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Не може да се пренебрегне и 
фактът, че комуната трябва да 
се развива като съвместност на 
сдружени производители и насе 
лението. Защото се поставя въ
прос, колко машата комунална 
система дава възможност за по
следователно осъществяване де
лите на самоуправлението и не
посредствена демокрация. Факт 
е, че там където организациите 
на ССРН в нашия политически 
живот са такива, каквито тряб
ва да бъдат, там и комуната по • 
стига по-висока степен на само- 
управително организиране. А в 
ония среди, където е запазен 
старият начин на политическа

Близо триста делегати, от кои 
са избрани на об- 

конференции
то две трети

нащинските 
ССРН, обсъдиха всестранно на 
Първата съюзна конференция 
обществено-политическите про
цеси и работата на ССРН след 
Шестия конгрес. Това бе автори 
тетна оценка на сегашния поли 
тически момент, защото досега 

на ССРН
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СЕДМИ ПЛЕНУМ 

НА ЦК НА СЮК
нито един документ 
не е обсъждан с такова внима
ние.

Самото съдържание на разиск 
ването имаше белег на публич
но разискване по проекта на то
зи документ в общинските орга
низации на Социалистическия 
съюз. Всички организации са е- 
динодушни, че такава практика 
трябва да продължи и в бъде
ще, заощто така най-добре се ак 
тивират милионите членове на 
ССРН, а на форумите се дава 
възможност да следят „пулса"

На седмото заседание на ЦК 
на СЮК, проведено на 1 
бяха обсъдени някои 
международни въпроси, за по
нататъшното развитие и реорга-

па вейка би 
световна война. Оказа 
ва не е вярно. Днес между вели 
ките сили с атомно въоръжение 
съществува равновесие на сили-

се превърнала в 
се че то-

вно два документа: проектът за 
Тезиспте за по-нататъшно раз
витие и реорганизиране на СЮК 
и решенията за промените в нач 
ина и формите на организиране

юли, 
актуални • *•: ::
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на организациите в комуната. 
Затова е напълно разбираемо 

участвуващите в конфе-защо
ренцията посветиха особено вни
мание на оная част от доклада 
на досегашния председател на 
ССРНЮ Лазар Колишевски, 
който се говори за работата на 
Социалистическия съюз в кому
ната. Днес на практика е невъз
можно
конференциите на ССРН и тех
ните изпълнителни органи да ра 
зискват и заемат становища са
мо за себе си, без опора върху 
инициативите на организации
те, органите и населението. Ина 
че техните становища действу
ват като „рецепти“, без да пре
дизвикат съответен отзив в об-

в
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ществеността.
За новия начин на работа на 

ССРН, е значително, че иници
ативите. и предложенията на ре 
золюциите и решенията произ
лизат не само от организациите 
на ССРН, но и от Съюза на ко
мунистите, профсъюзите, Съюза 
на бойците, Съюза на младежта 
и другите обществени организа
ции и сдружения.

Специално се посочват сти
хийните стремежи, които целят 
да се запази „посредническата" 
функция и старият начин на 
работа във форумите. Затова 
съдействува недостатъчната свъ 
рзаност и обединеност на само- 
управителните органи и затова 
трябва да се набляга за още по- 
пълна публична отговорност на 
обществено-политическите орга 
ни и за лична отговорност на из 

. бираните и назначавани функ
ционери.

Рато Дугонич

работа, там и комуната не може 
да има особено влияние върху 
формирането на политиката.

Разискванията на гражданите 
за избирателната система, мест
ните общности, развитието 
комуната и по други въпроси в 
организациите на ССРН ще ус
корят тяхното разрешаване и ще

на комунистите. Във връзка с 
реорганизирането на СЮК той 
каза:

..Съзнаващ своята историчес
ка обусловност, Сьюзът на ко- 
хлунистите съзназа и необходи
мостта от своята променливост 
и разЕитие. Колкото по-дълбоки 
са промените в обществените от 
ношения, в битието на класата, 
толкова по-дълбоки са промени
те и в самия Съюз на комунис
тите.“

Централният комитет е решил 
Деветият конгрес на СЮК да се 
състои в края на 1968 година.

визиране на СЮК, 
на Изпълнилетния комитет 
ЦК на СЮК, за проблемите на 
бойците от НОБ, отчет за рабо
тата на Изпълнителния комитет

решенията те и нитио една от тях не желае 
оръжието да бъде употребено, 
защото това би означавало и 
нейното унищожение и унищо
жението на всички. Знаейки, че 
цялото човечество се безпокои 
от атомната война и- от това 
най-страшно оръжие, империа- 
листите в стремежа си за доми- 
нация прибегнаха до' локални 
войни.

- Секретарят на Изпълнителния 
комитет Миялко Тодорович до
кладва за развитието и реорга
низирането на СЮК. В неговото 
изложение бяха подчертани гла-

на

на

и някои текущи въпроси.
В последното време в Съюза 

на комунистите и в Социалисти 
съюз се разговаря по

повишат интереса на население 
то към Социалистическия съюз. 
А именно това занапред си оста 
ва основната цел на реорганизи 
райето на ССРН, която с неот
давнашните избори на нови ор
гани и функционери в Съюзна
та конференция е приключена.'

ческия
международните проблеми, спе 
циално по избухналата криза в 
Близкия изток, предизвикана от

Нашатаагресия.израелската 
страна, СЮК и другите полити- 

в тая обста-чески организации 
новка твърдо застанаха на стра
ната на силите на прогреса. На 
тази линия непосредствено са 
ангажира и предизедентът Ти- 
то. а Югославия веднага

Д. Р

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКОслед
израелската агресия оказа всес
транна подкрепа и помощ на а- 
рабските страни и предприе ре
дица международни акции.

Председателят на СЮК 
сип Броз Тито говори на Седмо
то заседание на ЦК на СЮК за 
международното положение. По 
-голяма част от изложението си 
той посвети на изреалската агре 
сия върху арабските страни, на 
акциите, които е предприела 
Югославия, московските разгово 
ри и на ангажирането на необ
вързаните страни за прекратя
ване на агресията и ликвидира
не на последиците от нея.

Президентът Тито 
че преди дветри години се е 
вярвало, че локални войни не 
може да има и че всяка локал-

НОСЯ ШИРОКА РАЗЯСНИТЕЛНА РАБОТАЙо-

глеждането на тезисите към 
съществените въпроси. Досега 
разискванията са били около 
слабостите, без да се е разговар 
яло за подобряване на работите. 
Занапред обаче вниманието ще 
се насочи тъкмо към предложе
нията за уреждане на редица 
въпроси от обществено-полити
ческо значение за комуната. В 
този смисъл приетата програма 
за работа на организациите и на 
общинския комитет на СКС по 
обсъждане на тезисите за разви 
тие и реорганизация на СЮК 
ще бъде от огромна помощ.

Ето част от предвидената ра
бота в бъдеще:

— Тридесетима активисти от 
Димитровградско ще участвуват 
на семинара в Пирот, където ле 
ктори ще бъдат членове на Цен 
тралнил комитет на СКС и на 
Околийския комитет в Ниш.

— Има вероятност подобен се
минар да бъде организиран и в 
Димитровград, за да се разшири 
кръгът на хората, които ще са 
ангажирани в разяснителната ра 
бота по тезисите.

— До средата на този месец в 
ОК и секретариатите на първи 
чните организации ще се обеж- 
дат материали за принципите н 
начина на организиране на 
СЮК, а до края на месеца въ
проси на тема „Съюзът на кому 

(Следва на стр, 2)

— Досегашното обсъждане на тезисите — на места повърхностно
— Изготвена е солидна програма за работа. — Наскоро семинар за активисти 

с Пирот, а вероятно и п Димитровград. — На селските организации
мои! при обежданс на тезиг;итс.

/ по-

станат достояние на всички чле
нове като е снабдил организаци
ите с необходима литература и 
е оказал помощ при обсъждане
то им. Във всички организации 
материалите са разгледани.

от това, че досегашното органи- 
зиоане според работно място пре 
дизвиква затвореност на органи 
зациите, води към слаба актив
ност на членовете извън трудо
вата организация и до непозна
ване на събитията и въпросите 
на града или селото. За селските

бе направенМиналия петък 
обстоен преглед на работата на 
общинския комитет на СКС и на 
първичните организации в Ди-, 
митровградско по реорганизира
нето на СК. На разширено засе- 

ОК на СКС бе отчете-

изтъкна,

дание на 
на досегашната работа по тези 

бяха обсъдени набел-
В НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИИ — 
ПОВЪРХНОСТНО организации специално се ми

сли, че най-подходящо е да се 
организират на принципа на ме 
стни организации, които да об- 

или цял

въпроси и 
язаните в програмата задачи по 
реализиране на Тезисите за ра- 

и реорганизиране на
Тържествено 
отпразнуван 

Деня на боеца

Работата по обсъждането на 
тезисите все пак е различна. В 
някои организации обсъждането . хващат няколко села 
е било сериозно и обстойно, но 
има и такива, където е направе-

звитие 
СЮК.

Заседанието констатира:
— Общинският комитет и пър 

вичните организации са прис
тъпили към обсъжданието на те 
зисите с пълна сериозност и ре 
зз'лтатите са задоволителни.

— Осъзната е необходимостта 
от преустройството на СК, което 
ще съдействувз за по-ефикасно, 
осъществяване водещата роля на 
Съюза във всички сфери на жи 
вота и при условията на все по- 
широкото демократизираме и са- 
моуправителност в него.

— В резултат на това расте ин 
тересьт да се направи обстоен 
преглед па досегашната работа в 
оргаиизаиците и да се намерят 
най-съответни форми за органи 
зиране и работа занапред.

— Общинският комитет е на
стоял поставките на тезисите да

район.
Личи, че в някои първични ор

ганизации реорганизирането на 
СЮК се разбира едностранчиво 
— като акция за организационни 
промени, които да включат в се 
бе си и реорганизиране на ръко 
водствата. Испуска се обаче 
същността на процеса — СК да 
стане в самоуправителното и де 
мократично общество идеен вдъ 
хновител и водител, без да полз
ва някогашния монопол за нала 
гане на готови решения в сфе
рите на обществено-политичес
кия живот.

но много малко в това отноше
ние, макар че четенето и рази
скването е започнало още в края 
на миналата година.

На заседанието бяха посочени 
организациите в район Висок и 
Трънски Одоровци, които нямат 
сили сами да се справят със сра 
внително трудния за тях мате
риал и затова искат по-голяма 
помощ от общинския комитет и 
комисиите му.

Досегашното обсъждане на въ 
просите по реорганизирането на 
СК, общо казано, засяга главно 
бъдещото устройство на първич 
ните организации. Има напри
мер предложения членовете да 
се организират отново в терито
риални организации. Изхожда се

Завчера в цялата страна тър
жествено бе отпразнуван 4 юли 
— Деня на боеца. В много места 
бяха открити паметници и поло
жени венци.

На Бубан край Ниш, където По 
време на войната се разстреляни 
десетки хиляди патриоти от вси
чки краиша на страната, също 
се проведноха тържества. В при 
сътствието па няколко хиляди 
граждани, след полагането на 
венците, за значението на 4 юли 
и за международното политиче
ско положение говори Драги 
Стаменкович, председател на 
Републиканската конференция 
«а ССРН.

ПЪТ КЪМ ЗРЕЛИ 
РАЗИСКВАНИЯ

Организациите и ръководства
та настояват да се насочи раз-
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ОТКРИТА ЮГОСЛАВСКА СТОПАНСКА ИЗЛОЖБА 
В МОСКВА

Благодарение на планова дей
ност и всестранна помощ на об
щинската скупщина п Бабушни- 
ца много акции в селата на ,Звои 
ско и Еабушиишко се завършват 
навреме, дори и предсрочно. Без 
спорно, акциите успяват и зарад 
това, че предварително гражда
ните сами дейно участвуват в 
приемането на плацовете и опре 
делят акциите, които трябва да 
осъществят.

Тези дни в много села предпри 
етите акции приключват. Така 
например, във Вучи дол напълно 
е завършен строежът на новата 
училищна сграда. Ясенов дсл 
също започва построяване на у- 
чилищна сграда. Бсрин извор 
приключва с акцията по електри 
фикация. Жителите на това село 
своята част според договора из
пълниха. Дали токът обаче ще 
светне до средата па юли т.г. за
виси от това колко предприятие
то „Комуиалац" в Бабушиица 
ще изпълни своята задача. В 
Звонци бе организирана акция 
за поправка па пътищата. Също 
така завариш и акцията по елек 
трификация на отдалечената от 
селото махала „Селище", която 
досега нямаше ток. В Ракита се 
предприема акция за построява
не на пътя до Звонци. Пътят ще 
мине по трасето на бившата те- 
смолинейка. В Ракита се провеж 
да към край и акцията за елек
трифициране на махалата „Цър- 
ни връх", отдалечена 1,5 км. от 
селото.

Обаче не само акциите в Звон- 
ско се привеждат към край или 
пък бележат значителен напре
дък. Също така и з другите се
ла на Бабушнишко местните ор
ганизации на ССРН развиват о- 
живенадейност. Така например, 
в селищата Радосин, Раков дол, 
Дървена ябука, също се електри 
фицират. Тези села са най-отда- 
лечените в района на Бабушни
шко. Особена похвала за електри 
фикацията на Дървена ябука 
заслужават гражданите, които 
живеят във вътрешността,, а ко-

обшинската ску 
пщина, която и покрай незавид
ното материално състояние, все 
пак отделя значителни средства 
за помощ на селищата. И в об
щинската скупщина са доволни, 
че акциите се завършват пред-

ито преди години са напуснали 
тоя район. Както ни осведомиха 
тези граждани са събрали към 
1,5 милиона стари динара, сума, 
която съвсем не е за подценява
не, а представлява сериозна по
мощ за ускоряване на акцията. 
Селото е особено благодарно на 
другарят Гоша Анджелинович, 
който е дал 40 хиляди стари ди
нара.

Особена благодарност населени

ето изпитва към
Председателят на Съюзния изпълнителен Съвет ма СФРЮ 

Мнка Шпплнк откри завчера в Москва голяма югославска само
стоятелна изложба. На тържеството пред югославския попильои, 
в който излагат свои произведения 500 югославски предприятия, 
говориха Мнка Щпиляк и първият заместник-председател 
съветското правителство Кирил Мазуров. Мазуров подчерта, че 
изложбата представлява още едно доказателство за постоянно 
разраставащото се сътрудничество между СССР и СФРЮ.

Мика Шпиляк обрисува досегашните резултати от стопан
ското сътрудничество между двете страни като изрази убежде
ние, че тази изложба ще допринесе съветските народи по-отбли
зо да се запознаят с постиженията на Югославия.

па

срочно, защото това свидетелсг- 
вува за успешна дейност т.е. за 
взаимодействие между гражда
ните и компетентните при общин 
ската скупщина.

Камен Гюров
ПОМОЩ ОТ ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ ЗА 
ЖЕРТВИТЕ НА АГРЕСИЯТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Пъривите два парахода, в които се-намира част от помощта 
на народите и правителството на Югославия за арабските на
роди, жертви На израелската агресия на Близкия изток, изплу
ваха вчера от пристанищата в Риека и Бар. За Обединената 
арабска република, Йордан и Сирия ще пристигнат над 40.000 
тона храна, текстил, обуща, лекарства, царевица и други неща 
за около 8 милиарда стари динара. Тази помощ ще бъде из
пратен до края на юли.

Реорганизация на С К в Димитровградско

Предстои широка 

разяснителна работа
(Продължение от 1 стр.) 

пистите и развитието на самоу- 
правителиото 
общество“.

— До средата иа август ще се 
обсъждат материали на тема 
„Идейно-политИческата роля на 
СК и неговото място в полити
ческата ни система“, а след това 
„Характерът и идейната физио
номия на СК и отношенията в 
него“.-

вата и задълженията на СК и 
отношения в него.

Особено внимание заслужава 
набелязаната в програмата ра
бота с членовете на СК на село. 
В селските организации 
обсъдят въпроси за работата на 
комунистите на село и за тяхната 
роля в- развитието на селското 
стопанство. Сътрудническите от 
ношения между кооперацията и 
земеделските производители в 
условията на стопанската рефор 
ма също ще се разглеждат об
стойно. Предвиждат се съответ
ни теми за членовете на СК з 
промишлеността, просветата и 
други обществени служби.

Все пак в цялата дейност, как

ЗАВЪРШЕНИ ЮГОСЛАВСКО-ИТАЛИАНСКИТЕ 
ТЪГОВСКИ РАЗГОВОРИ социалистическо
Тези дни в Белград завършиха югославско-италианските 

т ърговски преговори. Шефовете на делегациите, заместникът на 
съюзния секретар за външна търговия Борис Шнудерл и пъл
номощният министър в Министерството на външните работи на 
Италия Де Стробел подписаха официален протокол.

ще се

МОСКВА И ПАРИЖ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА РАЗВИТИЕ 
МА ВЗАИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

На петневно официално посещание в Москва е допътувал 
френският министър - председател Жорж Помпиду и министърт 
на външната политика Кув дьо Мюрвил. С това се продължа
ват съветско-френските разговора на най-високо равнище.

Пребиваването на Помпиду е получило голям публицитет 
в съветския печат. То е посрещнато като крупна политическа 
манифестация на извънредно добрите отношения между двете 
страни.

ВНИМАНИЕ НА МЛАДЕЖТА 
И СЕЛОТО

В програмата се предвиждат 
теми, които непосредствено се 
отнасят за младежта и отноше
нието СЮК — СЮМ. Едно от 

„Реорганизирането на 
СЮК и Съюза на младежта", 
която разработва въпроси за вли 
янието на младежта върху по
литическите и обществени про
цеси, за дейността на младите 
хора и укрепването на обществе 
ната отговорност у тях.

В градските първични органи 
зации също се предвижда да 
бъдат разработени теми за роля 
та на СК, за приемането, за пра

то изтъкна секретарят на ОК 
Георги Алексов в заключителна 
та реч, най-важното е да се раз 
Сс;:о изцяло ролята на СК като 
идеен вдъхновител и инициатор 
в новите условия на живота, ре 
Формата и задачите на комуни
стите в нея и това, каква струк
тура на организациите ще се о- 
каже най-подходяща за осъщест 
вяване на задачите,

тях еСВЕТОВЕН КОНГРЕС ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ТРУДОВИ 
ЗЛОПОЛУКИ

Близо 1.500 лекари, психолози и други специалисти от 50 
страни са в Загреб. Под покровителството на президента на 
републиката Йосип Броз Тито в Загреб започна работа Петият 
свотовен конгрес за предпазване от нещастия при работа и про
фесионални заболянания.

На тържественото откриване на Конгреса присъствуваши- 
те от името на председателя на Републиката поздрави подпред
седателят на Съюзния изплънителен съвет Руди Колак.

които се
Еъзлагат от подетите с реоргани 
зацията процеси.

М. Н. Нейков

Лайпцигският процес на страниците на югославския печат работата на партията. Тук работеха Кочо Ряпин, 
Стефан Арсов, Данило Лекич, Ристо Йованович, Бла- 
же Йововски и др. През октомври 1933 
мунистите от Македония з Скопие 
организираха широка акция за освобождение на Ди 
митров от Лайпцигския съд. Комунистите от Скопие 
бяха изпратили и едно писмо до съда в Лайпциг, с 
което искаха незабавно освобождение на Димитров 
и неговите другари.

Блаже Йововски, един 
ция на партията, казва:

„Автори на писмото са Кочо Рацин и Данило 
Лекич. Същото бе четено 
*гта и бе подписано. Не

година ко-Югославските комунисти се застъпват 

за освобождаването на Димитров
и други градове

С всеки изминат ден от процеса в Лайпциг на
шата общественост все по решително се определяше 
на страната на Димитров и другите подсъдими.

„Силно събуждане и сдружаване на антифашис
тките сили — пише в Историята на Съюза на юго- 
славскике комунисти — предизвика достойното и 
смело поведение на Георги Димитров на Лайпциг
ския процес през есентта на 1933 година. То се про
яви в многочислените акции на солидарност и по
дкрепа на Димитров и на неговите умишлено обви
нени другари."

Това антифашистко настроение овбхвана цялота 
страна. Особено силно вълнение обхвана студентите. 
Това се изразяваше в напускане на лекциите. Бяха 
бойкотирани много студенти-нацисти в Любляна и 
Загреб и организирани манифестации по случай 
пристигането на писателя-антифашист Ернест То- 
лер в Белград, акции на солидарност с Димитров.

За такова държание на студентите и югославс
ката общественост допринесе писането на прогресив 
ния печат и на останалите ежедневници. Те откри
то подпомагаха делото на Димитров.

В Загреб по това време излизаше „Млади рад- 
ник", и „Литература“ под редакцията на Стеван Га- 
логажа и „Книжевник“ под редакцията на Милан 
Дурман. В Белград вестникът „Стожер“, под редак
цията на Йован Попович.

В Словения излизаше „Челица“, в Македония 
„Искра“, „Дело“ — орган на КП Италия и КП Юго
славия.

почна на 21 т.м. в Лайпциг, е огромен в цялия свят 
предвид на обстоятелствата, при които е опожарен 
Райхстага, а особено на клеветническото обвинение, 
че това дело на нацистите, които опожариха здани
ето, за да получат изборен адут на мартенските из
бори:“

от участниците в тази ак-

пред членовете на парти- 
си спомням колко членове 

са подписали това писмо-искане за освобождение на 
Димитров от Лайпциг,

В статията на „Радничке новине“ се говори за 
международния съд в Лондон, на който най-видни 
юристи се застъпват за правото на обвивените. В

но мога да кажа, 'че голям 
брои членове на Партията г0 подписаха. Въпреки то
ва полицията не е узна за писмото. Аз 
препоръчено до

статията се казва:
„Решението на този съд (в Лондон) е:

Ван дер Лубе,.всички останали подсъдими 
новни. Опожаряването послужи на националсоциа
листите като средство в изборната агитация. Затова 
е твърде вероятно, те да са инсценирали този про
цес.“

го изпратих
съда в Лайпциг.“

Вестник ..Искра орган на Областния комитет 
на кПЮ за Македония, също така се застъпва за 
освобождението на Димитров от съда. В броя си от 
- декември 1933 година в статия под заглавие:“ Над 

олглер и Димитров увисва смъртна опасност“ ме- 
ЖДУ другото се казва:

Освен 
не са ви-

„Процесът по* * ||| опожаряването на Райхстага про- 
вокативното престъпление на немските фашисти — 
наи после завърши. „Съда“ не можа да осъди нико
го освен Ван дер Лубе — а хвърли цялата вина 

германската комунистическа партия. Нищо Гер 
майската компартия, не е виновна, а нейната героич
на борба ще остане като светъл пример в историята 
на класовата оорба. Торглер, Димитров 
те са освободени от всякаква
„мц„Но ако Фашисткият съд не е могъл да намери 
вина, цялият свят знае, че виновниците са в Гер
мания, на министерските кресла и тях един ден ще 

- с дят работниците в Германия. Нека страхуват 
Гьоринг и Гобелс пред работническия съд. Сега е 

' ™ят ден> те могат да беснеят -— но идва ден на 
тяхната присъда — той все пак ще дойде.

В статията

4.'Н
ш. ШшаИит върху<■

!'Л
*IШШ ^ V,Ч

и останали-
вина.

а < гиВ Хърватско по почин на някои чланове на КП. 
завърнали се от затвора, започнал процесът за въз
обновяване на партийните редове. Агуст Цесарец 

печата вестник „Гласът на 
получи

:Щ1- • .УЛ.1 1А

и»Загреб да
Трешневка“, който в началото 1933 година 
името „Глас“.

За държанието на Димитров на Лайпцигския 
процес пишеха и „Радничке новине“. В 
„Опожаряването на Райхстага пред съда“ от 22 сеп
тември се казва: ■

„Хитлеристкия режим накрая

започнал в

"-V

1щщстатията
Г. Димитров с майка си „Работници и селяни от Македония — се казва 

“,р„а|,в статията, германските фашисти 
унищожат Торглер и Димитров. Не давайте
пеп I всяко място, от всяка работилница, от всяко 
село и всяко селище на Македония — 
нашият пламенен протест 
фашизъм

искат да„Радничке новине“ 
освобождението на

получи сили
изведе пред съда Ван дер Лубе и неговите така 
речени съучастници: Георги Димитров и още двама 
български комунисти, а като

да открито се застъпваха за 
подсъдимите комунисти.

Акцията за освобождените на Димитров в Ма 
кедония същ0 така е повьрзана с обновяване рГ 
оотата на партията. В началото на 1933 гопинг^ в 
Македония започна голяма акция за възобновяване

ги.на-

нека се чуе 
против кървавия немски 

и всеки фашизъм въобще.
Да живеят Торглер и Димитров!
Долу кървавия фашизъм!“

морален подстректел 
известния комунистически представител Торглер. 
Интересуването за изхода на този процес, който за-
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ОКОЛО ИЗБИРАНЕТО НД ПРЕДСРЛДТРп НД ОС В БОСИЛЕГРАД Интеграционни процеси в Димитровградско

ОЩЕ ЕДНО БЕЗПЛОДНО
ЗАСЕДАНИЕ

Жилищното пред 

приятие се присъе 

динява към „Услуга“
На 26 юни в Босилеград

на отборниците 
на Общинската скупщина и Из
пълнителния отбор на Общинска 
та конференция на ССРН 
ето присъствуваха и

Боян Петров, отборник от Ду
кат, смята че всички отборници 
трябва да изнесат 
своите избиратели или да се про 
веде общински събор, който 
се изясни за една или 
чност

Да ли е постъпено по заключе 
нинта от последната сесия 
Оощинската скупщина, беше въ- 
простът на Стоев Милан, отбор
ник на групата просвета. Отго
вор даде досегашният 
тел Стойне Иванов 
на, че е търсено обяснение от 
Изпълнителния съвет и Консти
туционния съд на СРС, както и 
от Околийския комитет на СКС 
в Лесковац във вързка с общин
ския статут и неговото 
не. От Републикат 
вор, докато Околийският 

на СКС В Лесковац 
идеята да се проведе 
събрание и

се про
веде заседание новителни са твърдения 

дностранно вмешателството 
комитета е използвано от групи 
те за техна дейност. ОК 
месва доколкото трябва да 
намери най-целесъобразно 
шецие. И той това 
жда в изтъкването на 

. дидат за председател, 
отива на събрания на избирате
лите, тогава ще има много 
че предложения, което ще услож 

процедурата около избора, 
защото групите са действували 
и на терена.

Доситей Игнятов, отборник от 
Църнощица възрази 
нно се говори за неформални 

.групи, обаче нищо не се пред
приема против тях. При такова 
положение той не може да се 
изясни нито за един кандидат. 
Своето мнение ще изнесе чрез 
непосредствено и тайно гласува

не е-
намнението на

на ко се нашесекретарят 
на околийския комитет на СКС 
Младен Стоянович, секретарят 
на ОК СКС Симеон Захариев и 
заинтересовани граждани.

Целта на заседанието, 
изтькна във встъпиталното 
во председателят на Общинската 
конференция Любен Арсов, беше 
съвместно да се потърси 
за избиране на председател на 
Общинската скупщина 
намери изход от създадалото се 
положение. Спирайки се 
хода на двете безуспешни 
на Общинската

се Чрез референдум, състоял се 
на 28 миналия месец, е решено 
предприятието на сгради и 
жилища в обществена собстве
ност да се присъедини към ко- 
мунално-услужното предпри
ятие „Услуга“ в Димитровград.

Интеграционните процеси ме
жду тези две димитровградски 
предприятия бяха ускорени след 
създаването на комисии, които 
в течение на повече от един ме
сец проследиха стопанското със
тояние на тези две трудови орга 
низации. След повече срещи и 
обмена работа върху установява 
нето на състоянието на предпри 
ятията в средната на юни се съ
стоя съвместно съвещание, на 
което бе прието решение двете 
предприятия да станат едно, ка
то жилищното предприятие се 
присъдини към „Услуга“.

Разбира се, че предварително 
беше направено допитване с ра 
ботниците на двете предприятия 
и че представените материали и 
разговори показаха, че за едно 
такова присъединяване и създа 
ване на единно предприятие има 
благоприятни условия.

Сега, когато чрез референдум^/' 
е направена и онази „формал

на“ страна, остава да се запита
ме — какво се получава със съз 
даването на единно предприятие 
и може ли гражданите на Дими 
тровград да очакват подобрение 
на услугите. Създаването на ед
но предприятие безспорно тряб
ва да доведе до подобряване на 
обслужването, тъй като сред
ствата ще бъдат обединени, така 
че интервенциите на отделни ко 
мунални обекти могат да бъдат 
по-успешни.

Освен това, единното предпри 
ятие ще може да открие и сер
визни работилници, за които се 
чувствува нужда, а които засе
га не съществуват в града. Осо
бено остра нужда се чувствува 
за превоз на гражданите до от
делни райони в комуната.

Но, ясно е едно: интеграцията 
на тези две предприятия ще 
бъде оправдана тогава, ако еди
нното предприятие успее чувст
вително да подобри и културно- 
-битовите услуги на граждани
те и създаде материална основа 
за ускорено решаване на някои 
наболяли комунални обекти.

друга ли- ре-
решение ви-

нов кан- 
Ако сена

както
сло- пове-

председа- 
като изтък

ни
начин

и да се
че постоя-

върху 
сесии 

скупщина, той 
заяви че за създадената полити
ческа обстановка са отговорни и 
всички отборници и Социалисти 
ческият съюз, като най-широка 
и компетентна политическа

прилага-
а няма отго-

коми- 
е дал 

днешното 
на него да се потър-

тет

не.си решение.
Димитър Янев, отборник от 

Брестница и Буцалево 
шен кандидат за председател, 
каза че от досегашните разиск
вания личи несъвпадане между 
думи и дела. Затова сме втора 
оощина в Сърбия ,която още не 
може да избере председател. То
ва е и нормално, когато 
вече кандидати. Той заяви, че 
изпълнителният отбор на Общин 
ската конференция на ССРН не 
може
Социалистическия

ор
ганизация. Неуспехът да се избе 
ре нов председател се е отразил 
зле върху политическото 
жение в комуната: Общинската 
скупщина не взема никакви ре
шения, в трудовите

За създаденото 
новници са главно 
на Общинския

положение ви- 
секретарят 

комитет и предсе 
дателят на ССРН, които трябва 
да бъдат сменени — 
силеградският отборник Стефан 
Савов.

и досега-поло-

изтъкна бо
колективи 

някои хюра са преокупирани от 
тоя проблем, което лошо Гоне Григоров, отборник от 

Милевци смята, че групите, кои
то действуват изън 
ките

се отра
зява върху ежедневната работа 
и пр. При едно такова състояние 
съвсем е оправдателно възму
щението на избирателите към 
отборниците и обществено-поли
тическите организации. Той по
кани отоорниците чрез градивни 
и отговорни 
намери изход и да се превъзмо
гнат досегашните 
ежби.

има по- политичес- 
организации са главната 

пречка за правилното ръководе 
не на кадровата политика от 
страна на избирателите и Съюза 
ка комунистите.

да се отъждестви със
съюз, което се 

прави с цел да не се избере пре 
дседател.. Неотговорното манипу 
лиране на кандидата Арсов на 
миналата сесия със „своите" от
борници в полза на кандидата 
Сотиров още повече изостри по
ложението. Не е постъпно и по 
предложението да се проведе об 
щински събор и да се допитат 
събранията на избирателите но 
се търси решение в рамките на 
тесен кърг хора. Ясно ми е кол
ко отговорна е длъжността 
седател на Общинската 
на особено в

Ст. Н.Трябва да се 
осъдят групите, а не ръководите 
лите на политическите организа 
ции. При нас са надделели 
архо-либералистически 
ния и са изтиснали

разисквания Да се
ан- 

схваща 
демократи

ческото пристъпване и решава
не на проблемите. И той е 
личност чрез която ще се обезпе 
че необходимата делова сплоте-

Подготовки за оживяван 

на профсъюзната дейкос
несъгласия и

Младен Стоянович, секретар 
на Околийския комитет в Леско 
вац, каза че такова събрание е 
трябвало да се проведе по-рано 
както е направено в някои дру
ги общини. Той изтъкна че Съю 
зът на комунистите е длъжен да 
се интересува за кадровите ре
шения, което се практикува и в 
съюзните и републикански ор
гани на властта. Това е още по
вече необходимо, когато се касае 
до избирането на общински пред 
седател, защото с премахването 
на околиите ролята на общините 
става още по-важна. Той изнесе 
мнение, че досегашните канди
дати би трябвало да се откажат 
от претенциите за председател 
като се излъчи нов, кандидат 
когото да поддържат всички от 
борници и който ше допринесе 
за сплотяване на. разединените 
сили. Отборниците трябва най- 
вече да допринесат за създаване 
на делова атмосфера и акцион- 
но единство сред масите, които 
до голяма степен са нарушени в 
изборната дейнст.

Мирчо Раденков, отборник от 
Горнолисинската земеделска ко
операция заяви че много избира 
тели на събрания и в разговор 
са на мнение, че за председател 
трябва да се избере Димитар 
Янев, който успешно би изпъл
нявал тази отговорна дължност. 
Също е мнението и на Стоян 
Стоянов, отборник от Рикачево, 
който изнесе мнението на свои
те избиратели.

Панайот Дойчинов, отборник 
в групата на просветата, каза че 
щом като нито един от досегаш
ните трима кандидати не е полу 
чил необходимото болшинство 
гласове .тогава трябва да се по
търси четвърти кандидат, да му 
се даде пълна поддръжка, за да 
не се губи ценно време.

Стоичко Андонов, отборник от 
Горна Любата и председател на 
общинската камара, изтъкна че 
неуспехът да се избере председа 
тел е предмет на широки рази
сквания между избирателите в 
цялата община. Личните качес
тва и доверието и подръжката 
са главните критерии за избира
нето на председател. Дължно- 
стта на председателя е много от
говорна, но тя не трябва да се пре 
увеличава и фетишизира. Още 
не е ясно кой от двата контради 
кторни члена на общинския ста
тут трябва да се приложи за из 
бирането на председател — 186 
който предвижда просто болшин 
ство или 191 който търси бол
шинство от 2/3 от всички отбор
ници. Той заяви, че се вслушва 
в гласа на своите избиратели, ко 
ито дават пълна подръжка на 
Янев, което не трябва да значи/ 
*!С не цени останалите досегаш
ни кандидати за председател.

за

Тези дни в Босилеград се със
тоя съвместно заседание на об-

ност.
След тоБа се изясниха досега

шните двама кандидати за пред 
седател Димитър Янев и Слав
чо Сотиров. Сотиров заяви, че е 
съгласен да се отрече от канди- 
датство за сметка на четвърта 
личност, т. е. Захариев, докато 
Янев заяви че не може да се 
откаже докато има схващания 
каквото изнесе Гоне Григоров. 
Васил Захариев пак каза че мо 
же да се наеме за кандидат, са
мо ако му се обезпечи необходи
мата подържка докато на лис
тата бъде и другарят Янев.

Разискванията продължиха це 
ли шест. часа. В тях взеха учес- 
тие още Винко Андонов, Коста 
Алексов, Асен Евтимов, Стоян 
Евтимов, Любен Богославов и 
други. Някои от отборниците го
вориха и по няколко пъти, но 
никъкво заключение не можа

мисиите да се занимават с мал
ко, но конкретни въпроси, кои
то непременно трябва да се раз
решават в предстоящия период. 
Така например комисията за 
култура и рекреация е внесла

щинския синдикален съвет и ко 
мисииите му. Беше приет план 
за бъдещата работа на общин
ската профсъюзна организация, 
която в последно 
бездействува.

Изхождайки

пред 
скупщи 

провеждането на 
стопанската реформа, 
е ясно защо толкова : 
рва правото да бъда кандидат, 
още повече, че на осем гласува
ния съм имал болшинство гласо 
ве от всички отборници, а два 
пъти и 2/3 от присъстващите А 
и преди това съм бил 
ворни длъжности 
на общината

но не ми 
ми се оспо

време малко в своя план да проучи има ли 
в трудовите колективи, неграмо 
тни членове, за да се предприе
мат съответни мерки от самите 
колективи за незабавно ликви- 
дирне на неграмотноста. Съ
щата комисия ще подтикне член 
ството към активна работа и уче 
стие в

от конкретните 
условия, при които ще се про
веждат бъдещите задачи, общин 
ският синдикален съвет е обра
зувал пет вместо досегашните 
седем комисии, които ще се за
нимават с различни проблеми от 
профсъзната дейност. Сега об
щинският синдикат има следни 
те комисии: по организационни 
въпроси, културно битово 
нище, трудови отношения, ра
ботническо и обществено самоу 
правление и комисия за култу
ра и рекреация.

на отго-
като секретар 

и на други длъж- чествуването на държав
ните празници и други юбилей- 

тържества съвместно 
съответната комисия на общинс 
ката конференция на ССРН. Тя 
ще настои да организира колек
тивни екскурзии из страната и 
в чужбина и пр.

Подобни съществени въпроси

ности, каза той. ни съсСлавчо Сотир#в, отборник от 
Райчиловци и кандидат за пред
седател, изтъкна 
като кандидат под влияние 
едно число отборници след пър
вата неуспешна сесия. Съгласен 
е да се оттегли като кандидат, 
което трябва да направи и Янев 
за да се реше проблемът 
нова личност. Той добави че са 
пуснати слухове, че бъдещият 
председател ще предприеме ре- 
пресалии против ония които не 
на били за него и подобно което 
е допринесло за създаване на се
гашната атмосфера. Общинската 
скупщина трябва да се освободи 
от тия комплекси и да компен
сира изгубеното време.

След това отборникът Любен 
Арсов предложи доколкото се от 
кажат другарите Янев и Соти
ров като кандидат да се изтъкне 
само едно лице и то Васил Заха 
риев, агроном и директор на Зе 
меделската кооперация в ..Боси
леград, отборник за село Груим- 
ци. Това предложение подкрепи 
ха веднага отборниците Михал 
Чипев и Боян Апостолов. Послед 
ният изтъкна, че трябва да се 
сложи край на дейноста на по
литическите спекуланти които 
разединиха избиратели и отбор 
ници и се заканват на някои от 
борници.

Атанас Величков, отборник от 
Извор, се оплака че по негов 
адрес се оправят закани да дър
жи сметка за кого ще гласува в 
скупщината като се изтъква ко 
лко гласове кой кандидат за на
роден представител е получил. В 
такава остановка той не знае 
как да задоволи всички.

Симеон Захариев, секретар на 
ОК на СКС в Босилеград изнесе 
мнение, че още при избирането 
на представител са се създали 
групи около кандидатите, чието 
присъствие се чувствува и при 
избирането на председател на 
Общинската скупщина. Настоя- 
ванията на политическите ръко
водства да се уреди положение
то са останали без успех. Неос-

рав-
че се е явил

на

На същото заседание всички 
комисии изготвиха планове за 
бъдещата работа, които влизат 
в общия план на организацията. 
Забелязва се настояване на ко

са влезли в плановете и на оста 
налите комисии. Сега предстои 
конкретна работа за изпълнение 
на приетите планове.

да се приеме.
С една дума, становищата не 

можаха да се приближат и кон
ференцията влиза като една без 
успешна епизода в борбата за 
избирането на първия гражда
нин нд комуната.

чрез

Ст. Ст.

Стоян СТАНКОВ

След югославско-българ
ските стопански разговориПразни складовете 

за топливо^
Свърши „Седми юли" и свър

ши горе-долу навременното спа 
бдяване на населението в Дими
тровградската комуна. Докато се 
га се търси кой да поеме снабдя • 
ването, продуктите един по един 
се губят. Тези 
складът за топливо е празен. 
Топливото „ разпродадено, а но
во не се набавя, макар че сега 
му е времето. Не помогнаха нито 
заседанията, нито договорите на 
обществено-политическите фак
тори. Решение още няма.

Носят се слухове, че коопера
цията щяла да поеме снабдяване 
то, т.е. цялата търговска мрежа 
на „Седми юли". Други слухове 
споменават „Гумарата", която 
трябвало да поеме снабдяването, 
докато търговията не замогне, и 
не бъде в състояние да се орга
низира като самостоятелен цех.

Но остава едно — гражданите 
се тревожат за снабдяването, а 
времето си тече, докато се водят 
разговори и преговори. Ето, на 
склада няма нито прашинка въ- 
глища, а сега е време е да се на
бави за зимните месеци.

дни например

Тези дни с завършено заседанието на Смесената комисия 
за стопанско н техническо-научно сътрудничество между Юго
славия и България. При това бе утвърдено, че съществуват ус
ловия за разширяване на промишлена кооперация, стокообмен 
и съобщения между двете социалистически страни.

Българският миниситър на финансите Попов и членът на 
Съюзния изпълнителен съвет Нсоршгич по преме на подписи- 
ване на Протокола за стопанско и научпо-техническо сътруд
ничество между СФРЮ и НРБ.М. Б.
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КАК САМОУПРАВЛЯВАМЕ 

И РАЗПРЕДЕЛЯМЕ<0) ш шш, XI © те

КОГАТО СЕ ПИЕ, А НЕ СЕ 

ЗНАЕ КОЙ ЩЕ ПЛАТИ
колектив. В изострените уловим 
на стопанисваме когато „Град
им" получава Еече конкуренти 
на една територия, на която до
сега беше сама, такова отноше
ние към кадрите може да им се 
отмъсти.

Ония пък, които бяха за пред 
ложението па съвета, не може
ха много да кажат в защита на 
своите становища. От разисква
нията може да се заключи, че не 
гледат с добро око на увеличава 
не разликата между личните до 
ходи на неквалифицираните и 
квалифицираните, както и на ад 
министративния персонал, който 
считат за непроизводителен, т.е., 
че живее на тяхна сметка.

Гласуването показа, че това 
трябва да бъде предмет на идей 
но-политическо проучване в тру 
довата организация. За предло- 
жемието на Управителния отбор 
са гласували 33, а за предложе
нието на работническия съвет— 
32. Двама са се въздържали. 87 
работници или апстинирали, или 
не са дошли на събрание. За само 
управителната практива в „Гра 
дня“ това е по наше мнение, 
въпрос на който трябва да се 
даде първостепенно значение в 
изграждането на отношенията. 
Значително малцинство, един 
„окърнен“ работнически парла
мент в това предприятие реша
ва така, като че на събранието 
са лрисъствували всичките 150 
заети работници.

Един работник е предложил 
засега всичко да остане по ста
рому, все докато не се намери 
такава работа, която ше гаран
тира заработка, а след това да 
се види какво може да се раз
пределя. По предложението не 
е гласувано. Жалко, че е оста
нало незабелязано.

Всичко изглежда в духа на са 
моуправителните принципи. Оба 
че сериозна забележка правиме 
на подготовката на колекти
ва за такова решение. Събра
нието е свикано на бърза ръка, 
а работниците не са имали 
преглед на основните заплати по 
предложението на двата органа 
на управлението. Ясно е, че ако 
имаха по-подробни информации 
за предложението на двата ор
гана, сигурно щяха да видят, че 
в предложението на Управител
ния отбор нещо е прикрито. По
точно, увеличаването на основ
ните заплати до размера на ми
налогодишните средни лични 
доходи не възлйза на 20 на сто 
от миналогдишните основни за
плати. Средният личен доход на

директора е възлизал на 121.020 
динара, а според предложение
то на Управителния отбор тазго 
дишната основна заплата ще въз 

'лиза на 124.000 стари 
Според приетото 
техническия директор ще 
по-гол яма 
6.936

Третата точка от дневния ред 
ма събранието но трудешите се 
от предприятие „Граднн“ в Ди
митровград е:

— Предложение па управител 
мия и работническия съвет за 
увеличение па основните запла-

динара. 
предложениеХубаво нещо о след успешно завършване на една работа 

хората да се съберат и да се провссслнт. По още по-добре би би
ло след едно такова другарско увссслис сметките да се уредят 
за Да бъде всичко по народната „Пиено — платено“.

Но не така са постъпили другарите от управителния съвет 
общинския фонд за пътища в Босилеград. Или по-точно, те 

еа организирали банкет, консумирали над 36 хиляди стари дина
ра от средствата на фонда, който управляват, но не могат да 
платят сметката от тия средства. Работата не е там, че във фонд нп 
ма пари, защото той е най-богатият общински фонд, но че сре
дствата от същият не могат да се харчат за такива цели.

Още в началото на годината управителният съвет е приел 
финансов план за фонда, според който средствата са строго раз
поредени за кои цели и обекти щс се израсходваг. Планът е у- 
строен в духа на законните предписания, които уреждат тази ма
терия. И в същия пито има пито би можало да има раздел ..за 
репрезентация“. А това е съвсем в духа на стопанската рефор-

разпиляване па обществените средства.

има
основна заплата за 

динара от осъществения
ти.

Предложенията за. които се е 
гласувало се съгласяват с това, 
че трябва да се увеличат основ
ните заплати. Разликата е само 
в това, как да се увеличат. Уп
равителният съвет е предложил, 
миналогодишният размер На 
личните доходи да бъдат тазго
дишните основни заплати. Раз
ликата ме и малка. Именно в мо 
тивирането на предложението 
на Управителния съвет е каза
но, че сега ме става дума за уве 
личеиие на личните дохода („за 
платите“, както се чуваше на 
събранието), а само за основни- 
те заплати както глобално е из
насяла 20 на сто миналогодишна 
та основна заплата. Работниче
ският съвет, пък ме се съгласил 
с топа. Предложено е на всички 
без оглед на специалностата, за
лягане на работното място и от
говорността, основната заплата 
да се увеличи с 9.192 динара.

Двете предложения на събра
нието намерили спои поборници 
Онези, които били за предложе
нието на Управителния съвет се 
противопоставяли на тези, които 
предлагали ма всеки еднакво да 
се даде и да се прави „уравни- 
ловка“, като по този начин се 
стимулира и меспециалистичес- 
ката работна ръка, а специалис
тите, организаторите на произ
водството и тези, които най-мно 
го допринасят се дестимулират. 
Именно, работническият съвет 
предлага квалифицираните, ви
сококвалифицираните и специа
листите да получават по някол
ко хиляди динара по-малко от ос 
новната заплата, отколко е мина 
логодишния размер на личните 
доходи. От друга страна катего
рията на най-низките квалифика 
ции с увеличението на личните 
дохода за 9.1Р2 динара получа
ват повече от 1.500 до почти 
3.500 динара, отколкото са били 
миналогодишните им лични до
ходи. Работническият съвет пре 
длага всъщност мерки, които 
ще изгонят и инак малкия брой 
способни и квалифицирани кад 
ри. Да припомним само случая 
за стипендирания юрист, на 
който този същия работнически 
съвет даде ..виза“, че може да 
търси работа с диплома в джо

ба си, която е финансирал този

доход, а според 
предложението, което не е прие 
то имал по-малко от 5.172 
нара. Квалифицираният електро 
Техник ще има по-малко 292, а 
според предложението, което не 
е прието 1.524 динара. Във все
ки случай 
основните заплати

среден личен
на

ди-

увеличаването на 
с 20 на сто 

болшинството членове на орга
низацията довежда в по-благо
приятно материално положение.

Нито едното, нито Другото
предложение не държат сметка 
за възнаграждаване на произво 
дителите. Ако е трябвало нещо 
да се вземе предвид тогава сред 
ните миналогодишни лични до
ходи са трябвали да означават 

диференция във въз-

ма, която отрича всяко
Това изглежда не с било напълно ясно на управителния 

фонда, който след проведеното заседание от 13 май тази
„скромен гуляй" за членоветесъвет на

годила е решил да се папарви един 
на фонда и някои гости при условие сметката да не излезе по- 

50 хиляди динара. Оправдание е намерено в отказванетовече от
на присъстващите от пътните и дневни на кои го са имали право. 

Обаче Службата на общественото счетоводство в Босиле- 
изплати въпросните 36 хиляди динара, защо- 

финансонвя план на фонда. Към ис
кането на управителния съвет са приложени четири сметкораз- 
гиски от които се вижда, че трябва да се платят три агнета, 10 
килограма хляб, 60 бутилки бира и две литра коняк.

Службата за обществено счетоводство е връщала
управителния съвет на фонда за пътища, 

сметката. И ако това

някаква
награжданането на труда, 
наше мнение най-добре е било 
ограните 
да предложат на колектива и- 
менно това, като 
онсозиа заплата. В това вижда
ме и причината защо голям брой 
работници съвсем незаинтересо 
вано приеха такъв нач на ра
бота иа органите на самоуправ
лението.

Да заключим. С това, че са
моуправлението осигурява непо
средствена власт на производи
теля над средствата за произво- 
ството, работническата класа и 
трудовия 
положение на отговорен органи
затор на производството, и се 
дава еъзможност най-непосред- 
стзено да се установяват реални 
отношение между производство-

По

град кс е могла да 
то няма такъв раздел във

на самоуправлението

тазгодишна

вече

два пъти искането на

членовете за дневни. Наистина.,А съвсем на място 
та, които би били заплатени на 
банкетат би бил по-скромеп но и сметката чиста и законите не 

А последните трябва най-много да ее зачитат > 
самоуправлителни органи, какъвто е и

нарушавани, 
спазват от колективните 
въпросния управителен съвет.

съвет се поставят в
Ст. СТАНКОВ

I

ИЗ ОБЩИНСКИЯ ПРОФСЪЮЗЕН СЪВЕТ то и разпределението и вънаг- 
според труда. Сраждаването 

това се мери идейно-политиче-Анализ на самоуправлението 
н разпределението ската зрелост на обществено-по

литическите сили в тази трудо- 
организация и на хората, 

в нея. Стова се мери самоупра- 
вителната способност на органи
зацията и на колектива. Ако е 
така на подготовката на реше
нията самоуправителният орган 
трябва да се обърне пълно вни
мание и процедуралната посъти 
пка не може да се схване като 
формалност.

ва
положението в областта на са
моуправлението и разпределе
нието в комуната и ще се изгот
вят решения, с които да се на
правлява акционното единство 
на обществено-политическите си 
ли в областта на тези проблеми. 
Тези решения ще изготвят съвме 
стно общинският профсъюзен

Комисията за стопанско разви
об- 

е из
тие и самоуправление при 
щинския профсъюзен съвет

материали за състояни-готвила
ето на разпределението и самоу
правлението в предприятията и 
учрежденията в комуната. Въз 
основа на тези материали ще се 
изготви анализ на положението 

важни области на стопан съвет, камарата на трудовите 
общности при ОС и представите
ли на обществено-политически-

М. Б.

в тези
ския и обществено-политическия 
живот. До края на месеца 
основа на анализа ще се прецени

въз
М. Бакнчте организации.

и прива“, срещу които англо-аме
риканският флот би бил абсолю 
тно беззащитен по онова време. 
Интересни са и торпедата от т.н. 
„птича серия“: „Чучулига“, „Со
кол“, „Фазан“, „Паун“. С голяма 
точност при стрелбите се отли
чавали торпедата „Форел“, „Зла 
тна рибка“ и „Кит“.

Интерес представяват подвод
ниците „бебата“, които са били 
изпробвани на езерото и чиито 
образци са на дъното. Предна
значението им било да действу
ват в крайбрежни води и по ли
ниите на англо-американските
флотски комуникации. Съвсем 
малко по размер, управлявани' 
от един човек, снабдени с напра 
влядеми торпеда тип „Акула“ и 
„Делфин“, те са щели да бъдат 
наистина в състояние да преди
звикат сериозно разстройство на 
флотските комуникации. Подво
дниците „Бобър", „Саламандър“ 
и „Щука“, снабдени с ракетни 
снаряди, е трябвало да бъдат из 
ползувани за бомбардиране на 
Ню Йорк. За щастие, когато те
зи оръдия били готови, герман
ците се оказват откъснати от 
морето, а в голямата суматоха 
през последните 2—3 месеца на 
войната и дума не можело Да 
става ва серойозното им произво 
дство. Но ето и нешо любопит
но: при целия този арсенал фло 
тските офицери следвали Хите- 
ровите астрологически и окулт
ни методи. В место да си служат 
с радара, те взимали картата на 
Атлантическия океан, поставяли 
на нея оловно корабче, а над 
нея махало на тънък конец. На- 
където се отклонявало махалото 
— там търсили конвоите.

(следва)

стражеви постове, телени и ми
нни заграждения. В бившите хоПоследната надежда тели се разполага персоналът: 
ръководителят инженер Месер- 
ман, килският инженер Келер, 
ръководителят на Физико-хими 
ческия институт д-р Детерман,

на хитлеристите
инженерите Пихлер, Майер и 
други. Дори в дните, когато 
фронтът неумолимо приближава 
„Алпийската крепост", а Хитлер 
се самоуби, фанатиците инжене 

работят

Тайните на езерото Тьоплиц — Докъде бе стигнал „ура
новият проект?“

чката на пресичането си трябва
ло да възпламеняват определена

известна и по това, че е един
ствена от военните години не
съдържаща нацистка доктрина 
и политически лозунги.

Резултатите не закъсняват. По 
мнение на видни английски и а- 
мерикански експерти немските 
постижения в областта на въз
духоплаването по правило са на 
дминавали англо-американски
те, а ако германците са имали 
възможност да пуснат в серийно 
производство създадените в края 
на войната реактивни изтреби
тели това би било катастрофа за 
тромавите „летящи крепости". 
Голямо постижение било реали
зацията на проекта „Пьонемюн- 
де" с ръководител Вернер фон 
Браун, плодове на който са свръ 
хзвукоЕите управляеми снаряди 
„Фау-1“ и вдигналите в края на 
1944 г. изключителен шум „Фау 
-2“, с които Германия щеше да 
реши проблема за пренасяне на 
ядрени заряди, ако нейните уси 
лия в тази насока бяха увенчани 
с успех.

Голямо постижение на кон
структорите са били ракетите 
земя-въздух „Шметерлинг“, но 
възможности за нейното внед
ряване в производството липсва 
ли, защото дълго време група 
инженери работили безрезултат 
но над устройството, излъчващо 
синхронно два лъча, които в то

на възмез-Тайните „оръжия 
дието“! От 1943 година насетне, 
колкото по-очевиден става зале
зът на Хитлеровото военно мо
гъщество, толкова по-гръмки са 
Гьобелсовите заплахи с „оръжи- 

“ И когато

ри денонощно над
оръжия, чиито образци, извле
чени от дъното през 1963 година, 
накараха да настръхнат

цел. N
В средата на октомври 1963 го 

дина 300 австрийски полицаи и- 
золираха езерото Тьоплиц в Ба
варските Алпи от външния свят. 
Много се писа за тайните архи
ви на СС, за фалшивите пари и 
други документи, намерени в 
извлечените от дъното стомане-

косите
на англо-американските експе-ята на възмездието .

изглежда изгубено, към 
„Фау-1“ и

рти.,всичко 
Лондон
„Фау-2“. Това позволява да въз 
кръсне легендата за германско
то научно превъзходство и с нея

В алпийската работилница би
ват създадени артилерийски сна 
ряди с калибър 170 мм, но специ 
ален водещ пръстен ги прави го 
дни за 240 мм оръдия. Дължина 
та им била от 2,2 до 3,6 м, тегло 
то — от 180 до 1.000 кг при силно 
завишено осколочно действие. 
Стреловидната форма на стаби
лизаторите гарантирала устойчи 
вост при полета, а специалната 
бойна глава давала възможност 
за разрушаване на всякакви 
фортификационни съоръжения. 
Към тези снаряди е правен опит

полетяват

ни сандъчета, а твърде оскъдни 
са сведенията за някои други 
„находки". Като се има предвид, 
че бе изследвана само 12 на сто 
от територията на езерото, на
мереното не е малко: водолази
те извлякоха части от 
двигатели, неизвестни образци 
снаряди, части от инсталации за 
изтрелване ракети. Два огромни 
предмета привлякоха внимание
то на експертите 
извлечени от дъното 
невъзможно...

На брега на езерото през 1944 
година, е била пренесена флот
ската научноизследователска ла 
боратория от Кил. Макао 
разполагащи със средства на 
Гьоринг, военноморските сили 
успяват да привлекат на рабо
та няколко способни 
да създадат добра организация. 
Езерото се превръищ в експери 
ментален полигон, 
външният свят с гъста мрежа от

и надеждата.. .
Какво притежаваше наистина 

техниката на фашис-науката и 
тка Германия в навечерието на 
капитулацията?

Най-добра организация и най- 
високи постижения успяват да 
отбележат германските военно
въздушни сили. По начало вой
ната започва със значително пре 
димство на немците в областта 
на аеродинамиката. Комитетът, 
ръководен от Гьоринг се състо
ял от хора, подбрани според 
способностите, а не според пра-

ракетни

но да бъдат
се оказа

да се приспособи ракетен двига
тел. Инженерите от военномор
ския флот успели да изстрелят 
експериментални торпеда (про
тотип

и не-
воверността им към фюрера. 
Изключения не са липсвали, но 
това са били второстепенни фи
гури. Движеша сила бил Адолф 
Баумкер — отличен организа
тор, автор на книга за проблеми 
те на изследователската работа,

„Поларис“) 
от дъното на езерото по цели, по 
ставени -на върховете на недале
чната Мъртва планина. Били 
давени самонаправляеми 
да „Т-5“ с наименувание

на днешнияучени и

съз 
торпе- 

„Ко-
откъснат от
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босилград ПРЕДСТОИ НИ РЕКОРДНА 

ЖЪТВА
■

ЗАСТОИ В РАБОТАТА НА 

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
Успешното провеждане на ре

формата предпочита и местните 
оощности да изпълняват своята 
роля в по непосредственото 
ществяване на 
те права и длъжности ; 
нието във всички области 
то служат за

■
Ш

■
3

Чака се към пет милиона 
тона зърно

в
■
■
а Т
з

Преценките за реколтата на е- 
чемика, овеса и ръжта са, че и те 
зи култ5гри ще дадат зърно ка- 
кто

Според евиденцията в Служба 
та за обществено 
До 1 юли тази 
кущи сметки следните местни 
общности: Груинци, Горна Ръжа 
на, Голеш, Райчиловци, Долно 
Глъмино и Назърица.

През настоящата

Специалистите казват, че ре
колтата ще бъде на миналого
дишното равнище. Разбира се те 
зи преценки се дават при усло
вие, че времето до края ще бъде 
благоприятно.

Тази година в цяла Югославия 
са засети с пшеница 18.320.000 де

ните 17 в бъдеще трябва да се ш 
формират 37 местни общности. ■ 
И тука спряха дискусиите за тоя ; 
проблем. Протоколите се доста- ■ 
виха в общината и тамо чакат ■ 
да се постъпи по предложенията ■

счетоводство 
година нямат те- миналата година. С ечемик 

3.520.000 декара, т. е.
осъ-

самоуправителни са засети 
420.000 декара по-малко от мина 
лата година. Такова е положени 
ето и при останалите култури.

Статистическите данни показ

на населе 
кои-

задоволяване на 
всекидневните им нужди. По та 
къв начин гражданите 
та общност поемат

на събранията на избирателите 2 
и ССРН, който изцяло поддър- ! 
жа такова решение, което е в 2 
духа и на реорганизацията, из- 2 
вършена в него.

Обаче изборната активност в 2 
Босилеградско, която още не е 2 
приключена — не е избран пред 2 
седател на общинската скупщи- 2 
на, задържа неоправдано и неот 2 
говорно акцията около реоргани 2 
зацията на местните общности. “ 
Вниманието отвлякоха кадрови- 2 
те решения, а съществените про 2 
блеми се пренебрегнаха. Тая ат 2 
мосфера още повече пасивизира 2 
местните общности, които и до- 2 
сега не са били активни.

А в тази насока предстои обе | 
мна и сложна работа и на Об- ; 
щинската скупщина и на органи 
зациите на Социалистическия к 
съюз. Толкова повече, че тази = 
година е провъзгласена за „годи ; 
на на акциите на местните об- » 
щности“ в цялата страна. А ■ 
шест месеца от годината изми- я 
наха, без нещо да се предприе- * 
ме ... •

година разде 
лът в разходите на общинския 
бюджет, предназначен за помощ 
на местните общности възлиза 
на 3 милиона стари динара. Те
зи средства съгласно 
на общинската 
бъдат разпределени 
яка местна общност 
по 150 стари динара за 
член. Това решение 
справедливо от миналогодишно
то, но дано и то не се провали. 
Защото на босилеградските 
ни общности предстои 
зация и толкова повече бъдещи 
те общности ще имат 
финансови средства.

ват, че напоследък все повече сев местна
част от пра

вата и длъжностите на общинс 
ката скупщина. В дейността на 
тия самоуправителни общности 
преобладава социалистическа со 
лидарност и Езаимна помощ на 
сдружените граждани.

Досегашните

2
I

■ --Р
решението

скупщина ще
така, че вс- 

ще получи 
всеки 

е много по-
успехи показват 

че развитието и работата на мест 
ните общности в босилеградска- 
та община не вървят 
нуждите и интересите на граж
даните. Дори в някои 
влияние и не се чувствува. А 
проблема във връзка с оживява 
нето на работата на местните об 
щности

в крак с
мест

реорганисела тяхно
а

нужда от

На последните събрания 
бирателите през миналата 
на беше разисквано и 
ботата и организацията 
ствуващите
Избирателите почти във 
села се изясниха че най-целе
съобразно е всяко село да има 
своя местна общност. Това фак
тически значи вместо досегаш-

е разглеждан 
пъти на заседанията на общин
ския отбор на Социалистическия 
съюз и в местните организации 
на ССРН, както и на сесиите на 
общинската скупщина и събра
нията на избирателите. Но -за 
съжаление, много полезни реше 
ния на споменатите форуми не 
са намерили съответно приложе 
ние в практиката.

Разискванията за

аповече на из
5годи- 

върху ра
на съш.е 

местни общности.
всички

а

2 На полетата във Войводина
Стоян СТАНКОВ

създаване 
на местни общности в Босиле
градско
на 1964 година в организациите 
на ССРН.

През есента 
събранията на избирателите се 
изясниха за създаване на 17 ме
стни общности.

Местните общности в Босмле-

кара. Това значи, че можем да 
получим общо към 4,6 милиона 
тока пшеница, колкото сме по
лучили миналата година. В обща 
ствените стопанства от засетите 
3.950.000 декара може да се оча
ква среден добив от 380 килогра 
ма от декар, а в частния сектор, 
който има над 14.370.000 декара 
се очаква среден добив 210 кило 
грама от декар. Най-голямо ко
личество зърно се предвижда да 
получи Войводина, където мина
логодишният добив 
на 340 килограма от декар.

Както през миналата година, 
така и сега за големите добиви 
ще влияят високородовите сор
тове пшеница, които все повече 
се засяват в обществения и час
тния сектор. Сега с високородо
вите сортове за засети повече от 
75 на сто от площите. Това зна
чи, че в цялата продукция зър
но от тези сортове 
лява 85,2 .на сто.

увеличава производството на 
пшеница. През 1959 година с 
пшеница са били засети 
21.300.000 декара. Миналата го
дина са били засети 20.000 дека
ра повече.

Но самото увеличаване на пло 
щите не е важно мерило. По-ва 
жно е това, че производството и 
добивите са се увеличавали, а 
това е дало възможност от по- 
малко площ Да се получава по
вече зърно. През 1959 година са 
получени общо 413.000 вагона 
зърно, а миналата година 500.000 
вагона, макар че са засети 
3.000.000 декара по-малко. За по 
яснение трябва да приведем и 
следните данни: през 1959 годи
на от декар са получени 194 ки
лограма зърно, а миналата годи
на — повече от 250 килограма 
от декар.

гзапочнаха в началото

ТЪРСЕТЕ НОВА КНИЖКА — БРОЙ 4 НА

СПИСАНИЕ ЗА ПУБЛИЦИСТИКА, НАУКА, ЛИТЕРАТУ
РА И ИЗКУСТВО„МОСТ“

същата година а

В този брой: К. ЦЪРВЕНКОВСКИ: За равноправието 
на езиците у нас; С. ВАСИЛЕВ: За педагогическо-психо
логическата служба в основните училища; Д. ПЕТРОВИЧ: 
Перуника (Ботаническа инкарнация на древното славян
ско божество като собствено име в Тимошкия край); С. 
НИКОЛОВ: Прелом (разказ); С. ЯНКОВ: Стихотворения; 
М. НИКОЛОВ: Пред сърп (разказ); М. МЛАДЕНОВ: На
родни песни от Димитровградско; Д-р ДЖ. ИГНЯТОВИЧ: 
Нови данни за рождената дата па Любен Каравелов; ДНЕ
ВНИК; БЕЛЕЖКИ; КНИГОПИС; Художествени прило
жения от Д. ДОИКОВ, скулптор.

Цена на отделна книжка 2 н. динара. Заявки приема 
„Братство“, Ниш, Вождова 11.

градско започнаха с работа от 
август 1965 година. Още от на
чалото работата идеше трудно 
при повечето от тях, защото ня
маше опит, нямаше финансови 
средства и интерес при техните 
съвети, от чиято инициатива и 
приемчизост зависеше успешна 
та им дейност. Общинските слу 
жби в съдействие с общинския 
отбор на ССРН подпомогнаха 
общностите при изработването 
на статутите им, с които се уре 
ждат правата и длъжностите 
на същите.

възлизаше

ЧЕТЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ „МОСТ“. БЪДЕ
ТЕ НЕГОВИ СЪТРУДНИЦИ. ПУБЛИКУВАНИТЕ ТРУДО
ВЕ СЕ ХОНОРУВАТ. ще състав-През 1966 годна съгласно ре

шението на Общинската скупщи 
* на всяка местна общност трябва 
да получи из общинския бюд
жет, по 52 хиляди стари динара 
за най-основните нужди. Обаче 
нито една местна общност не е 
получила тези средства, понеже 
не са реализирани всички при
ходи в бюджета. Изключение 
е направено с местната общност 
Горна Любата, която е получи
ла 156 хиляди динара, за да пла

У
Нашенци за себе си и родния край

автор на книги
ти дългове от предходната годи
на. От средствата на 
самооблагане на местните общ- 

678 хиляди

Втората книга съдържа инте
ресни явления из областта на ге 
ографията. В нея са записани и 
систематизирани най-интересни 
дани от целия свият. Книгата 
съдържа 640 понятия. Тя нема 
претенции като принос в геогра 
фската наука, но с изнасянето 
на най-интересните неща и бе
лежките за градове, държави, 
покрайнини дава възможност на 
читателя на твърде лек и достъ
пен начин да се запознае с гео
графията на света.

Трета книга съдържа бележки 
за изтъкнати исторически лич
ности и най-важни събития от 
историята на човечеството.

И тук авторът без претенции 
да даде биографии на историче 
ските личности в 240 понятия бе 
лежи онова, което рядко може 
да се прочете на друго място. И 
тук авторът дава дани за Чехов, 
Архимед, Пушкин, Нобел, Волт 
и други хора на науката и изку 
ството. Написана на така. достъ
пен и забаве незик, читателът 
трудно оставя книгата, докато не 
я прочете.

И четвъртата книга съдържа 
интересни неща из областта на 
природата, науката и техниката. 
В 12 раздела той говори за все
лената, слънцето, земетресения
та, вулканите, атома, сателитите. 
На края на книгата има раздел

който започва с „Най“, 
поглавие може

местното В това- 
да се намерят 

с най — 
книга, най-голям 

мост, най-голям град, най-голям 
часовник и тн.

— За да постигна този успех 
преди всичко ми дава възмож
ност любовтта към книгата и че 
тенето. Трябва да кажа, че пре
ди да започна да работя в РР в 
Ниш, аз работех в Белград на 
подвързии на книги, само да 
бъда по-близо до книгата. И се
га и когато имам най-много ра
бота, аз не завършвам моя 
без да прочета нещо и забележа

ности на отстъпени 
динара, които са реализирани 
от следните общности Босиле
град — 161.000 динара, Д. Люба-

неща които започва 
Най-голяма

та — 115.000, Дукат — 151.000, Г.
135.000, Плоча — — Печатате ли 

книги?
— До сега съм,обнародвал само 

няколко издания ма книгата ми 
„Мисли на велики хора“. Едно 
издание на същата книга

някои своиЛюбата (
110.000 динара. Някои местни об 
щности не са могли да превзе- 

. мат тези средства понеже не се 
потрудили да открият 
сметка при Службата за общес
твено счетоводство, въпреки без 
успешните настоявания от Об
щинската скупщина. Това е ед
на сериозна небрежност на съве 
тите на местните общности в ня

ден,Кирил Михайлов
текуша за моите книги. При това полз

вам целия печат.
Двадестгодишния труд е 

Кирил Михайлов от село Ресен, 
Босилеградско най-сетне е въз
награден. Четири книги из обла 
стта на географията, историята и 
няколко технически наръчника 
чакат издател. Кирил обаче не е 
доволен от това, той продължава 
да работи.

Когато преди двадесет години 
започнал тази работа той не ечи 
тал, че това работи да печата, а 
за свое лично образование. По- 
късно у него се явила страст да 
събира интересни неша из обла
стта на науката и да бележи ми 
сли на велики хора. А когато 
имал достатъчно материал, той 
започнал да го систематизира. 
По този начин започнали да се 
оформяват неговите книги, кои
то днес са готови и чакат изда
тел.

на
Всичко ново, 

което, считам, че ми е нужно, аз 
го преписвам или изрязвам и по 
ставям на своето място в моите 
книги.

изле-
зна под заглавие „Мозайка“. То 
ва беше преди няколко 
Всичките книги са

години, 
изчерпани. 

Около печата и разпростране
нието сам се занимавам. Сега

кои села, която ги е лишила от 
толкова необходимите финансо
ви средства. _____________________

На края другаря-Кирил Миха
йлов ни показа няколко наръч
ника за поправка на телевизо
ри и електротехнически наръч
ник. Не е изоставил и предприя
тието, в което работи. Подготвил 
е за печат Информативнотехни- 
чески наръчник за Електроната 
индустрия в Ниш. Върху тази 
книга работил повече от пет го
дини. Тя съдържа кратка исто
рия на фабриката, данни за вси 
чки произведения на фабриката, 
рисунки и технически обяснения 
и представлява малка енцикло
педия на РР фабриката в Ниш.

Висококвалифицираният рабо
тник Кирил Михайлов е станал 
автор на няколко книги, благо
дарение на любовта към книга
та и дисциплината в работата.

В. Николов

обаче търся издател за приготве 
ните книги, защото много е тру
дно да се занимавам с изда
телство.

— Как работите върху споите 
книги?

— Аз съм зает в Електронна
та индустрия в Ниш. Тук работя 
от откриването на фабриката. 
Сега в момента работя върху о- 
правка на телевизори. Тук съм 
много зает, дори и след обед ме 
викат на работа. Но все пак аз 
имам едно правило към което 
строго се придържам. Колкото и 
да имам работа, не изпускам ни 
то един ден да не забележа не
що за моите книги. .

—Какъв е Вашият метод на 
работата?

д. тлъмино
ИЗКУПУВАНЕ 

НА РАКИЯ
Долнотлъминската земеделс

ка кооперация „Напредък" е из
купила повече от три 
сливова ракия и цялото количе
ство е продала на земунското 
предприятие „Навип".

На земеделските производите
ли ракията е плащана 12 дина
ра един градус.

Счита се, в тлъмински район 
има неизкупени оше 50.000 ра
кия, но тя не може да се приеме 
от „Навип“ и кооперацията ще 
търси друго предприятие.

вагона

Първата книга под заглавие 
„Искра на мъдростта“ съдържа 
мисли на велики хора, афориз
ми и гатанки. В тази книга по
азбучен ред са записани мисли 
иа боо автори. Тези мисли са раз 
пределеии в 12 групи според ес
теството си. Тук са разделите — 
мисли за природата, междухор- 
ските отношения, за брака, се
мейството, и пр.С. Ст.
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Запис от Клисура На тема: специалисти да или не\

ОКОЛО „ТУРСКАТА КУЛА“ Фабрика с отворени 

врати за специалисти
Та тоип с измъчен, печалбар- 

ски край. Осемдесет на сто от 
мъжте отиват в печалба, 
ните остават да хранят добитъ
ка, да сеят овес и ечемик, кар
тофи и да чакат старейшините 
им да се върнат от далечните 
краища и донесат пари за дру
гото. Мъжете отиват, а жените 
остават. Тази година в учили
щето в Клисура завършили 80 
ученици и ученички. Всички се

Насред клисура — „Турска ку 
ла" — под защита на държава
та. Исторически паметник. Пре
ди две години е изглеждал малко 
по-другояче. Зъбът на времето 
сериозно е нагризал този памет
ник. Малтерът вече се рони. А 
в Клисура и Сурдулица споме
нават този паметник като тури
стическа атракция, която 
се отпори граничния преход при 
Стрезимировци, ще привлича 
туристите да видят този необик 
новен исторически свидетел от 
преди три века. Говорят за ней
ната поправка, за консервира
нето й, а пари — нито за попс
ка яхния.

Като че общата акция е чест 
за всеки отделен човек...

Училището е построено от 
предприятието „Зидар" от Сур
дулица. През първите дни пред
приели мерки за пазене на ма
териала и алата. Поставили и 
нощна стража. Клисурчани им 
се смеяли. „Защо Н1е ви е стра
жа? Защо мъчите хората. Нека 
си спят мирно“, казали им. „Ме

Новите условия на стопанисва 
нето за много неща и прояви 
обърнаха на светло и другата 
страна на медала. Сега става съ 
веем ясно, че разписваното ла 
конкурси от някои органи на са 
моуправлението е само паста, е 
която сс мият зъби, етикети, ко
ито показват усвоените принци 
пи, йогато става дума за специ- 
алистическо оборудване на фаб
рика и други стопански и тру
дови организации. Важно е било 
да се каже, че на конкурса не 
се явил нито един специалист и 
с това всичко било решено. И 
по-рамо работническият съвет 
на индустрията за гумени произ 
Бедения „Димитровград" е разпи 
свал няколко конкурси и едва 
привлекли по някой необходим 
технолог и други специалисти. 
Още повече и тези, които идва
ли не са се дълго задържавали, 
отивали са и търсили по-подхо
дящи условия, които има в по- 
голямо число трудови организа
ции. Защото, покрай другото да 
кажем, технолозите са тър
сени кадри. В края на краища
та разпиеването на конкурс не 
значи и отваряне пратите за сне 
циалистите.

Реформата е наложила по-ос- 
•гри условия на стопанисване,, а 
с това същевременно подчерта
ва, че технолозите са тези, без 
които не може да се замисли це 
лостния процес на производство 
то, организацията на труда, про 
дуктивността, качеството на про 
изведенията и всичко онова, от 
което зависи конкуренцията на 
гумените произведения 
ното пробиване на чуждестра
нния и домашния пазар. Органи 
те на управлението на Димитров 
градската гумара, бързо разбра
ли, че е отзвъняло на импрови
зацията „разписали сме конкурс, 
но никой не се явява“. Преди то
ва ревидирали условията на кон 
курса, а след това тръгнал на по 
ход за технолози и други висо- 
коспециалистически кадри. С из 
менение на правилника за лич
ните доходи е направено толко
ва, че още на първия конкурс 
се явили толкова специалисти, 
колкото са сега са необходими. 
С' правилника е решено лични
те доходи на дефицитарките кад 
ри да се определят чрез споразу 
мение, а за работните места в

техническия сектор, душата ня 
предприятието, се движат от 140 
до 250.000 стари динара месечно. 
За тях, са обезпечени и кварти
ри и е установена възможността 
за специалистическо усъвършен 
стиуване в страната и чужбина, 
а освен това се дават и други ня 
кои облекчения.. „Гумарата" е 
схванала, че на кадрите, които са 
им необходими и в условията на 
конкуренцията „на пазара на ка 
дри" трябва да им се пред
ложат условия които ще ги при
влекат. Пресметнали условията 
и възможностите си, премерили, 
решили и не се излъгали. Схва
нали са, само конкурсите не от
варят вратите на фабриката за 
конкурси на специалисти, а ус
ловията, които предлага кон
курса. Ето с това показали она
зи друга страна на медала на 
конкурсите, същността на проб
лема и прозрачността на импро
визацията на1 самото бявяване на 
конкурса.

Благодарение бързото разбира 
не хода на реформата и репер- 
кусикте, които са произлезли и 
които ще предизвикат на плана 
на производството изобщо, при 
което технически-научните кад
ри имат една от първокласните 
роли, индустрията на гумени 
произведения в Димитровград за 
доста кратко време е успяла да 
заем шест технолози с висока 
специалистичсска квалификаця 
специалистическа квалифика
ция и за пръв път комплетира 
Отделението за развитие и усъ- 
пършенствуване на производст
вото. Това във всеки случай зна 
чи, че вътрешните процеси в 
производството и в отношения
та ще възприемат динамика, ко 
ято отговаря на съвременното- 
индустриално предприятие. А 
когато се каже това, се има 
предвид не само намаление се
бестойността на всяко произве
дение, превземане на индустри
алните дисциплини, качествени
те произведения и подобно, а и 
ка справедливото разпределение 
според труда по-големи личини 
доходи и за специализиране и 
модернизиране на предприятие
то и съдействието и интегрира
нето с други подобни предприя
тия, засновани на определени и— 
кономически отношения.

Же-

ако

Около кулата са накацали ня
колко къщи — старн и нови, и 
в тях днес живеят над сто жи
тели. И няма повече. А това е
център на всички села и маха
ли в този район. Клисура може 
да расте само на височина. Та
ка е направила. Ще помислите, 
че това са многоетажни сгради. 
Не, новите
по бърдото. Сече са 
там се поставят темелите на но 
вите къщи. Ето например ново
то училище е изградено на са
мото бърдо. На отсрещната стра 
на на циментовия мост е здрав
ната станция. Населението 
изградило. Само, със собствени
те си ръци, със събствената си 
пот. Оставили място 
лючване на рентген, който още 
не е купен. На Пътя към Стра- 

чешма.

сгради се изкачват
гората и

я е Ученическата кооперация в Клисура

жду нас няма такива да открад 
нат нещо“, 
съмнително и недоверчиво кла
тели глави, гърчили рамена и 
накрая се уверили в това, какво 
им говорили местните жители. 
На градежа вече нямало стра
жа. Нито сламка не изчезнала. 
После на това се смеели и съоб
разителните хора от „Зидара“.

М. Бакич

и за прик- запмеали в други училища или 
отишли да учат занаят, и моми
чета, 35 от тях се записали в 
други училища. Това е ново за 
клисурчани. Но и самите роди
тели сега по-другояче гледат на 
бъдещете на своите женски че
да. Мъжкото дете, ако остане 
без образование, ще се справи 
как да е, но женско дете, ако 
остане без образование, няма да 
може да се омъжи. Пък и за 
кого, като всички мъже отиват 
настрана. Това е загрижило ро
дителите и сега първо школу- 
ват момичетата.

Чудно е това за клисурчани. 
От този край годишно се изсел
ят около 30 семейства. Много от 
тях строят къщи и в Белград. 
А колко упоритост е вложена 
около електрификация на всич
ки села и махали. Колко пот и 
средства влагат, за да усъвър- 
щенствуват своите села. В тези 
акции и ученическата коопера
ция има своя дел. Да не беше 
кооперацията кога клисурчани 
биха гледали филм? А в Забър- 
дието как се развиват нещата 
около електрификацията. Колко 
хора там не са единствени и по
следователни. А в Клисура е 
нещо съвсем противоположно.

Отначало всички

зимировци 
Дата „1902“ година. Зад „кула
та“ — черква, построена 
1835 гоидна. Старият 
селото е разбит с няколко нови 
модерни сгради.

В Клисура много

На нея

през
тех-изглед на

се говори за 
отварянето на граничния преход. 
Знаят, че докато не се направи 
път от Промая до Стрезимиров 
ци от това

И как 
многобройните 
автомобилите се спъват

СЪВЕЩАНИЕ ЗА ЗАЩИТА 
НА КУЛТУРНИТЕ ПАМЕТ
НИЦИ В ГРАДОВЕТЕ

няма да бъде ни
ви могло. Вщо.
дупки на пътя

В Охрид се състоя двудневно 
съвещание за защита на култур 
ните паметници в градовете. Съ 
вещанието организира Постоян
ната конференция на градовете. 
Бяха изнесени над 10 доклада за 
опитите на отделни градове по 
организиране защита на култур 
но-историческите паметници.

и кога
то слезаш в Клисура най-нап
ред се опипаш, за да се увериш 
дали всички кости са ти на мя
сто. Особено ако човек е вече 
навлезъл в години, когато кости 
те му стават все по-неподвиж- 
ни. По такъв път турист няма
да тръгне, па макар
да има триста „кули“. Но както 
винаги жителите на Клисура са 
упорити в желанието си

на пътя
М. Бакич

г Л'да о-
съществят онова, което са реши
ли. Прихванали са идеята 
зи път сами да започнат рабо
та за проширяване на пътя. Те

По повод един конкурс
И ТО-

Неоснователно
недоверие

каквито са ще успеят.

МШ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ
А

Още един конкурс се яви в 
колоните на вестника.

Димитровградското 
приятие „Братство“ търси ди 
ректор — „висшист с пет го-

сле във „Фабрад“, едно време
имаше такъв и „Циле“___

Някои от тях

А да разсъждава по-здраво, пре 
ди да обявят конкурса.

В града има неколицина мла 
ди юристи и икономисти, кои 
то очакват работа, доверие в 
годността им и 
че вече са израснали 
включат в производството. Те 
зи хора с вече признат запис 
от знания и разбиране на на
шите стопански пътища,- си
гурно по-скоро ще съумеят да 
поведат предприятието към 
успех, отколкото изслужили
ят среднист и много стаж на

? пред- — „специали
сти“, опитни“, „всемогъщи“ — 
идваха за големи заплати, за 
кратко време, и си отиваха, 
без да са оставили по-светли 
чка диря в работите на пред
приятието. Бяха това хора ча 
етично печалбари, които след 
като посгърнаха някоя и дру 
га пара си отиваха.

Слаб учител 

слаб успех
дини трудов стаж, полувис- 
шист — с осем или среднист 
с петнадесет прослужени годи 
ни на ръководни постове“.

Конкурсът, формално гле
дано, е издържан. Обявява го 
компетентен орган и са поста 
вени условия, които могат да 
осигурят добър ръководител, 
ако действително 

Но въпреки тази 
ност“ биха могли

признание,
да се

Този път такава угроза ви
си над „Братство“. Човек с 
пет години трудов стаж, до
бър ръководител, едва

Основното училище в с. Би
стър, Босилеградско тази година 
постигна завидни резултати. От 
общо 492 ученици — 72 са отли
чни

никаква бележка. Той построи 
учениците и почна да налучква 
успеха на учениците. Родители
те започнаха да негодуват. Наме 
сих се, за да му помогна, но вме 
сто благодарност той посегна с 
нож. Нарани ме малко, а също 
и двама родители, но всичко ми 
на благополучно. Родителите, а 
също и някои преподаватели 
търсеха преместване на Симеон. 
Обаче накрая съветът прие да 
го накаже с „последно предупре 
ждение".

Грешките на Спасов са повече 
и сравнително тежки. Обаче вър 
ху тях ще трябва да се изкажат 
комунистите, защото той е кому 
нист. А какъв е комунист и въз 
питател свидетелствува факът, 
че неговите ученици ходят на у- 
чилище само да вдият пияния 
си учител.

се спазват 
„изправ- 

да се напра 
вят сериозпи забележки на 
условията, и на тези, 
са ги мислили, защото не се 
съобразяват с местните 
ди и интересите на предпри
ятието, но следват стерсотип- 
ността на днешните конкурси 
У нас.

ли ще
се реши да дойде в предпри
ятие, което се бори не с една 
трудност. Най-вероятно 
се обади някой

ръководни постове. Те ще си 
създават семейства 
място, по-трудно ще се решат 
да напуснат това, което са за 
почнали, отколкото 
страни. Това пък нали значи, 
че „Братство“

тук, накоито
Най-слаб успех е постигнат в 

с. Бранковци, където 20% от у- 
чениците повтарят класа. Това 
се дължи главно на несъвестна- 
та работа на учителя — Симеон 
Спасов.

В края на учебната година 14 
. души родители поднесоха заявле 

ние. В заявлението се казва, че 
училището работило активно са 
мо 3 месеца през годината. В 
по-голяма част на работно вре
ме учителят бил пиян.

На последната родитело учител 
ска среща на 21 юни Симеон 
Спасов също дойде пиян. Него
вият дневник беше чист, сякаш 
не е работил. Учениците нямаха

е да
среднист е пе 

тнадесетина години стаж на 
„ръководно място“, който Ще 
дойде с много

нуж- оня от

няма да е в по 
ложение след година-две 
Да търси директор.

Може би

условия — от ■1пак
квартира и свободни дни за
рад семейството, до голяма за 
плата, а без особено

Може би обявлението няма
ше да направи никакво впе
чатление, ако в града няма
ше неколцина млади специа
листи, които търсят работа, а 
конкурсните условия практи
чески ги отхвърлят, 
не по своя вина нямат 
ден трудов стаж, а не ли на 
ръководни места.

Опитът с „вносни“ ръково
дители, между които и дирек 
тори, не е бил много резулта
тен. Имахме един ръководи
тел още в обущарската 
разпя, сетне в „Механик", по

такива размисли 
е трябвало да проструят 
лектива преди да обявят 
курса, защото „Братство“ не 
търси търговец спекулант, но 
Директор, който по-обстойно 
Ще гледа развоя на предпри
ятието, а не през продажбата 
само на десетина 
бки.

в ко 
кон

конкре
тизирани негови задължения 
за резултати в работата на 
предприятието. И 
След година-две, 
и за пенсия, ще си 
що тъй безшумно

какво? 
щото е вече 

отиде съ- 
както и до- 
пак ще раз

защото
нито

кожни шу-
шъл, а „Братство“ 
писва конкурси с Впрочем 

се преиначи
още има време да 

конкурса, за да 
се махне недоверието към ме

условия — 
години на ръководни места".

Може би колективът и кон 
курсната комисия е трябвало

коопе стните млади специалисти. IЛюбен Георгиев, 
преподавател V. М. Н. Нейков
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Решаване на някои В Изпълнителния съвет на СР Сърбиявъпроси за двуезиччното обучение

ПО НЕАДЕКВАТНИ ПЪТИЩА Обсъждани проблемите на 

учебното дело на 

народноститеПроблемът за двуезичността 
в обучението в училищата от 
бъгларската народност от ден на 
ден става все по актуален. Още 
повече, изглежда и затова, че се 
правят опити този въпрос да се 
разреши само чрез дискусии и 
по декларативен път. В послед
но време се водят разговори на 
разни равнища как да се разре 
ши този проблем, който, всъщ
ност не е истински проблем, но 
за такъв го представят някои не 
достатъчно запознати хора с ро
лята на народността в рамките 
на много национално общество. 
И по-нататък, ако този въпрос 
вече се поставя, не би трябвало 
стихийно да се решава и без пъл 
ното включване на всички граж 
дани. Още по-малко за него мо
же да се разправя неквалифици 
рано — ако този въпрос не е 
проучен научно и педагогически 
фундиран и добре разгледан и 
изследван от обществено-полити 
чески, морален, етничен и дидак 
тичко-ме-;: '*чен аспект. Защо- 
то, трябва . се съгласим с об
стоятелство-щ, че този въпрос е 
сериозен и чувствителен.

Недопустимо е, както предла
гат някои, българският език по 
училищата, да се третира само 
като предмет, а сърбохърватски 
ят да се въведе като език на обу 
чението, па макар каквито и 
причина да съществуват. Трябва 
да бъдем начисто с това, че бъл 
гарският език е майчин език на 
народността и като такъв тряб
ва да заеме мястото си в учили
щата, което му принадлежи. До
ри и това, в класовете, където 
обучението се отвива на сърбо
хърватски език, българският е- 
зик обезателно трябва да бъде 
застъпен като език на народно
стта. на чиито район децата се 
школуват.

начин искат да осъществят свои 
лични интереси по криви и ще- 
тни пътища, не водейки достатъ 
чно сметка за националните чув 
ства на гражданите, като и за 
интересите и заключенията на 
Петия пленум на ЦК на СЮК и 
Шестото заседание на ЦК наскс.

Защо да се поставя въпроса за 
„съществуването“ на българския 
език? Нима не е по-целисходно 
(ако вече се провеждат събра
ния, за чиято организация се 
изразходват и материални сред
ства), да се разговаря за това, 
как да се подобри наставно-въз 
питателната работа изобщо, а 
отделно на български език. То
ва би било съсвсем нормално.

Някои правят опит да оправда 
ват ситуацията с това, че няма 
достатъчно литература и че теж 
ко се намира. После, че ученици 
те с изучаването на език са пос
тавени в неравноправно поло
жение. (В отделенията където обу 
чението се провежда на сърбо
хърватски език бългрски език 
не се изучава!) И най-после, че 
недостатъчното познаване на 
сърбохърваския език след завър 
шаване на основното и средно 
образование намалява гараниц- 
ята за напредване в училищата 
във вътрешността на страната.

Това са само формалните стра 
ни на проблема. В повечето слу 
чай това е параван, зад който се 
крият някои неразумни амби
ции, нечия неотговорност, тесно
гръдие, смсъл за конструктивна 
акция. Поставя се въпроса: до 
ко степен досега локалните и 
други фактори са дали помощ 
на училищата за изучаването на 
майчиния и сърбохърватски е- 
зик? Това е от една страна, а 
от друга: дали може би и някои 
училища понякога нямат опорту 
нистическо становище в собстве 
ния ангажимент около усвър- 
шенствуването на обучението на 
щета на българския език?

Доколкото ни е известно, ако 
не всички, то поне централните 
училища имат (или трябва да 
имат) специалистически кадри 
по български език. Но, струва 
ни се, не е въпрос за непозна
ване на българския език от стра 
на на учениците, а недостатъч
ното познаване на сърбохърват
ския език. Предложенията са: 
първо, че учебната програма 
не е синхронизирана по от 
ношение да два езика и второ, 
че с организацията на обучени
ето нещо не в ред.

Дали изучаването на двата е- 
зика затруднява учениците? Да, 
обременява ги. Само не в онази 
мерки в която, да кажем, унгар 
ците обремемкава изучването на 
сърбохърватски език, който ни 
малко не е подобен на унгарс
кия. Нима трябва да се доказва, 
че фонетичния и лексикални из 
рази на българския и сърбохър 
ватския език са много, много по 
добни, да не кажем същи, като 
се има предвид естеството на 
тяхната азбука. Защо тогава е 
този страх! ,И още нещо, нацио
налната култура, език, обичаи и 
подобно трябва да се поддържат 
и послужат като една от .мерки 
те за стойността на гражданите 
на народността само тогава, ако 
младото поколение се образова 
и възпитава да цени тези стой
ности и да ги уважава. Така, це
нейки своето и себе, ще цени и 
чуждото и други. И по-нататък, 
нима децата от сръбската и дру 
гите народности, които посеща
ват обучението в училищата на 
малцинството, българският език 
няма да им помогне за тяхното 
общо културно развитие?

Мотивите за различното гледа 
не на проблема за двуезичнос
тта на обучението е от субекти- 
на естество.

По наше мнение причините за 
толкова разправии около двуе
зичността на обучението трябва 
да се търси в самото схващане 
на отделни хора. Смятаме, че 
външни фактори за това има. 
Чудно е, колкото ни е познато, 
че на събранието, проведено на 
12 януари т.г. в Димитровград е 
изнесено мнението за въвежда
не на сърбохърватския език ка
то език на обучението! Мотиви
райки становнището, че „това 
изисква съвремепенния развой 
на обществото“ (подчертал С.В.). 
Ако е така, тогава би било съв
сем полезно, с цел на правил
ното и пълното решаване на про 
блема, такава теза да се публи- 
цира на страниците на нашия 
вестник, и детайлно да се обяс
ни нейното съдържание и ети
чен смисъл.

Накрая, поставяме два въпро
са: Кой и как креира политика
та на образованието на българс 
ката народност? И второ: Кой у- 
частвува в донасянето и състав
янето на учебната програма?

Слободан Василев

веждане на семинари с препода 
народностните учили-

състояло сеНа заседанието, 
през средата на миналия месец, 
Изпълнителният съвет на Сър
бия разгледа и прие доклада на 
Републиканския секретариат по 
образование и култура за поло
жението и проблемите на учеб
ното дело 
СРС.

Разглеждайки доклада, Изпъл 
нителният съвет констатира, че 
след решенията на Културно- 
просветната камара са предпри
ети редица мерки за усъвършен 
ствуране учебните планове и 
програми по майчин език в на
родностните училища, съгласу
ване на учебните планове и про 
грами по история и сърбохърват 
ски език за основните училиша 
и изготвяне на съответни наръч 
ници. Значителен напредък е 
направен и по разширяването 
на училищната мрежа.

На Републиканския секретари 
ат за образование и култура бе 
възложено съвместно с компе
тентни заводи да подготви ин- 
формация за мястото на сърбо
хърватски език и литература в 
учебните планове на основните 
училища и задължителното му 
обучение в училищата на народ 
постите, а също и изучаване ис
тория на отделните народности 
в сръбските училища в покрай
нини и места, където заедно с 
народите на Югославия живеят 
и нардности.

С цел да се подобри качество- • 
то на обучението и по-бързо да 
се подготви предподавателският 
кадър за училищата, с народнос 
тен език, както и да се увели
чи техния брой, нужно е да се 
осигурят средства за стипендира 
не на повече ученици в учител
ските школи, висшите педагоги 
чески училища и факултети, ко 
ито създават такъв кадър. По
край това нужно е по-бързо да 
се разгръщат различни форми 
за професионална подготовка' 
на преподавателите без нужни 
квалификации.

Между другото беше изтъкна
то, че трябва повече да се изпол 
зват учебниците и наръчниците 
за средните училища, които се 
издават в страните на народнос
тите. Оттук бе възложено да се 
проследят формите на сътрудни
чество с тези страни, както и 
разнобразяването на тези фор
ми. Наблягнато беше върху раз
ширяването на това сътрудниче 
ство което би обезпечило про-

ватели на 
ща като на тях взимат у части и 
специалисти от отделни страни, 
както и изпращане на наши пре 
подаватели на специализация в 
чужбина.

Едно от заключенията е — ре 
публиканските заводи и другите 
организации да окажат 
в устройването и развитието на 
педагогически служби, за подо
бряване на обучението в учили 
щата на езиците на народности
те. Налага се отделно да бъде

на народностите

помощ

проследена нуждата от създава
не на републикански завод, от
носно институт, който да се за- 
нимаза с културните проблеми, 
образованието и обучението на 
езиците на нородностите. 
встранитеАС,-иою

ДОБЪР УСПЕХ НА 
УЧИЛИЩЕТО 

В БИСТЪР
Основното училище в село Би

стър завърши учебната 1966/67 
година с добър успех. Добрите 
постижения са резултат на съв
местното и плодотворно съдей
ствие между учителите, родите
лите и учениците. Преподавате
лите вложиха максимални уси
лия за правилното обучение, ма 
кар че училището не разполага 
с съвременни нагледни средства. 
Но затова пък свободно може да 
се каже, че успехът тази година 
е много по-добър от миналата и 
останалите предишни учебни го 
дини. От редовно посещаващите 
обучението 234 ученика, само 47 
са останали на поправителен из 
пит и то предимно по предмети
те: математика, история и гео
графия. През течение на учеб
ната година се изтъкнаха с отли 
чен успех и примерно поведение 
следните ученици: Зора Стоич
кова, Занко Миланов, Стоичко 
Григоров и Станойка Кирилова, 
ученици от VIII клас; от VII 
клас — Станиша Владимиров и 
Цветанка Арсова; от VI клас — 
Иван Симеонов, Нада Стоими- 
рова, Виолета Крумова, Станика 
Иванова, Венетка Николова, Сте 
фан Манасиев, Моравка Мила
нова, Марика Стоичкова; от V 
клас — Милияна Иванова, Бо
рис Григоров, ,Славка Иванова 
Бранка Иванова.

ЗА РЕШЕНИЕТО НА 
ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ 
ПРАКТИЧНИТЕ РЕШЕНИЯ 
ИЕ СЕ ПРИЕМАТ

За комплекса от проблеми, за 
които ставаше дума на събрани 
ята, досега главно не са донесе
ни отговарящи заключения и 
решения. Това е разбиремо, за- 
щото становищата не са еднак
ви. Да се поставят такива въпро 
си за намалението обема на обу 
чението на български език по 
училищата на бълграската на
родност е нехуманно и непозво
лено — това е меч с две острие 
та. За съжаление, има хора, кои 
то наричат себе си патриоти, и 
които са с локално-бюроктрати- 
чески схващания, които по този Ранно Каранфилов

— Сандуле, седни отзад на каруцата и 
ми казвай накъде да карам, за да не за
кача с остапа портата.

И Санду направи точно обратното: ви 
кна на баща си да дръпне поводите и 
свие мъничко надясно, т.е. по към свле
чената порта, и добре виждаше как ле- 
ка-полека оста закачи портата и бавно 
се показваше все по-голяма част от ръж
дивия гвоздей...

Не изтрая обаче да чуе докрай укори
те на баща си. На един дъх изтича и до
влече стария бакърен котел и ръждяса
лия костур. Сетне подготви и подреди 
всичко останало, като миналото лято. Но 
изведнъж, като си разбъркваше ситния 
пясък в котела, спря. Чувствуваше, че 
нещо не му достигаше, нещо липсва. То
гава набра репей и се зае да го нареже. 
Отново спря. Липсваше му нещо, ала не- 
зндеше точно какво. Тогава започна още 
по-настървено да нарязва треволяка. На
празно. Миналата година се чувствуваше 
като равен с възрастните, когато върше
ше всичко това. Сега обаче, изглежда, 
че за първ път прозря, че нарязва обик
новен репей и разбръква чист пясък. 
А майка му нарязваше магданоз и раз
бъркваше царевично брашно. Някаква 
буца му приседна в гърлото, както тога- 
ва, когато му се приплака от яд. Стана, 
изтича в къщи и донесе пълна шепа ца
ревично брашно, което наръси върху плсъ 
ка. Набра и магданос. И започна оте по-на 
стървено от преди да нарязва ситно-сит 
но магданоза а да разбърква пясъка. На
празно. Чувствуваше, че няма вече ни
какъв смисъл да върши повече това. Ня
маше я вече, беше отминала завинаги 
миналогодишната прелест. Момчето не 
можеше да прегълтне заседналата в гър
лото му буца и заплака. В началото бав
но и тихо, по сетне по-високо и по-сил
но, неудържимо. Тогава чу зад гърба си 
силно съскаме. Беше пак проклетият 
гъсок, който винаги му се присмиваше, 
когато го виждаше тъжен и разстроен.

Този път момчето му върна с лихви ста
рите полици и го наказа по най-жесто- 
кия

РАЗКАЗ ОТ НИКОЛАЕ ВЕЛЯ
според него начин. То носеше стара 

шапка с изтърбушена подплата. Свали яПОРТА ТА и с един замах я нахлузи на главата на 
гъсока. Той си омота главата в скъса
ната подплата и не можеше да си я из
мъкне. Гъсокът започна да размахва на
слуки криле да дращи безпомощно с кра
ка, като крякаше все по-високо и по-ви- 
ско.

миналата. Но, разбира се, за да 
това, първо трябваше да падне портата, 
а тя сама не падаше... Повече не може
ше да се чака. На другия ден, когато вси
чки бяха отишли на полето, момчето взе 
старите клещи, покатери се върху порта
та и се зае да вади пирона. Но сякаш на
рочно той дори и не се поклащаше. Тога
ва то събра всичките си сили и пак дръп 
па, ала клещите изтърваха главичката на 
пирона и Санду падна на земята. Той за
почна тихо да плаче — от болка и от яд 
— и през сълзи настойчиво гледаше упо 
рития пирон. Идваше му да стовари с 
все сили няколко удара върху твърдата 
му глава, но това значеше да го забие 
още повече навътре; дори ако го захапе
ше, пак нямаше да има никаква полза, 
завгото пиронът беше по-твърд дори и от 
неговите остри зъбки...

Чувствуваше се безпомощен и безси
лен и тогава започна да бис големия и 
злобен гъсок, който не преставаше да 
съска зад гърба му. Този гъсок беше не
говият най-голям враг. Още миналата го
дина той остро кълвеше късите му пан- 
талоики и яростно го удряше с разпере
ните си криле дотогава, докато не поси
няваха от болка босите крачета на мом
чето. Сега гъсокът не смееше вече да го 
кълве, но забележеше ли, че момчето е 
ядосано, веднага засъскваше подиграва
телно и надменно.

Момчето намери цаката на пирона 
още па следващия ден. Баща му беше 
натоварил каруцата с трупи за дъскоре
зницата и на излизане от двора му рече:

станеПортата се крепеше вече само на един 
пирон. Санду отдавна беше забелязал, 
портата се крепи само на един пирон, но 
не казваше никому за това. Смяташе, че 
никой от домашните му не знае това, ко
ето той знае. Ала ето че една вечер чу 
майка му да казва:

— Хвани се бе, мъжо, че оправи най- 
сетне онази порта. Крепи се вече само на 
един пирон и току виж, че се е стоварила 
върху малкия...

— Всяко нещо си има ред, жено — от
говори й баща му. — Утре ще закарам 
трупите на дъскорезницата. Може би в 
други ден...

Това много обезпекои Санду. Толкова 
дълго беше очаквал да падне най-сетне 
портата... Тя беше паднала веднъж ми
налата година и той още си спомняше 
колко хубаво беше си поиграл тогава... 
Беше наместил четири 
под портата, и си представяше, че е сед
нал върху голям сал. Беше домъкнал от
някъде и един стар бакърен котел, пълен 
с пясък, който енергично забъркваше с 
дълъг прът, сякаш правеше качамак. 
Сетне беше набрал от градината пресни 
листа от репей и щавел, нарязал ги беше 
ситно с ножа и ги беше сложил в ръж
дясала консервена кутия, възобразявайки 
си, че готви. Че какво ли още не беше на
правил .. . Усещаше как го изпълваше 
отвътре нещо топло, кръгло, блеснало от 
светлина и радост, нещо, което не може 
ше да си обясни, по и сега още си го 
спомняше. Държеше на всяка цена да 
си поиграе и тачи година, както и през

Майката на Санду видя 
гъсок и се спусна към момчето, но когато

мятащия се

вече се готвеше да го напердаши за лу
дорията, видя, че то плаче.

— Какво става, Сандуле, с тебе, пла
чеш?

Санду не отговори, а хлипайки, се хвъ 
рли в нейните обятия.

— Сандуле, мама, какво става с тебе?
Той не можеше нищо да й отговори. 

Плачеше, като целият се беше сгушил в 
нейните обятия, търсейки сякаш подслон 
от нещо неразбрано и страшно, което го 
беше изплашило. Едва след известно вре 
ме беше в състояние да промърмори:

— Портата, мамо, портата.
И още по-силно заряда, а знаеше, че 

не от това плаче, а от нещо друго, което е 
по-болезнено, разкъсва те .отвътре, но 
което никой, дори и той, не момееше да 
схване напълно. Затова и никой не може 
ше да му каже зашо именно реве сега. 
След като се поуспокои, той постоя така, 
с очи, отправени в празното пространс
тво, сетне озлобен и сякаш засрамен, се 
изненадващо спокоен, глас, досущ като 
бащиния му, й рече:

— Мамо, хайде ,ела ми помогни да по
правим портата!

Преведе от румънски; ИВ. ВЛАХ

големи камъка

БРАТСТВО © 7 ЮЛИ 1967 Страница 7



ШшгстНо КАКВО ЗНАМ ЗА СТАРОСТТА?:НИШ 
7 ЮЛИ 

СТР. 8

*
■
■
я
■

*
» Изхождайки от факта, че ед

ноклетъчните организми се раз
множават предимно чрез деле
не, известният немски биолог 
Август Вайемаи изказа през 
втората половина па миналото 
столетие мисълта, че при благо 
приятни условия този размножи 
телеи процес може да продъл
жи до безкрайност без видими 
изменения на организма. Спо
ред него смъртта е една вторич
на придобивка в организмовия 
свят, настъпила, когато „единич 
ните клетки се съединили в мно 
гоклетъчни организми".

Появилите се наскоро след то 
ва изследвания обаче не подкре
пиха хипотезата на Вайемаи. 
През 1886 година френският био 
лог Молба публикува резултати 
те от наблюденията си върху жи 
знения цикъл на едноклетъчни
те организми. Той забелязал, че 
Непрекъснато делене предизвик 
ва редица аномалии в клетките, 
изразяващи се в промяна на нд- 
ровия апарат и постепенно отс
лабваме ма жизнените процеси, 
в това число и нп самото делене. 
Тия аномалии той свързва със 
старческата дегенерация при 
ммогоклетъчните организми.

По-новите изследвания на Хср 
твиг, Калкинес, Грегори и особе 
но тия на Методи Попов потвър 
диха резултатите на Мола и ги 
допълниха в много отношения. 
Днес няма никакво съмнение 
че процесът стареене с неговия 
логичен завършък — смъртта — 
е характерен и за едноклетъчни 
те, и за многоклетъчните орга
низми. Той е задължителен е- 
тап от индивидуалното развитие 
па всички организми.

Старческите изменения, които 
настъпват в организмите, мо
жем да подредим в три големи 
групи: морфологически, -физио
логически и биохимически.

Морфологически промени са 
тип, които водят до известна про 
мяна в строежа на дадени тъка
ни, органи или целия организъм. 
Например с напредване на въз
растта в големите пирамидални 
клетки на сивото мозъчно ве
щество се натрупва пигментно 
вещество. Те постепенно изгуб
ват своята функция и се разру
шават. По такъв начин голе
мият мозък изгубва редица свои 
функциониращи участъци.

От физиологическите проме
ни, които настъпват във възра
стния организъм, особено важна 
е тая, че белите • кръвни клетки 
загубват своето основно предна
значение. Това прави стария ор
ганизъм податлив към редица 
инфекционни заболявания.

Редица възрастови изменения 
настъпват и в биохимическия 
състав на тъканите. С напредва 
не на възрастта се изменя съот
ношението между разтворимите 
и неразтворимите белтъци в кле 
тките в полза на неразтворими- 
мите. Те се утаяват и в резул
тат на това обменните процеси 
в клетките затихват чувствител

Злободневка организми, които благоприятен- 
лупат развитието ни гнилостни 
процеси. Продуктите от тога гни 
еие са отрова за организма.

От съвременните хипотези 
представяна интерес хипотезата 
на Ж. Медведев, наречена от не 
го „Молекулярно стареене на 
организма“. Според Медведев ло 
време на стареенето настъпват 
изменения във всички системи, 
изграждащи живия организъм. 
Промени настъпват и на молеку 
лярно ниво 
първо място системата на белт
ъчния синтез. Ако в клетката за 
почне да се изгражда изменен 
белтък, това означава, че „мат
рицата", върху която той се „тъ
че", се е изменила. В клетката 
се е появила ненормална моле
кула дезоксирибонуклеинова ки 
селина (ДНК). Това изменение 
предизвиква появата на мута
ции (нови белези, които се пре
дават по наследство). Когато ко 
личеството на молекулярните из 
менения стане гю-голямо, клетка 
та умира и общият брой на клет 
ките в тъканите намалява. Нас
тъпва бавно, но закономерно от
слабване на функцията в орга
низма.

През последните години уче
ните се доближават до извода, 
че скоростта на натрупване на 
възрастови изменения се регули 
ра от това. как точно се възпро
извеждат основните мулекуляр- 
ни структури на клетките: ДНК, 
РНК и белтъците. Вероятно в 
клетките съществува някакъв 
биохимичен механизъм, който 
регулира нивото на утвърждава
не на различните структури при 
едно или друго въздействие. Оче 
видно такъв един механизъм оп 
ределя реалната скорост на ста
реенето. Той е свързан с наслед 
ствения апарат на клетките, но 
неговата природа и начинът, по 
който действува, са оше неизвес 
тни. Засега можем само да пред

2 полагаме, че той съществува и 
да се наливаме, че науката 
ро време щ.: разгадае щмтцг'. 
пито на неговото действие.
°ш- и ш~> година у Броу„ 

Сокар се зародила мисълта за 
подобна възможност. Отначало 
той инжектирал във вените на 
опитни животни сперматозоиди 
Във всички
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Още не проходил ■
V

■
Я

■
Познавам такъв човек. Сигиурно и ние познавате някого. До 

двадесет, тридесет, петдесет, дори и през целия живот не могат 
да ходят. . .

■
и

случаи животните 
измирали наскоро след инжек
тирането. Подобни опити

В миналото, щом детето не проходи на втората си година, 
бият тревога, консултират лекарите, на село бабите варят яйце 
и го хвърлят пред краката му, за да го излъжат да направи 
своя крачка в живота...

Днес не е така... Детето навърши една година, две, запо
чне и десетата, двадесета — и през целия живот не прави мито 
една своя прачка. Родителите не се тревожат, а се радвйт, баби
те не хвърлят варени яйца в краката му...

Такъв е и Сретко Щастливцев от нашата махала. Две год
ини престоял в стоялцето, две цели години. След това го изм 6к- 
нали оттам и предали на баба му Петрия, бог да я прости. Тя 
много мъки имала с внучето си, но Щастливцев растял, без пито 
крачка да направи в живота.

Баба Петрия го взимаше всека заран от креватчето, пре
насяше го до трапезата и го връщаше назад до креватчето. В 
определено време го слагаше на цукалото, поставяше го в новата 
синя количка и го караше към реката на -разходка но Сретко 
не правеше нито една крачка... Така изкара до седмата години.

Дойде време детето да ходи на училище. Щастливцев бе за 
писан в училището и вместо баба му Петрия, седемгодишното 
юначе го взе учителят, приятел на баща му.

— Виж какво ще направиш с нашия Сретко — той още ме 
е направил своя крачка в живота...

Баба Петрия водеше детето до училището. Там го поема
ше учителят, а после бабата го връщеше в къщи, все докато де
тето не свърши училище. На факултета вместо баба Петрия го 
караха с малкия фичо, който баща му купи най-много зарад 
Сретко, защото не беше научил да ходи.

Дойде време Сретко Щастливцев да тръгне на работа. Да 
знаете каква тревога настъпи в семейството на Щастливцеви. 
Как сега детето ще тръгне в живота. Но Щастливцев си имал 
щастие — намери работа в предприятието на вуйчо си. Сега до 
портата го извеждаше баба Петрия. От портата стъпваше във 
фичо, а в предприятието го водеше неговия вуйчо.

Един ден в предприятието имаше конференция, на която 
се разискваше за по-нататъшната работа в колектива. Много хо-
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извьр-
шил и върху себе си. Като мате
риал използувал семенни же.тс- 
зи от току-що убито куче

п

и уврежда се на*
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морско свинче, от.които правел 
каша, прецеждал я и получена
та течност си инжектирал под
кожно з герака и ръката От те
зи инжекции той се почувству
вал ободрен и подмладен, т> 
последвалият краен резултат е 
бил много трагичен.

През 1928 година С.А Воронов 
и Г. Лленсандресгеу започнали 
да присаждат семенници от Шим 
панзета и павиани из престаре
ли мъже. В резултат На операци 
ята настъпвало възстановяване 
на умствените и физическите 
сили на оперираните лица. Впо
следствие се оказало обаче, че 
присадените жлези бързо се 
разрушават и резорбират, а е- 
фектът от подмладяване изчез-
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В ИР Ег лгзрия подобни опити 

за подмладяване е правил про
фесор Живко Лемберез.

Както виждаме правените опи 
ти за подмладяване се базират 
на една или друга хипотеза и 
носят същите недостатъци, кои
то притежават и всички изказа
ни досега хипотези за причини
те на настъпващата старост.

Сега човечеството е отправило 
поглед към космоса. Очаква се, 
че работата за увеличаване био
логическите срокове за живот 
на животните и човека ще зани 
мага успешно учените на наше
то време.
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ира говориха за ония членове на колектива, които не вървят са- 

мостоятелно, а винаги се опират на някои авторитети. За пръв 
път в живота се постави въпрос Сретко Щастливцев да стане на 
собствени крака, да направи своя крачка в живота... Пак тре
вога в семейство на Щастливцеви. Сретко стана шеф на един цех. 
Сега има петдесет години. Все още не е проходил. Някои казват, 
че вместо стоячката, баба Петрия, неговият директор—вуйчо му, 
сега се облага на трудовия колектив и работническия съвет. Сега 
те го носят и казват, ако не проходи още известно време, ще
ли да го пенсионират.
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Единственият жив боец 

от Шипка
В Освободителната война — 

1877—1878 г, — когато бе освобо
дена България от турското роб
ство, шипченските боеве заемат 
най-важно място. С безприме- 
рен героизъм руските воиски и 
бълагреките опълченци сломи 
ха съпротивата на турските вой 
ски на този решителен за изхо
да на войната фронт.

Сега от тези бойци 
в живот само един. Това е сто 
и тринадесетгодишният Конста- 
тин Викентиевич Хруцки, роден 
през 1854 година, настанен в гр. 
Новоросийск в Съветския съюз. 
В бовете е участвувал като 23 го 
дишен младеж. Обществеността 
в НР България очаква той да 
присъствува на 
тържества на Шипка по случай 
90 години от легендарните бое-
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За основоположник на съвре

менната наука за стареенето и 
дълголетието се смята Иля Меч- 
ников. Според него процесът на 
стареене е резултат на постепе
нно самоотравяне на организма. 
В дебелото чрево жевеят микро-

— Мицо, как ли комшиите посо
тазгодишнителят цялото море к. ХЖ#

\ Ц1
ве.

На снимката: Констатин Ви
кентиевич Хруцки през 1967 г.
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