет 'ще бъде по- 
кратък” с 35 милиона динара. 
8а училищата оа определени 
средства на стойност от 133,564. 
000. за органите ма държавното 
управление 72.450.000, за общин 
сгсия съд 12.200.000 динара и ти., 
а общата сутма иа бюджетното 
потребление за тази година въз 
лидй иа 290,326.000 динара.

ра за саниране иа дълговете от 
1963/64 година, тю тези средства 
недостигат.

Изход от това) положение се 
търси и пестенето на матерна л- 
1ш сродства и в намаление броя 
на служителите. След преоценя 
пане иа положението намерено 
е, че само в общинската скуп
щина има ,,излишен” от 11 ду
ши. Също така еа разкрити ре
зерви и в някои др, служби. 
Разходите па болницата ще бъ
дат на/Малсиш докато за просве
тата и фонда за културна дей
ност няма да има намаление.

Остава открит въпроса обаче 
откъде да се намерят средства 
за повишение па1 личните дохо
ди в тези служби тьй като се 
стигна да повишение цените па 
много артикули за широко.пот
ребление?

Дали републиката ще отпусне

сггво е неакумулативно и това е 
също една от причините да ня
ма извор <на материални сред
ства. М. А.

Изправна
В минатия брой на в. „Брат

ство” на сгр. 3 в информацията 
„Приети нови максимални цени 
за отделните хранителни про
дукти” погрешно е отпечатана 
цената на огревните дтщва. Вме 
сто 7.128 динара дърва от П ка 
чество. трябва да стои 6.500 ди
нара), а за дърва от Ш качество 
вместо 6.115 динара, 5.600 ди
нара-

Иа същата страница във ве
стта ..Инспекцията по пазара в 
акция” е допусната печатна гре 
шка. Вместо 800 килограма рш- 
валено оигроие. Трябва да стои 
152 килограма.

'отрицателно становище 
по тези въпроси. Той твъ 
рди, че „в кооперацията има 
хляб за всички", че досегашни 
ят управител трябва да си о- 
стано и занапред и подобни. 
И в Здравния дом е имало опи 
ти да се изиграят новите сто

Следствие отменяването на об 
лагаието върху личните доходи, 
което беше и гла1впи)ят избор на 
бюджетни приходи за комуната 
•гози въпрос се изостря. Положо 
плето е затруднено и поради то 
ва, че общината има дълг 45 
милиона динара схг предишните 
години. В момента републиката 
й е отпуснала 38 милиона дина- изход? Босилеградокото стопнн

папски мерки — да се увели
чат личните доходи, но тези о 
пити са осуетени «а време. И 
в дома също има значителни

средства или ще се търси друг
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Още в края яха (миналата учеб 
на година много гимназиални у- 
чители чрез своето 
бяха 'запознали 
скупщина е това, че техните лич 
ни доходи в сравнение с учите
лите в основните училища и дру 
ги служещи с виеше и високо 
образование са| най-малки в ко
муната. За тази цел бе оформе
на и една комисия, която конс
татира СТ.ЩОТО.

Средните доходи на един гим 
пазиалон учител с високо обра
зование са 46.620 динара. Техни 
Те заплати се движат от 41.900 
динама до 49.500 динара- Само 
един гимназиален учител има 
лични доходи 64.300.

Такива лични доходи на гим 
иазиалните учители са много 
по-малки од средните лични до
ходи в общината. Така напри
мер служещи от I разряд заети 
в другите учреждения на общи 
ната имат среден доход 65.8С0 
динара, а в стопанството 69.500 
динара. Доходите «а учителите 
в гимназията са по-малки от те 
зи на техните колеги в другите 
учреждения с 19.180 динара и от 
тези в стопанството с 22880 ди
нара!

Това е положението, ако се 
правят сравнения в Димитров
градската община. Подобни срав 
кения със съседните комуни ше 
покажат още по-убедително не
оправданото задържане на тези 
лични доходи. Един гимназиа
лен учител в една съседна об
щина получава 65.000 динара, а 
в някои и до 70.000 динара. Тук 
разликата е с 20—25.000 динара!? 
Даже личните доходи в основно 
то училище „Моша Пияде” Ди
митровград са по високи с 2.000 
динара, отколкото в гимназията, 
а в сравнение с учителите по 
селата разлика е по_голяма. Та 
ка например един преподавател 
в XI разряд в Долна Невля по
лучава 49.300 динара, един учи
тел 52.800 динара а един ГИМ
НАЗИАЛЕН УЧИТЕЛ С ВИС- 
ШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 45.600.

муната и с това са съгласни. 
Касае се сега 
прави?

Най-отговорни обществени ръ 
ководители бяха обещали, че в 
началото на учебната година 
личните доходи на' гимназиал
ните учители обезателно ще се 
увеличат. Обаче по това време 
дойде до провеждането на но
вите стопански мерки и в тези 
нови условия бюджета на гим
назията е значително намален 
Трябва ли при тези нови обсто 
ятелства това положение да ос
тане.

Сигурно е едно, че изход от 
това положение трябва да ое 
търси. Гимназиалните учители 
са има!ли винаги на предвид ма 
термалното положение на общи 
пата и затова са службували с 
по-ниски доходи. Сега някои съ 
седни комуни, които нямат та
къв кадър им предлагат значи
телно по-високи принадлежно
сти, за да заминат в техните 
гимназии.

Крайно време е този въпрос 
правилно да се разреши и по 
този начин да' се премахнат те
зи различия между служещите 
в една и съща комуна, които 
имат едно и също образование 
и изпълняват по-равно отговор 
ни обществени задачи.

какво да се
сдружение

Общинската

Работник в ,,Механик"

НОВИНИ ОТ НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТАЗИ СЕДМИЦА - ОБУЧАВАНЕ
АД РАБОТНИЦИТЕ ОТ „МЕХДИИК“

Тази седмица в предприяти
ето ..Механик” ще започне обу 
чаването на работниците за ра
бота на новите машини за про
изводство на патент-брави. Вси 
чки подготовки за пускане в 
действие на новите машини ся 
извършени. Обаче зарад непред 
видени обективни трудности

Предприятието обаче се гами 
ра пред сериозни трудности 
главно зарад недостига нз обо
ротни средства. Преизчислени-

ята показват, че за нормална 
работа липсват общо 25.000.С00 
динара за оборотни средства.

Д-

Оо/е / 00 домакинсшЬа 

ще йолучаш Ьода
— Частните водопроводи ще бъдат включени 

в градската мрежа

Б. Николов

още не е извършен монтажа на 
всички машини. Очакват се още 

машини от Полша за
„Циле“ п „Свобода“ 

при съдията за 

нарушения
няколко
да се пристъпи към окончател
но закръгляване на рекояструк 
цията. Предприятието навреме е 
осигурило необходимите сурови 
ни за тримесечно производство 
на патент-брави. Засега липсва 
само един профил от месинг.

От тази есен Босилеград ня
ма вече да бъде „град със 7 во
допровода” както пиаа един от 
централните ежедневници. а ще 
има една обща градска мрежа.

Прокарването на общата град 
ока водопроводна мрежа, което 
започна още миналата година 
ще обедини тези резервоари в 
общата мрежа и по този начин 
ще се разреши този актуален въ 
прос. Обезпечени са водопровод 
ни тръби и строителен матери
ал на стойност от 2.400.000 дина 

и капацитетите на машините. ра, а до 20 септември ще ее.-про

веде десетдневна' трудова акция 
на населението за прокарването 
на канала.

Водопроводната мрежа ще ми 
не по улица „Георги Димитров” 
за болницата. Към 100 нови до 
м1акинетва в Босилеград ще по
лучат вода през септември тази 
есен. Включването на домакин
ствата в градската водопровод
на мрежа ще 'Струва по 30.000 
динара.

Освен това в града ще бъдат 
направени 5 обществени чешми.

М. А.

Инспектора по пазара на Око 
лпйската скупщина е предал 
заявление до съдията за нару
шения при Общинската скупщи 
на в Димитровград ггротив пред 
приятията „Циле” и ..Свобода” 
и тяхните отговорни лица зарад 
ненавременно изпращане на док 

Накрая, повече бройки «е са лади за работата на предггрияти 
нужни. Това знаят всички в ко ята. 
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Предвижда се. че първите 6 
хиляди патент-брави ще бт.дат 
произведени от 1 до 12 октом
ври. Полските специалисти ще 
изпитат качеството на бравите

Б.
тв

По следите иа документи от Втората световна война

КУИЗАИНГОВЦИТЕ ЗАД КУЛИСИТЕ
(Се в делии Андреевнч)

„Подписаният няма право да 
обсъжда и 'критикува! запове 
дите иа своя страрейшииа, но 
макар и по-млад по чин и го 
дини, той намира че се ногаз 
ват най-ооновните принципи в 
правото и правната наука: ос 
ъден съм без да е имало след 
ствне. Дори не оьм уведомен 
защо е взетю такова решение, 
нито се привеждат разпоредби 
те на закона, въз основа на ко 
ито е взето това решение. Ст 
рува ми се, че тук може да 
се каже: „има нещо гнило в 
държавата Дания” защо инак 
би се скривало всичко това. 
Ако началникът на полицията 
в Ниш не заслужава това мя 
сто уволнете го, обаче трябва 
мъжки и сръбски да се каже: 
„Уволяваме те, защото не зае 
лужаваш това място по еди-ка 
кви си причини.” Но -на №Ги- 
лорад Туфегджич никой не го 
казва това. Той трябва да си 
отиде. А защо, това го знаеса 
мо окръжният управител.

Разплатата така става по- 
безмилостна. Зад нея се крие 
борбата за власт, за престиж 
и добър пост. А когато става 
дума за това, куизлкнговците 
не признават юридическите 
принципи. Те ги зачитат и се

позовават на, тях само когато 
са угрозени, когато трябва да 
остъпят мястото си на друг. 
Такъв е и Милорад Туфегд- 
жич.
И баща си би заклал, за да 

се домогне до пост 
Осъждайки постъпката на 

окръжния управител 'той «ас 
тоява да компрометира пред 
министъра на правителството 
не само него, но и другите не
гови Сътрудници. Окръжния 
управител е 'според него са
мо оръдие в чужди ръДе а хо 
рата около иего — негови спъ 
тиици. Озлобеният полицейскки 
началник пише по-нататък: 
„Има още нещо, което госпо
дин окръжният управител не 
иска или не смее да напише 
Съществуват вагони доказател 
ства, че германската власт оа 
смее на господин окръжния 
управител и неговия сателит 
— председателя на градското 

Всичко това

щити своята чест от такива хо 
ра. /Подписания припомня, че 
би било полезно 
да се насмее на такова .реше 
ние на окръжния 
но например, че времето е мно 
го |поих(рIгоено Отколкото 
■разбират началникът на Ниш 
кото окръжие, един от първи
те граждани иа Ниш и един 
областен комендант на Сърбс 
ката областна команда, който 
и баща си би заклал ако през 
трупа му трябва да дойде 
пост.”

Значи това е причината, че 
в тези двубои зад 
не . съществуват никакви прав 
ни принципи. Всеки по-горен 
не се грижи за по-долните ста 
рей ши ни, защото е най-важен 
постът, най-важното е 
дойде до пост и да се 
възможно по-дълго. Такова е 
разбирането не само на окръ
жния управител и началника 
на полицията, но и на Йован 
Чемернкич, председател на ни 
шката община и на Филип Ди 
митриевич, комендант на об
ластното командване. И те пра 
вя всичко, за'» да останат 
своите позиции, а понеже пре

и възможне

управител,

го

до

кулисите

да се
остане

поглаварство.” 
тели на делото на Сърбия. Пп 
А писания не се противи да б-т 
де сменен от поста, зяпютп на 
мира, че трябва да бъде луд, 

\за да служи на такива пред
ставители на сръбската власт 
и на народа. Обаче моли да му 
бъде дадена възможност да за

на

каляват — то и германците им 
се сменят. (Следва)
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Гроздан обича природата и 

мокрените доени•••

— Сигурна имате добри 
ходи от ловджилъка?

—' Аз не съм ловджия зарад 
материалните доходи и нико
га за това ие оъм водил смет
ка. Аз обичам природата ж 
искрелите ловци и това ме к*. 
ра да отивам на лов . ..

— А колко зайци убихте?
Дядо Гроздан застана малко. 

Неговия приятел Петър Ми 
тов, също ловджия искаше Да 
му помогне:

— Да кажа само едно, дядо 
Гроздан никога не иска да у- 
бие заек сутрин, защото тряб 
ва да го носи през целия дек. 
Той обикновено убива заек в© 
чер, когато се връща в къщи.

— Да, — продължи дядо 
Гроздан, прав е Перо, защо да 
го мъкна през целия ден. Да 
се убие заек това не е проб
лем. Аз го убивам обикновено 
привечер когато трябва да 
се завърнем в къщи. На мен 
е нужен един заек, затова оби 
кновено убивам един, но ако 
съм обещал на някой приятел 
тогава убивам два ■..

На края от дядо Гроздан по 
искахме да ни разкажа за ня 
коя случка, която няма да бъ 
де ловджийска' но действител 
но да му се е случило. Той се 
помисли малко, а Перо иска
ше пак да му помогне:

— Кажи за вълка . . .
И дядо Гроздан ни Разказа...
Случило се това някъде на 

..Нешково”. Дядо Гроздан бил 
сам и срещнат вълк дигнал 
пушката и ранил вълка. След 
това си помислил какво да пра 
ви и ре шил ранения вълк 
жив да отвлече в селото.

— Вързах за един крак и 
потеглих из нанадолнищетто. 
Беше голям сняг и много сгуде 
но, затова бързах към селото. 
По едно време той скочи на 
мене. Веднага разбрах: въДк- 
ът е бил съвсем малко ранен 
н след това използвал случая 
и искат да <се освободи...

— ... И след това?
— Нищо, обърнах се и го 

убих. Трябва да се призная не 
говпя внезапен сй.ок ме много 
изплаши.

— А дядо Гроздан е иначе 
.Швестен като смел ловец — 
допълни Петър Мнтов.

Дядо Гроздан Марков от се 
до Желюша има сега седемде 
сет години и 45- годишен лов 
джийски стаж. Основател е на 
ловджийското дружество в 
Димитровградско. Досега е 
унищожил 600 лисици, 9 сър
ни, 5 вълка, докато за 
те кема точен отчет. Между 
ловдижиите е известен като 
твърде Аружелюбив и страс
тен ловец.

Намерихме го в петък в гос 
тилницата „Балкан". С един 
приятел седеше в ъгъла на го 
стилшщата с ракийка и ме- 
зенце и олушаше забавните 
мелодии, които 
певицата
но за гостите от село.

зайци

Реформата и селското сто иансшво
изпълняваше 

този път специалПред започване на есенпата сеитба Природата е оставила своето 
върху лицето на стареца, кой 
то пито една неделя още'Ат Идвата година 4.700.000.000 не'кг пшенично зърно
помни да е прекарал в задуш 
ните стаи. Седемдесет годиш
ния старец /изглежда съвсем 
крепко и може, както той ка 
за километри да измине 
умора.

През следващите години в 
Югославия се очаква чувстви
телно увеличаваме на селскосто 
ланската продукция, специално 
на производството на пшеница. 
Това предвиждане се базира 
върху неотдавна приетите нови 
■стопански мерки, с които значи 
телно се мени положението на 
селското стопанство в нашата

да и 700 Милиона килограма зър 
но или средно от хектар 2.240 
килограма. По отношение плодо 
творната 1962/63 година това 
трябва1 да бъде голям успех, за 
щото тогава са били засети 
2.140.000 хектара, от които бяха 
получени 4.140.000 килограма 
зърно или средно от хектар 
1930 килограма.

Големи надежди в тази круп
на акция се полагат в обществе 
ните стопанства и гароизводстве 
ното сътрудничество между коо 
перациите и земеделските сто
пани. Обществените стопанства 
трябва да засеят 450.000 хекта
ра, от които при среден добив 
3.500 килограма трябва да при
берат 1.570.000.000 килограма 
пшенично зърно. По-миналата 
година1 обществените стопанства 
бяха засели 343.000 хектара и 
при среден добив 3.200 килог
рама получиха 1.113.000.000 зър 
но. Тази година в областта на 
производственото Сътрудничест
во между земеделските коопера 
цип и земеделските производи

тели се очаква повече успех в 
засяването на тази култура. 
Според предвижданията 750.000 
хектара кооперативна и частна 
земя ще бъдат засети с пшени
ца. В сравнение с миналата го
дина това е значително увели
чение — над 250.000 хектара по 
вече. Счита се. че от споменати 
те площи ще се получат 
1.185.000.000 килограма пшеница 
при среден добив 2.500 килогра 
ма от хектар.

И земеделските стопани част
но трябва да засеят над 900.000 
хектара. В сравнение с по-мина 
лата година, когато бяха засети 
1.300.000 хектара, това е значи
телно намаление. Обаче то е оп 
равдано, защото се увеличава 
изкупуването на земята от стра 
на на обществените стопанства 
и значително се увеличават пло 
щите на организирано съвмест
но производство между коопера 
циите и частните стопани.

При такава програма е необ
ходимо да бъдат изпълнени ня-

без

Как и кога станахте ло
вец?

Ловец съм вече точно 45 го 
дини. А как съм станал ловд
жия не мога точно да отгово
ря, но вероятно 
щото много обичам природата. 
Затова през 1920 година с още 
няколко мои приятели не само 
че станах ловджия, тю и осно 
вател на ловджийското друже 
ство заедно с Йордан Влаев и 
Владимир Попов. Тогава съм 
имал 22 години и с лобов ми
навах околните планини.

икономика.
Сега цените на селскостопан

ските продукти са увеличени 
като при това особено се насър 
чава производството на галени
ца. Установените твърди цени 
на пшеницата в размер 90 до 100 
динара за килограм, с оглед на 

' качеството, обезпечават на: ггро' 
изводителите високи приходи.

Тези подобрени . условия за 
продукция

за-затова,

^ селскостопанската 
.имат вече отражение върху под 
готовките за тазгодишната сеит 
ба на есенниците. В сеитбената 
програма е предвидено 
сен да бъдат засети с пшеница 
2.100.000 хектара като се разчи
та да бъдат получени 4 мили ар

тази е-
Още дълго време дядо Гроз 

дан ни разказваше за време
то, когато той станал ловец и 
много понятни и 
случки, които не са „ловджий 
ски", но които са действителни 
преживелици на стария ловец. 
Между ловците от Димитров
градско той е известен като 
ловец на лисици.

колко условия, които ще осигу
рят успех. Необходимо е обще
ствените селоки стопанства да 
Проявят по-голяма настойчивост 
за увеличаване на продукцията 
на досегашните площи, а също 
да се снабдят с нови посредст
вом купуване на земя или взи
мане под наем. По-широко раз
гръщане

неприятни
Босилеградски авшозабележки

Спирката на Вуко
на производственото 

сътрудничество между коопера
циите и частните стопани, осчго 
вано на взаимна икономическа 
изгода, и по-съвременно обработ 
ване на земята в частния

Власина.Рейсът за Босилеград пон 
якога се превръща в същин 
ски „Аилнжанс на мечти
те". Особено по време на ня 
какви празници иди събери 

в тоя край. Така беше и в 
този петък на 10 септемв
ри ...

От Ниш до Вдали чин хан 
важеха законите по движе 
нието.

Оттук нагоре, когато сс 
поеме към Сурдулица и пла 
нината — шофьорите „опре 
делят" спирките, правят (ра 
збира се на приятели) ус
луги .. .

При Боло поле рейсът за 
Босилеград не спира. Става 
само ако трябва да вземе 
бензин. Но този път спря. 
Кондукторът не качи нови 
пътници — а прасе!

Всички зачудено се спог
ледахме когато видяхме но 
вия си спътник. Но Коле 
КолдуктсЬа [мушна) прасето 
зри багажа и го заключи,

— А бе няма много да 
квичи — започнаха комета 
рии.

-- Няма, зер...
— „Културно" прасе!
— Де не се бойте, Вуко 

не е за едно прасе ...
Пристигаме в Сурдулица. 

И макар че коидуктора обя 
ви престой от 10 минути — 
стояхме половин час. Прове 
Рих по разписанието — тръ 
гваме в точно опреденото 
време. Къде сме избързали 
с тези 30 минути — кой ще 
знае.,.

За това време Вуко влезе 
в бюфера отсреща, За) ла Да 
лД малко „т<ас"дТа пали е ту

кашен. Всичко по позна
ват ...

... Рейсът с мъка изкачва

ше завоите към 
По едно време спря. Вуко 
слезе, стисна юмруци и за
почна да се катери по стръ 
шшя брят. Пътниците нас 
лизаха около рейса, 
казваха: вълк е видял, дру

— Не мога и това точно да 
кажа. защо точно най-много 
убивам лисици, но просто ми 
прави удоволствие. Лнсинате

сек
тор също така обезпечава ус
пешно реализиране на провра“ 
мата.

Едш!
треи възможност да се из 
мъкне (и тогава, ццогато един 
ловец успее да надмине ней
ните хитрини, тогава 
твърде доволен. Това е и с 
мен. Много обичам да убия 
лисица. И през годината сигур 
по убивам до 12 лисици, до 
сега Съм убил около 600 лиси

заек, трети 
на ... Някои пък внимател 
но разглеждаха гумите на
ролелета и мнопозначитсл!
но въртяха с глави__

Неизвестността трая 20 ми 
;нути. Вуко слезе, напсува 
по шофьорски и ^натисна кАа 
ксона .. .Едва тогава узна
хме, че точно над пътя ко
рията била негова, в която 
той приготвил дърва. Обаче 
някой ги откраднал. Така е 
то — не може две дини под 
една мишница... или шоф
ьор — или селски стопанин 
(впрочем в предприятието 
където работи Вуко още сс 
говори за вътрешните ре
зерви).

В крайните седалища ма 
рейса имаше и няколко пъ 
тпика на голям градус. И 
когато цеьм 'Власина алко
холът започна да прави сво 
ето — започна да се обаж
да бай Вдаде Захариев от 
Лисипа, който коментираше 
вецчко — от семейните си 
грижи и събитията в света 
— до новите стопански мер 
ки...

Едно шише. с хубава три 
годишна лисииска ракия 
като щафета се предаваше 
от ръпе на ръце...

С първия мрак рейсът не 
УЛъРжнме се спускаше към 
Босилеград кълсто шзиатц 
и иосрсщачи с нетърпение 
очакваха своите близки ...

лиси-ги
Естествено, новите стопански 

мерки и съществуващото улес
нение оа селското стопанство от 
кри/ват нови възможности за 
значително подобряване и на ме 
ханизацията. която е твърдо 
важна“ в борбата за осъществя
ване па висока продукция и за 
намаляване па себестойността й.

остава

им. Б Николов

ЗА БЕЗПРАВНА СЕЧ НА ГОРА —
50.000 ДИНАРА

Горча от солоМапоилов С.
Луковица е наказан от съдията 
за нарушения с 50.000 динара
глоба зарад това. че преди из
вестно Бреме без одобрение па 
инспектора за горското стопан- 

,Лице’’ крайство в месността 
Горна Лукавица в свое бранище 
отсекъл 441 дърво.

Отсечените дърва въпреки то 
ва, че могат да' се използват ка 
то строителен материал Манои- 
лов използвал за ириготвяваие 
на вар и с това направил още
едно престъпление.

Това не е единствения пример 
хората да“ забравят Закона за 
запазване на горите и безправ
но да унищожават гората.

М. Андонов Б. Н.
Гора о Дк.нмтросграОско



„БРАТСТВО-

Бай Онзи за реформата

Кой за какво е учил • • •

като о хора — той постъпва кь 
то с дървета (силата 51а нави
ка!").-.

Защо и Стоян ковача не си 
гледа чука, ами се е намърдал 
в счетоводството. Изкарал е ня
как си курса и ето сега вместо 
да -върти чука — той върти пи
салката! А в града няма кой 
едпа печка! да поправи!...

А пък учителят Драган отиде 
чак в един общински център за 
Ьавеждащ по промишлеността. 
Кога ги е пекъл тия работи? Й 
колко ще може да прави анали 
зи _ за - производителността на 
труда, за внос-износ за ... а в 
селото Д. няма кой да учи де
цата. в град Н. има незаети не
колцина икономисти... Защо 
да е така?

Или пък — кой е мислил, че 
професора по история Милан 
ще стане директор на1 търгов
ско предприятие. Истина, исто
рията винаги е на цена—но тър
говията си иска комерциалиог...

Вече доста време у нас поето 
говори за) реформатаЯ1ГНО се

Говори се в Съюзната скупщи- 
в околийските и общински 

пишат вестниците, 
и кой разбира и кой не 

Затова

на, 
екугициии,
говорят
разбира какво значи, 
драги читатели (рекох и аз да 
с намеся в тези разговори. Да се 

как аз ти разбирам тиялиди 
работи.

Мисля, че реформата ка!го ос 
повно поставя — КОЙ ЗА КАК 
ВО Е УЧИЛ — това и да ра
боти!

Да речем защо Петър да е уп 
равител на една земеделска ко 
операция, когато няма ни оепов 
по образование. Истина той е 
хубав човек, изпълнителен, до
бър стопанин — по. както виж- 

мерките ва подобрение 
стопанство и той

дам от
и а селското 
разбира колкото и.. . Вярно е, 
зиа'е да употребява думи като 

комасация . .. произ
Шг-мш

арондация, 
водствено съдружие—но още не 
е почувствувал какво значи то
ва. Тия около него го крепят и 
— някак върви работата (в до
верие — когато дойде за управи 
тел не знаеше и къде да се под 
писва на документите та шефът 
на счетоводната служба му под 
оказваше. Е тия работи рефор
мата не ги тщупи. Тя казва—кой

Та. мисля докато разрешим 
когато всекитези въпроси 

дойде кз своето място (а и не
културно е да се седи на чужда 
столица!) тогава можем да гово 
рим и да се борим за ПРОИЗВО 
ДИТЕЛНОСТ. за КАЧЕСТВО, 
тогава и ще потетим повече. Тога
ва няма да има и излишек ни 
недостиг от работна ръка, защо 
то всеки ще си гледа своята ра
бота . . .

Та така. реформата, според 
мене казва — КОЙ ЗА КАКВО 
Е УЧИЛ. ТОВА И ДА РАБОТИ!

Беседа за ироблемише на младежта е Босилеград за какво е учил .. .
Или пък случая с Иван. Той 

е дърводелец, а виж. че посто
янно се вози с рейса — коидук 
тор е. Е другари защо когато 
Иван не е учил да кондуктор да 
не си гледа своята' работа? И 
вместо да се отнася към хората

ВИНАТА НОСЯТ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИ
ЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Бай Онзи
Не малко пъти се пренебрегва 

формата и съдържанието на ра 
бота с младите от страна ка об- 
ществено-лолитическите органи 
зации. а това е една' от причи
ните за слабата дейност на мла 
дежките активи и на младежи 
те в тях. Активността не може 
да се мери само с акциите по о 
правяне на пътищата, тя изис
ква своя изява и в политическа 
та дейност на организацията на 
младите, и в останалите общес
твено-политически организации 
в които младите членуват. В то 
ва отношение е за критика и 
дейността и отношение на Общи

науката', общесвено-политичесг' 
кия живот и др. Всичко това съ 
здава ония разлики на новото 
поколение.

Но ако това е един вид преди 
метво, разбира се. положително, 
никой не може да скрие оботол 
телството, че сегашната' младеж 
в Босилеградско има и свои от
рицателни прояви които не мо
гат да се отнесат към категори 
ята на „детишцните1’. Мнозина 
младежи, обикновно студенти и 
гимназисти, проявяват слаб ин 
терес към работата на младеж
ките активи и безделничат през 
ваканциите и др.

Но дали само те са виновни?
Не, само те са виновни. В то

ва отношение всички участници 
в разговора са единодушни. Об 
ществено-политическите органи 
зации на първо място не се гри 
жат много да удовлетворят ну
ждите и исканията на младите.
Истина е. че безделието е най- ” обучението, 
опасната болест за младите, но 
колко е работено да се отстрани 
тази болест? Почти в цялата ко 
муна няма нито един младежки 
дом, а в новите условия това не 
е лукс. но пряка потребност за 
културно Развлечение и сериоз
на организационна и културна 
работа.

През последните години в Бо 
силеградска комуна все повече 
ое чува мнението, че младежта 
бездгйствува. Приказва се, че 
не проявяват никаква активно-

Писма на читателите

ДЕВЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИ
ТРОВГРАД — ЗАБРАВЕН!

ст. че е невъзпитана, не учи и
ДР.

Това и бе повод да се отнесем 
до някои обществено-политиче
ски и културно-просветни рабо 
ташци и да ги помолим да се 
изкажат по тези въпроси. В раз 
говора' участвуваха просветни 
работници, които освен това зае 
мат и други длъжности и обще
ствено-политически дейци: Лю
бен Арсов, Стоичко Ангелов, Па 
найот Дойчинов, Борис Кбстади 
нов. Владимир Стоичков Винко 
Стоянов и др.

Нито едно поколение не при
лича на предишното, 
животът развитието слагат свой 
белег върху 'мислите, желания
та и постъпките на новите по
коления. Възрастните пък. ка
то критикуват младите, обикно 
вено изхождат от своето мина
ло време, от нормзгге ,които то
гава са били валидни за пове
дението и стремленията на' мла
дежта. Невъзможно е внукът да 
прилича в поведението си на 
своя дядо когато той е бил на 
15—16 годишна възр_аст.

Може би това свободно въз
произвеждане на разговорите е 
есенция на всичко казано от хо 
рата. които беседваха 
въпроса: дали новото поколение 
е действително толкова бездей- 
ствено и лошо. Може би на ня
кой ще звучи като неоправдана 
защита на

вото, прави се прием при пред
седателя на общината, посеща
ват се паметниците на загинали 
те във войната, уреждат срещи 
между футб. отбори и подобно. 
Мисля, че и нашите обществе
но-политически 
комуната са могли и кай-скром 
но, но да отпразнуват тази свет 
ла дата от нашата най-нова ис 
тория. Тези празненства се съв 
падат и с началото на учебната 
година и могат всяка година в 
училищата да се устройват про 
грамп и да се говори за нашето 
народоосвободително движение. 
Подобни празненства би имали

значение

Другарю редактор,

Преди няколко дена' пътувах 
в Пирот и видях, че градът бе 
изпълнен с държавни знаме
на!. Запитах да не е това послу- 
чай местния панаир, обаче хо
рата ми отговориха, че на 8 сеп 
тември е освободен Пирот. От 
вестник „Братство” видях, че и 
Димитровград е освободен на 
същата дата. Интересува ме, за
що в Димитровград тази година 
датата на освобождението от фа 

че възпитанието върви редом с шизна не е отбелязана нито с
една културно-забавна програ
ма или поне да са изтъкнати дър 
жавни знамена, както в Пирот.

Известно ми е, че много гла
дове в Сърбия датата на осво
бождението си от фашизма праз 
нуват като свой най-голям праз 
ник. На този ден се разделят на 
гради за най-успешни творби в 

В. Вел. областта на науката из изкуст-
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организации в
нския комитет на Съюза на мла 
дежта. който без особена наход 
чивост пристъпва към разреша 
ването на проблемите. А за по
стъпките на младите носят ви
на и родителите и просветните 
рабоници. част от които забравя

защото

Разговорът общо гледано бе 
достатъчно делови. Но той мо
же да остане само разговор при 
закрити врата', ако не се направ 
ят някои изводи във форумите 
и не се притъпи към по-широ
ка акция за активиране на мла
дежта .

голямо възпитателно 
за нашата младеж.

Малко е за очудване, че та
къв значителен празник е заб
равен само след 20 години.

П. Р. студент 
Димитровград

«шкхявшн!»!шваш!1!нкюмшгапттш1ппштм1шш1
глушваше звуковете. На летеца 
се струваше, че той завинаги се 
е сякаш освободил от влйсггта на 
Земята от всички земни закони. 
Можеше спокойно да пътува в 
безкрая на Вселената, закрит 
очи, като чувствува едва ггьлзга 
щото се движение на! ракетата.

По ракетата не е безкрайна 
във времето. С някакво краич0 
от съзнанието си летецът разби 
раше. че спокойствието е равно 
силно на смърт и че той, чове
кът, е също тъй смъртен, както 
и този сложен металичен снар
яд. който го отнасяше в Галак
тиката.

Той с усилие на волята си от
вори очи, отново погледна ча
совника, -чу тихите и настойчи
ви сигнали от зем|ята, които при 
личаха на сърдито бръмчене яз 
оси. и натисна лоста на спирач 
ката.

Земята взе да се разгаря, све 
тлината «а Слънцето стана п0 
ярка. Под кабината в неизме
римата дълбочина и мъгла с®очертания

РАЗКАЗ Косшаншин Паусшовскивърху

Стар ръкописония хулиганчета 
от малък мащаб, които правят 
малки произшествия на улица
та, в училището или в киноза
лата, но не е така. Ра&говорът 
който бе воден изключва 
тенията. а има предвид поколе 
името в цялост.

— Днешната младеж

Летецът мислеше, че би му би 
ло по-леко. ако не беше сам. 
Не, сигурно би му било по-стра 
шно. Той, как да е. се беше при 
мирил с мисълта за ообствната 
си гибел, но не искаше -а уми 
ра заедно с него и друг човек. 
Ако този човек беше заедно с 
него в кабината, летецът сигур
но най-много щеше да се стра
хува да не би втория човек да 
почне да си спомня как в род
ния му край, нейде в Ливади, о- 
пушват градините от пролетна 
та слана. Или внезапно ето тук. 
в безнадежноотга на всемирното 
пространство да не обикне пак 
милата земя. Той отдавна я бе
ше забравил. Той и не беше ос
тавил на земята нито близки, 
нито приятели. Това см1яташе 
иай-важно за себе си в безумно 
опасната работа, каквато е по
летът в космоса. Но сега. кога 
то се отдалечаваше шеметно от 
земята-, той внезапно би почув
ствувал нежността на топлата 
женска длан върху устните си. 
И този час, подобно взрив, дъл 
боко и стремително би се вър
нала -при него любовта. И той би 
завикал от отчаяние и от сила 
та на тази възвърната любов.

мислеше летецът. 
— че съм съвсем сам, че в ця
лото това вечно пространство аз 
съм пръв”.

Но като мислеше така. той се

Летецът беше откъснат от Зе 
мята захвърлен във всемирно
то пространство, той имаше мно 
го малка надежда да се върне 
„у дома”.

„Свой дом” той наричаше ста 
рата мила Земя. Там вълни се 
плискаха на брега, миришеше 
на копър, каменистите пътища 
блестяха от слънцето, 
скачаха на въже.

От врем ена време летецът гу 
беше тегло. Припадъкът — той 
му се струваше макар и невиди
мо. но живо същество 
косваше до него, но летецът 
го отстраняваше с лека ръка и 
припадъкът, изглежда, също из 
губил тегло се — спираше в не 
решителност.

НЬподвижното

се лъжеше сам. Разбира се, той 
ще загине, но никой няма да 
види смъртта му и никой след 
столетия няма да’ узнае кого е 
зовял той в последния си пред- 
омъртен миг.

Летецът чакаше времето, оп
ределено за опущаяе. Още там, 
на Земята, времето за спухца- 
не беше преаметнато с точност

изклю

показва
стремеж към по-широко обмис
ляне на живота', което се 
от промените в обществения 
вот, от новото им място 

Някогашните

налага 
жи

в него 
поколения е въл децата

нувал въпросът: какви 
Съвременният

до една стотна от секундата:.
Той погледна часовника и се 

усмихна. Абсурд! Часовниците 
делят времето на равни промеж 
дутьци, а дук, във Вселената, 
не е имало време, няма1 и няма 
да има. Има само движение.

Времето съществува само на 
Земята. Измислили са го хора
та. за да затворят херметически 
в него своя живот. Защо?

— Такъв е редът! — безпо
мощно помисли летецът, но ту
такси съобрази, че би било уда 
чно, ако Шекспир, да предполо 
жим. живееше безкрайно и пи 
шеше безброй пиеси една след 
друга.

Изобщо безсмъртието би било 
най-голямото мъчение и най-гол 
ямото нещастие за човека- Как 
ще се радваш на всяка нова пр° 
лет, яко знаеш, че те са хиляди 
милиони и че колкото и изклю 
чителен да е ©дин -миг на1 Земя
та, той рано или : 
повтори? И не само

В цепене! сието

да са. 
младеж размиш

лява и какво ще стане, как ще 
живее и ще разрешава цсобле- 
мите си самостоятелно без 
вата се додядо

илинякогашна задруга
поне големичко семейство. А то 
зи стремеж към 
ност го влече към редица поле 
зни почини, които не всякога са 
разбираеми за 

Мнение на

самюстоятел -

мярнаха размитите __
на Африка, прилични на 
нигеъв етикет върху училищна

възрастните. пространство 
стоеше зад прозорците на летя 
щата кабина като летаргия. То 
нямаше ни качало, ни край. Са 
м1о звездите напрегнато пламтя
ха през тази непроницаема нощ 
на всемира и напомняха преко 
мерно втренчени очи.

В кабината беше топло, но ги 
белният космически студ гър
меше отвън и като блестеше в

участниците в раз 
говора е, че младите сега 
но съзрянат. Вече по-ра 

петнадесетго 
дишни те знаят по_определено 
какво искат от живота каква 
професия трябва да гонят. Ня
кога хоризонтите за професио
налната насоченост Ьяха 
рем ограничени, а Чега) 
младеж има свое оформено поч 
ти мнение аа професиите и опие 
делена наклоиост към една или 
друга от тях. От друга страна 
равнището на общественото раз 
витие го тласка към многостра-

карта.
Тежестта се върна. Летецъ 

й, като лека 
Тойизпита връщането 

въздишка, като спасение, 
помисли, че ако му е съдено Да 
загине, това ще стане не тук. 
мъртвата самота! на всимерното 
пространство, а на милата Земя. 
И може би в последния мит __ 

мириса на разроведа- 
влагкея.

в
съв-

вегзки той
■черни зиг-за.ги, догонваше ра
кетата-

Летецът ое вцепени. Той не мо 
жеше да събере разхвърлените 
си безтегловни мисли. Понякога 
те се мятаха като прашинки в 
слънчев лъч.

ще усети
та от удара! пръст — 
свеж, приличен на отвара 
лай-кучка и мента.

Вцепенението му 
мина. Земята се носеше срещу 
него отдолу нагоре, наруягана"

, .Добре

късно ще се 
веднъж, 

нарастеше, за-
нни интереси: разширяване «а 
знанията от Много области на



БР АТСТВО” Т

СТЪЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕ 

ПОКОЛЕНИЯ ИЛИ...
ЮБИЛЕЙНО

Сега' Ти ои на двадесет години,
>в разгара ма възхода устремен. 
Грейнало небе — очи сини 
се усмихват на деня всепобеден. кадър между гимназиите в СР 

Сърбия. И тези хора макар и с 
лични доходи

забранява посещението на кино 
и други културно-забавни прог 
рами в културния дом. Трябва 
да се има предвид, че самю тол 
кова са заловили служещите от 
Културния дом на място, а има 
още такива, които с некултур-1 
ното си поведение, пречат на 
останалите зрители да следят 
програмите в Културния дом. 
Същите тези ученици са пре
върнали в клозет задния вход 
на дома:. Не говори ли това, че 
и когато им са даде възможност 
за културно развлечение, също 
то използват некултурно. От 
друта страна от изказването на 
учениците може да се заключи 
че някой външен, а че самите 
те. е длъжен да се старае за ор 
тонизирането на културно-забтв 
стая живот в града:. Не са ли 
учснищп е и студентите тия. ко 
иго дори трябва да измъкнат 
възрастните и пенсионерите от 
Задушния и мръсен обществен 
клуб, от хазардните ипри и така 
да се каже, да ги преселят «а 
културно място. Не може да се 
каже, че димитровградчани ня
май акива традиционни култур 
ни навици. Изпълващата се до
край зала на културния дом ка1 
всяко- представление на Ниш- 
кия театър или други г >стуьа- 
нкя е най-добро потзърждение 
на горната констатация.

Зачестилите явления на хули 
ганство между някои ученици 
от гим|назията в Димитровград, 
накараха училищния съвет на 
гимназията да организира една 
среща на родители и учители с 
учениците, които нарушават ос 
новките правила на тази обпа- 
зователна институция. Непооред 
стван повод за тази среща бе
ше нарушаването на една на
редба на гимназията в края на 
миналата учебна година, с коя
то се забранява на учениците 
да посещават 
обществен 
град, който всъщност служи са 
мо за игра! на карти, билярд, та 
бла итн. Двадесет и шест учени 
ка от гимназията въпреки забра 
ната са били редовни посетите 
ли на обществения клуб и актив 
ни играчи на1 билярд и карти.

далеч по-низки 
от която и да! е гимназия в око 
лията (да вземем само нея) дис 
циплинирано останат 
пост само затова, защото имат 
пълно разбиране за! възможнос 
тите на нашата все още нераз 
вита комуна. И вместо да'се пол 

признанието на общест-

Градчето помни Твоето дохаждане 
по изстрели и телефонни жици изпокъсани 
Видях в мига ка Твойто раждане 
стоманени мъже със рани незарас-нали.

на своя

Ехтя площадчето от лозунги 
Изскубна се един сподавен 
разпръсна се из улиците тесни, 
понесе оня миг. тържествен.и велик...

зват с
вото. на средата, в която живе
ят, е признанието на ония, кои 
то учат и възпитават, по нечия 
логика, те са длъжни да слу
шат най-вулгарни изрази. И 
всичко това, за! съжаление, ста 
ва в им!ето иа демокрацията.

и песни.
вик,

така наречения 
клуб в Димитров-

Затракака след туй натъпкани вагони, 
поели през пепелища, угарки, дим . . 
Един народ бе гъргнал да догони 
идеал осезаем, чо невидим.

I

„Защо ви викат, другарю 
учител, тракторист 

и шофьор“ ...
Напуквани длани. Реки от пот 
потекоха ежедневно в набъбнали жили, 
и станаха кръвта на твоя народ.

1 извор на пови, нечувани сили.

Трябваше, но не всички 
почервеняха

Накъде води така разбирана 
та свобода и демокрация показ 

изказването на директора 
на гимназията Методи Георгиев 
за поведението на ученика Ово- 
бода(н Алкесич. На час пред вси 

ученици „героят” на 
зията става и отпраяв към един 

следния въпрос;

ва и
Срещата трябваше да послу

жи (поне така очакваха учите 
лите) като договор, какви мер
ки да -се предприемат, за да се 
пресече едно твърде отрицател 
но явление, което може да има 
непоправими последици. Покрай 
мнението на учителите, по-точ
но на учителската комисия, коя 
то е водила следствието, и на ро 
дителите. трябЕаше да се изка
жат прдеставителите на младеж 
ката организация от гимназия
та, на Общинския комитет на 
Съюза -на! младежта, и най-сет
не и провинилите 
И докато представителят в Кул 
тур-но-проеветното вече на Съюз 
ната камара Райко Зарков, учи 
телите иродителите се изказва
ха един след друг е цел да съг 
ласуват действията си към едно 
правилно и целенасочено възпи 
тание «а младото поколение, с 
цел да ликвидират погрешно раз 
браното понятие за демокрация 
и свобода, да докажат, че хули 
ганщината няма нищо общо с де 
мокрацията и гражданските нор 
ми на! поведение, от ъгъла в 
който се намираха провинилите 
се ученици се чуваше само смях 
и крайно неприлични реплики 
по адрес на дискутантите. На 
някои от тях като че беше отек 
чително да слушат, като че тези 
тежки обвинения не се снасяха 
до тях и те съвсем нормално 
седяха, обърнати с гьрб.

Всички се червеха, докато се 
изнасяха данни и доказателства 
за тяхното поведение, данни за 
усилията' на Общинската скуп
щина и на учителския колектив 
да задържи с мъка 
най-под готвен

гимна-Днес в Твоите двадесет години, 
пронизана от гордост, вяра, оптимизъм, 
станала си (родилка бременна, 
поела път към комунизъм.

чки

от учителите 
Другарю учител, защо ви ви

кат шофьор и тракторист. . -
Можем ли един ученик от IV 

гимназията, равяопра-: 
трахкда-нин, с право на глас, 

с право да избира и да бъде из 
биран във всички представител 

органи да наречем невинно 
Единствено

Стефап Николов клас на 
вен Думата има Съюзът 

на младежта
ПРОЩАЛНА ПЕСЕН ни

палаво момченце? 
негово оправдание за такава по 

такава свобода са

Не случайно особено внимание 
па възпитанието и работата на 
-младежта бе обърнато и на VIII 
конгрес «а Съюза на югослав
ските комунисти. Веднага след 
конгреса, в духа на неговите за 
клгочения, обществено-полити
ческите организации в Димит
ровград — Оьгозът на комунис
тите и Социалистическия съюз. 
направиха и програми за своята 
работа сред младежта, по-точно 
програми за оказване на помощ 
досега е имала и конгретни ре
зултати. За -никого не е тайна, 
че нещо липсва в организации
те на младежта, липсва на пър 
во място активност, организира' 
кост. дейно участие в обществе 
но-иксномичесхия живот на ко
муната и одраната. Надяваме 
се. че след тази малка афера в 

"Димитровград Общинският ко
митет на Съюза на младежта и 
младежката организация в гим
назията ще предприемат извест 
ни мерки за заздравяване на 
своите редици. Още повече, че 
дори -и отделни младежки ръ
ководители, като ученика Сво
боден Кръстич, председател на 
класовата общност имат такова 
отношение към организацията, 
че не заслужават да бъдат дори 
и нейни членове. Какво говори 
неговото изказване на събрание 
То на младежката организация 
в гимназията, че за него не е 
важно да ли ще бъде член «а 
Съюза на младежта или на Сью 
за на комунистите, че членува
нето в тези организации пред
ставлявало за иего само бреме, 
освобо леда палето от което само 
ще допринесе той да се отдаде 
изключително на науката, освен 
че този човек съвсем случайно 
е попаднал в тази организация 
и станал дори и ръководител.

Накрая да заключим недоизка 
зялото заглавие: това не е никак 
по стълкновение между две по
коления, както обикновено уп- 
■ростлват работите носителите на 
такива отрицателни прояви, но 
е стълкновение между правилно 
то разбиране- на образа и мора
ла на ученика и прогрешно раз
браното понятие за свобода и 
демокрация, стълкновение меж 
ду общоприетите норми на пово 
денис в едно социалистическо 
общество и опитите за тяхното 
вулгаризнране и извращаване.

Епилогът иа тази афера още 
не е -известен. Но ако не пита
ме да доживеем втора Баня лу
ка трябва да окажем пълна под 
крепа на решенията на учител
ския съвет иа гимназията.

се ученици. стъпка е. че
позволили някои учители от 

гимназията. Но сведенията, че 
I клас на гимназията то 

със същото поведе

Не се взехме. Душата се разплака, 
стоя замислен край селската ограда 
и виждам как някой кавалер те чака 
я ти пристъпваш чедно -нежна, млада.

му

още от 
зи ученик е 
ние, са достатъчно убедителни, 
че такава среща1, такава синхо- 
ринизирана акция на този все 

триъгълник е
Тогаз не исках нищо да ти кажа, 
последен път погледнах те с въздишка 
и усетих как лицето ми набъбва 
от кръв кипгпца, мъст кръвнишка.

още о-ма-гьосан 
била нужна ммого по-рано.

Трябва да се каже. че почти 
всич.ки провинили се ученици в 

писмени, и устни изяв 
комисията на гимна 

изразяват някакво раз-

своите иНавьнка паднал беше първи мрак 
■'а вятър тихо клоните люлее) 
един младеж на моите години 
безгрижно, хрохотно се смее . . ,

ления пред
влята
кайване и дават признания 
направените грешки, 
един от присъствуващите

срещата с убеждение, че 
има

за
Но нито

не на
пусна

тр-щ признания_____________
КОСТ Ти НЯКОИ ОТТЯХ "зер‘111
и крайно вулгарен цинизъм: Ето 
какво е „мокреното” признание 
на Свободан 
от IV клас -на гимназията;

Във вашата ценна наред 
съм позабравил,

На любовта цветът увехна 
и никога не ще се разцъфти, 
ликът ти край оградата остана — 
сърцето ми в огън пламти.

иокре-

Кръстич, ученик

Не се взехме. Сърце се разплака 
В чернило и болка мислите обви, 
със сянката си тъжна разходка направих 

тогава ке те забравих
ба, която доста 
частично се сещам за един иа- 
сус. който, може би. ще бъде 
фатален за мене”...

Не звучи ли това к:ато откри 
то -предизвикателство, иронизп 

образователна

■но и

Александър Дънков събрания
професионален

ране към една
]111111111111111111И>111Ш111111111Н111111 ||||111111111111111111111111М1111111Н>- институция?! Ще повярват ли

на първо място неговите родите 
той каитсина е забравил

111Ш11Ш11Ш1111111Н1111Ш11Ш1ШШШ1ШИ11Ш11Ш Ш111П1.................................................... .
ли, че
нареждането, че за учениците е 
забранен входа в обществения 
клуб?

тази планина! и да се мисли за 
пепеляшка!- изпъдена от къщи, 
тичаше към него. Тя се задъх
ваше. Веднага разбра, че там ле 
жи
и не изтриваше 
се ронеха от побледнелите й бу 
зи и капеха тю ръцете и светла 
та й рокля. Но след всяка 
за очите иа момичето сияеха все 
по-силно и по-силно.

разхвърлени като пръски злат 
на вода венчета от жълтуга.

закони, 
пелената от облаци

ки всички физически
носеше се в 
и оловния блясък на моретата.

— Кого ще срешна пръв иа 
Земята? — помисли той и иео 

себе си запя макар

А над глога и жълтугата свет 
небето. На него, на оиа- 

височииа, където 
малко беше той. бяха за

лееше 
зи страшна 

преди
стигнали облаци, подобни на ро

паднал летец. Тя плашеше 
сълзите си. Те Липсата па младежки 

дом не може да бъде 
оправдапие

чаквано за 
да знаеше добре ,че не бива да 

Той пееше първото. зови пера.
Пиеше му се. Той беше оста- 

манерката в кабината.
Нейде далеч, комай на края 

на Земята изкукурига петел, а 
хр-аситите зацвъртя. като 

въртеше, някаква дребна птица 
с червено гърло.

— Земята! — рече летецът и 
листата! на глога. — 

Може би

прави това. 
което му дойде на ум.

съл

На стария* Калужски път, на 
четирсет и девета верега.. .

Приземи се той не на стария 
Калужски път, а нейде в пла
нините, 
нал

Едно от оправданията е и лип 
Когато се опомни летецът пи сата на младежки дом1,, юли как 

дя в тези очи всичко хубаво. то казват учениците, щом като 
което можеше да! чака от живо няма дом, ние сме принудени да 

• синева и блясък, и нежност, тхосещашаме обществения клуо.
На всички е известно, че в Ди 
митровграД не от вчера се вод
ят дискусии за изграждане на 
младежки дом. Вярно е и това. 
което изнесоха учениците,,' не 

година им обещават, че

вил

сев
Очевидно беше натке- 

лоСта иа спирачката мал 
т--яб ва

та:
и страх за неговия живот, и о- 
бич. също така плаха като всп- 

съвсем дребното пла-
ко побрано, отколкото 
ше. поглади 

Скоро ще се свечери, 
ще запеят славеите.

чето на
тшнеко цвете, което го гьдслич 
каше по бузата'.

Олюлявайки се тежко, той из 
лезе от кабината, падна върху

каменис- велка
и техния въпрос ще бъде -раз
решен. Но всяка година има по 

по-важно от мла-

Земята! — повтори той по 
желязна буца

Вие оттам ли? — попита шоп 
нешке-м момичето.

— Да. Оттам.
— Ще пи помогна. Да вършим! 

— рече то. като продължаваше 
да плаче.

нагряната от слънце 
та зем<я и така лежа неподви- 

часа. Чак в края
високо и тежка 
заседна на гърлото му. Той пла 
чеше без да скрива 
Плачеше и мислеше, че има пра 
во на това. Никога досега той 
не знаеше, не беше виждал, не 

Земята о тъй

жен няколко 
на деня, когато слънцето взе да 
клони на залез, той се помърд- 

очи и се ослуша.

нещо много 
дежкип дом. Тази година не мо 
же дори и да се мисли за такова 

Имаме предвид бгод 
Не можем

сълзите.

на, отвори 
Стори му се. че слънчевата свет 
липа шуми приспивно и равно
мерно. Този загадъчен звук го 
накара да’ седне тежко и да се

начинание, 
зкета иа общината, 
обаче да се съгласим с мнение 
то иа учениците, че липсата на 

дом е единствената

ръка.
Той я хвана и изведнъж при
тисна до нея разплаканите си 
очи.

—Летецът му подадебеше мислил, че 
трогателна и тъй нежна.

рече— За една -минута. .. 
той бавн-о и се опря. — За' една 
минута живот иа тази земя ще 

За една минута!
Виеше му се овят. В шубраки 

бяло и ле

младежки
пришиха за такова' тяхно пове
дение. Младежки дом не съгцест 
вува пече двадесет години, но 
в што един -випуск от гимназия
та не е създавал такива пробле 
ми. Кол1сото и да| ровим архиви 
те. не мЪжем да намерим, че от 
113граледадето да Културния дом 
в Димитровград 
освобождението) е бил забраня 
пан входа иа ученици от гимна 
зията’. Тази година доживяхме 
и топа. На седем ученика ог тим 

(I П, и Ш клас) и на

огледа.
— Земята! — рече летецът, ка 

то се опитваше да стане. — Ти 
си Земята! Ти си радостта!!

През цялото време му се Бие
ше овят.

Той лежеше в храстите на ни 
сък цъфнал глог върху склона 
на планината, който слизаше ка 
то отвесна) стена в морето. Той 
спокойно гонеше към подножие

прзрачни

дам всичко.

то се мяра 1а нещо, — 
ко. — и той извика: 

— Насам, при мене

Д. Йотов — Б. Николов
то на тази планина 
вълни. От тези вълни минава
ха по листата на глога слаби от 
блясъци.

— Да, да. да — бързо повтаря 
ше момичето, ие разбира-йхеи за

— Облег

зовеше някого, 
че само без

Той викаше, 
но му се струваше, 
помощно шепне. Не чуваше соб 
отвелия си гла!с.

(веднага след
какво говори летецът, 
пете сс па мохге. Аз съм силнаСинева се простираше наоко

ло от Земята до зенита — гъста 
и леко мгьглйваа, родена от гол 
ямото безветрие ага южната бла 
гословеиа страна.

Не видя как 
момиченце ка дванайсети- Лотецът погледна Ухл-абички-едно

на години — обикновено мечта 
момиченце, което обича те й загорели ръце, покрити с 

лунички, и ги помилва.
гшзията
двама студенти за един месец сетела го

па се скита по склоновете па
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ЗА ПЪРВИТЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯЗЛОБОДНЕВНА ЯН ХУШЧЛ (Полша) ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

ПРЕПОРЪКА служили за печатането на ггьр 
вия служебен вестник. Метални 
те букви се появяват в Корея 
през 1403 година. Китайците си 
служели с печатницата много 
години преди европейците не са 
мо за печатане на вестници, но 
и на книги. В Пекинската народ 
иа библиотека и днес бе съхра
няват 4,200000 книги, печатани 
по времето иа първите китай
ски династии. Ксилографията и 
цветната литография дали въз
можност да се отпечатат книги 
на завидно техническо равни
ще. Твърде развитата печатар
ска техника в Китай довела и 
до появяването на първите пе
чатни парични знаци през 1261 
година. Китайците също първи 
са имали уред. подобен на' днеш 
ния компас, първи открили ба
рута и тн.

Китайците първи знаели за 
свилата и порцулана. Нитхан, 
виден познавач на' китайската 
наука и техника, твърдят че в 
Китай се знаело за желязото 
и стоманата още преди нашата 
ера’ (леене на стомана в Евро- 
става през 14 век). В Китай са 
намерени калъпи за правене на 
секира ощ еот 400 година преди 
нашата ера'.

Малко изобретения, известни 
■па днешната цивилизация водят 
потеклото си от Европа, По вре 
мето, когагго били направени ко 
лелото, воденицата, колата, хар 

тхеч агиицата!.

.. че оризът в Европа1 преснел
ВеликиД-ълго вече между мене и директора па кооперация „Бо- 

" Маевски съществува караница. Директорът най-сетне ре)
от Азия Александър

военните ои походи погуш
ши да прекрати това. Повика ме на другарски разговор с чашка 
кафе и чашка ракия.

след
Аоня. Гърците и римляните пра компаса.тията,

барута, парите — Европа била 
населена с примитивни, техни
чески изостанали народи. В тези 
открития Европа не е участву
вала и почти с нищо не е спомог 
нала в слаганото на основите на 
съвременната цивилизация.

— Пан Пегасик, обичам, искреността— кала той. —■ Вече) 
съм загубил надежда. Аз и вид никога няма да се разберем. где 
потърся друг счетоводител . .. Са-чо, аз не искам да ои навредя. 
защото имате жена, дъгцеря, камък в бъбреКщте ...

— Благодаря за вниманието . ..
— Няма нужда. Винаги съм бил благосклонен към хората! 

Рто ви препоръка за директора па кооперация „Осния" Вионев- 
о*си ... IА з и той сме познати и моето писмо ще подсйстоуа а...

Взех плика с препоръката и следващата сутрин седях на
среща на Вишнево геи, като разглеасдат неговата физиономия с 
двят на варено цвекло.

Той отвори плнка, внимателно прочете писмото и се ус
михна добродушно. След няколко дни вече работех като счето
водител на. кооперация „СОчия”.

Но работата се обърка. След един месец и между мене и 
Вишневски се стигна до разправии, същите! кагсто огшя, които 
толкова грг<жи ми създадоха в „Ботуш". Миналата седмица 
стана една неприятна сцена. Директорът ме повика е кабинета 
си « веднага заггочна да се кара-

ч
— Заблудихте л)', пан Пегасик!
— Аз ?!
— Да! Човек не може да ви познае. Изменихте се съвсем, 

а аз от вас очаквах нещо съвсем друго. ..

вели от ориза гъсто питие и го 
употребявали като лекарство.

***

,чс през 1805 година Държав 
нага болница в Белград имала 
само 1 лекар — Драга Локич. 
Тя е и първата жена-лекар в 
Сърбия.

Първата хартия

Все до края на Средните веко 
вс няколко извъневропейски ци 
вилизации били далеч по-нап
ред в техническо и научно отио 
шеггие от европейските народи. 
От памтивека европейците ..ку
пували” знание от Изтока. От 
азиатските народи те учили сел 
ско стопанство, философия и др.

Почти всички научни завоева 
иия от старото време са' никна
ли в Китай и Индия, а арабите 
били незаменими посредници в 
пренасянето на тези познания з 
останалия свят.

Хартията, която изтласкала 
папируса и пергамента, в Евро
па се явила през 1109 година в 
Палермо, а във Франция едва 
през 1.350 година’. Китайците са 
употребявали хартията цели 10 
векове преди. Интересно е също 
така по кой начин арабите дош 
ли до хартията. Това станало 
през 751 година след голямата 
битка при Талес в горното тече 
ние на река Сир-Даря. където 
арабаските войски счпълно раз
били войските на китайския 
цар. Между многобройните вое 
нкопланици някои знаели да 
правят хартия. Те били отведе
ни в Самарканд, който набързо 
се превърнал е голям център за 
производство на хартия. Оттук 
този опит бил пренесен в Баг
дад. Тибсриад. ДамЛск, Трипо- 
лис.

*«»

.. . че медал за непослушност е 
била иай-голлмото военно отли
чие в австрийската войска 
времето на Мария Терезия. То 
зи медал .се давал на ония непо 
слушни офицери, които спечел 
вали сраженията без да слушат 
заповедите на главното военно 
командване.

по

***— Какво именно?
Като пипаше с дебелите си пръсти по чекмеджето на ма- 

дагта, директорът намери препоръката па Маевски и ми я по
даде.

Големи научни открития.. че кокосовата палма по-до° 
ре вирее на морския брят откол 
кото на сушата, защото й бла- 
гоприятствува солената вода. 
която мие бреговете.

Изобрателният дух у индуси- 
те не изостава много след китай 
ския. Индийците открили начи 
на за преработка на памука и 
правенето на памучните изде
лия. Обаче най-големи заслуги 
на' индийците са в областта на 
математиката. В книгата Сири- 
асиданта, която води потекло
то си от 4 век е обнаподвана 
най-старата Синусова теорема. 
Благодарение яа индийските 
математически трудове. които 
били на много по-високо равни 
ше от гръцките, арабите разви
ли и усъвършенствували алге
брата.

— Четете!
Бързо прелетях с очи по редовете на писмото и се спрях 

върху характеристиката на своята личност:
„Обича да пие. Попуща. Обича далаверите, с които се за

обикалят законнопредписанията ...”
Вероятно съм почервенял, толкова бях разярен.
— Това е най-долна лъжа! — извиках. — Нищо от тези 

неща не обичам Тъкмо обратното.
— Е, там: е работата! — каза с въздишка директорът и ми 

посочи вратата).

***

. . .че тигърът може да достиг 
не тегло и до 300 килограма, а 
тигрицата рядко надминава 150

!

Съобщение
ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ Наскоро в издание на „Брат 

ство” ще излезе от печат първа 
та оригинална стихосбирка на 
поет от българската народност 
в Югославия — под 
,,Нашенец’’ от Марин Младенов, 
в която, поетът отразява живо
та на хората от нашите краища 
през близкото Минало и в нови 
те условия на социалистическа- 
Югославия.

Постарайте се навреме да си 
снабдите стихосбирката „Наше
нец” от Марии Младенов, като 
си я поръчате в „Братство” па 
адрес: улица .Пети конгрес” бр. 
32/4. п. фах 83 — Ниш.

цифритеИзнамирането на 
от нашата десетична система 
ито погрешно се наричат араб
ски цифри също е едно от най- 
го лемите заслуги на индийците. 
Бройната система, които упот
ребявали гърците и римляни
те била сложна и неподходяща. 
За отбелязване на 10, 100 и 1000 
се употоебявали различни сим
воли. Индийците обаче употреб 
явали едни и същи цифри, а от

Печатница в века преди Гутен- 
берг I 1ГЧасовник за Луната Китайците имали печатница 

6 века преди Гутенберг. Още 
през 770 година те знаели за 
ксилографията и с помощта на 
дъсчица, върху която се намира 
ли текстове и рисунки угравп- 
рани наопаки 
чатьци.

Подвижните букви, които озна 
ча-ват началото на’ типография
та имало в Китай през XI век 
и тяхната употреба продължи 
ла все до 1314 година.

Изнамирането на печатницата 
създало възможност и за поя
вата иа журналистиката, която, 
пак. най-напред се създава а 
Китай. Най-големи заслуги за 
това има съдията Ванг Чен, кой 
то в течение на две години с по 
моща на един гравьор направил 
60.000 букви, разпределил ги в 
подвижиш касетки и след това 
започнал да издава първия вест 
ник. В двора на царете Минг 
(1368—1644) подвижните букви

заглавие

ния месечев часовник. Предпо
лага се, че този часовник: ще по 
могне на първите изследователи 
на Луната да останат в ритъма 
на времето иа Земята.

Месечевият часовник има два 
циферблата. Единият показва 
времето по Гривничкия мери
диан, т. е. времето на Земята, а 
другия — времето на която и да 
било точка на повърхността на 
Луната. Освен това той ще по
казва положението на Земята, 
нейната фаза при наблюдение 
от Луната, височината на Слън 
цето и положението му над. или 
изпод хоризонта. Този часовник 
трябва да помогне на първите 
австронавти, които ще кацнат 
на Луната по-добре да се сна- 
мерят, ориентират и да не про
менят начин и ритъм на живо
та. на който нашият организъм 
е свикнал на Земята.

Между многобройните въпро
си. които трябва да се разрешат 
преди човекът да полети към 
Луната, медицината трябва да 
отговори и на въпроса по кой 
начин изследователите на Луна 
та ще се снамират в тамошни
те условия като се има предвид, 
че на Луната не съществува ни 
то ден. ни нощ, как то на Земя
та.

правели отпе-

положението им в броя зависе 
ла тяхната стойноет Тази сис
тема се употребява и днес. Са
мо с десет цифри индийците от 
белязвали числата още през пе
ти век. но тяхната система ста- 

едва през 595 годи
Човешкият организъм биоло

гически е приспособен към) раз 
пределението

Земята, които се променят 
всеки 24 часа.

нала пълна 
на', когато била охронамерена ну 
лата, която преди това се огбел 
язвала с точка или празно про

на денонощията
на
последователно 
Есествоизпитателите считал, че странство.
човекът ще зфже да се приело 
соби към друго мерене на вре 
мето. но не ще бъде в състоя
ние да се одвикне от 24-часовия 
циклус, с който е свикнал. За-

Арабската’ цивилизация не е
китайот такова значение както 

ската и индийската. Обаче тя 
послужила за' пренасянето 
големите културни постижения 
от азиатския Изток към ваРва 
рокия Запад.

на
рад това специалистите от пла- 
нетария
(САЩ) изработили така нарече-
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