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ЩдаЦйЙ[1 Гл УвЕММЮ ГаТ1 УАП+к

НАШИЯТ ОПТИМИЗЪМ Е РЕАЛЕН
показват само, че борбата за ра 
звиггие на социализма се вода в 
условията на действуваме 
закона за . разпределение бпо- 
ред вложения труд и че зачита 
нето на този закон е условие за 
напредък.

Макар, че сме в една общ
ност, очевидна е констатацията 
чс пооизводителността на тру 
да е различна в отделните пред 
приятия, отрасли а следовател 
но и в краищата и републики
те. . . Ако 
Според труда схванем като ну 
жна и прогресивна мярка, коя
то води към напредък във вся
ко предприятие, а всички дру
ги разлики — по-отделни отрас 
лови, регионални само са реф
лекси и последица от това дей
ствие
не на принципа 
може да допринесе за развитие 
на нашата икономика, за засил 
ване на единния пазар, а следо 
вателно и за укрепване на соли 
дарността и единството на юго 
славеките народи.

На декември т. г. в се, че не можем да бъдем съв
сем. доволни от качеството и ре 
зултатите на тази активност. 
Тя е все още обременена с прак 
тицизъм и стария' подход 
към разрешаване на проблемите 
Недостатъчно се изнамират ио 
ви възможности за по-силно 
Проявяване на субективните си 
ли и затова доста се работи по 
инерция.

политическите въпроси, отноше 
нията между хората, откриване 
то перспективи на развитие на 
социализма, съглеждането и про 
учаването «а новите 
с навременното разрешаване на 
разни дилеми, които донася на 
шето обществено развитие.

село
Елат край Дубровник бе пусна 
та в редовно производство во 
доцентралата „Дубровник“. Иа 
тържеството по този случай 
присъствуаа 
на Републиката др. Александър 
Ранкович и мнозина други ви 
ооки ръководители на Босна и 
Херцеговина и Хърватско.

С пускането в действие на 
„Дубровник“,

ство получи нов мощен източ 
ник на електрическа енергия, 
който в 1966 година 
иа стопанството 
киловатчаса електроенергия. В 
следващите години, кс.гат0 бъ
дат построени окончателно во
дните хранилища в ГраичаРеВо 
гази водоцентрала ще 
милиард и 600 милиона 
ватчаса годишно. Понастоящем 
нашата най-голяма югославска 
водоцентрала „Сплит“ ггронзве 
жда годишно 1,7 милиарда ки
ловатчаса.

иа
ще даде 

800 милиона
явления.вицепрезидентът

дава 1
кило-

ТРУДНОСТИ
водоцентралата, 
която е Част от бъдещата еле- 
ктросистема наречена „Треби- 
шница“, югославското стопан-

БЮРОКРАТИЗЪМ
— Не смеем да съдим за по

ложението и обществените и сто 
пански процеси през призмата 
на моменталните 
и въз основа на състоянието в от 
делни трудови организации и
обществено-политически общна
сти но въз основа на онова, ко 
ето става въобще. Трудности, 
повтарям, ще има още, но да
леч по-бързо ще пи преодолеем 
ако бъдем единни, последовател 
ни, решителни й ако работим 
отговорно и съзнателно всеки 
на своето място и ако пред очи 
те постоянно имаме нашите об 
щи интереси, интересите на из
граждането на социализма. Ние 
не трябва да се страхуваме от 
утрешния ден. Нашата вяра в 
бъдещето почива на реални ос 
нови — на крупните резултати. 
На реалната оценка на нашите 
сили и възможности и на дъл
боката увереност в творчество 
то на нашия трудов човек в са- 
моуправителната система.

еъзнаграждазането
Самоуправлението вече отда 

вна е извоювало решителна бит 
ка. но борбата с бюрократичес 
ката съпротива сигурно още 
дълго ще съществува, зависи от 
т.ова колко съзнателните сили 
ще се застъпят за развитието на 
обществените отношения. Бюро 
кратиъзмът няма да страда^ от 
шума и критиките, ио от про
мените в обществените отноше 
ния. от новото и прогресивното. 
Животът ежедневно ни говори, 
че не е достатъчно само да съз 
дадем механизъм на самоупра 
вителна практика, и с това ме
ханически да се репродуцират со 
циалистическите отношения. Мо 
гат и самоутгравителните орга 
ни понякога да бъдат хубаво 
и топло гнездо на бюрократиз
ма и технократизма — ако леш 
сва Съзнателна и конкретна ак 
ция преди всичко борбата на к° 
мунистмте за развитие' на социа 
листическите отношения.

затруднения

Говорейки на откриването на 
водоцентралата в Дубровник 
подпредседателят на Републи
ката Александър Ранкович се 
<ятря върху стопанската рефор
ма като между другото заяви:

— Нищо не е по-опасно от то
ва, ако се мисли — взели сме 
закони, променили сме цените, 
построили условията на стопа
нисване и сега всичко ще вър-

труд, или зарад мир в колекти
ва. се търсят критерии ксаито во 
дят към ..уравнштовка”, занема 
ряват се ония мерила, които пра 
вят оправдани разликите меж
ду работниците, зависимо от тях 
ния принос от работата. На та
кива тенденции трябва да да
дем решителна съпротива бо
рейки се да бъдат правдиво на
градени гг. организаторите гл но-

пълмото провежадва-
според труда

„ДЕЗИНТЕГРАЦИИ“

Своята съпротива на орга 
ция на предприятията по це 
и трудови единици, отдел 

:о‘ра в гтредггр иятия.та често 
няват с това че предприя- . 
о ще се дезянтегрира, сред 
га ще се разпокъсат, че от 
овата единица не могат да 
и дят интересите на цялото 
тгриятие, нуждите на него- 
раззитие и тн. Мисля, чо 
страх е съвсем неоправдан 

: могат да се очакват точ- 
)браггни резултати. Само 
[зволителм, които до край 
аинтересуваяи за икономи- 
и резултат и съответно у- 
ие в разпределение на до- 
: в предприятието, ще бъ- 

способни да видят цялата 
а от предприятието като 
). взаимната свързаност и 
ловеност «а труда и полза 
,т това. но върху основата 
[исти и яснм взаимоотноше 
и задължения.

КОМУНИСТИТЕ

г— ...Съюзът на комунистите) 
въобще, и всеки комунист, тряб 
ва повече да се бавят с идейно

АТУАЛНО

Реизборност но директорите
о 16 януари 1966 година 
всички трудови организа 
ции, чиито директори рь 

ководят повече от 8 години, са 
длъжни да обявят конкурс за 
реизборност на директора. То
ва законо 11 р едниса ние сега за 
пръв път ще приложат трудови 
те организации и нормално е, 
че съществува интерес не сз- 
мо в трудовите, но и в общес
твено ^- пол итиче ските орган иза- 
ции, които трябва да бъдат за 
иптересовани как цялата рабо 
та по реизборността ще се про 
веде в дело.

Какъв е пмешго смисълът на 
предстоящата реизборност 
директора? Накратко казано про 
поръката е иа ръководно мя
та Да Дойдат най-способнн хо
ра. Досега се проявиха някои 
погрешни разбирания, според 
Които рензборността сеотъжде 
стаяваше с ротацията. Тук оба 
че съществува голяма разлика. 
Докато задачата па ротацията 
е да се осуети политическите 
функции Да станат мо.попол па 
отделни хора, реизбориостга 
трябва да „'осигури" на отгопо 
пи места в трудовите организа 
ции и на много други общест
вени функции да дойдат най- 
способмитс хора” —какю бе 
подчертано в Изборната коми
сия па ССРНю. Тобя значи, че 
трудовите организации могат 
да изберат за директори дасе- 
гашиите си директори или хо
ра, които са по-способпн за та 
зн работа.

В нашата самоуправитслна сп 
стема въпросът с ръководещи
те хора особено, когато става 
дума за директор, трябва да Оъ 
де преди всичко дело на сами 
ге трудови хора. Счита се, че 
те ще зцаят да изберат хора, 
които най-Аобрс им отговарят.

Положението днес е такова, 
чс при избирането па директо

ра трябва да се тръгне предим 
но от актуалните процеси и Жи 
вата проблематика на общест
вото. А знаем какво значи то. 
Това значи, че на мястото на 
директорите трябва да дойдат 
такива хора, конто са в крак 
с времето, което ще Рече таки 
ва ръководители, които в сега 
шиите условия на стопанисва
не могат да дават нови импул
си за разцвет на стопанските 
организации. Накратко Казано, 
условията иа работа в пашата 
Реформирана стопанска систе 
ма, както вече много пъти е 
изтъкнато, изискват дейни ръ 
ководителн, I'Отови за провеж 
дане иа съвременната техноло
гия на производство, рацпонали 
запия на труда— с една дума 
такъв ръководител, който уме
ло ще ръководи предприятието. 
Но също така това значи, че ди 
ректорът трябва в пълна сте
пен да държи сметка за обще 
ствегште отношения, основава
щи се втрху самоуправлението 
п тези отношения пепрексна-го 
да подобрява заедно със самоУ 
правителиите органи.

Поради това основен крите
рий' при избирането т. е. ренз- 
бирането па директора трябва 
да бъАе, ако може така да се 
каже, професионалната подго
товка и обществените качества 
за да може като шай-отговорен 
общ ръководите да даде пъ
лен принос за подобряване на 
производството и обществени
те отношения. Сигурно е, че 
значителен брой стопански ор
ганизации имат такива хора, По 
също така е сигурно, че съще 
ствуват трудови организации, 
конто нямат такива хора, кон 
то п новите условия иа иконо 
логическите процеси могат ус
пешно да отговорят на увели
чението и по-саожнп задачи.

д
ИНТЕГРАЦИЯ

предприятияАко някои 
яг още с убеждението, че 
>вите единици ще влекат1 
:оя страна и към дезинтег- 

може да се очаквакак
дойде до интеграция на 
игятията в по-широк ком

’! .Струва ми се. че и- 
I разчистването иа олио- 
ата вътре в предприятия 
ггредмеловие за здрава ин 

телрзпия и между самостоятел
ни предприятия, върху основа- 

ясно съгледани интереси 
пътиша па развитие 

страх, че ще се изгуби самосто 
ятслиосггта.

на
Др. Александър Ранкович

та на безводстяото, за тото инак няма да 
постигнем снова, което искаме.

гг■оме прокламирали. Мисля, че е 
«еобходимо това постоянно да 
Цмаме на ум за да не се стига до 
разочарование п;ри всяка труд
ност и всяко отстъпване при про 
вежданегго на приетата полити
ка и взетите мероприятия.

УРАВНИЛОВКА КОНЦЕПЦИИ
— ... Такава атмосфера значи 

да се търси равенство, намаля 
ване па разликите на ниските 
зарабоггки на всички, иа мал
кия доход на предприятието, 
вместо чрез максимален подтик 
на творческите усилия да се у- 
величи дохода на предприятие
то. общата заработка да бъде 
До-голяма и в така увеличе
ния доход всеки да получи ие 
тинското си място в разпредели 
ниегго си според действителна
та си роля на създаване иа до
хода.. В такъв случай по пра
вило всички ще имат по-големи 
.заработки и никому няма да 
(пречат разликите.

— Все още съществуват цент 
и статистическоРалистичесют 

,— бгорократически концепции 
които са сериозна 
гЦжз(п)и,лнс1то I разрешавате 

и га и-сън (Сств ените въпроси на- 
Угониататт,1нигото укпепване 
Ооциализма и иа югославската 
^социалистическа общност на ра 
В поправки на роди. Такива схва 
приля срещаме дори и при гтл- 

политически работници. И- 
ма и такива хора коигго „юго- 
’с ла вянството” не могат инак да 
разберат ято само във формите 

адм иииетративио—центРа - 
листическото управление и раз 
решаването нп обществсно-етоли 
тическите проблеми.

пречка заКОРЕНИ
(МП

... На отстъпването, несъгла 
оиегто, потенцираието на трудно 
опгте и тн. идат от там, че и 
много отживели идеи и ттрадеги 
ката имат дълбоки корени и 
действуват връху съзнанието и 
Практическата активност иа хо
рата.

на

кои

РАВЕНСТВО на
'— Доста е например разшире 

ио настроението да се правят 
ненужни компромиси в трудо- 
!вите организации около после
дователното провеждане «а пр 
инципа за възнаграждаване стго 
ред труда. Под вид иа ,.равснст 
1во и правдиви отношения се 
стига до съпротива иа възиаг- 
Раждаването на трудовите хора 
според действително вложения

РАЗЛИКИ НАЧИН
.. .Те ще бъдат само подтик за 

по-добра работа защото ще за 
силят интереса и естествения 
сггремож на хората да заработят 
повече и да подобрят жизнено 
то си равнище. Тези разлики

— Мисля, че е съвсем точи» то 
ва, че инициативата и активсгос 
та на Съюза ата комунистите и 

‘на друциге съзнателни сили о 
много покголяма опсолкото ко 
га и да е гго-раЖ. ио струва ми
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НЕПОЗНАТИ СТРАН111Ш НОВА СИСТЕМА НА СТОПАНСКО 

ПЛАНИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ
. ; А ^ *• / •аот нашето революционно минало Ев.ни полов

Братски югославско-бъл 

гарски митинг в Цариброд
тието п определените рамки за 
първа категория.

В тезисите се подчертава, те 
поставянето на заплатата па ра 
болниците и служителите и пря 
к-а зависимост от крайния ре
зултат на дейността на стопан 
ската организация, развитието 
на демократичното начало в р-ь 
ководетвсто па стопанството из 
искват да се създават нови фор 
ми за участие на трудовите ко 
лективн в ръководството на 
производствено-стопанската дей 
ност. Органи за разширяване 
на това участие са производ
ствените комитети. Те трябва 
да участвуват в решаването 
ма основните въпроси, свърза
ни с развитието и усъвършен- 
ствуването на производството, 
със своевременното въвеждане 
в действие на производствени
те мощности, с подобряване ка 
чеството на продукцията и по 
вишаване рентабилността на 
предприятията с правилното 
(разпределение на доходите и по 
дсбрявднето ма производствени 
ге и битови условия на работ
ниците.

В тези си те се казва, че ускор 
яванего на техническия прог
рес изисйсва обединяване на от 
делиите предприятия. Счита се, 
че дъ ржавно'-ахопа и ежите абе 
динения са качествено нова по 
съвършена организационна фор 
ма за стопанско ръководство на 
определена група предприятия 
с цел да се осигурят най-благо 
приятни у елегия за повишава
не производителността на тру
да. ефективността и рентабил
ността на производството. Вза
имните о-тнсшения ка предпри
ятията. влизащи в обединения 
та се осъществяват на основата 
на договори и стоково-парични 
отношения-. Доходите на всяко 
предприятие зависят единстве 
но от негозата стопанска дей
ност и не се влияят от резулга 
тите. постигнати ст другите пое 
лисият;-а. влиза ши з обедине
нието.

ловил самостоятелността ш сто 
папските организации со разши 
ряпа. Осъществената

представлява онзи крите
рий. който показва как се из
ползват средствата за ггроизвод 
ство и работната сила във вся
ко предприятие. Общият фонд 
па работната заплата, предназ
начен за целия колектив, и за 
платите па отделните работни
ци служители трябва да бъдат 
в непосредствена зависимост от 
количеството и качеството иа 
Чфуда. изразходван за производ 
ството и реализацията на тази 
продукция.

Като ограничава администра 
тимгснразпределсичсските м'ето 
ди в стопанството и засилва и- 
копомическите отношения меж 
ду стопаягските организации то 
вата система, според тезисите, 
влива ново съдържание в дото 
в орните оде юшения между тях. 
При сключване па договорите 
стопанските организации са длъ 
лени да се съобразяват с лими 
Тите и поръчките за продукция 
ог решаващо значение, които е 
определила държавата. Извън
това стопанските организации 
се договарят свободно съобраз 
но със стопанските си възмож 
мости и с оглед на нуждите на 
пазара.

Политбюро ма ЦК на Българ 
с(ката комунистическа партия 
публикува методавпа тезиси за 
новата система на планиране и 
ръководство ма стопанството. 
Тезисите. са износени иа публич 
чио обсъждане, след което в 
крал иа януари 1900 година Цен 
тралиилт комитет па БКП на 
сшос заседание ще утвърди 
окончателните основни положе
ния на новата система. Полит
бюро счита, че има възможност 
до крал на 1900 година да се 
приключи с екюперимонгиране- 
то с новата система, като от 
1907 се пристъпи к-ьм нейното 
прилагане.

Според Политбюро!, досогаш- 
тата система па планиране и 
'Ръководство на стопанството тю 
съотпстстпува 
развитие на икономиката, защо 
го поедди прежален централи
зъм принизява ролята 
папската сметка, печалбата и 
другите икономически фактори 
и но ся,действува за по-ускорс- 
ию повишаване на техническото 
равнище в стопанството. Ре.з/л 
татите. от досегашното експери 
мемталпо прилагане па новата 
система от 1 април 1964 година 
в някои предприятия иа НРБ, 
се оценяват положително.

Целта на новата система па 
планиране и ръководство на сто

печалба
ще

ланов, който прикани население 
то от Димитровградско към бор 
ба срещу фашизма, под знаме
то ЮН Армия и па мародоос- 
(зободителнния комитет в Дими 
тровград. единствената власт в 
околията на народността.

— Прочувстшмги слова за бра 
тското сътрудничество дроизис 
соха годечкилт училгацен инс
пектор Маноз и Радко Филипо 
ш-гч от с. Темско, Пиротско кои 
то -изтъкнаха, че смъкваното на 
режимите на насилие оперила 
пови хоризонта за възхода иа 
тези братски народи.

Митингът от 1 декември 1941 
година бс върх ма онези поли
тически подгот овао>1, конто 
върти ех а въз всички 
ма околията и в най-отдалеченн 
те селски къщи и махали. Иде

На този митинг предхождаха 
Фурни събития в Димитровград
ско и в цялото Горно Пошкша- 
вие. Създаваха се органи на на 
родната власт и масови полита 
чеоки организации, а много мла 
дежи опяваха 
фронта да последват Първа ца- 
рибродока бригада, в чийто със 
тав влязоха около 900 младежи 
и до края на ноември постигна 
ха значителни успехи в боеве
те срещу отстъпващите герман 
ски войски.

доброволци на

В тези исторически дим в Грр 
но Псашшавие се създаваха но 
ви отношения между сръбското 
и българско население, което в 
ашналото често пъти бс иасъс- 
квано едно срещу друго. Затова 
лозунга за братство и единство, 
който през Народоосвободител- 
ната борба в Югославия и на
родната съпротива в България 
беше най-значителна

със сегашното

на сто-

се
краищачаст от

борбата тук намери добра поч
ва

Цепите в новата система трио 
Ва да бъдат съобразени със за 
кона за стойността и по-пълно 
да отразяват обществено несбхо 
димите разходи на труд. Дър
жавата чрез своите органи и за 
напред ще утвърждава цените 
на основните произведения —- 
е-.сдства

папстЕото е да се осигури по- 
бързо и по-ефективно развитие 
иа производителните сили. да 
се повишава производителност
та па труда и върху тази ос
нова все по-пълно да се задово 
лявзт потребностите иа труде
щите се ст се издига тяхното жп 
виеше равнище. За да се подо
бри системата на

за производство 
предмети за потребление, 
дом с утвърждаваните от дър
жавата цени на стоките за на 
.оодно потребление.

и
Ре-плаш-ир а нето 

Политбюро счита за необходи
мо да се преодолеят прекомер
ният централизъм, в планиране 
то и методите на администрира 
не. субективизмът и бюрократи 
змът при съставянето и изпъл
нението на плановете 
сьздадат

и ка сред 
коитог-грата за производство 

иафт решаващо значение за на 
селението и производството з 
бъдеще следва да съществува 
и друга категория цени. 
биха утвърждавали

и да се 
стимули и условия 

производителните колективи да 
изготвят реални и максимално 
ефективни планове, изгодни за 
тях и цялата общност.

Основните пропорции в сто
панството и занапред ще се оп
ределят от държавата. ПланоДо 
то ръководство на стопанство
то ще се осъществи посузедст- 
в^ом техничес):<о1-икономичес'к1и 
прогнози за продължителни 
риод, перспективни планове за 
период от 15 до 20 години, пет- 
годи:ини перспективни 
щрг планове. В системата на 
-новете централно гяоро ще за 
ема петгодишният

конто 
предприя-

КАКВО ПОКАЗАХА 

ИЗСЛЕДВАНИЯТА ?
Група български войници ст новата, армия, която зами 
наваше на фронта при Б ела Палан-ка присъствували на 
един митинг в Димитровград, на който говориха Живо- 
ин Николин^Бърка, прославен партизански ръководител 
(в спедата) и Боян Бълга ранов (ляво от него).

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ТВЪРД ЯТ. ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА НА 
ЮЖНА СЪРБИЯ ГЕОЛОЖКИ Е ИНТЕРЕСНА И МЕТАЛОГЕ- 
НЕТСКИ ТВЪРДЕ ПЕРСПЕКТИВНА. — ГОЛЕМИ ЗАЛЕЖИ 
НА ОЛОВО. ЦИНК. МОЛИД БЕН. АНТИМОН, ЖЕЛЯЗО 
МАНГАН. ХРОМ И ДРУГИ РУ ДИ. ------- ~

паите за братство и единство бя 
ха приети от всички хсра на 
Горно Понишавие, които бяха 
решени да Създазат нови отего 
щения този край на нашата 
родина.

В Дммитр - вград станаха пър- 
Еите срещи на български и гого 
Славеки военни ръководители, 
които съвместно действуваха з 
борбата
фронт при Бела Паланка. Тук 
се състояха първите срещи на 
просветните работници от блгтз 
ките ранени на Сърбия и Бъл
гария. кеглто искаха да Махнат 
6т учебните програми всичко, 
'което пречеше за сближението 
на двата братски народи.

Такава политика на сближе
ние въодушееляваше населе
нието от този край. Паметни ще 
останат масовите митинги в Ди 
мит-ровград и Пирот, на които 
населението одобряваше всеця 
ло политиката -на югославското 
правителство и следеше съби
тията и в Вългария, като под
крепяше всяка акция на ново 
То българско ОФ правителство 
за нормализиране иа положе
нието в одраната след 9 септем 
ври. Това показа и грандиозни 
ят митинг в Димитро нгр ад.

Митингът от 1 декември 1944 
годила получи характер на съв 
местен митинг на българи и 
сърби. рошили да се борят за
едно срещу общия враг — фа
шизма. Тук се бяха стекли сел 
яии от всички села на тогаваш 
на Царибродска околия и част 
от Пиротока околия. Митингът . 
се съогоя на площад „Освобож 
дение’’, който не можеше да по 
бере всички участници. На ми
тинга говориха представители 
на Пиротски окръг и Софийска 
област и местните ръководите
ли. Тогавашния секретар на ок 
Ръжния комитет на ЮКП в Пи 
рот Драгослав Николмч—Шипа 
и представителят на Соф. об
ласт Г. Апостолов подчертаха 
правото на българското населе
ние от този край на всички пра 
ва в нова Югославия както вси 
чки националности. След него 
говори партизанинът Крум Ми

и теку- 
пласгсешу германския

перспекти
вен план, койгго се съставя как 
то общо за страната, така и по 
Ьтграсли. окръзи. ведомства и 
стопански организации и техни 
те обединения.

Фонд работна заплата тряб
ва да се урежда с дългосрочни 
нормативи, основани върху съ
гласуването на растежа на про 
шз водителг-геетта на труда със 
заплатите. Тези норми ще спре 

- деля.т централните органи- Но
вата система на планиране и ръ 
ковелство на стопанството, по 
мнение на Политбюро, трябва 
да укрепи принципа иа стопан 
оката сметка, да обезпечи вся
ко държавно стопанско обеди
нение всяко

Досегашните изследвания на 
така наречентпе металични су 
равини на територията на Лес 
ковашка околия, който обхва
ща почти цяла Южна Сърбия, 
показаха, че този край геологи 
чеоки е интересен, а ме.алоге 
«етически 
вен. Тази констатация е обоано 
вана твърде

Територията на Власина Ок- 
руглица е богата1944Събитията от декември 

година потвърдиха мисълта на 
Любо Вучкович. един от ръко
водителите 
НОВЮ, който през октомври в

с залежи на
железни руди — считат специа 
листите. Тук се срещат и беле 
зи от някогашнана 13 корпус на експлоатация 
на рудите. В околноста на Пре 
пгево се считат, че има находи 
ша на хром. както и манганови 
залежи край Йовац. 
Досегашните

един доклад писа: твърде перапекти-
,.На 2 октомври се състояха 

големи събрания в Пирот и Ца 
риброд, на които присъствуза- 
ха голям брой селяни и гражда 
ни. Те с въодушевление следя 
ха речите и поздравяваха ора
торите. На тези събрания дадох 
ме обяснение на народа за уча 
стието па българската армия з 
съвместната борба против фа
шизма, че. тяхното фашистко 
унра-влние е премахнато и че тс 
зи войска представлява единс-г 
вено честния български народ.

аногу монтирано 
о? страна на група специалис
ти от Белградския завод за го 
ложки и геофизически изслед 
вания.
Специалистите намерили, 
зи крой е богат с находища 
олово. цинк. молибден, антимест 
желязо, хром. манган, волфрам 
никел, арсен, калай и други ру 
додобивни елементи. Обаче въз 
основа на маториалите и сазеде 
нията за състоянието на зале
жите, изглежда, че най-големи 
за запасите от олово. цинк. ап 
тимон. молибден, след това хром 
желязо и манган. От кай- гол 
ямо значение са. както изтък
ват специалистите олоино-цин 
ковите залежи, които се явяват 
в две геологически 
зони: мепттосрга 
миста ,, Леце" в горното течение 
на Ябланица и територията на 
Благодат — Кярамаяица, къде 
то става егссплоа-йция на олов 
иите руди в по-малък боем. За 
това на тези торени са засилени 
геологическите 
цел за изсгамиране на нови зо 
ни иа заложи.

геологически из
следвания в този край говорят 
че в тези край има находища 
на разни неметали.

Съшестуват и фосфа-ни зале 
край Долна Лисина, които 

представляват най- значителна 
та суровина иа неметали в Ю- 
>кна Сърбия. Тук се вършат из 
елдвания и очаква се да бъдат 
приключени наскоро. Успоред
но с геологическо-минните 4 из
следвания вършат се и разни 
технологически подготовки 
първите резултати са охрабра 
ваши. В този район им!а 
жи на графит.

Специалистите 
Лесксзашка околия има явле
ния на фелдйпат 
на Пасяча и Красавица, 
се копае на няколко места. Нас 
коро може да се очаква да се 
мине към по-спс емна експлоа 
тадия на тези залежи.

че то жпна

предприятие да 
покрива производствените и дру 
ги свои разходи от средствата, 
получени от 'реализацията на 
своята продукция, като осигуря 
яа и чист доход за себе 
за обществото'.

Подчертава сс, че. в новите ус

си и и

и зале
В нашата войска и между жи 

телите от този край, т. е. меж
ду болшинстзото им се забеляз 
Ва и чувствува голямо разполо 
жените и задоволство зарад то- 
Ва, че нашата борба се увенча
ва е големи победи против нем
ската армия и предателите, със 
заемане на големи градове и тцро 
чистване иа големи простран
ства на нашата страна от- непри 
ятелмте и предателите на на
шия народ- Особено се чувству 
ва задоволство и разположение 
зарад
архия в нашата страна, която 
цялата наша армия и целия чес. 
тен народ обича и тачи.”

казват, че в

Страните на Афри
канското единство 
скъсват отношени

ята с Апгапя

разделени в пределите 
койтона сегашната

издирвания с Също така с- установено, че 
в Южна Сърбия има и находи 
ща на каолин особено във Вран 
оката котловина. В тази котло 
вина има още находища на та 
лк, хризотил азбест и някои 
други неметали. Обаче тези за 
лежи още не са разучени доб-

Както съобщава агенция АФП 
министрите на външните лабо 
ти в Организацията на афрнкан 
ското единство са взели на 3 де 
кември решение всички страни 
членове на ОАЕ да ск-ьсат ди
пломатически отношения с Ан 
глия. ако Лоидон до 15 декем
ври не свали бунтовиого южно 
родезийско правителство, Възга 
нови закон и ред в страната и 
открие път з^. образуване на 
правителство на болшинството.

Територията на Буяновац, къ 
дето през 1959 година е върше 

екенлотация на антамрн. 
тред специалистите важи за най 
богатото находище на антимон 
у нас. Експлоатира се обаче в 
малки количества, защото още 
не е разучено на какви площи 
се явява минерализацията с ач 
тимон. Специалистите ще дадат 
отговор и на този въпрос.

-иа

идването иа Червената

ре.

В. В.(Следва)
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МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЧЕСТВУ8АНЕ ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТАЗа обществена трибуна ДИМИТРОВГРАД
Тази година,/ празникът 

Републиката на територията «а 
Димитровградско 
рещнат и чеорвуван твърде бо 
гато.

В града, вместо тържествено 
събрание в промишлените прел 
прнятиха бяха изнесени подб- 
рани програми. Освен това, Це 
нтърът за култура и забава о- 
безпечи гостуване на самодей 
пия теа-гъо „Коста Абрашевич" 
при Електроиндустрия в Ниш, 
ксйто пред димитровградските 
зрители се представи с пиесата 
„Коща*яа„ от Б. Станкови.

За разнообразието и богатото

на чествуване на празника доп
ринесоха и младежките активи 
на село, които съвместно с у- 
чеииците от основните учили
ща, 1 [ли отделно, бяха подготви 
ли пиески, забавгш програми и 
с тях се представиха пред граж 
даните.

Така например, младежкия 
актив в Лукавица се представа 
с пиесата „Съмнително лице“ 
от Б. Нушич, Смиловци — „Съ 
временна лакърдия", Височки 
ОдороЕцм — „Вук Бубало" от 
Б. Чспич. Драговита 
на програма. Подобни предста 
влешш са дадени и в останали 
те селища ма комуната.

_ Колко гражданите участвуват във формврането на общинската политика беше пос-
В последно вре.ме в Димит

ровград стана правило събра 
нпята на избирателите

Значи, гражданинът 
вен. Може би методите на ор 
ганизиранб на събранията са 
несъвременни, или пък 
нът на осведомяване 
пен.

не е вино критиките и предложенията. 
Във Всеки случай това биха би 
■ли хора, които познават тези 

начи- проблеми и техните обществе- 
е недосТъ но-политичеоки аспекти. По то 

зи начин гражданите ще могат 
по въпросите, които ги интере 
суват да чуят най-авторитетни 
те отговори — от председателя 
на общината, секретаря 
мигета, директора на „7 юлн" 
и „Услуга" до професионални
те служби. Разбира се, гражда 
ннте, не само членовете на Съ 
юза на комунистите и хората 
От разни „форуми“, ясио и гла 
сно ще се изкажат по иитересу 
ващите гн въпроси, ще търсят 
обяснения за

Да се
отсрочват поради недостатъч
ното присъствие на граждани 
те. Подобно става и с Останали 
те събрания. Зарад това явле
ние и недостатъчната активно 
ст на отборницнте 
поненти, Върху които се теме 
ли общинската политика в ко 
мулата и много решения на Ск 
упщнната не извират от съзна

При все това, 
че може би па мнение сме 

ще е от полза ако 
местната организация на Сони 
алиспгческия съюз се погрижи 
Да организира обществена три 
^^ тази трибуна може ка 
то форма на допитване с граж

много ком-

на ко подбра

БОСИЛЕГРАД
Празникът на Републиката- 

29 ноември — по тържествен 
начин бе отпразнуван в Босиле 
градско. В центъра па комуна 
га и по Центровете на райони 
те в навечерието па празника 
бяха устроени тържествени съ 
брания с подбрани програми, в 
които взеха участие и ученици 
те от основните училища.

В Босилеград на празника па 
Републиката стана и тържест
вено зачленяване на най-малки

те ученици в пионерската ор
ганизация. Състояха се и спор 
гни състезания по футбол, шах 
мат и др. Учениците от гимна 
зията дадоха представление па 
„Поксндирепа тиква" от Стерия 
Попович.

Голямо тържество стаиа в 
Горна ЛюЗата в чест на по-азни 
ка, чието име носи основното 
училище, едно от най-старите 
в Босилеградско.

всичко, което ста
в а в комуната.
Естествено и па самоуправител 
икте и управигелгщ 
зп обществена трибуна ще ла 
де възможност да видят дейст 
вителното положение в комуна 
га, формулирани мисли, идеи 
предложения, критики и иска 
чия от публкчнната трибуна би 
ха били задължителни 
ки в ксмуната.

Мислим, че тогава би 
пенило

органи та

за всич
В.

се обез
присъстието на гражда 

ните именно защото със свои 
то предложилия и въгтроси ак 
тмвират службите и Ръководи 
телите към проблемите 
са от жизнен 
На такпва 
обаче

КАМЕНИЦА
ДЕНЯТ на Републиката бе 

гръжествено празнуван и в ра 
йон Висок, особено в Камени-

учениците полготвен от Брана 
Ташкова и Борис Марков.

Учелините в програмата На 
таша Йоцева, Цветащса Ганче 
ва, Мирка Василева, Ценка Де 
лчева и А!нтиц аСтаврова, как 
то и целия хор бяха топло при 
вествувани от публиката.

които
интерес за града, 

месечни събрагпгя 
тези които разясняват 

въпросите или дават отговори 
тряова да Се изказват разбгграе 
мо и достъпно за всеки човек.

цаИзглед от Димитровград Учениците от основното учи 
лище организираха за населени 
ето двучасова културна прог
рама от рецитации и песни. О 
собено успешна част от програ 
мата бе масовия речитатив на

I

ни ето на гражданите, неговите 
пнтереси, техните стремежи, та 
ка че всичко това изглежда, че 
че политиката е „висяща", за 
щото не се формира върху ши 
роката основа на допитване с 
гражданите чрез Социалист гче 
ския съюз и събранията на из 
бнрателите-

Но от всичко това не е важ 
но на събранията и останалите 
самоуцравителни тела да се о- 
безпечи мнозинство, нб необхо 
днмост обаче е всеки гражда
нин активно Да участвува в .раз 
решаването на съществените 
политически, обществени, кому 
нални и други въпроси в кому 
налната общност. Още е тясна 
основата на самоуправление
то ако се казва, че „на събра 
нието на избирателите ако бя 
ха дошли само половината от 
членовете на Съюза н а комуни 
стите то събранието можеше 
да взема пълноправни реше ни 
я". Истина комунистите са АЛъ 
жни. да поисъствуват иа всич 
ки събрания, но те не правят 
мнозинството от гражданство
то и малко ще се постигне в 
развитието на самоуправление 
то ако нииго друго не ни оста 
ва но само Да апелираме за дис 
циплипа па членовете иа Съю- 
за иа комунистите. Съвсем на 
място е констатацията ка мес 
) пата организация иа Социалис 
тичсския съюз в Димитровград, 
че до незаинтересоваииостта на 
гражданите за взжцн пробле
ми в комуната и ; гада с<з е стп 
гнало поради това, че решава
ща роля при вземането на ре 
шевия
[[ошение и политика в общшга 
та играят службите яа управ
лението след като прибавят фо 
рмалното, ио пе и действител
ното съгласие па гражданите. 
Има се стремеж „да се пробут 
ват” нещата през самоуправител 
ните институции и тн. което в 
крайна линия така към адми 
нистоативно опростяване на не 
щата-

В такива обстоятелства, раз 
бира сс, намалено е и влияние 
то па гражданите върху поли
тиката иа снабдяване, услуги
те и лруго. Тъкмо поради тези 
причини много твърде оправ 
дателни искания ца гоаждапи
то, полезни предложения, кри
тики или забележки, си остават 
нсприети, нереализирани. Тук 
именно трябва, да търсим при 
чините за пасивността па хора 
та. Защото „защо да идвам 
тук. когдто нямам никаква по 
лза" че сто се чува в този град.

даштге много да допринесе и 
да даде нови импулси в демо
кратическото решаване.

Ето как по наше мнение тря 
бва да се организира тази демо 
кратична институция. Социали 
етическият съюз 
известни аоедства за една ку
тия за въпроси, предложения, 
мнения, критики, итн. за вси
чко, което интересува гражда 
кина и което се забележи във 
всекидневни живот в работата 
на който и да било орган, пред 
понятие, институция или сбще 
ствена служба. След това един 
съвет. или редакция би поел гри 
жата след един мееси да събе 
ре бележките в кутиите, да ги 
разчлени по области, умножи 
н постави на стенното табло. 
В договор с обществено-поли
тическите организации и

М. Баклч

да обезпечи Предконгресна дейност на ССРН е Димитровградско

ЗАЕМАНЕ С ЕЖЕДНЕВНИТЕ, НАЛЕЖАЩИ
ПРОБЛЕМИ

— Местните организации на .ССРН не оправдали съществуването си

Провеждането «а извънредни 
те събрания в местните органи 
зации на ССРН и цялата пред 
конгресна дейност, потвърдиха, 
че заемането с еждневните, на 
лежащи проблеми — и занап
ред си остава главната и отго
ворна задача в дейност:и на Со 
циа ли етическия съюз.

Практиката показа, че мест-

намерила подходящ метод за о 
бщуване с гражданите и неряд 
ко събранията са били безкръв 
ни. Така например, от седемте 
събрания в месената организа
ция на Долна Невля, три не се 
състояли, поради слаб отзив на 
членството. Нещо повече и за 
останалите четири събрания е 
два било обезпечено нужното 
мнозинство.

Липсата «а организационна п0 
дреденост и интерес предизви 
кали изостванс и в останалите 
видове дейнос ти. Редица кому 
нални въпроси, каквито са пост 
роявансто на междуселски пъ 
ти ща (в района иа Долна Нев 
ля), електрификация (Смилов
ци), построяване на чешми 
допоилища (Каменица) — сшо 
во оа налице. Освен това, кул- 
•[урио-проепетиият и бзгтов жи 
вот не намерил своя форма за 
дейност. Така например, в райо 
на ма местната организация в 
Каменица се получават само 18 
брои дневен печат (и около 100 
броя седмичник “Братство”) а 
Органи ■•тиня ,’л

то производство, културно-хгрое 
Еетна. идейно-възпитателна де 
йосгг. за комунални въпроси — 
не се активирали, поради нераз 
чистено понятие какво всъщнз 
ст трябва да представляват. У 
мнозина се промъквало схваща 
нето. че секциите са “оргашгза 
ция” в организацията на ССРН. 
Една такава изкривена предста 
ва е довела дотам, че с-вгто ед
на от секциите при местните о 
рганизации не изпълнила ггре 
Д11азначетпето си. Чуха се мне 
«ия, че те трябва да „слязат” 
в подружгппдите, и че тааг тря-. 
бва да станат най-подходящата 
форма за разгръщане на отдел 
ни видове дейности — комунал 
ни. културно-битово издигане, 
идейно възпитаване, разясните 
лнп с.огганска трибуна и пр.

От досега казаното личи, че 
в предконгресната дейност се 
прави сериозен опит да се хва 
пат конкретните проблеми — и 
о > .организационен комунален,

СТО
папските ръководители: могат 
да цз определят хора, които да 
дават отговори на поставените 
въпроси, или ма забележките, една местна организация не е

ните организации не са оправ
дали съществуването си. Нито

Бе-пежка

По следите но една уволнение и во

един Път С’ЬА-Ьт вземе реше 
нис в негова полза, из. слел 
ващия процес той губи. Уп 
раната иа кооперацията п.р
СИ ПОВК II Пови ПЙЧПНИ. 311
да докаже че уволнението е 
справедливо.

Така маратонския пропее 
тези дни стигна до Върхов
ния съд на СР Сърбия. В 
решение на Върховния ъд 
се. казва, че Дииоп трябва 
даб’|,де прънпт Иц работпото 
си място и да му се заплати 
обезщетение за всичките три 
години през конто не с рабо 
тил.

Но н това не е края на 
тоя случай. Кооперацията се 
готви за попи съдебни про- 
Неси е общестевии средства, 
за конто никому пе дава от 
чет.

Педесет и седемгодишни 
ят Владимир Динов ог Боси 
легояд вече три година е без 
работа н материални <. рс.-с 
тва за живот. Остаиал с без 
работа смо затова 
„малките богове“ по иредпри

културно-прееветен и др. хара 
ктер — като, при това, съобраз 
по условията, ое намери и най- 
подходящото решение и форма 
за по-иата ъшна дейност.

защото
числи към 000 

членено. П Смиловци местната 
организация не е достатъчно по 
«крепила акцията но електри
фицирано. коопериране : 
Вертпнаше па неоснователните 
слухове пъп връзка с произвол 
С> ЛОНОТО СЪТРУД1.НГЧСС1ГВО 
ду земеделската кооперация м 
частите селекотсопапски произ
водители

Общ изпод е,

установяването иа от шията още не е;л изчезнали
Всичко било рошено 

съвсем прост иачии. Дипцп 
бил зает като горски при би 
вшето предприятие „Ерози- 
я", което преди две години 
се присъедини кт.м кояера- 
цията в Босилеград. Дирек
цията на предприятието из 
Ползвал случай когато Ди
нов бил в болницата на лску 
вцне и му връчила решение 

с което Динов се уволнява 
от работата. Той се отнесъл 
до управителния отбор ца 
предприятието, който анули 
рал това незаконно решение. 
Обаче не след дълго Динов 
получил годишна 
но същеврсмеи,,о и ново ре 
шснис за уволнение. Дицон 

напуснал
започнал да тЪрсц 
права.

Три години той сс бори за 
топа, обачо псе още це мо
же да ги осъществи. Случа 
ят е решаван и п общински 
я и в окръжния С'1,д. Но ако

по
СТ. Н

II опро

Босилеградмеж-

НАСКОРО ОБЩИНСКА 

КОПФЕРЕЙЦЯ НА ССРНче местните ср 
гацгизтции пе са тамерпли свое 
то място ига КОО|РД IIII11 [раи (о тяло 
МСЖДУ Общинския О)бор 
Нужниците, не са станали 
буна на

Ма !2 декември гази година 
щс се състои извънредна общнн 
ска конференция на Социалисти 
чеекия съюз в Босилеград. На 
конференцията ще прнсъству- 
ват 100 делегата от ттодружнн- 
1ИП'о п местните организации 
па Социалистическия съюз в. 
комуната.

Конференцията ще обсъди 
гг>облсмнтс па селското н гор 
ско стопанство в комуната, де 
йцюсгга на земеделските к.осу 
перацнп, както н Възможности 
те за (Оазтираиппе па произвол 
спютп па някои ипсокодобивнп 
култури.

и под 
: (рри-

праждани е от опреде 
леи район, от която с трябвало 
да се чуят мнения, дадат пред 
ло-жепия и разгърне ио-широка 
конкретна дейност в решаваме 
то ™ належащите въп|рост[ на 
ежедневието.

Да кажем н акрая, че Ди 
нов пет години е работил п 
това предприятие и с бил с- 
дип от най-добрите работпи 
ци. Трябва да кажем и това 
че Динов е неспособен 
физическа работа и единст
вено това работно място съ 
Отпетстпува з ансговпгс спо 
собности. Това знаят и ОцНп 
кон-го сп го уволнили.

Почивка

предприятието и СЕКЦИИТЕ ПОД ВЪПРОСИТЕ 
ЛЕН ЗНАК

засвоите

Такива, каквито са днес, от 
делиите секции 
орган-шпации. не без основание 
и разискванията са сложени под 
.въпроси елен знак.

Различните секции •— за по 
доПрлпапс иа селскостопанско-

при мемпггс

В. Велинов
В В.



„БРАТСТВО“

4
на Съюза на комуниститеОт работата на първичните организации

Жв НА кЖ”
НО-ЗАБАВНИЯ ЖИВОТ НА СЕЛОИМА РАБОТА ЗА ВСИЧКИ лото издигане на населениет# 

е този край. Университетът, би 
трябвало да обърне специално 

селеюостопшяжи-

Имайки предвид, че селото и 
основно училище, земеделска 

кооперация и още някои учре 
съвсем е възможно да 

се създаде народен университет 
който би работил върху култур

Отдавна вече района па соло 
Звоци не сс чуетпува 
къв 1сул:урио-забаепм 
Село 3венци, електрифицирано 
още преди една година има пре 
димстпо пред селата, които гле

мав ника-
жилот.Авторът на тези редове посети преди известно време 

седалището на една земеделска кооперпция. 
цнята просто ми наложиха темата за предстоящата интегра 
Ш1я на земеделските кооперации. Не бях много изпенален, ко 
гато разговорът за ннтегращщта започна от най-несъщсст- 
веното: какво ще стане със сегашните служители, комерцн- 
алистн, секретари), управници, ко.й ще бъде Ръководител нтн. 
итн.

Занимание на 
те въпроси.жде-пияВ коонра-

Досега кул турни програми се 
провеждаха само по повод няк* 
и празници. Предлага се тези 
програми да се провеждат пое 

Работата в тази насока 
и затова, затцото три

тояно.
е важна 
бва да се засили културно-заба 
втгия живот лъв

срещите на селата и други 
манифестации на се 

Радиоуредбата в селото съ 
не се използа правил 

впемопго работи. Тя

Веднага след това водих разговор и с някои частни 
земеделски производители н коопераитн. Разговорът сс двн 
жеше в съвсем друга посока: 'Гс цсчс нзмерпат предимства
та от интеграцията, ползата за себе сп н за селското стопап 
ство изобщо. Макар че още не знаят венчки елементи па ни 
теграцндта, очакват подобрение, очакват лшогото посрсдии 
пи — Паразити да изчезнат.

Ако се обърнем към официалните данни ще видим, че 
в сегашните 6 змеделскп кооперации са заети 349 работници 
и служители, 65 от които работят в канцсдпр1Щто, а 40 от 
тях се занимава с ней-различни изчисления. Значи, неносрсд 
ствено в производството са заети 284 дуппг.

Според груби преценка бъдещата интегрирана коопера
ция би имала 306 постоянни работници,' 19 специалисти, съ
що в непосредственото производство и само 20 служители в 
канцеларията, известен брой от които също ще бъдат спецн 
алистн — икономпе/тп. правници и тн.

Ние не знаем как ще изглежда бъдещата организация 
на обединената кооперация, нито т0ва е цел на тази ста- 
тня. но определено се знае, че работа ще има за всички, па 

и за сегашните административни служители в кооперациите.
Да вземем само едни пример от проимишлеността, кой 

то утре ще бъде напълно валиден и за селското стопанство: 
В столарското предприятие „Циле“ по-рано всички се требе
ха Кой ще вземе молива в ръцете, измерителен уред на чужд 
труд. Считаше се, че тази работа е по-Аостгойна за човека. 
Но сега след като се внесоха изменения в организацията на 
работата, в разпределението на доходите по цеховете1, дирек 
цията на предприятието чувствува родилни мъки да намери 
такъв човек между работниците. Защо, ще се пцга някой! 
Отговорът е много ясен: зараб0ткнте в непосредственото 
производство са по- големи, отколкото в режисурата.

е, че ако организацията на работа в иитег 
рираната кооперация бъде такава, С"гурно е, че съотношението 
между заплатите на разните нзкупчици, режисьори и ма.чс- 
Чоркте на сирене, кашкавал, овчарите няма да бъде 50.000 
към 25.000. а може би обратно.

Но реформата тепърва ще изправя подобни дългогоди
шни грешки. А- ЙОТОВ

врв връзкт
със
кулгруци
ло.
що така 
т >о и само 
с рува над 400.000 динара, а иу 

само около 50.000 динажии са
ра и музиката да се чуе в се**
то.

По заключенията които яяха 
заседанието на Съюзаприети на 

комунистите отделно място за 
емат набелязните задачи за гв> 
добрение на културно-забавния
живот.Зпопци М. Аидреевии

дане на телевизионни програми 
слушате на грамофон. Обаче, 
културните програми, които по- 
ранно се практикуваха по тези 
села отдавна вече не се извеж 
дат. А изглежда, че 
днес
вид забава 
Тази тема поради своята акту 
алност беше тези дни на дне • 
вен ред на първичната органи 
зация на Съюза на комунисти 
те в Звонци. Изнасяйки дани 
за културнозабавния, живот в 
С венци Васил Величков даде 
редина конкретни предложения 
някои от които бяха приети от 
страна на членовете.

Вто вИдачмте, ксито срябва 
да се изпълнят в бъдеще:

Димитровград

хората и 
лтного повече обичат този НОВИ СТРОЕЖИотколкото втория.

при ОбщинскатаЩНИЯ фонд 
скупщина.

Частните строежи също не 
са малко на брой. В течение на 
• \ази година до началото на ме 
сец ноември са построили 30 ча 
стеги сгради. За частни строежи 
са определени и малки „кварта 
ли" на периферията на града.

Всяка година в Димитровград 
Особеноникнат нови строежи- 

усилено се строи през последни 
те няколко години. Така през 
настоящата година в Димитров 
град са построени 9 нови алар 
тамента, докато 
строеж, от средствата на жиля

Мисълта ни

още 24 са в

През последните дзе-три години 
„сат елтгг"-се.тището крайВ посещение на Наталия Арсич — позната на Георги Димитров никна

„Строшена чешма” и много но 
ви жилищни сгради край бол-НЕЗАЛИЧИМИ СПОМЕНИ ницата.

Расте родния град.
За десетина години броят на 

населението з града нарасна е 
коло два пъти.

ли мне-го срещи на партийното 
ръководс во 
тук Димитров написал първите 
си обръщения до световния пе
чат и много международни орга 
низации, като ги запознал с по 
лежетшето на емиграцията след 
въстанието. В тази стая били из 
говорени думите на Коста Нова 
кович, който поднасяйки пода
ръците казал:

— Радостното тук е това, че 
в младите балкански наро-ди ле 
жи една жива революционна си 
ла. която изпълва сърцата на 
всички пролетарии на Балкани 
те с надежда, че тая сила не 
може да бъде унищожена от ни 
■какви реакционни удари и че 
тя на край ще достигне победа-

мените за Георги Димитров и 
Васил Коларов, приятните вече 
ри. прекарани заедно. Олга, коя 
чо тогава имала по малко от 10 
години сега в много работа до
пълва майка си. защото споме
ните за
рия” които й помагали в реша 
напето на задачите и нарисува 
ли първия нейн портрет няма 
да се заличат в душата й.

— Ние често пъти любопитст 
вахме и искахме да знаем малко 
повече за работата на нашите 
квартиранти — казва другарка 
та Арсич, «о Димитров отговар 
яше, че много по-хубаво е по- 
малко да знаем! И ние не сме 
знаели точно каква нелегална 
работа са извършвали и кои са 
идвали. Нашата задача бе 
ги пазим от провал. Но един път 
стана нещо непредвидено. Крек 
манов и другарите му донесоха 
пушки в квартирата. Бяха точ 
но 32 това добре помня. Триде
сет скрихме на тавана, а две бя 
аса в стаята на Димитров. И то 
ва и днес още не зная, жандар
мерията узна за тези пушки. Ди 
ми ров и Коларов си бяха за
минали за Виена. Крекманов ми 
само каза, ако дойде някой ние 
да кажем, че нищо не знаем. Та 
юа и стана. Когато жандарме- 
ристите дойдоха и право на та 
вана взеха пушките Крекманов 
заяви, че хазаите за тази работа 
нищо не зноят. Арестуваха ги и 
ги откараха за Горни Милано- 
вац.

тира на Георги Димитров и Ва 
сил Коларов.

— Никога няма да забравя — 
казва другарката Наталия — 
колко много Иван се мъчеше 
да се убеди какво е моето раз 
положение към тогавашната 
власт. Често пъти водеха с мен 
разговори на политическа тема.

В момента когато позвъних
ме В „Банийска ” 19, вратите се 

и ние бяхме в квар-
на емиграцията.

М.
отвориха 
тарата на Наталия Арсич.

С1, заповядайте — каза тя с 
усмивка, която не напускаше ли 
цето й до края на разговора —1

ЗАПЛАЩАНЕ 00 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО място.чичковците от Бълга
ние ви чакаме.

Скромна квартира, с чисти 
хубави мебели. По стените пор
трети, а на голяма маса в хола. 
където седнахме, голям букет 
свежи цветя. В дома на Ната
лия този ден владееше нямам- 
ва тържественост. Не се излъ- 
гахме. Случайнос-Та искаше да 
я посетим точно «а рождения й 
ден. На 18 'ноември Наталия на 
върши равно 76 години. Затова 
в къщата бяха вички радостни, 
а ние отделно, защото я посени 
хме в така празнично настрое
ние.

Жизненият път на тази жена 
би минал като на всички нейни 
врьстнмчки работи, военни тру 
дности, страх —ако не беше не 
що. което и нас ни доведе при 
нея.

След тридневно съвещание 
на представители на електросго 
папските предприятия за дис

ка енетрибуцня на елекгричес 
ошя в Белград се съобщава ч* 
се готви нова единна система 
с няколко тарифни облика, с 
скоято по най-подходящ начин 
ще се разреши въпроса на с« 
гашното облагане на такд. наре 
чените електрически места.

Потребителите въз основа н* 
тази единна система свобоАНО 
биха се изяснявали кой тари
фен облик искат да приемат. 
Новата система на тарифи, коя 
то сега готвят специалистите, 
твърдят представителите на е- 
лектростопанските предприятия 
ще намалят нерзвноправността 
в сегашното облагане по елек
трическо място. Тази система 
би била в сила в таканаречения 
предходен период до края на 
1968 година кога-ю въз основа 
на законопреАПисанията тези 
въпроси ще бъдат регулирани 
дефинитивно.

на.да
— Доволни сме — оговорил по 

късно Димитров 
въстание е оказало революцион 
но въздействие на трудещите 
се в Югославия. Нашата борба 
още не е завършена, ние ще 
продължим да се борим срещу’ 
българския фашизъм не само 
вътре в страната, а и отвън, от 
Югославия...

За победата над тези мрачни 
сили на Балканите допринесо
ха и такива хиляди борци като 
Наталия Арсич. които със сво 
ята работа дадоха възможност 
на ръководителите на партиите 
да направляват движението.

Наталия Арсич още един път 
показа своето становище към 
революционното движение. Ко 
гато преди двадесет години за 
почна борба за създаване на 
народната власт тн застана на 
фронта за изгражда на социа
лизма и за това получи високо 
признание от Народния фронт-

Жизненият път на работниче 
ското семейтсво беше труден. 
От Ниш в Скопие, Сомбор, отно 
во в Ниш и сега в Белград. Мно 
го спомени от живота бледне
ят, но споменът за Георги Ди
митров няма ■кикота да угасне...

Богдан Николов

че нашето

Точно преди повече от чети- V 
ри десетилетия семейството на 
Наталия Арсич било в Ниш. На 
малката улица, която води към 
ж. п. гара Червен кръст, тога
ва Белградска улица 32; дву- 
стайнасц малка къщичка живе 
ело това работническо, трудолто 
биво семейство. Денонощно пггр 
ахала шевната машина на Ната 
лия, която се стараела да обез
печи хляб на двете невръстни 
деца — Олга и Живоин.

И когато през 1923 година хи 
ляди български революционери 
дошли в нейния град, една ве
чер и в нейната къща влязъл 
един човек да поиска подслон. 
Това бил Иван Крекманов, стар 
български революцонер, който 
попаднал в работническото дви 
жение и борбата ша своите квар 

• тиранти гледал като своя бор-, 
ба. Иван Крекманов и неговите 
другари за късо време се убеди 
ли, че в лицето на своите хазаяи 
имат същински идейни прияте
ли и затова точно тази кварти
ра избрали за нелегална кварг

Наталия Арсич

проверяваха кой идва в моята 
къща и най-сетне по едно вре
ме започнаха да ад дават мал
ки задачи. Най-ггьрво -аз станах 
ковчежнок на нелегалната им 
поща. Под печката бях напра
вила едно малко скришно мяс
то и тук оставях всички писма, 
кои о ми даваха. При тях веро 
ятно нищо не са държали.

Зная, че една вечер пристиг
наха двама мъже, но никой път 
не съм предполагала, че това са 
Георги Димитров и Васил Кола 
ров. Това узнах няколко Дни по 
късно. Те идваха и в нашата 
стая. радваха се на'Олга и Жи 
воин, конто тогава бяха в цре- 
то отделение.

Спомените за тези незабра
вими дни течеха като ручей. На 
талия Арсич и нейните домаш
ни никога няма да забравят спо

ЩЕ СЕ ПОСТРОИ ЛИ МО
СТА В КРИВОД01?

За десетте дни, колко Димит
ров прекарал в квартирата на 
Наталия Арсич станали важни 
събития, които тази къща днес 
правят историческа, защото пре 
дставява важен момент от жиз 
вения път на големия револю 
ционер Георги Димитров. Тук 
станали първите връзки между 
Димитров и партийната органи 
зация на Ниш чрез Драгиша Ни 
кетич, в тази стая Коста Нова- 
кович, тогавашния секретар на 
ЦК на нашата партия предал 
първата помощ на българските 
революционери, тук се състоя-.

През село Долни Криводол ад 
нава Височица. На тази бърза 
планинска река е построен мо
ст още преди няколко десетиле 
тия. Мос:ът беше хубав но по 
ради дългогодишното му изпо* 
зване е вече толкова много ра
звален, че не може да се изпол 
зва и движението през моста 
напълно е спряло. Сега Еечехо 
рата започнаха да минават ре 
ката над моста, което много за 
труднява движението. Това ще 
бъде по-трудно през дните ко
гато вали лъжд и реката надой 

Генади Сгавревде.
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ПОГ АНОВСКИ 

ЕСЕННИ БАГРИ
Пленум, по селскостопанското производство в Димитровград

Наскоро единна селскосшо- 

йанска ор!анизаи,ия
Във вторник линейката до

карва лекари. в Поганово. В е- 
дин есенен,
Вторник ние слязохме насред 
Поганово. Лекарят тръгна през 
потока към амбулаитата, къле 
то вече го чакаха пациентите.

Пейсажът е кактю миналата 
година, може би както преди де 
сет години 
п острена к-ь ща, В селото мал 
ко неща се менят. Селото сТа 
ро, смълчано, с къщ1щи, кои

ние:
то със сушата?"

А той размахва шишето и ви 
ка: „Ето видиш ли, че не е съ 
веем суша".

И недоумението изпарява. В 
Поганово „суша" значи, 
вите са родили малко и няма' 
ракия. Ксгато поганрвчани та 
ка в есенните делници минават 
из сокаците, ще поспрат пред 
някоя порта и ще запитат д0Ма 
кина.

„каква връзка има шише нада, когато десетина стари хо 
ра откажат да вземат от цига 
рите му. Те не пушат. Домакн 
път бе гостоприемен. Бе събрал 
н атуршия, свинско печено и сл 
ивова ракия десетина селяни и 
пришелци и весело ги насърча 
ваше към разговор. Но на Дан 
чо Денков и ие му трябваше 
много насърчение, загцбто е ви 
пати готов за шега. През тази 
нощ те възкресиха всичките 
селски случки от смешната им 
страна, и весело се забавлява 
ха. А какв0 биха правили след 
Усилния пруд на пътя,

Данчо действително намери 
смешни приказки;

Пристигнал полевъден техн
ик в селото да прегледа тютюни 
щата. Казал на всички произво 
дители, че трябва в тютнищата 
да направят табелки и да за 
пишат чий е тютюна и колко 
стръка има. Искал човека да 
знае кой е собственик, за да 
се улесни, при преглеждането 
и да не го тъРсИ по селото. Но 
един производител го разбрал 
много акуратно и написал име 
то си, фамилното име и броя 
на стръкчетата а отдолу, за 
по-сигурно прибавил: „тутунът 

мой". Човекът като че ис

,,Нуждата от интеграция на 
земеделските кооперации и съз 
даване на единствена селскосто 
панока организация става по-сн 
чебиеща. по-неотложна. Акции

Освен обединени - Финансо
ви и материални средства, във 
можнсстта с по-големм крачки 
да се закрачи в производството, 

селскостопанска

пожълтял и сух

на единната
в тази насока са предприемани и организация разкри цял арсв- 
по-рано. Не съм за обсъждане 
на идеята по начало. Въпросът 
е поставен и трябва да се -оиз 
кажем. Аз съм за”.

че сли нал на вътрешни резерви — го 
лямо число административни ре 
ботници, подход към специали
зирано производство (овцевъде» 
во в районите на Висок и Забър 
дие), в района на Поганово и 
Борово, развитие на малмнарегг- 
вото, в Долна Невля — тютюно-

само една ново

С тези думи един от управи
телите на земеделските коопера 
ции „проби леда”, котагго бе от 
крита дискусия по доклада на 
агроном Йордан Маринков, кой 
то доклад бе изнесен на състоя 
лия се на 20 ноември т. г. в по 
мещенията на ОК СКС в Дими
тровград разширен пленум по 
организацията на селюкоотопанс 
кото производство, а който има 
ше за цел да запознае ггрисъст- 
уващите със състоянието в се
лскостопанското производство в 
комуната и да предложи създа 
ване на единна селскостопан
ска организация.

За актуалността и интереса 
на тоя въпрос можем да съдим и 
по отзива — бяха дошли всич- ' 
ки представители па земеделс
ките кооперации, членовете 
Изпълнителния отбор на ОО 
ССРН, стопански дейци, ръково 
дители на трудови организации 
и пр.

Макар че не беше достатъчно 
ясно формулирано деловото заг 
лавие на пленума, разисквания 
та се оказаха твърде определен 
ни и ясни.

производството и пр.
Без оглед какви перспективи 

открива и какъв е броят ка пре 
димствата от интеграцията в се 
лскостопанекого производелво 
всички присъствувахци се съгла 
сиха, че дали акцията ще се> 
окаже успешна още в първите 
дни, до голяма степен зависи от 
организацията на производство
то, от това колко реално ще се 
пристъпи към съблюдаване на 
действителните възможности.

Изхождайки от това. а и от 
заключението, че с провеждане 
то на интеграцията трябва да 
се пристъпи веднага, участву
ващите на плесгума дадоха пре 
дложение да се оформи Инициа 
тивен отбор, съставен от пред
ставители на земеделските коо 
перации и специалисти по сел 
скостопанско производство, кои 
то в най-къс срок да изготвят 
план за действие.

Налице е един твърде стар 
проблем да бъда решен. Тоя път 
се влиза с нужната документа
ция, изчисления., цифрени по
казатели. Но ще трябва редом с 
това да се ангажират всички 
сили, за да се премахнат потен 
циалните недоразумения, които 
ще се явят като естествена пое 
ледица.

на

СИ е
кал да покаже па техника при 
тежанието си илй много бук
вално е разбрал Въпроса —чий
е тютюна.

Тази вечер не бе забравено 
ни облагането. Събираха колко 
всяко
н апътя. И разбира се. изкара 
ха, че погановчанН имат много 
повече трудодни от драговитча 
ни.

Изглед от с. Поганово домакинство е работило
то отдавна помнят. И тухларна 
та е такава, смълчана, умърт 
вена, чака времето, когато от 
пещите ще заиз.\нзат качестве 
1ни тухли и цигли. Драговпта 
се залепила до самия склон на 
най-високия връх на Гребен. 
От долината само покривите се 
виждат. Голи склонове и хре 
бети, без овие. За останалите в 
селото сега са достатъчни ли
вадите край рекичката .Няко
га тези склонове еа гранели хи 
ляди овце. Сега склоновете са 
голи и няма много овие. Стар 
чески крак не може да преска 
ча потока и да изкарва слонове

— Има ли суша?
Ако домакинът каже „има", 

те отминават, а ако каже, чс 
не е сухо, те нахълтат в дво 
ра, за да овлажнят изсъхналите 
си гърла. И така с ракията и 
свинско печено „лекуват“ хо
рата гърлата си. А погановчани 
уме-ят да пийват. И тогава 
наги весело в компанията. Но 
ябанджия сред тях ше се изйе

И докладчикът, и взелите ду 
мата в разискванията, с голямо 
число цифрени данни потвърди 
ха предимствата на единна- 
та селскостопанска организация 
пред сегашното състояние с ше 
ст земеделски кооперации.

В Поганово няма електричес 
ство. Газена лампа 
ва Да виси насред стаята, за
крепена за тавана с тел. Те ве 
че са загубили надежда, че те 
имат електричество, зашото са 
ми не могат и да построят та 
къв голям обект.

продължа

е ви

М. Бакич

' - Л~7:Г
- 'ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ

Земеделската кооперация в с. Долпо Тлъмп- 

но дава матервалпа помощ ва училищата
в своя райоп

те.
Макари г0 нямаше в къщи. 

Отишъл със селяните да строи 
п-ъТ за Погановски манастир—се 
лото. Сега в селото ще намериш 
хора само гтризечер, обикйове 
нно пред кооперативния дом, 
където се събират и млади и 
в-ьзрастни — едните на разход 
ка, другите да си побеседнат- 
Късно вечерта излезне на мег 
дана и Георги Милев, селски 
глашатай, старец нал 70 годи
ни, запомнил много добро и зло 
в селото.

— Има ли нещо да окам? Та 
ка ни попита след като се поз 
драви с нас. Негова длъжност 
е да огласява всички новини. 
'Селяните му знаят болката. Са 
мо ли споменат световната вой 
на, Георги веднага започва да 
разказва как хванал жив фран 
цузин. СлеЛ като не намери от 
рязката от вестника, който пи 
сал за него, той се отдалечи 
качи се на моста, поизгьпанчи 
че, пое дъх и долината Отекна 

. от неговия силен баритон:
— Чуете ли бреес! ... Утре в 

седем часа, че има пелцуване— 
за сваку краву 300 динара, а 
за свиню 600 динара, бреее.

Това го повтори още два Пъ 
ти, а след това слезе, поиагър 
би с-е и тръгна из прашния път. 
Отдалече чухме гласа му още 
няколко пъти, а след това ути 
хна всичко.

Мрачината полегна съвссм и 
хората едвам се виждаха в мр 
ака.

чиято стойност възлиза на 500. 
600 динара, е модерен, съвреме
нен и напълно отговаря на вси 
чки необходими медиципско-пе

В тлъ.минсшг район, в Боси- 
леградско. носителите на стопа 
нския и културен живот са зе 
меделската кооперация и учи
лището в БисТъР, те работят дагогически изисквания, 
самостоятелно, ио в. кръга иа 
своя трудез обсег и всяка от тях 
влага големи усилия за осъще
ствяване на задачите които са й 
поставени от страна на общес

За тая своя постъпка, земе
делската кооперация в с. Дол
но Тлъмино заслужава пълно 

похвала. С неяпризнание и 
тя е дала добър пример за потвото.

При изпълнение па своите от 
делни задачи, тези лве тРУЛ°Ш‘ 
организации винаги са настоя 
вали да си сътрудничат и вза 
именно да си подпомагат. По от 
ношение иа тази, почти гради 

взаимопомощ особено из

лражапне.
Днмо Ст. Илчеи Селското стоианстцо се нужда е от .ие.тализдцал

ПРЕД КРАЯ НА ЕСЕННАТА СЕИТБА
иионна
пъкват на преден план грижи 
тс и стремежите иа ръководс 
твото на кооперацията да подпо 

възможностите
Сроковете трябва да се продължат

с-поредмага.
ей, основното осмокласно учи 
лище при решавано па някои 
от неговите материални пробле 
ми. Така например, преди око

бпвгш сортове пшеница, в коо
перативно сътрудничество са оО 
хпзните 200 ха. НЬ и тук по-го- 
ляма част от вината пада върху 
частните селскостопански произ 
водители, конто и покрай няко 
лкократното отлагане срока за 
коопериране нс проявиха нуж
ния
пренебфежие, 
пост и резерв към кооператив
ните делови отношения, които 
им предлагаха земеделските ко 
Операции.

За отбелязване с, че положе 
и-шето
подобри ако първо — се прило 
жи опитът па други, конто ма
кар и със закъсняла есеюга се 
итба, при наличие на пълна аг 
ротехишка, навременно и .коли- 
чистпеио правилно 
I-изкуствен I тор, са постига 1али пи 
СОКИ добиви.

Оттук: и заключението, чс се 
Ьтгбатп трябва да продължи, без 
оглед, чс се намираме в дскем 
ври, което ще допринесе намал
яване на нозасетито повръхпи-

впа обш.чл план о1це по-малко 
трябва да пи тревожи. Второ, 
цифрата от над 800 ха не е о-- 
кончателна, тъй като частните 
гелекостопписим собственици е- 
жедшевно използват всеки бла~ 
гоприптен дои за засяване иа 
■попи повърхнини.

Земеделските 
тоя път, заеха правилно стано 
гише по отношение засяване на 
есенниците. Разполагаемият ма 
гшитои парк от 22 трактора. от 
които два верижни и други при 
качим мамти. съвсем пра
вилно разпределиха. В тази на
сока, особено умение проявиха 
земеделската кооперация ,.Побе 
да” в Смнлопци и ,,Нишава” в 
Димитровград.

Навременното изораване и за 
ся пано иа гпшегпщата, каасто и 
прилагането ма пълна агротех 
\пииса. до голяма степен, ще от
странят последетЕията от суша 
та п ще подобрят състоянието 
па посевите.

Върху земеделските коолера 
ции може само да се стопери 
част от вината за неизпълнение 
плана иа коплерирапето. От зп 
планувалите 202 ха ппсокодо-

Тази есен съвсем иеблатопри- 
лтеггвуиашо за засявано на е- 
сенниците. Лродължитслмата су 
ша. а по-късно, и ранните еисго 
валеж и • Iувстп и.тел по 
сситбения срок <и време за зася 
ваете на пшеницата.

ло четнрет години, земеделска 
та кооперация в с- Долцо Тлъ 
мипо отстъпи па цонт.затиото 
осмокласно училище в с. Бис
тър една от своите употребяс 

пищеИи машини и му пода 
ри един нов транзистор. Освец 
това. преди известно време, ръ 
доволството 'на коопрацията 
предвидя и реши да отпусне па 
уч1ИЛ'Ището токава помогц, коя 
то да бъде от по-толяма полза 
за учебното дело. Със свои ср 
едства, тя купи 20 ученически 
масички с комплектно отговар
ящи столове за нуждите на 40 
ученика. Този училищен иивен 
тар е поръчан и изработен в 
гр. Крушово, в СР Македония.

скъсиха

Цифровите дати ги 
че до началото на тоя месец, в 
района па Димитровградско, от 
заплануваните 4.204 ха с пшспн 
ца са засети 3.322 ха.

В момента, обаче оце засява 
частично

показват, кооперации, интерес, а се отнесоха с 
иезашгтересова-ми

пето иа пшеницата 
можем да бъдем доволни, макар 
че над 880 ха не са засети; значително може да сеВ Поганово думата сУша пя 

значение. Лома своето право 
ш0 ще се излъже всеки, ако 
л разебре в истинския й смие

Първо, заплануваните 902 ха 
под високодобивни сортове пшо 
лица са надхвърлени и са за
сети над 1.120 ха. Ако към това 
прибавим, чс това увеличсаше е 
направено главно иа обществе
ния сектор, пеизпълняването

ъл.
— Суша е тази есен, братко!
— Суша! Ако яе беше така, 

шеше да бъАе по-весело. А 
така...

— Де де, ие е съвсем сухо. 
Я да видиш, усмихва се загадъ 
чтго третият и тръгва към коо 
ператиянил магазин. Скоро се 
тгръша с шише в пазвата. На 
шишето хубав етикет с надслоя 
„лк/га ракия“. Ти. си » педоуме

употрсбсцт

Сам управникът иа коопе
рацията. другаря Кропе Стай
ков. предаде скъпия дар па 
директора на училището. По
дареният училищен инвентар,

им, от една страна, н от друга 
— с посочените мерки ще упс 
личим добивите.

Ст. Н.
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ружба от Армията
А беше по-добра и се. почиваше. 

В онова време заниманията бя 
ха сравнително тРУЛИи а храна 

по-слабичка, защото за ня
кои артикули в 
купони и неможеше да се купу 

свободно- Въпреки добрата
бях

Зная ги и сега. Спомням си, 
че всички обичахме да имаме 
коса .по в армията тогава ни ст 
рижеха всеки месец. Едииетве- 

Гигов успяваше да избегне 
Спомням си и то-

Насксцро ще чесгвуваме До
ил па армията — 22 декември. 
Нямам намерение за големи рабо 
ти. Искам само да споделя ня 
кси скъпи спомени с мои лру 
гари, с които преди години о'г 
бивахме воепна-га си повинност 
в сДЛЮ място. Ще споделя с м0 
ите другари — паборлии как

До кога ще чакам? та
града имашено

стрижспсцо. 
па, че Милко много се ядосва 

ко1'а'го му казвахме Чайник 
Лз цък, спомням си, бях задъл

ва
храна в казармата а-т се

снабдя достатъчното за да си вземат билети. Спа 
оов ги 113ГОШГ напън. А знае се. 
че пътници, конто вземат биле 
ти в-ьв влака трябва ла платят 
глоба.

Петнадесетгодишното ми мъ
жко дете с дефектно от рожде 
ннс. Умоболио е. Още докато 
беше на 4 години се опитах да 
го лекувам. Но където и да тъ 
Реех помощ мп отговаряха, че 
такива депа не приемат ако О 
бщпнеката скупщина пе обезпо 
чи средства за издръжка.
От тогава постоянно над в Общ 

ниската с?купщ1Ш<^в Босилеград 
и моля да се уреди въпроса, за 
да можем Да изпратим детето 
ми на лекуване. Винаги обаче 
ми казват1 да причакам защрто 
нямат средства. Но обвинявал! 
общината, защо го наистина мо 
же би няма средства. Но чакам 
вече 10 години. Всеки родител 
може да си представи при как 
ви обстоя-гелстиа живее моето 
семейство. Болното дете не сме 
ем да оставим оамо нпто за ми 
нута.

Правих постъпка аз да пла
щам издръжката, но всички Оо 
линии в страната отказаха да 
го приемат без съгласпе-го 
Общинската скупщина.

Стоянчо Василев 
е. Горна Лиснна / Боснлеградско

ше постарал да 
хляб а Ташко и Александър на

Мил-мериха маст и мармелад. 
ко пък бе намерил 
консерви чрез „връзка“ ог със 
едната болница. Обядвахме ху
баво, обаче нашия запас ни бе 
добре дошъл за друго. Исках
ме още но-хубаво ла ютпраз 
иуваме нашия празник и кога 
то излязохме в града (Оешихме

няк-ькви
чс пос'1'ьнката 

Кирил Спасов към Кътниците 
и гражданите © дръзка и. зас- 
служава осъда.

Считам, па

Шскулараи Драгич
Димитровград
ул. Найден Киров 2. да отидем да една приятелка. 

Обаче не я намерихме в к-ьщи 
и се врънахме в казармата, за 
да „унищожим" запаса.

Днес в армията се живее мно 
го по-добре. Тяхната грижа се 
га е зказвам как с-ме живеели 
и работили, те не могат да си 
представят, че е било така. Се 
га за празника в 
моите войници вероятно ще и-

Пи кой не се тревожи 

зарад кучетата- 
скитници

1965 година
В Димитровград почгн по вс 

яко време; а особено нРщем 
могат да срещнат кучета-сюит- 
1111ЦН. Нощем в някои улици пс 
може да се мине от тях. Обръ 
щат кофите с боклука, разх0ж 
Дат се по улиците и пр. а ни
кой не търси собствениците 
им.

.мат печено, хубаво вино И дру 
1и лакомства, а ние тогава мо 
жехме само да кажем 
маше, колко хубаво щеше да 
бъде.

Дж. Л. Куп: Па позицияпреди 14 години празнувахме 
празника ма армията в Нови 
Сад. В една войскова част бях 
ме четирима от Димитровгралс 
ко: Ташко Цветков от Погапо 
во, сега голям тютюнопроизво
дител, Александър Гигов от Ли 
мнтровград доктор по геоло
гия. сега в Белград, Милко Бас 
кодолски учител и аз.

ако и-
на жен за прехраната на четрима 

та и щом ри похапнехме нещо 
по-добро го увеселявах с песен.

Деня на армията 1951 година 
посрещнахме с голяма оадост. 
Бяхме армейци и бяхме горди 
от празника. Но имаше и нещо 
друго: в такива случаи храната

Велибор Райков

Денем често се случва да за 
станат и чужденци, за да нс 
прегазят някое от тези кучета- 
скнтнини.

Камепичани постро
иха мостКрайна

благодарност Не изминаха и няколко дена 
се взе решение за построяване 
то на у оста в селото а строежа 
вече сериозно напредва. Те игла 
ха големи трудности сколо на- 
бавха на материал 
това беше превъзмогнато чрез 
участието на всички работоспо 
собки селяни.

За изграждането на този мост 
бяха заинтересовани и гражда
ните на останалите села от Го 
рни Висок, защото .ук .мина- 
еат с кола на път за Сенокос 
и другите села.

Искам чрез вестник „Брат
ство" публично да изразя свое 
то благодарстЕз на хирурга 
Цветко Глигориевнч в босиле 
1рзЛската болница. Той ми из 
лекува болен крак. който ме 
болеше 30 години. И Макар че 
преди него ме лекуваха мнози 
на лекари, нпщо не ми помага 
ше. Някои лекари предлагаха 
операция, но аз не се съгласих.

Доктор Глигориевнч без опе 
ранпя успя да ме излекува.

Миланка Станчева 
село Бранковцн, Боснлеградско

но всичко

За значението на закуската
Сутрин мнозина хора излизат 

от дома, без да закусят. Все 
до почивката в предприятието, 
значи след три или четири ча 
са работа, те не взмат пито за 
лък. Много предприятия, коит0 
имат работнически столове са 
изпитвали какво закусват ра
ботниците и служещите и чес 
то се паказва, че всеки втори 
работник не закусва.

Без закуска Отиват и много 
ученици.

Закуската обаче е т®ъДе важ 
на. Специалистите по прехрана 
та казват, че закуската трябва 
Аа задоволи около 1/3 от днев 
н0 необходимите калории. Не 
марливото отношение към заку 
ската се забелязва във всички 
страни, в които се работи едно

кратно. Страни, в коит0 се отн 
ва н>а работа по-късно, закус 
ката е станала най-важното не 
що. Някои .народи имат вече 
установен обичай. Англичаните 
и американците закусват яйца 
и шунка, или сланина, чай, ма 
сло и конфитюр. Шведите затто 
чват с плодова салата, докато 
в страните на Средна Европа 
най-много Се употребява мля 
ко с кафе и хляб с масло. Раз 
бира се, трудно е да се замие
ли, че в пет часа суТоинта мо 

апетитно да се закус®а ка 
кто правят англичаните, но спе 
циалистите препоръчат да се 
осигури висококалорична хра

на още сутринта. Може 
да бъДе еАна ябълка или чаша 
доматен сок.

Хора, които казват, че сут 
рин не могат нищо да ядат, о- 
бикновено еа жертви на едноо 
бразии закуски, с които са за 
ситен и още като деца. 
услуга правят и млекарите, к0 
нто за закуска предлагат оскъ 
дно меню банички, кисело мля 
ко и хлебни закуски, 
по голямо разнообразни сигур
но би подобрило апетита и на 
ония, които нз са свикнали да 
закусват. А закуската сигурно 
би допринела н аработното мя 
ст0 хората да бъдат по-добре 
настроени.

това

/
Генади Ставров

Лоша.

Неправилна
постъпка Малко

На 16 ноември тази година в 
2.30 часа бях на Димитровград 
ската гара. Дежурен служащ 
беше К. Спасов. На около 30 ми
нути преди тръгване на влака 
пътнинита почукаха на гише-

же

МИХА ИЛ ШОЛОХОВ

СЪДБАТА НА ЧОВЕКА(6)
на фронта1". — ,.А мйака ти?" — „Мама 
я уби бомбата във влака, когато пъту
вахме”. — „А откъде пътувахте’’. — „Не 
зная, не помня..." — „И никакви ли род 
пиии нямаш тук?’’ — „Никакви.?’ — 
„Къде тогаРа нощуваш?" — „Където за
върна”.

то дяЕолче. невчеоая. а1 очичисите му — 
като звездички нощем след дъжд! И та 
ка аг.хл се хареса, че аз вече. чудна ра
бота. започнах да тъгувам по него, бър
зам. като пристигна, по-скроо да го видя. 
Покрай чайната се и препитаваше — кой 
ка-квото му даде.

На четвъртия де«, натоварен с жито, 
карам наетраво от совхоза към' чайната. 
Моят хлапак седи там, „на стълбата, клаг- 
ти си крачеицата -и по всичко си личи, 
че е гладен. Показах се от прозорчето и 
му викам: „Хей, Башошка! Качвай се 
по-скоро в колата, ще те повозя до еле
ватора. а оттам ще се върнем тук да об 
ядва!ме.” Той трепна от моя вик, рштна 
от стълбата, покатери ое на стъпалото 
и някак тихо ми дума: ,.А ти отде зна
еш. чичо. че ми викат Ваня!” И отво
рил широко очичките си, чака какво ще 
ще му отвърна. Е. и аз му казвам, че 
съм, тъй да се рече, човек врял и кипял 
и всичко зная.

Мина той -от дясната стария.1, аз му 
отворих вратичката, сложих го да сед
не до меие и потеглихме; Такова едно 
живо момченце беше, а извденъж някак 
тгриггихна. замисли се и току ще ме по
гледне изпод дългите ои извити 
клепачи^ и ще въздъхне. Такова мънич
ко еврбйче, -а вече знае да1 въздиша. Не
гова работа ли е това? Питам го: „Къде 
е татко ти, Ваня?” То шепне: „Загина 
варих житото, колаа закарах в гаража 
и бегом по магазините. Купих му 
ни панталонки, сандали и сламена шал-

ръка лекичко го притисках към себе 
си. а с лявата подкарах колата, поех 
обратно, към своята квартира. Какъв 
ти елеватор, не ми беше тогавд до еле- 
ватор.

Оставих колата до вратата, взех но
вото си синче1 ка' ръце. кося го към къ
щи. А то, като прегърнало врата ми с 
ръчичките си. не се окпгъона. докато не 
влязохме. Притиснало бузата си към 
моята необръсната буза', не може да се 
отлепи. Така го и внесох. Стопанинът и 
стопанката тъкмо си бяха в къщи.. Вля
зох аз, намигам км с двете си очи и бод
ро им казвам: „Ето че намерих своя Ван 
кипна! Посрещнете ни, добри хола!” Те, 
и двамата бездетници, веднага: разбраха 
■каква е робогата, засуетиха се, разтича
ха’ се. А аз съвсем не мога да откъсна 
сина си от мене. Но как да е. предумах 
го. масата. Хазайката му сипна едва: чи
ния чорба и като видя как лакомо яде, 
цялата1 ое заля в сълзи. Огои до печка
та, плаче си в престилката. Моят Ван- 
гошка видя, че тя плаче, изтича пре 
нея, дърпа я за полата! и казва: „Лельо 
ма. защо плачеш? Татко ме намери при 
чайната, всички трябва да) се радват, а 
■ти плачеш?” А тя. бог да я поживи, ся
каш само това чака, още по-силно ревна, 
просто цялата ое разкисна!

Следобед го заведох в бръснарница
та. подстригах го, .а в къщи сам го из
къпах в коритото, загърнах го в чист 
чаршаф. Прегърна; ме той и така заспа 
ка ръцете ми. Внимателно го сложих на 
кревата, заминах за елеватора, райто-

Париа мр тогава горчина жалост м 
аз веднага роших: „Не бива ние да о-1 
гинем един без друг! Ще го взема за 
свое дете!” И изведнъж на душата ми 
стана леко и някак си светло. Наведох 
си над него и тихичио питам: „Вашош- 
ка. а знаеш ли кой съм аз?” Той запи
та на един дъх: ..Кой си?” И аз му каз
вам пак така тихо: „Аз съм твоят баща”.

Боже мой. какво стана Тогава! Хвър 
ли се той на щрата ми, целува ме по бу
зите, п оустните. по челото и така звън
ко и тъпичко ттисука, че просто оглуши 
кабшгаа: „Миличък. татко! Зиаех ои аз! 
Знаех, че ти ще ме намериш! Непремен 
но ще ме намриш! Аз тъй дълго чаках 
кога щ ме намериш!” Притиска) се до 
мене и целият трепти като тревица на 
вятър. А. на мене в очите <ми мъгла и 
също цял се треса, и ръцете ми трепер
ят... Как не изпусках тогава кормилото, 
просто се чудиш! Но зее пак неочаква
но се тръснах в една яма, угасих мото
ра. Докато мъглата не се махна от очи
те ми. не посмях да тръгна, за да не 
смажа някого. Постоях така около пет 
минути. а синчето ми все се притиска

Моят приятел и жена му бяха без- 
1 летни, живееха в собствена къщичка на 
края на града. Въпреки че беше инва
лид, ой работеше като шофьор в автомо 
билна рота, постъпих и аз в нея* Нас
таних се у приятлея. подслониха ме те. 
Разни товари карахме по районите, а на 
есен започнаха житото. Тогава се и за1- 
познах с новото ои синче, ей с това, де 
те 'СИ играе на пясъка.

Върнеш се от път понякога в града 
и. разбира се. първата т иработа е да 
хапнеш нешо в чайната) и естествено 
да пийнеш сто грама за одмора. Къмтая 
лоша работа, трябва' да си кажа. аз се 
бях вече пристрастил доста И ето един 
дин пак го виждам. Такъв един мънич
ък дрипльо: лицето му — цялото в сок 
от любеница, покрито с прах, мръсен ка

нагоре

към мене с всичката си си лица, мълчи, 
потрепва.

шаяч-
Прегърнах го с дясната си
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”а положението па учениците в боснлеградската гимназия

ЛОШИ КВАРТИРИ и СЛАБИ УСЛОВИЯ 

______________ ЗА РАБОТА
Обща Констатация е, че бито 

вите условия на учениците 
Босилепрадската гимназия не 
задоволяват- Много ученици 
квартируват в нехигенични ква 
ртири, а въпросът с прехрана

село за цяла седмица. И пок- 
® рай това н амесеца изразход

вам към 6.000 динаоа.
Манасия Атанасов, уч. от П 

клас: Моят месечен „бюджет" 
възлиза на 8.000 динара. Храна 

та не е разрешен сполучливо, Си дОНасям 0т село, от Божи- 
макар че се правиха някои о- 
пити да се основе ученически 
стол. По тези въпроси беседвах 
ме с директора на босилеград 
оката гимназия Любен Арсов и 
неколцина ученици.

бота. Храна си донасяме от се
ло.

Драган Стаменов, уч,. от IV 
клас: Квартирувам в сграда, в 
която квартируват още 10 уче 
ници. В нашата стая сме три
ма, Нямаме всички условия за 
работа.

В Босилеград има достатъчно 
помещения за квартири, но те 
не предлагат и най-добри усло 
вия за работа. А тези обстОяте

ца. За квартира давам по 2.000 
динара, макар че нямам добри 
условия за учене. Но няма се 
как, други търсят и по-висока 
цена, а и там условията са съ
щите.

Джордже Гергинов, уч. от I 
клас: КвартируваиМе двама. На 
шата квартира преди е служи 
ла за зимник на хазаина. Ня
маме подходящи условия за ра

летва сигурно влияят и Върху 
\спеха на учениците в класа. 
Ето защо този въпрос заслужа 
ва вниманието и на обществе 
по-политнческите организации 

В. Велшюв

— Около 75 на сто от учени 
ците в гимназията са от соло.
_ каза Арсов. Те квартируват
предимно в Босилеград и близ 
Кото село Райчиловци. Повече 
то от квартирите нямат необх0 
димите условия за работа. Оби ■ 
кновено тоЕа са лоши помеще 
ния
мещения, дори и влажни, а ня 
кои се намират в дотраяли сг 
Ради.

в комуната.

БОРИС МАРКОВтесни и неосветлени по

ЕСЕНЕН СЪН
Отделен въпрос е отношение 

то на собствениците на кварти 
рите към учениците. Не само, 
че тъРсят_високи наеми, н0 ня 
КоИ дори ТъРсЯт и ПОМОЩ от 
квартирантите в различни фи
зически работи. Това обикнове 
но става пре есента н през ра 

пролет. Има случаи някои

Сънувам, че този дъ>кд е от небето 
сънувам, че има в себе си нещо приятно, 
нещо подобно на спомен . ..
Но плачи небе .. .
и ти облаче прибери в крилото си 
всеки сън.
Мрачният вятър лети над планините, 
луната слита по пътищата, 
в есенната градина от тъмни дървеса.
Сънувам... по пустия път 
в бяла премяна мома стои.
Винаги си спомням за този час. 
когато виждах дял от небето 
златната й коса и усмивката нежна.
Спомням си за този есенен ден. 
за зениците й и погледа благ.
Сънувах, нейния лет в сърцето си .. 
сънувах как ми махаше с песен на уста, 
а узнах да съм под нейна закрила 
когато дойде при мен любовта.. .
Но тая есен кипи от тревога
сърдечно се трудя,
а и толкоз съм силен
тоя сън да ме напълни с бодрост
и вяра постижима.
Младостта изгаря времето 
младостта кипи като в казан, 
сърцето ми е развълнувано, 
и мисълта пламти ...
Безумен е оня. който мисли 
да спре ветровете като вдигне ръка,
Но аз задържам ръката на времето 
и говоря че ще бъдем щастливи, 
защото обичам младостта! ...
Пак ще се разкъсат мъглите, 
пак ще се разтварят гърдите, 
слънцето ще блесне отново 
и моята младост, 
няма да бъде затрована.
тя ще има весело и волно пролетни лъчи 
Отново очаквам белите пролетни лъчи 
защото всичко ще намеря тогава.
... и Сънят и слънцето в тъмните й очи...

нна
собственици да ограничават у- 
потоебатата на електрически 
ток и тн. Миналата година Об 
щинската скупщина взе реше
ние за ограничаване наема на 
квартирите,, но това вместо Да 
улесни положението още пове 
че гц затрудни. На много уче 
иини бяха отказани квартири-

А. Августинчич: ПРЕНАСЯНЕ НА РАНЕН

Г0ШВЛПЕ ПА ВАР0ДВИЯ ТЕАТЪР ОТ В0Ш
Неотдавна народният теат 

ър от Ниш гостува в Димитро 
вград с драмата на Мирослав 
Кърлежа — „На ръба на ламе 
та". Представянето на драмата 
бе твърде успешно.

Дълбоко се в.ряза в паметта 
на зрителите, изпълняващ гла 
вната роля, артистът Симо Кръс 
1 овнч, който с професионално 
.майсторство и творчество обая 
ние умело пресъздаде главната 
личност на драмата и спечели 
симпатиите ма зрителиге.

Не по-малко признание зас
лужава и постановката на Гра 
димпр Мпрксвпч, който наме
ри твърде оригинални решения,
за да пресъздаде обстановка 
га и на димитровградската сце 
на, която по размери зиачител 
но затрудняваше и артистите 
и постановчика.

Общо заключение е, че пред 
ставяпето на драмата „По ръ
ба на паметта" е ярко потвър

ждение за високата оценка, с 
която се ползва Народният те 
атър в Ниш.

те.
Известно число ученици от 

село имат проблеми във връз 
кг с прехраната. Те донасят 
храна от село, която им служи 
за цяла седмица. А знаем че 
храната ако стон по-дълго гу 
би от калоричността сь. Всич 
ки това се отразява върху ус 
пеха на-учениците.

Вече няколко години се об
мисля как да се разреши този 
въпрес. Единственият изход е 
да се открие ученкчекси инте 
рнат. За тази цел обаче са иео 
бходилот големи материални ср 
едстпа. Съществуват условия 
към училищната сграда, да се 
достос-ят помещения за учени
ческа! кухия, защото известен 
инвентар има и не ще бъдат 
необходими големи материални 
средства.

Посетихме няколко ученичес 
ки квартири.

Иван Асенов, ученик от Ш 
клас: — Плащам 2.000 динара 
за квартира. Храна донасям от

„Кощана“ не оправда 
очакванията

Известната пиеса на изтъкна 
тия югославски писател Б. Ста 
нкович „Кс-щана", която бе да 
дена з аднмптровградскнте зри 
тели неотдавна, не оправда оча 
кванията.

Самодейният театър 
Абрашевич“ при Електроиндус 
попята в Ниш, не успя да завъ

„Коета

I
лнува зрителите- 

Между артистите, без съмне 
ние, най-убедптелен бе артист- 

тълкуващ ролята на Митът,
ке. Кош-рана се оказа недостатъ 
чно вживяна. Също така и грю 
мът бе неестествен, така че при 

артисти действуваше 
Ст. Н.

отделни
гротескно.

■ вI

В гората се чу гласът на моя другар 
и плясък на весло по водата.

И този чужд човек, който вече 
беше станал близък:, се изправи и проте 
гна голямата си твърда като дърво ръ- 
ка.

делец. а след това пи сак на един прия
тел. също колега — той е шофьор във 
вашата сблайт, в Кашлрския район — и 
той ме извика при себе си. „Ела — пи
ше, —- ще поработиш половин година 
дърводелство, а после ще ти нздадат но
ва книжка п пашата област.” Та ето на 
командироваме се със синчето за Каши 
;ри в походен строй.

То, да ти кажа ли, и да не беше се 
случило с моие това произшествие с кра 
вата, пак щях да се махна от Ургопинек. 
Мъката не ми дава да се застоявам дъл 
го на едно място. Виж, когато моят Впи 
юшгса порасте и ще трябва! да тръгне та 
.училище, тогава мооке би и аз що тиря 
сам. ще поседна па одпо лшето. А сега 
за сога ние крачим с него по руската зс 
мя.

а вечерта избягал на елеватора
ме чака

низал,
да ме 'намери. До късна нощка. Разбира се, есичко т-ова излезе не по

не го биваше. Замярка, а и по качество 
панталонките хазайката дори ми се ска
ра: „Ти — казва ума ли си си изпил, в 
такава жега ла обличаш детето с шаяч
ни панталони!” И моментално 
шевната машина на масата, поРови се в

моя Вашошка

митам.
отначало.Трудно ми беше с него 

Веднъж легнахме да спим още по свет
ло, бях много работил през деня, а той, 
дето все чуруликаше като врабченце, се
га мето се беше умълчал. Питам го. „За 
какво мислиш, «яко?" А той мс пита 

в тавана: „Татко, ти къде 
коженото палто?” А аз прео живо-

сложи
— Прощавай, братле, остани с доб

ро!сандъка и след час за 
бяха вече готови едни сатенени гащета 
и беличка риза с къси ръкави. Легнах 
да спя заедно с него и за пръв път от

Обаче

— И та тебе добра стига до Кашари.
— Благодарим. Хей, епико, да вървим 

:съч лодката.
Момчето изтича до баща си, застана 

от дясната му страна и като се държе
ше за единия край на бащината ватен- 
ка. заситни редом с широко крачещия 
мьж.

сии гледа 
дяна
та си никога но съм имал кожено пал
то! Трябваше да с-е измъкна!. „Във Всг 
•ооисж остана’’ — казвам му^ — „А за
що толкова дълго си ме търсил?” От-

спокойно.дълго време заспах 
през нощта три-четири пъти ставах. Съ
будя се, а той поД мишницата мЛ се свил 
като врабче под стряха, тихичко похър 
ква и така радостно ми става на душата, 
че с думи сте може да се опише! Мъчиш

връщам м.у: „Ал тебе, синко, и в Герма
ния те търсих, и в Полша, и цяла Бе
лорусия пребродих пешком и с кола), а 
ти си бил в Ургапииск.” — „А Ургоггилск 
по ли е близко от Германия? А до Пол 

ли е от нашата къща?" Така

Две осиротели същества, две песъч
места 

Какво
се да не се помръднеш, за да по го съ
будиш, но въпреки всичко не изтърпя
ваш. ставаш полекичка, запалваш клеч
ка кибрит и му се любуваш...

питки, захвърлени по тия чужди 
от мощния ураган на войната... 
ли ги чака занапред? Бих мешал да се— Трудно му е да ходи — казах аа.

ага далеч 
си бъбрем с него. преди да заспим'.

— та той изобщо малосо пърпп, по- 
ме я.зди.1 Слагам го «та раменете

надявам, че топ руски човек, човек с не , 
сломим а воля. ще издържи и че край ба 
щиното рамо ще израсне оня. който вече 
възмъжал, ше може всичко да изтърпи 
и всичко да преодолее по пътя си, ако 
за това го призове родината му.

съмване се събуждам и неПреди
мога да разбера защо ми е така душно. 
А пък то. синчето ми, се измъкнало от 
чаршафа и легнало напряко върху ме
не. проснало се и с крачето си притис
на ло гърлото ми. Хем не ми дава мира, 
хем тъй свикнах, че не мога! без пето. 
Нощем ту ше го погалиш, както спи, ту 
къдравите му косички ще помиришеш 
и сърцето ти някак се отпуска, стаяза по- 
меко. а то иначе се беше вкаменило от 
мъка...

не «ето
си и. го пося, а като поиска1 да се порао 

от мене и тича покрай 
подскача като котле. Всотчтсо това,

А ти си мислиш, братле, че сталграз- 
но ме е питал за коженото палто? Не, 
всичко това не е току-тъй. Някога, зна
чи, истинският му баща ще е носил та
кова палто и това1 е останало в ума му^ 
Тя, детската памет, е като лятна мъл
ния: свсяге ®а миг, ответи всичко и уга
сне. Тока и неговата памет като мълпги- 
ята работи с проблясгьци.

Може би щящи|е да си живеем с не
го още някоя годил гюа в Урюпииок, по 
през ноември направих един боля: пъту
вах из калта), в едно селце колата ми со 
поднесе, а в тази момо.тг ми се препре
чи една крава и по я блъснах. Е, то се 
знае, ясените вдишаха врява, събра! со 
народ и автоитепслстррът веднага дов
таса. Взе ми шофьорската книжка, кол- 
кото и да го молех да се смили. Крава
та се вдипга. навири опашка) и се поне
се по уличките, а аз останах без кжгиж 
кп. През зимата поработих капо дърпо-

тьпче — слиза 
пътя,
братле, со ядва. все някак бихмр пролей 
вели с него. само че сърцето ми се раз 
хлопа нещо, трябва да со опеки бутало 
то му . . . Поплгеогаш така ме хване и св
ие, че г.сичко ми прцтьштее. рграхувам 
со. че ншеога що умра насън и ще изяла 
ша синчето. А има и друга бода: почти 
всяка нощ сънувам скъпите си покойни 
ци. И попечото все така — оз съм зад 
бодлив тел. тел, а те са свободни отвън 
. . . Разговарям за всичко и с Ирина, и 
дечицата, по щом поискам да разтворя 
тела с ръцете си — те сн отиват, сякаш 
се разтапят пред очите ми . . > И чудно

С тежка скръб гледах подпре мм . .. 
Може би всичко щеше да мине благопо 
лунно при нашата раздяла, но след ка
то се отдалечи на няколко крачки и зап 
реплита мъничките сн краченца, Вашо 
шка со обърна с Лице към место п ми по 
мака с розовата си ръчичка. И изведнъж 
сякаш някаква мека. но поктсста лапа 
стисна сърцето ми и аз бързо се обър
нах. Не. не само тгасьи-г плачат възразим 
стиите, посивелите през годините на пой 
мата мъже. Те плачат и наяве. В тези 
случаи главите е да съумееш ста време Да 
се обърнеш. Главното о да но нараниш 
Сърцето на детето, аа не види то как со 
отича по бузата ти горещата и 
мъжка сълза.

Отначало
мене, но след това аз разбрах, че така не 
бива. На мене самия какво ми трябва? 
Краищиик хляб и глава лук със сол 1—• 
и ето ти го сит войника през целия ден. 
А с него работата е друга: ту мляко тря 
бва ла м.у намериш, ту яйчице да му 
свариш, пък и без топло ядене никак 
ле може. Но работата ис чака. Роших се 
тогава, оставих г ана грижите па хазай
ката. пък той взел, чс до вечерта сълзи

той пътуваше в колата с

пешо: денем винаги се владея, от моме 
пито „ох”, пито въздишка ще чуеш. 
нощем, събудя ли се, цялата мм пъзглав 
цица е мокра от сълзи..ц

а
свидна
(Край)



„БРА Т С т В СУе

БОРША ПРОТИВ ГЛАДА В СВЕТА
Изследвайки често оскъдните на постоянно упеличаващо 

то се населите.
което всяко положително и па 

олели на историческото разни учм0 обосновано твърдение мо 
ню па населението, науката не 
е иеьстопние да *ш лале по-точ

иа

же да не се осъществи поради 
бъдещето реаКно .увеличаване 
на населел ги сто и храните. До 
рлв съвсем обстойно провежда 
не на международното разделе 
ние на труда днес не можо да 
бъде сигурна опора. за бъдеще 
то съгласувано регулиране на 
г,рираста и прехраната па насе 
ленйето калето и за 
произвеждане на съотцст1Гй за 
квдши норми.

„Защо? Нека да вземем само 
едл 1н от елементите •— масово 
то преселяваио на хората от се 
ло в град, което има големи по 
следици за санцтарл ю г0 състоя - 
нд :е л 1а /1 (радската среда. Ця ял 1 и 
вът иа селското население п грц 

на. земното кълбо е. имало Към ловете носи от една страна оС- 
1 милиард населенпе. Сто и пе 
тнадеест' години иочкъсно.

сега, 1965 година земните о- 
битатели възлизат иа 3,3 мили 
ар да души.

КАКВО КАЗВАТ НАШИТЕ 
УЧЕНИ?нн сведения за увеличаването 

«а световн.ото население, Мпо 
зинетвого учешл са съгласни, 
че преАИ половин милиона го 
дини човекът е бил рядко с-ь 
щество на земята около десети 
на хиляди или може би стотп 
Яа хиляди човешки същества. 
В началото на нашата ера бро 
ят на обитателите па земята е 
възлизал да около 200 до 250 
милиона. Предполага се, че са 
били необходими 1.700 години 
до като населението се удвои, 
т. е., възлезе на около 500 мл 
лиона души. 150 голини пенкъ 
сно, значи, около 1850 година

IВ статията сс говори и за др 
угото мленнс — че па сегашна 
та степен на техническите АОс 

не могат да бъдат сътижецнл
гледани реалните уцлствия 
възможности 1на (съществувай 
щипе и нови извори ла храни. 
Мнозина учени намират, че ту 
ъв всички страни па света има 
Условия п възможност ггродук 
цията па земеделски продукти 
да бъде достатъчна да изхрани 
и повече от двойното увеличение 
иа населението. Тс считат, че 
е възможно изхранването 
20 милиарда население ако пра

И
издаване и

па

шо деградирано ща градската 
1. среда, като довежда до оекъдн 

па в жили ща, свободни повръ 
хносп |) водя! отстрал |)п ВЯ1 юто 
па отпадъчните води и сълден 
ремедно ■ въздействува пспхнче 
ски и физически в-ьрху градс
кото население. От друга стРа 
па селото става всо по-безспл 
по да произвежда хранителни 
продукта, Едно от средствата 
за задържане на селското пасе 
лепне, необходимо за произвол 
ство .па храни, в разриващите 
се страни, където мехаиизаци 
ята на земеделието още 
ва излишна работна ръка на се 
ло е селото да бъде осъвремен 
ено. за да бъде по-привлекател 
по за живот и по-способио да 
преработаа своите произведе
ния на съвременен начин н за 
стоково обращение.

пилцо и рационално се прило
жат съществуващите знания 
за производството, съхраняване 
то, преработката и изразходва 
него на продуктите. Някои до 
ри считат, че земята е в състо 
шпго да изхрани 28 милиарда 
население.

Не, това ке е цирков ар чист. това е Богдс/п шофьорът 
— „ит,грешната резерва“ пя ДилитТ-овградскятя оош,инска
скупщинаНАЙ-МАЛЪК Е ПРИРАСТЪТ 

В ЕВРОПА
Посочваме, продължават ав

торите, И па някои резултати 
на нашите изследвания според 
конто само Войводипа, с оглед 
на калориите иа земеделските 
суровини е в състояние да про 
извежда храна, с която да бъ
дат задоволени потребите в 1<а 
лорип на цялото население на 
Югославия. Също така, в след 
ващите 15 години при условие 
на подобряване на производст
вото, в таза покрайшша би мо 
гло да се произвежда храна, ко 
ято по енергетична 
да задоволява потребнте иа око 
ло 50 милиона души.

Между областите с много бъ 
рзо увеличаване на население 
то спада Южна Америка с око 
ло 2,6 на сто средно годишно 
увеличение. Населението на Аф 
рнка също така се увеличава 
по-бързо от световното равни 
ще. През последните пет годи 
ни годишният Тф1гръст на насе 
Аението в Африка възлиза на 
2,3 на сто. В Азия увеличава
нето е 2,2 на сто годишно. Те 
зи данни показват, че следва
щите 35 години т. е. в 2000-та 
година зели юто население ще 
се удвои, а това значи, че срав 
нително скоро нашата планета 
ще има _наД 6 милиарда жите
ли. Но докато в някои краища 
на света (в Южна Америка ча 
сти на Азия) -населението ще 
ое удвои, по същото време иа 
селението в Европа ще се Уве 
личи само с една трета част по 
Отношение на положението пр 
ез 1960 година.

не да

стойност
„ ДВЕ МНЕНИЯ

Въпреки привидно мрачните 
перспективи има тенденции с 
помощта иа което с известна 
сигурност могат да бъдат опре 
делени известни ,
Между увеличаващото се насе 
легате и храната, която би би 
ла достатъчна да изхрани увели 
чнлото се население. Увеличени 
ето на населението до края па 
тойа столетие в Неразвитите 
оолаети ще повдигне сериозни 

Само едно сведение: светов Икономически, -обществени со 
ното производство на храна не Шталии проблелвд. Разрешаване 
Върви в крак с увеличаване на то на тези проблеми е
зеленото население. Съотноше- 

. нието между населението и раз 
-полагаемата храна е 
който над 150 години вече без 
покои жителите на нашата пла 
вета. Въпросът за прехраната 
яа постоянно увеличаващото 
се Население за лшого наши съ

ИМА УСЛОВИЯ ЗА УВЕЛИЧЕ
НИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Модерни временя, или жизнен уровен

Научните изследвагатя показ 
ват по кой ггьт трябва да се 
върви, но светът, обвзет от 
лшого Въпроси на всекидневие 
то забравя въпросите на свое 
ТО съществуване.

Какво да се прави?
С ликвидирането на ерозии

те, облагородяването на землп 
щето, превръщането на пусти 
ните и блатата в продуктивна 
земя могат да се получат голе 
ми пространства плодородни зе 
ми. С облагородяването 
лекнията на земеделските про
дукти, с прилагане на съвреме 
пи а агротехника и с използва
нето на нови източници на хра 
на от морския и горски расти 
телеи и животински свят, със за 
шитата па растенията и живо 
тните от болести, вредители и 
други загуби, с прилагането на 
изотопи в земеделието и храни 
тел.ната промишленост,, или об 
що казано, е подобряване на 
продукцията и хранителната про 
мишленост може не само да се 
увеличи и подобри прехраната, 
но и да се установи правилна 
прехрана на световното иаселе 
ние.

съотношения

ЕНЕРГИЯТА НА БЪДЕЩЕТО
-г

КОЕ ОБЕЗПОКОЯВА? 240лигрда, 1980 година около 
милиарда. 1985 година 770 мили 
арла, а през 2.000 година над 
1950 милиарда киловата. ПреД

Ядрената енергия за мирни 
цели трябва да стане водеща е 
нергия в Европа през след
ващите години. Предвижда се 
до 1970 година в Европа да се 
произведе 22 милиарда килова 
та елекрическа енергия в ялре 
ните централи. През 1975 годи
на ще бъДат произведеш! 72 ми

ше повли
зшяГш ВЪРХУ б>ьЛещеТО Ра 

въпрос, п СЕета, но

вижда се, че през следващите 
два|л.есет години строенето (на 
термецентрали ще бъде истин 
ска рядкост.

неразвитите страни 
същевременно и въ 

РХУ бъдещето на целия 
Между специалистите се

и се-св.чт. 
чуват 

мнения. Жскимски начин за получа
ване на вода за пиене

две противоположни 
Едните ез базират на обстояте 
лството, че днес над 2-3 световнременници е еДИн от най-важ 

нито световни обществени и ико 
номически проблеми на съвре 
мието. Именно по-голяма част хранят неправилно, а рЪщевре 
от населението в слаборазвити 
Те области на света няма въз 
можност да употреби дори и в 
Ъгра^ичени количества храни 
о голяма биологическа стойност пански плодородни области са 
Затова се поставя елин логичес 
ки въпрос: дали увеличаването 
на производството на храни в 
света може да върви в крак с 
увеличаването на населението?
Отговорът на този въпрос е за 
висим от ред условия, поради

но население гладуват или се
от мооска-га вода на фактически 
не съдържа никаква сол. С та 
зи система на десалинизадия 
сега се експериментира в няко 
лко страни.

Пазенето на резерви на вода 
за пиене ескимнте същО са ре 
шили твъРАе ггросто: ледени 
блокове От сладка вода се паз 
ят наслагани пред колибата и 
когато трябва се взимат се топ

За получаването на вода за пи 
ене от морска не винаги са не 
обходими големи и скъпи уре 
ди. Ескимите от далечния север 
решават този проблем тв-ьРДе 
просто.

Плитки басейни се пълнят с 
морска вода на височина до 15 
сантиметра и когато на повъР 
хността се хване лед 2-3 сантн 
метра дебелина, той се събира 
а останалата вода се изхвърля.

Изцесно е, че „първият" лед

менно огромни количества про 
дукти пропадат в Отделни обла 
сти. При това много селскосто

значително изтощени с преко 
мерна или неправилна експло 
атацня. Значи, излиза, че не мо 
же да очакваме особено увели 
чение на хранителните продук 
ти а с това и правилна прехра 1' ят.
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