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Димитър МАНОВ. пр-дседател на ОС

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СТОПАНСКИ 

ПЕРСПЕКТИВИСлед нас 
гата по външно налиите служби особено нега то 

се нмат изпредена тенденциите 
на пазара и възможностите бър
зо и ефикасно да се включим на 
пззаоа и в разделението на про
изводството в определена област. 
Нашите възмзж1юсти засега ме 
са такива.

И досега на проблема за кап
рите не се обръщате достатъчно 
внимание, не в такава степен, в 
каквато Се необходимо. Все оше 
в нашите трудови организации 
работят неквалифицирани кадри, 
конто не са в състояние да след
ят текущите проблеми и ефикас
но да действуват за 'Подобрение 
на организацията на труда, раз
пределението н подобно. Още е 
малък броят нл инженерите и тех 
ннците, икономистите, юристите

Следва на 3 стр.

остава още една бо- 
- политическите акции годи'. 1а за Югославия, спе

циално по 'Мнегобройните 
'Кг и и важни мгж_'_ н-^одни сре
щи. Еъ-вейки с ..'Ода на времето 
и съвременните процеси в между 
народния жизот, Югославия про
дължи и през изтеклата година 
с широка активност на междуна 
родното поле. Югославски дър
жавници имаха м нога брой. 1н кон 
такти в сграната и в чужбина, 
коиро обхващат широк кръг дър 
жавници в ноаозър^а!.|И,е страни, 
след тоза социалистическите 
рани, както и държавници в за
падните страни. В тази широта 
лежи и истинският смисъл на по

дентът Тнто беше
■иранския шах Реза ЪехлешГле- 
онид Брежнев, Валтер Улбрихт. 
Ауари Еумедиен, цар Хаиле Се- 
ласие, крал Олаф V, Тодор

Кснга-
Изтекл?та 1966 година беше го 

дина на непо-соетстзено въвеж
дане иа стопанската реформа, ко 
ято започна пое-' средата на 1965 
година и поетставлява пзоисд, в 
който тп-у.д.озите организации пра 
рят извътпехни

ганизлцин за 
тези ■проблеми и трудности.

Трябва обаче да напомним, че 
стопанската реформа езарн ня
кои трудови организации непод
готвени и затова ндкои от тях се 
н-меоиха в безизходно положе
ние. Такъв е случаят с -Фябоад". 
к^йтр е и затруденс положение 
не толкова поради действието на 
новите стопански мерки, колкотр 
зарад неспособността 
ро-нчте кадои и техническия пер 
сонзл да се справят с посизвод- 
ет?ените проблеми и пазара. „Боа 
тство" сериозно схвана 
за въпро-.водствсто и медершпа 
цията и веднага мина към вазре- 
шлзанет.р му и вече са обезпече
ни услозия за нормална работа.

Годината, си от4*1 п г;о,»тс
твъоте характерна по успешните 
интеграционни процеси, което съ
що е в унисон с новите стопан
ски мерки и представлява важна 
коачка за включване 
стопански ход у юс. Почти всич 
кн тру дови организации се вклю 
чнха н тези поопесч и
развиват дел о в о-те хн ическо
трутчи^ествс. Някои трудови ор 
гандюапии както комбинат „Ди- 
унтровград“ и -Свобода- изгот
виха и общи' проекти, локато са- 
>•0 „Селми юли" стои постоани. 
Такива схващания 
стопанската реформа и могат да

превъзмогване на

Нашата страна посетиха мно
жество държавни делегации, м I- 
ниегри на външните работи Кюз 
Ле Мьорвил (Франция). Мднеску 
(Румъния), Башев (България), и 
десетки други п.авителегве и ле 
ле. ации. Есеки лът, всяка мисия 
на миогобройните югославски де 
легации представяваше 
ли'д принос към подобрение на 
положението в света, за разшир
яване на сътрудничеството, зазаз

усн.чия за по- 
пълно включване в процесите й. 
Тези усилия до голяма 
принесоха

степен дс 
за стабилизиране на 

отношенията в тру-овнте колек
тива. както и на производствена
та ориентация към о_,,е по-успе- 
шна борба с 
пазара.

ст ил пъко-оше е-
конкуренцията на

Това потзърждава и факта, че 
съвкупното производство е в ра
стеж

лнгиката, зв чнего осъщестзяв т- 
пе Югославия се застъпва. Това 
е борбата за мир и по-добри ме- 
нодународни отношения заснова- 
ни на принципите на политиката 
на миролюбива ксегзнстемция.

Целите на тази 
тическа акпьшшет 
по са пропити с желанието за ак 
тивно ангажиране на всички при
ятели в света към мирно разре
шаване па проблемите ог които 
зависи бъдещия ошр1 Не само 
Виетнам е проблем, кзйго заг.и- 
жва. Стълкновенията в Ангола, 
Мозамбик, Португалска Гаи-.ел и 
други зависими територии са са
мо одиа част от общото вълнение 
и нмат за цел освобождение на те 
ЧН народи ст чуждестранно туто- 
рсгЕо и натиск. Акциите даа антн 
цдррнц-л.гчче .-дам; -егр г',~.л;уФ- 
кви на акциите на актираснзМа.

Събитията в света потвърдиха 
необходимостта от акция на не
обвързаните страни, чнято цел е 
заздравяване «а мира не само йа 
основната на съществуващата 
блокова разединеност,. но и вър
ху основите на независимост и 
свобода на всички нареди. •

И през 1966 гоанна Югославия 
се застъпваше за засилване на 
градивно, международно сътруд
ничество. Това беше същността 
на 'Моогобройшгге разговори, во
дени в страната или в чужбина. 
Президентът Тнто в течение на 
годината посети съседна Румъ
ния, след тоза пребивава в Алек 
сандрия а през есента се намери 
в Ню Делхи на тройна среща с 
-лидерите на ОАР, Индия и Юго
славия. Същевременно прези-

въпросадравяване на мира и 
на път за -освобождаване от Ди
лемите на военната психоза, за
плашване 
глад и нищета.

откриване
съвкупният дохел за 

първите Дечет месеци на 1966 го 
липа е с 39 нас политика на сила. в повече в 
со-вненге със съшия период на 
1965 година. Това показва и ин
дексът на нарастването на напла 
тената реализация за 11 месеци 
в. 1966 година в сравнение 
същия период на 1965 година. В 
поа-мишлеш-стта той възлиза на 
1-8 — в „Циле“ е 177, в ,.Свобо
да“ 135, тъ. Братство" 133 и в ком 
бииат -Димитровград“ — 122.

Ог значение е па напомним, че 
качеството на производството и 
услугите значително се подобри, 
което е залог за сигурен плас
мент, че с новите технически ре
шения е осигурено пс-икономич-

сто

Не трябва ,да забравим, 
ятелоките среши 
полза и създават атмосфера за 
разрешаване на крупни проблеми 
от които до годяща степен зави
си съдбата на днеш-ння свят.

М. Г.

че при 
винаги са ог

външно-поли-
недзусмисле-

със
в сбшня

ЩШ1ШЩактивно 
съ-

Сесия на ОС
Димитровград са чужди на

но производство, какъзто е слу 
чаят, - пппиттутвп :? >’я обувки ^овелат предприятието в затруде 
с употребата па синтетичен кау- положение.
чук и по ттзн начин трудовите Богато правим обзор на годи-
оргаиизации заздравиха позици- "яТ»1 К51Я7П'1„<:" отива, не можем^ да не се спрем и върху някои чпо 
нте се на пазара. За пръв път ди блеми. конто си остават неразре

шени имайки предвид, че новата 
година ше бъде преломна в ста
билизирането на нашето стопан
ство и че ще бъде най-тежката 

И покр-й крупните резултати.

На 27 декември заседава' после 
дната за. тази година 
оушинската скупщина в Димит
ровград. Огборниците главно се 
запознаха и обсъдиха състояние
то на зйравопазването. в кому
ната. Покрай това приеха и ня
кои изменения във връзка с пла
щането на данъка в оборота и 
доходите «а гражданите, както 
и такси за главния градски-стро
ителен район. Те приеха еще и 
правилник за даване на септем
врийската награда и някои обяс
нения на предприятия и граждани

сесия на

Мнтр овгр адската пр с-миш л ен о ст 
иоави пробив на чуждия пазар. 
Петнадесет тона голи гумени ни
шки са изнесени в Чехословакия, 
4 000 чифта обувки в Австрия, 
3-520 чифта работнически чизми 
в Австрия и 20 тона гумени ниш
ки — в Западна Германия.

ксито постигнахме, проблемът с 
въз производствения матепил 
до голяма степен влияеше пгзоиз-Всичкс това показва, че тру

дещите се хора и органите на са 
моуправленнето твърде сериозно 
са схванали проблемите, които от 
кри стопанската реформа и че се 
предприемат необходимите мерки 
областта 
за оспособяване на трудовите ор

в о летви нте мощности да не се из 
ползват напълно. Този проблем 
особено се изостри в ония пред
приятия, които внасят суровини. 
Понеже вноса е свързан с изно
са — през новата година този 
въпрос ше бъде от голямо значе 
ние. Зарад това го и сочим заще- 
то през идната година искаме 
изцяло ла реализираме заплани
раната продукция.

Нашите стопански организации 
са сбсоудени със съвременни ма 
шини. нс все пак се налага да сей 
върши модернизация на произ
водствените средства, за да мо
же да се обезпечи по-евтино, и 
пс-качестзено производство. То
ва трябва да бъде една от пър- 
востепените задачи на органите 
на самоуправлението и профсъю

по жилищни и строителни и дру
ги въпроси. производствотона

Ст. Н.

Сказка на др. 

Жика
Радойлович

На 24 декември т.г. в салона 
I Центъра за култура и забава 
Димитровград др. Жика Радой- 

сказка на тема:лович изнесе 
„По-чататъшча демократизация на 
обществените отношения у нас“.

Другарят Жика 
се спря върху 
комунистите в обществената ре
форма и самоуправлението. Също 
така, той говори за органите на 
държавното управление и обще
ствени организации и тяхното от- 

избирателите. След

Радойлович 
задачите на

ношечне към
др. Жика Радойлович 

въпроси.
сказката
отговори на зададени

Сказката беше масово посетена.
В. Величков
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СБОРНИК ЗА БЪЛГАРО- 

ЮГОСЛАВСКАТА ПАРТИ
ЗАНСКА ДРУЖБА/'

Ип 23 и 24 декемири п Со
фия прсбкиавха представители па 
в „Ъратстас", където 
гсшо.рн с представители на юоен-

«пигоство на двата братски 
Да ще напишат проявените 
тнзански ръководители Васп Сма 
свич и гспюрал-полкавник Слав
чо ТрЪНСИ!!.

Оперел подписания план Сбор
ника трябва да излезе 
•до 'крея на 1967 година. Окончате 
лна .редакция ще .подготви

наро-
пар-подиха раз

иото издателство на ц. „Наоодна 
армия" .около подаване на Сбор
ник за българо - кхгослазеюто 
партизанско бойно сътрудничес
тво. По ЕЮКЧКН въпроси 
издаване из сборника се постиг
наха единни становища 
писа план за работа по издаване 
на сборника на бълтаро-югослав 
Скотс 'Партизанско бойно сътруд- 
ничоство.

ог лечат
•около

реда
кцнопна компеня от Шест члена 
('По трима ст една страна). 

Останалите 'въпроси

и 1П0Д

около пе
чатането шс се .решават допълни 
телне. В София вече е формирана
група журналисти, които ще ра
ботят върху

1 Спород този '.план 
Ще има три раздела. Първия раз
дел ще обхваща спомени на пар
тизански ръководители

Сборника
ма терналите под

В завода за хладилници „Обод" — Цетинеръководство нл полковник 
лександър Николов, зам. — 
дкктор на в. „Народна армия,“

Както вече съобщихме подоб
на в. 

с партизан
ски 'ръководители от Сърбия и 
Македония.

А-
ре-ог дзете 

страни, вторш .раздел ще съдър
жа спомени на 'народни бойци — 
партизани, ятаци и третия раздел 
ще съдържа очерци за загинали 
борци.

Промишленото развитие на Черна гора«и контакти редакцията 
„Братство“ направи

Хладилниците на детинската фабрика „05од‘< - най-търсени на югославския пазар,
Предговор; за този значителен 

Сборник от партизанско сътруд- В. Николов пр-ятня имат сигурно бъдеще. 
Таза е модната к нфекция „Яд- 
ран“ в Пераст, .дървообработва
щият комбинат „Вукман Кду- 
шич“ я Мойковец и „Велимир 
Якич“ в Плевля, фабриката за 
•консервиране на риби „Рибарс- 
тз ” в Ри ек а Църноевича, и др.

През последните пет години 
производството значително се уЗе 
личи. Текстилната промишленост 
локазза увеличение 21 пъти, ме
талургията — близо Ю пъти, еле 
кт.ропромишлеността 7,5 пъти, 
кожената и обувна лрамишле- 
но.ст — 6,4 пъти, машиностроене
то — 12 пъти. Съответно на то
зи растеж на производството се 
увеличи и 'бооят на озостниц-.те с 
повече от 10.000 души.

Бъдещето развитие на Чезна 
гора има н себе си много планови 
елементи. Перспективите са в мо 
деснияирайето на фабриките, ко
нто сега са рентабилни и в изоол 
звлнето на производствените мо
щности, ксито по места се изопл- 
зват само с 30 «а сто. Безсъм
нено най-голямата надежда на 
черногорската промишленост е 
алуминиевият -комбинат. който 
сега се строи. През 1970 го
дина. когато бъде пуснат в 
действие, той ще произвежда 
към 200 хиляди тона „.глияица“ 
к близо 50 хиляди топа алуминий.

Обаче бъдещето лоомчцглеяо. 
както и стопанско развитие из
цяло. ще зависи много от постро 
ячането ,нч линията Белград — 
Бар. Тази линия би улеснила лоо 
ми-цглеяостта нч цяла Източна 
Югославия, включително и тази 

Мил,,тич РЯКОВИЧ 
Титоград

вегока фирма, в следващите 15 
години тая продукция трябва да 
се увеличи ог сегашните 185.000 
на 360.000 тона годишно.
_ Багерите на завоза за строи

телни машини и метални констру 
кции „Радое Дакич“ >з Титоград 
ще срещнете по всички наши и 
чуждее тракни стро.ежи.

— Пзеди войната Чезна гора, 
просто казано, и не знаеше за с- 
лектоичеетво. Имаше само една 
термопентрала в Плевля. Сега 
в а до цент ралата „Перучица“ при 
Никшич произвежда близо 800 
милиона киловатчаса годишно. 
Токът от тази централа служи и 
на. значителна част от Сърбия. 
С допзаждането «а хидроенегагий 
•пата система „Горна Зета“, в със 
тава на която се намира и „Пе- 
ручица“, ще се .получат оше 500 
милиона киловатчаса годишно.

— Корабостроителницата „Бч- 
йела“ е Бчйела може да проиаве 
жда плавателни съдове със сред 
на мощност' Тави година бяха 
•лрачзведенн два рибарски коз аба 
за Цейлон «а обща стойност 
440.000 долара и най-големнят У 
нас багер за подводна работа, 
който вече е на път за Геодап. 
Той ще бъте 'Пренесен през Сре
диземно и Четно море и лз тече
нието на Дунава, докато поиегиг 
не .го Железните взата на строе
жа на Гездапската водзцентрала.

— Известното на консуматори 
те -никшичко ливо, птюизгогено 
в бирената фабрика .Тоебйеса“ 
няма конкуренти в местата, къде 
то .постига, обаче неговото коли
чество е още сравнително огранн 
чено.

Още .няколко промишлени пред

До войната Черна гооа няма
ше почти никаква промишленост. 
Освен иикшичката бирена фабри 
ка им.тше няколсо дъскорезници 
и .работилници за 'преработване 
на тютюн, за производство на са 
ПМ1 и конфекционни 
През войната и това беше почти 
разрушено от честите бомбарди
ровки.

В първите дни след обновява
нето >на страната започна борба
та за индустриализиране на тази 
дотогава изостанала 
папска област. Сега, след две и 
половина десетилетия 
труд, постигнатите резултати в 
икономиката, специално в проми 
шлеността, са огромни.

На югославския и чуждеспа- 
нння потребител сега вече са 
вестни немалко произведения на 
черногорската промишленост.

—Известните хладилници „О- 
бодин“, конто би пожелал да има 
всеки домакин в късата си, се 
•пооизвеж дггг в го ад Цетнне. във 
фабриката „Обод“. Заряд, .голя
мото тьосене и сравнително ни
ската цена те тоудио се задържат 

.магазините. По9ечетг> гут стоте 
хиляди хладилници, произведе
ни тази година, бяха предварите
лно поодадени на Западна Геома 

Съветския съюз, Чех^чуюва-

1 Външнополитическа карикатура
изделия.

селскосто-

11 • • •. '
на мирен

из-

в

чия,
кчя, Индия .и други страни.

— Металургичният завод ,Бо- 
Никшич е най-тис Кидрич“ в 

големият производител на обла- 
-ородена стомана у «ас. Той оси
гурява па чашата общност Зт на 
'то от цялото производство на 

стомана. След .дълпосрочна- 
га реконструкция, която се шзвъо 

според проекти на една съ-
-ая на нишко.

Чичо Сам като Дядо Мраз шва
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СМЪРТ НА ЕБЪРВлезнах в една къща да 
бадеми и тук останах като се за-С ТУЧ ДЙ 30 ГОЛИНИ ОТ ИСПАНСКАТА ВОЙНА колкото и ти. 

вземем
приказвах с домакините...

■ Гражданската война 
бе приел като справедлива война, с която 
трябваше да се помогне на изстрадалия 
испански народ ?.за неговото освобождение 
от фашизма. Той схващаше,

ЮКП е длъжен да изпълни своята за-

3. по През мапт 1938 година фашистите ми
наха река Ебър, западно от Каспео. На
предваха към Лерид а предприемаха акция 
и срещу Хуеск. Завъозаха се борби на Ара- 
гонския фронт. Контрареволюционците вой
ски бяха многочислечи и технически по 
добре обзаведени. Позициите на републи
канците минаваха в ръцете на неприятеля. 
Тези позиции отбранияваха група интер- 
бригадисти, в която беше и Ратко. Мястото 
на борбата беше в околността та Хиярд 
край реката Ебър. Тук трябваше да се 
спре напредването на фашистите. Групата 
на Ратко получи задача да направи атака. 
Беше даден знак за нападение. Тръгнаха. 
Ратко искаше да възпламени бомба с на
мерение да я хвърли в неприятелския окоп. 
Но само с една секунда закънение и вече 
беше късно. Бомбата експлодир ав неговата 
ръка.

в Испания Ратков Ихор, всички спят, освен дежурния, кой
то седи с мен; едно малко русо българче. 
Той чел на масата, тук задрямал и зас
пал. Аз го докоснах по рамото и той се 
събуди, очудвайки се.как го излъгал съня. 
Аз го съветвам да отиде на спане, защо- 
то няма никаква работа. Но той ми отго
варя: „Длъжност е длъжност, братко, и 
малките задължения са важни, 
големите“ — казва той, н добавя: „Няма

От другата страна на картичката Ратко 
бе написал със своя ръка:

Драги мои, Мусолини и Хитлер, .ита
лианските и немски капиталисти, искат да 
колонизират Испания и хвърлят във роб
ство испанскя народ. За това залягат с
огромни сили. Те правят натиск! Може би 
ще-излез'ат. на морето. Но бъдете убедени, 
че'няма да!..постигнат победата...“ Така 
пишеше Ратко Вукичецич предвиждайки 
съкрушението на фашизма в Европа.

В ЛОЗЯТА НА ИСПАНИЯ

че като член
на

солидарнст на 
искаше

дача в международната 
пролетираата. От своите родители 
да не сс сърдят, че „своето щастие е прико

както и

РАТКО ВУКИЧЕВИЧ
•; След тежките боеве идваше и до мал
ки почивки. В часовете па отдих Ратко си 
спомняше за своята къща, бунала край 
нея и голямото орехово дърво. Спомняше 
си за своите братя и сестри. Когато един 
път беше на почивка в едно лозе, той бе
ше написал в ъгъла на едно свое писмо:

В лозето, под маслк»ата пред Сарагос . 
а след това в продължение | на писмото 

„Повтарям и подчертавам, ::
жийот са тези,

Пише: Джордже СтаVенкович
какво е задължението...“ След 

българин по народност,
вал за дългите колони на международните 
доброволчески бригади“.

„Татко нека си спомни — пишаше той 
— за своята младост. Нека си спомни за 
оня момент, когато пристигна вестта 
започване на войната. Той хвърли тогава 
сърпа на земята и замина на мястото оп
ределено за мобилизация. Той не се обади 
пито на майка си, нито на децата. Не е 
взел ни последните думи, с които би му 
пожелали добър път във войната. Така 
той се борил... Драги татко, това е са
мо едно продължеше на твоята борба. 
Трябва да разбереш, че борбата при Са
рагос не е по-незначнтел 'а за твоя народ 
от борбата при Куманово, Цер, и Топли- 
шкото въстание. Твоя син още един път 
те моли да го разбереш, да ме му се сър
диш. Продължи със същата енергия, воля 
и любов жилавата борба за напредъка на 
спосто скъпо семейство.“

значение
това дежурния, 
дълго време се .извиняваше и с изненада 
запитаваше как е могло да се случи да 
заспи, когато е бил поставен за дежурен.

нашите бойци в Испания. След 18 месеци героическа борба в Ис
пания Ратко Вукичевич беше тежко ранен. 
Части от бомбата разкъсаха мускулите на 
ръката му. Беше прехвърлен в амбулато
рията и от там в болница. Лекарите бяха 
решили да го опер.ират. Както и на баща 
му лекарите трябваше да нмпутират една 
ръка на Ратко.

Поставиха го на операционната маса. 
Лекарите пристъпиха да го оперират, но 
когато ослушнаха сърцето му вече не ра
ботеше.

зачепишеше:
най-хубавите дни 
прекарани тук., в открита и най-ожесточе- 
на борба против фашизма, който в моиТе 

всички злини', назадничя-

Ето такива са 
Те не знаят за почивка, не знаят за сън...в моя

С РАТКО СЕ СРЕЩАМ ВСЕКИ ДЕН
очи е символ на 
вост. Все пак - пишеше той - от време

майка и
Испанският борец Светислав Н. Джорд- 

свомте писма, че Раткожевич е писал в 
спеша всеки ден. Той съобща*ваше на не- 

родители да се гордеят, че имат
спомням за старатана време си 

баща. Ще ме. разберете ли правилно и 
постъпка“. Ще разберете 

моя живот са

говите
такъв син, защото и всички негови другарипрецените ..моята 

ли, че най-хубавите дни п 
посветени на Испания.

• е.‘-

се гордеят с него.
В началото на 1938 година Ратко .из

праща едно писмо на своите родители и в 
него се
„Снощи разказвах за тебе на една -малка 
Мария, на едно момиче, което е малко по 
малко от теб, но което знае да говори

НОЩТА В ИХОР обръща към сестра си Милица: Ратко Вукичевич почина като капитан 
от републиканската испанска армия и като 
комунист.писмата си често пъитн е го

част
„Нощ е

Ратко в
другари. Ето 

където той пише:
оорнл за своите 
от едно писмо,

(КРАЙ)
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БРАТСТВО

НОВОГОДИШНИ ПОЖРЛЛНИЯДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

СТОПАНСКИ ПЕРСПЕКТИВИ Разни профвоии — един стремеж
аа се борим за висока произво- 
днтеиюст, качество, за включва- 

световчото разпределение на 
труда и постигане на производ
ствен сътрудничество. А това ще 

се модернизираме, 
създадем

А това шсщето, но и в града.
единствено с обши сили 

на младежи, преподавател,» кул-
ДА УКРЕПНЕ ЦЯЛОТО ДН- 
МИТРОВРАДСКО СТОПАН
СТВО

постигнем ИС в

(Продължение ст 1 стр.) 
нпте условия нл сопаиисзанеи в 
идната годила ще тряС-зат. Сгопан 
скотс развитие създаде условия 
•за сакрепване-иа материалната бз 
за и развитието на обществените 
дейности: просветата, културата, 
комуналните въпроси и така на
татък. Жизненото равзнше (об
щото и личното) се повиши, а 
начина на живот се промени. По
требителите преди всичко се о- 
риентиоаг към стоки от по-трай- 
на стойност. Броят на радиоапа
ратите гюстигча цифра ог 1.013, и 
има 165 телеви-чюнни апаоати.

Еечс създадената стопанска 
база и мерките, конто се предпри 
см.тт те създадат възможност в 
йона та година нашата община 
оше по-Сързс да се развива С 
игграждането на новите произвол 
ствени мощности, а особено с 
модеппизнрлнето и по-пълното 
изполазане на същест-зуящ че 
мрщчрсри тпябза да сълойотву- 
ват през 1970 година промишле
ното произзооствс да достигне 
цифра ст Ю милиарда стари ди
нар а.

преразглеждане надозеде -в до 
някои искания, които трябва да 
бъдат дозев.гни в унисон с наши
те материални възможности. То
ва търси от нас и обществената 
и стопанска рефс-рма, която пре

Бих искал през новата 1907 го- 
димлтровградско

постг.г ем ако
кадрите,

отношения и в пронзвод- 
самнте работни-

усъвършнм 
здпаоп |.
ството, п между _Също желая предприятието 

разширяиа, да расте. 
Стопа- ската

цялотодина
стопанство да ста :е здраво 
свои нозе. А това 
ако се осъществи цялостно обще
ствения план за идната година, 
според който е предвидено увете
че пе па продуктивността с 11% 

желая промишлените 
„Фабрад" и „Брат- 

път в

па
ще постигне.

цн.веждаме.
На раздяла със старата и нав

лизане в нсва делова година, тряб 
ва да спсмс тем, ’е ше е :е ->к’,п- 
димо да «'ползваме всички въз
можности, ксито ни предлага на
шия стопански потенциал, за- 
щото възможностите не са из
ползвани ннълно. Неизползвани 
ресурси има много и тъкмо те 
ше ни спомогнат да произведем 
и реализираме повече.

Личното потребление ще тряб
ва да доведем в съответствие с 
лоои'зодителността на труда, с 
вложения труд. Тава изтъкваме, 
згмцото тези с-тношен-я и е - 
лата година бяха в голяма Дис- 
ха.-.мония. През пързнте девет 
месеца производитетчосг-.' 
тс-ше -в раомео от 22, а личните 
доходи в промишлеността в раз
мер от 55 на сто в сравнение със 
съшия период от миналата годи
на. Съгласуването на те’н отно
шения е една от основните зада
чи на трудовите колективи, това 
е една ст оснсзии е 
на степа1:кката реформа. Ако и- 
скаме -стабилно стопанство — то
ва незабавно ще трябва да на
правим.

Навлизайки в новата делова го 
дина от трудещите се - нт"п- 
та община искаме да вложат по
вече усилия да отстраним слабо
стите, (конто пречиха на нашето 
стопанско развитие, за да можем 
оше по-Успешно ла изпълняваме 
задачите, които стоят пред нас.

да се
реформа възчага 

задачи. Може да се каже, 
1907 започва. Желая да

нов,и 
че през

включим напълно и да вър- 
в крак с нейните интенцин.

Отделно
предприятия
ство“ да намерят правгя 
производството, да го съгласуват 
с нуждите на пазара, да насочат 

и чеграино тни
МЛАДЕЖИТЕ ОТ СЕЛО, 
ПРЕДПРИЯТИЯТА И ГИМ
НАЗИЯТА ДА БЪДАТ ЕДИ
ННИ И В ПОСТОЯННА 
ВРЪЗКА

вървежа си към 
отношения, особе ю към пролзво-
дстве :о сътрудничество.

Младежката дейност не е на 
завидна висота. Една от причн- 

е и тази че ге еа установените
ни тесни връзки между младежи
те от село, предприятията и гим
назията. Повече гостувалия, общи 
програми, културно-забавни спек
такли. Мисля, че компетентните п 
общината би трябвало да устро-

Делча Димитров, ученик
турни дейци. Разбира се, като по
добрим и успеха — нашата първа 
задача.

И,,тим',о, желая да ми се сбъд
не мечтата да стана студент.

младежки акции, чрезят местни 
конто тези връзки между младе-Стспаноката сгрчкту-пл в община 

та оше ще се коригира в пол-за 
на неселскостопнските дейности. 
С топа се обезпечава национал
ният дохед да се Формчпа в най- 
го ля-М'1 та си част бкъм 68 на сто) 
в промишлеността, а към 24 на 

стопанство.

а I ЦЕНТЪРЪТ ДА СТАНЕ 
КОМБИНАТ НА КУЛТУРНА 
ДЕЙНОСТ

Общинската 
скупщина представяме обемен план 
за културна дейност. Но винаги, 
сякаш не разглеждат нашия план, 

„от око“. Това

Всяка година вселскотосто — от 
Останалите дейности ще учлетву 
пат с общо 8 на сто в национал
ния дс-хол през 1970 година. То
ва ведно потвърждава факта, че 
нашата .община към края на 1970 ни дават дотации 

е основната причина, че не можемСлавчо Колев, икономистгодина те има предимно развита 
промишленост, а съшо така и 
разпито и модерно селско сто
панство.

В лое дстпят,тг|ч пеонод, а осо
бено през 1970 година, голяхте- 
внимание ше се отвели на тури
зма. Направени са първите спо
годби и договори за построява
нето «я някои туристически обек 
ти в Димитровград.

широка културнада разгърнем 
дейност.

Ако биха дотирали плана, кой-
Също така бих искал земеделс

ката кооперация „Сточар“ повече 
да се приближи към селскостопан
ските производители, да се създа
дат по-искремн отношения и до- 

Защото винаги досега на

Съвещание на 
стопански 

ръководители
центърът бито представяме 

бил същински комбинат на кул
турна дейност. Покрай подвиж
ното кино, по селата в района 
би гостувал самодейния театър, 
бихме устройвали постоянни про
грами, концерти, да гражданите, 
с една дума — бихме оправдали 
названието си Център за култура 
и забава.

веоге.
събранията на избирателите про
изводителите 
крито често ръководните другари

По-

отправяха упреци.
Тези дни ; стопанските ръково

дители. «а. дси-дкн. Димитровград* 
ски Поомпшлегп} предцонятияшро 
ведоха съвместно заседаййе. с 
ръководители на общинското 
профсъюзно ръководство. Съве
щанието имаше за цел да зспо
знае стопанските ръководители с 
предстоящите изменения и До
пълнения в законите, по които 
работят промишлените предпри
ятия.

Стопанските ръководители осо 
бено се интересуваха за утвърж
даването на закона за съвкупния 
доход, разпределението на дохо
да в предприятието, за .разпреде
лението на средствата в стопан
ската организация. Проекта на 
единствения контен план не мо
жа да бъде обстойно разгледан 
с оглед късия срок.

там не чуваха достатъчно 
■желавам на копераипята да по
добри изкупуването на-селскосто
панските продукти, създаде един
ствени мерила те. цени, подобри 
асортимента на стоките в магази
ните по селата и подобри снабд
яването на гражданите в отдале
чените райони.

Общо — повече производство, 
по-голяма производителност

За нашата община, специално 
за града, открай, време, пробл.ем' 
е обсл^рйавайето на •населе-”<е-6„ 
През 1967 година този проблем 
ще се постави >на .разрешаване, 
защото занаятчийските услуги и 
ло-нататъч- са в упадък. В тори 
смисъл Общинската скупщина 
ще_предприеме съответни мерки.

С оглед начина на финансира
не някси други обществени де 
йноеги ще се намерят з незавид
но положение, което ще имаме 
на предвид. Това важи за учебне 
то дело, културата и комунална
та дейност. Това налага да се во 
дн крайна бюджетна дисциплина 
и спазване на принципа — харчи 
•колкотс имаш —а непременно ще

Теменужка Костова, ученичка

жите биха укрепнали.'
Да се надяваме, че през новата 

1967 година ще преодолеем се
гашното бездействие и ще създа
дем трайни връзки.

Освен това бих искала, понеже 
се говори, че ще има изключване, 
към учениците от IV клас да се 
прояви повече разбирателство. И 
да се подобри обучението, особе
но откъм специалисти

Това би могло да се осъществи 
ако по въпроса на културата ,н- 
маха правилно становище и про^ 
мншлените предприятия, 
досега не са се наели да финанси
рат културната дейност, считайки 
я като нещо второстепенно.

Значи: през новата 1967 годи
на -— Общинската скупщина, тру

и които
цялостно включване в пазара на 
страната и чужбина.

ПО-БОГАТ КУЛТУРНО-ЗА 
БАВЕН ЖИВОТ НА 
МЛАДИТЕ

по гео
метрия; по рисуване и пр.

Интимното мм желание е дз 
ловите организации и ние да съз- завърша средно образование, 
дадем комбинат за култура.Интересът сред младежите — 

ученици за културно-забавния жи 
вот е намалял. Причини има мно
го. Между тях главната, може би, 
е в бездействието на младежките 
ръководители. Затуй през ,идната 
година от сърце желая тоя инте
рес да нарасне, младите да намер
ят своето място не само в учнли-

УЧЕБНОТО ДЕЛО ДА СЕ 
УВАЖАВА И ПОДОБРИДА НАРАСНЕ ПРОДУКТИВ

НОСТТА В ПРЕДПРИЯ
ТИЕТОСесия на ОС Босилеград На първо място искал бих през 

настоящата година да се отдели 
нужното внимание на учебното 
дело в комуната и изобщо, да му 
се отдаде заслуженото признание! 
А това ще бъде, ако се отделят

Нашето предприятие е едно от 
най-силните в димитровградското 
стопанство. Но това не е доста
тъчно да бъдем доволни. Трябва

На 26 декември в Босилеград 
се проведе сесия на Общинската 
скупщина. Бе прието изменението 
на бюджета за 1966 година. Име
нно общинският бюджет бе уве
личен с 15 622 000 динара зарад 
нуждата на просветното дело и 
другите служби на бюджетно фн-

доклад за работата на органите 
на управлението.

Ст. СТАНКОВ

наненране.
Отборииците приеха предложе

нието в следващата година в част
ните гори да бъдат отсечени са
мо 20 000 кубически мета дъово 
от обща повръхност 12 000 хек
тара. Същевременно бе решено в 
следващата година да бъдат въ
зобновени и залесени най-малко 
182 хектара'.

Сесията стана извънредно бурна 
когато стана въпрос за принуди
телно ръководене на училището 
в Горна Любата. Съветът за у- 
чебно дело излезе с предложение 
за завеждане на такова ръково
дене, обаче сесията отхвърли пред 
ложението на съвета. Значително 
влияние върху решението на от- 
борннците оказа

о

присъствието на 
представители от селата.в горно 
юбатски район, на 
от тези села 
Пред
обещания.

Свободан Николов, г. учител
отделни хора 

н някои учители, 
отборниците бяха дадени

повече материални средства 
подобрение на обучението 
ните доходи на 
и състоянието на

за
лнч-

преподавателитече положението 
училището ще се оправи, а ежби
те между преподавателите 
престанат. Сесията не прие и до
клада
на управлението в общината. И- 
менно не е приета оная част, в 
която се предлага 
на щатните служители тъй като 
в доклада се изтъква, че са мно-

в
училищата.

гимназията бих искал каби
нетно обучение,

Вще
да се подобри 

състоянието на библиотеките, 
бено откъм белетристични би.

за работата на органите осо- 
твор- 

Ст. Исъкращаване

СЪОБЩЕНИЕ

СЛЕДВАЩИЯТ БРОИ НА 
ВЕСТНИКА ЩЕ 
НА 12 ЯНУАРИ.

го.
На следващата сесия 

ще бъде разгледан допълненият — Всички чакат Нова година, пък ял чакям пиоекторът да сгреши. .
(МИОДРАГ СТОЯНОВИЧ „Наша реч“ — Лесковац)

отново
ИЗЛЕЗЕ
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ВРАТ С Т В О

МИЛИЯ КОВАЧЕПИЧ ИЗ ПРРДП» ИЯТИЯТА

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРА 

ЦИИ В НОВИТЕ УСЛОВИЯ
НОВИ РАБОТНИЦИ

В КАУЧУКОВИЯ КОМБИНАТ
Разбрахме настояването на ди

ректора на каучуковия комбинат 
в Димитровград за присъствието 
на наш сътрудник на заседание
то на съвета на цеха „гумара“. 
Каза ни колко главоболия създа
ват намесите на приятели, кумове 
другари, лели и стрини в рабо
тата па органите на самоуправ
лението, когато трябва да се прие 
мат -нови работници. Проблемът 
е още по-изострен ни каза той 
ако членовете на съветите на це
ховете са меки и се ангажират 
да внесат в политиката на само
управлението сгмейственост и про
текция. В съветите по такъв на
чин се създава атмосфера когато 
се забравят интересите на фабри
ката, принципите на самоуправ
лението и се ражда размирица и 
несъгласие. Значи, пак намеса, но 
сега от друга страна.

Този път съветът трябваше да 
приеме 45 работници а бяха се 
явили на конкурса 318 кандидата, 
най-много от село.

Директорът е отправил писмо 
до работническия съвет на "гума- 
рата" с молба да държат сметка 
за условията поедвидени в обяве
ния конкурс. На заседанието при- 
съствуваха и членовете на съве
та за кадои в предприятието, 
които обос оваха своето предло
жение Всичко това допринесе в 
работата на съвета да се спазват 
предвидените усновия. Предимст
во имаха кандидатите, които са 
работили в каучуковата промиш
леност. След тях бяха тези със 
завъоше 'о осмогодиш <о училише, 
с постоянно жителство в града 
ио без соедства за живот. Послед
ни бяха кандидатите от село, кои 
то освен предвидения минимум до
ход от стопанството си не могат 
да си обезпечат нужните соедства 
за живот. С такива везни бе раз
делена правдата. Тия които не 
изпълзяваха условията на кон
курса не бяха взети под внима
ние. Тия които са работили в кау
чуковата промишленост не пре
дизвикваха спорове в съвета, о- 
баче по отчошечне на социалните 
моменти членовете на съвета °е 
бяха единодушни и се оешаваше 
с мнозинство. В случай че липс
ваха данни от бюрото за оаботна 
ръка за материалното положение, 
членовете решаваха въз основа 
на собствени инфоомации. Сега е 
тоудно да се разбере колко при 
такива случаи съветът е могъл 
да бъде. обективен.

Съветът отделяше най-напоед 
молбите, конто най-много отгова
ряха на условията на конкурса. 
Гласуваше се поотделно за всяка

отделна молба. От 122 кандидати 
— жени съветът пр.ие седем, а от 
198 кандидати — мъже 38. Най- 
м ого молби имаше от село в по
вече случаи нерегистрирани при 
Завода за заемане на работна 
ръка.

Увеличаването на работната 
ръка е въз основа на производ
ствения план На цеха „гумара* 
според който физическият обем 
на производство трябва до края 
на 1967 година да се увеличи с 
22 на сто, а стойността с 38 на 
сто. Иначе бруто-продуктът на 
Комбината е планиран през идната 
година да възлезе на три милиар
да динара, докато реализацията 
за тази година е по-низка от 
предвидената.

На края на^заседанието съветът

В Плана за стопанското р 
тн* на Републиката за 196 
дина селското стопанство 
пажно място. Предвижда 
соко производство и в следваща
та година, макар че е по-малко 
от тазгодишното, за което допри
несоха

ята на Изпълнителния 
па ЦК на СЮК и с решенията ма 
Чггвъртип пленум на ЦК на СКС. 
С тези решения към селянина бе 
направен досети нпй-сплмпя пов- 
рат. С реформата и е тези реше
ния

азви- 
7 го- 
заема 

се вн-

комнтет чужди средства, те трябва да се 
ръководят од това да осъществят 
повече доход. Значи не е просто, 
нмто би било безотговорно да се 
организира голямо производство 
чрез кооперация, без предварител
но да се знае за кого се произве-сепяшпът в отношенията 

към кооперацията става по-неза- жда тази сюка, какво трябва да
е качеството, кога ше се г, шави 
доставката, при какви цени и паз 
ходи п в какво количество. Та
кава организира'ост на работите 
сега е недостатъчна и доста не
стабилна. Мнозина делови сътруд 

страни в много

много и климатическите
•условия. •

Но този стопански отрасъл има 
места, на които

висим и по-равноправен. Сега пък 
кооперациите се бавят н по-труд
но действуват в отношенията и 
сътрудничеството със земеделски
те производители. Някои по- сил
ни кооперации преодоляват тези 
затруднения. Това им позволява 
тях -ата икономическа мощ, обаче 
и там има бав о приспособяване 
към новите цели.

Един друг момент играе днес 
също важна роня. Име шо по- 
рачо кооперациите 
действуппт самостоятелно на па
зара, благодаре ше на голямото 
търсене и кр.ймата неуравшенс- 
сепост па цените.

свои критични 
още в началото трябва да се 
посвети съответно внимание. При 
сегашните условия, като последица 
от провеждането на реформата 
се изострят старите и се явяваг 
някои нови проблеми в коопера
циите.

цици от двете 
случаи се държат кратковчдо и 
примитивно. Стремят се да вземат 
един на друг ио пешо и работят 
от днес до утре, а това неизбеж
но ще внесе колебания при вла
гането п организирането на про
изводството.

Необходимо е противопоставя
не па това явление. На коопера
циите пък трябва да се окаже

Причината да говорим специал
но за земеделските кооперации, е, 
че приспособяването нм към но
вите условия на стопанската дей- 

пе върви без затруднения,

можеха да
прие производствения план за 
1967 година.

ност
дори ,и на смущение. Това нами
ра особено отражение в бавното и 
доста неуспешно делово свързва
не с едрите потребители па тях
ното производство, каквито са пре 
работвателпата промишленост, тър 
говската мрежа и износните пред
приятия, а също и в известното 
колебание при установяването 
връзки и производствено сътруд
ничество със земеделските произ
водители. Освен това има и дру
ги проблеми, например

земеделските производители

М. Б.

у. тттш В 1967 г.1

„Градия“ ще строи 

модерно зданиепа

През януари 1967 година стро
ителното предприятие . „Градня-* 
в Димитровград ще започне стро 
еке на н.зй-модерната жилищна 
сграда в града. Сградата ще бъ
де на мястото на някогашната 
община те. от хлебо-прод.гнгаи- 
цата до частната кръчма „Лов- 
ждийска среща".

Сградата ще бъде дълга 24 
метра, в нея ще има дезет дву
стайни комфортни апартаменти и 
два едностайни. Също в приземи 
ето ще бъдат поместени дза ма
газина. За магазините особен ин
терес още сега проявява търгов
ското предприятие „Ангропромет* 
в Пирот. Средства от 66 милио
на стари ДИна-ра за гйус-граяажиа 
на сградата е обезпечило самото 
предприятие „Градня“.

Освен пълен конфорт сградата 
ще се различава от досегашните 
огради н По това, че няма да 
бъде „изнесена“ на тротоара, ка- 
кто беше досега, а ще бъде по- 
навътре, със зеленина лред нея.

Ст. Н.

колко и
как
трябва да участвуват в управля
ването на кооперацията, което 
вначи как трябва да се организи
ра кооперацията при новите усло
вия и как трябва да работи? Ако 
не се побърза с решаването на 
тези проблеми, това би могло да 
представлява малка опасност и 
да намали ангажирането на си
яйте и средствата на земеделските 
кооперации.

Това особено се отнася до про
изводственото сътрудничество със 
земеделските производители, кои
то още държат челно място в об
щата селскостопанска продукция. 
Всъщност в областта на селското 
стопанство може би сега и няма 

по-усложнен въпрос от този 
положение на коо- 

нейиото производствено

пълна подкоепа и необходимата 
помощ за по-бързо приспособява
не към условията. Необходимо е 
развилите се отношения със земе
делските производители да бъдат 
доизградени и поставени така, че 
да съотвествуват на новото поло
жение на земеделските произво
дители. Това значи, че земеделски 
ят производител трябва да бъде 
включен в истинското ръководене 
на кооперацията и нейната рабо
та, специално в оная част от ра
ботата й, която засяга пронзвод- 
стве ото сътрудничество, и интере- 
ент" на пнешзчодителя.

(От в. „Задруга“ в съкращения)
■ ■ ваа ■ в ввввавввввввваваааааввввававввввваавааавпааввававааавп<авввяавааааааааа0-:авваао шавваш аааававававааааааааававвваввваваааа  ■■■■■■■■■■»«■■•

Следователно, изходът трябва 
да се тъосч в постоянното и си
гурно свързване на кооперациите 
и едрите потребители на стоките, 
които притежават 
кооперации. Това е пътят за ан
гажиране на средствата на тези 
потоебнтети, конто заедно с ко
оперативните да се употребят за 
изд га е на производството чрез 
производствено

получаване на суровини за 
промишлеността или на стоки за 
търговски оборот н износ. Сега, 
когато кооперацията и селянинът 
влизат в производствено сътрудчи 
чество като ангажират свои, а не

земеделските

ДРУГ за сегаш .ото
перцията, 
сътрудничество и връзки със земе 
делските производители.

В нашата аграрна политика на 
кооперацията бе дадена 
задачата да издига производство
то и тази да бъде носител на со- 

преобразяване.

сътрудничество,
заосвеи

циалистическото 
носител на пообшествяване на 
ст !ия сектор и да развива 
обществени отношения на село. 
Зарад тази си роля кооперациите 
досега имаха всестра та подкре- 

и помощ от обществото. От- 
им се и достатъчно, и 

мо-

ча-
новн

2
■ телят е бил добре трениран и че ние сме 

били постоянно пред очите му.
Твъоде символичен ни се видя и още 

един факт. Един от кварталите в района 
на чуждите посолства, в който живеят са
мо чужде -ци, доскоро е бил ограден със 
стена, висока 2 метра. По времето, когато 
ние бяхме там, стената се надстройваше с 
още един метър.

Култът към Мао Цзе-дун е доведен в 
Китай до уродлив предел. Името му се 
повтаря хиляди пъти по лозунги и плака-

Едно от основните средства за поддър
жане „бойния дух" на хунвейбините е ра
диото. Пекин бе озвучен целият с мощни 
високоговорители, от които човек не мо
жеше да се скрие и зад двойни прозорци.
В обикновени дни програмата започваше в 
6 часа сутринта, а в д жте на масови де- 
мо -странни или срещи на хунвейбините с 
Мао Цзе-дун — в началото винаги се пее 
песента аз Мао Цзе-дун „Изтокът аленее“, 
която ръководителите на „културната ре
волюция“ искат да наложат като нацио
нален химн на Китайската народна репу
блика. (Тук му е мястото да спомена, че 
композиторът Хе Лу-тин — музикант със 
световна известност — който е аранжирал 
мелодията на тази песен върху мотиви на 
една народна песен, също е бил обявен 
за „чеоен ба -дит“, сет от поста ректор на 
Шанхайската консерватория и сега за съд
бата му нищо не се знае). Следват лозун
ги в чест на Мао Цзе-дун, цитати и пак 
песни за него. Между тях — различни на
реждания и инструкции до хунвейбините. 
Това продължава с малки 
до 10—11 часа вечерта. Тази пропама се 
поедава само по градската радиомрежа. 
Очевидно, ако поне част от нея бъде пре
дадена по радиостанциите и чута в чуж
бина, ефектът би бил твърде неприятен за 
нейните съставители.

Шумът от високоговорителите се блъс
ка в зданията, смесва се, действува угнет
яващо, не дава възможност да мислиш, да 
работиш. За хунвейбините, дошли в Пекин 
за 5—10 дни, това няма някакво голямо 
значение. Но жителите на града са длъж- 

да търпят шума месеци наред. Това бе 
една от причините по улиците почти да не 
се виждат възрастни хора. Пекинцн пред
почитаха да си седят в къщи през свобод
ните часове.

Впрочем техният ден и така бе наситен 
с достатъчно събития, свързани с „култур
ната революция“. Сутрин гн будеха висо
коговорителите. Когато тръгваха на рабо- 

трябваше да не забравят да вземат 
к"нжката с цитатите. Ако пътуваха с ав
тобус, трябваше да изтърпят безредицата 
предзвчкача от тълпите хунвейбччи, а ос
вен това много често в автобуса под тях
на команда хорово да четат цитати или

да пеят песни. В учрежданията и предпрн-

ята също се четат цитати, също гърмят 
вш;окоговор,ители. На връщане от работа 
картината се повтаряше. Когато жителят 
на китайската столица поиска да си купи 
пешо, ще свари в магазина тълпа от хун- 
вейбини, които каго по працило нищо не 
купуват, но пречат и на купувачите, и иа 
продавачите.

Офнцнал 'ата пропаганда втълпява не
престанно, че 90—95 на сто от населението 
на земното кълбо са привърженици на н- 
деите на Мао Цзе-дун, а останалата ци-

■па
пускаха
евтини кредити, бе им даден 
нопол за .изкупване на продукци- 

на територията им, въз 
на което можеха да изкупу

ват от селянина евтино и да им 
продават своите материали и ус- я 
луги скъпо. Освен това общество- ■
то посредствено се съгласяваше ■

част и от риска за тази ■

В

о
а

ОС* вята
нова в

3

ада носи
дейност на кооперациите, като от
пускаше възстановителни креди
ти регреси и премии и други по
мощи. Също така селяните мо
жеха да бъдат принудени със за- „ 
кон да сътрудничат с кооперации- ; 
те (агроминимума). При тези ус- -
ловия земеделските произволите- ■
ли дълго се намираха в подчине- ■ 
но положение к>м кооперациите. .5 
Разбира се тази насока даде оп- ' 
ределечи, дори и значителни ус
пехи, обаче в сегашните условия 
такава практика и отношения ■
трябва най-бързо и коренно да 
се мах«ат от работата на коопе- ■ 
рацните и в нашето съзнание. То- ■ 
ви начин вече не съответствува, 
той става пречка. Много неща и ;
досега са изменени от действието “
на реформата. Дълбоки промени :
станаха по отношение земедел- *
скня 
неговото
жечие. Като ци е известно това бе 5
политически окоччано с решекн- 2

■
а

а В ПЕКИН ПРЕЗ ДНИТЕ НА 

„КУЛТУРНАТА РЕВОЛЮЦИЯ“
и

ти, в печата и по радиото. Книжката е 
цитати от неговите съчинения е .издадена 
в милиони екземпляри. На стотици места 
— в обществени сгради, по витрините, » 
клубовете — са уредени кътове с негови 
бюстове, украсецн със з'аме а, цветя, дра
перии. Макар че атрибутите бяха съвсем 
други, със своята пиш/юст и у-е"ба тези 
кътове неволно пердизвикват сравнението 
с така разпространените в Азия олтари на 
Буда.

щожна част са монополисти или ревизио- 
нисти. Въпреки това зорко следяха мест
ното население и преди всичко хузвейби- 
ните да нс влизат в контакт -с чужде щи. 
Всякакви опити за това —' дори съвсем 
невинни — веднага се пресичаха. Ето един 
случай, на който бяхме свидетели.

На 8 ноември следобед ние, двама бъл
гарски журналисти и един художник, бях
ме в покрития базар „Женмин шнчан". Из
вестен по-рано с великолепните изделия на 
китайското приложно изкуство и на китай
ските занаятчии, сега той е разгоомен от 
хунвейбините и превърнат в най-обикновен 
магазини за дреболии.

По едно време, без да забележим, един 
от младежите с червени ленти, запълнили 
магазина, се доближил до нашата група. 
Това бе 15—16-годишно момче. Видяхме

червената
книжка с цитатите. Бях най-близо до 
го, но в из тенадата си не можах веднага 
да реша дали ни подарява книжката дли 
иска азтогваф. В следващ я миг 
и върху него светкавично съочи 25—30-годн- 
шеч китаец, сграбчи го, приложи му ня
каква хватка-, за да сломи съпротивата му, 
и го помъкна, по-точно понесе го към вра
тата. която бе на 5—6 метра от нас. Всич
ко тогс трап секунда. Ясно бе, че напада-

ш прекъсвания

:производител в смисъл на 
икономическо освобож-

а

На китайците, особено на младежта, не
прекъснато се втълпява да учат наизуст 
цитати и цели статии на Мао Цзе-дун. Къмни
някои от тези цитати е съчинена и музика 
и те за по-лесно — се разучават като
песни.

Когато бяхме в Пекин много от театрите 
не работеха, а в някои от тях се представ
яха спектакли, прославящи „идеите на пред 
седателя Мао“ и самия него. В кината се 
прожектираха 
срещи с хунвейбините, за прословутото му 
плуване по река Янцзъ, а също докумен
тален филм за опитите с китайска атомна 
бомба. Преди всяко представление 
прожекция зрителите хорово четяха цитати.

го вече, когато ни подаваше
не-

та, изписка само филми за неговите

или
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НАШИЯТ РЕПОРТАЖ

КЪМ НОВАТА 

МИНА В НАРАМАНИЦД
Мощната .Волга" пое лътя за 

Караманица.
Б силе. р я остана зал нас с 

вряхвата и скрибуцанетс на пазар 
мия ден, с миризмата на зеле, кбъл 
ки, ;круши и кас/.иите. Ог Рай- 
чиловци към Босилеград ни сре 
шаха хора с кола, конте караха 
ябълки „американки“ за пазара. 
Само, тези ябълки изкупувала 
босилеградската кооперация. А 
Цената им е по-ниска от минало
годишната. За производителите 
тева е неразбираемо, че ябълки
те сега са ло-ефтини с 31 до 40 
динара по килограм. Непонятна 
им е търговската логика на зе
меделската кооперация ли, на 
друг ли?

По шосето низ Драговищица 
бързо минахме Радичевци, Мле- 
коминци и Рибарци. После поех 
ме по течението на Тлъминска ре 
ка за Долно Тлъмино, 
на района, в който 
и Караманица. Вървим по старите 
пътища, с много кал и 
Пред погледа ни 
есенните картини, мочурливи ли
вади, погрознели овошки, 
върбаци, скалисти скатове, осея
ни с тръни, повет, стръмни баири 
с дъбови гори и дълбоки ерози
рани долове. На път под 
Бистър — същински каменолом. 
Стотици кубици камък чакат да 
бъдат прекарани за настилка на 
пътя от Дслно Тлъмино за Кара 
момица. Там няма такъв матери
ал ми каза инженер Николоз, от 
„Новоградня“, който прави пътя 
за бъдещата мина „Подвирове" 

Пътят ще бъде дълъг близо
към

шосето разр'шазаха с рзн и з
скалите и къртеха вековната го
ра. Когато пристигнахме при тях 
работата им беше в пълен раз
гар. Сзетислав и Станко с тежки 
те булдозери разбутваха камъ
ните и земята. Машините метър 
по метър трасираха новия път. 
Те поемаха к мъните, корените, 
земята и я отбутваха до зъба на 
■пропастта. Така е цял ден, ни 
каза отговорникът Тасич. Тук 
трябва да се построи голяма под 
порна стена, за да няма свлича
не.

Ямата на рудника, пред която 
спояхме е в самата гора. Близо 
дз нея, на ег'н бат. са жилища
та на миньорите. Няколко приве
тЯ”ви 'бараки. Х"'бч-.-, об^рзет-ш 
и чисти. Строеха волопоовод до 
тях. Под бараките няколко на
шенци завършваха голяма фу
рна. коят-, както казаха, ■ояб- 
вало да бъде готова наскоро. 
Тогава хляяът няма да се докар
ва чак от Тлъмино. Бръмченето 
на компресорите не престава. Ма 
шинистът Боян Стоименов от 
Долна Любата не откъсва пог
лед от тях. До неотдавна той ра
ботеше в „Весна кобила“ в Бо
силеград. Сега е тук. защото по
вече плащат. Кргй компресори
те минават релсите на тесноди- 
нейката, с която се прекарза 
олвно-цимковата рула. В за
боя, подпрян с дебели дизеци, 
мъждукат електрически лампи. 
Над входа на'ямата са се изпре
чили големи цистерни с гориво. 
Как са се намерили тук тези ог
ромни стоманени съдове, от по 
няколко тона? Узнаваме, че са 
казан от „Благодат" до „Под- 
вирове“ все по билото на плани
ната. Оставили ти високо над ми 
ната, а после на ръце ги спус
нали низ голата, вързвайки син-

КООПЕРАТИВНОТО ДЕЛО 

В НР БЪЛГАРИЯ
центъра 

се намира

вода. 
се сменяват

рвите два вида кооперации работ 
яг в сбласгга на производството, 
а последните в обл-сгга на тър
говията.

Трудовите, кооперативни земе
делски стопанства са най-мощни 
те кооперативни организации в 
страната. Те притежават огром
ни движими и недвижими 
шества, държавни здания, 'съвре
менни машини и семеделски ин
вентар, милиони бройки едър и 
дре.еи рогат добитък, милиони 
декари лозя, зеленчукови и ово
щни градини, мощни фондове, пе 
чалби в държавните банки. Тази 
кооперация възниква в края на 
капиталистическото господство в 
страната, но в годините на наред 
ната власт се ра-ви До такава 
стелещ че почти напълно обхва
на селскостопанското произзед- 
ство и играе първостепенна роля 
в снабдяването на население то с 
продукти, в изнеса на селскосго 
пански произведения и снабдяза- 
не на селото със стоки на вкусо
ва и лека промишленост. Коопе
ративния стрсй — е най-характе
рната черта в селското стопанс
тво на страната. Трудовите ко-. 
оперативни земеделски сголапс-

голн ства развиват социалистическо 
производство на село и създават 
ксш производствен и отношения 
между селяните.

Ь България работят около 980 
едри трудово-кооперативни земе 
делокн стопанства. В тях са обе
динени 1.122.000 домакинства и 

иму- постоянно работят 1.429.000 коо
ператори. Обработваемата земя 
на стопанствата възлиза на 
3/.905.000 декари, т.е. 80 на сто 
от обрабстваемата площ в стра
ната. ТКЗС днес създават 77 на 
сто от продукцията в растение
въдството и към 55 на сто в жи 
нотгювъдствотс. От 1.748.000 де
кара с градини — към 1.426.000 
принадлежат на кооперативните 
стопанства. Те притежават също 
така и 1.004.000 бройки едър рогат 
добитък, 5.700.000 овце, 6.670.000 
птици. 1.178.000 свине и тн.

Едрите кооперативни земедел
ски стопанства създават условия 
За мзханзирана обработка, хими
зация и иригация в селскостопан 
ското производство и го издигат 
на съвременно равнище. В стра
ната работя г повече от 60.000 
трактори, 12.000 комбайни и с 
хиляди други селскостопански 
машини. Внедряза се прилагане
то на минерални торове, а по ли в 
ните плещи достигат 9 000.000 де 
кара, дркмто през 1939 година 
Сяха само 357.000. Повишиха се 
и добивите от селскостопанските 

■култури. Сега България заема 
едно ст първите места в Европа 
п^ ,.зн'..с на грозде, плодове ово- 
щия, яйца. Нарастнаха доходите 
на селяните к-с-оператоои, ясно се 
чувствува в новите домове бла
гоустройството, електрификаци
ята водоснабдяването. Много 
села в България приличат на 
градчета с позите си домове, об
заведени с нови мебели. По домо 
вете се уоотреСязат електричес
ки уреди, радиоприемници, теле
визори.

Трудовопромилшените цехове 
работят в областта на леката поо 
мишленоет и оказват различни 
услуги на населението. Те про
извеждат предимно леки машини 
га широко потребление. В стра
ната съществуват 680 цехове с 
120.000 кооператори. Те имат де
сетки хиляди цехове за произвол

Кооперативното дело в Бълга
рия има дълги традиции. Пърза- 
та в България и на Балканския 
■полуостров кооперация била ос
нована през 18УР година. Харак
терен момент в произхода на бъл 
гарската кооперация е този че 
тя възниква пад влияние на со
циалистическите идеи. Това опре 
деля и нейния ход и развитие в 
периода на капиталистическото 
господство и империалистическа 
та зависимост на страната. Най- 
тРУден за кооперацията бил пе
риодът на откритата фашистка 
диктатура ог 1913 до 1944 годи-

След сваляне на капиталисти
ческия сгрей и унищожаване на 
империалистическата зависимост 
кооперацията доживява възхед. 
Отечественофронтовската власт 
създава изключително благопри
ятни условия за развитие. Била 
дадена пълна свобода на проми
шлените цехове, търговията и об 
служванего.

Сега в България съществуват 
три вида кооперативни организа
ции: трудово - кооперативни сто 
ланстза (ТКЗС), трудови проми
шлени цехо®е >и потребителни — 
•градска и селска кооперации. Пъ

село

1I километра и ше струва 
700 милиона стари .динара, а се

Я» 6-ъз.е аавт»рше« до I
септември 1967 година.

По новия път стигнахме до Се 
рафимова воденица, а оттам тръг 
нлхме пеша към строежите. 
Дъждът, който ни следеше по 
пътя, заваля по-силно. Взденш- 
ката мелеше монотонно, но из- 
веднъж нейното бъбрене заглу
ши силен гърмеж. Работници на

джкрите от дърво на дърво, до- 
кзто ги свлекли до определеното 
място.

Транспортът на изкопаната ру 
да е в застой. Планинският път 
през Еесна кобила е станал не
проходим. Затова рудата се скла 
дира и чака пролетта — н новия 
път от „Подвирове“ за Тлъми
но.

Стоян СТАНКОВ
• 41

качени „дацзибао“ с обша дължина някол
костотин метра, но в пито един от тях 
не е било издигнато искането да се нацио
нализира фабриката или да се прекрати 
изплащането на крупни суми на бившия 
собстве [ик. Това не е единствен случай. В 
най големия китайски град 111а [хай прак
тически цялата аптечна мрежа е частно- 
държавата. Този списък може да се про
дължи още много.

И още един случай, на който е трудно 
да се даде обяснеше, съгласувано с тезите 
на официалната китайска пропаганда. В 
Пекин живее, обграден с грижи и уваже
ние от страна на властите, завър'ашят 
се страна на властите, завърналият се ми
налата година от САЩ Ли Цзун-жен. За

н.ието си и въпросът за бъдещата младе
жка организация още не бе решен.

Провеждайки своята линия, тази група, 
в която главна роля играят освеч Мао Цзе- 
дун, Лин Бяо, Тао Чжу, Чжоу Ен-лай, Кан 
Шеч и Чеч Бо-да, дозеде антисъветизма 
до невиждани размери, направи го глав 1а 
насока на своята политика и пропаганда 

Ед ю от най-чест ите обвикечия, отправяни 
от китайската пропаганда срещу СССР и 
другите социалистически страни, е, че 
тях „се реставрира капитализъм". : 
„обуржоазяваг“. А как постъпват ръково- 

I Китайската народна републм- 
„своите“ капиталисти? Ето един

Често явление бе цели броеве на вест
ниците да са посветени само на него. На
пример един от делничните броеве на з. 
„Гуанмнн жибао“ (броят от 5 ноември) бе 
отделил цели две страници — първа и че
твърта
от срещите на Мао Цзе-дун с хунвейбн- 
ните.

за снимки, показващи моменти

Ръководителите на „културната револ
юция“ не престават да го възхваляват. В 
нашия печат бяха вече цитирани моменти 
от една реч на заместник-председателя на 
Китайската комунистическа партия д мини
стър на отбраната на КНР Лин Бяо. В 
нбя той бе заявил: „Такъв талант като 
таланта на председателя Мао се явява в 
света само' един път на няколкостотин го
дини, а в Китай — един път на няколко 
хиляди години..." И след като цитирал 
думите на Мао Цзе-дун за „културната 
революция“, Лин Бяо завършил: „И а.» 
съм казал подобни неща!“

Култът към Мао Цзе-дун е раздут най- 
много през последните месеци и се изпол
зва от организаторите на „културната ре
волюция“ за достнгначето на своите цели. 
С негова помощ ге фанатизнрат младежи 
и дори деца и ги използват за разправа 
със своите съперници. Първият удар е бил 
нанесен срещу културните дейци, след то
ва са разгромени партийни комитети и ор
ганизации, а в дните, когато бяхме в Пе- 
цин, бе дошъл редът на министерствата и 
централните учреждения.

Според сведенията, с конто разполагах
ме обаче, плановете на тази група не се 
осъществяват винаги така, както тя би 
искала. На някои места работниците защи
щават партийните комитети и дават отпор 
иа хунвейбините. Като правило това се е 
вършило съшо „в името на идеите на Мао 
Цзе-дун". Другаде секретари на провин
циални партий ш комитети са . се чувству
вали достатъчно силни, за да не се съо
бразяват с нарежданията от Пекин, че са 
снети н са продължавали да изпълняват 
своите функции. Има факти, които говор
ят, че тази група среша съпротива не само 
в провинцията. Тя например е настоявала 
разгроменият китайски комсомол да бъде 
заменен от организацията на хунвейбини
те — като общомладежка. организация — 
но не е могла поне засега да наложи мне*

0

че те се

дителите на 
ка със 
пример.

В град Тненцзин има вълненотекстнлнз 
фабрика, която работи главно за 
Това е сравнително голямо предприятие с 
10 000 вретена, 197 тъкачни стана и 2700 
работници. Преди оезобожденнето на стра
ната фабриката е била собственост на 
капиталист, известен като отявлен антико
мунист. Опасявайки се с право за 
си, през 1949 г. той избягал на остров Тай
ван, където и досега развива активна дей- 

срещу Китайската народна република 
като лидер на една от антикомунистически
те организации. Въпреки това фабриката 
не е национализирана и досега — вече 17 
години — е смесено, частнодържавно пред
приятие. Нещо повече. Както тук е прието, 
на бавшия собственик се изплащат 5 на 

доходи върху вложения му капитал. 
Но тъй като собственикът на тази фабри
ка не може да еи ги получава лично, тази 
достатъчно голяма сума се получва по

износ. китаеца, особено за по-възрастния, името 
на този човек говори много. По време на 
освободителната борба на китайския нтод 
Ли Цзун-жен е бил за местник на Чан Кяй- 
ши. Когато под напора на народоосвобо- 
дктелната армия Чан Кай-шн избягва на 
Тайван, той се провъзгласява за временен 
президент на гомичдановскн Китай н заема 
този пост няколко месеца до пълния раз
гром на гоминдановската армия. След то- 

нзбягва на Тайван, а по-късно отива п 
САЩ, където живее до миналата година. 
На времето бил обявен за враг № 2 на 
Китайската народна република. (Враг >й 
1 е Чан Кай-ши). Дати може да се прие- 

мочета сантименталното обя-

живота

ство и услуги на населението.
Важно място в дейността на 

трудове - промишлените цехове 
заема и 'Производството на худо 
жествени изделия, някои от ко
ито се ползват с голяма извест
ност и на международния пазар. 
Тзва са българските килими, ти
пове
ски“, „кстленски", различни ке 
ргмически изделия, дърворезба, 
украшения от ковано желязо, ти 
пично български тъкани в нацио 
нален стил и тн.

Потребителната кооперация ра 
боти предимно в областта на тър 
гевията.

кост
ва

ме за чиста 
счечие на Ли Цзун-жен, че се е върнал ог 
САЩ по собствена инициатива — „за да 
умре на китайска земя“?

От Пекин до Иркутск пътувахме съшо 
с китайски самолет (Машината и тук бе

Всички пътници

сто

„персийски“, „чипров-
от племенника му,негово пълномощие 

който живее в Тненцзин, но работи в дру
го предприятие. Още по-парадоксално в 
случая е това, че в 1961 г. предачният пех 
е снабден с нови машини, италианско ппо- 

(от фирмата „Тематекс“ — Ми-

„Ил—18“).съветска
бяха чужденици — съветски граждани, ру
мънци, германци, куба ти, виенамци, бъл
гари. „Агитацията във въздуха“ тук бе 
особено интензивна. Полетът трая 3 часа 
и 20 минути и през цялото това време з 
самолета се носеха песни, лозунги и цита-

извоство
лачо), а в 1962 г. в тъкачния цех са до- 

стачове от Япония 
(марка „Окума“). Машините са заплатени, 
разбира се, с държавни средства, но и до- 

бившия собственик (по-точно на 
племенника му) се 
върху вложения някога и вече в по-голя- 
мата си част несъществуващ капитал.

По време на „културната революция“ 
на територията. на фабриката са били о-

ставенн нови тъкачни

Ка:сто н областта на производ
ството, така и в областта на услу 
гнте «а населението и търговия-

вкдно

ти. По радиоуредбата 
предаваше специална програма, записана 
на магнитофонна лента, на китайски език.

непрекъснато се
сега на

изплашат 5 на сто
заемата. кооперацията 

място в развитието на страната 
пл пътя на социализма.

Д. ПАУНОВСКИ

(Препречатано от „Работническо дело“ 
прн съкращаване)

Ал. ДАИНОВ
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СРЕЩА СЪС СЕКРЕТАРЯ 

НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Иван Крек-мацс-з в сзоига ре

волюционна дейност е имал шас- 
гл.х да Оьде наи-иЛи„ъи съгруд 
шж на 1ео'Р. и Димитров по вре
ме на пребиваването му в Ниш 
|<рез 1Н. 3 .'оиина и да се запоз- 
н-е отблизо с другаря Тиго в 
Москва, този революционер сре- 
нтнолме тези дни в ооф,.я. Среща 
та м/ с нас предизвика много 
спомени от тО-н-ол.гвия л-о време 
на про^ив-ването му от кПЗ до 

тод.пф, когато Зимивал За 
СССР1

— Особено се радвам каза дру 
гари Крл<Мб..'ов, че се срещам с 
аредставтттели на редакцията на 
вестник „Ератстз-о", ЗаЩото бла 
годарспис на този вестник уз- 
Ни1х аа сьдСага на НатаЛия /хр- 
сич от Ниш, която през 1УаЗ го
дина -ни лазеше в своята кварти 
ра. Това сга-иа така. Минал-ти 
година един мой познат 'Лро-лъту 

из Югославия и купил 
За шастие в тоя

беше само Два дни след лристи- 
дина. другаря Салай -беше тога
ва секретар на шивашките рабог 
ници и ръководител на нелегал
ната дейност на Югославската 
партия. Тоя имаше лр е ставите л- 
нл външност, повереше бав-но и 
отмерено. Когато му изложих 
нуждите на нашите емигранти в 
Югссла/Зия той тутакси нареди 
на своиту- нелегални пемошииця 
да ли се -о-стъгш югославския пар 
т-ен канал минаващ през Мар-ит 
бор към Австрия.

От Загреб другаря Крекманов 
има хубави споме.ги. На десетки 
свои другари яе може да си спой: 
ни имената.

— Кей знае — .продължи той 
— и съдбата на е х-ю двадесет 
годишно момиче което бе акти-веч 
деец на Югославската партия и 
м ;ото яемагаше българската емн 
гранти. Често пъти си мисля За 
нея и разказвам «а мои прияте
ли, по понеже името съмй забора 
вил аз я наричам „момичето с 
русите ксси“. Тя сега е на шест
десет годишна възраст, може би 
има свое семейство, а може би...

При мисълта, че много него
ви другари и приятели са заги
нали в Революцията лицето 
на Крекманов пе-лучва по-сериоз 
вид. очите овлажват... ... .

И в езоята напреднала . въз-; 
раст Иван Крекманов не спира 
да работи. Макар, че отдав 
на е в пенсия, той-^работи актив
но. Често пъти -отива и вън от 
София да говори на събрания за 
миналото на свся напатен народ. 
В свободните си Часове пише 
спомени за богатото си ревлою- 
циенно минало. Вегче е автор на 
една книга „Записки «а полите
мигранта“. В момента готви вто
ро издание. Много историци и ин 
ститути го викат за справки и 
уточняване на събития • и имена. 
Тсй е жива история «а българ
ското работническо движение 
през най-бурната му. история.— 
Септемврийското -въстание и 
консолидацията на партията- В 
годините посведени -в Югославия 
той е сътрудничил с нелегалната 
югославска партия. ... . ^

_ Югославските другари има
ха богат опит в нелегалната дей
ност и много ни помагаха в на
шата резолюционна работа. През 
тези дни не се знаеше кой е 
югославянин, а кой българин 

■есички работехме лреданно за ос
вобождението на нашите -страни. 
Събитията през тези години и 
пръските Крекманов е описал --в 
сооята книга, която в същност е 
история на бълг.грс-югославскн 
партийни контакти от 1923 до 
1930 година.

— Имам голямо желание да 
дс-йда в Югославия, поне до 
Ниш и отново Да мина по ония 
места, къдетс през -1923 години 
сме минлзали и да видя някои 
другари и сътрудници -от онова

Всс по-трудно отварят портата за пови хора ВаЛ
„Братсгв-о".
брой бил.) помесепа статия 
през1ша-вс1него на Георги Димит
ров в Ниш и там се споменава и 
моет-с име. Ког-то прочетох ста 
тията узнах, че Наталия Арсич 
живее в Белград. Писах й пис
мо, а по-къс.со получил -и -отговор

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ за

БЕЗ ИЛЮЗИИ ЗА ЛЕСНО 

ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА от нея.
Семейството па Наталия Ар- 

мног-о за нас. Могасич -направи 
Да кг«',\ че когато повторно се 
срещнах с Георги Димитров във 
Москва пъввите му думи бяла: 
„Какво прави Наталия Азсич » 
нейното семейство?“ А след тоза 
дълго време се разпитваше 
наше/о пребиваване в Югослгв я 
и за дей .-ссгта -на много югослаз

' 5:

На конкурса па каучуковия ком 
бмнат в Димитровград, обявен за 
приемане на 45 работници, бяха 
се явили няколко стотни души. 3 
Бюрото за работна ръка ппез 
юни е нмалс регистрирани 560 
очакващи" 
от димитровградските предприя
тия, а през ноември цифрата им 
е била по-малка само с 40 души.

Няма съм"енке, че постъпване
то в димитровградските предпри
ятия става все по трудно и че 
работа трябва да се търси извън 
комуната или да се организира 
по-до-'одно селскостопанско пронз 
водство, което да задържи ра
ботната ръка на имота й.

н съществуващата работна ръка,
основано

ници, дошли преди някоя годи
на, сместили на работа главата 
не семейството, и сега, 
доугпте членове отрастват, търс
ят работа и за себе си. Разбира 
се, в това чисто има и много же
ни на работещи, чинто доходи не 
са такива, за да бъдат достатъч
ни за издръжка на всички.

а всяко разширяване 
върху жив труд е вече безсмис
лено. Изгледите за настаняване 
във фабриките стават вече праз
на илюзия.

При това положение пак оста
ват два изхода. Единият 
се отива ма работа извън кому
ната, а другият 
на имота, като се пристъпи към 
интензифициране на производство
то, което сигурно ще обезпечава 

доходи от работната 
промишлени

когато

за
да постъпят в някое

да ски другари.
Др-угаря Крекманов е познат и 

на дзу-гаря 1 нро и от контактите 
и рзботата в

да се оста ’е
ЗАШО Е ТОЗИ НАТИСК ВЪР

ХУ ПРОМИШЛЕНОСТТА с друга: я Тит-о 
Мо-сква пази хубави сломени.

— Спомням сч този момент 
когато з-з пръв път се срещнах
ме с др гаря Тит-о. Беше тоза в 
един хотел, «ъ.дег-о живееха мно
го оезолюционери от Балкански 
те сгзали. Сет:м ние така и си 
приказваме. В този момент ня
кой -от дру-ггя-ите ни съобщи, че 
при нас ще дзйт.е Тито. Аз бях 
и по-ресте слушал за дейността 
му, но не бях го соещал. Малко 
-по-късно Тито пристигна. От та
зи среша в сп-о-мена ми е оста- 
нлл-з това, че Титс ми направи 
впечатление на енергичен човек. 
След това много -пъти сме се сое 
щ-няли в съвместната ни дейност.

Крекманов с радост разказва

Сега в Димитровградско 
към. 3.000 заети в промчшле но- 

другнте служби. Като се

има по-големи 
заплата в малките
предприятия.

Известен опит вече съществува. 
В Зречяннн сега има над 40 ра
ботници от Димитровградско, в 
Пирот — стотици, а напоследък 
са отишли оше 15 души. Неотдаз 
на селскостопанският 
„Беле“ поиска от Бюрото 20 ра
ботници, ео малцина се решават 
да отидат. Ед-о, че не им се хо
ди на земеделска работа, друго, 
защото за санитарна карта пред
варително трябвало 
сума. Тук да споменем и тоза, че 
в чужбина (Франция, Холандия, 
Западна Германия) вече имаме 
тридесетина работници от кому
ната.

стта и
има пред вид, че комуната напо

ил ма повече от 18.500 по-сседък
стоя ши жители, излиза, че всеки 

населението е на рабо- 
Цнфрата, срав е'а с данни 

места, е съвсем задо-

★ шести от
Да си послужим 

сред осрочннте плачове на пред
приятията и с цифри на Бюрото 
за работна ръка.

До 1970 година на днмитров,- 
градската промишленост ще си 
нужни около 300 души. „Градня 
например предвижда нозн 25 ра^ 
ботннцн и служители,. „Братство“
— десетина души, „Седми юли
— десет, комбинат- „Димитров
град“ — стотина, другите обшо 
към стотина души. Но между те
зи бъдещи работници и служи
тели ше постъпят на работа само 
десетина неквалифицирани. Дру
гите ше са висшисти, висококва
лифицирани и квалифицирани ра
ботници, защото промишлеността 
се нуждде от подготвени хора.

неквалифицираните, а

с данни от та.
комбинатот доуги 

воляваща, обаче тук не е.
В последните няколко години, 

вследствие по-късното промишле
но оформяне на кому ата, настан
явайте "а работа беше 
масово. В Комбината, в „Свобо
да“, в
стъпиха немалко хора от 
Безспорно това не можа да не се 
отразч н върху съществуващите 
възгледи на хората в комуната, 
въоху съществуващата традиция, 
стремежи и пр.

Без да навлизаме по-дълбоко в 
този въпрос, трябва да кажем, 
че сегашният натиск върху поо- 
мнш-’е 'ос[га произлиза и от това

почти
значителна

„Механик" и „Циле“ по- 
сено.

за срещите му с многс партийни 
оъков-од.ители от ЮКП а Ниш, 

.Белград, Сус-отица, Загреб и 
Любляна. М-ного имена вече. неЗЕМЕДЕЛИЕТО Е НАЙ-СИ

ГУРНИЯТ ИЗХОД може д.а си спомни, затоза т-сй 
отговаря -на нашите въпроси и 
същевременно поставя въпроси 
за работата и дейността 'на -мно
го хора. Т-сй е имал срещи и с 
мп-ото комунисти, които не са- 
•били ръководители на Партията. 
За тях т~й «нищо не снае.

— Джуро Салай беше тдърде 
активен, с него дълго време 
подържах връзки. Тоза беше 
само дра днн след присти-

Много години, за~ад голямо ин
вестира-е в рентабилни или не
рентабилни промишлени обекти, в 
стражата никнаха немалко фабри
ки, които прибраха в производст
вените зали м"огоч"Сле'а работ
на ръка от село. В това време 
селското стопанство се оказваше 
не много нзюсен отрасъл: Сега 
пък нещата се промениха. Сел
ското стопа"стго става еднакво 
изгоден отрасъл, както промиш
леността В Дим.чт-овградско, спо 
ред груба преценка, тази година 
доходите бт земеделска 
са по-го-емч с 50 на сто. откол- 
кото миналата година. Новите ус- 

които ше се създават

положение.
Един младеж, не повече от 18 

голини, ни каза следното: „Имам 
добър имот на село, едни съм на 
баща и майна, но искам да ра
ботя във фабрика. Не толкова 
зарад заплатата, ко.лкото за това, 

малцина в село. Тук има 
повече развлечение за млад чо
век, по-добри изгледи за 
ба .. .

Момчетата пък съвсем откро
вено заявяват, че все по-трудно 
става омъжването на село. Пър
во. там все го-мапко има млади 
хора, а освен тоза т"я от градовете 
не искат да вз емат 
ссянка, то търсят фабоичча ра
ботничка. която носи заплата в 
семей 'твото.

До.товерността на това може 
лес о да се прозерн в граждан
ските отдели на общината по ра- 
йо ц-те. Напоследък много малко 
са браковите, където 
е взел безработна жена от село.

Все пак не само това са при
чините. Работа се търси н защо
то е необходима за материално 
екзистнране. Има хора без дохо
ди, които приемат да отидат н в 
друго място, зашото действител
но им е необходим хляб. Има и 
други случаи — сравнително ни
ските работни заплати в комуна
та принуждават жени или други 
чле овз на работническите 
мий-стза да търсят работа, защо
то малко им е парчето хляб за
работвано от един човек.

КАКВИ СА ИЗГЛЕДИТЕ?
Търсенето на работна ръка о- 

баче е все по-малко. По 
шепне 1964 година то е намаляло 
с повече от 70 на сто, защото 
предприятията в комуната, с мал
ки изключения, не са 
по-3'ачителни 
разширявания, ко то да 
нови работници. Автоматизацията, 
кояло сега придружава всяка ре
конструкция, все повече замества

З^ачи, на 
такива са повечето търсещи ра-
бота, се пише лошо.

Въпреки това 
•забелязва 
върху промишле ште предприятия 
от страна на неквалифицираната 

Петстотин и два-

напоследък се 
чувствителен натиск

че сме
ръбот га ръка. 
десет души в края на ноември са 
искали работа от Бюрото. От тях 
45 през тези дни ше имат щастие
то да влязат в комбинат „Димит
ровград“, а другите 
Мнозина вероятно

жепит-
ганетс ми в Загреб през 1926 го- време . . .

работа
ще чакат.

напразно, за- 
следвашата годи а про- 

няма да има такъв
ЛОВ’'Я,
сел пълно прилагаме на свобод
ното ценообразуване и редицата 
нови инс1 пумечти на реформата, 
ще допринесат 
ста “е оше по-изгод-о. Но сн**о 
това няма да е достатъчно. Ще 
е необходим систематичен произ
водствен пол^ол кл 
ра"е ”а про”зводството и негово

към

щото и 
м иш леността 
„вакуум“ да приеме

безработнавсички.

ПОВЕЧЕ ЖЕНИ земедеп--ето да

Общо гледано работа търсят 
млади хора. Между тях повечето 
са девойки, които искат да на- 
пус 1ат земята не само зарад ра
бота и издръжка, но и по други 

Тези млади хора обаче

п*'<ри,1^"гЬ"ИЧ- УЧА
{■работник насочаспециализиране, 

п-о"зродство ма търсени селско
стопански продукти, прн което ко
операцията трябва да поеме най-

то 3причини.
нямат никаква подготовка, за да 
имат предимство прн влизане във 
фабриките, поне в други 
До 25-год1:шна възраст са

202 са жени, а

\ С?
места. 

262 готчч задължения.
Разбира се не само това ще е 

бариера на стремежа към фабри
ките. Време е да се пристъпи п 
към промени в живота на езло- 
то. Електрификацията ще добли
жи селото до езета, културно-за
бавният живот ще задоволи скро
мните искания на младежта, като 
се има пред вид, че и нашият 
град няма по-особени развлече-

-Т ■
' ■ '■ - 

Шт№
души, от конто 
над тази въззаст търсят работа 
84 лица, повгчето мъже.

Мнозинство от тях имат само
•V

•?»»

>н п
четвърто отделение или някой 
клас плюс (над 420), а по малко 
са тези със завъоше ю осмого- 
годнш :о училище (115) или с тим 
назиално н виеше образование 
(14 и 2).

Едва ли е нужно да се каже, 
че това са хора от село, но все пак 
да си послужим с данни на Бю
рото. Направо от село са 343 ли
ца, от които 220 жени, от града 
217, от конто 157 жени. Повечето 
са със семей ш доходи от 5.000 
— 10.000 ст. дмнаоа на глава, без 
доходи са само 45 души. Цифза- 
та на градските безработни едвз- 
ли е вярна. И тук са главно 
хора от село. Това са пресел-

■:се-
:т- г % 
: ■>

у.:.4-

ния, ако тук не зачислим певици
те в „Балкан“.

Но това 
прнят"я от 
жката о~

сгтно-

иска сериозни меро-
кооперацията, мпаде- 

гачизация и други фору
ми, които досега не много .стара
телно са решавали комплекса на 
селските проблеми.

правили 
реконструкции и

искат

Микн НЕЙКОВ Какво ли е там?
> А, Геринас



вратство т

ЗАПИСИ ЗА НА Ш Е Н Ц И САМОДЕЙНОСТТА НА ИСТАТКО СТАНУЛОВ

Работник и поет СКРОМНОСТ И УПОРИТОСТ
.Разрушен живот“ 1955 поМежду онези хора, чинто жела 

■ аия и ежедневния жизнен тът не 
Се съвпаднали, е и Борис Тодо-

— Първото стихотворение на
писах в трего отделение 
мия си Борис. — ьеше на тема 
за Гребен. Брат ми Сеше по-го- 
лям -ученик и аз му го -прочетох. 
Очаквах да ме похвали, а той за 
почна да си лр^-ви ше-ги на мся 
сметка. Прекъснах с тези опити. 
Обаче в осма клас са пръз лъг 
видях мсе стихотворение печата
но. На 5 м.рт 1958 година з пи- 
ротски „Глас на.|мла1)их“ излезе 
стихотворението ми „Слънцето 
блести“. Това ме -подтикна ло-ве 
че да мечтая .ло поезията... Че- 
тех какло-ро ми дойдеше до ръка.

Скачайки ст един нз дз-уг бряг 
в чаровното .уна-сяне в прелести
те на поезията, Борис оле-.елил и 
свои лю„ими пости и писатели.
В семейството на обожаваните от 
кег0 се намерили Еселкн и Ли- 
лнсв, Пушкин и Васко П.ола> Шо 
лохов.. .

— Струва ми се, че върху .ме
не най-многс влияе Есенин. За 
съжаление, не зная руски, да ви
дя какво -лродставляза в ориги
нал. Познавам го само по лрезо- 
дите на сърбохърватски и бъглар 
ски. . . В писането най-мг.кто ми 
пречи, че н-е познавам доб-ре ли
тературата, не съм овладял тех
никата. Затова най-често ме кри 
тикув-ат, че стиховете ми не са 
музикални. Предстои ми много 
работа, ,дока-по -овладея техни
ката. . .

— Как мислиш? Дали чрез че
тене, просто изучаване м йстор- 
сгзото на никой от любимите на 
теб поети, и писане или по дзуг 
начин?

— Това е главното. Но чувств-у 
вам в,-исда и от и вестни теоре
тически аознания. Така по-скоро 
бих изградил овей стил.

Еъгоеки тези р -дпроти на тзор 
ческото поле, Бо-ряс Тодоров е 
публикувал стихотворения н раз
кази, като войник, в Загреб, в | 
„Мост" и „Братстзо“. Най-голям 
творчески подтик му дало изли
зането на „Братство" и „Мост“, 
да създава на майчин език.

Малко необикновено — -Да бро 
иш дъски и мериш желязо и Да 
мислиш на поения. Но подобен е

есата
дина се наредихме между „семте

Сър^
телите, да се развличат н въз-Тс-й е най-старият самодеец з 

юолекгиза на театъра „Христо 
Ботез“ в Димитровград. И по гп 
дини. и по стаж. Защото на сце
ната бе стъпил оше преди създа 
ван-еге -на самодейния театър, в 
годините преди войната. Но не 
само „старостта“ го издига над 
останалите самодейци. 'Гей е 
твърде самобитен и пои изпъл- 
нязанеге на тълкувалия герой
— изцяло се презърща в ноза ли 
чност, с ноаи жесго-е, думи. ха
рактер. А ролите му — от весе
ляк и засмиващ зрителите в 
„Жорж Данден“ до личност е 
тънки -психологически преживя
вания -в „Трудния път -на стария 
М-нхал“
странна артическа натура. С една 
ква сила тълкува и епическия о- 
брчз и криминалния. Впрочем, 
тей никога не е „избирал“ роля
та, а се захваща с онази роля, кс 
ято др-у-гите отказват.

— За правия самодеец не е ва 
жно -коя -роля ше изпълняза. Глав 
-ното е .да разбере прзигведение- 
то, да им-л горещо жела-н.ие да 
работи. Защотр ролята се учи, 
героя се запознава — казва бай 
Истгтмо.

Когатс се е налагало бай Ис- 
татк-о взимал и една друса ооля
— ролята на постановчик. Никак 
завидна роля, но. според него, ва 
жн-с-та е да се излиза пред зри-

спо- ПИГоват.
— Не мога да кажа коя роля е

герой
от <5 самодейни театри в 
бия и .взехме участие на съревно
ванието в Белград. Тогава нашия 
театър беше в развцега сн. Е- 
дзамата „Трудният път на ста- 

Мцхал" заехме второ място

на главния«0-тр.уДна
нс.на постановчикаили

зная, че ако селюзне се схване 
задачата, тогаза нито едната, ни 
то другата са лесни — заяви той.

А -ние знаем, че с едиакза си
ла ни се предегази в „Тр д-ният 
път на стария Михал“ като лич- 

Мнхал и постансв

рая
в съревнование между самодейни 
колех ниви-театри. . .

Оттук разговорът 
миналите „славни- времена, 
кго тей каза за дейността на те
атъра в по-раншч.н.е иоаинл.

Ог 1949 година, когато бе о- 
фор.чен самодейният театър еже- 
гоаиш..с са предегд ял По чети
ри до пет нови пиеси. Няколко де 
сетки представления в едни се
зон, гостування в съседните цен
трове, съревнования. И районите 
«гДимитровградска били редовно 
обИ1КаЛ1Я№И. Колектизът 
нн-о се увеличавал с шази члено
ве, които с усърдие и прнлежно- 
ст работели.

— може би, най-добър успех 
постановчик

потече за 
ка-ност «а стария 

41; н
Страшимиров.

1.: _и тхо е
колко десетици роли 
или второстепенни — бил е лоста 
н-овчик н-а повече пиеси, не вина 
ги с ггаеданния си тру.д, държа- 
нието и отношението 
между другите самодейци с го
лям азторнтет.

АНТОНж/ е.ъЪрва" ст

изпълнил ня- 
главни

показват едча все- се ползва

постоя-любов..ъдьт търси 
който обича „дъските“ (така той 
■нагоза сцената) за -него 
няма -отегчаващи мин ,ти при под 
готезките. Разбира се, тР У днитте 
роли пораждат съмнение, но съ
мнението -се надделява с труд, 
работа. . .

± е
никога

постигахме, когато 
бе Касзлов-ич, когато играеха Лн 
ляна Нейкова, Венета Петрова, 
Патица цар-ибродска, Никола И- 
ван-са, Веселин Танчез, Раша 
Дуруз, Деса Ги.гова. . . Топа бе
ше ес-л ден к-слектнв, не се дого
варяхме, а се събирахме, лростс 
по навик. Днес, театралната са
модейност почти

Борис Тодоров

-ров, -работник и поет, -който жи
вее в Димитровград. Роден в 
Дратовнта, прекарал детството 
си пс,д Гребен планина, Борис 
още -от малък заобичал книгата. 
Изтъкнал се кта -отличен уче
ник, който не бил доволен само 

зот онова, «оето му п:едлетали 
учебниците и -бележките в тетра-д 
ките. В трети или чегзъртн клас 
(отделение) Борис прочел „Беле
жките ст мъртвия д-ом“ ог До
стоевски. За тази възраст необ
икновено четиво. И раз на осо
бена любов към книгата.

— Мечтаех — казва Борис — 
(като свърша -ос нов но училище, 
да постъпя -в средно библиотекар 
ско в Беллрад. Изпълнявах вси- 
Чх I усл;> п но за бе а лр л мече 
иак се изпречи трудност. Трябва 
ше За пане..'0-на Да плащам 5.500 
стари дина-ра -всеки месец. Т-ова 
условие не можех да изпълня, за 
шото рт-н гелиге ми <не '-еж°хз 
да понесат такива -разходи. Бо
рис Тодоров 
Деня е -работник 
дъски, желя.-о . ., гс-ва ; а '..не
браната. да си обезпечи средства
За живот. После е в света на пое 
шмта, чете чужди, ог известни 
.майстори стихотворения, и създа 
ва сз>с<и. Именно тук е с цялото 
си битие, мечти « мисли, вдъхно
вение и тр - щости 
всеки млад поет.

се коя роля 
м.у е била любима или най-силно 
се е врязала в паметта му.

_ Всяка изпълнена роля е ми
ла. Нс като че ли образът на 
Ж-о-рж Данден ми е любима ро- 

образа па 
Живота в Нуппичезия „Д-р“, с пи

Заинтересувахме

сзаглъхна 
на оскръбление и рапоча- 

говсри б й Истатк-о. —
ля Изпълнявал съм нотка

ров-.'.ние
— Не казвам, че няма талантливи

Имадевойки.имладежи 
„Свекърва“ и „Кошана“ са показа 
теле ; пример. Н' няма 
душезление, с което работихме 
ние, по-старите. Е го, защо се ча
ка? Аз и да -не обещая твърдо, 

работя, ще намина. Плосто 
п-о нав-ик. . . И ще 
нимз цяла едча 
да зависи от в-олята на един или 
друг. Колективът е тоя, който 
тргбза да движи напред. . .

След тези думи някак по-ясно 
става откъде идва авторитета на 
тоя наш н^й-стар самегеец. Без
спорно това е скромността му, 
която в-секи личен успех припи-

упсритос

11 •

че ще
помогна, но 

дейност трябва

една част от 
продава евд на колектива, 

тта, с която изпълнява възложе
ната задача. И любовата, с ко
ято тюесъзцгва героите. Затуй я 
с-бразите, които е изпълнявал са 
били качествено нзпъл-п-ечи —- 
за-щото н-а всяка цена е искал да 
достави радост на зрителите, да

бил -пътят и на итяк-еи големи 
поети и писатели. Трудът донася 
и успехи. Сигурно ще и на пое
та-работник от българската на
родност в Югославия — Борис 
Тодоров. ги развълнува. . .като при СТ. НИКОЛОВИ. Станулов (седналлят) в ролята на Жорж ДанденМиле ПРИСОЙСКИ

Така африканските империи, които всъ* 
щност са феодални държави с известна 
вътрешна разпокъсаност, стават леска жер 
тва на по-добре въоръжените и организи
ран,» арабски н европейски войски.

Португалците, откривайки морския път 
към Индия, завземат и разрушават край
брежните градове, като по този начин изо
лират негърските държави във вътрешно
стта на ко ггинента. А с откриването на 
Америка започва най-тежкото бедствие за 
Африка — търговията с роби. Броят на 
негзгте, откарани през океача като роби, 
се изчислява за триста години на повече от 
30 милиона — огромна цифра за тогаваш
ното малобройно население на Африка. 
Така само за три века културата и циви
лизацията, създадени от негърското насе
ление постепе о се покриват със забрава 
и сега единствено жалки развалини сочат 
за великото минало на Африка.

(Според сп. „Космос“)

ние, нито по култура. Средновековните ара
бски историци и географи не намират ду
ми да опишат богатствата, които негър- 
ските държави са трупали, търгувайки с 
подправки, сол, злато и тъкани. Според 
Ибън-Халдун в края на XIII в. всяка го
дина кервани с над 12 хиляди камили са 
прекосявали Сахара, за да ст.игчат до Гао 
и Томбукту. Когато през 1324 година ма- 
лийският император Канку Муса минал 
през Кайро на път за Мека, той водел със 
себе си стотици камили, натоварени със 
злато, многобройна охрана и прислуга. Не
говата империя, която се простирала на 
дължина „една година път“, била толкова 
добре уредена, че предизвиква учудването 
дори на такъв пътешественик като Ибън 
Батута.

След Втората световна война, о- 
собено в последните години, много 
се говори за африканския конти
нент. До преди войната целият кон
тинент в един или друг смисъл ж-и- 
вееше в условията на колониален 
режим. И след войната, през 1930 
година. Африка имаше само три не
зависими държгви: Етиопия, Ли е- 
рия и Египет. Останалата ча~- на 
„черхия континент“ представляваха 
тридесет колонии, лга 'сетнна про
текторати и теоитории под опечун- 
стео, гувернем-ни и кондоминиуми. 
Проце~ьт на дечолончзецията обз- 
че се разви много бъозо. Днес оста 
ват под колониална власт сама три 
надесет на сто о- теоиторията на 
континента или гед~м нч 
общгя брой на населението.

Обикногечо за този континент и- 
маме негепна представа, че тям ед
вам сега започва пооцесът на израв 
нявгне с цивилитовачите континен
ти. Об-че дянчи-е показват, че в 
м"ня.го-<-1 АгКои^а е би~а -нсо*"* ци 
вилизон~н ма-е-ик колкото азиат
ския и европейския.

Ето "якоч данни: през 1872 година нем
ският геолог Раух 
Родезия развалините на Зимбабве и ведна
га помислил, че това са сгради, създадени

хора. Наистина
високите зъбчати стени на крепостта 
поммял>1 за укпепените сгради на 
ността И докато учените 
строителите са финикийци, доуги доказва
ли, че тук преди три хиляди години са жчве 
ли поданиците на легендаоната Савска 
царица. В Южча Родезия напоследък бяха 
открити останки от м ого градове, рудни
ци и пътища. Установи се, че топенето на 
желязо е б,чло познато на негите още 
преди две хиляди години.

Всъщност създателите на постройките 
са негрите „ба "ту“, чичто потомци и сега 
живеят в тези области. Още псез 1516 го
дина повтургалецът Баобоша бе писал, че 
на растоя п:е 15—20 дни път от крайбре
жието на Мозамбик се намира огромен 
град наричам Зимбаоче Други пътешестве
ници от това воеме също говорят за ги
гантски здания със стени от 25 педи дебе
лина. Установено е, че азиатските наоодч, 
специално китайците и индийците са имали 
търговски връзки с негърското население 
• Африка. И 'дийците са получавали жел
язна руда от царството Ваклини, в което, 
според арабски историци и пътешественица

от X и XII в., живеят много негри и малко 
араби. Значи,
„банту" и „суахили“ са тези негри, 
още преди единадесет столетия са достав- 

Индия желязо. За търговската дей
ност на негрите има сведения и в старите 
китайски архиви. Впрочем парчета 
тайски процелан се намират дори в Цент
рално Конто, а в развалините на големите 
крайбрежни градове има цели купища счу
пен порцелан.

Когато в първите дни на април
на Васко да Гама навли-

прадедите на сегашните 
конто

яли в
от кн-

1498
година корабите

протока между Африка и- Мадагас
кар те намират богати крайбрежни градо
ве — Софала, Кнлва, Момбаса, Малинда, 

отстъват на нспан* 
В тях

зат в

които по нищо не 
ските и португалските пристанища.сто от

Загадката на Африка
Петдесет години след него в Гао по

пада френският благородник от Тулуза 
Анселм д' Изалгие, известен лекар и есте
ственик. Той остава в Гао осем години, 
оженва се за негърка и се занимава със 
своите изследвания.^ В Тулуза той се за
връща заедно с жена сн и своите деца 
през 1413 година. Историкът, който раз
казва за този учен, добавя, че жена му 
била от богато семейство в Гао и се за
нимавала с търговия. Този случай най- 
яечо показва, че през XIV в. между за
падните африкански държави и Европа е 
имало съвсем малка разлика в степента на 
цивилизацията.

За съжаление тъкмо богатствата и ви
соката култура на негърските държави 
стават причина за тяхното загиване. Прив
лечени от богатството на техните градове, 
североафриканските владетели многократ
но нападат тези южни империи. Така а 
1054 година, по думите на историка Ал 
Бакри, владетелят на Гана извежда про
тив нападащите го мароканци над 200- 
хнлядча армия и цели 22 години воюва, 
преди да бъде победен, а столицата му — 
разрушена. За последен път мароканците 
се появяват в Томбукту през 1591 голина, 
разрушават и ограбват градовете по река 
Нигер и стагат край на последната голяма 
западноафрнканска държава Сонгай.

имало много прозорци и тераси. Така пише 
португалецът Барбоша, посетил тези гра
дове 1501 година. Местните 
прели със снизхождение бедните подаръци 
на Васко да Гама и на свой ред му дали 
много ценни предмети.

Обаче съдбата на тези крайбрежни 
негърскн градове е трагична. Две десети
летия след минаването на Васко да Гама 
португалците безмилостно разрушават гра
довете и избиват или поробват населението. 
„В нишите, където преди стояха порцела- 

съдове, днес днци птици вият гнезда“ 
едни негърскн поет описва съдбатл 

на унищожените градове.
По времето когато неизвестни майсто

ри издигали стените на Зимбабве, в дру- 
край на Африка, в богатия район око

ло река Нигер се създават огзомни импе
рии и градове. Държавите Гана, Мали и 
Сочгай, които изникват една след друга 
от VIII до XVII век, са обхващали често 
пъти плош по-голяма от Европа, с м юго- 
числечо население и богати градове. Още 
в X век столицата на Гана, чнито разва
лини бяха открити през 1951 година на 
350 км от Бамако. е имала повече от 30.000 

По късно се издигат градовете

видял в Югоизточна
владетели

от високо цивилизовани
на-

антич-
държелн, че

нови
така

гия

жители.
Томбукту, Гао и Сегу, които не отстъпвали 
на европейските столици нито по населе- Гласа ог печена глина (Ифе)



а в Р А Т с Т В

След конкурса на ЮЧАКУЛТУРНА ХРОНИКА РАЗДЕЛЕНИ
НАГРАДИТЕГОСТУВАНЕ НА ЕИТСВА ЕСТРАДА 

ОТ СОФИЯ
Тези дни бе съобщен резулта

та 10т наградиип 'конкурс, койтс 
за учениците от днмнтровтрадс
ката гимназия — ло случай Деня 
на армията _ бе разписала воен
ната поща в Димитровград. Уче-

На 23 декември п салона на 
Центъра за култура и забава в 
Димитровград битовата естрада 
.София" от София даде концерт. 
Посгр-млта се състаряваше от на 
редни песни и мелодии от всички 
краища на България, какго и стл 
ри български шлагери.

В програмата участвуваха арти 
ската - хумто"ст Мария Нелопа, 
солистите при Българското радио 
и телевизия — Златка Тервнеза, 
Валерия Джсрджеску и Гинка 
Иванова. Особено уопешио нзпъл

пенис локала младата Гинка Ива 
нова, докато Валерия Джордже- 
ску У'\лб'вс изпя мелодията „Ба
ла лайка".

Изпълнителите пя битовата е- 
страдн гостуваха в Димитровград 
след турнето в градовете по СР 
Македония — Щип, Кочани, Т. 
Велес и др.

Програмата бе.ше успешна, а 
гражданите на Димитровград бя
ха изпълнили всички места.

Ст. Н.

'нмците писаха наградил теми и 
за най-добра работа с първа на
града от 8 хиляди стари динара 
е наградена ученичката от IV 

РАДМИЛА АНТИЧ.клас
Втора награда от 5 хиляди е яо- 

СНЕЖАНА ТОДОРО-л.учил а
УСПЕШЕН РЕЦИТАЛ ВА и трета от три хиляди стари 

— НИКОЛА НИКОЛОВ,динара 
също ученици от IV клас.Тези дчн на димитровградската 

сцена артистите Боснлка и Мн- 
лечко Стоядинович дадоха твърде 
успешно сценично оформление н 
изпъл ение на рецитал под загла
вие „Образът на майката в исто
рията и революцията на югослав
ските народи".

Освен с успешно 
рециталът се отличава по своята 
оригинална постановка, сценични 
ефекти и език, зашото бе изпъл
нен на езиците на югославската 
народи, в зависимост от текста.

Двамата артисти дадоха

едно за ученн- 
училшце, а 

другото за учениците от гимнази
ята. И дпата рецитала слушаха 
над 750 ученици.

представления 
цнте на ос'овчото

Същевременно са разделени и 
нагрелите, които дадоха съвмсст 

Общинския съюз на бойците 
и димитровградската
Първа награда от три 
стари ,динар;1 е получил уче
никът от III клас — БЛАГОЙ 
ПЕТРОВ, а учениците: Хрзиис- 
лав Миловановнч, Данна Мицс- 
ва, Нада Димитрова, Марин Ми- 

и Спаска

но
Досега артистите Босилка и 

Милечко Стоядинович от 1962 
грдича, откак са започнали да 
дават топ рецитал са дави над 
3.000 нредствалсчня от Словения

гимназия.
хиляди

изпълнение

до българската граница и след 
обиколка по южната част на на
шата родина ще имат прием прп 
другаря Тито. Сг. Н.две Петрова

получиха утешителни награди от
ладинов

Младежта и културно-забавният живот
на село по хиляда стари динара.

Резултатите на конкурса и наг 
радите бяха съобщени във всич
ки класове.

да гледа филми, да организира 
танцови забави — а за топа ня
ма условия. В Поганово има и 
библиотека — но няма читатели 
между младежта ...

Сили за разгръщане иа по-жива 
младежка активност на село има, 
но — трябва и да се работи.

Т. Златков

Напоследък в селата в Димит
ровградско отслабва младежката 
активност. В много села младеж
та няма помещения за работа 
през зимните месеци, но в някои 
пък става въпрос за слаб инте
рес. В Поганово например младе
жта има помещения за работа, но 
липсва активност. Младежта иска

Ст. Н. Виетнамска майкаМ. ПЕТРОВУ

Търси се най-подходящо разрешаване 

на проблемите в учебното дело
На 'последното си заседание 

Съветът за учебно дело и кул
тура на Общинската скупщина в 
Димитровград .обсъди всестранно 
належащите проблеми в учебно
то дело на територията на общи
ната.

В центъра на вниманието се на 
мериха следните въпроси стоаро- 
центне обхващане на подлежа
щите на обучение, помещенията 
и условията за работа, материал 
иото а.оложвние на училищата, 
кадрите и пр.

В обхващането на децата, лед 
лежащи на. обучение, са постиг
нати завидни успехи. В долните 
класове, значи до IV клас, вси
чки редовно посещават обучени
ето. Особено интересно е, че от 
първи клас нито едно дете не изе 
става и в далечните планински 
села. Малко по-инзкво е поло
жението в горните класове — 
специално в пети 
посещават 26 ученици. Най-мно-

Го такива има в основното учи
лище в Долна Незля—16, сетне 
Тръкско Одоровци — 7, Смнлов- 
Ци — 2 и Поганово — 1, дока то 
в Димитровград и Каменица не 
изостава нито едни ученик. Глаз 
пата причина за озоставане е, 
че повечето деца -са - отдалечена 
от училището над 6 килзметра, 
.някои и До 12. Досега предпри
етите мерки, като разговори с ро 
дителите, прилагане на каказател 
ни мерки и по., се показали, в ос 
новите си, безуспешни. Затова 
Съветът оа учебно дело и кул
тура възложи «а службата стри 
Общинската скупщина, съвмест
но с управите на училищата да 
изучат проблемите в това отно
шение и излаботят най-целиеход- 
но разрешаване.

Условията за работа, включвай 
хи помещенията, нагледните сред 
ства по предметите и 'подобно, 
налагат известни мерки. Напри
мер, освен основното училище в

ОИре&&1сших Димитровград, нито едно друго 
досега не е имало помещения за 
работилница по обшетехническс, 
а всички работилници са слабо 
оборудени. И учителските колек 
тиви считат, че един ог най-глав 
нлте въпроси е снабдяването нз 
основни помагала на работа тк> 
общотехническо, Инак този пред 
мет в кяхеи училища по нищо не 

от някогашното

Всяко утро тревогата надвнева над мен 
вятъра топъл следите наши гребе.

Изсмуква белината на ясния пролетен ден, 
търси в минаващите да препознае тебе.

Всяко утро тревогата стон и чака ме нямо 
спотаена в старите крайпътни кестени. 
Чака смеха ти, търси твоето топло рамо 
да заговорим тихо с гласове естествени.

и с
- я*

различава
ръкоделие. Също така трудни 
условията за работа тл по редици 
други предмети. С изключение 

основното училише в Ди-мит-
____ ар1* гите не разполагат
най-основни средства за обу 

по физика, химия, биоло-

се
са

гали своя светофарВсяко утро тревогата 
и пита загрижело накъде днес съм поел. 
Премеря думите, пътя, който съм извървял 
какво вдъхновение, колко мечти съм понел!

на
ров град, 
и с 
чение
гия, ликезир и музикално възети-Зная, че едно утро тревогата ще отлети, 

отстъпи място на някакъв устрем. танне.и ще
В крайпътните кестени ще ме чакаш ти 

бъдеш близо, много близо до мен!
Стефан НИКОЛОВ

; За разлика от по-дано, когато 
тези проблеми се изтъкваха, но 

търсеха начини за разреша 
сега се предлага Общин-скл 

та скупщина да задели на учили 
щата поне 20% ,в отношение на 
средствата за лични доходи и у- 
чилищата чрез обществено поле
зна и производителна работа да 
обезпечат средства за обзавеж
дането им.

и ще
не се 
ване,в конто не

I а-ш I

тавят свся кон « оставят багажа и където 
ще се нахранят. За тази цел бяха опре
делени кафенетата на Христо и Стефан 
Рръка в „Строшена чешма“. Кафенетата 
се намираха на място където са Тукунскн 
те къщи бяха и много удобни за селяни
те от Забърдие и Висок. И те са мог
ли да намелят приют, защото гърците са 
държали около 3—4 кафенета. П.ри тях 
било дк-гоге по-евтино. Подобен конфозт е 
можал да се намери и в кафенето на 
Нейчо Игов в „Строшена чешма“.

Сега няма да говорим за кафенето 
„Широк живот", защото там не само, че 
можеше да се намери варена ракия, шу
менско ггнво и хубава салатка, но тук До 
късно през нощта можеше да се играе 
кехал бан. По-късно ще се опитаме да 
влезем тук да се запознаем с тази много

0йтаплъкзжавя
заведем

Тук нс можеше да влезне всеки. Кръчма
та при Литналото посещаваха само офи
цери и служещи с дамите си. Ако слу
чайно тук све влезнали след 1906 гади на 
бихте имали това щастие да слушате музика 
от единствения грамофон в тогавашния 
Цариброд. Това била своебразна атрак
ция. Ако културния дом още няма теле
визор, кръчмата на Литналото преди пет
десет години беше обзаведена с грамофон:..

А. по-надолу на мястото където сега е 
пивница „Балкан" се намираше офицер
ския клуб. Тук винаги е биле пълно. В 
града имаше много офицери и подофице
ри. които прекарваха свободното си вре
ме в клуба. Ще се върнем по-късно на 
едно театрално представление в този клуб.

А н.а няколко крачки по-нагоре, на 
мястото където е аптеката се намираше 
най-луксозното кафене в града, собстве
ност на Мирно Минов. Входът не е бил 
забранен, но цените н някои неписани пра
вила определяха кой е 'кое кафене най-у
добно можеше да се чувствува. В кафене
то на Мнрко Минов идваха само служе
щи .. .

Всички останали кафенета в града са 
били предназначени за селяните. Цари- 
бродска околия е имала около 90 се
ла. Селяните са идвали на пазар е града 
и знаели и своето кафене където ще ос-

ь ■
>.. В кадрово отношение същест- 

гелялю разнообразие. Ня-вува
кои училища разполагат с нуж
ните специалисти ло всички пред 
мети. между които на първо мя
сто е Димитровград, з други и 
половината от преподавателите 
нямат нужните специални подго
товки, какъвто е случаят в Дол
на Невля. Обаче в досегашната 
практика, а специално тази годи
на, стри разпределянето на пред 
метите между преподавателите са 
правени и такива грешки — едйн 
преподавател ,да държи ло 3 и по 
вече предмети, по конто той не е 
специалист; един и същ предмет 
е късан на преподаватели, съше 
неспециалисти; по-малко.се дър
жало сметка да няма или съвсем 
да се намалят хонордоните ча
сове, а по-малко -за равнището 
обучението. Тези тенденции до
вели и .до такива явления 72% от 
предметите да бъдат застъпени г 
неспециалисти, какъвто е случа
ят в Каменица, или на територи
ята на цялата община от 1331 ча 
са ло предметите — 519 са застъ 
пени от неспециалисти, в процент 
— 38,9%. Това положение мо*е 
да се подобри и с настоящите ка 
дрн, само с по-ннахво разпреде
ление на предметите. Но затова 
е нужно да се променят и някои 
схващания — дали хонорарните 
часове «а специалисти са 
скъпи от нехонорарннте на неспе 
циалисти, .в кой случай обучени
ето е пс-слабо?

ИЗ ЦАРИБРОД СКИТЕ КРЪЧМИ
За да .можем да вникнем в забавния жи

вот на царнбродчанн преди половин сго- 
повече ще направим една беглалетие и

■разходка по царибродските кръчми.
Да тръгнем ст гарата. Пътуваме — 

преди петдесет .години. Веднага срещу га
рата, ако е вечер, може да ни посрещне 
хубава музика в кафенето на Яначко Со
колов. А ако е топъл летен лен — е гра
дината има маей и много гости, празнич
но облечени, черпят се с шуменско пиво 
и' слушат музика. Вашата изненада може 
да бъде оте по-голяма ако е неделя. Тогт 
ва обикновено гостува военната музика 
«а полка. Ще потърсите място тук ако 

го намерите, не съжалявайте. Това не е 
единственото място чсато днешния Дмнтров 
град, който има музика само в „Балкан“...

До моста към „Строшена чешма“ 
измерите още една кръчма с приветливо 
уредената градина на Симо. И тук има 
музика. И ако е неделя трудно е да на
мерите място, въпреки това, че военната 
музика е привлекла много гости при Янач 
ко Соколов.

разпространена игра, която привличаше 
много хора. И не само зарад това. „Ши
рок живот" с още много други неща се е 
отличавал от останалите кафенета и в
кръчми . . .

Старият Цариброд е имал и 
хотела с по «колко легла.

няколконе

На мястото на хотел „Балкан е имало
хотел, който е бил притежание на Коста 
Македонски. На мястото на някогашните 
Соколсви дюкяни също е имало хотели.

ще

Това са били „Вндлич" п „Македония".

Ио и останалите царнбродчанн, кои го 
не са могли да си намерят място в тези две 
кръчми 'малко .по-модерно обзаведени ло-
ще могат да намерят място в останалите, 
които бяха около 40 на брой!

На мястото където се намира сега Кул 
турнпя дом Лека Литналото, баща на 
Анто. имаше хубаво уредено заведение

Търсенето на «ай-лодхещящи дъл 
госрочни решения обещава оше 
по-гелеми успехи е учебното Де' 
ло в Димитровградско.

Ми ле Прнсойскн



На трудещите се от Босилеградско и Димитровградско, 

на своите членове, потребители, делови сътрудници и 
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честитят Новата 1967 годинаI
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с най-хубави благопожелания за благоден
ствие и успехи
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Комбинат за каучукови изделия КОНФЕКЦИЯ
»СЬобода«
ДИМИТРОВГРАД

»ДИМИТРОВГРАД«
В ДИМИТРОВГРАД

)
Г:

ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА:
КАЧЕСТВЕНО МЪЖКО 

ДАМСКО.■ ГОЛИ ГУМЕНИ НИШКИ ОТ № 12/14 ДО№ 50/56,*' ДЕТСКО ОБЛЕКЛО
!'! ОБМОТАНИ ГУМЕНИ НИШКИ — ВСИЧКИ НУМЕРА- 

ЦИИИ, МОДЕРНИ КРОЙКИ И РАЗЦВЕТКИ 
МОЛТОПРЕНОВИ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НИ СЕ ПРОДАВАТ 
В СТОТИЦИ ИЗВЕСТНИ МАГАЗИНИ 
ИЗ СТРАНАТА. ПОСЕТЕТЕ НИ!

■ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГУМЕНИ ОБУВКИ,■

:
ТЕХНИЧЕСКИ СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ЗА 
ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГУМИРАНИ ПЛАТНА И ДР. ИЗ
ДЕЛИЯ.

ОБЩИНСКА
СКУПЩИНА

БОСИЛЕГРАД

Гостилничарско
предприятие

Строително ,я 

предприятие

I Общинският 

съюз на борците
Димитровград

•*» н--------»

„БАЛКАН“ГРАДНЯ
На НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИ
МИТРОВГРАДСКО И БО
СИЛЕГРАДСКО С ПОЖЕ
ЛАНИЯ ЗА 
СТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕ- 

I СТВО

■! НА РАБОТНИЦИТЕ. ПО
ТРЕБИТЕЛИТЕ И ДЕЛОВИ
ТЕ СЪТРУДНИЦИ

Димитровград
■

! БЛАГОДЕН- Винаги богат из
бор на питиета и 

ястия

СЪРДЕЧНИ 
БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ 
ПО СЛУЧАЙНА ВСИЧКИ БОЙЦИ, НА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ НАЙ- 

СЪРДЕЧНИ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ НОВАТА ГОДИНА

ОБЩИНСКА
СКУПЩИНА

Димитровград

Организираме в 
пивница „Балкан“

Учителският 

колектив на 

гимназията 

„Йссип Броз 

Тито“

посре щане 
на Новата годинаУЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ ПРИ УЧИЛИЩЕТО

НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БО
СИЛЕГРАДСКО И ДИМИ
ТРОВГРАДСКО С ПОЖЕЛА 
НИЕ ЗА НОВИ ТРУДОВИ 
ПОСТИЖЕНИЯ

„МОША ПИЯДЕ“ Увеселителни 
номера, лота
рия, скара.

ЧЕСТИТИ НОВАТА ГОДИНА НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ 
И РОДИТЕЛИ.

Димитровград

ОБЩИНСКИЯТ
СИНДИКАЛЕН
СЪВЕТ

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯчестити

„С ТОЧА Р“Новата ДимитровградДимитровград •у

ПРОИЗВЕЖДА:

КАЧЕСТВЕН КАШКАВАЛ. 
СИРЕНЕ, МЕСО, ВЪЛНА, 
ЖИТО И ДРУГИ СЕЛСКО
СТОПАНСКИ ПРОДУКТИ.

година ИЗКУПУВА:
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХО 
РА - НОВИ ТРУДОВИ ПО
БЕДИ И БЛАГОДЕНСТВИЕ 
В НОВАТА ГОДИНА

ПРОДАВА:

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ПРО
МИШЛЕНИ СТОКИ

на учениците 

и родителите ОБСЛУЖВА С МЕХАНИЗАЦИЯТА СИ ВСИЧКИ ЗЕ
МЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ЗАЯВКА

}



10 БРАТСТВО

гХУМОРЕСКАС А 'ГИ РА з абава '';;ТРИ МИНУТИ
ш̂лх2схо<)**е&/со\ — Е, шефе, пристигнах!

— Не съм ти аз шеф! Аз 
съм свети Петър и ако 
жеш, запомни го.

— Добре, Перо, аз закъснях 
по оправдани причини.

— Не се залитай като ждре- 
бе пред кобила. Тук аз постав 
ям въпросите. Ти, нали си за
къснял?

— Да, нали знаете как, раз
бирате ли?

— Колко?
— Ш.е те почерпя, ако заб

равиш.
— Не ме подмазвай! Питам 

те, колко си занъспял?
— Само три минути.
— .Гогов си! Значи умрял 

си в седем, а чак сега присти
гаш? Оллеска я ти!

— Чакай бе, мене ме е жал,

както казват. И в рая тряб
ваше да живееш като коприне- 

мо- на гъсеница.
— И кой сега ще ми навак

са трите райски минути?
— Чакай бе, я се оправдай 

за закъснението най-напред!
— Ще донеса удостоверение, 

махленско, всичко. Не можете 
да ми откраднете току тъй 
три минути. Ще изнеса оправ
дателни причини за възмездие.

— Ти сам си упроластил вре 
мето си.

— Я не плянкай, но влизай 
луд да си отнемам ог

КЪДЕ НА НОВА ГОДИНА Ч/ДНО, НО ИСТИНА
През януари на 1942 година 

•съветския пилот Кнеов е тряб 
вало да се слуоие без пара
шут от гейши височина. За 
щастие спаднал в една дълбо
чина напълнена със сняг н ос 
танал жив.

Още преди една седмица се договорихме с моите съседи да 
посрещнем пааата тод,л,а Заедно. Стига сме скитали ло ресторан
тите и др .гц 3.15едопия. Дай едил път дп се запознаем малко по- 
стблизо.. И зарад това започнаха разговори. . .

Първата ве-щр се събрахме стри Перо Даскала. Той учи мо-етс 
дете в треги клас и това миело ми пречещ;; да се почупс/в вам в то 
машна агмоофера. Все ой мислех, че съм на родителска среща Но 
Д«.скала беше в хубаво настроение, защото по радиото обадиха, че 
саплатите им се повишавали с 20 на сто. Затова той предложи и тая 
вечер вноските за Нова 'Година да увеличим с кк на сто. Жената 
■Л-у. асоятр между най-близките съседи важеше като примерна 
■мекиня, още веднага се проязи. Имаше варена р ,кня 
лата. Пържоли с д-см .тис еино. Тя

•& съм 
рая?

— Слушай бе, пезевенк. На
ли всичко беше в ред — умря 
без закъснение. А ти се опита 
да ни баламосваш и сега не-

Ог конструкцията на пър
вия' автомобил ло сега в раз
лични злсполуки с тоза прево 
знс средство са'загинали ок-о- 
ло 2 милиони души.

до-
с ху.ава са- 

исклше всичко нагледно да нп 
покаже, как ще изслеж>да срещу Нова година.. . Тая вечер опнтах- 

•>_е тон в»на. но не пощихме от кое ще вземем, з щзто Стефан 
Нафтата каза, че имал 'Приятел в съседното село н че там имало 
„гроМ" вино.. . Тша се разделихме без твърдо решение. .

Следващата вечер бяхме ■пюи Стефан Нафтата. Това е Стефан 
Мераклиев, но отскоро му викаме Нафтата, защото -•
е зеааСкл с ооО лиг.ра нефт и х-оадо нп кдззчше чо 'ек

годуваш.
— Не бях осведомен. Правя 

критика на вашата осведоми
телна служба.

— Я бе тн, пръждосвай се 
по-скоро в рая. Хай да му се 
не видело, ще си прави пазар-

че съм умрял, а не ...
— Ти си лъжец. Знае се ко- 

тволта смърт. И
☆

му е жал за 
той си оправи работата, да се 
чуд-.ш. Само за похвала е.

— На мен не ми е до пох
вала. По-добре щеше да е, а- 
ко пе беше чак толкова стара-

Най-дълга праволинейна же 
лесопъпда линия се намира в 
А.всгралия. Тя се протяга 120 
км., без пито най-малка из
вивка.само той се

"из е ля-
ТОТО’ направим и ние това. Но ние вярвахме нп радиото и печа
та. . . Насядахме при Стефан ка>кто и предишна га вечер и по пре- 
д.тежещ.е на дамски I 1 тон з -ше хубаво да с : ио езнл и. п I гпит ме 
вината, които тей беше набавил. На мен отначало не ми вървеше, 
защото предишната вечез прекарах, но след третата чатка рабо
тата тръгна . . Не си спомням за кое врят. се ол.оеделнхм \ но 
Зная, че решнхме да бъдем в къщата на Стефан,защото той има 
нефт.

лъци с мене.
— А ти, не крадеш ли мину- 

ми. Аз тридесет години 
една

тите
не съм закъснял, нито 
минутка, макар че работех са
мо за заплата и пешия. Ти

☆ телел.
— Ти май щеше да си по- 

доволен, ако бе планирал 
ята смърт, ако я беше проу- 
чавал и препроучвал, нали? Е 
кога тогава щеше да умреш?

— А как така, без солидна 
подготовка е могъл да рабо-

тво-П-рез 1942. един бомба-рдиро 
вач' на РАФ паднал в море
то. Гълъбът Винки, койго но
сил писма, трябвало да пре
лети 200 километра до воен
ната база. К&гато самопетни- 

I ят екипаж бил спасен Винки 
бил отличен с ордена „Ди- 
кенс“, определен за животни.

да не мислиш, че сега ще от
стъпя. Три минути не са дреб
на работа, бе.

— Зная. Затова ще те на-
У ■ -Онази вечез бяха при мене, цо не в целия състав. Всйко Бу

рето, то$»(- «ч съобщи неговото дете, последния момент, каг.ват бил 
болен, а Пеоо Даскала бил ядосан, защото то?н ден задното съоб
щило, че Общината няма пари за такова увеличение за каквото се 
приказваше. Някои дори приказваха, че той демонстративно щял 
да се о каже поезещне на Новата година. ,. . Поради непълния 
състав н при мен нищо не се реши. . ,

Онощн бяхме при моя най-близък съсед Казанджиев. Той не 
е заинтересован за избора на виното, защото пие само ракия от 
ранна младост, но каза, че е ред една вечез да бъдем н пои него. 
Жената му беше малко сърдита, защото една седмица вече Ка- 
занджиеа не се свърта дсмл и тя сама .подготвя всичко за Новата 
година. Но след като видя, че и нейните съседки са в такова по
ложение. върна й се старото настроение и дори към 12 часа ни изпя 
една старинна пеоен, . .

ти? кажа.
— Просто. Той е истински 

специалист.
— Затова и винаги бях про- 

Винаги

— Загубих три минут.и от 
рая без възмездие и сега — 
ще те накажа.

— Сам си се наказал. Бла-тив тези специалисти, 
работят против тебе. А, не вяр 
вам аз в тези учените.

— Този е завършил курса 
на Христос за светиите в Еру
салим. Но какво да правим с 
твоето закъснение? Трябва да

☆ годаря ти, че ми помогна.
•— Хей, и тук нямало прав

да значи!
— Я не .плянкай, но влизай

В една фабрика за хладил
ници всеки нов модел се под
лага на проучване като пос- 
ледвателно се отзаря 
•варя около 200.000 пъти.

в рая, когато имаш честта да 
ти заповяда лично свети Пе
тър.и зат- те накажа.

— Наказание за тр,и мннут- 
Три минутки са дребна

— Брей, я не ме дърпай, 
че ... Не искам да ходя в рая. 
Ти ако си свети Петър, да не 
сн бог?

ки!
работа.

— За тебе било дребна ра-Угре, 30, декември т.г. ще бъдем у Тодорови. Той казва, че 
баща му е стар мераклия на хубавото вино и ще ни помогне да се

защото
— Никодиме, я ставай! Аз 

съм жена ти Петрия. Закъсня 
за работа бе, стига си гнил в 
леглото. Хайде, бързо!

— Колко е часът?
— Седем и три минути.
— Ох, теж! о ми!

Тихомир НЕШИЧ

снбота това, че от смъртта 
откаднал три минута? 
така си загубил три минути 
от рая, бе!

— Как? Значи трябвало да 
ходя в рая?

— Да, ти си бил добър чо
век, мирен

Налиопределим. Вчера от село му докарали половин 
там нямало кой да я яде.

свиня,

Ах, да, вме ме питахте къде ще я посрещна? Това още т-ге .мога 
да кажа без решение на целия колектив. . . Утре ще донесем о- 
данчателно решение. . . Утре, на 31 декември вечерта.
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