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Заседание на П 0 1Околийския отбор на С(РН в Ниш, ССРН е БосилеградОш иленума на ООна
ПРЕУСТРОЙСТВО НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ССНРГОЛЕМИ ГРИЖИ СЕ ПОЛАГАТ ЗА 

КУЛТУРАТА И ПРОСВЕТАТА НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
Тези дни се проведе разши- диференциране във функциите

и формалното съществуване на 
някои организации налага тях
ното гпреустройсво. Ако местни
те организации не са ота&тали та 
кива каквито ги е определил Пе 
тият ксигрес. тогава няма опра 
вдаване на тяхното по-наггатъ- 
шно съществуване. Другарят Ее 
лкевич се спря и върху някои 
въпроси отнасящи се до сетеци 
ите. Трябва да се има предвид,

рен пленум иа Обинския отбор 
на ССРН в Босилеград, на кой 
то присъетвува и председателя 
иа Околийския отбор на ССРН 
в Лесковац Миле ВЕЛКОВИЧ.

На пленума се обсъдиха два 
въпроса: методът и съдърание- 
то в организацият на 
и проблемите на гоРанското дви 
жение в комуната. По пъовия 
въпрос Иван Деспотов изнесе

комисията на българската народ 
ност при Главния и Околийски 
отбор.

Все още не е разрешено пра
вилно и изкупуването на книги 
те. които излизат в издание на 
„Братство”. Много читалища не 
разполагат с тези издания. Зато 
ва в елабората за разрешаване 
н’ някои културно-просветни въ 
проси ще се плануват парични 
средства и а- изкупуване на тези 
издания.

В Информацията се констати 
ра, че и останалите деятелности 
као Културно-просветно друже
ство. народния унмверзитет и др. 
работят без постоянен систем в 
работата. Най-добре работи ки 
нота в Димитровград и инхере- 
сът за филмозою изкуство е го 
лям. Годишно в Димитгюеград 
се прожектират около 100 фил
мови. а подвижното кино дава 
възможност за прожектиране 
на филми и в ония райони, ко
ито оше не са-електрифицира
ни. Обаче същата не може пра 
вилно да се използва, защото 
няма превозно средство- Съще
ствуват идеи и вече се работи 
за тяхното осъщестяване. за' сь 
здаване на музей, художествена 
галерия й др.

К Някои въпроси из 
областта на просветата

Но 23 октомври т. г. се състоя разширено заседание на Из
пълнителния отбор иа Околийския отбор иа ССРН в Ниш на 
поето покрай другите въпроси бяха разгледани и някои кил тир. 
по-просветни въпроси иа българската народност от територи-
^Л^ГАНтОВ0*0'1"Я' Ин<$°Рмац'11Я 710 този въпрос изнесе КИ-

Изпълнителният отбор реши да се подобри културно-прос 
метната дейност сред населението от българската народност.

През месец ноември т. г. ще бъде изготвен елаборат за 
•разширяване на културно-просветната деятелност през следва
щата година.

ССРН
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Кадрите в културата 
трябва да се школуват

култура и забава в Димитров
град Ще може да окаже по-голя 
ма помощ на селските самодей
ци и училищните 
групи.

театралниВ обширната информация, из 
■есена \от страна' на другаря КИ 
РИЛ ТАШКОВ се казва, че вс
ледствие икономическия подем 
■а околията и общините, в кои 
то живее българската народно
ст през последните години все 
■овече се отделят средства за 
разви-, ие на просветата и култу 

рата за българската- народност Но 
следствие на динамичния живот? 
■ потребностите на населението 
културно-просветния живот тря 
Ава рее повече ще. се .развива.

Досега най-голяма дейност се 
Чувствува през май всяка годи- 
■а. когато се чесгвува рождения 
ден на другаря Тито. като праз 
иик на българската народност 
•г тази околия.

Целокупната дейност се про
вежда чрез Центъра за култура 
и забава в Димитровград, който 
получава от страна на община
та дотации над шест милиона 
динара. Въпреки това се чувст
вува нужда от увеличение на 
тези дотации. Особено трябва да 
ее обръне по-голямо внимание 
към месния самодеен театър, 
който има големи традиции, но 
Който сега поради никои нераз
решени въпроси не проявява ни 
каква' деятелност. В инфоомаци 
ята на Изпълнителния отбор се 
Констатира, че обществото тряб 
ва да одели средства и за шко
луване на кадри, които да' рабо 
Тят в областта на културата. Са 
що по този начин Центърът за

Градската библиотека 
не може да задоволи 

нуждите на града
. •- „'V

В информацията се констатп 
ра. че библиотеката в града не 
може да задоволи нуждата на 
града, който се увеличава. В на 
стоящия момент са нужни над 
1.500.000 динара за набавка на 
нови книги и подобрение на ия 
вентара на читалището „Христо 
Смирненски”. Чувствува се не 
достиг на книги от съвременни 
автори, а много книги се нами 
рат в твърде лошо състояние.

Работата върху популяризаци 
ята на книгата е все още слаба. 

. Повечето читатели са ученици 
от основното училище и гимнази 
ята. В Звонци положението съ
що такова^ Селското читалище 
разполага с малък брой книги.

За подобрение на работата на 
читалищата Комисията за бъл
гарската' народност предлага да 
се набавят из областта иа беле
тристиката. научната и полити
ческа' литература още 8.000 кни 
ги «а сърбохърватски език и 
6 000 книги на български език. 
Книги на български език по-на 
татък трябва да се купуват от 
България чрез Издателство „Но 
лит” от Белград. За тази цел 
трябва да се проведе заседание 
на представители на „Нолит” и

!•>
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Босилеград
каза той. че секлите се форми 
рат за нуждите на хората. Фак 
тически оа група хора по опре 
делени въпроси, които далак 
предложения на компетентните 
органи. За една неразвита кому 
на, каквато е Босилеградскатз. 
струва ми се че няма диферен
циране на проблемите понеже 
те оа едни същи за всички. За
това и няма човек, който не се 
интересува за всички проблеми. 
Вто защо секциите, оформени 
при месните организации не са 
намерили своето място, и ако е 
така. тогава е по-добре да бъда» 
премахнати.

Доклад за проблемите на го- 
ранского движение изнесе Сто
ян Евтимов. Той направи .кра- 
так исторически преглед за уо 
пехигге на гераните за залесява 
нето. както и за някои пробле

доклад, като очерта проблемите 
с които се борят ръководствата 
в организациите на ССРН. Той 
изтъкна, че много подружнгши 
не оправдават своето съществу 
ване и не са станали трибуна 
за политическа активност. Това 
се отнася до работата на подоу 
жниците в Рикачвео. Жегавина, 
Порна Ръжана, Горно Тлъмино, 
Гложие и др. Образуваните сек 
ции при м)естнихе организации не 
оа изпълнили основните си за
дачи. Някои от тях вече оа лик 
видирани поради неактивност. 
чо и ония които са останали, ка 
то например по селското отопан 
ство не работят.

В разискванията взе участие 
председателят на Околийския о 
у бор иа ССРН МИЛЕ ВЕЛКОВ 
ЧЧ. Той изтъкна, че организа- 
'шоното укрепване на организа 
циите е сложна задача, обаче 
поганизацианата структура тря 
бва да бъде по гъвкава. Самото

„На територията на Димитров 
градска обгцтгаа' — се казва в 
Информацията на Изпълнител
ния отбор — съществува- 6 ое- 
могодипши училища и една гим 
назия. а на територията на' Ва 
бушничка община работи . едно 
основно училище в което обучени 
ето е на български език. В тези 
училища са обхванати всички 
деца от 7—14 години и по този 
начин над 95%о от децата са об
хванати за школуване в основ
ните училища.

Според непълни дани в мина 
лата учебна година в основните 
училища са работили 125 прос
ветни работници и това: 2 с ви 
соко образование. 37 е- виеше 
77 учители, 2 струнни учители. ми свързани с доставката на по 

еадъчен материал.
(В. В.)

'
ТРУДОВИЯТ СТАЖ 

- НЕРАЗРЕШИМА ЗАГАДКА
АКТУАЛНО

та за 9 месеца на тази гади 
на е успяла да реши садо 92 
предмета, то а никой случай 
няма да може за останалите 
три месеца да реши останали 
тс 193 предмета.

Този ден, когато бяхде в 
канцеларията па службата, 
на масата стоеше бележка с 
три имена и забележка — 
,,спешни случаи”. Осведоми
ха пи. че тези хора са се оп 
лакали лично па председате
ля па Общинската скупщина. 
И те са наистина спешни, за 
гцато до края па годината 
трябва да уредят въпроса с 
пенсионирането. Но ние не 
сме убедени, че и ония, кои
то ■чакат още от 1959 година 
не са спешни. От досегашна 
та практика произлиза, че ви 
наги ще и.иа спешни случаи 
за пенсиониране, но това в 
никой случай пе може да бъ 
де оправдание хората да ча
кат за удостоверение по пет 
и повече години.

Това налага и на втората 
образувана комисия да започ 
не да работи, та до края «в 
годината поне да надяли не
решените предмети.

Най-голямо пегодувапе сред 
гражданите предизвиква слу 
жбата за признаване па тру 
довия ста ж при Общия* 
ската скупщина*- Неразрешен 
ннте искания се трупат, а 
гражданите страни ежеднев
но губят и време, и нерви.

Поучени от огтта от мина
лите години, когато тези пред 
мети достигнаха рекордна ци 
фра, тази година за целта 
бяха образувани две коми
сии, със задаат да решат 
предметите, крито чакат още 
от 1959 година. Но вместо да 
работят даете комисии и та
зи година работеше само ед
на от тях. Наисипа тя е ус
пяла от началото на година 
та досега да реши общо 92 
предмета иа 14 свои заседа
ния. Втората комисия тази го 
дина още пе се е събирала.

В канцеларията па служба 
та чакат нерешени още 193 
предмети. Между тях има 4 
нерешени предмета от 1959 
година. 3 от 1960, 10 от 1961. 
14 от 1962, 27 6* 1963, 76 от 
1964 и 59 от тази година. Ако 
се има предвид, че кодисия- Д.
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Заседание на 00 на ССРН в НишБорис трети и неговите перни 
слуги. Ио пие знаем, че и Оъл 
гарския народ н лицето на сво 
и то най-добри синове се вди
га на свсщаиа освободителна 
война против немския окупа 
тор п неговите български слу 
ш — народим мзменицн. В ре 
ловете на сръбските четници 
(мисли се па партизаните — 
забсл. па ред.) има вече бъл
гарски войници, конто знаят, 
че само с борба против фашиз 
ма могат да принасят полза 
на своя народ и на мелото чо 
вечанстно'. 'Заедно
четници (партизани — 
па ред.) те нанасят удари на 
фашпзте орди и техните слуги 
в нашата земя.

НЕПОЗНАТИ СТРАНИШ! ваг учители за училищата на 
българската народност. Същсет 
вува мнение на съвместната ко
мисия създадена от Околийски 
те отбори ага ССРН в Ниш и Ле 
сковац, че тези учители трябва 

школуоат гари Педагогиче

(Продължение от стр. 1) 
б учителя е гимназиално образо 

2 апеолвешти от ВПШ.
от нашето революционно минало 'сГниноловее

ва/лие и
Преподавателите в основгште у- 
чилищна на българската народ 
мост са в по-голям случай завър 
шили педагогическо училище в 
Димитровград, което просъщест
вува от 1947 до 1952 година. За 
това време училището даде пет 
генерации и подготови около 
350 учители от Димитровградско 
и Восилеградско. Обаче, голям 
брой учители работят във вът
решността на странаа. Причини 
те за' това са многобройни. Там 
учителите намират места с по- 

Зпаете ли войници, защо са големи икономически възмож- 
пи довели тук( Довели са ви пости, йс. п. връзки., 
ток за да не виждате мъките След закриваме на Педатоги- 1У1ч, за ла . ческо училище в Диашгроъград
и страданият-I а в училищата на българската иа
вен народ, До 'ел- а > А родиост постъпват на работа у- 
Аържше в ио 1■ ь чители, които са завършили об-
народ, които Дава юпа ки разованисто си в Педагогически 
пор на фашистката а прания. *» учили1Ца 1Ш Ниш и Враня. 
Довели са ни да помогнеш на ш,проки това. чо училищата 
Хитлер, за да изпраги колк разполагат с достатъчно число 
то се може повече войници на ‘ обучението особено в
Източния фронт против наша- "о агите класово не е застъпено 
1а оСшщ славянска майка I у с,ьс. специалисти, В някои сол
еня. Доведи са пи, за да по- с-ки училища този процент дос- 
моплете вместо фашистките ра тига и д0 60%в. Такова състоя- 
зооипицп да проливаш крьвг / иие в училищата се протяга с 
та па сръбския народ, Който , ГОдИНИ ,а особен недостиг на дре 
не може и пс иска да живее подаватели се чувствува' за сър 
в робство, унищожавам и ог ' бохърватски език, руски език. 
рабваи. Довели са ви да гюма ) математика биология химия фи 
I атс иа пашата сръбска реак '
Ния, ма Нидичевцн, Дьотичев I 
пи, и па техните четниди-ко 
кошкари и да задушите, заед 
но с тях иаРодосвободително

На това .иясто ще Започнел с обнародването на неизвестни 
досега данни от историята иа нашето революционно минало- На 
мерепието ни е да осветлим някои вече забравени факти и до
кументи от историческото минало на Димитровградско и Боси- 
леградско, спомени на живи участници в тези събития и по та
за начин да насърчиш и насочим' младото поколение към про
учването на тези събития. В Музеите в Белград, София, Ниш, в 
много частни лица все огце стоят пеобпародвапи документи. Да
же и от най-новата пи история — освободително движение — 
все още остават незаписани .много събития и затова паша та бо
гата история остава скрита от 'подрастващото поколение. Исто
рическия момент пи пагала да разсветлим тези събития и по
ради историческото предопределение, което получиха пашите 
краища в последните години — да бъдат .мост между двата бра
тски народа.

С това каним всички паши читатели, който ще следят на
шата нова рубрика, да ни изпращат забележки, мнения и спои 
спомени за събитията, за които пишем

При. обнародването на материалите няма да спазваме .тро 
нологичестси ред, защого обнародването иа документите ще 
виси от тяхното откриване и предлагане от 
телите.

I
Да се
ските училища в Пирот и Вра
ня. Нужно е да се обезпечи изу 
чакане па български език.

Иа/ заседанието стана дума и 
за проблемите, които се явяват 
в по-нататъшното школуване иа 
учениците от българската народ 
поет. Много ученици се записват 
в гимназията в Димитровград, а 
други отиват на техникум в Ниш 
и други градове на Оьрбия. Пра 
к/гиката е показала, че много 
ученици, които завършват оо 
йонното училище даже и с от
лични успех не успеват да про 
дължат образованието си пора 
ди голямо число явили се и по
ради това, че учениците от тези 
училища показват слаб успех 
по сърбохърватски език.

По- сгататък в Информацията 
се констатира, че еъпслост с у- 
чебиици за основните училища 
е напълно разрешен и то с у си 
лията на преподавателите от 
българската народност и Завода 
за изда/ване на учебници.

— За да може всички пробле
ми из областта на културата и 
просветата да се разреша/.- — се 
казва в Информацията — нуж
но е Общинските скушцини в 
Димитровград и Бабушница с по 
мощта на околията да' направят 
елаборат. в който ще се посочат 
иай-глаЕните проблеми. Особена 
внимание трябва да се обърне на 
библиотеките, самодейния теа
тър в Димитровград, народните 
университети, подвижното кино

с пашите 
забел.

за-
сграпа на чига-

V

ще започнем с обръщение
то на партизаните от Нишан 
скпя отряд към българската 
войска. Този важен документ 
се намира в Партийния архив 
на ЦК на БКП и изглежда е 
единствения екзепляр. Обнаро 
дван е през март 1942 година, 
и се отнася за политиката на 
българското фашиско прави
телство в тоя период и за об 
единението на сръбския и бъд 
гарски народ в борбата про
тив фашизма.

Обръщението е на българ
ски език, но все още не е из 
вестно къде е печатено. пред 
положението че е печатено в 
отряда, не отговаря на пети

мата, защого по това време 
Нцшавски отряд е бил в с. 
Богдановци и не е могъл да 
Разполага с -нужната техника.

Обръщението се явяиа по 
мето котата н!а българските вой 
чини е трябвало да се каже мс 
тнната за партизанското двн 
жение. Разпространявано е 
между войниците в Димитров 
градско, Ппротско и Лужии- 
на.

С един екземпляр, по мнение 
на Александър Жнвкович, е 
Разполагал Лазар Костпч от 
с. Извор, който бил предаден 
на Околийския комитет на 
КПС в Бабушница, но по-къ 
сно изчезнал. Ето текста му:

зическо и здравно, музикално и 
художествено възпитание.

Общинската скупщина в Дими
тровгрод с помощта на нашата 
общност е стипендирала студен
ти за български език. За други 
предмети общината не е имала 
парични средства, затова' много 

след

движение, което се шири из 
цяла Сърбия. Довели са ви, 
за Да задушите антифашист
ката революция, която се раз 
гаря на Балканите. Довели са 
ви, да ви спечелят умразата и 
проклятията на сръбския на
род зарад злодеянията и наси 
лията, конто ви заставят да 
извършите против нашия на 
род в угода на пашите общи 
вековни глагове. Довели са ви, 
за да заковете с-ьс своите Ръ
це веригите на робството и

завършване кастуденти 
школуването си заминават на ра 
боти вън от пределите на! народ 
ностгр ...”

На заседанието и този път се

културно-художествените дру
жества по селата, електрифика 
цията на някои селища, подобре 
ние на- обучението и др. въп
роси. —

Към бъл/арскаша Ьойска
Български войници и офи

цери — работници, селяни и 
свободолюбиви граждани 
България.

я народ, не е можал да догтус 
ма това.

НаА българския народ е и ад 
висиала черна фашистка нощ. 
Хнтлеровите агенти в Бъгда- 
рия, предатели на собствения

постави въпрос за създаване на 
училища, в които ще се школу Б. Николов

на

се ЕоДИ Бавно се събират общин
ските приходи

Вече девет месеца 
ожесточена* борба на Източни 
я фронт. Злодейските фашист 

банди смятаха, че ще упи 
щожат нашата обща, могъща 
и скъпа майка Русия. Хитле
ристите смятаха, че ще изтре 
бят напредничавите народи, 
па първо място славяните. Но 
фашистките разбойници .се го 
рчиво излъгаха. Там, на Източ 

- ния фронт, фашистите търпят 
поражения и смърт. Със свои 
те победи славната Червена 
армия е сигурна гаранция че ще 
бъдат безпощадно наказани и 
унищожени.
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— Дали организаиионата е- 
диница е способна Да изпълни 
задачите, е поставен въпрос 
на хората от отдела на управ 
лението на приходите при Об 
щинската скупщгша в Димит 
оовград. Въпросът е бил на мя 
сто, а отговорните, задължени 
за Съб1фане на приходите и за 
функционалността на бюдже
та на общината, сами дават 
доказателства за трудуностцте 
з работата на Управлението 
на приходите, като показаха, 
че поставения въпрос е бил на 
място и че идва в дванадесет 
без. пет минути.

Ето защо.

До края на септември тая 
година трябваше да бъдат о&ь 
шествени 75 на сто от бюджет 
ните приходи, а събрани са са 
мо 69.6 на сто. Данъците от се 
лекото стопанство са събрани 
61%, данъците от трудовите 
организации също пристигат с 
намален темп, както и всички 
останали видове данъци. Бол- 
нишките разходи обременяват 
бюджета на осигурените сел
скостопански производители с 
6 милиона динара, а за 31 слу 
чай общината е платила 500000 

I динара. Констатацията че по ла 
' жението в областта на бюдже
та и бюджетното потребление 
е по-лошо, отколкото през дру 
гате години е точно.

На събранието на колектива 
от управлението на приходите 
в отговор на въпроса дали слу 
жбата е способна да.изпълни 
задачите произлиза, че служ
бата е виновна за такова по 
ложение. През изминалите го
дини същия брой хора са и- 
мали много по-малко работа 
и при много по-прости услови 
я. Днес пък елин служещ е 
по-малко, а работите значител 
но са се усложнили след нови 
те мерки. Покрай това са закъ 
снело с утвърждаванет.ое на 
размерите (на данъците, как 
то и кала стърските листи и 
службата не е била в състоя
ние на време да завърши та
кава сложна работа, каквато 
е определянето на данъците в 
селското гл-пйанство. поггьлна 
нето на 5.800 чекове'за данъци 
те на селските стопани не е 
лека работа, а зависи от реди 
ца предваретелпи операции,

които не са ускорявани, а та
кова е било и книговордството 
Само двама даначии изпълни 
тели за една такава голяма 
територия не могат успешна 
да извършват работата.

И през изтеклите години при 
по леки условия хората от уп
равлението на приходите саби 
ли принудени да работят и сд 
ед работното време, се конста 
тира на събранието, за да мо 
гат на време да завършат ра-. 
ботата. За тази работа те са 
получавали и парична награ
да. Сега пак в. усдовията на 
новия начин на заплащане, ка 
зват те, тяхната работа, е под 
ценена, слабо наградена, а из 

. въгред.ната работа не е взета 
под внимание. Зашо ние да Ра 
ботим и извънредено за по- 
низки лични доходи, когато о- 
ния които работят само в ра
ботното си време получават 
повече, каза един разискващ. 
Тук са Възможни две работи: 
или наистина в редовното ра
ботно време не гогат да завър 
шат работата или това е пък 
да извършат натиск на увели 
чаване на личните доходи. Та 
зи дилема вероятно изразява 
въпроса доставен отначало на 
статията.

Разбира се работниците от 
управлението на приходите и- 
мат право да се жалят на ра 
ботата в сегашните условия. 
Затова е и прието предложени 
ето отнова на се разледат точ 
ките. в тази област, като пгои 
това работата около събрание 
то на бюджетните средства тр 
ябва да се завърши на време 
за Аа могат да се изпълнят 
на време бюджетните задъл
жения. Иначе, локолкото рабо 
тниците от този отдел не се 
чувствуват способни, пред Об 
щинската скупшина и Управ 
лението се поставя един друг 
въпрос — да се доведът -по- 
опративниу геолевалифицирани 
и да изпълни исканията на 
бюджета и потреблението. В 
този смисъл те ще направят 
друго разпределение и органи 
зация на работата.

Вашите управници, начало 
с немския слуга пар Борис, 

опитват да ви заблужоще се
дават за да ви хвърлят в ужас 

на войната против ваши 
те собствени интереси. Те ви 
лъжат, че вие уж създавате 
-„велика" и /.обединена” Бъл 
гария. Уверяват ви, че вие «о 
сите свобода на Македония и

Всичко

ите

другите [покрайнини.
Това е лъжа. Македония про 

бъде под робство, 
и. сега

дължава да 
кавото беше по-рано,

и по-рано тя е без ог
смъртта на сръбския и бълга
рски народ.

си народ, които варно служат 
на Хитлер и неговите разбой 
нически банди, петнят добро
то име и честа на българския 
народ. Войната, която българ 
ската войска е изпратена 
воли на югославска територи- 
я, е война несправедлива, реа 
кщюма, й контрареволюцион- 
1/а> Вие сте доведени ..тук, за 
да потискате и тиранизирате 
сръбския народ, който се бо
ри за своята езобода.

както
Ледно ограбвана и потискана. 
Македонците продължават да 
се. бият за истинска свобода 
и независимост на македонс-

Какъв е нашия дълг, особе
съзнателните и прогре- | 

войнишката
но на
сивни хора във 
униформа? Вашия дълг е да 
не служите на фашизма и ре 
акцията, да се противопостав 
яте на подлите разбойничес- 1 
ки замерения па вашите уп 
равнини, да се побратимявате 
с бойците на нашия народ за 
свобода и национална незави

да
кия народ.

Вашите управници отдавна 
лъжат, уверявайки ви между 
другото, че немците штели да 
влезнат в течение на две сед 
миди в -Мост-ча и Ленинград 
и да унищожат Русия. С гова 
те искаха да ви привържат 
още по-яко за колесницата на 
лудия Хитлер, най-големия не 
приятел на човечанството. Ис 
ках*а и с вашата кръв и жер 
тви да задушат свободата и 
независимостта- на славянски 
те народи. Искаха да изград
ят - „величието" на Бългаоия 

. въпху костите и кттьвта на п0 
робените други народи, за да 
станат достоен партньор на 
хитлеровите фашистки зв/еро-

Нашият народ мрази фашис 
тите и се бори против тях нав 
сякъде и винаги. Нашият на 
род е временно поробен. С уп 
срита и героична борба ние 
скоро ще извоюваме 
свобода. И българският народ 
е подобен, и вие сте продадени 
на немския фашизъм 
шите предатели начело с Бо
рис, неговото правителство и 
генералите. И у вас в Бълга
рия царува глад, оскъдица, бе 
дствия, както и у нас. И бъл 
ггрекият

симост.с да се побратимявате 
и създавате борческо единст
во с нашите храбри четници 
(забел. на ред — партизани) 
в борбата против хитлеризма 
инеговцте верни слуги. Ваше 
то место е не между фашис
тите, но между четниците (па 
ртизаните — ред. забел.) кои 
то- водят справедлива борба 
за по-добър и щастлив живот, 

гонен Вашето место е не против, а 
от своите джелати, както и 
нашия. И у в^с е въведен без 
хлебен ден в седмицата, как
то и у нас. Хиляди най-добри 
синове на българския народ 
са хвърлени в концентрацио
нни лагери и затвори. Гестапо 
то ца рува и у вас и прави ка 
квото си ще. И в България 
биват 
десетки
народни борци. И България е 
осеяна с бесилки за славата 
на Хитлер и сигурността

нашата

от ва-

ве.
Вие, потомци на Ботев, Лев

ски, Раковски и други герои 
сега служите като'меч в ръце 
те на фашистите, най-злите 
врагове на славянството. Може 
ше ли някой от свободолюби 
вите народи да-.помисли, че 
българите биха се съгласили 
Аа бъдат използвани като ,опо 
Ра на контрареволюцията, за 
задушаване свободолюбивото 
движение: на българските на
роди? Не, никой който щого 
де е познавал славянската бор 
;ческа традиция на български

народ е
на страната на славяните и на 
великата на/пха майка Русия. 
Ваш дълг е да пречите на ва 
шите управници и Да не изггь 
лнявате техните пъклени пла
нове. Ваш дълг е да изтриете 
петното от лицето на българ 
ския народ, което вашите зло 
сторни управници се опитаха 
тгьй срамно да му лепнат.

стреляни, и убивани 
и -стотици истински

М. Б.(Следва)на
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*
Власина Округлица

Димишровгра д

Разговори за закриване 

на общината
ЧАКА СЕ РЕШЕНИЕ, 

НО ОТ КОГО?
— Взаимните обвинения не ще спомогнат да се 

разрешат недоразуменията
— Къде е личната отговорност 

на членовете за Съюза

Населението от Власиноокру 
глишка община още е в неиз
вестност дали тяхната община 

‘ще бъде закрита. или не. За 
сега е познато предложението 
на Околийската скупщина в 
Лесковац спсред което покрай 
още няколко общини трябва 
да се закрие и власиноокру-

присъстващите са се изказали 
за закриване на общината. О 
баче според тях в тоя случай 
трябва да укрепне дейността 
на местните канцеларии 
се разширят техните компете 
нции. Имайки предвид отдаде 
чеността от която и да било 
община и разпок-ъсаността на

ка по-силна с която вече имат 
някои общи служби и икономи
ческа свързаност.

В Божица някои от изби
рателите, които бяха за закри 
ване на общината, се изказаха 
за приеьединяване на това се 
ло към Босилеградска общи
на. Те бяха на мнение, че тя е 
по-близко до Божица отколко- 
то Сурдулица, че през зимните 
месеци е единствената сигур
на вр-ьзка с Босилеград, че 
мнозина ученици са записани 
в Босилеград и ти,-

и Да И сега. „числящите се" от ед 
иата изнасят клевети и обвинени 
я срещу другата група. Само оз 
тази точка може да се обясни, 
„свободата" на една другарка 
да каже: „другарю Н. Н., добре 

, че дойде, писан и златан, да ви 
спасиш ои еди-кого си... че ня 
кои служещи и през работно 
време си правели разходка по 
коридорите на Скупщината), че и 
мало разни клюкгарствувания 
и м/ного други нежелателни яв
ления.

Лошото е това, че и сс-шя. ко 
иго взели участие в разисквани 
ята на събранието на комунисти 
те повече се ограничават на) из 
насянето на обвинения, а никой 
не дава предложение, как да 
се разрешат тези въпроси. От 
тук проличава доотатчната лич 
на отговорност в работата.

Тъкмо тия стремежи са про
явили и при разглеждане
то на състоянието и изнами-

В по-миналия брй на „брат
ство” писахме за някои отрица 
телни явления във връзка с ус 
таковяването на вътрешните ре 
зерви в Общинската скупщина. 
Неотдавна стана и събрание на 
комунистите, на което се чуха 
доста разногласия и на края бя 
ха дадени предложения, как да 
се поправи положението-

въ-Има много неразрешени
които -опъват работаггаОбаче болшинството избира 

със зъ-
проси.
в този колектив. На първо мястели не се съгласиха 

криване на общината. Според то — и досега не е разрешен въ 
тях тя има Възможност Аа по ’ рро:к.т със скстематизаоцията 
дсоспи своето материално поло на работните места. В течение 
жение в поедстоящия перйоА- на настоящата година са праве 
Те истъкнахя. че според въз ни три систематизации, но още 
можностите общината е пости | не се прилага нито една). Глав- 
гнала забележителни успехи, ната вина за това може би пада 
Между- другото тя е успяла Аа въоху съвета, който не е в съ 
разреши много проблеми из стояние да конализира работата 
областта на здравеопраззането, и веднъж приетите решения да 
учебното дело, жилишнотоо дя бъдат проведени в дело. 
ло и пр. И те се опасяват ако 
бъде закрита, ще бъдат забра 
вени от другата община.

На събранието на комунисти
те от Общинската скупщина е

в ора
рането на вътрешните резерви. 
Всеки защищававал своите тес 
ни интереси и това довело до 
някои неправилни становища.

подчертано, че за една 
част от съвета вече е трябвало 
да бъдат избрани нови, че е и 
мало несистемност и непоследо които след това се подложиха 
вателност в работата1 му, че в 
известни случаи не са съблюда

Общо впечатление, че досе
гашните събрания на избира 
петите не са били 
но подготвени и от самите ра

достатъчНа ,.,Промая” на критика.
Има обаче индикации, че на 

скоро тези належащи пробле
ми ще бъдат разрешени. Това 
съвсем вероятно ще стане ако 
се проведат заключениято от то 
ва събрание.

Между другото е взето реше 
ние да се формира първична о 
рганизация на Съюза на кому
нистите, да се избере ноз съвет 

общност кой-

зисквания се вижда че липсваглшнката. Казано е, че тя се вани решенията и пр.достатъчна подготовка, за ко 
гражданите би трябвало да се то вината не може да се сто
решават в месните канцела- вгОИ само на обществепото-по и занапред си остава разедине-
рии. Същите участници се из литическите организации за ността на колектива. А ето в
казаха и за предимствата, ко щото, срокът за подготовката какво се състои. Образувани са
ито ще има общината, ако се на същите е бил много кра две групи и вместо това да се

пресече веднага — на това се 
гледа с малко внимание.

селищата, много исканиячисли към най-малките в око Най-голямата опасност обачелията и няма Възможност да 
съществува. След реформата 
нейния бюджет е значително
намален, а през идущата годи 
на ще бъде по-малък с 80,5 ми 
лиона динара в сравнение с 
тазгодишния.

Веднага след предложението 
започнаха оживени разговори в 
политическите организации и 
всред населението на община 
на. Разисквано е на равнище 
то на ССРН и Съюза на кому 
шистите. След тези разговори 
е проведена сесия на Общин
ската скупщина на която е об 
съдено материалното положе
ние <на- общината. Анализите 
и разискванията показаха, че 
общината няма възможност за 
самостоятелно 
ватова са взети

присъедини към сурдулишка тък. 
та. Според тях тя е икономичес В. В

на чрудовата 
то да преизпита решенията на 
досегашния съвет, а на отговор 
ниците на различни отдели е 
наложено да предприемат дис
циплинарни мерки арещу -на ру 
шителите.

В Босилеградска община

ЗАЩО НАМАЛЯВА 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО?
Решено е също така на едно 

от следващите сесии на Общин 
ската скупщина; да бъде изнесен 
анализ «а работата й положени 
ето в самата Общинска скутпци 
на пред отборниците.

М. А.ването е слабо но се оправдават 
с това, че някои стоки вече дъл 
го няма на пазара. Такъв е слу

ци покупателната способност на 
населението е по-слаба. Трето, 
снабдевакето е незадоволяващо

Според данни на службата на 
обществено счетоводство оборо 
тът в търговията в комунаа е 
значително намален. За 26 дни 
през юли тази година оборотът 
на стоките е надимнал 119 ми
лиона динара. За същия период 
през август той е намален на 74 
а през септември 62 милиона ди 
нара.

За това намаляване на оборо 
та са подействували три факто 
ра Най-напред прекаденото за
пасяваме на потребителите през 
юли. когато се разпространява 
ха слухове, че пазара шял да 
остане без някои стоки. Тогава 
търговските организации напра 
виха най-голям оборот от хра 
нителни стоки. Второ, 
след реформата са значително 
по-високи, а през летните месо

съществуване, 
три предло

жения по които се е разисквало 
на събранията на избиратели 
те: Аа се закрие общината из 
цяло като се присъедини към 
сурдулишката община, но съ 
щевременно се дава възмож
ност на избирателите Аа си 
изберат и /руга община, в коя 
кретния случай Босилеградс
ката.

Г. Криводол

Малък, но деен 
младежки актив

Младежкят актив в село Го 
рни Криводол е един от най- 
малобройните в Димитровгра
дско. но може би се реди меж
ду * най-дейните. Единадесетте 
младежи и девойки от това 
малко село отчетоха на голи-1 
плюто младежко събрани ре
зултати. В течение на година 
та те намерили сили за подго

„Умна

Събранията’ на избиратели
те започнаха на 21 и приключи 
ха на 27 октомври. На някои съ 
брания избирателите не са се съ 
гласили със закриването на об 
шината мякай че са били осве
домени за материалното поло 
жение и за възможностите за 
нейното по-нататъшно същест 
вуване. По-малък брой от

Л.

ЦО! ГИТС
топката на 
глава“, с която посетили и пя 
кон съседни села в района, из

плесната

пеели и няколко други програ 
ми в селото.

I, Младежта от Горни Криво
дол винаги намира сътрудш» 
ци и в редовете на граничари 
те от Югославската народна 
армия. Устройват съвместни 
програми и танцови забави, 
както и разни спортни състе>- 
запия.

Председателят на 

коойерси.ията не дейде 

на заседанието
Магазин а Босилеград

чай с железарията, строителния 
материал, съдове за домакин
ствата. някои текстилни стоки и 
дроче. Търговските органмзацн 
и в момента нямат и достатъч
но собствени оборотни средства 
което още 
снабдяването.

и от там идва намаляването ма 
оборота- През август и септем
ври потребителите най-малко са 
купчвали хранителни стоки, по 
ради натрупаните Запаси. Обаче 
купуваното и на други стоки е 
тамаляно.

Съществуват и значителни из 
менения в структурата иа пот
реблението. Потребителят търси 
по-евтина стока, и стай-необхо- 
дилгите. Това се обяснява с висо 
киге цегТи иа много стоки. Така 
например, все по малко се тър 
сят мебели, електрически уреди, 
конфекция, косметика. шоколад 
и дроче.

И снабдяването сега е по-сла 
бо. Не без основата може да са 
каже. че и тоя момент е подей- 
ствувал за намаляваше иа обо
рота в търговията. Потребители 
те от града и селата се оплакват 
че не могат да намерят 
стоки, които търся . Потърсих
ме обяснение от предприятието 
„Слога" и земеделските коопе- ' 
Рации. Те признават, че опабдп

• • •

В течение па годината чле
новете па Съл>за на младежта 
в Горни Криводол са

кооперацията не бил иа засе
данието. ..

АТсо един член не дойде на 
заседание, тогава едвам ли 
ще има някои значителни по 
следствия за работата па ор 
гаиизацията, ло ако на засе 
данисто не дойде отговорен 
човек, какъвто е председателя 
па кооперацията, тогава сигур 
но ще има големи последстаи 
я за отношението между седя 
иите от това село и коопера
цията. ;■

Може ли кооперацията да 
работи без хора, зарад които е 
основана. Сигурно не може. 
Тогава възниква въпрос, защо 
някои хора се самозабравят и 
не искат с проблемите иа сво 
ята кооперация да излезнат о 
ткрито гред хората.

Време е един п-ь'г да се пре 
късно с тази лоша практика.

Б. Николов

Ако някой член на подруж- 
ницата на ССРН не дойде на 
заседание, тогава от него се Тъ 
рси отговорност за неприсъс 
твието. Но ако на заседание 
то не дойде някой отговорен 
другар, който трябва да отгово 
ри на някои въпроси на чле
новете, тогава всичко свърш
ва с един доклад пред общин 
ския отбор на ССРН.

Вторият случай заслужава 
по-голямо внимание...

На последното заседание на 
подружницитс на ССРН в Бре 
бевница,‘Аимитров1ралско мн<> 
зина критикували работата па 
на кооперацията. Кооперация
та не е изпълнила много свои 
Задължения към произволите 
лите, Хората искали ла дойде 
управителят на кооперацията, 
но той не дошъл. В доклала А» 
Общинския отбер само било 
съобщено, че председателят на

взели
активно участие и а комунал

М.
впоече затруднава 

В. В ннте акции в селото.

Нсмолено потреблението но месо
дейстзмтели и. ПотребленI юто 
е по-голямо, защото потребите 
лите на месо все повече се о 
рентират към свободния па
зар, който е по еветин и по 
изгоден за домашния бл.джет.

След поскъпването на месо 
то мссопродавнпцата в Димит
ровград продава средно п0 70 
к гр. месо т. е. около 30 на сто 
по-малко количеството преди 
поскъпването. Всички видове 
месо са доскъпели с около 120 
динара за килограм. Сега най- 
миого се търси говеждото и 
свинското, а най-малко търсе
но е телешкото месо.

Тези показатели обаче не са

някои
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Срещи във фибричните хали

без свидетелиКазано • • •
*

уп*.без помощта на цеховия 
ворник.няколко дни п новата хаша наУ 

чих шест операции... До тази 
сутрин работех ой па оная ма
шина.

В този момент дойде цеховия 
отговорник. Може би да чуе за 
какво тя говори с журналиста. 
Може би да я потегли за езика 
да каже нещо за нас.

— Тъкмо тогава се разисква
ше за личните доходи. Изкарват 
от 15—18.000 динара месечно.

— Малко е. казваме.
— Личните доходи са малки, 

защото и предприятието е мал- 
можем повече да зарабо-

Всичко има край. Дълго се ча 
на „Ме-Отговорност и (не) доверие наше реконструкцията 

ханик”. Датите ма започването 
ое отлагаха, па и дните на за
вършването. И сега не всичко е 
завършено. Казаха още един

машини ще бъдат

**«

Главният инженер за достав- 
машини, монтаж и пусклме юа на

ие в производство на новите ха
ли твърде предприемчиво ни об 
яснаваще операцията на^ всякм 
машина. Само на ..ръзесг” (така 
поляците наричат цилиндъра н* 
бравите) трябва да стават 14 ма 
шишти операции. Иначе за да 
се произведе цял един комллет 
секретни брави црябва да ста- 

250 ръчни и 750 механичео- 
операции. Прецизността на 

работата зависи и от това как 
работникът ще почиства маши- 
иаа и от профилите на метални

Въпросът за отговорността пето на конференциите просто 
на всеки трудещ се, на всеки изчезнали от своите села. Не 
член па обществено на своето е ли твърде показателно реше 
работно място п пост не е нов. щгето на извънредната конфе 
Той е залегнал в оновпте на ренцня в Поганово да се нас- 
социалпстнческата практика, рочп Специално събрание на 
Новата стопанска рефо ма пое подружнината на ССРН в се 
тавя въпроса'за отговорността лото и управителя да се пови 
в още по-ост.оа форма и сно- Ка писмено да приеъстпува па 
ред пея одговориостта е един това Събратю? Не 
от главните лостове, залог за топа, че селяните вече са нз- 
успеха па нейното провежда- губили доверие в неговите

птактн с членовете на коопс-

сец и всички 
на мястото си. В халите ие е ве
че качето преди десетима дкги. И 

много машини.
кой

по-ра-но имаше 
Гледате ги и помисилите: 
ще ги пусне п действие, кой шс 
се оправя с различните инстру
менти. -ръчки, винтове. Нашите 
димитровградски работници си- 
гурсю за дълго време няма да' 

машините. Не могат,
значи ли ко, по

тим. Цеховия отговорник наос
три уши. Дали сега работничката’

сгат
овладеят 
защото мшого от тях са подпали кико

не.
Изхождайки от това общнн ранната, 

ското ръководство на Социално
тнческшг съюз » Димнтровг- бваше Да отговорят 
Рад очакваше, че извънредни- управители:
те конференции в ССРН и пре ц Поганово между селяните 
дкоигресната дейност, ще да се е създало педовсрио около 
Дат отговор па много належа изкупването н продажбата па 
щи въпроси и ще насочат ак на маЛщШте. Кооперацията не 
тпвността на сргашцзашиме е‘намерила за сходно Дп осве 
към разрешаване на ггробле- доми селскостопанските пропз 
мите пменпо в духа на рефор ВОДПтелп за поодажната йена 
мата. Обаче само два примера ,,а малините. Положението о- 
от най-големнте районни цен- ще повече се уложинло слел 
трове в комуната, където са като управителят 
съсредоточени -и най-добрите инята започнал да дава секрет 

Смнловци и Поган0 ни осведомения па отделни

г,,.
А сто на какви въпроси трп 

двамата
те части защото всичко е прео- 
мепгато до най-големи подроб
ности. Поляците са обезпечили 
и известна част от алати и до
ста резервни часи. Затова инже 
нер Вацлав Ошикбвски казва:

— Даваме такъв ашат с който 
съвсем спокойно може да се ра
боти.

— А защо тъкмо те. да рабо
тят?

— Знаете,, там където е необ
ходима голяма прецизност жени 
те са ненадминати. Те са многа 
по-способ«и от мъжете. Техните 
пръсти са по-тънки, пъ-еластич 
ни... Монтирането на частите за 
оекретни брави обезателно тряб 
ва да се довери на жените...

— Проблеми има много, но ва 
жното е е работите вървят. О- 
ще един месец и всичко ще бъ 
де готово 
женер. ..

Машините са вече в движение 
но над ,,Механик” са надвисна 
ли старите проблеми. Наближаг- 
ва часът на реогранизацияпа на 
производствения процес, а пред 
приятието още не е обезпечило 
суровини. Поляците са дължни 
да водят производството до оня 
ден когато започнат да се произ 
веждат по 500 секретни бравиг 
дневно. • •

па коопера

кадри
во — показват, че тези очаква производители за цената на ма 
пия са нзнезерени. Разбира се дините. Едцн от произволите 
никой не е очаквал такова не лпте на събранието заявил, че 
отговорност от някои ръково управителят му съобщил цена 
летва на подружниците и на та „в читпри очи", но с-ьщея- 
земеделските ксопрации. ремено го предупредил да не

В Смнловци, където има казва н? останалите птюизво- 
355 члена на Социалнстичес- дитали. Управителят трябваше 
кп съюз, 30 членове на Съюза да отговори и на в-ъпросите

кон_ за доставка на семена и ми- 
подруж- перални торове, за изкупване 

присъствувалн то На строителен материал и 
сям0 35 души. Между тях само за пропада на тази акция нтн.

В Смнловци също 
просветни работници. Предсе „ отговори иа 
дателят на подружшщата и у производителите за есенна 
правите.лят на земеделската сеитба доставката на мине 
кооперация избрали то- _ални ТОрове и семена,- за до 
зи ден да се докарат дърва! говорНте около коопериоане- 
Управителят на земедската ко итн Нямаше кой да даде и 
опрания в Поганово този ден отгово,о но въпросите и отчет 
избрал за пътузане до съсед събраните папи за изграж 
ното село Араговнта. А само не кооперативен дом в се- 
два дни преди това Изпълни- дото, за събраните парични 
телния отбои на Общгтския едства за пос-тузоявянето на 
отбор на ССРН в Димтггоовг- тт^т за елекхрИфш<апията итн. 
рад повикал всички управите се,'РНИТе спълн<ъттпяво

и за какво са из 
средства.

казва полския ин-
Ипжеперитс в разговор с председателя па ОС

фицираии, а това оа машини на 
ток и за тях трябва знание. Ха 
лата е пълна с тях. Оставено е 
място за още някоя, която не е 
монтирана и за ония три. които 
са се загубили от Суботица до 
Белград. И да знаете, че оа се 
върнали в Унгария. Как отново 
се минали границата и дали са 
минали — това мо-же би никога 
■няма да се узнае. Важно, че са 
намерени и че наскоро ще се 
приключат към матицата на хла 
дно желязо. В машината хала 
на ..Механик” сме отново след 
двадесет дни.

Сега са тук работниците и ра 
боткичките. С интерес са наве
дени над машините. Оьска по- 
някоя бор-машина и върти про 
фили в месинга. С полския ма
шинен инженер Вацлав Ощиков 
ски е инженер от фабриката и 
пр едседател ят
скупщина. Пред обектива на фо 
тоапа-рата той им обяснява не
що — говори за началния про
фил на патент-бравата. Говорят 
сръбски, български, руски, пол 
ски. Всеки добавя понякоя дума 
от друг славянски език за да се 
разберат по-добре.

***

на комунистите, на 
ференцията 
нгшата са

няма да каже ..нещо” и да: го 
накара да се намеси в дискуси
ята.

на

нямаше
въпроса

десетина комунисти и двама — Другарю, — говоря с нея. 
Той отиде а аз помолих Зора' да 
ми каже какво очаква от рекон 
струкцията.

— Ко-гато започнахме да ра
ботим в новата фабрика ще бъ
да- 11 з-добре отговори Зора и М. Бакич

МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА 

чи сйесшоЬна книжка ош йред- 

йрияшиешо ,,БрашсшЬо“

иолу-
ИСКат

ли на кооттрациите като им
дал съответни инструкции и р?,у0лв=ни техните 
ги задължил да присъствуват 
на извънредните конференции 
и да дават отговор 
въпросите из областта на сел 
ското стопанство, есенната се л--в подпнжнчшгге п? 
итба, кооперирането
наше мнение подобни инстру яя,,,п хтот, са 
кции и специални задължения ^овепгтр в конференциите. Ако 
от един такъв форум не са би ,,р мпже ла им се д»ле лост 
ли нужни, ако се има пред- „ч от-тноп ня -ези няколко на 
вил, че това е тяхно основно „-[ггоооо, -апти е <п'
обществено задължение че те но яе и на бълещнте конфе- 
трябва да бъдат носители на ре|1Ши от 300 избиратели ще 
социалистическите обществе- дойле едвам 40 или даже по
ни отношения на село. Отче 
повече, те са и членове на Съ 
л>за на комунистите." Не мо
жем. друто да мислим, освен, 
че общинското ръководство

отчет, къле
ппнмепнте вЕто такива са

падшто петттрове на ко- 
капттгната за Неотдавна почина работнич 

ката от предприятието за кож 
ни изделия „Братство” в Жел 
юша. След себе си остави не- 
върсната Маргарита Рангелова 
без достатъчно средства за жи 
вот.

тези
на муиата. такова е даде една спестовна книжка ъ. 

стйност от 75.000 динара на и- 
ме на невърсната й дъщеря 
Маргарита Рангелова, която 
ще може да вземе тези паря 
когато навърши 18 години.

Този жест на колектива на 
предприятието трябва да послу 
жи като пример на останали
те предприятия как трябва да 
се отнасят към семействата 
на заетите работници като гхг 
помагат в подобни неволи.

извътще митите т<ои
на Общинската

итн. По ссРН. Не е за учудване тота
-ЗЯПтбгДТ!

Работничката ТТетра Ранге
лова служеше винагн за при
мер в свопга работа и целият 
си трудов стаж прекара в това 
предприятие от основаването 
му до смъртта й.

Колективът на ;,.Братство” 
Зад една машина е работнич- прояви хумана постъпка като 

ка в комГ.инизон. *
— От кога работите на тая ма 

шина?
— От сутринта, отговоря Зора 

Димитрова, неквалифицирана ра 
ботиичка.

— От сутринта?!
Смиреният, настойчив поглед

малко смайва и тя съсвсем са

ма лко.
От всичко можем да напра 

единствено възможния из 
време е вече да се поис 

отговорност от такива неот 
На сан

Б. Н.
*^*^д**^^ ^,М*|Г11—> (—) |—|_|-|Г> О/Ч/УУМЗ

в им 
вод:

вече е имало лош опит с тях Ка НоЬа жилищна йосшройкаговорни ръководители, 
и това ги е накарало да им да ти(^нхаЛността на живеене от 
дат специални инструкции и стара слова и заслуги вече пя 

ма място. Това го налага и но 
Но въпреки това двамата у- вата стопанска реформа, 

правители в деня на провежда А- Йотов

Жилищният фонд при Общи 
Нската скупщина обезпечи 80 
^милиона данара за строежа на 
нова жилищна страда. Новата 
постройка ще има 18 апартаме 
нти, които ще бъдат дадени 
на първо място на специално 
тите в димитровградските фа 
брики.

А°акто се вършат изкопните 
работи за основите -на новата 
жилищна сграда една сграда

на главната улица с 24 апарта 
мента наскоро ще приеме нови 
те жители.

задължения.

моувепенно отговоря:
— Защо се учудвате? От сут

ринта научих три операции. То 
ва е леко. Само трябва внимател 
но да се работи. Ето!

И едно парче жълт оформея 
месинг сложи в един калъп под 
първия свърдел иа бор-машина 
та, след това под другия, тре
тия. Така сръчно — без натхра- 
жбиие.

Колко сложни машини, а как 
прости и леки операции! Прид
вижи ръчката, спирачката и за
миг операцията е готова. След Т10 А 51Л1 ИНТРПРП г»у» 
гова гтгомеия калъпа и отново.- X V ИШсрсб Ос4

Багат“ машини

м. в.

Димитровград
- ?

Ще се формират 

първична организа
ции и в учрежданнята

Ш..

Общинският комитет на СКС 
в Димитровград взе решение 
за разформиране на 3 терито
риални организации в грала- 
В нача.\ого на ноември във ва 
ички учреждения в града ще 
бъдат формирани първични ор 
ганизации на Съюза, както По 
предприятията.

Това ще спомогне да се на
мери метод и съдържание на 
работа на новите организации 
на Съюза на комунистите, за 
щото териториалните не бяха 
в състояние да направят това.

Всичко това’ въцви бързо, в рав 
чо-мерни ритмоЕе. След тов«а крн 
тлольаг/ьт инструментите се 
увери, че всичко е благопюлуч- 
но. Така на всяка машина.

99

В Аоднотлъмински район 
все повече се внасят разни до 
машни уреди, между тях и ше 
вни машини. Земеделската коо 
перация не е в състояние да 
задоволи нуждите на всички, 
които искат да си вземат шев 
ни машини. Петнадесет души 
тези дни предварително са вне 
сли сумите за шевни машини 
„Багат".

Машините обикновено оти
ват п0сле като „прикя" с де
войките. М.

Едно заблуждение по-малга>. 
Зора. неква'лифицирана работ
ничка само за няколко часа под 
чинява сложен!-1те машини без
да се води сметка, че е трудно 
да се работи ва1 новите машини.

— От кога работите в „Меха
ник”? —Това ме е художествена картина па някой съвременен ху

дожник, а „автобусната спирка” при Каменичка река.
Чакайки автобуса край тези върби пътниците в това про

хладно време палят огън. Затова върбата получи този вид, как 
то се вижда и иа снимката. Това е още един документ на па
шите нередности.

Четири години.
И още не гте получили квали 

фикация?
— Още не са ме превели и в 

полуквалифицираните .. След
А.1 шо

у
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ДВА ЗАПИСА В СЕЛО МЪЗГОШ ПО НАШИТЕ КРАИЩА

ЛЕГЕНДА Ще зайочнаш ли каменичани с 

из/ражданешо на селския 

ЬодойроЬод?„я ми се че най-вече отго . Изкупуването на добитъка е цията и управителя. Защо ко0 
на случката за която иг един такъв проблем. Недоста перацията не е състояние да 

пи 'пачкяжа тъчно е организирано. Цена- угари нивите, защо трактори-
^.^зно сте чували песента I?’ Макар определена с дено те работят само една смена, 

ттН^РТп^пнкя Уз^волШ'Е?яй разпие от общинската скупщи защо никога никой не им се 
Д1ошла ТРоянка за воду Най на в Димитровград, произвол-
често я дават на Радио Ниш. но се слага. Целта е ясна —
Но, може би, малцина знаят, евтина печалба за сметка на 
че тази песен е създадена в производителя.
Мъзгош. Изпял я неизвестен пе Затуй бай Иван Кирев се ра 
вен. Говорят че я съчинили зСърдил, откарал добитъка в 
момите на селянки. Повече ми Димитровград и вместо 280 ди 
се вярва, че е изпяна от някой нара по килограм, колкото му 
влюбен момък. давада ^земеделската коопера-

Казаха ми, че Троянка би-. пия в Смцловци, взел в „Ниша зи.
*а още жива. Нека прощава, ва’’ 330 динар® за килограм., 
ако възкреся в паметта споме Казват, че тоя проблем е твъ 
иите. Аз искам да говоря само рде стар, но никой не се нае 
ва оная от пеента. И нека се ма да го разреши. Казват и 
гордее. Хубостта е рядкост. потвърждават. Още миналата 
Хубуостта заслужава и да се година един друг старец зака 
нее за нея. И да се говори...' рал добиче в Пирот и полу

чил 290 хиляди динара. А коо 
перацията в Смиловци му да 
вала 250 хиляди. Разлика от 
40 хиляди. Колкото изнася е- 
дин годишен данък!

Същото поло'кение било и с 
изкупването на агне-пат. Дали 
им цена 500 Д1шара- Когато ви 
дели, че селскостопанските 
производители ще ги откарат 
в Димитровград покачили пе 
пата на 530 динара по килог
рам. Пуснат е слух. че разли
ката от 30 динара по килограм

В тези 
зацията на
ябва да започна работата к 

кция и общинската скупщина, използва тези пари, а през сле 
която в тъзгодишния си бюД дващата година трябва Да се

Водният въпрос на Камени
ца отдавна занимава селяните 

отзовал на поканата да дойде на селото, санитарната инспе-

условия органи- 
ССРН в селото тр

представител, управителят ли 
чно, ако трябва, и разяснят 
редица недоразумения.

Казват че голяма част от ви цш? 
пата пада и ьрху кооперативи | . '
ия съвет който не е в състояние ЩШкМ '■
самостоятелно да решава, а е 
под влияние на този, или оне- Ш

отбеле- *** з;г .За съжаление," ще 
жим, че и тоя път нямаше пре 
тставител на земеделската ко 
операция, за да чуе оплакава 
нията на гражданите. А те по 
твъРДиха накрая желанието си 
да сътрудуничат със коопера
цията, ио при по-голяма отго
ворност, тто-искрени отношения.

Може ли тогава да ислоумя 
ваме защо хората с предпазли 
вост приемат всяко начинание 
в селското стопанство. И тря 
бва ли да търсим причината, 
че интересът им за обществе 
но.-политическа дейност е от
слабнал, щом като при наличи 
ето на толкова организации и 
самоуправнгелни тела се про
карва волята на един, или дру

3

’■ щ
С чувство' на любознателно 

ст искох да чуя случката, ко 
ято трогнала певеца. Разказа
ха ми я.

Кой може да остане равноду 
шен към хубавицата на село. 
Та тя е „като оназ вечерница 
на небето” — както бе казал 
Славейков.

ш ш '• '.х.

' V
...

Някъде в тъмата клокочи 
кладенчова вода. Ехти момин 
ска песен над Ждимерггаа (в 
песента Йеремнще). Сърцата 
тупкат пла*о, като птици. По
тайна сянка ли мина, или вя 
гьр повея? Лъхва с горещ Дъх 
обечта. Безкрайната ебнч. За 
нея няма граници, предел. И 
става ^ляпа...

За влюбенито всички вече
ри са хубави. И оная вечер би те може да го докара", 
ла хубава. Но и страшна. На Има и други примери на не 
хи сте се срещали в очи Със правилност. Дори на нехума- 

' Страха. Изпитвали сте сами в ност. През вършитба Тодор 
сърцата си ледените му тръп Миланов и Живко Игов поиска

Височки мотив
все още не е наваксана.

Питаха хората и дадоха пре 
дложение. Защо представител 
на земеделската кооперация 
не мине в селото, претегли до 
битъка, определи стойността 
му качеството, а сетне и „де

Стефан Николов превземат и други мерки 
построяване на водопровода, а 
за това сигуруно съществуват 
възможности.

В Каменица се намира Ос- 
кълето

заж.ет щ-еДДЙ1ЛИ 11001.000 динара 
като помощ за започване на 
работите.

На последното събрание на 
подружннцата въпросът с из
граждане на водопровода от 
ново беше поставен, обаче не 
достатъчно разрешен. Все оЦ 
ще се нагажда откъде трябва 
да се довежда водата, а селя
ните не намират достатъчно 
сили да построят канал от 
„Ракина чешма" до селото в

Дело на стари 
и младя могишното училище, 

се учат всички деца от Висок. 
Сигурно е, че родителите на 
тези деца се 
за това каква вода пият деца 
та. След това помощта на Об 
щинската сюгттщина няма ла 
ссе завърши само с тези 100. 
хиляди динара, когато работите 
започнат..

Населението и учениците от 
Власина/Округлица в течение 
на годината построиха с помо 
шта на Скупщината, (модерен 
водопровод. '

Този водопровод представля 
ва голямо улеснение за насе- 
лениет и учениците, защото До 
сега вода за пиене вземаше от 
отдалечените извори.

Този водопровод улесни пое 
трояването на амбулаторията-

3. Стоянов работи?

заинтересовани

ли, понеже е нощ, Да се зяпа
ли светлина. Тази своя „При- 
щевка“ заплатили с 2®/о пове
ли светлина. Тази своя .дгои- 
юявка или кооперацията е би 
ла длъжна, щом като вършее 
нощно време да обезпечи и све 
глина-

Още много въпроси бяха от 
правение по адрес на коопера

ки.
Миг на забрава, миг на ща

стие, на отдаване. После у вас 
нахлува ужасът. Ужас-тъга и 
ужас болка. Такива са човеш 
ките чувства. Пламват и изгар 
*т. Оставят след себе си само 
дъга- Дъга-спомен и дъга-пе 
сен.

дължина на повече от един ки 
лометър. Средствата предви
дени за строеж на този обект 
са повече от симболически.

Какво тогава трябва да

Вярно е, че височките села 
са останали с малко работна 
Ръка и своите комунални ггро 
блами «могат 'да -разрешават 

Земеделска- 
седали-

ще е в Каменица сигурно няма 
да остане по страни. Предпри 
ятията по градовете участву
ват в разрешаване на комуна 
лните проблеми, зятио тогава и 
коопршшята да не помогне та 
зи полезна акцция?

Значи, това хубаво време 
да се използва с започване на 
акцията.

се
I и Само задружно, 

та кооперация чието
Така и никнала несента. Ог 

ряна от обич, пронизана със 
страх преляла се в песен.

Мъзгош потънал в мрак. Ня 
ма я коминскатд песен хвър- 
кнала над Ждимерица.

Оттекли са дни и години. В 
■овечето от половината къщи 
жа селото са старци. Младежи 
те са малко. Дори и актив не 
могат да си направят. Ослепя 
хо е селото откъм младост. И 
песен. И гърлен, момински 
смях. Единствено споменът бу 
АН радостни чувства. >.

КОМЕНТАР»

ВЪТРЕШНИТЕ РЕЗЕРВИ В ЗЕМЕ
ДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ

резерви.
Едностранчивостта ня тър

сене резерви се състои в то-> 
ва, не всяка земеделска коо
перация търси вътрешни ре
зерви САМА ЗА СЕБЕ СИ4 
И главно се спира върху из
лишен от един, или двама 
служащи■

Вътрешен резерв не значи 
сало излишен па работна рт> 
ка. Разхлабяването на спън
ките в производство също 
представлява вътрешен ре
зерв.

В това направление земе
делските кооперации иай-млл 
ко са изминали. Фактите го-

делски кооперации.
Затуй все по-често и меж

ду гражданите селскостопап 
ски производители, и от об- 
ществено-политически фору
ми, се чуват мнения за интег 
рация иа земеделските коо- 
перации и са създаване 
две. евентуално три способни 
земеделски кооперации.

Димитровградско, в момен
та. има шест земеделски коь 
операции- Някои от тях дър 
жат съвсем малък район. На 
пример земеделската коопера 
пия в Тръпски Одоровци дър 
жи район. на две села. И за-

две.

Налага се да поговорим за 
вътрешните резерви в земе
делските кооперации, с оглед 
на едностранчивия им под
ход към изнамиране на вът

Б.

ИСТИНА Петпаестодневни 

информации 

за иаселепнето

решпите резерви.
В района па земеделската 

кооперация ,,Победа” частни 
те земеделски стопани търсят 
кооперацията да им обезпечи 
есенна угар. Но, ако разпола 
гаемият машинен парк се пол 
зва само е една смяна, какви 
са изгледите молбата на сел
скостопанските производите- 

да бъде уделотпорепа? Ще 
ли земеделската коо-

Вторият запис е направен по 
време на едно събрание в ор 
ганизацията на Социалистиче 
«кия съюз. Под удана на тях 
вото обсъждане е дейноста па 
вемеделската кооперация 
беда“ в Смиловци, ръководство 
го, управителят... 
Изказванията са смели, кри
тиките ясни и конкретни. Кра 
Жно е време да се каже исти 
Пата за пропуските, неггравил- 
Постите, опущения и грешки 
ре на кооперацията и ръково 
аството. Спират се и на гтпиме 
ри, които години наред чакат 
решаване.

па

„По
Подружннците на ССРН в-ь» 

Висок полагат достатъчно грн 
жи за информирането на на- 

полнтпчесеките
ли

селението 
събития в света н у нас. Тази

ссмогне
перация и да засее есенници 
те, и да уделеугоори желани
ята иа частните селскостопап 
ски собственици.

Това с сало един пример. 
А примерите са много и в ра
йоните па останалите земе-

тун, с изключение 
или три, балансират между 
„ще бъдем, или няма”.

Везсъмнепие, не ИНТЕГРА 
ЦИЯТА ще открие далеч по

за капа

на
есен отново ще се започне с 
провеждане шГпетнаестодневни 
шформашш по най-актуални- 
те въпроси.

Тези информации обикнове
но изнасят учителите и доб
ре са посетени от членовето 
на ССРН.

оорят, че планът за коопери 
райе и засяване па ансокодо- 
бивпи сортове пшеница пе е 
изпълнен. КООПЕРАЦИЯТА 
със селскостопанските, ■част
ни производители е също е- 
дии вид вътрешен резерв.

Много извънредни събра
ния о подружпицитс на 
ССРН показаха, не предложа 
нията за сътрудничество по
тичат от 1 селскостопанските 
собственици, а не от земедел 
ските кооперации. Това сочи, 
ч(1 докато в ръководствата иа

добри аъзможпости 
мирапс па пови вътрешни

-I -——- ут-г-

{
*. /■'Кога ще се мине към 

42-часова трудова 
седмица

Б.

„7 юли“ открива 
магазини в Поганово, 

Т. Одоровци и 

Д. йевля
Макар че Пякои предпрпя-

вече*ня в страната отдавна
към 42-часова тру

дова седмица в Димитровград 
ско подготовките са още'в на 
Чална фаза.

Тези дни на комисиите за 
■одгоаотвки за минаване към 
42-часова трудова седмица е 
възложено да ускорят работи 
те с цел по-скоро да се осъще 
стви тази идея. Засега в това 
отношение най-иапред стои ка 
учуковия комбинат „Димитров 
1рад', където покрй комисия 
га работят и специалисти от 
околията-

Липсата на кадри е главна 
та причина, че в останалите 
предприятия в това отношение 
още няма резултати. М,

са минали
отделни земеделски коопера- 

спорят кой е „резерв”.
СЪ-

ции
същественият резерв 
ТРУДНИ ЧЕСТВО с частните 
селскостопански собственици

Тези дни търговското пред
приятие „7 юли" в Димитров
град ще открие свои магазннн 
в Поганозо, Търцско Одоров- 
Щ1 и Долна Невля.с в застой.

' Изводът. е един — аъгреш 
иите резерви в земеделските 
кооперации и селскостопппг 
ското п гонзводство трябва 
да се наблюдават и търсят 
ЦЯЛОСТНО, п не районнзи- 
рано и частично.

Земеделските кооперации н 
села не снабдяват насе- 

с необходимите сто-
тезн 
лонието
ки навреме и затова се нало
жи откриването на такива ма 
газинн. В Трънско Одоровци 
от известно време няма браш 

Поганово и Долна Не* 
ля някои ЛРуш неообходнми
по, а вСт. Н.

м.стоки.



$ ВРАТСПО,

Нито пенсия, вито рабо
та, нито пари

Месец на книгата

КНИГИ улицата
За пръв път па Димитровг

радските улици през миналата 
седмица можеше да си види 
необикновено за този град яв 
леиие.' На улиците се продава 
ха книги. Издателското пред
приятие от Нови Сал, което 
организира продажба на кпи 
ги в много градове на Сърби- 
п посети и Димитровград.

За два дни, колкото трая 
нрдажба на книги димитровг 
радчаии купиха книги ка стой
ност от 600.000 динара. Най- 
много бяха купени книги от 
сграяга на учениците за декти- 
Ра, а от наши писатели най- 
мг юго бяха разпродадени твор 
бнтс от Скерлич, Чопич и Ан 
дрич.

Продаг>1Чът -Мичо Тодоро- 
вич ии каза:

— В последно време обико- 
градове на Сърби

но и други хора от различни 
проифесии. За очудване е, че 
в Димитровград се т-ьрси пове 
че книгата отколкото в някои 
паши по-голями градове.

ЛСилош Йовановнч, 
дик от предприятие-го за раз
пределение на електрическа 
енергия в Ниш — клон Димит
ровград иа 2 ноември 1964 го
дина подучил документи, кои 
то предприятието му изпрати 
ло лично да ги предаде в Заво 
да за социални осигурвкп в 
Димитровград за уреждане на 
пенсия. Веднага след получа 
ването на документите Милош 
ги предал в Завода. Комунал
ния завод за социални осигу 
ровки в Ниш на 8. 1. 1965 годи 
на взел следното решение, пр 
отоколнрано под № 13.497:

„На Йовапович Милош ро
ден на 2.ХI. 1909 в Димитров 
град не се признава право иа 
лична пенсия защото не нзпъл 
иява законните условия.' Обо 
сноваппе: признава му се за 
за времето, което доказва 
трудовата книжка №531 пен
сионен стаж от 32 години, 10 
месеци и 20 дни, заключител
но с 2 ноември 1964. В трудов 
стаж не може да се признае 
времето от 1. X. 1927 голина 
доот 1. X. 1929 голина, което 
е прекарал за отбиване на ре 
доената военна повпност, а му 
се признава стаж времето 1.
X. 1929 година До 1- XI. 1930 го 
дина с изключение на^ двете 
години прекарани за отбиване 
на военната повпност. Не се 
вземат под внимание нзявлени 
ята на Димитър Павлов и Гео 
рги Тошез дадени във връзка 
с работата на Йванович от 
1925 до ' 192 7 година, защото 
въпросното време е включено 
в трудовата книжка. Вапрос- - Каменица 
ното време йовановнч е прека 
Рал на работа при Ставри Кр 
ъстич, ковач от Днмитовград.

рабоч> е дало задължение отново да 
ви приеме на работа.“

Покрай двете жалби конто 
Милош изпратил, иа 27 
ри 1965 година подал молба 
в предприятието да го прие
мат до окончателно решение 
па Завода въп връзка с пенси 
ята. Ог тогава те но се обади 
ли иа Милош.

Трябва да се изтъкне, че Й- 
ванович Милош е беден човек, 
с десет аоп имущество и една 
стара къща в' Димитровград. 
Издържа една жспа_и две де
ца над 18 години, едното от ко 
ито е на училище. Милош е 
покрай и това единствения чо 
век, зает в това предприятие 
с 30.000 динара. Той вече пяла 
година няма средства за пре
питание, а зато-опа време е 
получил само 10.000 динара от 

с Общинския синдикален съвет.
Крайно е време отговорните 

в Републиканския завод да ре 
шат този въпрос.

япуа-

ВЕЧЕР ЗА ПОЕТА 

Е. ЕВТУШЕНКО
Редеакцията на „Звучни ио 

вини" при димитровградската 
гимназия, пелавпа, устроил ли 
тсратурата вечер за делото на 
всеизвестния, съвременен съ
ветски поет-Евгений Евтушен- 
ко.

Обзор върху поетичната на 
тура и поезията на талинтлив 
ия съветски поет дала препо
давателят по български език 
и литература — професор Вла 
стимир Вацев.

Иитересъте след учениците 
беше твърде голям, така че ед 
на от най-големите учебни ст 
аи в димитровградската гим
назия, кабинетът по физика, 
едва помести любителите иа 
поезията.

Тази литературна вечер е 
първа на редакцията на .Зву
чни новини", така че накрая 
присъствуващите бяха подка
ни писмено или устно да 
предложат теми, въз основа 
на които Редакцията ще със 
тави план за по-нататъшна де 
йност.

лих много
я, но ми направи впечатление, 
че димитров1-радчани 
хубавата книга. От мене ку
пиха книги не само ученици,

Л1-,‘• ' л ***** обичат

Ц. Бояннч Книжарница па улицата

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

В 1966 година десет нови книги
Съвет гри пляра.. Предвижда се да се из 

даде втори брой от Сборника, 
в който ще бъдат печатани ра 
боти иа автори от българска- 
та народност и още няколко 
книги в породуицата „Изгрев”. 
Стихотворения на Стефан Ни 
колов и Стойне Янков, разка 
зи от Марин Младенов, Миле 
.Присойски и Прокопи Попов, 
Биографии на известни дейци 
от работническото движение 
и др.

Издателският 
„Братство“ е планирал в след 
ваша», а година да бъдат изда
дени десет нови 
раж около осем хиляди егзем

и няколко детски книги за у 
ченическата възраст. Б. Нше. Ст. Н.

КИНГИ с ти-

И ТАЗИ ГОДИНА 

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛСлед това решение Милош 
Йовановнч взел документите 
н подал жалба до Републи
канския завод в БелграД- ясал 

27. I. 1965 
още няма отговор.

жалба

Ученическия стол при основ
ното училище в Каменица ще 
работи и тази година благода 
ре ни е на помощта която оказа 
ха самите ученици със събира 

шипки. От тази акция

наЦата изпратил В плана с© предвижда печа 
Спомени на бивши 
от България и Ю-

година, но
Йовановнч изпратил и 
до Съюзния изпълнителен съ 

27 януари 1925 година,
тането на
партизани 
гославия за участие на българ

вет на
от който получил веднага сле 
дния отговор: „Чакайте реше
ние на Републиканския завод

Ако

не на
учениците) Е&5еха над 200.000 
динара. С тази пари те ще по 
дпомогнат ученическия стол и

ски партизани в партизански
те отряди на Югославия, тури 
етически пътеводител из югоза соицални осигуровки. 

Заводдът не ви признае право 
предприятието

ще абонират всички ученици 
на вестник „Другарче".

Есен в ДимитровградМ. Петров —Б. приказкиСлавия, стрипованито на пенсия
тгии.т.1111.|1|1П111||||||111И11111П1111111Н111111П1111П11П11И1111111111П1111Ш1ИВЧИ111111111НиИ1111111И|1|||||1И11МИ11титтМЯНИ1ЦаШ111М1НН11>ШИ

селото, приближи се до лодката и като 
хващаше веселото, каза:

— Ако това проклето корито не се 
разпадне зъв водата, след около два ча 
са сме тук, по-рано не чакайте.

Селцето се простираше далеч вст
рани и около пристана беше така ти
хо, както е в безлюдните места само 
в късна есен и в самото начало на пр 
олетта. От водата лъхаше на влага, на 
тръпчива горчилка от гниеща елха, а 
от далечните прихоперски степи, кои
то тънеха в лилавата дрезгазина на мъ 
глата, лек ветрец носеше вечно млади- 
я, едва уловим аромат на току-що ос
вободилата се от снега земя.

Наблизо, на крайбрежния пясък, 
лежеше катурнат плет. Аз сендах вър 
ху него, исках да запуша, но като бръ 
кнах в десния джоб на ватената си 
куртка, за мсе голямо огорчение от
крих, че пакетчето „Беломор" беше съ 
веем мокро. Когато преминаваха река 
та, една вълна беше плиснала през бор 
да на ниската лодка и ме беше обля
ла до кръста с мътна вода- Тогава не 
ми беше до цигарите, трябваше да за 
хвърля веслото и по-бързо да изгреба 
водата, за да не потъне лодката. Но 
сега, като ее ядосвах на своята несъо 
бразитЬлност, аз внимателно извади* 
от джоба си разкиснато пакетче, клек 
нах и започнах да редя върху плета е- 
дна по една влажните, потъмнели ци
гари

МИХАИЛ ШОЛОХОВ
Нобеловата награда за литература през 1965 годииа бе присъдена на един 

от най-популярните и обичани писателив целия сеят — донския казак., автора 
„Тихия Дон” Михаил Алексаидрович Шолохов, активен участник в най-въл- 

нуващите моменти на съвременчшта човешка история — Октомврийската рево
люция и изграждането на първото в света социалистическо общество.

Мотивирайки реш ението за възнаграждаван е на големия съветски писател 
■председателят на Нобеловия комитет нх Шведската академия проф. Андерс Ест- 
ерлипг отбеляза „голямото художествено майсторство и цялостност. с които Шо 
лохов отрази в своята Донска епопея историческата действителност на руския 
народ”, и окачествява Шолохов като „есин от пай-забележителните пис<. тели, па 
пашата епоха”.

Този жив класик иа съветската литература, носител на най-големите наг
ради и в своята страна работи па литер туриото поприще веие 40 години За това 
време неговите произведения са издавани 678 пъти с общ тираж повече от 42 
милиона екземпляра и са преведени на 73 езика.

На страниците иа в-к „Братство” в няколко броя ще поместим една от не
говите най-известни повести „Съдбата па човека”.

на

СЪДБАТА НА ЧОВЕКА
Първата следвоенна пролет по Го 

рния Аон беше рядко приветлива и не 
•удържима. В края на март от Приазо-

Малката, на места пресъхваща 
през лятото рекичка срещу селцето Мо 
ховоско се беше разляла на цял кило 
метър в блатистото, обрасло с елхи 
мочурище. Трябваше да я преминем с 
прогнила плоскодънка, която можеше 
да носи найс-много трима души. Разп
регнахме конета. Отвъд реката, 
колхозния сайвант, ни чакаше стари- 
чък, очукан „Вилис", оставен там още 
през зимата. Двамата с шофьора се 
качихме не без страх в разнебидеиата 
лодчица. Другарят ми остана с багажа 
на брега. Едва отплувахме и от прогни 
лото Дъно из' различни места водата 
заблика на струи. Трябваше да затък 
ваме процепите на паянтовия съд с ка бели. кълбести облаци, 
квото ни беше под ръка и през цели- 
я път изтребвахме водата от него. До 
другия бряг на Еланка стигнахме след 
един час. Шофьорът докара колата от

затьшаха до главините в мокрия, при 
месен със сняг и лед пясък и след 
час по слабинити и бедрата на коне
те и под тънките ремъци на оглавни- 
ците вече се появиха бели, пухкави 
парцали пяна. В утринния свеж въз
дух остро и упояващо замириса 
конска пот и на обилно смазан с топ
ъл катран конски такъм.

Там, където пътят ставаше много 
труден за конете, ние слезахме от ка
руцата и карахме пешком. Размекна
тият сняг шляпаше под ботушите ни, 
трудно беше да се върви. От двете ст
рани на пътят пък все още се - д-ьрже 
ше кристално пробляскващ на слън
цето ледеп и там беше още. по-трудно 
да се минава. Едва след около шест 
часа преодоляхме растояние от треде- 
сет километра и стигнахме до брода 
па река Еланка.

Беше пладне. Слънцето печеше ка 
то през май. Надявах ее, че цигарите 
ще-изсъхнат скоро. Слънцето пареше 
така силно, че аз вече съжалявах, че 
бях облякъл за път войнишките вате- 

п°А ни панталони и куртка. Това беше ггь 
рвият истински топъл ден след зимата. 
Приято ми беше да седя върху пле
та ей така. симин, отдаден всецяло на 
тишината и усамотението и свалил °т 
главата си старата войнишка ушанка, 
да суша на ветреца мокрите си от те
жкото гребане коси и безгрижно АЗ 
гледам плуващите в бледата синева

вието задухаха топли ветрове и само 
след две денонощия пясъците по ле
вия бряг на Дон съвсем се оголиха, в 
степта набъбнаха . набитите със сняг 
долища и трипчинки, разчупили леда, 
степните рекички бясно забушаваха 
и пътищата станаха почти непроходи
ми.

на

В това лошо за пъ^ване време ми 
-се оаложи да ида До Букановска па
ланка- Разстоянието е малко — някак
ви си шестдесет километра, — но се 
оказа, че никак не'е просто да га пре 
мине човек. Потеглихме с другаря си 
прели изгрев. Двойката охранени ког 
не опъвайки като струда ремъците, ед 
ва мъкнеше тежката каруца. Колелата

Скоро видях как откъм крайните 
дворове на селцето излезе на пътя 
дин мъж. Той водеше за ръка малкб 
Момченце. Ако'се съди по ръста му,1 то
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ПОРЪЧЕНИЕ НА 

ИВО АНДРИЧ ДО МЛАДИТЕ
ството. мрачния бабаитлък м ма 
двиването против празноглаеаЦ 
та повърхгюсгюст, лентяиство и 
ралсипничество. А и това го илв 
между нас.
Накратко: всички сл\е за това блл 
готворното влияние на литерату 
раа да се почувствпвя във всич
ко. което работил-и което ни за 
обикаля, ъв всичко-от изгледа 
■на нашите градове до отделните 
думи или усмивки които ние от 
правяме към другите или други, 
те към нас.

Искрено. ние всички желаел 
всичко, което правим да получи 
по-трайна стойност и да има по 
-съвършен вид. А това трудно 
да се постмгне без благородното 
влияние на изкуството. Безсъм 
нено. главна основа на култура 
та са общата просветност и про 
фесионално образование. но без 
съмнепо е и това. че елементиу 
те на изкуството, колкото и да 
са лалко са нейна необходима 
част.

Ето затова всичките мои добри 
благопожелания. които бих ис
кал да ви кажа в този момент 
могат да се изразят накратко та 
ка: върху основите на жизнена 
та действителност и разума стр 
сйте сградата ня своето образо
вание и живот, но винаги оста
вете един прозорец, който да гл 
да в пределите на изкуството» 
Нека във вашия живот изкуство 
то има винаги свое. макар и ск
ромно място. Малко музика или 
вечер прекарана в театър, или 
картина на стената, или малка 
етажерка с книги, които обичате 
но да е жива и трайна връзката 
между вашия личен живот и из 
куството. А това. че изкуството 
е необходимо ня човека, каква- 
то и да е неговата професия и 
работа в практичния живсгт — в 
това няма съмнение.

две: отдавна е казано, че музи
ката облагоРодва нравите на хо 
Vата. В различни форми това е 
точно за всяко изкуство, не са 
.ио за музиката. Изкуството пе 
е само красота и развлечение, но 
и чувство на мярка хармония, 
дисциплина и такт. .«орален ред 
и човечност. Защото правилно 
схванато и дълбоко възприето, 
изкуството ражда и развива вс 
ички тези свойства у човека. А 
иленно на нашия, днешния чо
век, на когото обществото довер

своите поколения в нашата стра 
на, не трябва да ги лишава от 

спасителния допир с изкуство 
то, но да съдействува за този до 
пир и да го насърчава. Трудът 
и средствата, вложени в това не 
са никога напразни и прахоса
ни.

По случай окткриването 
писателят Иво Андрич говорц пред 
тсия университет за значението 
вото в обществения живот. Речта

на Нишкия университет, 
студентите на Ниш«

на литературата и изкуст- 
му поместваме изцяло

Ако ние не стигн.ахме да опо 
знаем прелестите на сериозната 
музика, пека пашите деца да у- 
чат музиката.. Ако вие не сте мо 
гли да си създадете макар и най 
-малка лична библиотека от до 
бри книги - всички зноят, че то 
вп не винаги е леко — създава 
йте ги за своите деца. Веднъж 
т; ябва да се започне. А сигурен 
съм,. че вашите деца ги,е ви бъ
дат благодарни. Накратко •— вс 
нчко е добро само едно не е: 
да се изпращат в живота неиз- 
градени и непълни хора. С то
ва ника.к -пе искам< да кажа. че 
на изкг/сгвото трябва да се дава 
някакво място, което по редя 
на нещата не му принадлежи, 
■пито пък че пстинск.-та стойпо 
ст на някой човек трябва да се 
мери с броя на прочетените кки 
ги. Това не мисля, ио мисля, че 
е по-малко съвършен и по-мал
ко лишено гцаетлив. и следоватс 
лно по-малко ценен и произво
дителен човек който е в конф-

Като говоря пред младите хо
ра, които се намират пред голям 
жизнен поход, у нас. възрастни 

противоречиви 
чувства. От една страня чувст
вото на възхггщение, почти 
завист зарад красотата и вели
чието на подвига, за който вие 
се готвите, и който отдавна е о- 
станал зад нас, а от друга стра
на, ■някакъв бащински срах и гр 
ижа зарад труднетнте и изкуше 
ннята. с които можете да се сре 
щнете по този път, При такова 
положение и настроение ние, въз 
растийте, често сме склони да 
ви обегагваме със съвети,. ко < 
ито. разбира се, са доброжелате 
лни. но също и напразни, защо 
то онова, което..иладите очакват 
от нас пе са нашите съвети, но 
разбирането, живата симпатия 
и действителната 
всяка обстановка и във 
области.

в асивота на всеки човек, без о- 
глед на това каква 
професия. Открай време 
т.пка за всички истински 
ми

е неговата
това ете. възникват
и го ле

цивилизации от миналото и -
днес. Затова нскам. да ви пожелая Я8а нашгпге блага и н0гото лежат сложните задачи на 

самоуправлението, тези свойст
ва са още как необходими. Не 
е леке да се създаде добър спе 
циалист, но може би още по-тр 
удно е да се създаде душевен.

па
никога да не изпаднете под 
яние на старото еснафско заблу 
аедеиие, че така 
ктичен човек трябвало да сле
ди само онова, от което се жи
вее,
ло за единствено действително, 
като обърне гръб на изкуството 

хубавите вещини

вли

наречения пра

онова което уж се счита т-ьрпелне и уравновесен човек, 
способен съзнателпо да живее и 
работи в обгцпостта да обуздава 

■ страстите и ограничава ' линии
те искания 71 апетгпи. да разби
ра други пс-иивани хора, да за 
чига всичките морал7ш и мате- 

и пнални интереси на своята об- 
е гцност. Не е леко но е нуасно 

защото суровите и ед7'.остра71чи 
ви хора пе -трудно се справят в 
работата или в ръководенето 
благата и гората и често създа 
ват па общността пд-голял .таос 
или вреда, околното ред и пол
за- По-71ататък, вярно е казано 
че изкуството е най-краткия 
път от човека до човека. Това 
е било винаги, а така е и днес. 
в днешния свят на голелите об 
ществени и политически разде
ления иа сили и агресии. Да, 
изкуството сблиасава хората и 
когато са от различни хонтине- 
ни. одалечени един от дрнги с 
езици, обичаи и интереси. То ни 
свързва и с ония далечни, чуж 
ди страни а тева е още по-чеоб 
ходило, когато става дума за от 
гщшеиията между хората в на
шата страна, в различ7тте репу 
блики на нашата родна зе.мя. 
признаването и взаилното про
никване на .тудоасествените. ст 
оемежи и постиасения ст всички 
наши краища и находи служи 
и винаги ще служи добре като е 
диа от основите на онова братс
тво и единства в-ип.ти •"'рг,о'нО- 
чива наша общност. Никога■ не 
требва да се забравя каква роля 
в тази област може д има и тря

и иа като
на лукс и разпиляване на вре- 
лето, като на нещо второстепе
нно. излишно и недействително. 
Никога не трябва да се вярва в 
това. Напротив. 
най-чистата същност на всички 
видове на нашия действителен 
живот. То ни полага по-леко да 
Разберем и по-добре да търоаси- 
веем този асивот. Да го напра
вим поне по-сиссен за себе си и 
за другите. То е необходнл еле

изкуството

помощ при 
всички

И все пак, чувствувал нужда 
да ви предал не някакъв съвет 
защото не се чувствувам приз
ван и не бих знаел дори да 
кал, но някои от своите жела
ния по отношение общата насо
ка на вашето образование, 
изграждането на вашата 
■ст през годините на следването, 
коиго са пред вае, както и по ва 
шия по-нататъшен живот след 
като завършите.

Като писател и ще ви говоря 
като такъв, бих искал да кааса 
няколко думи за значението, ко 
ето литературата и изкуството 
изобщо имат в живота на в сетен 
народ и всеки човек, 71 във ваш
ия. При това не мисля за ония ме! 
окду вас, които биха могли да сс 
посветят на някой вид изкуство
то като творци. Доколкото ила та 
къв между вас, той ще тръгне 
по своя път и тш такива нито 
съвети, нито благоножелания 
много не помагат. Най-сетне 
най-тежките битки всеки от нас 
води сал. Напротив аз мисля за 
всичките, без оглед на ролята, 
която по мое дълбоко убеждение 
има и трябва да има изкуството
........................ .................................. ШП1Ш1ШШ..... ............................................................................ ..... . 1Л1111ПП....ШШШ1Ш11Ш11И1ШМ11Ш....ШШ11Ш1ШШ1Ш1.... ШИШПШШН .............................................................. .

ликт с книгата или когото пико 
го не е озарила дори най-малка 
светлинна на някое изкуство. 
Аз ви говоря това кратко и про 
ето без тгаучгж изрази и подбра 
ни цитати ио истината не е по- 
ма.лк.о истинска и точна, ако се 
каже просто и непосредствено. И 
не говоря това защото съм за- 
грижег. може би за съществува
нето на изкуството. Изкуството/ 
е трайно и не става дума за това 
как то гце съш,ествува без нас, 
но за това. как ние ще изглеж
даме без иего.

Другари, у нас много се гово
ри за културата и това е добър 
знак. Всички, ние искаме колко 
то се лоасе по-бързо да преодо
леем етапите на нашата изоста
налост. Всички искаме — лисля 
че ук няла изключения — наши 
те градове пътигца и входове в 
обществените сгради да илдт 
хубав изглед. Всички виждаме 
не това често не е така. И то не 
загцото н.е се изгражда но рагцоуо 
пие сали занеларявале и упро- 
постявале онова което сме съз 
дали. Всичкгг сме също така и 
против грубото насилие, дивеча

мент в развитието на човешкия 
дух. в изграждането на висши
те органгс на обгцествен.ия жи
вот и неразумно и опасно би би 
ло да се лишил от неговата по- 
лош. Това е валидно навсякъде 
1'. винаги, а иа човека отднегино 
то общество това е иеоб.тодило 
още повече, отколкото на по-ран 
шн ите поколения. Загцото зо да
чите ня новия асияпт в сппиали 
етическото общество изисват от 
човека да бъде пп-хармонична 
и пр-всесранна личност а не ог- 
раничен и тесногръд специалист.

ис-

п о Изкуството е, повтарям, и тен 
ва винаги трябва да се повтаря 
пеистина необходило на човека; 
както на всяко ястие е необхо
димо малко сол между пръстите 
за да лу даде вкус и да го пред 
пази от разваляне. Изкуството, 
истинското изкуство, не разваля 
и не селкчава човека но го 66- 
лагородява. издига и го прави 
и по-суптилен и по-устойчив- 
в съревнованието с живота. Без 
него наиагя жгевот може да ста
не непълен, безплоден и беден. 
А с него, както казва една ли 
чност в романите на Тургенев 
всяко добро е по-хубаво, и вся 
ко зло по-леко. С това завърша 
вам този свой празничен поз
драв към вас млади другари, и 
към вашите преподаватели и у- 
ииверситета като пожелавам от 
него да илезнат щастливи и зд 
рави поколения.

личи о-

А и.ненно Тази хармония ме
жду разума гг фантазията това 
равноправие между задачите и 
отговорността на живота от ед
на страна и широтата и ведрина 
та от друга страна, това е иле- 
нно снова, което на нашия чо
век трябва да даде особен белег 
и способност за пълно развитие 
ча неговите творчески сили. Мн 
ого са прггчгмите.. конто ни ка
рат да мислим, така и ни тикат бва да има изкуството, неговата 
да ппнелел това рязбнхане, 0т 
многото причини ще приведа сало казано, ?сойто желае добро на

лош на сблносаване. Накратко
Д. Йотов

ще го дочакам! — изведнъж се сепна 
и като подтикна нежно синчето 
той му каза: — Хайде, момчето 
иди си поиграй край водата, до голя
мата вода винаги ще се намери някак 
ва плячка за децата. Само внимавай 
да не си..намокриш краката.

тски дом. Сираче. Добро момиче ми се 
падна! Кротко, весело, грижовно и ум
но не като мене. Тя от детинство беше 
познало що е мъка и може би затова 
имаше такъв характер. Като я гледаш 
тъй отвън не беше кой знае каква ху
бавица. Но налн аз я виждах отвътре, 
а пе отвън! И нямаше за мене по-кра
сива и по-желапа на света от нея, няма 
ше н няма да има!

Дойдеш от работа уморен, а поня 
кога си и дяволски ядосан. Но и да я 
нагрубиш, тя няма да ти отвърне! Лас
кава, тиха чуди се как да ти угодн. 
Гледаш я и ядът ти лишава, а след мал 
ко п прегръщаш и казваш: „Прощавай 
мила Иринке, просташки се държах. 
Разопраш ли, днеска ое ми провиран 
в райетата.” ,И пак ще настане мир у 
нас а в душата ми гшкой. А ти, братле, 
нали знаеш какво значи това за рабо
тата.-' На сутринта ставам като къпан, 
отивам в завода и всяка раоота кипи 
и спори в ръцете ми! Ьто какво значи 
да имаш умна жена, другарка.

Случвало се е понякога, след ка
то получа заплатата, и да а! пийна с 
другари. Понякога пък и така е стана 
ло, че Вървиш към дома си и такива 
краваи рисуваш с краката си, че да го 
е страх човек да те гледа отстрани.

Тяонатп е улицата и туй то, пък за 
малките улички и да не говорим. Бях 
тогава здрав момък,, силен като дявол, 
иа пиене издържах много и до в къщи 
всякога ое домъкнах със собствените 
см крака. Е случваше се някой път, па 
края да се влача и на първа скорост, 
тоест на четири крака, но псе пак сс 
дотътрях. И пак значи пито упрек, ни 
то скандал. Само се подсмихва моята

— Знаеш ли дали лодката ще До 
плува скоро?

— След около два часа- 
— Множко е. Но като е тъй, да 

починем пък, няма закъде да бързам. 
Минавам и гледам — шофьор като 
мене се пържи на слънце. „Хайде — 
мисля си — да ида при него, да запа 
дим по една. Без компания човек ни 
да пуши, ни да мре." Ама ти си доб
ре, нигарки си пушиш. Май че си ги 
паквасил, а? Е, братле, мокрият йот 
юи е като куца кобила, за нищо 
става. Я по-добре да запушим от моя 
серт.

беше пет-шестогодишен, не повече. Те 
уморено се влачеха към брода, но щом 
стигнаха до колата, завиха към мене. 
Като приближиха, високият приведен 
Мъж каза с глух бас:

— Здрасти, братле!
— Здравей! — аз стиснах протегна

тата ми голяма, корава ръка.
Мъжът се наведе към момченцето

си,
ми.

Още докато пушехме мълчаливо, 
аз раз* лежлах скришом бащата и син 
чето и с учудване си оюелязах едно 
странно според мене оостошелсто. 
Мо,«чето беше облечено просто, но 
прилично: и това, как му стоеше пода 
латспото с дека, износена кожа пал- 
тенце, и мъничките оотушкн, нагоде
ни ма ее ооуваг с вълнен чорап, и твъ 
рде пзкуеш.нт шев на скъсания някога 
Ръкав ни падтеицето — всичко Показ 
ваше женска грижовиост, умели май 
чини ръне. А бащата изглеждаше дру 
го*.че: поощрената му на няколко мес 
та ватепка беше небрежно и грубо зак 
•ьрпена, Ръьката по износените му зо 
йипьшкн птталова с широки, мъжки 
бодове; той носеше почти пови войни 
шки обущп, по плътните вълнени чо
рапи, проилечш от молци, ие бяха доко 
слами от женска ръка ... Още тогава 
си помислих: „Или с вдовец, или не 
живее лооре с жена си."

1-] о ето че той, след като изпрово
ди с поглед синчето си, глухо се изкаш 
ля, пак заговори и аз цял се превър
нах в слух:

— Отначало животът ми беше оби 
киовен. Аз съм кореняк от Воропежка 
губерния, набор деветстотна година. 
През гражданската пойна бях в Черве- 

дивизията на Киквидзе.

и каза:
— Здрависай се с чичбто, сиико. Той 

май че също е шофьор като татко ти. 
Само че ние с тебе' пътувахме с ками- 
°н, а той кара ей оная малка кола.

в очите със све

не

Гледайки ме право
тлите си като небето очички и едва- 
едва усмихвайки се подаде 
Аз лекичко я разтърсих и запитах:

— Какво става, старче, защо ти е сту 
дена ръката? Такава топлина е, а ти 
май че мръзнеш?

С трогателна детска доверчивост хл 
апакъг се притисна към колената ми 
и учудяо повдигна русите си веждиди:
' — Какъв старец съм аз, чичо? Аз 
съм вече момче и съвсем не мръзиа, 
а пък ръцете ми са студени, защото 
търкалях снежни топки.

Като свади от гърба си празната 
раница и седна уморено до мене, баща 
Та каза:

— Беляга си взех с тоя пътник!
Без крака останах с иего. Закрачих 
широко — а той" премине в тръс, иди 
сс равнявай с такъв пехотинец. Там,
Кълето трябва да направя една крач
ка, аз правя три и така си вървим два 
мата не в крак като кон и костенур
ка, Пък и очите си на четири трябва 
ла отварям с иего. Ха си се обърнал, 
ха е заджапал в някоя локва или откъ 
ртил ледена висулка и я смуче вместо 
бонбон. Не, не е туй работа за мъ*
— Ла се движиш с такъв спътник, и 
то по пехотииски. — Той млъкна за 
малко, после запита: — А ти какво, като
братле, началството си ли чакаш? ри, и след малко заговори:

Неудобно ми беше да му обясня- — Понякога пе спиш нощем,
вам, че не' съм шофьор, и отговорих: даш в тъмнината с празни очи

— Трябва да сс чака. мислиш: „Живот, живот, защо си мс
От другата страна ли ще дой- 0сакатил така, защо си мс наказал?"

Но нс идо отговор, нито ма тъмно, ни 
то при ясно слънчнцс.. • Нс иде и не

Той извади от джоба па летите 
си войнишки панталони навита иа гръ 
бичка, малинова па цвят, изтъркана 
копринена кесия, разви я и аз можах 
да прочета избролиралшя в ъгълчето 
й надпис: „На скъпия боен от шесто- 
класничка. па Лебедяиското средно у- 
чилище."

Запушихме лютия домашен тютюн 
и дълго мълчахме. Тъкмо щях Да го 
запитам накъде отива с детето и кое 
го е накарало да гръгие по тия раз
каляни пътища, той ме изпревари с

ръчичка.

въпрос:
—- Ти пялата война зал кормило

то ли прекара?
— Почти цялата.
— На фронта ли?
— Аа.
— Е, братле, и аз съм патил това 

патило, та до гуша ми беше дошло.
Той сложи на коленете големите 

си потъмнели ръце, прегърби се. Пог 
ледиах го отсрами и ми стаята някак 
тежко... Виждали ли сте някога очи. пата армия, в 

В гладната двадесет и втора година от
стъпих към Кубан, магарувах иа кула
ците, затова и оцелях. А баща ми, май 
ка ми и сестричката ми у.ч,рпха от глад 
у дома. Останах сам, Роднини нямам ни 
йде никого със свещ да 
ли жива душа. След една година се въ 
риах от Кубан, продадох къщурката и 
замеинах за Воропсж. Изпърво рабо
тех в дърводелски артсл, олсд това отц 
дох в з^вод, изучих се зц шлосер. Ско 
ро сс и ожених. Жена мис расла в де

сякаш посипани с пепел и пълни с така 
ва дълбока, смъртна тъга, че ла ти е 
мъчно да ги гледаш? Такива очи има 
ше моят случаен събеседник.

Той отчупи от плета една суха, кри 
ва пръчица, пошари с нея по пясъка, 

чертаеше някакви сложни фигу-

Ирппка, и то внимателно, та да пе се 
обидя, както съм пиян. Събува ме н 
шепне: „Легни до стената, Андрюша,
иначе както спиш, можеш да паднеш 
от кревата". А аз ое строполявам като 
чувал с овес и всичко почва ла плува 
пред очите мн. Само усещам в съня си - 
как тя иежоо ме милва по косата и ми 
шепне нещо ласкаво, жали мо значи..»

(Следва)

търсиш

где 
и си

дат?
— Да.
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Псшърлаш
Злободневна

Деца запалили 
сеновалСладкодумов на дело

Отнася се за всички опия, които ще кажат: 
„Това не се отнася за м&не ..

В сряда ию 20 октомври около 
12,30 часа в село Петърлаш из 
бухнал голям пожар, който об 
хванал сеновалиа Мирчо Ело- 
шадв с 300.000 кгр. село.

Пожарът с обуздан благодарс 
ние на крайните усилия ,иа око 
ло стотина жители от селото и 
тридесет членове на добровол- 
и'оо пожарникарско дружество 
от Димитровград Петърлаш и 
Смиловци. Водата е носена 
ръце от чешмите и бупарите. 
Ва локализиране но пожара дос- 

е допринесло и благоприятно 
то време, така че останали къ
щи и полти не са обхванати от 
пожара- Загубата се преценява 
но около 1.300.000 динара)- Причи 
пата за пожара е запален киб
рит. с който се играли две мал 
км деца. След пожара децата из 
бягали в селото,

Иван Киров младеж от Петъ- 
рлаш пробягал разстоянието от 
Петърлаш до Димитровград (7 
км.) за 45 минути, за да осведо 
ми пожарникарите, заащото Пе 
търлаш ням.а телефонна връз
ка с Димитровград.

Сладкодулоо промени няколко предприятия и учрежде
ния докато да се загнезди иа хубаво място. Намери си работа 
4 .^Перспектива”.

В новия колектив се показа като примерен работник. Ид
ваше рапо па работа, проявяваше усърдие и разбира се слад
кодумие иа всяка крачка. Ако станеше въпрос 'за отрицателни 
прояви в колектива — пръв дигаше глас:

— Другари, трябва да работим съзнателно ... Да напира
ме сили,. Против отрицателните явления трябва да водим непри
мирима и безпощадна борба ... Само ло такъв начин можем да 
вървим напред. Да се благоустрояваме -. .

Ако станешс нужда да се изпълни някаква по-трудна за
дача — обаждаше се пръв като доброволец.

Минаха години.
Сладкодумов изгаряше па работното си място.
Ала той не беше „активен” са.«01 па работното си .място — 

тичаше и след работното време. Работеше в профсъюза, в разпи 
други организации и дружества. И всички бяха доволни от ра
ботата му.

на

та

И — така — на СладкодумЬв му проаървя. Първо успя 
да се намести на лесно и добре платено работно място. То. му 
беше и трамплин за по-нататъшни действия.

На едно събрание иа колектива етапа дума за разрешава
не на квартирния въпрос. Както и обикновено, в дискусията 
взе участих и Сладкодумов:

Другари, на всеки член па колектива трябва да се пд- 
.яогне да разреши този въпрос. Впрочем това е наша първа\ гри
жа. Не можем да търси.**, работа от ■човек, ако няма добри ус
ловия ...

— Ще сигапе ли моеша край Пресека?
— Ще сшапе, разбира се
— а в коя йешолешка?Така получи и кват^гира.

Не след дълго време СладкодуМов уреди всички свои. 
лични въпроси

В предприятието където работеше мислеха, че той ще 
бъде предприемчив и по-нататък и затова го избираха па ръко
водни постове, в разни комисии и прочее.

Ала сега Сладкодумов обърна друг ата страница. На съб
ранията на колектъва държе^ие тиради, че не (трябвала да се 
бърза.

Ц. Бояпич

V X --г--~— ич □
Хумор— Полека, другари, има време, и;с се уредят и тези въп

роси. Има време ... Зягио бъпзате толкоз.. . Я да видим тук 
.■сак нашето предприятие да раз ие сътрудничество с другите 
предприятия в страната и в чужбина . ■ ■ Да направим някое и 
друго посещение на други колективи. За нас никой нищо не

название

ДА АИ Е БИАГААДЕП |1 о п о
п а о

__ Йовчо, кажи ми елно
просто изречение 1— / пиДа 
учителката.

— Салам — отговаря Йов
*то.

Учителката го гледа за
чудено и като се усмихва 
му казва:

— Добре> ако според тебе 
това е просто изречение, 
как ще го направиш прос
то разширено?

— Салам с чесън лук.

Какво предприятие сме ... А при това иосилзнае.
Перспектива”?! Хубава ми перспектива/ . .

Така отговаряше на всеки въпрос, поставен в колектива. 
И за квартири, и лични доходин — за всичко. Във връзка е но
вите стопански мерки заяви:

— Резерва са ония, които са дошли след мене',.. г
■

Веднъж един негов доверен приятел го попита, кога ще 
си вземе лека кола. .

— Ами, ще вземам^ кола. В службата ме возят с обществе
на кола... Ще чакам когато започнат да се дават самолетюн 
и самолет "ще си купя •. • Ве искам /нико^ да ми м^инава пътя!

Матея Андонов
$ Не знае какво да ирави с иарише — всеки 

ден куиува чушки

ЗАПАЗЕНА
ТРАДИЦИЯ

:

Слънчевата есен не дава 
никакви надежди, че и зимата 
ще бъде хубава. Затова и Генчо 

Басов от Смиловци предприе 
м!ерки да се снабди с дърва зп. 
зимата. Магарето, на което се 
виждат само ушите„ носи товара 

от връх Видлич до село Сми
ловци.

а
Кой смее нека влезне в кооиерацияшаI

Текст и рнеунхя 
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