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ГОДИНА
ф Още едно кино 
ф Регулиране на Нишава 
ф При долните и горните ра

мпи „мост“ за пешеходци.

Ф Град от 70 ха строителна 
площ

бързо и свободно да става, -пр< 
„моста" .вватции на българската идролкоств сФрюгослАвия дв«ж>дат се два 

рампите за преминаване на пе-

АКТУАЛНИ ТЕМИ шеходци. В плана се предвижда 
и < изграждането нат нови . култур 
ни и спортни обекти. На пло
щад „Освобождение" щ/е се 
строи оше едно кино на У ли 
ца „Найден Киров" нова поща, 
ноз детски дом и много нови 
жилищни постройки.

С новия градоустройствен 
план ,не се предвижда подмяна 
на ж.п. линията, уреждане на 
нови улици и увеличаването на 
строителния район.

Дали селата благоустрояват
Димитровград?

В Общинската скупщина в 
Димитровград е на обсъждане 
една важна задача: приемане 
на новия градоустройсгвен план 
на Димитровград. Според този 
план ще се регулира развитие- 
то на града за 20 години.

Новият градоустройствен план' 
е направен в предприятието „А-

I»

ВСЕ ПО-ЧЕСТО, ОСОБЕНО КОГАТО СТАНЕ ЛУМА ТА 
:: ДАН ЬЦИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТСЕЛА- 
о ТА С ГОЛЯМА ДОЗА УВЕРЕНОСТ ПРИКАЗВАТ чг ТР 
* ПЛАЩАТ ГОЛЕМИ СУМИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА 
! ДИМИТРОВГРАД. КАЗВА се НАПРИМЕР ЧЕ ГРАДЪТ по- 
: ЛУЧАВА АСФАЛТОВИ УЛИЦИ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДО- 
5 ПРОВОД, А СЕЛАТА БАВНО ЗАГУБВАТ ВСИЧКО КОЕТО 
5 СА ИМАЛИ, БЕЗ ОБЩИНАТА ДА ДЪРЖИ СМЕТКА ЗА ТО- 
; ЗА. ДАЛИ ТЕЗИ СЛУХОВЕ СА ОПРАВДАНИ?

Дители в общинските разходи е 
сравнително малко. От облага
нето върху дохода ат земедел
ска дейност постъпленията в об 
щинати са само 62 милиона ди
нара.

посредством издръжка на про
светата и образованието и услу 
ги те на общинките служби.

Тогава с какв-о се строи гра
дът и селото? Много години ве
че минаха откак имаме самооб
лагане било в пари било в ра
ботна ръка. С това -самооблага
не и с малки помощи, които 
общината понякога заделяше, 
никнаха много училища, попра 
виха се пътища. Градът, разби 
ра се, се строи главно върху 
същата основа със средствата, 
които се събират от градското 
население като облагане за бла 
гоустрояване. Естествено, само 
тези средства едва ли биха сти 
гнали, ако нямаше други изто
чници. Но и тези източници не 
са общински. В изграждането 
на редица улици в града учас
твуваха със свои средства и 
предприятията. Същото се оча
ква да стане и при изграждане 
то на канализацията и на дру
ги обекти, които в бъдеще ще 
са необходими на Димитров
град. Да споменем само, че за 
канализацията вече са обезпече 
ни над 5 милиона динара с об
лагане върху -строителните пар 
цели на градското население.

Иначе е друг въпросът, какво 
все е необходимо на селото и 
на града. По селата има кул
турни домове, които вече са 
значително пропаднали зарад 
нехайство на стопаните им. Че

На миналата сесия на Обшин 
ската скупщина в Димитров
град един от отборниците пре
даде тъкмо такава мисъл, която 
до известна степен може да се 
разбере и като поръка на изби 
рателите Лп скупщината.

„Хората, казва той, поставят 
въпрос, защо нищо не се стрехи 
3 селата, а за града има сред
ства и за водопровод, н за кана 
лизация. Те негодуват, защо и 
техни пари имало в данъците, 
от които се строят тези обекти 
в града и казват, че и за села 
та трябва да се отделят сред
ства".

Въпросът е интересен и тър
си обяснение. Може би това по 
вече е работа на общинските 
органи и на отборниците, кои
то сигурно са осведомени къде 
се топят данъците и колко се 
дава на селото, а колко на гра
да. Но ние поровихме в доку
ментите на данъчната служба 
да попроверим дали наистина се 
случва част от средствата да 
отива без предназначение за 
строежи, които не могат да се 
изграждат с тези средства.

ДРУГИТЕ ПЛАЩАНИЯ НЕ 
ВЛИЗАТ В БЮДЖЕТА

Други плащания нма и на се
ло и в града. Тези пар 1 обаче 
не влизат в бюджет 1 и с тях 
не се издържат служб дте в ОС, 
в просветата н други. Тези пла 
щаяия имат свое предназначе
ние, което «е може да се про
мени. Земеделските производи
тели за своя здравна осигуров
ка плащат над 50 милиона ди
нара, за ползване на мелиора- 
цнзнни и водно-стопански обе
кти и инсталации към 5 мили. 
она и др.

Също така земеделските про 
изводители плащат облагане за 
кола с животинска тяга около 
14 -милиона стари динара, кои
то изцяло влизат в 
скня фонд за пътищата н с тях 
се извършват поправките на 
осещс-ствувашата шосейна мре
жа в комуната.

Пред скицата на градоустройствения план

вала“ в Белграп и за сега е още 
„мъртво слово“ на хартия. На 
няколко големи табла е изло
жен в каридора на Общинска
та скупщина. Гражданите мина 
ват, заглеждат се в техничес
ките рисунки и се питат какво 
ново донася този план на Ди
митровград до 1988 година?

За да отговорим на този въ
прос обърнахме се към завеж
дащия Петър Савов който 
се занимава с бъдещия изглед 
на града, за да ни Даде някои 
пояснения на поставените та
бла.

Според новия градоустройст
вен план строителния район ще 
заема 70 ха плош., от които 50% 
за жилищни обекти, 15% за из. 
граждане на строителни пред
приятия и 10% плош за отдих 
— изграждането на физкултур
ни игрища, градини и др.

Въпреки това, че града се на
мира сред хубава планинска ме 
стност и от южната част разпо
лага с хубава гора, предвидени 
са 7 ха площ зеленина. Между 
промишлената и жилищната 
част на града също така е пред 
виден един зелен пояс, който 
да разделя града на две части.

— Това е отговорна задача, 
която се поставя пред нашата 
Общинска скупщина 
Петър Савов 
очакват забележки и предложе
ния във връзка с градоустрой
ствения план на града от стра
на на гражданите.

общи.н. шмите не са защитени от опас
ността да станат извори на епи 
гемии. Проблеми има и по за
варяването на водите да не уни 
щожава-г посевите и ливадите 
на хората и много други. Тези 
проблеми не могат 
шат ннто ваведнаж, «нто само 

_ „огя с облагането б работна ръка.
да не знае. Всяка година. Сигурно ще е необходима мате

готви общинският бюджет 
или сР планират разходи от об
щинските фондове избирателите 
обсъждат проектите и имат пра 

възразяват срещу някои 
и планирания. Все пак 

като са цифри се

к,-
КОЙ КАКВО ДАВА 
В ДАНЪЦИТЕ? получаваДали нишл 

срещу това, което се дава ка
то данък — едва ли има някой

не се Лз се ре-
Голяма заблуда е да се мис- 

М, Че данъкът на земеделски, 
те производители съчинява гла
вната част в приходите на Об
щинската скупщина. Много по
вече са облаганията, които по
стъпват в общинската каса от 
заплатите на работници и сл\- 
жители. Разбира се, тези постъ 
шгения не са единствените. Ос
вен тях постъпват облаганията 
бт занаятчийска дейност, данък 
бборотът, разни такси и ДР- 

От един документ, който пре
да няколко месеца бе обсъждан 
в Общинската скупщина и бе 
приет От отборниците (без при
твори), може да се вади раз-

конто

РЕГУЛИРАНЕ НА НИШАВА

Главната -новина в новия гра 
доустройствен план е регулаци
ята на Нишава от улица „Сут 
йеска" до градската кланица. С 
това ше се опре изливането на 
Нишава, която през последните 
години все повече заплашва ня 
кои промишлени 
Предвид на бързото нарастване 
на града и освобождението на из 
лищния персонал на железница 
та при долната и горната рам
па и за да може движението по

рналма помощ от общината, за- 
щсгго селото не може д-1 бъде 
изоставено специално сега. ко
тата рабзта в града 
за онези, конто вече с

то се

няма ни 
години

каза 
и затова сево да

ст-а-вки
данните, щом 
позабравят;

Затова да припомним 
кси от разходите:

__Миналата годила Ст горе-
посгъпления от Д”- 

изоазходзани

чакат.
Но това е друг въпрос А той 

не може да се реши с неоснова 
телното негодуване, че за уре
ждането ,ца града били се изра- 

царите, които ггрина 
М. Нейков

предприятия.

33 ня.

Б. Николовдлежат на селотоспоменатите 
нъци и такси са 
за Училищата и културните ин
ституции над 58 милиона сгари 
динара само от бюджета, п та 
Зи сума иначе е няколкократно 
по-голяма, като се пземат и 
постъплени ята

__ За .социални помети на не
бедни и за из- 

към

Ш8§."/ амерът на плащанията, 
влизат в касата на общината.

— О-г личните доходи на ра-
миналого- 

размер на

- ■„ ■ ' < - ' - .

■’ •?>}■<• **•>»•.' /въз ф'нда. V.'.ботници и служещи 
дишният планиран 
облагането е възлизал на около 
143 милиона стари динара.

занаятчий-
трудослоообни.
дръжка на 
10 милиона

обшинокот.о управление 
динара и ДР-

се види. че 
ст данъка, 

в 'общинска, 
незначи-

бедк-и деца 
лдим, зз разходи 

наа— Облаганията От 
ена дейност възлизаха на око
ло 26 милиона динара.

— Данък оборотът и ДОУ™ 
-занъци, както и таксите 

107 милио.

на
112 милиона

Не е трудно да 
участието на дяла 
който дава селото 
та каса тук е почти 

-телно Много по-големи со сред 
ствата, които получава обратно

видове 
възлизаха на около
на динара.

Без да редим другите 
гания трябва да кажем, че У43 
Сти сто -на земеделските произво

обла- тX;

Уновини от ос
■ Уг ■•■ тш

НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ
В петък работата ще 

половин час по-малко
за-

в Об- 
започват 
работно 

отбор-

часа.От 15. т. м. службите 
щипската скупщина 
ла работят по ново 
време. Това го решиха 
ницитс на миналата сесия на 
ОС.

вършва 
от предвиденото време.

Както се реши в - скупшина- 
на февруари ше се 

събота,

-Ашж
та, до края 
работи частично и на 
с радваното, а от 1 март в 
та няма да се работи.

Това решение за новото ра
ботно време е взето с оглед на 
„о-лекото обслужване на хора- 

в Общинската

събо-
Нопото работно време се раз 

от ггред-лнчава незначително 
пиленото в проекторешението, 
за което писахме в миналия 
Ърой. Именно през летния пе
риод (от първи май) раоотата 
започва в 6.30 часът и трае до 
15 часа, а през зимния пеРг то 
(от 1 октомври) от 7 до 13-»°

които идват
от селата

та. МИН е една от най-старите нишки фабрики. Материали за нея поместваме на 4 и 5 страница^
На снимката: произведения па МИН

или от
м. н. н.скупшииа 

предприятията.



Отново нормални 

отношения
КАКВИ СА ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА

БЕЗ ЧУДЕСА И ТАЗИ ГОДИНА• След възтановяването на диплома
тически връзки с ГФР

Приемането на 38 работници 
на Бременна работа в комбинат 
„Димитровград“ след солидно 
разглеждане на документите 
на повече от петстотин канди
дати, вдигна много шум в гра 
да. Разбира се този шум е обик 
невена и неизбежно явление, 
щом петстотин души се надяват 
да получат едно от четиридесет 
работни места и не бива да му 
се придава значение. Недовол 
ст.во не може да няма защото 
всеки знае себе си и своята мъ 
ка?

В Бюрото за работна ръка на 
1 януари е имало регистрирани 
34о търсещи работа, от които 
150 жени. Структурата им е: 
висококвалифицирани и квали
фицирани работници — 30, при 
учени
— 225. Между търсещите рабо" 
та има и двама души с виеше 
и полувисшо образование, 44

дл края на годината да прие
ме десетина.

Защо? На първо място и при 
приемането ще се търсят ква 
лифицирани работници. На вто 
ро място всяко разширение на 
мощностите или отваряне на но 
ви работи е възможно предам 
но на базата на увеличена про
изводителност на труДа и' на 
частична автоматизация, по.ор- 
ганизиран труд и други компо
ненти на рентабилното стоттанис 
ване.

С решение на правителства
та на двете страни, Югославия 
н Германската федералпа ропу 
илика, възобновиха па 31 яну
ари т.г. дипломатически отно
шения, която бяха прекъснати 
креди повече от десет години с 
решение па правителството на 
ГФР. Постигнато е споразуме
ние в скоро време представи
телствата да се поставят в ранг 
на Посолства в Белград и Бон 
н да се разменят посланици.

В последния ден на януари е 
поправена една грешка и една 
погрешна постъпка на прави
телството на Германската федс 
рална република докато го въз 
глапяваше покойния Адсп&уер. 
С прости думи казано, това беше 
якт на отмъщение, в чисто о- 
нравданпе малцина вярваха и в 
тогавашното германско прави
телство.

Решението за възобновявапе 
на дипломатическите връзки мо 
же да се поздрави, най-напред 
зарад това че възтановяването 
нм ще допринесе към подобря, 
нането и разширяването на вза 
и мийте връзки. Така също въз 
обновяването па дипломатиче
ските връзки отговаря на ну
ждата от засилване на миро
любивото сътрудничество меж
ду европейските страни н пред 
ставлява положителен принос 
към процеса на отслабване на 
напрегнатостта в Европа. От 
своя страна Югославия гледа на 
това като на прилагане на сво 
ята политика на развитие на 
международното сътрудничес

тво в унисон с началата на ми
ролюбивата коегзнетенция.

Отсъствието на дипломатиче
ски връзки навреди па двете 
страни. В период от десет го
дини имаше неприятни момен
ти за двете страни, които мо
жеха да бъдат избегнати яко 
съществуваха

22, неквалифицирани

тдипломатически 
отпошенмя. И тъкмо от тази .'ф %
гледна точка — от позицията 
па международните отношения 
— попторното откривало па ди
пломатически представителства 
представлява положителпа кра 
чка в отстраняването па препя 
тствията и за използване на

Такова мнение чу-хме и от 
мнозина ръководители на дими 
тровградската 
когато гп питахме за изгледите 
пр заемане на нова работна ръ 
ка. Воички бяха съгласни, че ме 
ста едва ли ще има и че търсе
щите работа трябва да се 9Р,,ен 
тират на други места. Перслек 
тивите, казаха някои От тях, и 

увеличаването на работ

Но този въпрос и не заслужа 
ва особено .коментиране, щом с 
нормално явление. Друго нещо

Това
масово приемане на работна 
ръка значително повиши наде
ждите, че на димитропградоко-

промишленост.
е по-важно в случая.

то стопанство му е повървяло 
новите възможности за между. | и че утре-друтн ден лак

има -конкурси и обявления 
работници. А щом ще има кои

ще
задържавно сътрудничество.

Възтановяването па диплома
тически отпошепия, естествено, 
не значи че в същото време и

взаимеп

не са в
на ръка, а в нейното намалява 
не редом с увеличение на про 
изводството по работник.

куон, ще се намери мяего за 
всички.

всички въпроси от 
интерес са решени, макар че 
положително ще влияе за по. 
трезвото нм съблюдаване. Не 
трябва значи да се губи от пре 
двид, чо н Гермапската федера 
лна република и СФР Югосла
вия вършат интензивна размя
на, но в отделни области има 
неразрешени или нерегулнраян

МЕСТА ОБАЧЕ НЯМА Значи няма да има чудеса в 
заемането и тазщ година.

При това положение погледът 
трябва да се обръща към усло
вията. които предлагат селско
то стопанство и спомагателните 
дейности.

Но и тук са необходими вза и 
мни усилия: в земеделието —

Че на димитровградската пр- 
мишленост горе-долу й върви 
като изключим някои период» 
от миналата година, няма заще 
да спорим. Постоянните мъки 
около кредитите за оборотно сре
дства, значителните изплаща
ния на кредити и лихви, перио 
дачнн застои в пласмента — не 
е само димитровградска мъка 
Но въпреки това има оживява 
не в производството и плаомен 
та и надежди, че тази година 
ще потръгнат работите.

Значи ли това, че такива над 
ежди има и за заемането на не 

работна ръка? На този 
въпрос може да се отговоря, че 
изгледите са слаби.

От нова година насам са тър 
сени — един работник спецна 
лист за машини във „Фабрад“ 
и една чистачка в „Братство“.

Работник в комбинат 
„Димитровград“

със средно и 16 с основно обра 
зование или незавършено сре
дно училище.

Колцина още търсят работа 
с мъчно да се предположи, за.

ка кооперацията и земеделски
те производители, а в спомага, 
телните дейности — на община- 

дружество.въпроси.
С решеписто на двете прави

телства се прекрати едно ненор 
мално положение, което не по 
наша вина, трая десет години. 
Такова решение е в интерес и 
на Югославия и на ГФР, както 
и в интерес на мира и намаля
ване на напрежението в света.

(ТАНЮГ)

щото мнозина не са регистрира 
ни в Бюрото, но търсят работа гостилничарството и други. Кол 
по други начини — връзки, оп
лаквания и кой знае какво дру

та, туристическото

ко по-бързо се развива сътруд
ничеството в областта на земе 
делското производство или -пък 
намираме начини за заемане на 
хора в спомагателните дейности 
толкова по ще се смекчава про 
бл&мъ-г за безработица в кому. 
ната.

го.заета
Димитровградската промишле 

пост, чак и при двойно увели
чение, което е невъзможно не 
би могла да погълне 
търсещи работа. А такава как- 
вато е днес — едва ли ще може

всички

М. Н. Нейков

а

20 август 1869 с молба да му се увели
чи стипендията, защото е дошел от Бъл 
гария „с ггрепоруком обштинском, да би 
ме Србско Правителство блатод)е1ани]ем 
обдарити благоизволило, като што и 
друге странице обдаруде, али мо)а преяо 
рука била ое жалостна и несреКна мени, 
]а досада имадо на.гман»е благоД1е;анм|е 
од сви]у странаца браЬе мо]е, и таюо 
сам досада с послуживаььем свршио три 
разреда гимнаяи1е.“ По тази причина, 
топ се обърша частно към Панта Беса- 
рович смегководател в Министерството 
на просветата. „Само ваше благородно 
ерце ]е у видело неправ ду за благодце^а- 
киде, «ако сви имацу по 2. и по 3. дука
та а ]а сирома од кан непрестзно слу
жим и да научим ба.)аги да будем кон 
иароду ок ползе, па се вама као свом 
1>оЬеном оцу обраКам, да би имали као 
што се надам у вама таково сажален»е 
да ми се бар 1аш 1. дукат повисио иа1~ 
поколни! е молим «а!ближи родител»у, 
за ко.(е би ми ваша добродетел, на веки 
у моим праима остала, као «а1веНем бла 
годатежу, молим вас Господине учиняте 
ми таз севап уер ]а Господине неби па
рно и за ову гошину него ме негтрветано 
почела грозница ватати па немогу ни да 
идем акамоли да послужу.|ем, 1а незяам 
Господине дали Бугарима неда]у, као 
овим другим странцима или само меже 
тако определено несреНннку.“

От запазените документи не виждаме 
колко е получавал Симо, но във всеки 
стчщап по-м^лко от един -дукат месечно. 
Всъщност, българите са били третира
на еднакво както и другите им от оста
налите южнославянски области — Босна 
и Херцеговина Македония, Черна Гора, 
Хърватско. Но Симо вероятно тю обек. 
тивни причини още отначало е получал 
по-малка стипендия, което сетне е би. 
ло трудно да се промени по чисто ад
министративни съображения. Степен дн
ите иначе са били доста скромни, тъй 
като всяка година десетки и десетки уче 
ници са идвали в Белград да дтгржг обра 
зование -като правителствени ст-чтенди- 
анти Мнозина, покрай стипендията, са 
давали частни уроци или .дтослуживали“ 
т е. гючти слугували у богати хора. за 
да изкарат препитанието си. И Симо не 
е бил изключенне в това отношение. 
Той живо участвува в живота на бъл
гарските ученици, който получил орга
низирана фапм а след итването на Г. С. 
Раковски в Белград. Тогава в Белград 
било основано ученическо дружество и 
читалище „Съединение“, председател на 
което бил Никола Първанов.

— Следва —

гария което -му било върнато след взе
тото решение: „Док се нсвиди, каквог 
Не владачьа и уещеха бити, неможе му 
се молби удовлетвориш“.

Джордже Игнятович

СИМО СОКОЛОВ - БЪЛГАРСКИ РЕВО
ЛЮЦИОНЕР—БЕЛГРАДСКИ ВЪЗПИТАНИК Кога точно е отпусната стипендия на 

Симо Соколов и каква сума не можахме 
да установим, тъй като в Държавния 
архив на СР Сърбия в Белград ,не са за
пазени воички документи. На 28 април 
1867 г., като -ученик от първи прогимна 
зиален клас, тай се обръща към мини
стъра на просветата, като съобщава за 
намерението си да постъпи през следна 
та учебна година в Белградската бого
словия (семинария), тъй като мисли, че 
ше му бъде допуснато .както и на дру
ги ученици—чужденци. И каго заявява, 
че „по -досадашн.ем благод]е]1ни]у, ко}е 
му 1е Правителство подарило“ не би 
могъл да довърши настоящата учебна 
година тай се осмелява -Да моли минк. 
стъра „.за би ми благод)е]ани]'е ово уто- 
лн-ко благоиаволио повиаити како би се 
дотле ма нафскуднще издржавати мо- 
га-о.“ И -наистина, следствие на показа
нието му, че след Петровден ще мине в 
Белградската богословия, стипендията 
му била увеличена от 1 май с четири 
цванц-и-ка.

2)
Симо Соколов е роден в с. Грознатов 

ци (сега община Сурдулица) през 1848 
г. той кришом тръгнал с чичовците си 
за Сърбия, с горещо желание да учи. 
Това станало през 1861 година. Симо 
стигнал в Топола, в тогавашния Крагу. 
авацки окръг. Най-напрет. слугувал за 
да си обезпечи препитание, а след това 
го приютил Петронийе Маркович от се
ло Виича, близо до Белград. Така той 
завършил три отделения и през 1865 го 
дина дошел в Белград с намерение да 
продължи образованието си. Топ се о- 
бърнал на 17 август 1865 година към 
министъра ка просветата с молба да 
бъде приет „У число остали ербекии) 
сродника и странаца блегод]е.)анаца“. 
Към молбата си той прилага удостове- 
ерние. издадено му от Петронийе Ма-р- 
кович на 1о август, в което се казва: 
,.Им-а1уНи сажален>а спрам сваког бад- 
ног брата мога Србина — примио сам и 
колко ми 1е мо]е стан.е допустило издр 
жавао Си-му ОоколовиНа Бутарива, кои 
]е Еедаки сирома а притом врло ]е че. 
стан и ул>удан младиЬ и кои сада због 
прекомерног теокегьа к веКо] науци од- 
лази ад мене. ^я пак немогуНи га дал>е 
издржавати одпуштам га и желим од 
Бога да би му за ньегово добро ерце дру 
пим чим надокнадао“. Подобно удосто
верение Симо получил на 13 август от 
общинските кметове, в което се казва:
. . .„Симо Кок лов иК пре четири годане 
дошао уе из Бугароке сам без игд-е ако- 
га. Па ична1пре послужу,|уКи ко)екога 
учио, а после се омилу]е на н>егово бед
но стан>е Петро«и]е МарковиН землоде 
лац из Вшгче и за севап до данас га 
издржа бринуЬи о н»ему за еве што му 
ка-> сиюомаху на!яужни-|е било.“

На 17 август Симо бил приет в први 
(про)гммназяален клас, както личи от 
бележката «а гърба на молбата му, на- 

Джордже Мале- 
автор на една

вали отхвърляни -много рядко, обикно
вено ако -са били -изчерпани -предвиде
ните за дадена тешина средства в бю
джета или ако не са имали доказател
ства, че идват от България, Симо Со
колов получил отказ. Причината не ни 
е езвестна, но това личи от революция
та -на Любом.ир П. Ненадович, известен 
поет, тогава началник в Министерство 
на просветата: „Неможе му се молби у- 
довлетворити за сада“.

Сим0 не се отчаял. Той завършил още 
едно отделение в Топола, за което полу 
чнл на 23 юли 1865 г. свидетелство от 
тамошния мирови съд:

„Дунова Си-ма СоколовиК из Бугарске, 
15. година стар, ]ест код Г. Давана Пе- 
тровиКа учителка и Д]акона Тополског у 
четвртом разреду био, и све по настав- 
леяицу прописане предмете кое му ]е 
продавало добро се трудно и у науки 
прилежан био, но Кест да )е сирома да 
се издржавати н«1е кадар а-рад )е нау. 
ку продужити даже. и да ]е н>егове на- 
ке и прилежности доволлю, 
владагьу и поштешу па све доба-р, и да 
1е другим п-ревосхадним бити заслужио. 
Поведените нюгово било ]е свагда добро 
и правнлама школск. сообразно.“ Об
щината във Винча отново му издава, на 
23. юли 1866 г.

Симо Соколов е бил трудолюбив и 
-прилежен ученик. К-акто се вижда от 
бележките му тгрез учебната 1868/69 го
дина, като ученик от трети прогимнази
ален клас, той показал следния успех: 
„На^ка христи]'анска — врло добар, Сла 
венски 1'език — добар. Немачки ,1език 
— добар. Мат(ематика) и Физ(ика) Зе„ 
л*опи-са — врло добар, ^естественици — 
врло добар, Рачун — арло добар.

Като 1ЯРУПИ беднц ученици ш 
Соколов

као и У

удостоверение със също
то съдържание и с добавка на края, че 
Симо .лтритоме зато време врло добар и 
поштен младаК био“. Симо пак се обръ
ща към министъра яа просветата, сега 
вече като „ученик ттрвог разреда Полу 
гимназнйе београдске“. на 16 септември 
1866 г., с мобла, в която казва: . .Не-
ггрестана мо]а жел>а к веКо] науци 
буди ме да цредстанем вама с овом мо- 
]ом молбом да вас препокорно за-молимс 
да би и мене кар и друге странце, бла. 
год\е]а1ги]ем обдарили; )ер би само тако, 
лишен сваке друге помоНи Гнмнази)у 
овде у Бестраду учити могао.“ Освен ос 
та-налите удостоверения. Симо този път 
приложил и удостоверение, че е приет 
в първи прогимназиален клас, както и 
удостоврение от неговата община з Бъл

Симо
е получавал безплатно разни 

учебници. Така п-рез 1869 гочина като 
ученик от трети прогимназиален клас, 
той се обърнал заедно <гьс съученика си 
Вукз Вулетич към Министерството на 
просветата и заявили „какв0 нм 1е по
требно за 
г. ПанчиН учен»е кн>ига „Ботаника“ од 

па мале да им се од иете 
ккягге по ]едан комад кяо

по
сгря ноки-м -иче 

вицима даде Сесплатно". Същия ден Ми 
ннетеостваго изпратило нареждане до 
Правителствената -печатница да им се 
■даде исканият учебник, чиЯто автор е 
■гзвест.ният сръбски учен-ботаник д-р 
Йосиф Панчи-ч.

писана от директора 
тич, известен писател 
драма в стихове из сръбско-българските 
отношения в миналото ,.Ми)а]ло, крал> 
б\тарски“ (Белград, 1866). Въпреки че 
молбите на младежи от България са би

Ката ученик од четвърти прогимна
зиален клас. Симо Соколов се обърнал 
пак към -министъра на просветата на
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ОБЗОР Из дейността на младежките активи

работи, и ЩЕ
ИМАШ

ЗА ДВА МЕСЕЦА 

ДВЕ ПИЕСКИкието на една част от хората в 
колектива, които „са задълже
ни да водят борба срещу ръко. 
водителите и защищават права 
та на работниците“. Работниче 
скмят съвет не приел предложе 
нието на комисията.

държат на огстоянне от нас и * 
крайна сметка излиза, че са не 
що по-горно. А вярвам, че мла
дежката организация в учили
щата не им е препоръчала та
ка .. . — с чувство на засегна, 
ост се изказа председателят.

Все по-ясно ми ставаше защо 
актив в Мъзгош 

хубави резултати. На-

Младежкият актив в с. Мъз
гош, Димитровградско, наброява 
петнадесет-шестнадесетина мла 
дежи и девойки. Актив, който 
По броя на младежите не е га
ранция за особена дейност. Но 
младежигеог Мъзгош опроверга 
ват едно такова заключение. За 
щото през последните няколко 
месеци забедежиха такива ре
зултати, които рядко друг ак
тив в Димитровградско да е 
постигнал.

Само за период месец-два 
младежите от Мъзгош в сели
щата на район Забърдне предс
тавиха две ннески — „Загубено 
то доверие“ и „Янко и Климе". 
Представленията са посетили 
няколко стотин граждани от 
Забърдието. А това, при налн- 
чението на липсата на други 

. културни акции отстрани. е 
извънреден успех. В своето пък 
село редовно устройват танцо
ви забави, вечеринки, а съвмес 
тно с младежите от крайграни 
чннте части на ЮНА редовно 
устройват беседи, сказки и пр.

— Интересъх на младежите е 
разнообразен — заяви председа 
телят на актива др. Лнчко Ми
ланов — търсехме от общинс
кия комитет да ни изпрати ли
це, което да изнесе предаване 
за реорганизацията на СК и 
възможностите младите да при 
стъпят в редовете на тази орга 
низацня. Също така и от земе 
делената кооперация търсехме 
да ни запознаят със системата 
на формиране на цените и коо 
перативните отношения и връз 
ки между кооперацията и част 
ните собственици. За съжале
ние нито общинския комитет, 
нито земеделската кооперация 
ни нзлезоха насреща.

Все пак младите в Мъзгош 
организирали повече предава
ния. Обърнали се за помощ към 
младежите войници и те не им 
отказали. Десетарят на застава
та изнесъл предаване за трнде 
сетгодипшината на другаря Ти 
то начело на партията. Учител
ят пък говорил за зверствата 
на американските завоеватели 
във Виетнам.

Заинтересувахме се за труд 
ностите, които са им се изпреч- 
вали на пътя, как са успели да 
Ги преодолеят.

— Особени трудноси не срещ 
нахме. Първата пиеска подгот
вихме без участието на момиче 
тата. Не. че не искаха те. Просто 
нямаме нужда от тях. Вече във 
втората взеха дейно участие. 
Искам да кажа, че родителите 
им проявяват разбирателство и 
не им пречат.

Може би има място да кажем 
Дума-две за средношколците и 
студентите. Нямам намерение 
да ги обвинявам, но те изобщо 
не ни помагат. Катл че ли се

Живата реч на учестниците в 
неотдавнашните разговори във 
фабриката на «ожи „Братство“ 
в Желюша най-добре илюстри
ра отношенията в колектива и 
проблемите на предприятието. 
Десетината работници и ръково 
дители на предприятието, пред 
седателя на Общинската скуп
щина и секретаря на Общинс
кия комитет потърсиха отовор 
на въпроса: Защо директора е 
напуснал заседанието на работ 
ническия съвет? Този случай, 
обаче, 'Откри като ден ясния 
факт, че отношенията, такива 
каквито са, не водят към до
бро.

Ето какво е казано (имената 
на дискутантите автора на ста 
тията не е бележил. Гряхът за 
това нека падне на моя душа, с 
извинение за намаление):

„Ние вървим с бързи крачки 
назад. Загрижа а ме това че 
не мислим на работата. Петде 
сет на сто от нашите работни, 
ци нямат какво да работят и 
вместо да се договаряме как да 
подобрим организацията на про 
изводството ние се занимаваме 
с интриги . .. Бундите и ръкави 
ците останаха непродадени . .. 
Аз виждам, че в цеха е лошо. 
Пренесохме се в нова фабрика, 
а имаме същите пречки. Качес 
твото на производството не по
добрихме. Имаме сушилня. а 
не суШиме в нея. Търсих летви 
и пирони да оспособнм сушил
нята и нищо няма от това досе 
га. Работниците сами питат ка 
кво да работят. Имат 6 000 несу 
шени «ожш, бихме могли да су 
шим повече, само да се набав
ят пирони и летви . ..

„Стоковото н материалното 
счетоводство е водено погреш
но. Не искам да говоря за това, 
за да не си имам после неприя 
тностн .. . Сега правим книго
водство на всичко отначало и 
нямаме преглед в работата.

„Банката иска да види състо 
янието в края на годината за 
да ни одобри кредити, а те кн 
оа много необходими“ ... __

„Имаме склад от шеврети ло-

Заседанието на органа на са. 
моупрвление, коетл директорът 
напуснал вярно илюстрира лре 
окупациите на хората в колек
тива.

На предприятието трябва чие 
тачка.
Работниците мислят и на пови 
шенне на личните доходи. То
ва не е грях 
да живеят по-добре к това е 
хубаво. *

Отделен въпрос е как да по
пишат своето жизнено равни
ще, т.е. своите заработки. Впро 
чем, стремежът към по-добър 
живот е мечта на всички хора.

И това изострило отношения
та между хората. Твърде инте 
ресно е че тук се разгорещя- 
ват разпри тъкмо тогава когато 
сплотеността е най-нобходима. 
Понеже е на път да излезе от 
трудното положение, в което 
по-дълго време се намирало“, 
хората в „Братство“ не смеят 
нито един момент да забравят, 
че договореното производство и 
задължение към «ооперанта 
трябва да изпълнят така както

Трябва му и секретар. младежкият 
постига
вярно, защото между младит* 
се говори искрено без да се у 
еуква. Казват истината в очите, 
а където владеят искрените от
ношения н успехите са налице.

всички искат

Може още да се говори за 
тях. За това, че трима младежи 
са се явили за трудова акции 
в Нови Белград, че дейно уча: 
твуват в акциите, «оито органи 
зират ССРН и другите органи
зации, че винаги намират вре. 
ме да се срещнат н си яогарикая 
ват за най-актуални политичег 
кн и стопански събития.

— Можем да бъдем и по-дей 
продължи председателят 

но нямаме помооц
ни
Миланов 
Ние губим много време докатс 
намерим например пиеска, коя 
то да подготвим. Преди годи
на беше раздвижена ииициати 
ва да се съберат всички книж 
ки на едно място, а после да 
се разпределят в районите. Аз 
например вярвам, че в Скървс 
кица или Поганово разполагат 
с пиеска, които ние можем да 
пощготвяваме, а те вече някол
ко пъти са ги представяли пред 
своите зрители. И обратно. Из<> 
бщо липсва акция в центъра.

1 _д.

ШУ-У-' ...> Когато се разделя човек 
младите в Мъзгош понася ня
каква увереност, че тия младе 
жи знаят какво искат и как да 
се организират.

от

Ст. Н.

Дини тровград

ПАРТИЕН АНТИВ НА ПРО
СВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

В духа на решението за 'Но
вата организация на Съюза на 
комунистите на едно от послед 

Общинскияните заседания на 
комитет е решено да се обра
зува партиен актив на просает 
ните работници в основното учи 
лище „Моша Пивде“ в Димит

ри ровград.
За секретар на актива е из

бран Милчо Ценков, за замест- 
Лиляна Камево-

шо качество и купувачите 
връщат" . .. 7000 кожи нищо не
атруват . .. „Няма суровини

в застой“. . .
и

ник-.секретар 
ва, а за касиер — Атанас Филн

жгроизв одството е 
Купуваме възпроизводствен ма

пов.териал на много високи цени, 
защото не ги набавяме навреме 
ио когато ни потрябват". . .

„Повдигнахме въпроса дирек, 
тора да бъде сменен"...

„Предложих на работничес
кия съвет Да бъде сменен .Съ
ветът обаче искаше Да обсъж-

К. Т.

Кожаря „Братстпо“ гМалка репликатрябва. С обвинения, одумвания 
и подобни методи нищо няма 
да се постигне. Онова, което по 
каза събранието сочи, че обек
тивните трудности са надделе. 
ни и това; че условията на сто
панисване се подобряват, все по 
вече идва до израз онова кое 
то наричаме субективни слабос 
ти, с които колективът е обре 
менен до гуша. Съдбата на 
„Братство“ е в ръцете «а колек 
тива. Никой няма да 'Даде сред 
ства на ония, които не гаранти 
рат, че ще бъдат разумно у- 
погребени. Подобно нещо не ис 
ка ни Общинската скупщина, 

по-малко банките. Зато- 
„Братство“. -както и за

че товаИ няма нищо чудно, 
искат и работниците в „Братст 
во“. Реформата съвсем ясно из 
тъкна как да сс повишават ли 
чните доходи. Към това няма 
какво Да се добави, а само да 
кажем, че към течи мерила тр 
ябва да се съобразяват и тези 
работници. Комисията за изгот 
вяне на правилника за разпре
деление дошла на чудна 
— лични доходи за чистачката 
да се осигурят така че било пре 
дложено да се намалят доходи 

готвачката.

ВСЕКИ ДА ПЛАЩА 

ГРЕШКАТА СИ
да само въпроса за личните до
ходи, но не и предложението“...

„Определихме комисия, която 
да прегледа и класира кожите, 
които ни изпраща на дообработ 
ка «ооперанта. Втората достав
ка не е прегледана но веднага 
била дадена да се навлажи. Ре 
щение за преглет обаче подпи- 
еал Сокол. Оказа се, че там н- 
мало кожи, които не отговарят и 
ето ви готова загуба“.

„Сред нас съществуват ДВе 
между режийната

.1
Един от височките отбор- 

нмци на последната сесия на 
ОС в Димитровград предаде 
поръчението на своите изби 
ратели
ни да не грешат в своята ра 
бгта, защото зарад това хо
рата се принуждават да ид
ват в града и да си губят и 
време и пари. 
имаше предвид честите гре
шки в облагането с данъци, 
защото не всякога редовно 
се вписват и отчитат внесе
ните суми.

ща и чуждите грешки — е 
пътуване по тридесетина ка 
лометра и с харчене на вре
ме и пари, за да изправи не
верното облагане.

Не искаме да защитим хо 
рата, когато те грешат. Вся
ка грешка се плаща. Обаче 
сме за лруг0 — всеки д® пла 
ща своите грешки, поне 0Т 
утре нататък.

Досега беше другояче. Ко
гато данъчните органи погре 
шно искаха селянинът да 
плати вече платена еума 
данък, грешката на данъчни 
те, плащаше селянинът е ид 
ването чак в града.

ЗаЩо не се уреди така, че 
на всеки идващ зарад таки
ва работи в общината да му 
се плаша обезщетение от то 
зи, който е направил греш
ката

Тогава не би имало греш
ки, щом всеки ще си плаща 
сметката.

общинските орга.идея

а още 
ва за
„Фабрад“, единствен път, който 
им открива перспективи е в 
единството на колектива в раз 
решаването на производствени-

Отборникътте на директора и 
Другояче, казали, не може 
щото само така им 
мкопята била съставена от не-

за.
изнася. Ко-течения

•лужба и работниците“.........Би
било добре ако се карахме око 
ло подобрението на ггредлрияти

посредствени производители, в 
нея нг> се намирал никой, който 
познавал нормативните актове 
и предписанията. Директорът 
имал 125.000 стари динара ме
сечно» по договора. Предложе
нието на комисията обидило ди 
ректора и той напуснал заседя 
нието. Дали е трябвало да нап
рави това не е същесвено.

Не е ясно само как членовете 
на комисията са могли да дой 
да-. на такава идея. Най-яероят 
но е, че тя отразява насгрое-

те проблеми повишение ггроиз 
водителността, борбата за подо
брение на квалификационната 
структура на работната оила и 
съвременна организация на ра
ботата, овладяване на по-качест 
вено производство и насърчава 
не към интеграционни процеси. 
Всичко зависи от самите работ 
ницн. В техни ръце е съдбата 
ям н съдбата на предприятие-

Действително излиза таха: 
ако селянинът сгреши нещо 
от сферата на обществения 
ред, ще го накаже съдията 
за нарушения, ако не доведе 
добитъка за ваксиниране — 
също. Или ако пе спазва раз 
норедбите на някое общин
ско решение в областта на 

пак го чака

ето, производството, пазара, о- 
коло това как да тгродадем сто
ките сгт магазина“.........Управи-
лелният отбор отдавна не е се 
гъбирал да разговаря по тези 
вроблеми“ ... Ни работничес
кия съвет не е направил всич
ко, ксето е могъл за да се УРС 
Ди положението в колектива. 
Ни членовете на Съюза на ко
мунистите, «и профзрганисаци- 
ята

земеделието 
глоба. Всс наказания зарад
грешки.

Но получава се и това че 
той понякога тр*бвя да пля- М. Н. Нейковто.

УУМ. Б.
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Нови познанства Продажби

В Н АИ - СТАРАТА 

НИШКА ФАБРИКА
ЗДАНИЯТА НА 
ПОЩАТА И НА 
КОМУНАЛНАТА 
БАНКА НА ТЪРГиз

% Две общестпспи здания в Ди 
митровград скоро щс се прода 
ват посредством търг. Става 
въпрос за зданието на сегашна 
та поща и на комуналната бан 
ка — собственост на Общинска 
та скупщина. ч

Продажбата па тези

и..МИН е една от най-старите 
цдй-големи стопански органи
зации в страната. Хронология
та й запоява от 1884 година. 
Вече няма живи свидетели, «о 
ито да разказват спомени за 
нейните първи стопански кра
чки. Днес това предприятие, ко 
сто заема към 7 000 работници, 
и чийто състав влизат, след ин 
теграцнята в 1903, 10 технологи
чески закръглени, . опецнализи. 

"рани самостоятелни фабрики.

служби, в конто работят специ
алистите. Под покрива на го
лемите хали се произвеждат го 
леми

ч
Щстоманени конструкции 

за мостове, промишлени хали, 
рударски кули, конструкции за 
металургични заводи н обекти 
на черната металургия, леки 
стоманени покривни к-онструк-

здания
ще стане, за да се осигури част 
от средстава, -които Общинска
та-скупщина трябва да вложи 
в изграждането па нова гюща 
в града, с автоматична телефо
нна централа и друга инстала
ции, необходими при сегашни 
те същобения,

Общинската скупщина по та
къв начин единствено може да 
осигури част от средствата, ко
ито като свой дял трябва да 
даде за новия строеж.

Й7
и*

ции, кранове с различно пред- 
назначание ■ ,за пристанища,
строителни траверси н мостове. 
Всички тия .изваяни

..I
грамади

стомана сР проектират във фа
бриката, съставят и заварват,

Ш.В тях се конструират проекти
рат, произвеждат, монтират ре
дица произведения 'о-т стомана -боядисват, а монтоьритс пи ела 
и желязо, които задоволяват 
голяма част от .нуждите н-а до-

ш м. н. н.мгат на правото им място. Голя-
■и Не понася 

кокошки...
мият кран о Титавата карабос- 
троите лнци е к-сгсьструирани и 

успешно сътрудничество с чу- произведен я тази фабрика, 
машиностроители.

машкия пкзар «и ‘ договорират Ш Ц&уУ-Х

Нашият читател трябва Да■ ждестракни 
Чрез вносно-износната служба Асен Митов, шестедесетгоди- 

шен пенсионер в Димитров
град, макар че е касапин и е 
заклал «а стотици говеда, сви 
не и агнета — се бои -от кокош 
ка и не отглежда тези домаш
ни животни.

Кога го Асен бил малък го 
ухълвала кокошка и той Се уп 
лашил. Затова Митов никога 
ме помисял да заколе кокошка.

Това нещо неговите приятели 
и днес използват да си прав
ят майтапи-с него. Щом му тюд 
несат кокошка — той бета.

к. Тр.

знае, че тук е произведен „Пан 
чевацкия мост“. Сега се правят 
контурите на най-хубавия мост 
„газела“ на р. Сава. Швайс-апа 
ратите вече режа-,. стоманата, 
дават й желаните димензии, а 
някои части се сглобяват. В 
пристанището на Дунава девет 
пристанищни кранове вършат 
утоварванс и изтоварване на 
речните параходи Те са напра 
венц в кооперация с нзточногер 
манско предприятие. Десег по
добни кранове се произвеждат 

за своята фабрика отколксто за и за пристанището в Плоче. 
себе си, той ни наведе на ми- Три от тях вече са монтирани, 
съл да запознаем нашите чита

1се реализира 50 на сто от про
изводството на тази организа
ция, а голяма част и от произ
веденията на други стопански 

отрасли.
Посетихме фабриката на кра 

нове и стоманени конструкции, 
една От най-успешните в тази 
голяма общност на производи
тели на машини, стоманени кон 
струкции. Директорът Никола 
Вацев, инженер, димитровград- 
чанин, повече искаше да говори

ш

Корабостроителни кранове — производство на МИН
на много че трудностите ще бъдат превъ 

змогнати в такава степен в 
няма каквато осъществяват своите 

самоуправителни права, засил
вайки ролята на трудовите еди 

системата ннци в целокупната работа на. 
н 1 личните своята фабрика.

Работниците съзнават,

брика е помогнал л 
други фабрики в обединението.

Това не значи, че тя 
проблеми. На нейния колектив 
предстои у-по-рпта борба за усъ- 
вършенегзувзне па
на разпределение 
доходи. М. Бакич

Писмо от Марибор
Цокрай многобройните части на 
конструкции в двора на фабри 
ката се намират части на раз
ни кранове. Тук се боядисват

тели с онова, което се работи 
в неговата фабрика.

Фабриката заема МЕТАЛНА“ ЗА ГЕРДАП880 работ
ници. Стойността на нейното го 
дишно производство представ
лява фактически една шеста от 
съвкупното производство на 
МИН. Повече от половината от струкции е заработила 280 ми- 
заетите са инженери, техници, 
висококвалифицирани и. квали
фицирани работници. Тук не се

готовите части за халите на ме 
талургичния завод в Смедерево.

Миналата година фабриката 
за кранове и стоманени кон- Марибороката фабрика за съ 

оръжения и инженорингьт „Ме 
тална" ще доставят за строежа 
на водоцентрзлата „Герд-ап" съ 
оръжения зя бента на Дунава. 
За построяване на обекта за 
преминаанетз на параходите в 
Гердан „Метална“ 
ставила към 1 500 тона стома
нени -плочи и арматура. За бен 
та в Гердап тази фабрика и 
някои други «аши доставчици 
а в -рамките на ллана.на .Про
грес.инЕ-еет“ ще достави към 
200 хиляди тона различни съо- 
бържения на стойност от 100 
милиона нови динара.

Иначе бента в Гердап 
ма 14 правилни палета

даващ са сключени договори и 
за доставка на съоръжения за 
водоцентрали в Иран, Гвинея, 
-и Малзия, а с цейлонското 
правителство се водят прегово
ри Зя доставката на съоръже
ния за строежа на 120 водоцен
трали и напоителни 
По-голямата част от съоръже
нията, които се доставят в чуж 
бина поставят специалисти на 
марибороката фабрика.

Мариборската фабрика, 
то разполага с добри специали
сти и модерни уреди за проуч
ване -на материалите

коя.

лиона стари динара за централ 
ннте фондове. Настанила е на 
работа 80 работници от другите 
обединени фабрики. Предпола
га се, че ще реализира дового. 
вореното производство. Инвес
титорът обаче не е имал сред
ства и затова най-голямата 
част е останала за настоящата 
година. И покрай това, тази фа

също
така е произвела големи коли-

ггоставя въпрос дали трябва да 
се приемат на работа необходи 
мите специалисти. Защото фа
бриката има своя продажна слу 
жба, бюро за проектиране, тех 
кическа подготовка, производ
ствен цех и другите помощни

чества съоръжения за постро
яването на напоителни системи 
и канали в страната.

вече е до- системи.

3. Л.

Нови шосета от 

трети разрядИзправки ще и- 
с 25

метра широки и 15 метра висо 
ки отверстия. За тяхното затва
ряне ще използват електричнщ 
уреди, зарад специфичния ха
рактер на Дунава зиме. Повди
гането и спускането на тези у- 
реди ще става -по хидравличен 
начин, така че тр. представля
ват една от най-сложните кон
струкции от този вид в Еаро.

Републиканското управление 
на пътищата лезда-вна гтровъз-

нара от своя фонд за пътища 
за изатраюка на пътя от Смилов 
ци -до Висок. Това пък значи, 
че за тази цел от Републикан
ския фонд също ще бъдат из
разходвани 150.000 я. динара.

Ползата от това решение е 
ясна. С увеличените средства 
ще може да се направи рексн 
струкция на стария път и този 
район ще се свърже с града. Се 
гашнето състояние на пъти
щата пречи за организирането 
Ня 'редовни рейсове и за тран-

В „Братство“ брой 327 от 2 
февруари тази година на първа 
страница в информацията „Под 
готвя се междуобщинска конфе 
ренция“, втория абзац трябва 
да гласи:

— В досегашните разговори 
около учредяването на между- 
общякската конференция прео 
бладава мнението, че -в секре
тариата трябва да бъде платен 
само професионалния референт, 
а секретар на секретариата не 
би трябвало да бъде нито един 
от секретарите на Общинските 
комитети.

В следващия брой на вестни 
ка на 3 страница, в информа
цията: „Програма на междуоб- 
щннеката конференция“, в по
следния абзац е повторена съ
щата грешка, а трябва да стои:

— В досегашните разговори 
около учредяването -на между- 
общин-ската конференция прео
бладава мнението, че секретар 
•на конференцията не трябва да 
бъде (а отпечатано е: трябва да 
бъде) нито един от секретарите 
на Общинските комитети.

е важно кой ако е организи
рал събрание, на което вражда 
ните да предлагат на органа на 
самоуправление кого да приеме 
на работа? Веднага да се раз
берем
могли Да определят условията 
на конкурса. Това е утвърдено 
с правилниците на предприяти
ето. Те биха се, познавайки ма 
териалното състояние на всич
ки семейства, ,договорили кого 
да предложат на работнически 
те съвети за заемане на рабо
та. Това предлагаме затова, за
щото считаме, че така би се по 
стигнала -по-обективна оценка 
на положението, която не пре
ценяват конкурсите, но са задъл 
жение на обществото. Гражда
ните най-напред биха се запо
знали с условията на обявата, 
а след това биха оценявали ко. 
го да предложат. Органът би 
имал морално-политическо да 
дължение да взим,а под внима
ние тези предложения. В тези 
обстоятелства би се прекратило 
всичко олова, което парализира 
работата на работническите съ 
вети, когато се касае за заема
нето на работа.

Считаме, че така не биха се

гласи за републикански пъти
ща от трети разряд следните 
шосета- - От Пирот през Височ- 

Ръжана—Каменица—Оми. 
л-авци до Димитровград, а също 
и пътя

гражданите не биха ка

От Бабушница през
Звонока баня — Трънак о Одороз 
ЦИ до Сукозо.

па.

ЗА ДОМАШНИЯ И ЧУЖДИЯ 
ПАЗАР С тава -решение Републикан

ското управление на 
поема задължението 
за подържането и 
цията на шосетата 
каквато за същата цел 
ходват съответните 
скупщини. Общиноката 
на в Димитровград 
това да използва 150.000

пътищата 
да влага 

раконструк-
В последните 

„Метална“
две десет летия

достави съоръжения 
за около 5о югославски 
централи. На бентовете 
го водоцентрали са

воде
на мно 

поставени 
както и 
за ма-

такавя сума 
израз- 

общински стартирането на стоки към те
зи и от тези райони.

кранове на „Метална“, 
мостове и кулокранове 
шинните хали на 
лите. Досега в тази фабрика са 
произведени към 8.000

скупщи
вече е го- М. Б.водоцеятра- «. ди-

300 колети 

помощ
тона ра

зни съоръжения за водоцентра. 
лите. Така от 1965 
граждането

година в из
■наттт„ „ водоцентрала„Шпиля , Тиквеш, Б -ина баща,

Потлеч, Гранчараво, Рама Ри- 
ека, Сень, Средна Дрзва и дру 
ги са вградени или ще 
дат съоръжения 
в „Метална“.

Досега „Метална“

Общинският отбор на Черве
ния кръст в Димитровград е 
разделил на седемдесет соци
ално угрозени лица 300 колети 
помощ. Във всеки колет има 
по 10 кг брашно и 4 кг олио.

Освен това, на социално у- 
грозените лица са раздадени и 
облекло н др. наряд за деца и 
възрастни.

В интерес на цялостта на 
статията „По следите на една 
обява“ в „Братство" брой 328 от 
9 февруари молим читателите 
да вземат предвид края й, ко. 
йто гласи:

— Нима не би било лопречено 
на всяко подкопаване и всяка 

неправилност, или на края, не

(Лсе агра. 
произведенинакърнели са моу правите лжите 

права на работниците. Напро
тив, с това би се дала най.ши- 
•рока подкрепа 
да могат по-обективно да само- 
решават.

достази съ-
оръжения зя 19 
в 11 страни, 
те в Камбоджа п ггроила и 
5 км дълъг тръбег-;

1°на гражданите в д'централи
чя за п 1.т централи -

9М Б. зод. Неот
М. Б.
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КУСА ВРАНА
СРЕЩИ«ааиваг

С трудна работа са 
пила кусовранци, когато са 
нанкали акцията па слектрифи 
кация. Но отдавна вече 
били търпение, очаквайки 
■солните села да се съглася г по 

за електрифициране
то. Своята задача изпълняват 
Добре. За тях било най подохд- 
вдо да се приключат към

ПЛЕНН11ГСДОТ0МАДОА
когато говори той говори за у- 
спехнте на колектива, на колс 
гите му, на работниците и те
хниците на фабриката. Но чо
век, който и половин час про 
беседва с него може да схване 
огромната обич на Кольо към 
работата, към фабриката, в коя 
то е десет години. Може да се 
види, че той пленник на стома. 
ната, край която е всеки ден, 
която се угьва пред неговите 
технически рисунки и негови
те замисли.

инженер се захваща с констру
кция и изработка на фабрична 
хала. Малко по-късно минах
ме из нея.

— Ето това е тази ха\а, ко
ято аз считам като първа моя 
работа във фабриката. Констру 
кцията съм правил според ма
териалите с които разполагах
ме в кръга на фабриката...

След тази хала Кольо проек
тира стоманения мост на река 
Сана. Две години по-късно с 
още един свой колега започнал 
работата върху конструкцията 
ан бреговия край за корабо
строителницата „Тнто" в Бел
град. Видяхме го в албума на 
фабриката. Кранът привлича 
внимание със своите изяшнн 
линии. Мощност, казват до 800 
тона.

Обръщаме албума на фабри 
ката. Кольо спира вниманието 
ни на една фотография. Това е 
павнльона за една изложба в 
Бомбай.

се зало-
Комитетът по електрифика- 

си заседание 
как Да се внесат 

средствата от мес- 
Работата

за-
ция на последното 
търсил начин 
насъбраните

са изгу 
и о-

тнотп самооблагане, 
търпи. Воички

въпроса
искат да светнат

електрически 
рете им. Но как да се съберат 
необходимите средства? И най. 
после решнлн 
платилите самооблагането да 
плаща лихва срещу дължимата 
сума ако до 1 февруари т.г. не 
внесе 30 на сто 
сума.

крушки по домо-„ да.
леколровода -з Нашущкозица 
село в съседната Бабушнншка 

община. Кусовранци 
разрешение получили 

Да се приключат
всеки от не-

Никола Вацевкъм тяхната мрежа 
насърчило. и това ги 

И ощ: по-упорнто 
продължили .да действуват.

Приели местно самооблагане 
<>Т п0 1 Юо нови динара «а до 
макимство. Но колкото 
работите напредвали — 
за.повече и средства били необ 
(ОДжми. А средствата 
иото самооблагане

Дори и най-близките му дру 
гари малко знаят за неговата 
работа, за неговите десетгоди
шни постижения в работата, 
която тъй много обича...

Става дума за Никола Вячрп 
от Димитровград, строителен

Обаче не е в юел ла се нала- инженер, сега директор на кра-оаче не е в ред да се нала иовата фабрика на МИН в
Ниш. Преди няколко дена го 
посетихме не с

★
Ог дължимата *

Без съмнение, акцията на ку-позече Още един път минахме из 
кръга на фабриката из огром
ните хали в които се изработ
ват части на огромни крано
ве. Работниците в тъмносините

ТОЛКО- совранци да въведат ток по до
мовете си е за всяка похвала.от мест- 

нерадовно 
постъпвали във фонда по елек 
грификация. Набавени са 
стълбове, а трябват още 20.

Но пари трябват 
други работи. -

гат и лихви. върху дължимите 
суми. Такива пълномощия180 не цел да пи

шем, _но като познат да видим 
една от фабриките на Маши
нната индустрия На Ниш.

Намерихме го в обикновен ка
бинет, едно бюро, две-три кре 
ела около кръгла масичка. На 
стените и по витрините много 
картини на мостове, кранове. 
На масата също така разхвър
лени технически рисунки, пи
сма. Обикновено, както и в 
много други кабинети.

Нас ни, трябва да признаем, 
привличаше вниманието това, 
че в тази фабрика ръководи с 
производството един наш поз-

може да има комитета по елек 
трификация.и за много

Самооблагането 
приемат съсбракията на изби
рателите, и само те могат да 
налагат лихви.

Трудно обаче може да се при 
еме решението и върху самооб 
лагането да се плащат лихви. 
Комитетът ,по електрификация 
не е орган, който определя лих 
ви. Значи договорът на граж 
даните като самоуправителна 
институция, трябва да се спаз
ва. Събрание на избирателите 
е определило размера на са. 
мооблагането, но не е определи 
Ло и размера на лихвите. И а- 
ко средствата от сам.облагал- 
нето не постъпват навреме — 
вина за това носят и компе
тентните органи в Общинската 
скупщина..

Естествено, намерението на 
комитета пп електрификация 
не е лошо. Но и доброжелател-

Бележка

Когато потребите
лите не са 

осведомени
нат, нашенац, затова искахме 
да узнаем повече за работата 
във фабриката, и неговата ра
бота. .. Трудно в това успява
хме. Всичко онова, което той 
работи и онова което е рабо
тил за последните десет години 
той счита като нещо 
естествено и затова разговора 
често пъти нарочно отвличаше 
за общите работи на фабри
ката и състоянието в Машин
ната индустрия... Все пак, раз 
глеждайки техническите рисуи 
кн, множество фотографии на 
обекти и развитието на фабри 
ката ние не можехме, а да не 
видим и почувствуваме и рабо
тата на Вацев. хойто е оставил 
сериозни следи в нейното раз
витие ло днес...

Преди известно 
бопекарницата 
ската кооперация „Напре
дък“ с Босилеград це рабо
теше няколко дни поради 
ремонт на фурната. И това 
е на своето място. Но не е 
в ред работата че потреби
телите па няколко сто тип 
семейства не знаеха за това 
и фактически останаха без 
хляб. Те не бяха благовре- 

'- мен© осведомени за застоя 
в хлебопекарницата и се 
връщаха с празни ръце или 
тичаха да залавят вляб в ча 
стпите фурни. Но и в поеде 
дйите за тях нямаше хляб, 
понеже те снабдяват опре
делено число свои постоянни 
потребители и пекат опре. 
делено количество хляб. У- 
.правата на кооперацията не 
■е намерила за сходно ла из 
вести двете частни хлебопе
карници и по тоя начин да 
помогне на своите клиенти.

време хле 
па земедел.

съвсем

ните хора могат да направят 
грешка. Не може да се прости 
на председателя на местната ор 
ганизация на Социалистическия 
съюз Драго Гещамов, който на 
последното заседание на комите 
та по електрификация когато 
се решвало за размерате на лих 
вата. И вместо Гещамов, като 
ръководител на тази организа
ция да помогне на съселяните сп 
той пил ракия, вдигал тестове в 
„чест“ на комитета по електри 
фикация и ги псувал. Той вне
съл смут, който може да навре 
ди и да парализира работата 
на организацията в селото.

Какво ще кажат съседите му 
когато той, като председател «а 

организация на ССРН 
казва, че ония които не внесат 
парите за самооблагане, елект- 
рибуцията безплатно ще въведе 

По домовете им. Поведение 
то на Гещамов не о добро и 
пречи в акцията по електрифи 
кация в Куса врана.

Може би и кусовсанцн ще 
кажат „подобни думи“ на Геоца

членове

*
* а

През 1956 годинав Никола за
върши строителния факултет 
в Белград и като стипендист 
на мостовата фабрика в Ниш 
постъпи на работа. По това 
време всеки човек с диплома 
беше с радост приет. Бюрото 
за проекции «а фабриката по
лучи отличен работник.

•— Имах задължение като 
казва Кольо —

НЯКОЙ ОТЗа оправдание 
хлебопекарите е написал на 
листче че фурната няма да 
работи
ремонт, но същото паднало 

така не е 
можало да се забележи. Да 
отбележим че същият про
блем с хлебопекарницата бе
ше и миналата година по ти 

Дано това не се

местната
Едяо от главните произведенняна МИН са мостовете2-5 дена поради

— Този павидьон сме прави
ли група инженери. Аз съм ра
ботил рекламния стълб, който 
се намира на панаира в Лес- 
ковац.

Всяка година фабриката бе
лежи нови успехи а същевре
менно и Кольо, който посвеща 
ва цялото си време на фабрика 
та. В свободното си време той с 
тук край техническите рисун
ки, конструкции. Участвува в 
реализирането и па такива обек
ти като моста при Панчево, 
моста на Нишава в Ниш пред 
крепостта, няколко моста в 
Индия и Бирма... Хиляди тона 
стомана се изграждат в части 
по техническите рисунки на 
вече опитните инженери на 
някога популярно наричана 
Мостовака работилница 
Ниш, Тези отпопаметни части се 
свързват според решенията на 
инженерите и опитните работ
ници на фабриката и /дюс по- 
вързва-г някога непроходи
мите брегове на Дунав, Ниша
ва, Сана и други реки у нас, 
Бирма и Индия.

Обръщаме огромния албум 
па фабрикаат н се спираме на 
всяка странника там където е 
учаагзувал в реализиране на 
тези огромни стоманени обек
ти, дело иа нишката фабрика. 
Пак заставаме. Пред нас е на 
снимката хала на железарата 
Смедсрево. И така на ред. 
Кольо говори за техническите 
решения, трудностите при реа
лизирането на обектите. Той 
говори полека, едвам човек 
може да долови, че това са 
негови конструкции, че той тук 
е вложил свой труд.

работни костюми 
край огромните стълбове сто
мана изпълняват ежедневните 
си планове. Тяхното желание 
изразено чрез работническия 
съвет Кольо да им остане за 
директор на фабриката не е 
случайно. Те знаят, че начело 
на фабриката имат сигурен и 
опитен инженер, човек, който 
работното време не брои с ча
сове, който и сам се отрича за 
доброто на колектива.

Зарадваха ни думите на шо
фьора, който ни каза:

— Такъв другар и работник 
сдвали има във фабриката.

Богдан Николов

от прозореца и застаналиток стипендист 
но и обикнах хората и работа
та и затова тук останах пове
че от десет години...

През това време фабриката 
се разрастваше, а с нея и мла 
дия инженер. От проектант, 
той стана шеф на производ
ствено отделение. Като млад

ва време, 
повтори к през слидващата мов, както направиха 

на ССРН в село Скьрвеница. ..годила.

I С. Станков
М. Б.

.. . .. ............................ .■■■■■■■■■вааак

Производители — кооперация

Изкупуване и печалби от добитъка
визкупувани по 460 до 480 дина. 

ра и са продавани по 510 до 540 
динара килограма, а агнетата 
— 100 динара кг живо тегло.

Едва ли може да са разчита 
на големи печалби при горните 
сведения, когато разликите в 
купуването и продаването сред 
но не надминават 20 динара за 
килограм а часр от изкупени
те животни се пазят известно 
време в оборите на коопераци
ята за доутояване или докато 
чакат купувач.

Вюе пак там, където след по
криване на разходите на кооле 
рацията печалбата надминава 6 
на сто, тя ще се дава на земе
делските производители, защо- 
то действително пазарът сега 
налага ниокн изкупни цени, от 
които земеделските производи
тели с право недоволствуват.

м. н. н

врри за едно положение в свое 
то село.

Какво показват общите 
нни на счетоводната документа 
ция?

От нова година насам от зе
меделски производители са из
купени угоявани юнета и гове
да. значително число телета и 

Изкупени са например

Един отбзрник на миналата 
сесия на общинската скупщина 
постави един важен за земадел 
ските стопани въпрос 
во става с изкупуването на юне 
та. Той ,заже добдзи, че коопе
рацията изкупва, но с базене, а 
изкупната цена била много нис 
ка в сравнение с продажбена. 
та. Каза даже — изкупуват ги 
400 а ги преязва-г и по 800 ди
нара килограм.

Разискване по въпроса не се 
разви, нито пък представител 
на кооперацията се обади да 
опровергае или потзързи каза
ното от отборника. 
впечатсление на събранието, че 
кооперацията много печели от 
изкупуването.

Това впечатление не е оправ
дано, заощто «е така стоят ра- 
ботите. Всъщност отборникът 
не Р виновен. Той вероятно то-

Изложба на 

„Свобода“
да.

как-

)
Димитровградската конфек

ция „Свобода" организира на 
11 февруари в Димитровград из 
ложение на произведенията си. 
Посетителите похвално се из
казаха за произведенията и ве
че са сключени много търгов
ски договори.

„Свобода“ още един път пот
върди високото си реноме, кое
то има на домашния и чужде
странния пазар.

агнета. .
до преди 15 дни около 120 юне 

общо тегло д-О.ОчОта и говеда е
кг, 72 телета с около 5.000 
общо тегло и над 1.200 агнета. 

Цените за килограм живо тег 
между 260 и 280

кг.

ло говеда са
динара при изкупуването, а 
и 320 при продаването от стра
на на кооперацията. Телетата 
са изкупувани по-добре 
470 до 480 динара кг. живо тег 

заклани без

280Но остана

от

ло, а са продавани
и вътрешностите по

килограм. Юпктата са
900глава

динара Вннаги К. Трайков
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Юбилеят на Димитровградската библиотека Имат думата читателите

За сметка на 

одавачката Райна
ТРАДИЦИЯ, която

ЗАДЪЛЖАВА
Неотдавна магазинерът Симе 

он Пейчев в Горна Лисина по. 
лучн помощничка т. е. ученич
ка, която тук провежда практи 
ческитс си часове по търговия
та. Това момиче — Райна Ра- 
денкова От с. Долна Лисина — 
учи тъговско училище във Вра

за грешката тя ме изгледа та
ка, сякаш съм направил прест> 
пление. Казах на селянина д:, 
се обърне към главния магази. 
нер, който също получи сумата 
която и аз получих. Считайки 
че съм я обидил тя започна да 
ми се кара защо съм постъпи.) 
така.

В разговор с един 
узнах, че и по-рано е имало У- 
чсннди на практика, обаче по 
културно се отнасяли към ку
пувачите.

Считам, че другарката трябь» 
да си вземе бележка, за да т

Миналото на един град е не 
говото четвърто измерение. Из 
мерение незабележимо за про
стото око, но твърде значител
но за развитието на останали
те три измерения: стопанство, 
култура, градоустройство. За- 
щото миналото значи традиция, 
основа, опит и задължение.

В началото на годината ди- 
библиотека

пост на различни обществени 
сили.

Така например ако Общинска 
та скупщина не приеме плана 
на библиотеката, то тя ще се 
озове в същото положение, в 
каквото се намираше години 
наред.

Ето защо се налага всички, 
без изключение, предстоящото 
чествуване на седемдесетгодиш 
нината на библиотеката да при 
емсм като свое чествуване и 
дейно да работим върху про
веждането на всяка една акция, 
която се организира от нейна 
страна.

Разбира !се, като при това не 
изпуснем от предвид нашите 
възможности и сили. А те еже- 
годишно нарастваха, така че 
съвсем може да приемем пла
на на общинския отбор, чиито 
димензин съответствуват на 
„чергата, която може да разсте 
лем".

хиляда книги, в Смиловцн съ
що над хиляда, а в Долна Не- 
вля приблизително толкова. И- 
зобщо много книги в районите 
засега лежат като „мъртъв ка
питал", предоставени на прах
те, несъзнателните граждани 
или мишките. Отборът обаче 
констатира, че без помота на 
Общинската скупщина едва ли 
ще може да се открие някоя 
районна библиотека.

От друга страна, отборът 
при решение чрез отделни ли
ца, стопанските организации, 
обществено-политическите ор- 
ганизаци и прочие да органи
зира акция за събиране на кин

ня.
Макар че е още рано да го

ворим каква продавачка ще 
бъде по-късно, искам да кажа 
за една нейна постъпка, кеято 
тези дни се случи. Преди извест
но време ме повика един селя. 
нин да му пресметна колко тря 
бва да заплати за стоките, ко
ито е купил. Същевременно пре 
смяташе и въпросната ученич

ки бяха 
че има

купувач
митровградската 
навърши седемдесет години на 
съществуване. Чествуването на 
тази годишнина е добър повод 
да се пристъпи към проблеми
те на библиотеката по-струдио- 
зно и всеобхватно. Преди всич 
ко — да се подобри състояние
то на библиотеката, да се създа- 
дат условия за богата дейност 
и даде възможност на учени
ци, работници, граждани, в по 
мещенията й полезно да 
карат някой свободен час.

/ се губи доверието на клиентите 
Още повече, че нейното учили, 
ще навярно не ги учи на таки
ва постъпки.

ка, но изчисленията 
различни. Аз й казах, 
грешка. Обаче вместо да про-

извини

ги.
Драган Стаменов

Долна ЛисинаЧЕСТВУВАНЕТО Е ОБЩО, А 
НЕ САМО НА 

БИБЛИОТЕКАТА

вери сметката и да се
пре-

Младежка самодейност през първбто полугодиеИзхождайки от това общин
ският отбор за чествуване на 
седемдесетгодишнината на би
блиотеката на срещата-договор, 
състоял се тези дни, прие про 
грама за чествуването. Макар 
че датите на отделни празнен
ства и акции не са уточнени, 
отборът определи съдържание
то и характера на прославата, 
като при това съобрази всичко 
с материалните 
и кадровите сили в общината.

Дали обаче всички акции ще 
се превърнат в дело зависи 
до голяма степен от помоща, 
която трябва да се окаже на 
библиотеката. Защото всички 
досегашни предложения се ба
зират върху извертин матери
ални разходи, както и върху 
доброволната подкрепа и дей-

Накрая към 
жава миналото, традицията, ко 
ято по години и по онова, кое
то е направила за културното 
ни развитие на града 
не е за подценяване.

това ни задъл- проблемиУспехи и
съвсем мова. В скоро времр ще се ст

отен литературната вечер а.- 
гражданите.

Младежката организация при 
гимназията „Ив. Караиванов" в 
Босилеград тази година постиг 
на завидни резултати. Въпреки 
показаните трудности около сво 
болните помещения самснейна- 
стта при средношколците е на 
завидна висота. По този начин 
обществено-политическото и ку 
лтурно издигане на членовете.

Между секциите и кръжоци
те най-сбри резултати постигна 
ха драматичния състав, литера
турната секция.

Драматичния съсав се афир- 
мира в' изнасянето на лиески 
по време на държавните праз
ници не само всред ученическа 
та младеж, но и между гражда 
ните на Босилеград.

Ст. Н.
Антон Борисов

ученик Ш клавс 
БосилеградСъвети на педагогаВЪЗМОЖНОСТИ

Детски недоразуменияПРЕДВИЖДАТ СЕ ПОВЕЧЕ 
АКЦИИ ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ 

ПОЕМАТА 
„СКЕНДЕРБЕГ“

Според приетия план на сре
щата-договор — 1968 година ще 
измине под знака на различни 
прояви, които имат за цел да 
подобрят благосъстоянието 
библиотеката н повишат 
турното равнище иа

Семейството и средата трябва да насочват 

децата към правилни взаимоотношенияна
По повод 500-годишнината </> 

смъртта на -великия среднове
ковен вожд, национален борец 
и обединател на албанския на
род Джордже Кастриот 
дербег в Скопие в 
вестник „Фляка е 
излезе От печат поемата „Окйн

кул- 
читателн-

В едни семейства децата се 
карат, в други — не. Някои ро 
дители се оплакват: нашите де 
ца проявяват

историческото щом им се Удаде — карат се.
бият се, мразят. Такива .родите 
ли оправдано се питат, отде не 
доразумения между братя? Как 
да се установят положителни 
отношения помежду им.

Действително и добре възпи
тани деца се карат 
тях се явяват до къси ли дъл
готрайни недоразумения. Всъщ 
ност, нямаше да бъде естестве
но ако такива кавги не се явя
ваха. Касае се до моментални 
несъгласия между братята всле 

съмняваме,

ва и зарад това, че детето-.за
почва да съмнява, че не е до
статъчно обичано, ухажавано, 
защитено, разбрано. Ако дете
то почуетвува че брат му утро 
зява егзистенцита му. заема 
мястото в „сърцата на родите
лите", избухват свади, борби за 
позиция. Впрочем самите деца 
намират начини по-.късно да 
се измирят, да продължат сго- 
ворно да живеят в обща хармо 
ния, която им осигурява щаст
ливата -общност в дома на ро
дителите.

Родителите предпазливо тряб 
ва да се нваместат в за мътени 
те детски отношения. Не тряб
ва да насърчават едаото дете 
за смятка на другото, 
да изнамерят решения, които 
ще намалят напрежението и Ще 
отстранят смущенията между 
братята.
ПЛАНОВ НАТАЛИТЕТ
За да живеят децата правил

но и хармонично 
трябва рационално 
рат наталитета, относно ражда 
него на децата. Ако не се води 
сметка за това. едното от де
цата ще се развива в по-благо 
приятни условия, докато друго 
то ще остане на заден план. 
Ще изостане и е психическото 
ои развитие, 
това понякога могат 
трагични за детето, ако то по
чувствува че 
по-малко обичано, нежелано.

Рстоякиетс между децата ро 
дителите могат да планират 3 
до 4 години, 
във времето ще даде 
ност на по-старзто дете да до
чака новия член в семейството 
като поотраснало, по-добре под 
готвено. То вече е по-старо и 
предварително започва да се ра 
два на новия брат или сестич- 
ка, понеже родителите правил, 
но и навреме са го осведомили 
за това събитие в семейството. 
То ше знае по-разумно да пре
цени ковонастъттилото положе„ 
ние в семейството.

Впрочем то ще забележи, че 
новороденото още е немощно, 
че не знае „нищо“ и че чака 
помощ ст .всичкигц Помощ мо
же да скаже и постарото дете, 
именно трябва към това да се 
насочва, защото по тоя начин 
в лицето на новороденото няма 
да вижда конкурент, който му 
отнема .мястото в семейството, 
любовта, вниманието, защитата 
на родителите.

те.
Така например, през месец

март ще бъде устроено търже
ство, на което ще бъде изне
сен доклад за 
развитие на библиотеката, ще 
има литературно четене, а на
края на най-добрите читатели 
през миналата година ще бъдат 
връчени награди.

Предвижда се още устроява-

Ск№-съ-Ученическия университет 
що оргванизира сказки, а лите 
ратурната секция редоно орга-

четения.

неприятел ство, издание нв 
влаянимит"

низира литературни 
Тази секция има 15 редовнид 
члена, но всред младежта съшй 
ствува по-голям интерес. На за- 
казаните литературни събрания 

творби Димитър

дербег“ от видния .македонски 
писател Глигор Пърличев.

На албански това ценно пра. 
изведени е преведе Спиро Ном
ерачетоха свои 

Аргакиев, Асен Спиридонов. Ан 
тон Борисов и Даринка Евти-

и между написахапредговор 
Перо Петрач и Спасе Стерйо.

вечери. ането на литературни 
срещи с изтъкнати югославски 
поети и писатели, организира
не на съревнователни наградни 
вечеринки, както и други видо 
ве културни манифестации. Це 
лта на тези културни програми 
е да се заинтересува по-широк 
кръг граждани за дейността на 
библиотеката.

разказМанезос Луд е мисдствие на ревност, 
съперничество.

Един познат психолог е ка
лето не изникват

Трябва

(Гърция )зал, че там 
несъгласия между братя, може 
да се усъмним в моралното и 
маяталното здраве 
Той твърди,

Същевременно ще се раздви
жат акции за откриване на ра
йонни библиотеки в някои цен
трове. Както констатират отбо
рът за чествуване засега усло
вия за откриване на библиоте
ки имат селищата — Погано- 
во, Желюша и Височки Одо 
ровци. Според сведения от 1966 
година в училищата има извее 

книжен фонд, който недо-

СТУДЕНИЯТ
СМЯХ

на децата, 
а и практиката 
че след недора-потвърждава, 

зумекията винаги следват по- 
силни изблици на любов, соли 
дарност, сътрудничество. И на
шият народ го е казал: който 
се обичат — те се и карат

•рвдоггелите 
да плани-

тълпа. На разсъ 
.поотвят първите 

мяркат ма* 
мишница, при-

раззлънувана 
мване, щом се

Познатата шамия на старица 
та пак се чернееше до решетка

тен
статъчно или, изобщо не се из БОРБА НА ПОЗИЦИЯ

рейсове, по пътя сеползва. В Поганово има над д0 сблъскване между децата нд Последствията от 
да бъдат та за трети път, откако се слу

чи това. Всички я познавахме 
Познавахме нейната изго

ки с бохчи под 
ближават се и чакат до затво 

тъмнични порти, дока- 
със студен ка-

КОНКУРСНА КОМИСИЯ НА ОТДЕЛ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 
ПРИ ОС БОСИЛЕГРАД

Р злепоставено, вече.
ряла от слънцето забрадка, бе рели ке

то надзирателят 
то желязо глас не, започне ДО1сплъстени католите коси 

заплетена слама. Тя пак е ту-обявява конкурс Това растояние 
възмож- извиква:

— Дроланос, излез!
— Ксноварос, излез!
Майките благоговейно, сякаш 

притнеав

ка: стои до решетката и гле
да. .. Нейните почернели от 

са се вкопчали вЗА ЧЕТИРИ МИЛИЦИОНЕРИ студа ръце 
железните пръчки. Погледът й 
жадно се впива във всяка об
ръсната глава. Тя се мъчи Да 
намери своя син. Това е майка

като към светиня се 
до ръждясалите пръчки, влагат 
ки душата ои в

Условия:
Да изпълняват условията предвидени в 

яма закон за вътрешните работи
Да са граждани на СФРЮ
Да имат средно образование (икономическо училище ллп 

гимназия).
Могат Да конкурират хора до 26 години
Конто са отбили военната си повинност.
Квартира не е обезпечена.
Лични доходи — според правилника на 

работи при ОС Босилеград.
Постъпване на служба — веднага след конкурса.

Молби с 0,50 н.д. такса, с необходимата документация н 
лекарско удостоверение от систематически преглед се пращат 
до Конкурсната комисия на Отела за вътрешни работи при ОС 
Босилеград.

Неоформени документи няма да се приемат.
Конкурсът важи 20 дни.

член 31 на Основ-
думите, готови 

почернелите
. Д8

да се откъснат от 
устни. Трябва да се каже..

. Какво ще кажеш зь 
чезнещо

та «а Вангелис Кафароспорис,
него го прибраха миналата не
деля. Извикаха го така про-

се каже. . 
две минути на своето 
в неволя дете?сто, както учителят извиква у 

ченик на дъската, а след чети
ри .дни пратиха за Залоянис. И 
за Лииарис. И за Динесс. И за 
Зербинос. И за.. . нима може 
да се запомият всички и нима 
ще се преобърне някому езика 
да каже истината на старица
та?

раздел*
своето

Една опъната връвОтдо.л вътрешни
стаята на две. Като чуят

хората минават поя *Р>В-
се хвърля?

име,
та и бързешком
към решетката.

От ддрутата страна са
мите очи... 
странство се разиграва трагед»

Ка малкото двуметрово
ята на нашите дни. От тая и

люби-

Про-
I Всеки вторник и всяка събо

та тук до решетката се трупаВл. Чодович

февруари •*БРАТСТВО • 16Страница 6,



Димитровградската гимназия през II-то полугодие По повод закриването на някои училища

ЗА ПО-ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА УСЛОВИЯТА
в Димитровградско

ЗА ДЕЦАТА 

НОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕИ накрая искам да кажа, че 
обучението по майчин език не 
претърпя кризнс, както някои 
очакваха, когато бе заведен бъл 
гарски език като обезателен 
за всички ученици. Напротив и 
онези, които досега не са го у 
чил-и показаха задоволителен 
резултат, усвояват го леко. и 
което е най-важно — проявяват 
интерес. Действително програ
мата е застаряла, ще трябва и 
•допълнителни програми по на. 
цяонална история, география и 
изкуство, но аз мисля, че вто
рото полугодие ще пзвърди ку
рса, който взехме 
на учебната година — закючи

Успехът на учениците вназия през първото полугодие^Гта^и ^еб^^одиа 
в сравнение със същия период от миналата година е по-добър с цели десет процента. Докато през п??в^то 
полугодие миналата годила само 32 процента от уче
ниците нямаха слаби бележки, то тази година тоя 
процент е 42. Може би това се дължи на навременно
то предупреждение в началото на учебната година, 
когато бе обяснено на учениците, че всички, които 
имат повече от половината слаби бележки ще бъдат 
отстранени от училището. Но безспорно и друга об
стоятелства са повлияли за сравнително добрия ре
зултат.

Окончателното решение е взе 
то завчера: от идната учебна го 
дина в Било и в Нетърлаш ня 
ма да има училища. Причината 
е малкото число ученици сега 
и сигурното

дове или дъждове.
И тъкмо затова е необходимо 

да се направи нещо от ОС за 
улеснение на децата и родите
лите. Председателят на Общин
ската скупщина обясни, че има 
сметка на всеки ученик да бъ 
дат осигурени сто хиляди дина
ра за квартира и друго откол- 
кото да се Дават и по три ми. 
лнона годишно за издръжка на 
малко училище, което не може 
да бъде равноправно с другите 
Позече в резултат на това щ бе 
констатирано, че спестяванията 
от това закриване трябва нелре 
менно да бъдат употребени за 
такива цели, а не да се израз
ходват в рамките на централно 
то училище.

Ако тази констатация се за
чита занапред, тогава трево
гите у хората са ненужни. __

А неоспоримо е, че това гря 
Оза да се спазва, защото учени 
ците не са виновни за закрива 
нето и не бива да бъдат изло
жени на опасността да останат 
неграмотни. __

Значи, на всяка цена трябва 
да им Ср обезпечат усл^и-ч за 
нормално обучение. М. Нейков

яамаляававеим
през следващите години.

Бъщност в проекторешението, 
което обсъжда Общинската ску
пщина, същата участ се пред
виждаше и за училищата в Бан 
ски дол и Скървеница, обаче се 
установи, че идната година тс

предвиденияв началото почтище имат 
брой ученици, а отдалечеността 
от другите училища налага Да 
се запазят все докато има ми-

директорът.
Не само успехът, дисципли

ната, «о и друти 
вливат доверие, че гимназията 
ще успее.

От друга страна, през това 
полугодие имаше и много по- 
малко наказани ученици (43 
души, от конто само двама със 
строг укор, д-окато останалите с 
гврдупреждения «а класния пре 
подавател и лр.). Така че на по 
лугодието само един ученик бе 
отстранен, а отсъствията на уче 
ниците бяха: десет извинени и 
1,30 неизвннени на ученик.

Това, както и сведението, че 
с«т 140-те с положителен успех 
само 23 имат задоволителен ус 
геех, а останалите добър, много 
добър и отличен, евидетелству 
ва, че димитровградската гим
назия е взела правилен курс и 
е «а път да даде солидни зна.

показателипредмети, които това изискват, 
помещения за извънучилищна 
дейност, работа на научни гру
пи, секции и клубове, библноте. 
ка и читалня, уютност. А все 
пак не сме достигнали онова 
равнище което жеалем и което 
можем да постигнем. През пър 
вото полугодие от 337 , ученика 
109 оа имали слаби бележки по 
математика, 87 по физика, 73 
по география, толкова по сър
бохърватски и пр. Нима не мо
же и п0 тези предмети слабите 
бележки да бъдат малко? Раз
бира се, че може. По физика, 
например, слабите бележки са 
намалени с една трета, а това 
е успех.

Искам обаче да кажа, че тря 
бва да разгърнем по-жива дей 
■ност не само на часа определен 
като необходим. Допълнително
то обучение било в коя форма 
да се прилага няма да бъде на 
празно. Защото, поне според 
мен, съествуващите условия не 
се ползват достатъчно. Ние 33 
това си поговорихме на учител
ския съвет в края на полугоди
ето. Застъпихме се за публич
ност в работата те. при оценя
ването.

нимум условия.
Отборяицнте От въпросните 

села и десетината избиратели, 
които бяха дошли на сесията на 
ОС, въпреки интереса им про 
явиха голямо благоразумие и 
съзнателност. Когато изчислени 
ята за материалните загуби им 
бяха представени заедно с обе
щанието че на децата ще бъ
дат .обезпечени солидни условия 
за обучение в другите училища, 
тс се съгласиха, че друто реше
ние действително няма.

Какво е ръководило Съвета 
при ОС да предложи закрива
не на училищата е ясно. При 
скромни средства за издръжка 
на просветата е невъзможно и 
нелогично да сс запазват учили 
ща с девет или 12 ученици в 
четирите отделения. И не само 
зарад средствата е нелогично 
това. Какво ще е обучението в 
тях, когато всеки час се очаква 
закриване, защето с всяка из
мината година броят на децата 
е по-малък. Нали такива учи
лища нито обновяват инвентара 
и помагалата, нито имат въз
можност да се обзавеждат спо
ред изискванията на съвреме. 
нното обучение. Това пък зна
чи, че учениците независимо от 
способността и трудолюбието 
на учителя няма да бъдат рав
ни по знания с другарчетата си 
от по-добре обзаведените и пер 
спективните училища-

НР може да се отрече 
че закриването на тези- учили
ща създава не една трудност 
на децата и родителите. Трябва 
да се пътува, трябва да стра
хуват хората, когато ударят сту

Ст. Н.

ОТ МОНРЕАЛ 

ЗА ТЕКСАС?
Димитровградският 

ник по приложно изкуство — 
Никола Денков тези дни бе о- 
сведомен от „Занатекспорт" че 
„Ракета" от Титово Ужице об
съжда възможността за учас- 

продажната изложба на 
сувенири в Тексас.

Има изгледи екземплярите, 
които Денков бе изпратил на 
изложбата в Монреал да бъдат 

изложбата в

худож-

кия на своите ученици 
В разговор с директора на 

гимназията — др. Методи Геор
гиев, обаче узнахме, че успехът 
е щял да бъде още по-висок 
ако оше в началсто бяха създа 
дени условия, каквито гимнази 
ята има в началото на П-то по 
лутодие. Именно — гимназията 
осигури кабинетно обучение по 

едва в края 
Същевременно

тие на

пренесени и на 
Тексас. Понеже предприятието 
„Ракета" е единственото пред
приятие, което има право на 
износ на сувенири, то е осве
домило „Занатекспорт" за пред 
стоящата изложба, а това пред 
приятие пък, от своя страна, е 
осведомило художника Нико
ла Денков за изложбата и е- 
вентуалното му участие на нея.

Представянето на Денков на 
една такава изложба убедител
но показва, че тоя вид изкус
тво съвсем не е за подценява
не и че ,създаване върху бига 
на нашия край е твърде инте-

миого предмети 
на полугодието, 
бе осигурено и хгредобедно зана 
«тие, което, според думите «а 
директоре, поне за петдесет на 
сто е по-изгодно за учениците. Той трябва да знае -как >му «д 

подготвени 
имат ли

ват учеьгаците - 
или неподготвени 
учебници, помагала, какво че
тат най-вече, дали сериозна ли 
тература или булевардна кни
жнина.

Всичко юва обаче може Да 
се осъществи при начилието на 
по-добра организираност и 
вече интерес.

— Но и с успех, и с дисци
плина, та дори и с извънучили 
щна дейност, ще бъдем доволни 
едва тогава, 
между успеха в края на първо 
то полугодие и края на учебна
та година бъде съвсем 

Сее» имаме твърде благопри
ятни условия за работа. Наглед 

обучението, особено при

когато разликата това,

малка. ресно и за останалите худож
ниципо-

Ст. Н.
яост в

И пресекна изведнъж. Сякаш 
го прерязаха с нож. Шум при 
вратата.. . Разговори... Сумато 
ха... И .надзирателят... Всичко 
изведнъж се вцепени сякаш зе 
мята се разтвори. Всичко се из
пълни с ужас. Само дивият 
звяр, загнезден в гърдите на 
сташи надзирателят ръмжеше:

— Ах. ти, кучко! Вън, да те 
няма — там реви по своето ку
ченце
старицата като парцал.

И тук се случи невероятното. 
Спирос Монойос, който стоеше 
неподвижно до вратата, извед
нъж се хвърли напред, скъса 
връвчицата и се спусна към ре 
шетката.

— Спирос! — завикахме «ие. 
Но той не се обърна. Притисна 
устни към решетката и с глас, 
какъвто никой не беше чувал 
от неговите уста викна на ста-

решетката. Вкопчили са в же
лезните пръчки, старицата ча
ка да назоват неговото име. Над 
зирателят по навик извиква:

— Кафарсспорис, изле!
Никой. Ние всички стоим све 

ли очи. Ние знаем: Кафароспо- 
рис лежи с пронизани гърди.

— Няма го Кафароспорис. Ди 
гналн са го. Ксенулис, изле!

— И Кафароспорис оинко..
’— Няма го. Казвам ти!

— Тук е той — уверено гово
ри старицата и очите й оглеж
дат бръснатите глави една след 
друта. — Тук е то, момчето м«. 
Как така — няма го! Тук оста
на. Ако беше заминал, щеше 
да ми обади.

Надзирателят е раздразнен.
— Търси го надруго място — 

кипва той. — Дигнали са го

— Залоянис, излез!
— Муркас, излез! 
Пространството зад решетка

та отново се изпълва с тълпа.
Всеки вторник и всяка събо

та от десет до дванадесет, зат- 
открехва врати. Са

щата и я държи до сутринта. 
Килиите ка в тръпки, затворът 
се е загубил в снега. Гласовете 
ни са тихи, като молитва. Ние 
трябва да .дадем клетва, да ос
тавим порърчении, да се обо
дрим. Във всяка килия има 
кой, който утре ще замине. 
Той още не е седял на подсъди 
мата скамейка, не е заставал 
пред неумолимото отмъщение, 
което тука наричат „справадли 
лост“, но вече знае всичко пред 
варително.

Една кратка дума — и съдът 
е свършен.

— Отричаш ли се?
— Не.
Това е всичко.. От тая мину

та ти си вече смъртник. Сянка 
от сенките. Ти чакаш. Куршу 
мът лежи в твоя джоб. Ти го 
напипваш като монета. Тя е в 
твоята ръка и ти можеш да я 
хвърлиш или да я дадеш за да 
прониже твоята гръд Ти каз
ваш „не“ и тя остава в твоята 
ръка. И ето ти стоиш и чакаш. 
Така чакаше преди 
дни Разванис и завчера Кафа
роспорис, така чака тая вечер 
в нашата килия Спирос Моно
йос. Вече няколко дни мълча
ливо чака >в своя ъгъл на рогов 
ката. Дълбоко се е замислил. 
Измерва скока, който му пред
стои да направи и главата му 
ое върти. От минутата, когато 
влезе през тази врата, той ми
слено твърдеше: „Не!“ Той всму 
кваше това „не" като отрова и 
тя постепенно проникваше в 
сърцето му и го хвърли на ро
гозката Но днес Монойос се съ
буди друт човек: той е загубен 
за нас, но на него му е леко. 
Той избра живота. Той ще ка
же „да“ и пред него веднага 
ще се открият, вратите на зат
вора

И ето, за трети път, откако 
това се случи, познатата стар- 
чесска забрадка се чернее ДР

решеткатадругата страна на 
хората се трупат на купчина и 

: уста• ■ • деанивек " ■ ‘ двнмияеи
извикват..две дузини 

огтзн
трескаво, като се стараят да се 
надвикват един друг. Може би 
яе ще чуе? Само това стигаше, 
да ие чуе 
всякога.. .

ня-ворът леко
за два часа. После вратите 

се затварят. Затварят се така, 
сякаш кости се чупят, 
звучи студен вледеняващ душа 
та смях. И

той. Но между тях 
всякога

мо
всякога... сякашшпионина:е мръсното ухо на 

шезн се, той Ще те настъпи не
надейно и ше 
свещена тайна.

Прея тия дни непрестанно ва 
ля дъжд, после сняг. Пронизва- 
щияч- северен вятър прониква 
До костите. Само там до .решет-мъка

виеше той, влачейкитогава мрачната 
разкрива своите описъ-оскверни твоята

смърт
ци...

— Разванис, изле!
— Цифрос, излез!
Разванис отива и не ке връ

ща. А зачервените очи, които 
преди плакаха до решетката, 

__ плачат над троба. 
„Евангелие Разванис. Дваде

сетгодишен. Осъден. .. Защо е 
осъден? Кой го е осъдил? И 

открива се отраяицата на

пълно ската дишането 
огряваше малко въздуха.

— Яж Чорбичка ти донесох.
— А?
— Чорбичка ти 

Суиичка опне.
— Какво мамо?
— Тревожих се за тебе, 

не... Ето, донесох ти 
фланела.

— Какво?
— Фланела ... фланела ...
— Защо?
— Ще я облечеш да се сгре

еш момчето ми!
— Но заоцо ми е,

(„Все едно, утре ще я 
жат“).

— Сама и плетох през пролет

сега

донесох. - оттук.
оттук. Толкова. И не ни пречи. 
Имаме си работа. Рокалис, 
лез! Гурнас излез! Месарис, из 
лез!

ето
историята, действителност, коя
то се гаври с човека, обедяива 
го ‘духовно, превръща го в ни- 

се задъхва
той не ше престане, до-

из- рицата:
— Бабке! Майко! Слушай! Аз 

знам къде е Вангелис. В други 
него. Много

аи-
вълнена

— Кафароспорис, синко. Вик 
ни: Кафароспорис. .. 
Кфарсспорис.

ден ще се видя с 
здраве ще му кажа.

Влачеха я полумъртва. И ето

отщо. Страната Вангелисняколкоплач и
■ри като протекат реки от съл
зи На стената на Гърция е на- 
писано: „Тук убиват хладнокръ 
вно”. И това е казано всичко.

всяка събсх.

тя приповдигна очи:
— Кажи му по-топло да 

зашива. .. Нека се завива...
Надзирателят излиза от кожа 

та си:
— Казано тн е. Махай се!

се
•мамо... 
прани - Тя е почти в безсъзнание.

— Не се тревожи, бабке!. .. 
Гласът заглъхна зад портите.

Всеки вторник и 
та. Тук пърхват с крила безсъ- 

дути на хората, вече чу- 
който ще пре-

В тая минута стращи надзи
рателят, 'който наблюдава 
страна тая сцена притичва към 
старицата и дърпа забрадката

от
нните
валци изстрела

тяхното дихание. Затво- Деоетки хора се нахвърлиха 
на Спирос. По-нататък моя раз 
каз е написан с кръв. Но това 
е вече нов разказ. Нова стра
ница. Нов ужас. Моята история 
с това свършва. След две мину 
ти звънецът удари 
съвсем Ягоно чухме смях. Поена 
тиит вледеняващ смях.

ните ноти.
— Какво?
— Плетох я и плаках.
— Да ои поспала, по-добре е 

било...
За тебе всичко ше «апра- 

Ние

късне
рените неумолимо редят цирку
ляри. И в циркулярите няма ни 

нищо, което да не преД- 
жестоко наказание, 

тук беше публичен 
дом. Минувачите плюеха, като 

И минаваха наблизо.
а жжжжжжжжжжжжжж

Сега царува смъртта.
ктариците идват тук като 

мъртвецът 
Всеки

й:
— Я се махай оттук. — злоб

но крепни той.
— Син имам тука, добри че* 

вече. кажи да го извикат.
— Махай се, ти казвам!
Той хваща шамията й. Няма 

по-толяма гавра от тая — грубо 
да се докосва черна кърпа.

— Кафарсспорис, гълъбче. .. 
Надзирателя сс вбесява.
— А а, та-ка ли? Тогава знай. 

Умря твоят хлапак. Чуеш ли? 
Убиха го. Така протажен вик.

що. . 
вещзва 

Нйкогав*. Само да ое върнеш, 
лаки пък как се старае, 
всички крак не подвиваме, 
баща ти се грияси.. . кашля, 
припка. Тежко е, аине Целият 
народ е е тревога. Всички пор
ти са закючени.

Звънецът бие. Край. 
опустява. Чука друга партида. 
Надзирателят заема своето мя-

н всички

Обикно Заакърцаха вратите. Равноду
шната смрът безшумно застана 
на прага и разтвори своите спи 
съци:

— Мон-ойос, излез!

вето
на гроб, само че 

Стаята още яе е склопил очи.
вторник и всяка събота... 
малко светват измъчените ли
ца. А после ужас обхваща ДУ-

За
От гръцки: А. Станчев

сто.
Страница Т

БРАТСТВО ф 10 ФЕВРУАРИ в?



гШшеШ *

ХуморНИШ
16 февруари 68 

СТР. 8

и

1и

:
■
и Един човек отишъл в Друго
■ село. Влязъл в кръчмата и за-
■ варил попа да яде печена лу-
■ капка. Било сряда и той попи.
■ тал зачудено:

— А бе, дядо попе, пашият
! поп пе ни дава да ядем блажно 
2 в сряда и петък.
2 4 — Че и аз няма да тн дам.
5 Ако ти се яде, купи си! — ре- 
5 къл попът.

<"
р ~ч.I

IЛафмоабет с Тодор Славински^ 
член на ИК на ССРН- Белград

ПРОАА/1НоШ,А ЗА-
^ \МЯБИЗАМСЩ

п \
и

0 'Тд.,члп.

П
НАИ И

я

9а

я

Събрали се веднъж домашни 
! т0 животни и почпали да се 
5 хвалят с бащите си. Само ка-
1 търът мълчал, защото го било 
■ срам да каже, че магарето му 
! с баща

— Няма какво да
2 за баща си. Знайте 
; чт мн е пуйчо — обадил се най-
2 после катърът. Без ДУМИ х

ИЗ НАУКАТА И ЖИВОТА

ия
/ ^ ; /// 

<107РсуШ*а ЧШ/ил /ДЪЛГАТА <г-;

НКРА разправям 
само че кон

ЧКА в
я

я
я

Раждането на антисветая
я

м
я
я в последно време от стра-
■ ниците на научно-популярни.
■ те описаиия не слизат статии-
■ те за удивителните
■ на антисвета. Описват се кар.
■ тини на грандиозни стълкно- 
; вения на галактиката с анти-
■ лактиката и чудовищни взри-
■ взве, получавани в резултат на 
! аниоеилацията (самоунищожени 
2 его) възникващо н резултат на 
! такива стълкновения.

Какъв е поводът 
; говорите 
2 Преди
; ето за симетрия в простран- 
; ството. Благодарение на нея въз- 
5 никна идеята за съществуване- 
2 то на античастиците. Учените 
! установиха, че около четириде. 
! сет елементарни частици имат 
2 своя античастица, т. е. частицз,
■ която притежава същата маса
■ но съвършено противоположни 
» останали свойства — товар, на-
■ правление на въртене и т. н. 
\ Ангичастадата на електрона е 
2 позитроиът, на протона — ан-
■ т*ипротонът. на неутрона - 

тинеутронът, и т. «. И което е 
най-норазително — при стълк-

2 навението на частицата с ней-
■ ната античастица те анихили- 

рат, превръщайки се в .други е-
. лементарни частици или кван- 
; тни излъчвания — фонд;ни. кон
■ то се движат със скоростта на 
2 светлината. При такава реакция 
; се освобождава всичката скритл 
; във веществото енергия, която 
; е стотици пъти по-грляма
■ енергията, отделена при термо-
■ ядрената реакция.

След като бе открито и екс-
2 периментално потвърдено съще 
2 ствуването на 
2 възникна въпросът: защо в об- 
2 кръжаващата ни природа не 
2 съществуват и атоми, ядрата на 
2 които са съставени не От про- 
2 токи, а от антипротони, а обви 
2 вките им не от елетрони. а от 
2 позитрони?

Освен тоза съвършено не по- 
2 нятно е по какъв начин са мо-
■ гли да се -образуват такива вра
■ ндиозни натрупвания във все

лената като взездите, или как.
2 во е заставило ако те съществу 
2 ват, да се разделят?

Я По тези проблеми има някол
ко хипотези, но една — на фи
зиците Алфен и Клейл изгле
жда яай-провдоподобна.

Учените предполагат, че пър- 
вончаално вселената се е 
стсяла От разредена плазма от 
частици и античастици. Под 
действие на гравитационното 
притегляне тази система се е 
свивала дотогава докато све
тлинното . налягане, възникнало 
при -реакцията от анихилация. 
та, ле е достигнало определена 
величина. Тогавя е започнало 
разширението на вселената ко 
ято ние наблюдаваме в настоя
щия момент.

Учените се надяват да сползо 
творят по оригинален начин ко 
лосалнатя енергия, отделена 
при анихилацията. Мислите и 
усилията им са насочени към 
създаването на фотонна раке
та, която би летяла със скоро
стта на светлината в космичес
кия океан. На практика този 
фантастичен фотонен двигател 
би се движил по следния на-

К смическите разстояния^ ко 
ито ни отделят от. близките зве 
здани светозе, да не говорим 
от други галактики, учените из 
мерват в светлинни години — 
това са милиони километри. За 
да може човек някога да добли 
жи тези загадъчани обекти, е 
необходимо той да се движи с 
фотонен двигател. Само тогава, 
макар и за четири н половина 
години пътуване до най-близка 
та до нас звезда, може да' 
стане реална мечтата за такова 
пътешествие. И само с двига
тел, който позволява ракетата 
да се движи със светлинна ско
рост, може да се достигнат свс- 
тозе, които лежат извън преде 
лите на слънчевата система.

Обаче пред учените стоят за 
решаване много трудни задачи

свойства

съ-

§ Тошко, ти „мина“ в Белград, а остана в Ниш. 
Как ще обясниш това?

— Спазвам оная сга-ра народна: „Не върти се 
около началството, за да не ти намери работа“.

ф Остави народната, но отговаря лн на ССРН то
зи кадрови въпрос?

— Точно такива решения са най-добри: от висо
ко гледаш, а доле, в масите работиш. . .

ф Хубаво. Сега да минем на тема — Славния? 
Има ли някаква връзка между Славински н Славния?

— Има. Славния е получила името от моето пре-

■ за раз-, 
около антмвсвета? 

всичко предположени-

— довеждането на частищите и 
камерата за^

зиме.
ан

ф Къде са сега славннчани, след разформиране • 
на околните? 5

— Славннчани най-малко живеят в Славния. Те 2 
са в Пирот, Ниш и Белград.

чин: в ракетата Ще има ядрена 
установка с огромна

античастиците до 
анихилация, без те да встъпятмощност. 

В нея непрекъснато ще се пд- в рег.кция по пътя от ядрената 
установка до камерата, опазва 
не както на персонала, така и 
на материала, от който са на
правени установката и отража
телното огледало -от страхотната 
температура. За да има реакти 
вната тяга реална величина, в

лучават частици н античасти
ци, например протони и анти. 
протони. В специална камера 
те -ще се срещат, взаимно уни
щожавайки се, а отделената е- 
нерпия под формата на светли
нни частици — фотони, събра
ни с помощта на огромно огле

_ дало в тесен сноп, ше се изх-
ОТ вътмгя от задната част на раке

тата в желаното направление.
Светлинният поток щ-е създаде' превръщат големи 
и необходимата реактивна тяга вещества и т. н.

2
-■Ь“ *-

ф А в Димитровград?и;
—- Не. Там бяха когато аз бях. . .

ф Колко крачки имаш в живота?
^-■Четири: Славния—Димитровград, Димитров

град— Пирот, Пирот—Ниш и, .

Ф И?
— Последната и най-дълга моя крачка Ниш— 

Белград. . .

ф Ти си, сиреч, рошил да стигнеш до върховете. 2 
Защо? 5

светлина е необходимо да
количества

2
на ракетата.

Теоретически такъв фотонен 
дгигател би бил най-икономич
ният и ефективен, тъй като в 
процеса на анихилацията на 
частиците всичката скрита във 
енергия се лревъща в светлина, 
а самите фотони се движат 
пределната скорост в природа, 
та — скоростта на светлината.

Защо е така привлекателно 
създаването на фотоник дви
гател, даже мечтата за него?

Мъчно е сега да се предоке-аагпич а-стиците.
же дали в близко бъдеше таав 

се превърне всмела идея те 
реална действителност. Но годг

се от., 
на

мите перспективи които
криват при използуването

неминуемофотонните ракети, 
с шР принудят големи творчески

сери-
решаването на тези прб-

колективи да се заемат 
озн о с 
блеми.

— Искам да изпълня обещанията, които давах I 
като народен представител. . . в
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