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РЕЧ ЙА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД VII НОНГРЕО НА НАРОДНАТА МЛАДЕ

Югославянин-днес това значи 

да си гражданин на социалистическ
Югославия

Югославско-българската дружба

Разговори
На връщане от Берлин за 

София, на 20 януари в Бел
град пристигна първият сек
ретар на ЦК на БКП и пред 
седател
съвет на НР България Тодор

България в Белград Груди 
АтаиасоЕ, членът нд ЦК на 
БКП Пенко Кръстев и канди 
датът за член на ЦК на БКП 
Милко Балев.

От югославска страна в ра

и потписването на споразуме 
ние за научно сътрудничес
тво, плана за културно-про
светно сътрудничество през 
1963—1964 година и споразу
мението за риболов в край-

цсс не може да върви в уг 
рб на производителите от 
звитите членове на социа. 
етическата общност, 
значи, че и тяхното равни 
трябва да се повишава по( 
янно.
като развитието на слабо] 
Битите райони не 
става само за сметка на г 

развит!

чат. При изтъкването на 
слабостите „ние 
да се
век, та той да се пази от те 
зи слабости и да се бори про 
тив тях. Тогава това не е 
знак на слабост, но на могъ
щество на нашето социалис
тическо общество.” Има и та 
кива слабости, които не са 
наследство от старото обще
ство, но са резултат на субе
ктивни грешки. Обаче всич
ко това не бива да бъде дра
матизирано, но 
мирно и сериозно трябва да 
се работа за ликвидирането 
на тези отрицателни явле
ния в нашия обществен жи
вот.

Приветствувайки от името 
на ЦК на СКЮ и от свое и- 
ме Седмия младежки конгрес 
президентът Тито говори за 
някои проблеми в областта 
на икономиката, културата, 
науката и изкустввто и за 
външнополитическата обета 
новка.

Буйното развитие на наша 
та страна носи със себе си и 
ли се следва от разни отрица 
телни явления в нашето об
щество, за които винаги у 
нас се говори явно, а поняко 
га Западът това използва за 
пропаганда против нас изтъ
квайки, че това били слабос
ти на социализма. За своите 
отрицателни явления те мъл

Министерскияна настояваме
знаят от всеки наш чо ко<

От друга страна, 1

може

изводителите от 
райони, разбираемо е, че ; 
ходите на производителите 
слаборазвитите райони тх 
бва да бъдат съгласуваш 
техните приноси за акум> 
цията, с принципа за въз 
граждаване според труда 
способностате и според ся 
купния обществен проду 
Всяка уравпиловка тук в 
же да има вредно после 
ствие ...”

постепенно

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ Е ПРЕД
ПОСТАВКА ЗА ИНТЕГРА-ЦИЯ В ИКОНОМИКАТА, 

КУЛТУРАТА, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО В СДРУЖАВАНЕТО ПРО 
ВОДИТЕЛИТЕ НАЙ-ДОБ 
ЩЕ НАМЕРЯТ ПОЛЗА' 

ЗА СЕБЕ СИ И 
ОБЩНОСТТА

сянето на чужди схващания 
в нашето обществено разви
тие, т.е. с внасянето на еле
менти на идейна и действи
телна дезинтеграция в наши 
та социалистическа общност.

Често пъти се прави опит 
такива отрицателни явления 
да се оправдават с демокра
цията, с чийто плащ и свобо 
ди настояват да се загърнат 
Разни антисоциалйстически 
явления. Такива тенденции 
идват до изражение сред ед
на малка част писатели и ху 
дожници, но не само при тях 
но и при някои ръководите
ли, които в своя практици- 
зъм забравят, че са комуни
ста, че като такива имат и 
свои задължения, и длъжно 
ст да работят в интерес на 
правилното развитие на со
циализма у нас.

Разбира се една социалис
тическа общност с повече на 
ционалности има и повече про 
тиворечия, за които в разли
чните етапи на развитието 
трябва да се държи сметка, 
та общността да се развива 
правилно. Следователно за 
премахването на противоре
чията в многонационална об-

Президентът Тито направи 
обзор върху някои явления 
в нашия обществен живот,
които заслужават да се дър
жи сметка за тях.

„На първо място искам да 
ви кажа нещо за интеграция 
та — каза президентът Тито. 
— Не мисля за стопанската 
интеграция, защото за това 
вече говорихме и всеки ден 
се пише в печата, но на ня
кои хора все още не е ясно 
за какво именно се касае. Ин 
теграцията както ние сме я 
замислили, не значи отрича
не на националностите и на 
правата им, които са опреде
лени от нашата революция. 
У нао, където съществуват 
няколко републики и повече 
националности, се касае глав 
но за идейно-политическата 
интеграциг}, представляваща 
предпоставка за интеграция 
в икономиката, социалистиче 
ската култура, науката, из
куството й др.

Лозунгът „братство—един
ство”, трябва вече да бъде 
превъзмогнат. Обаче той все 
още е актуален зарад изве
стни
нашия обществен живот. Ка 
кво говори това? 
че социалистическото съзна
ние по едни или други причи 
ни вео още не е победило у

„Икономическата интегра 
я в рамките на цялата сог. 
листическа общност е важ 
предпоставка за по-лекс 
развитие на процеса, за кс 
то гоеоря. Затова интеграл 
та на стопанството или по 
бре каЪано на производси 
то и н апърво място работт 
на самите производители, 
ито най-добре ще намерят 
нея сметката Си, респеюгш 
ползата и за себе, и за 1 
лата общност...”

„Именно такава интегра 
я или и самото сДРУжавг 
на производителите е най- 
гурният път за укрепван* 
и сплотеността на нашата 
циалистическа общност, г 
за преодоляването на раз 
чни партикуляристически 
шовинистически текденц: 
Такъв път на развитие на 
дна многонационална соцт 
листическа общност спъва 
ционалистическите уклони 
прави тази общност по-мс 
литна, без да нарушава на 
оналните права на тази < 
щност, в нашия случай, г 
вата на отделните народ 
републики. Висша степен

- •
Презцдетът Тито и министър^председателят Тодор Жигков на Белградската гара

Живков със съпровождащи- зговорите участвуваха друга 
те го лица — секретарят на : рите Едвард Кардел, Алекса 
ЦК на БКП Начо. Папазов, ндър Ранкович, Миялко То- 
членът на ЦК на БКП Пен- дорович, Коча Попович, До- 
ко Кръстев и кандидатът за бривое Видич и Богдан Цър 
член на ЦК на БКП Милко нобърня.
Валев,. които пребиваваха в

граничните води. В рамките 
на споразумението за научно 
сътрудничество и планът за 
културно-просветно сътруд
ничество се развиха оживени 
контакти между научните, 
културни и просветни дей
ци. Организират се посеще
ния. изложби, гостувания на 
теа-ни, танцови състави, хо_ 
реве и тн. В галерията на 
УЛУС, в Белград, се състоя 
изложба на българския ху
дожник Дечко Узунов, а неот 
даЕНа з алръв път бе про
жектиран българският филм 
„Тютюн”. Югославският дра 
матичен театър на гостува
не в София, а заслужилият 
пегец на Софийската опера 
Николай Гяуров тези дни бе 
гост в нашата страна.

Миналата година се прове 
доха 11 крайгранични срещи, 
г които Езеха участие над 
200.000 граждани от двете 
стпани.

От югославска страна пък 
»— ечът на Съюзния изпълни 
-о-сч съвет Сергей Крайгср, 
като гост на българския ми 
нистъо на външната търго
вия. посети Пловдивския па 
капо, което допринесе за по
добно запознаване на бъл- 
т-.ав,ските икономически въз
можности и пазар.

Неотдавна в България пра 
биваше югославска здравна 
"елегация. начело с члена на 
Съюзния изпълнителен съвет 
Мома Маркович.

Б духа на постоянния раз
вой на добри отношения ма 
жду двете страни, тези дни в 
България пребивавате делега 
ция на ССРНЮ, предвожда 
на от Гюро Пчцар. Разгово
рите на тази делегация с ггре 
дствЕителите на Отечествени 
я Фронт в България показ
ват. че за задълбочаването 
на сътрудничеството между 
Югославия и България 
съществуват големи възмож 
ности както на икономичес
кото и културно, така и на 
политическото поле.

Посещението на Тодор Жи 
вкое дава подтик за още по- 

ще голямо развитие на югослав- 
бъпе от голямо стопанско зна ско—българските

Предмет на разговорите 
са били въпросите за взаим 
ните отношения и подобрява 
нето на сътрудничеството ме 
жду двете социалистически 
страни, както и актуални ме 
ждународни въпроси. Разго- 
:-ерите преминаха в сърдеч
на и приятелска обстановка.

Тодор Живков и придружа 
щите го посетиха модния ма 
газин, „Югоедспорт” и фаб- 

. рика „21 май” в Раковица.
След двудневно пребивава 

не в нашата столица, Тодор 
Живков и придружаващите 

специа
лен влак на 26 януари вечер 
та. На Белградската гара То 
дор Живков бе изпратен от 
президента на Републиката и 
генерален секретар на СКЮ 
ЙосиП Броз Тито. На търже 
стаеното изпращане бяха А- 
лександър Ранкович, Йован 
Веселинов, Иван Гошняк, Ми 
ялко Тодорович и други ви
соки ръководители.

нашата страна два дена.
На Белградската гара То

дор Живков бе посрещнат от 
президента ка ФНРЮ и ге- 

СКЮнерален секретар на 
Йосип Броз Тито. Да посрещ 
нат високия гост бяха дошли 
и Едвард Кардел, Алексан
дър Ранкович, Петър Стамбо 
лич, Йован Веселинов, Коча 
Попович, Миялко Тодорович, 
и други високи държавни и 
партийни ръководители и ге
нерали от ЮНА.

Същия ден президентът на 
ФНРЮ и генерален секретар 
на СКЮ Йосип Броз Тито и лица заминаха със 
първият секретар на ЦК на 
БКП и председател на Мини 
стерския ’ съвет Тодор Жив
ков водиха разговори в Каби 
нета на президента на Репу
бликата в сградата на Съюз 
ния изпълнителен Съвет.

От българска страна в раз 
говорите участвуваха секре
тарят на ЦК на БКП Начо 
Папазов, посланикът на НР

противоположности в

Говори

Успешно рззвитие на югослав
ско-българските отношения

ски деятели слабо познават у 
пазара, намиращ се в непо
средствена близост. Тогава 
бяха сключени; споразуме
ние за промишлена коопера
ция, споразумение за разши
рено икономическо сътрудни 
чество за период от 1963 — 
1965 година, споразумение за 
сътрудничество в областта 
на туризма и араижман за 
банковите плащания. Спора
зумението за разширяване на 
икономическото сътрудничес 
тво предвижда увеличение 
на стокообмена с 30 на сто. 
Също така е предвидено и 
образуване на смесена коми
сия за стопанско сътрудниче 
стео на правителствено рав
нище. През миналата година 
бс подписана спогодба за из 
граждането на пътя от Ниш 
до Димитровград, който

През последно време юго- 
отно-славско—българските 

шения вървят по възходяща 
линия към постоянно и все
странно развитие. В течение 
на миналата година те да 
доха завидни резултата.

През 1962 година в Югосла 
ния е пребиваваля българска 
стопанска делегация начело 
с Живко Живков, заместник 
председател на Министерски 
я съвет. Целта на посещение 
то беше българската делега 
чия да се запознае с югосла
вското стопанство и да се ра 
зговаря по разширяването на
икономическите 
в течение на 
двете

я I т. * т■7|Р|
ш

Президентът Тито беседва с делегатите па Конгресаотношения.
разговорите 

делегации установиха, 
че съществуват твърде голе

нас, а доколко социалистиче
ското съзнание е на по-нис- 
ко равнище, толкова по-тру
дно се преодоляват същест- 
твуващите противоречия в 
обществото. У една част хора

необходимо да се 
към постелем ното

щност е 
стремим 
развитие на по-слаборазвити 
те членове на социалистиче
ската общност. Към достига
нето на еднаква степен на ра

единството па социалиста 
ехрта общност с попече I,. 
оналности е 
че всички тези национал 
етп имат общо 
да развиват и и

неизползвани възмож 
И0Сти за стопанско 
чество

именно в т(
сътрудни 

между двете страни, а 
—2ЬШР Така се установи гЬяк- втнвтнения



ВРАТСТВч,

ИЗ РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД VII КОНГРЕС НА МЛАДЕЖТА
(Продължава от 1. стр.) 
мсоки обществени 
1. Затова мнението, 
рацията се
на интересите на отделни 
републики или нациоиал- 
тп е също така неправил- 
както що е неправилно и 
ащансто на ония, 
тат, че интеграцията тря 
ло да ликвидира нацпона

лпоститс и да има за цел 
нова о

За. всичко това аз вече го
ворих няколко пъти ика дори, той говори' за

листическите тенденции, кои
то не бива да се бъркат с на 
цисн а л истическ итс у кл о и и,
защото ги има и в отделните 
републики. Обаче той 
та, чс и локализмът забравя 
интересите па общественото 
като цяло и че често е твър
де вреден

свои разноски, заедно с 
който се застъпват за

лока- ва иа 
онези,
ул'Щ_|Г'лОдсрьис'1 ическс аостгра 

изкуство .Покрай това, 
по този начин се спъва раз
витието иа истинското изку-

дериистичпи .произведения, 
които нямат нищо общо е ху 
дожественото творчество, а 
ис ли е нашата действител
ност. От художествено стано 
вшце, в модерното изкуство 
има и значителни произведе 
мия, понякога и с дълготрай 
им ценостти, или такива, ко 
ито представлязат, декорати 
вна ценност, но все пак има 
и такива, които нямат ника
ква художествена стойност. 
И тъкмо тези безкачсствсни 
произведения са застъпени 
до значителна степен иа на
шите художествени изложби 
и се натрапват за скъпи па
ри иа различни заведения. 
Кой тогава е виновен, че е за 
почнало да поеодолява тако
ва квазиизкуство? Разбира 
се, онези които купуват таки 
ва лъжехудожествеии произ 
водения и изразходват за тях 
държавни пари, давайки им 
понякога и награди и подоб 
но. Ако някой иска да се за
нимава с такова изкуство, и- 
ли скулптура, иска праЕи то-

създаването иа една 
димна нация. Тези хора имен 
но бъркат нацията 
в^та, кссто е безсмислица...”

Като

отиоше 
че ни- мисля

че достатъчно се приказва за 
това и сега би трябвало да с& 
мине иа дело. Така както 
палата година предприехме 
съответни мерки против сла
бостите, които намериха 
раз в нашата икономика и 
против известни морално-по
литически слабости, и сега тр 
ябва да постъпим в областта 
на културата- Но ни тук ие 
става дума за някаква камла 
пия, а за непрекъсната поли 
тическа и идеологическа ра
бота. Някъде ще бъде необхо 
димо да се предприемат и не 
кои други мерки. Сбаче все
ки „лов на вещици” може са 
мо да нанесе вреда на цялата 
работа, за ксето имаме лош о 
пит от миналата година. д3

протпвопостп- с държа- ктно
ми

изтъкна, че някои на
ционалистически' елементи о 
тпват дотам, че нзтъкЕат ие 
обходимостта 
републики да имат своя вой.

подчер
ст ЕО.

Нима нашата действител
ност не дава достатъчно бо
гат материал за творческа ху 
дожсствсиа работа? А тъкмо 
иа нея най-малко отделят вн 
имание голям брой млади ху
дожници. Вместо да се изоб
разява нашата действително
ст, бяга се в абстрактност.

Подобно е и с нашите фил
ми, много от които нямат ни 
що обшо с действителността. 
Такова с положението и в др 
угите области от нашата ку
лтурна дейност. За какво 
вори това? За безидейността 
и анархичността на една, за 
щастие, малка част културни 
дейци, а и на някои отговор
ни комунисти 
критерий, какво е допустимо 

не в нашето общест-

И3_
копто националните

ска, пари и външна полити-

общата съкровищшща ладиите класят своето
най-положително наследство

гьрху правилното разви- 
; на една многонациснал- 
ссцпалистическа общност 
|Рде отрицателно може да 
ще хегемонизмът на пе
лената нация. В ссцпалп- 
]Ческсто общество такива 
:денции могат да доведат 
тежки последици, конто о 
■невгно се проявяват като 
гмеж към еманципация н 
|ЬСпане. Ако и не се стлг- 
до там, отрицателните тен 
щми могат да се проявя- 

в дезорпентнровка на об 
дстта като цяло, в затваря 
з ссбз си и подобно. Слсдо 
рлио, трябва да се отстран 
т особено тенденции, коп- 
;госкт корени от миналото, 
капиталистическото обще- 
з> и които са чужди на сх 
манията за отношенията в 
<1алпстическото общество, 
по хегемонизмът може да 
[проявява в други форми 
йги малобройните нации, а 
зте се намират на високо 
*шще в икономическото 
тзптие. Такъв икономичес- 
хегеменизъм носи корени

тс си от егоистични подбуди, 
ст желанията своите преиму
щества да използва в-ъ в пре
да иа по-слаборазвитата на
ция или област. И такъв хе- 
гемонизъм представлява голя 
ма пречка за правилното рая 
витае па цялата социалисти
ческата общност.

У мас ние с.«е рошили на
ционалния въпрос по възмо
жно най-добър начин и съг
ласно марксистките принци
пи. Всички явления ц схва
щания, които споменах, мо
гат да представляват или 
представляват 
придружаващи явления в на 
шето развитие, е развитието 
на нашета социалистическа 
общност. Естествено, такива 
явления трябва енергично да 
отстраняваме и предотвратя
ваме, но не само администра
тивно, но с политическа рабо 
та, с посочване на вредата 
от такпЕа явления и с разяс
няване на техните причини 
и последици. Особено важно 
е навременно да се видят и от 
странят последиците, които

могат да доведат до тези и 
такива отрицателни явления.

Нациите, сдружени 
социалистическа общност, ви 
асят своите най-положител- 
кн културни и други наслед
ства в общата съкровищни
ца. С тега се обогатява цяла
та социалистическа общност, 
п която с общи усилия се из 
граждат нови, социалистмчос 

културни, научни, матсри 
алпи и други ценности, като 
се използват и иай-положи- 
телкмте придобивки иа чове
чеството. Културните и дру
гите положителни наследст
ва иа отделните нациоиалнос 
ти в социалистическата общ 
пост не могат да бъдаг преч 
ка за пс-нататъшиото създа
ване на общи и други култу 
рни придобивки на ссциалис 
тическсто творчество. Тсва

в една го-

говоря тук за това, защото 
бех желал на културното по
ле да се тръгне по-смело в 
оная посока, по която трябва 
да върви едно общество, кое
то строи социализъм.

и за липса на

и какво 
есно развитие.

КЪМ ДРЕБ-ММ А ШЕ И ПРЕКАЛЯВАНЕ
МОТО ЗАНЯТЧИЙСТВОотрицателни

други работници и селяни и 
гражданите на социалистите 
ските страни? За тях не е за 
жно, че те биха загинали. А 
в името на какво и защо би 
трябвало да загинат и онези 
300 милиона китайски граж
дани? Не е ли това бездушно 
бтношение и към своя на
род? Сигурно, но перспектив 
ата за такава катаклизма у 
тях се нарича мрксистка и 
лениска политика и техните 
нападки са отправени не са
мо против необвързаните ст 
рани но и против всички со
циалистически страни, които 
не се съгласяват с такава во 
енноподпалваческа концепци 
но се борят за мир и мирно 
съществуване ме^хду наго
дите. Такава политика на ки 
тайските ръководители не а 
марксистка, но Джингискано 
ва политика, с която никой у 
мен човек не може да се съг 
ласи (ръкопляскащия и одо
бряване). Тя представлява го 
ляма опасност за световния 
мир. В нападките против со
циалистическите страни те у 
лотребяват думите: страхли- 
вост, напускане на класовата 
борба, демобилизация на ре
волюционното движение пр
ед империалистите и тн. А ка 
кво общо има класова.та бор 
ба с всеунищожителната вой 
на? Такова гледище, каквото 
е тяхното, е израз на недове 
рие в способността на работ
ническата класа да развива 
революционните си сили и да 
води борба със своя класов 
враг вътре във всяка отдел
на страна. Именно такава во 
енноподпалваческа пропаган 
да демобилизира работничес- 
ката класа да води всекидне 
вна борба за подобряване ус 
ловията на своя живот и да 
търси в собствената си стра 
на съюзници в борбата за из 
мнение на обществените от
ношения и за прогресивно 
направление на обществено
то развитие.

Макар че бих желал ръко
водителите на Китайската ко 
мунистическа партия в близ 
ко време да напуснат тази а- 
нтимарксистка и антиленин- 
ска политика, все пак, за п 
жаление, трудно мога да вяр 
вам в това. Защото тук не се 
касае само за някакво си вре 
менно отклонение, но за съвъ 
ршенно непознаване на теоре 
тическите положения на Ма 
ркс, Енгелс и Ленин за стра
тегията и тактиката на револ 
юционната борба на рботни* 
чеекта класа, за въпроса на 
мира и войната и тн.

ва да регулират, а не да се 
прекалява и чрез печата да 
се нападат всички занаятчии. 
И тук,, както и във всички 
работи, трябва да съществува 
чувстЕО за мярка.

По-иататък другарят Тито 
се спря Еърху постигнатите 
успехи в различните области 
; като подчерта, че Югосла
вия е застанала в редиците 

ипдустриално-развитите 
страни. И в областта на селс 
кото стопанство, по думите 
на другаря Тито, с& постигна 
ти добри резултати, които от 
криват перспектива в най-бл 
изко време да преодолеем не 
обходимостта от вноса на пш 
еница, но и да създадем изли 
шъци за износ.

„Бих искал

Миналата година ние сткро
веко, пред целия народ посо 
чихме некои слабости, и не 
погрешихме. Много се опра
виха и оттсгаЕа постигнахме 
добри резултати. При поправ 
янето иа грешките имаше и 
прекаляваме, което показва о 
тношеиието към дребното за 
наятчийство, особено в общи
ните и комуните. Започна съ 
щинска хайка против някак
во си забогатяване на занаят 
чиите и бяха

правилно развитие могат да 
спъват да му пречат само 
отрицателните наследства, за 
които вече говорихме, при ко 
ето шовинизмът и партикула 
ризмът играят най-отрицател 
на роля. на

з
Е им прекаде

но много налагани данъци, 
което доведе до това 
занаятчии да затворят свои
те работилници, защото ня
мат сметка да бъдат обект на 
една такаЕа хайка. А как то-

Какво значи да бъдеш ЮгославянииV
С много
Е
,ругарм младежи и девой- 
с
% всичко това говоря пред 
® защото считам, че на пъ 
-1 място вие трябва да зна- 
■1 за всички тия явления, 
^то те изпъкнат и че най- 
“иено ще се заемате за тях 

осуетяване в нашето об- 
1;.твено развитие.

ръщения в мсждусобното си 
общуване. Нека това да им 
остане, ако им харесва! Но в 
различните учреждения, пре 
дприятия, училища не можем 
да повзолим употребата на те

зи обръщения, особено не в 
училищата, където тоез дей 
ствува вредно върху вазпита 
нието на децата (ръкопляска 
не и песен „Другарю, Тито 
ние ти се кълнем...”).

ва ще се отрази върху занаят 
чийските услуги, които и без продължи 

другарят Тито — да посоча 
необкходимоста в младежки
те си организации да обърне 
те малко повече внимание на 
марксисткото образование. Ст 
рува ми се, че идеологическа 
та работа в Народната мла
деж е недостатъчно масова и 
на необходимата висота. А и 
дейното въоръжаване е от го

това не са достатъчно осигу
рени за това се мисли малко. 
При това особено неправилно 
е, че занаяти ,които имат ху
дожествен характер, и които 
са ни необходими се изравня 
ват с другите занаяти и по то 
зи начин се спъват. Покрай 
другото, това е неправилно, 
защото всеки човек в нашето 

че необществени същества, 'социалистическо общество и
ма право на личен труд. До- 
колкото някой занаятчия же 
лае да се измъкне от обвърз 
ките си към общността, тога 
ва могат да се приложат за
конни мерки, които могат то

Младежта трябва по-активно 

да се бори против чуждите 

нам схващания
а вземем само въпроса за 

„славянството. Има иемал- 
хора в отделните републи 
дори и между някои ко 
исти, ксито мъчно произ- 
ят думата югославянин, 
з че с, това накърняват св 
; национални и други пра 
А в какво се Състои по
дето югославянство? Как 
чменно значи да си югос- 
яшм? Днес това означава 

; 5ъдеш гражданин на соцй 
' етическа Югославия. Но 
ар това да е ясно, у нас 
щетвуват безплодни разис 

, ния например за това да 
мюсюлманите трябва да

Неотдавна в речта си в Же 
лезник аз споменах думата ин 
телектуализъм 
лен смисъл. Узнах, че някои 
хора желаят да знаят какво 
съм мислил с това- Разбира 
се нищо отрицателно не съм 
мислил за нашата социалис- 
тимека интелегенция, защото, 
ние настояваме в нашите у-

ляма полза: по-трудно се па 
да под влияние на различни 
отрицателни схващания и с 
по- голяма критичност се гл 
еда на различните слабости 
и антисоциалистически схва
щания.”

Тях не ги интереува нищо 
друго ,освен онова, което са
мите мислят. Те не. гледат кр 
итически но критикарски на 
събитията в нашия общество 
н живот. За тях марксиз
мът е отживял. Те искат не
що „ново” и ако се наемат да 
напишат нещо по някакъв 
проблем, твърде често дейст
вуват вредно. Те се въодуше 
вляват от чуждото декадент 
но изкуство и литература. Оо 
вен това никога в нашата стр

в отрицате-

Силите на мира са нараснали 

огромно
! чилища и университети да у- 

чим колкото се може по-гол_ 
ям брой интелектуално спосо 
бни хора. Нещо повече, 
учим и работници и настоя
ваме от редовете на работни 
ците-производители да полу
чим възможно повече инте
лектуално способни ръково
дители и организатори на пр 
оизводството, защото без тях 
е немислимо нашето по- ната 
тъшно и бързо социалистиче 
ско развитие нито пак наши 
ят принос към техническото 
издигане на науките. Аз мис- 

ония твърде малобро 
йни безплодни интелектуал- 

литера-

[

ниезпределят за някоя нацио 
ност. Това е безсмислица, 
ки може да бъде онова, 
го чувствува че е. И ни- 
няма право да му натрап 

чякоя национална принад 
:ност, ако той се чувству- 
само като гражданин на 
щлавия. Националната пр 
длежиост и гражданство
то противоречат едно на 

: го. Ония комунисти, на ко 
; това оше не е ясно, не 

най- елементарните

След като каза, че следва
щият строителен обект на мл 
адежта трябва да бъде Адриа 
тическата магистрала, другят 
Тито направи обзор върху въ 
ншно-политическото положе
ние, като изт-ькна че и в сега 
щния. момент има основание 
да бъдем оптимисти по отно 
шекие развоя на събитията:

ки страни, ще напусне своята 
политика на добри отноше
ния със САЩ и другите зала 
дни страни .Това е погрешна 
преценка на нашата външна 
политика, политиката на сът 
рудничество с всички страни 
без разлика, без оглед на об
ществените системи. Не само, 
че неще напуснем политика
та, но ще настояваме, що се 
отнася до нас, и по-нататък 
да я Развиваме — но това не 
зависи само от нас.

Могли сте да 
чата каква вражеска и кле
ветническа пропаганда водят 
китайскитй ръководители и 
техните стелити, албанските 
ръководители против нашата 
страна и Съюза на 
ките комунисти зарад наша
та миролюбива политика. Те 
прикриват своята 
стрекателска политика 
ната на Маркс и Ленин, 
в ае най-голяма обила, 
то с.е нанася на нашите вели 
ки учители, чиято наука е пр 
оникната с най-последовател 
ния хуманизъм и цялата

ана не е толкова превеждана 
и печатана различна булевар 
дна литература като днес. Та 
ква литература има твърде 
лошо влияние върху младе
жта, особено върху оная, ко 
ято се готви да се 
или вече се занимава с лите
ратурна работа. Можем 
пасивно да гледам как тези 
съвременни компрачикоси о- 
сакатяват младите човешки 
души, както в Средния век 
в Англия и другаде компра- 
чикосите са открадвали мал- 

обезобразявали ли

занимава

ли
„Тук мисля за приятелския 

тон в писмата, разменени ме 
жду министъра-председателя 

на СССР другаря
лех наI ащат Хруш

чов и президента на САЩ 
господин Кенеди по въпроса 
за ядрените опити, както и за 
последното изявление на дру 
гаря Хрушчов по Берлинс
кия проблем и тн. Голям при 
нос в това отношение предст 
авлява миролюбивата поли-

I ятия за интернационализ- особено вци,
турата, искуството, филма и 
друго, които плуват някъде 
извън нашата социалистиче 

които

видите в пе-
ки деца, 
дата им и правили от тях см 
ешни недъгавци, за да прос

1 озволете ми да се спра въ 
едно нам чуждо наслед 

| }, което оше не е изчезна 
нашето общество. Аз 

: убеден, че и вие младе- 
: се в общуването с гражда 
| е често имате възможно- 

нас чужди

I ска действителност и 
са главно носители на отри 
цателни явления от чужби
на. Такива се отделят със св 
оето дешператорство и 
перпективност в капиталисти 
ческото общество. Но ако то 
ва е разбираемо за капитали 
етическото общество, никои 
не може да схване, че такива 
хора могат да намерят плод
на почва в социалистическо 
общество, в което съществу
ват всестранни перспективи 
за бурно развитие и възмож
ност всеки да намери място. 
(Ръкопляскане). Това са обик 
новено хора, които се затва
рят в себе си, за тях всичко 
е премного всекидневно и ба 
нално, на всичко гледат ви
сокомерно и стават все пове

ят с тях.
; от Бих можал да приведа ре

дица примери за вредната ро 
на такива интелегенти, ко 
уж създават нещо, което

югославс
без- . тика на социалистическите и 

необвързани страни, както и 
на всички ония хора, които 
желаят мир и които съзна
ват какви последици би има
ла ядрена война за човечест 
еото. Но за съжаление още и 
ма немалко и такива, които 
възможността за постигане

ля
ито
само те разбират,, а мислят, 
че са изостанали и невежи 
всички онези, които не разби 
рат техните произведения.

1 да чуете на 
: сд^фбни обръщения) След 
: тнайсет години социалис 
^ еско строителство всичко 
!| а звучи твърде чуждо и 

угрдно. Обаче никой не пр 
1 риема нищо да бъдат лик 
| ирани остатъците от бур 
хзната практика, и вмес- 
това да се възстановят в 
,иалистичес!кото общество 

1 юприети обръщения. Тря 
че ми е обидно

военнопод- 
с име 

а то 
коя

Разбира се, тук не може да 
става дума за някаква адми
нистративна интервенция, но 
обществеността не смее да бъ 

към тези пробле

За щастие силите на миР3 
днес са нараснали до огрда1' 
ни размери в целия свят. Съ 
веткмят съюз и другите сой" 
алистически страни и всичк" 
необвързани и други миРоЛ1° 
биви страни и прогресивнит® 
сили в капиталистически1^ 
страни, застъпват политтгк* 
та на мира и нейното 
твувгше, политиката на

на своите цели виждат в ед 
на нова световна въоръжена 
разплата. Когато такова неот 
говорно, военнолюбиво наст
роение проявяват

е на

обаче бича искади д> 4Ю1.т 
Е пропастта. Не 

загинали евтина* Т0Ва 
Ра Работници 
ни и други. Не ги 
Ще бъдат 
добивните на 
то са 
та на

де пасивна 
ми. Особено нашата младеж 
би трябвало по-активно да се 
бори против такива явления, 
чужди н анашите схващания 
и които тровят здравата атмо 
сфера в нашето общество.

целия свят 
ги засяга,

различни 
реакционни империалистиче
ски кръгове на Запад, 
не е никакво чудо. Но за учу 
дване е, че има ръководещи 
хора на някои социалистиче

да кажа, 
ато наш гражданин или

ми се обърнат с
биха 

милиони хо 
селяни, уче 

засяга, че

товажданка
■ ата господин, защото 

определен класов смис- 
Сега тук не мога да ка- 

: какви мерки би трябвало 
предприемем във връзка 
>ва явление, но вие мла- 
агге трябва да реагирате 

където чуете такива 
се борите

ТЯ

СЪШ^унищожени при-
осъщест^Г^Г

-е на мГгТсГол^ ТтееЧеНИ

шГгпЯС 700 мили°на китайс: 
ки граждани и стигат 
вода ,че в една 
сигурно ще 
она

ски страни, които по отноше 
ни на войната и мира 
същи гледища както извест
ни военолюбиви кръгове на 
Запад.

ра»В културата да тръгнем по
смело по посока, водеща 

социалистическо общество

СПОр#(имат
решаване на всички 
международни проблем'1 п°

преговор"'раз пътя на мирните
Това е онова разведрява"

заШ0
Бих желал при това 

помня, че
къде,
ъ щения и Да 
тив това. На нашето мла- 
покление това трябва да 

кам

да на
съвсем абсурдни 

са догадките на някои
до из

ядрена война 
останат 300 

китайци, докато 
гите ще останат
КО Та __

КЪМ за дсоето говорих преди» 
то всички ония, кои.о се 
тват да дрънкат с орь}К' 
Ще бъдат принудени Да СС-,

оп"- хора 
на Запад, че сега Югославия 
заради подобряването

мили
от ДРу_

твърде мал- 
че щели - да

ството, защото това е нужно 
и положително. Но аз съм прАз не съм против творчес- 

търсене на ново^д^р^ю неЖпречиаако старата отно-кото



БРАТСТВО

Околийска ошчешно-изборна конференция на ССРН в Ниш

СО ЦИ А Л И С ТИ ЧЕС К И Я Т С Ъ Ю 3 ДЕЙНО УЧАСТВУВА_ ВЪВ ВС1 

ЧКИ ОБЛАСТИ НА_ ОБЩЕСТВЕИО-ПОЛМТИЧЕСКИЯ_ И- ШОНС
МИЧЕСКИ ЖИВОТ НА ОКОЛИЯТА

От Конференцията бе изпратена приветствена телеграма другите фактори, но творче 
отчетно-изборна конференция на Социалистическия съюз ски да участвуват в разре- 
на^трудовия народ, на която присъствуваха 260 делегати шаването на жизнените про 
из орани/от страна на общипските организации и голям брой блеми 
гссти, между които другарят Баса Смаевич, член на Из
пълнителния отбор на Главния отбор на ССРН на Сърбия 
Милован Поповнч, член на Главния отбор на ССРН, пред 
ставителн на Ксссво-Мстсхийската област, Лесксвашка и 
Засчарска околии

юзната и Републиканска к 
тит-уция. Във връзка с тов 
околията са проведени 
1.800 беседи, на които са 
съствували над 190.000 г] 
дани. В течние е израбо1 
та на статутите на комун 
местните общности и тр> 
вите организации. Трябва 
се направи всичко щото 
здаването и приемането 
тези документи да учас- 
ват възможно по-голям б 
граждани. Предстоящите 
бори за скупщини на вси 
обществено-икономически 
щности изискват от оргг 
задните на ССРН широка 
литическа активност в пс 
товката на изборите и из 
ната кампания.

ябва да се поставят като по
литически тела и ръковод
ства на трудовите органи
зации и учреждения и че в 
това направление по-слаби 

резултати постигат коопера
тивните съвети и управител
ните отбори на кооперации-

зател 134, а капиталовложе
нията 113. кя

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
ИЗОСТАВА

в средата, в която ра
ботят. Секциите на ССРН съ 
що така трябва да станат тр 
ибуна, от която гражданите 
да обменят мнения, заемат 

и представители на ЮНА. Доклад за становища и по този начин 
предстоящите задачи на ССРН в Нишка околия пред ко Да влияат върху работата и 
нференцията изнесе другарят Раде Бошковнч, председа- решенията на отделните ор- 
тел на Околийския отбор на ССРН. гани и институции. Занапред

Избран е нов Околийски отбор от 75 члена и Контролна трябва да се обърне по-голя 
комиися от 7 члена. В новия отбор са влезли само 30 
РИ членове, а останалите 45 са нови, предимно 
деипи хора.

От Копферепцията бе изпратена привествена 
до Съюзния отбор на ССРН

Твърде лошо е положение 
то в селското стопанство, 
при което е настъпило и а- 
псолютнс и относително изо
ставане, а при житните хра
ни постоянен упадък на до
бивите от 1959 година заклго 
чително с 1962 година. През 
настоящата година и предсто 
ящия период, се изтъква в 
доклада, трябва да се пред
приемат решителни мерки да 
се оигури подходящо увели
чение на обема на производ 
ството, преди всичко в инду 
стрията и селското стопан
ство. За това съществуват 
всички - обективни условия 
защото в околията твърде ни 
ско са използувани мощнос 
тите в болшинството индус
триални отрасли, строител. ; 
ството, съобщенията и заная 
тчий СТВОТО.

Излишека от работна ръка 
в некои стопански организа 
ции, изтъкна докладчикът, 
трябЕа да се разрешава със 
заемането на работни мощно 
сти, а като крайна мярка е 
временното отпускане на из 
лишека.

Особени проблеми и зада
чи стоят пред селскостопан
ското производство. Известя 
но е, че резултатите в селско 
стопанското производство в 
околията са незадоволител
ни. Причините за това са, су 
шата, недостатъчното прило 
жение на агротехниката, ма 
лки повърхности захванати 
в кооперация итн. В доклада 
се подчерта, че особени гре 
шки са направени с едностр 
анчивото, приложение за За-; 
кона за използуване на зем
лището. Но въпреки слабо
стите и трудностите през то
зи период, материално-техни 
ческата база на кооперации
те се е увеличила- Броят на 
тракторите например е уве
личен от 563 на 625. Една от 
мерките за увеличаване на 
селскостопанското производ
ство, каза Бошкович, е при
ложението на Закона за обе

те.

ССРН Е ПРОЯВИЛ 
РЕЗУЛТАТНА ДЕЙНОСТ

мо внимание върху осведомя 
ването на гражданите по вси 
чки въпроси, важни за кому 
ната и общността.

ста- 
млади II По-специално трябва да из 

тъкнем, каза той, твърде ин 
тензивната активност на 
ССРН и всички останали об 
ществено-политически орга
низации в разясняването и 
разлгеждането нг« Проектосъ.ч

телеграма
и другаря Тито.

ПОВЕЧЕ ВЕСТНИЦИ 
НА СЕЛОВ началото на доклада Ра 

домир Бошкович се спря вър 
ху политическата активност 
на организациите на ССРН 
за провеждане на решения
та на V конгрес на ССРН, и 
огромната разяснителна рабо 
та във връзка с внедряване 
то на системата на разпреде 
лението на доходите, както 
и във връзка с Ш и IV пле 
нум на ЦК на СКЮ и речта

зациите на Социалистически 
я съюз в предстоящия пери 
од трябва да бъде още по-ши 
рока и разнообразна. За да 
се постигне това трябва да 
настоим известни слабости, 
проявили се в досегашната а 
ктивност 
странят. Факт е, че членове 
те на нашите ръководства не 
винаги са били в течение на 
всички актуални проблеми.

Във връзка с идеологичес 
кото образование на гражда 
ните в доклада бе подчерта
но, че тук значително място 
имат работническите и народ 
ни университети и центрове 
те за професионално и обще 
ствено-икономическо образо
вание. От общо 12 народни у 
ниверситета ,в Нишка око
лия през учебната 1961/62 го 
дина в 6 анкетирани народ
ни университета е имало над 
46,000 слушатели. Значител
но място в идеино-полшиче 
ската работа имат съвремен
ните средства .на информа
ция — печатът, радиото, те
левизията и др. Според непъ 
лни данни, в Нишка околия 
се разпространява ежеднев
ен, седмичен и местен печат 
в около 90.000 броя. Местни
ят печат значително допри
нася за осведомяването на 
гражданите по всички обще 
ствено-икономически въпро
си в околията. Имайки пред 
вид, че това са седмични, по 
лумесечни или месечни вест 
ници те не са актуални до ,ог 
ная степен, каквото би тряб 
вало да имат. „В предстоя
щия период, подчерта Бошко 
вич, организациите и ръково 
дствата на ССРН трябва с 
по-голяма настойчивост да се 
заемат с популяризирането 
на печата, особено на село, 
кьдето още не е заел място
то, което му се пада”.

ИЗ РАЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКЛАДА И РАБОТА! 
НА ССРН В ОКОЛИЯТА

В изчерпателните разисква 
ния по доклада и работата 
на Социалистическия съюз 
в околията бяха повдигнати 
и въпроси, които представля 
ват интерес за все по-широк 
кръг граждани. За отбеляз
ване е, че организациите на 
ССРН в Алексинац повдиг
нали и въпроса за работното 
време! в местните канцела
рии на село. Членовете на 
ССРН по селата поискали 
местните канцеларии да рабо 
тят двукратно, а вместо в съ 
бота, те да работят в неделя 
и по този начин да задовол
ят жизнените нужди на хо
рата. Организацията на) ССРН 
в тази комуна изтъкна още 
един свой положителен опит 
— гостуване и взаимопомощ 
между градските и селските 
организации, което дало до
бър плод.

Някои делегати «обърнаха 
вниманието на конференция 
та към ролята на жените в 
работата на ССРН и тяхното 
място в самоуправителните 
и управителните органи. Кри 
тикувано бе явлението, че 

и в печалбарските краища, 
кьдето болшинството от мъ
жете пребивават по строител 
ните обекти в страната, в ра 
зличните са застъпени само

та в по-нататъшната ; 
ност.Д а с е от_

Говорейки за постигнат 
успехи в околията, Смае: 
изтъкна, че са постигн 
твърде завидни резултат! 
разрешаването на пробле] 
те на българското нацио 
но малцинство в тази око. 
— в стопанската, обществ 
та и културната дейност, 
реализирането на отно 
нията с България и раз 
ващите се приятелски вр 
ки през последно време 
бъдат от полза за решавг 
то на някои въпроси от у 
бното дело.

Устройване на срещи 
крайграничното населег 
Езаимопосещения между I 
турни и обществени дей 
взаимопосещения между 
дове — всичко това води к 
сътрудничество между дв 
социалистически страни, 
туването на представите 
от Перник във Враня и 
Враня в Перник е един от, 
рите примери на сътрудш 
ТБОТО.

Раде Бошкович чете доклада

на другаря Тито в Сплит. 
Благодарение на такава по
литическа активност, подчер 
та той, организациите на 
ССРН са станали значителен 
Фактор в целия ни живот и 
все повече се утвърждяват ка 
то демократична трибуна на 
граждаите. С това може да 
се обясни, продължи Бошк- 
кович, и засиленият интерес 
на гражданите към ССРН и 
техните масови разисквания, 
предложения и критика на 
недемократичната практика 
в работата на някои органи 
на властта и органите на са 
моулрвлението в комуната. 
Това го потвърждават и дан 
ните изнесени в отчетния до 
клад: броят на членовете на 
ССРН в Нишка околия се е 
увеличил с над 60,000 душщ 
а стойността на доброволни 
те акции организирани от 
ССРН възлиза на 1.517,000.000 
динара.

решения и мероприятия. Ръ 
ководствата и организациите 
на ССРН все още се занима 
ват само със свои вътрешни 
организационни 
От друта страна някои наши 
организации и ръководства 
все още се занимават изклю 
чително с разясняване и по
пуляризиране на отделни по 
литически решения, а не са 
станали трибуна, където се то на политическата актив- 
изграждат и формулират по пост на ССРН и другите об- 
литически възгледи”. ществено-политически орга-

Спирайки се върху слабо низации, продължи доклад- 
стите, проявили се в досега- чикът, бяха проблемите на 
ншятя политическа актив- стопанството, особено през 

ност, Радомир Бошкович кон 1962 година. Оживената поли 
статира, че политическата Ра тическа активност в органи- 
бота често се бгорократизи- те на управлението и трудо 
ра, т. е. активността с<з из- вите организации доведе до 
черпва с констатации, анали 
за и подобно, с разисквания 
за това, какво трябва да се 
направи, а по-малко какво 
е направено и ако не е защо.

Говорейки за работата на 
местнате организации в до
клада се изтъква, че те не 
бива да се занимават само с 
комунални въпроси и само 
да пренасят политиката на 
ръководствата на ССРН и

к
След избора на нов Окс 

йски отбор, конференци. 
прие заключения за бъде 
та работа на ССРН в око.; 
та. В Изпълнителния от

проблеми.

ИЗНОСЪТ НА СТОКИ 
Е БИЛ УСПЕШЕН

„В центъра на внимание-

по-сериозно разрешаване на 
конкретните проблеми в сто
панството, чийто 
се почувствуваха през втора 
та половина на миналата го 
дина в постепенното увели
чаване на износа. ,
Особено положителни резул 
тати са постигнати в износа. 
Съвкупният износ има пока

резултати

По-близко до актуалните 
проблеми

„Политическата активност 
на ръководствата и органи-

Дружбата между ФНРЮ и Бълга
рия ще повлияе благоприятно върху 

запазването на мира на Балканите Делегатите на конференцията

зателио използуване на зем
лището. мъже или съвсем малко же

ни. Фактът, че жените 
зи краища са и стопани и до 
макини
участие на жените в решава 
нето на обществените въгтро 
си на всички равнища — в 
селата, местните) организа

ции, предприятието, комуна-

Околийския 
ССРН са избрани; Раде Бо 
кович, председател , Бран 
слав Павловци, подпредсед 
тел, Тодор Славински, сек 
тар, Илия Лазаревич, пре 
седател на идеологическо-] 
литическата комисия, Мил 
пан Госпавич, касиер и 
членове; Радовац Пантеви 
Момчило Миловапович, Д] 
голюб Деянович, Кръста IV 
хцйлопич, Мирослав Джор 
жевич,
Пада Стойковкч, Анка Д1 
нич, Мнодраг Вуйчич и 3

отбор :
Делегацията на ССРНЮ, на Представителите на двете 
чело с Джуро Пуцар, която организации сърдечно привет 
по покана на Националния ствуват срещата между дру 
съвбт на Отечествения фронт гарите Йосип Броз Тито и 
пребивава
Рия от 21—31 януари, на 1 ято е принос в по-нататъш- 
февруари се завърна в Бел- ното развитие на сътрудни- 
П>аД- чеството и дружбата между

След разговорите бе пуб- народите на двете социал 
ликувано съобщение за раз тически страни, 
говорите в което, между дру ССРНЮ и Отечествения 
гето, се лочертава че раз- фрнт, се казва в съобщение- 
говорите са преминали в дух то, ще положат усилия за 
на прияггелство и взаимно междусобно запознаване ме- 
Разбирателство. В съобщени ЖДУ народите на Югославия 

изразява желанието и Бъглария. 
на ’1с>'наТатъшно развитие Разглеждайки международ 

<г,»трудничеството между ното положение представите
IIИ а сЬвопт пя Бъп-

в терат тъждествеността и близо 
стта на гледищата по основ
ните международни въпро-

Спирайки се на Еъпроса за 
професионалните изисква по-голямокадри в 
околията, докладчикът изтък 

на, че техният брой е незадо 
волителен. „Очевидно е, каза 
той, че е невъзможно 
ситури необходимият брой 
кадри само чрез редовно обу 
чекие. Необходимо е затова 
да се използуват всички дру 
ги форми на извънучилищ
ни професионално образова
ние”.

си.
Представителите на двете 

организации изразяват уве 
реиието> че укрепването! на! др 
ужбата между НР България 
и ФНРЮ благоприятно ще 
повлияе върху запазването 

на мира на Балканите и 
мирното уреждане на спорни 
те балкански въпроси.

Националният съвет на О- 
течествемия фронт прие по
каната на ръководителя на 
делегацията на ССРНЮ Гго- 
ро Пуцар да изпрати тази го
линя_оиг>п_нелегална п ТПлп_

Бълга- Тодор Живков в Белград, ков

да се о
та. \

Васа Смаевич поздрави 
конференцията от името 
па Главния отбор 
иа ССРН

На края Радомир Бошко
вич се спря върху ролята на 
органите ца общественото у- 
правлеиие в
Н& ОТОПЯНСКИТР. т.с п/лтттоптпАшл

Псргроиис СапошВземайки думата, другар
ят Васа Смаевич поздрави 
конференцията на Социалисразрешаването

лнете___опганила-ПМТР ИЛ



ВРА! СТВО

йюажетя в ДимитровградскоЗавършен Седмият конгрес на 

Народната младеж на Югославия
Пред обсъждането на

Бюджетът на Просветата може 

да остане на равнището от 

миналата година
Ново название на организацията: Съюз иа югославската младеж 

;—Томмслав Бадовишац председател на новия Централен комитет
'.л зд четиридневна работа 
26 януари завърши VII 

ггрес на Народната мла- 
к на Югослваия. Конгре- 

взе решение в бъдеще о 
,1 мизацията на младите да 
преименува в Съюз на ю-

то строителство — се подчер 
тава в Резолюцията за пред
стоящите задачи.

„Марксистка-лениниското У 
чение и нашата обществено- 
политическа практика са из
ходни позиции на идеологиче 
ско- възпитателната и поли
тическа работа на Съюза иа 
югославската младеж”. 
Съдържанието иа идейно-въ 
зпитателната 
работа — се казва по-иатат- 
ък в Резолюцията — трябва 
д адопринесе за сближаване 
то на работническата, селрка 
та и средношколска младеж, 
за укрепване

и политическо единство и за 
по-нататъшното развитие иа 
братството и единството".

„Дълг на нашата организа
ция е да помогне на младите 
хора в производството, в с*в 
ащайето на връзката между 
своите интереси с интересите 
на общността- И ролята иа 
младежта на село, както се 
преценява в Резолюцията, 
също е твърде значителна. 
Селските младежи трябва да 
бъдат инициатори и носите
ли на дейността за подобрява 
не на селскостопанското про 
изводство.

— При по-добро разпреде- 
ление на средствата ще се 
извърши подобряване на фо 
ндовете на учебните помага- 
ла по училищата и това 
те подобри и обучението.

Всичко това ще има за по- 
намаляването на

на поза просвета е резултат
изчисления или на

; Звучи чудно, но изчислени 
ята на Съвета за просвета 
на Димитровградската общи
на показват, че на Фонда за 
учебно дело не трябват по- 
големи средства отколкото 
са били през миналата бюд
жетна година. Сумата от око 
ло 117,5 милиона динара, ко 
ято ще им е нужна, е дори 
по-малка от миналогодишна 
та с над един милион дина-

грешнипланирани неправилни меро
чио-приятия за увеличение 

леността на учениците 
ралелките, с цел да намалят 
броя на преподавателите, и 
с това и на разходите.

Не е нито едното, нито дру 
Съвета

по па
- лавската младеж.
, !а председател на Централ 

I комитет, който наброява 
члена е избран Томислав 

:-0 довинац, а за секретар Ми 
1<[ :ав Прелич.
/• 1ад 1.401) делегати, освен 
д, олюция 

,ачи, приеха и програмни 
лтала, устав и изводи иа 
У,мисията за културно-заба- 
;:.л живот и обществена ак- 
Ъчност.

следица
броя на преподавателите, на. 

за маляване на разноските за 
просвета — Изчисленията са подържане на неоправдаващи 
точни. И няма да Се прибег- съществуването си основни 
ИС към увеличаване числено училища с по 15 ученици, 
стта иа учениците по парало резултатът ще бьде. по-маЛ- 
лките. Напротив, ще напра- ко разноски за заплати на 
вим само онова, което трябва преподаватели и служащи и 

направи и средствата повече средства за обезпеча.
, ване на нагледни средства за 

обучението или общо казано 
— по-малко средства за под- 

училищата в

I

и политическа гото — казват в

аза предстоящите ра.
Може да се предположи, 

че тази скромност на Съветаидейнотона
да се 
ще стигнат.

— Едно мероприятие, кое
то не угрозява обучението 
ще бъде да се ликвидират па 
ралелките „джуджета”, съз
давани по един или друг на
чин и причина, но във всеки 
случай неоправдано. (В Пога- 
иово е имало паралелки с по 
20 ученици, а такива е имало 
и в други училища).

— Друго мероприятие — 
ще се пристъпи към закрива 
не на някои основни учили
ща по селата, където през 
следващата учебна 
няма да има минималното чи 
сло ученици, предвидени от

1 Статути на трудовите организацииполюция за предстоящите 
задачи

| -ществената си роля в борба 
|за построяване на социали 
;{:а у нас, Съюзът ма югосла 
’ :ата младеж осъществява 
организирана работа за все 
занното 
гЗпитание на младежта, с 
-шата подготовка за твор- 

* ;)ко включване в обществе- 
, ^политическия 
^ ваната и социалистическо-

държане на 
1963 година.

Значи без отиване в кр^й. 
чрез ликвидирането

спешно провеждане в дело 
трябпа да представлява най- 
твърда гаранция, че отноше 
нията в трудовите организа 
ции ще бъдат все по-добре 
регулирани. От най-голям ик 
терес е статутите да обезпе
чават наистина демократиче- 

постьпки в решаването

Изготвянето на най-важни 
те документи от „интериото 
законодателство" по предпри 
ятия и учреждения предста 

дълготрайна и, в извее 
смисъл континуираиа Ра

Стопанските и всички оста 
нали трудови организации се 
намират пред донасянето на 
свои статути. Тази работа, ко 
ято произлиза от постановле 
нията на Проектоконституци 
ята, че всяка трудова органи

кости,
на една действително вредна 
практика на създаване на ма 
лочислени паралелки и учи-влява
лища може да се остане при 
срествата от миналогодишна 
то равнище.

Колко тази замисъл и на
стояване на Съвета за прос
вета е изправна може да се 
види от сведенията за разхо 
дите за' учебното дело през 
последните години:

тен
бота, която не може да се ре 

Обаче
социалистическо

стихийно.шава
сложността на задачата пред ски

№ по всички по-важни въпро-се намират много тру-коятоживот на си в трудовата организация 
и всеки отделен член да бъ-

дови организации при изгот- 
статутите недву- година

в якето на де доведен в такова матернаговорят за нужда 
до детайсмислено лно и могално положение и1< та от навременна и да бъде заинтересуван да реработа закона.; Боеплеградско за- 

'ичпжт избори в орга- 
7изацннте на СКЮ

проанализирана

ВсичкоиздръжкиЗаплати

54.510.000
81.695.000

112.500.000
110.644.000

КадриГодина
)' 58.930.000

86.841.000
118.896.000
117.144.000

4.420.000
5.146.000
6.396.000
6.500.000

1541960!р=- на Общин-!Ппоред плана 
;!! Чя комитет на СКЮ в Бо 
т шградско ще се състоят из 
~ )и в първичните организа 

югослав- 
Планът

1491961
1521962

1963
1 I на Съюза на 
■| гге комунисти. лищата работят към двайсе

тина гимназисти и абоелвен- 
висшите класо-

Както се вижда бюджетни 
те средства през миналите го 
дини са били увеличавани 
всяка година с по 30 милиона 
динара средно, 
разбира се между другите, е 
сигурно и тази, че е имало и ■ 
малки паралелки и ненужни 
работни места.

изборите да запомРШпжда
I' 1т от б и да завършат до 
■!' февруари.

■ Щреди това са устроени по 
'' >твителни събрания в пър 
■;1шмте организации. На 16 
^П7 януари бяха устроени 
'рзещания по районите със

ти, а във 
ве на училищата — учители. 
Изходът от това положение 
е намерен от Съвета — сти
пендии на студенти: за опре
делени групи във Висшето 
педагогическо училище и 
педагогическите училища. Сп 
исъкът на кадрите, които тр 
ябва да се обезпечат със сти 
пендиране е дълъг: трябват 
четирима математици, трима 
за сръбски и руски език, два 
ма за английски език, по е- 
дин за физкултура, музикал 

биология II 
химия, история и география 
и четирима учители. Съвети 
сигурно е имал предвид каче 
ството на обучението и резул 
татите му, когато въпреки не 
достига на средства е наме

ла търси

Причината,

в
А■/‘срстарите на първичните 
м>анизации. На споменатото 
V зещание и на подготовле- 

гге събрания бе обсъден в-ь 
:'.соса за съдържанието на от 
Ехтите, за състава на новите 
) ководства и за предстоящи 
I!11 задачи на първичните ор 

провеждането

Тазгодишните изчисления 
толкова са по за 

когато
на Съвета
похвала. В момента, 
отЕСякъде се сигнализира и 
иска бюджетите да се задър
жат на равнището от минала 
та година, Съветът се е наел 
да разреши въпроса за разно 
ските, без при това да навре 
ди на обучението и просвета 
та изобщо.

Столарско предприятие „Циле”

шава и управлява.
Слаборазвитите, с 

производителност и рентаби
лност организации, вероятно 
ще имат възможност при до 
насянето на статутите да ре
шават и проблеми, специфич 
ни само за такава единица. 
Оттук произлиза и по-голяма 
та отговорност на обществени 
те фактори, които трябва ра 

и помагат при до 
на сттаутите и кои

по всички въпроси, които тр 
ябва да се имат предвид при 
донасянето на тези докумен
ти. Преди всичко, от голямо 
значение е вътрешната орга 

предприятието, 
със ста

има свой статут като нисказация
основен нормативен акт, се 
смята като твърде

обществено-политическа
задача, на която трябва да се 
обърне на-голямо внимание.

значител-Ат чизации в 
3 3 дело решенията на Трети 
II зи* Четвъртия пленум на 

С на СКЮ.

но възпитание,на
низация на 
която се утвърждава 
тутите, а която задоволява со 
циалистическите цели, само 
ако е изпълнен принципът— 
обществените средства за про 
изводство да са използвани 
най-целесъобразно и най-ра 
ционално, т.е., д ае обезпечен 
модерен процес на произво
дство и висока производител 
ност. Също така, от значени 

се обезпечи демо-

'
I

А) И въпросът за кадрите 
пред Съвета

Р--------
)]есШ вш Босилеград

•НА 26 БОЙЦЦ ВРЪЧЕНИ 

ВОЕННИ ОТЛИЧИЯ

I рил изход в това
стипендиране на кадри за яТ 

А в се

участвуват 
насянето, 
то много работят върху раз 
работната на критериите и 

особено по отноше-

Друг един въпрос, по кой
то вече се разиска, е въпро
сът за обезпечаване на кад
ри за училищата. Именно от 
година в година въпросът за 
кадри става все по-сериозен. ! 
Тази година например в учи

ждите на училищата, 
гашната обстановка това е и:'Р мерилата 

ние иа афирмацията на прин
сп-

1 единственият път.
5ципа на разпределението 

оред труда.г е е, да
кратическо управление и сп- 

бюракратически
М. Н. Нейковд. м.ваие двадесетгодишнината от 

освобождението на Босилегра 
Решено бе около обща 

та гробницата на Црноок да 
се засади спомен-парк.

1гНеотдавна в Босилеград е 
юведено годишно събрание 

5 Сдружението на бойците
Народоосвободителната

>йна, на което е разгледана 
I Лйността на Сдружението и

речават 
те и технократически тенден 
ции в управлението. Всичко 
това заедно съдържа най-вадско. Съшрудничесшво и материална база—основа за 

оабомаШа на жилищната общност „Найредък
в Димитровград

с жните въпроси в днешните 
условия, за които трябва да 
се държи сметка при изгот
вянето на статутите.

Най-тържественият моментI А взети решения за разре-(г на събранието безсъменние е 
когато на 69 бойци

; аване на проблемите, които 
?аоят пред организацията в 
[ а стоя щия период. 

Събранието

Обаче! много трудовиорганиза 
напълно и наймоментът, 

и заслужили тилови работни жилищната общност, маК^ 
че знае нейната роля и - 
чение. Въпросът за работа^ 
и развитието на жилищна 
общност Есе още не се е . 
мерил на дневния ред на 
кое заседание на Общин®, 
народен отбор в ДимитР 
град, или на някоя конфвет, 
ция на масово—политич 
те организации.

Работата на жилищна . 
щност „Напредък” занаЯУ 
би трябвало да се развива, 
посока на по-развита Д , 
ност, в унисон с развит5

ции още не са 
-последователно приложили 
това. Задачата на стопанските 

с особено вни

ната общност „Напредък” в 
Димитровград на последните 
си заседания взе решение за 
откриване на още нови серви 
зи, но все още не може да се 
стори това поради 
жилищната общност все още 
не разполага с 
материални средства с които 
би могла да направи това.

Към края на 1959 година в 
Димитровград бе формирана 
жилищна общност „Напре
дък”. Обаче и до днес тя не 
се е афирмирала достатъчно 

най-пълно провеждане в де- със своята работа. Засега жи 
ло както и основните въпро- лищиата общност е открила 

„ шивашки и коларо-ковашки
си във връзка с сервизи за оказване на по
за производство, отношения-
та между органите на самоу мощ на домсъветите. Досега 
правлението и сигурността по отношение на работата 

трудовия пост. Самостоя- на тези сервизи не са отпра 
телното донасяне на тези нор вени никакви забележки от 
мативи от страна на ония, ко
ито са най-непосредствено страна на гражданството. О- 

' заинтересувани за тяхноТ-о у * свен тези .два сервиза, жили-

зна-
е установило, 

внимание трябва
ци бяха връчени военни от
личия, с които ги е отличил 
президентът на Републиката 

им през НОБ.

организации е 
мание да разработят мерила 
та и критериите за неговото

р повече 
, се обърне на живота на 

Леновете и да се настоява 
\ тяхното заемане в произ

водството, ако нямат условия 
' ех се издържат, да се настои

това, че
за заслугите

достатъчно
Събранието е избрало ново

ес^1'
ръководство. Председател на 

Милачко Ко-№ об-Една от основните пробле.получат определени квали 
Р'икации за работа.
!| з Значително място бе ДаДС- 

Уу и на въпроса за организи 
?ше на тържествено честву

Сдружението е 
стадинов, а секретар Стефан ми, пред които се намира жи 

лищната общност е тази, че 
жилищната общност все още 
живее от дотации от страна 
на Общинския 
бор в Димитровград, 
не са достатъчни за по-успе
шна работа на жилищната 
общност. Смятам

на

Стойков.

народен от- 
които

С. Евтимов на комуната.
Иван ДАВИТКОВ 
секретар па жили 
та общност „Напред 
в Димитровград,

I
1
Т

за нужно 
да напомня, че Общинският 
народен отбор в Димитров
град би трябвало да даде по- 
голяма материална подкрепа 
на жилищната общност и с 
това да облекчи материално 
то й положение

йомощ на СССР на слаборазвитите страниI-!> Икономическа
развиващите се страни СССР 
доставя 
минни, текстилни фабрики и 
селското стопанство. Предви
дено е построяването на пред 
приятия за преработката на 
нефт, които ще преработват 
годишно около девет милио
на тона нефт. Електрични 
централи, които със съветска 
помощ се подигат в повече 
неразвити страни ще произ

веждат годишно около дваде 
сет милиарда киловат-часа е 
лектрическа

послужат като основа з? съз
в те

даннисъветски; и Според 
г слаборавитите страни с по- 

1 ощта на СССР ще се постро 
480 ‘ промишлени

и съоръжения задаване на промишленост 
зи страни. Металургични пре 

които с помешта
енергия, 

страни ползват съветска по
мощ и за подигане на 64 ин 
ститута и технически центро 
ви за подигане на професио
нални кадри. Кредитът който 
на тези страни СССР даде До 
стига над три милиарда до
лара, а се дават с лихва 
2,5 на сто.

Тези
и даде въз

можност за откриването на 
нови сервизи.

дприятия, 
на СССР се повдигат в Ин
дия, Индонезия. Ирак, Куба, 
и Цейлон, с целокупен годи- 

капацитет от три и по- 
милиона тона стома- 

значите-

,г около 
тредприятия

обекти, межда 
фабрики от 
“а металургия,
ТИ за производство

това рафинерии за

и други стопан- 
т които 34

Това нещо би създало въз 
можност за изпълнение на

черната и цвет- 
над 30 фабри 

на маши
шен 
говина
на представляват 
лен принос 
пането на тези

програмата на жилищната об 
щност „Напредък”. 

от | Изглежда,
народен отбор е

за индустриализи
На 1

Ти, след
сефт, електрически центра- 

__хгоИТА ше
че Общинският 

занемарил
ани.



ВРАТСТВО

След Ьиелицише Ь ДимишроЬ1радско Пожар
★в СмиловциПътищата са свободни **

На 20 януари тази година в 
старата училищна сграда в с. 
Смиловци избухна пожар, ко 
йто обхвана тавана и една 
стена в една училищна стая.

**в Градът вече има въглища, а селата хранителни и други йродукЛи
ПРИСЪСТВУВАХМЕ на е-

-дно съвещание на Щаба за 
-отбрана от стихиите при ОНО 
— Димитровград в събота, 
на 26 януари. Онова което на 
учихме, не беше приятно ни

НА 29 ЯНУАРИ без пъртина”. Нашият сътру
дник 1ЬПДДИ СТАВРОВ ни 
е изпратил една бележка и- I 
менно за тези, които помогна 
ха на другарите си овчари 
във Висок:

В Ъ-В ВИСОК, между села
та юрни Криводол и Волев

получих
ме нова вест: Обществено-по 
литическите организации и О 
бщинският народен отбоо в 
Димитровград нареждат да сп 
ре работата по всички пред
приятия и учреждения и вси

I На първия сигнал за трево
га на помощ се притекоха

В обущарската кооперация „Труд” в Димитровград 
давна бездействуват две нови машини, които за скд 
пари са добавени от чужбина, Едн аот тях не е х 
пакована дори, макар че набавката е извършена , 
през 1961 година. На времето котто се очакваше прие 
гането на тези машини се говореше, че работите Щели 
тръгнат, защото те замествали вкупом трийсетина раб 
ни ръце и пр. Сега пък излиза, че сметката била крг 
—едно зарад нещастието с буквата Д, която италианщ 
никак не искаха да поставят на место М, едно зарад нс 
мението на хората в „Труд” да произвеждат качестве 
обувки с машините, и сигурно най-важното, зарад небр 
ността на ръководните в „Труд”.

Машините стоят, но амортизационни отчисления 
плащат. И затова мнозина се питат: защо „Труд” дълз 
значителни суми на общността????

всички смиловчани, за да по 
, тушат пожара, който застра- 
шаваше цялата сграда, в коя 
то се намираха училищните 

! кабинети и учебните помага
ла, необходими за провежда- 

, не на обучението.

а

весело:

дол, ь планината, се намира 
един от овчарниците на земе 
делска кооперация „Сточар” 
от Каменица. В бурните и сп 1 данието на селяните, членове 
ежни дни, които се наднесоха I те на доброволното пожарни 
над Висок между 17 и 23 яну 1 карско дружество и Народна 
ари 350 овце от този овчар- I та милиция, пожарът бе лока 
и*-к и двамата овчари: Дими. | лизиран. Причинената мате_ 
тър Дончич и Борис Костич 1 риална загуба възлиза на о- 
бяха откъснати от селата и коло 100.000 динара, 
от близките извори. Снежни 
преспи, достигащи и до 4 ме

Благодарение на самообла

I
Ако пожарът беше унищо

жил сградата — загубите шя 
ха да бъдат много по-големи 
— над 6,000.000 динара, защо 
то в тази училищна сграда 
се намират всички нагледаш 
средства за обучение и учили 
Щната библиотека- 

Тази сграда е една от най 
старите училищни сгради в 
Димитровградската 
Строена преди 120 години.

тра на места, изолираха то
зи овчарник напълно и в коо 
перацията се загрижиха за 
хората и овцете. Хората мо
же би нямаха храна, овцете 
са без вода, защото близките 
извори (няколко стотин мет
ра) са недостъпни. Работници 
те от кооперацията, водени 
от Цветан Йоцсв брига
дир и Костадин Стоя
нов, и Методи Иванов, 
служещи в кооперацията ре- 
шиха да се пробият до овчар 
ника и да занесат храна на о 
вчарите. Опитът им от 21 яну 
ари бе безуспешен. Пробиха 
2 километра път и се върна
ха, а сутрина на 22 силен се 
верен вятър засила пробито
то със сняг. Нов опит послед 
ва на 23, но работниците се 
върнаха победени. Останаха 
само двамата работници: Ва
сил Васов и Новица Петров, 
които бяха определени за по 
мощници на овчарите. Гор
ди, че са кооперативни работ ние да закрие 
ници, те не отстъпиха. Закра кооперация „Първи май”, за- 
чиха из дълбокия сняг, някъ щото нямала основни средст- 
де разчистваха преспите, да ва, не била поставена върху 
се пробият. И след няколко здрави основи, слаба била ор 
мъчителни часа пристигнаха ганизацията и пр. За отбеляз 
в овчарника. Малко почивка ване е, че около нея се раз- 
и сгряване и с овчарите тръ правя по-дълго време, тъй ка 
гнаха да напоят жадните о- то съществуваха две стдашвн 
вце. ща: едното —- да се закрие о

РАЗБИРА СЕ, похвалата ще по-рано; другото — да се 
, не изостана. Но колко е важ помогне на кооперацията За 

на тя? По важното е, че те се 'нейното съвземане. Не става
Еъпрос, че някой се застъп 
вал за стопанска

Комиисята за приемане на работници при Ком( 
ната за каучукови изделия вДимитровград след като не 
приела една работничка, изпратена от Завода за прием 
не на работна ръка в Димитровград, е изпратила до 3 
вода писмено обяснение, в което между другото се казг 

„... същата не би отговорила на поставените зада 
на работното място. Това като най-важно, и второ, спом 
натата работничка е прежалено бъбрива, та с приказки 
би пречила в работата на цялата бригада, в която би би 
разпределена... и трето, този комбинат е търсил млада р 
ботна ръка, а тази според годините си

Не искаме да се месим в работите на комисията ] 
Комбината, но такова обяснение е действително неумес 
но и оборимо, ако се сгьди по цитираното.

не подхожда..."комуна.

А. Каменов

ЗАЩО Е ЗАКРИТА 

ШИВАШКАТА КООПЕРАЦИЯ?
У',

Общинският народен от
бор в Босилеград на послед
ната си сесия е взел

вото в комуната имало е ус
ловия да се предприемат мер 
ки против онези занаятичии в 
Босилеградската община, кои 
то са дали декларация, че не 
упражняват своя занаят, а в 
същност почти редовно рабо 
тят, не плащат данък връ- 
шат конкуренция с цените за 
услугите на онези, които из 
ггълняват Ьадължинията си 
към общността.

След закриването на коопе 
рацията отново ще бъдат от
ворени няколко ч
шки работилници. Яма изгле 
Ди този брой да бъде съвсем 
недостатъчен. Някои от ши
вачите не са в състояние да 
държат частни работилници. 
Някои от тях ще работят кри 
шом в къщи, други ще се ва 
мерят в бюрото за приемане 
на работници. Тогава се пос
тавя въпрос каква е ползата

от взимане на това решег 
когато са съществували 
основни факта: готовност 
членовете да подобрят съ 
яиието на кооперацията и 
конни условия. Дали по п 
начин са подобрени услов: 
та за занаятчийските усл; 
на гражданите? А какво с 
ва, на кой начин ще се п] 
веде в дело онази полити 
която не един път е прок. 
мирана от страна на обще 
вено-политическите орган:
Ции, че Изостаналостта на 
силеградската комуна нал; 
да се създават малки зан; 
чийски работилници 
приятия от обществен сек: 
които ще представляват 
вестна основа за по-стабш 
материално положение в I 
муната!

реше- 
шивашката

Разчистване на пътя в „Козарица”

— Снежната покривка над 
минава един метър по места. 
При бързо стопяване на сн 
ега много села са угрозени от 
наводнение. Студовете не поз 
воляват едно по-масово анга 
жиране на сили за разчиства 
не на снега и освобождаване 
то на пътищата.

— Димитровград е откъсн
ат о твсички райони на общи 
ната и от мина „Видлич”; пр 
екратени са съобщенията ме
жду отделните селища; в ня 
кои от тях хранителните и 
топливни припаси на при 
вършване; бурелските сели
ща са застрашени от глад, 
защото не може да се дойде 
до тях, а припасите им са нез 
значитлни; в града липсват 
въглиша, а последните прила 
си от дърва са раздадени; ня 
кои предприятия не работят, 
поради липса на въглища и 

•Други суровини.
Съвещанието на Щаба бе

ше кратко. Решението пък 
градивно и решително:

— Ще се пристъпи към раз 
чистване на пътищата, въпре 
ки студовете; за тази цел 
работниците и служещите от 
града и организацията на 
ССРН ще тръгнат веднага на 
работа по разчистването на 
снега. В случай, че, тази ме 
рка не е достатъчно ефектна, 
Ще се пристъпи към мобили
зиране.

чки работници и служещи, 
заедно с населенето да разчи 
стяг пътищата. Резултатите 
от тази заповед бяха удивите 
лни: Над 1.000 души от Дими 
тровград, над 600 души от За 
бърдието, триста души от Ви 
сочки район, 500 — от Буре- 
ла за два-три дни са разчис
тили пътищата навсякъде, с 
изключение на пътя към Не ! 
вля, кгьдето камиони още не 
могат да отиват.

-ягмл ши в а
отнесоха човешки към измъ 
чения добитък и другарите в 
планината

организа
ция, която няма условия да 
съществува, а за известно пр 

ЗИМА, и то остра, мразови [ енебрегване и повърхностно 
та и богата със сняг. Щабът гледане на занаятчийството

; в Босилеградската комуна.
I Шивашката кооперация е 
бразувана по инициатива 
група шивачи от Босилеград 

I и близките околни села. При 
образуването й 10 члена май
стори дали гаранция, че ще о 
бразуват основни средства на 
кооперацията. Общинският о 
тбор пък за облекечние задъл 
жил я паудмално да плаща 

! дан ьк. Обаче всичко остана- 
| ло на мъртва точка. За съз-

И ПР'*

на
М. Присойс»

БОСИЛЕГРАД - БЕЗ 

СЪОБЩЕНИЯ
Непрестанните снежни ва

лежи, които траяха повече 
от седмица откъснаха Боснле 
градско от вътрешността на 
страната и доведоха до пре
късване на съобщенията в 
самата комуна. В Босилеград 
ско падна сняг дебел от 80-90 
см. ,а температурата бе сляз 
ла на 27° под нулата, което 

; представлява най-низка тем

Неотдавна основаният и 
за отбрана 
стихии е предприел мерки 
разчистването на снега и I 
становяване на съобщи тел 
връзки в комуната. В те’ 
ние е разчистването на ш 
от сняг към Горна и Дог 
Любата, Горна Лисина и Г 
но Тлъмино. Към 
за разчистването на ггъти

даването на основни средства 
| не са предприели никакви ме 
! рки, в'),преки обещанието на 
I онези, които основали коопе- 
1 рацията.
[ Една от основните слабости

от природш

па шивашката кооперация е 
отсъствието на

, с работата. Работниците отсъ
ЙцАЦ ; стеусат от работа без отгово 

I риост, през работното време 
често излизат да обходят ма- 

1 газините или да се поразход 
| ят из града. И съвсем естес 
: твеио е, че заработката им 
била низка и не са създава
ни фондове.

| През последно време члено 
1 вс-1 е на кооперацията бяха 
! взели решение да внесат три

организацияштт
акциз

р.

Напуснати поп ти край Радсипа

I ПОСЛЕДНИТЕ съобщения 
които получихме ОТ Нашия 
сътрудник КИРИЛ ТРАЙ
КОВ по телефона, говорят, 
че градът има въглища, кои 
то вече се превозват от мина 
„Видлич” и че селищата ве
че не са в опасност да гладу 
ват.

за отбрана от стихиите не се 
ди със скръстени ръце и се
га. Защото много сняг още тр 
ябЕа да се изкара от града. И 
кой знае, както прогрява слъ 
нце, може да. връхлетят деба машини в основните средст

ва, а останалите машини да о 
лите снежни покривки от пл , стт1ат иа безплатна услуга.
анините, затоплени от „юга”, ) в течение на времето коопе- 
а тогава пак ще е необходи- • рацията да купва свои ма-

[ шини, а частните машини иа 
'кооператорите да се върнат 
назад. Покрай това изразена 

от тази, която тези дни по- е готовност трудовата дисцип 
казаха хората от комуната. ■ липа да се заздрави. По този

| начин работите бяха тръгна- 
М. II. и, — С. II. ' ли напред, към подобрение 

положението в шивашката 
кооперация, което даваше га 
ранция за известно стабили
зиране и да не се пристъпи 
към закриването й.

: Въпреки всичко дойде до 
нейното закриване.

| Всъщност какво е постигна 
; ТО с това?
| Нима това не 
иези грешки, отнасящи се 
до занаятчийството, за които 
другарят Тито говори на неот 
давна състоялия се младеж- 

| ки конгрес. Вместо да се при 
, стъпи към закриване иа ко

I
■КГ; • , .. ..СЪЩИЯ ДЕН двайсетина 

•души разчистиха около 2 ки
лометра към мина „Видлич” | 
а стотина души разчистиха 
снега от ж. п. линията към . 
границата с България, защо
то и влаковете не бяха редов 
ни зарад снежните! преспи. Но изгледите за времето, ка

кто съобщават метеоролозите 
са още неясни. За вярване е, 
че студове ще има- Сега пък 
е време кооперациите да се . 
запасят с всички артикули, 
че и да се случат виелици, 
хората да бъдат спокойни.

■г

\

ма самоотверженост и съзна ; 
телност, може би и по-голяма

В НЕДЕЛЯ слсд кратко съ 
вещание с ръководствата на 
ССРН, към Козарица потегли 
ха около 200 души. С помо
щта на трактор пътят бе раз 
чистен на дължина 6 киломе 
тра. Но това разстояние не бе 
достатъчно, защото едвам се 
стигна до върха. Оттатък са 
мо малка пътечка, неотъпка 
на достатъчно беше единстве 
ното съобщително звено със 
селата от Забърдието. Белее 
ха се

И миналата година пътят за Босилеград бс пспроход*

се приключй н Предприл- 
то за поддръжка иа пъти 
та от Враня и Секцията 
борба против ерозиите, коз 
обезпечиха на 
от Босилоградско и Влао 
ска Округлица 
средства.

За отбелязване е, че по 
ношение на снабдяваното 
хранителни и други продз 
ти няма никакви проблег 
защото съществуват заш

пература през последните 15 
години. На много места прес I 
пите са достигнали до 6—7 
метра

ВСЯКО ВРЕМЕ си има ге 
рои. Трудните времена ги и 
мат повече. И в тези студени 
зимни дни, в борбата с виели 
ците и снега са герои всички 
ония, които разчистиха пъти 
щата. Герои са и разносвачи 
те на поща, и овчарите по 
фермите, и хората, които „по 
,целъц” се пробиха до овча
рите да им занесат хляб и 
сол за добитъка. Може би те 
са повече герои, защото пла

Дебелият 
сняг и високите преспи откъ 
снаха
Клисурския район, както и 
Власинска Округлица.

Два автобуса на Транспорт 
ното предприятие „Бесна ко 
била” са завеяни на Власина 

Поради тези причини и по
щата е в застой. В Босиле-
ГППП ПНРПНМПТ 1Г пгтанл; т„-.

височина.
снежните целини да

леч към Смиловско поле и 
видлич.

населени!
от вътрешността и

е част от о техничес
'ПОНЕДЕЛНИК пристиг

на ободрителна вест; тесноли 
юйката вече работи без зае 
ой. и първите припаси са 

П^тигнали в Т. Одоровци,
Драговита, Куеа
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ЗСИЛЕГРАД В о5разцовсШо училище „Моиш Пияде“ е Димишров1ра д

В СРЕДНИТЕ УЧИ- 

ШЩА УСПЕХЪТ НЕ 

ЗАДОВОЛЯВА

ЗАДОВОЛЯВАЩА РАВНОСМЕТКАI

и I слаби бележки. Тази отрица. 
тел на практика сега затруда 

| ява някои преподаватели, за 
1 щето някои ученици 

основа по даден предмет.

Разбира се, учителският сц 
ест и занапред настоява да 
повиши отговорността както 
на преподавателите ,така ц 
на родителите и учениците.

Именно това ще бъде и ед 
на от задачите ни през второ 
то полугодие.

Според обща преценка, в 
течение ма полугодишната си 
работа образцовото училище 
„Моша Пияде” в Димитров
град е отговорило на своите 
задължения и цели в учебно 
-педагогическата област.

Още в началото па учебна
та година бяха приети плаио 
всте за работа на органите 
на самоуправлението на отде 
лиито активи и за обучение
то и плановете за 
ваис и прилагане на аудови. 
зуелни средства, фланелогра 
фи, апликации, чертежи, ски 
ци, диаграми, албуми, 
ледни средства и Практичес
ката работа в кабинетите и 
работилницата. Всичко 
допринесе, тази година обуче 
иието да стане по-качествено 
да се внедрят нови, съвреме
нни методи и по тоя начин да 
обезпечи по-пълен успех.

От друга страна, педагоги
ческата работа на преподава 
телите през първото полуго
дие получи приложен харак 
тер. Няма мито един препода 
Еател, който да не получава 
вестници и списания от своя
та област. Това даде вьзмож 
пост за разширяване кръгозо 
ра, за по-правилно съблюда
ване на целите и отговорнос
тта, с които са задължени. 
Също така в учителския съ
вет и професионалните акти
ви редовно са провеждани 
сказки и съвещания.

Обективното положение 
субективните причини 
ни улеснят в отговора:

Най-важната причина е мо 
же би в това, че родителите 
на някои от тези ученици не 
проявяват особен интерес за 
успеха на своето дете, не ид 
ват на родителски срещи, не 
упражняват контрол как у- 
чат у дома и лр. Някои уче 
гшци, а това мислят и някои 
родители, че ученикът е длъ 
жен да завърши основно у- 
чилище. Може би изхождат 
от миналата практика, кога- 
то учениците се превеждаха 
в пс-горен клас и с няколко

митровградско. С подбрана 
програма учениците от на
шето училище се представи
ха пред гражданите от Кова 
чица. Фолклорната група и- 
ма щастието да играе пред 
дргаря Кръсте Цървенковс- 
1си, секретар на Съюзния се 
кретариат за просвета и кул 
тура.

От успеха, който е постиг
нат можем да бъдем довол- 

*чш. Успехът в долните класо 
ве е много добър, а в горни 
те класове е пешо повече от 
добър. Но тук остава открит 
въпросът: зд|До мнозина уче 
цици имат по той и повече 
слаби бележки?

ще
1

нямат

Краят
[Дои ученици и родители до 
ся радост, а на други гри 
,1, ядове и разправии. Тази 
зносметка, след петмесеч- 
работа межда' положител

ни и отрицателни бележки,
1т значение и за учениците 
ра преподавателите. За уче 
здите добрият успех е крач 

в овладяването на наука 
а в оспособяването за жи- 
!::а а за преподавателите пр 
тание на тяхната работа, 
гистина успехът, изразен в 
фри, никога не е представ 
зад действителното положи 
13 в овладяването на учеб- 
га материя от страна на 
■ениците, нито пък заляга
ло на преподавателите в 
;гподаването. Но все пак, 
:сар и частично, пзразени- 
успех в цифри дава изве 

!хи сигнали за работата и 
г учениците, и на препода
валите.
Гози успех, наблюдаван пр 
цифри и проценти, не да 
положителна характерис- 

! ,са за работата на двете ср 
| 'ги училища в Босилеград 
! : гимназията „Иван Кара- 
1 Цнов” и Средното икономи- 
! |:ко училище.
,в гимназията „Иван Кара 
•ршов” — от 156 ученици в ; 
,:рви клас на края на пър- 
: <:о полугодие само 20 ня- 
з,т нито една слаба бележ- 
■'] или в проценти 13%, а 136 
Деници имат слаби, от които 
^ 26 ученици по една слаба 
& по две, останалите по три 
Повече слаби. Във втори 
’ас успехът е малко по-до- 
(р — от 26 ученици 6 са без 

хдби.
?Тричината за този слаб ус | 
? х в гимназията е главно не .
I статичната подготовка на | 
|| ениците още в основните
I, илища, в нереалното дава

на белжки в тези учили- 
1x1 в
злика на критериите. Осо-

II но първа година представ
ена сериозна трудност и за 
ж ениците, и за преподавате

те, докато се постигне го- 
-долу едно средно равни- 

между онези, които са 
-пили по-далече и ония, ко 
р са изостанали.

|/спехът в Средното иконо 
I ческо училище е значител |

на полугодието на но на по-високо равнище от 
тоя в гимназията. От 223 уче 
пика — 52 са без нито една 
слаба или общо 23%. Най-до 
бър успех е постигнала чет
върта година — от 62 учени
ци 24 са без слаби бележки. 
В останалите две години (пъ 
рва година няма, защото сл
ед откриването на гимназия
та в икономическото учили
ще не са записвани ученици) 
успехът е следният: във вто 
ра година от 68 ученици —10 
са без нито една слаба, 
трета от 93 ученици — 18 са 
без нито една слаба.

Успехът на четвърта го 
дина показва, че онези учени 
цн, които с по-голяма сери
озност пристъпват към зада 
чата си безуловно показват 
и завиден успех. Именно уче 
ниците от четвърта година о- 
ще от началото на учебната 
година търсят изход от вся
ка трудност, най-често с по
мощ на преподавателите. По- 
инакво е положението в дру 
гите години и в гимназията. 
В тях често преодолява мне 
нието, че има време — ще се 
стегнат през второто полуго-

проследл-

иаг-

Кирил Трайков, управител 
на ос. у-ще „Моша Пияде"

топа

а в

ДАЛИ ДИМИТРОВГРАД МОЖЕ ДА 

ОФОРМИ СВОЙ МУЗЕЙ
за откриване на фосил в пе 
щерите, с които околността 
изсбилствува и пр.

За правилна работа група
та Езе решение да набави ну 
жната професионална литера 
тура.

Също така за популяризи
ране ка събирането па таки-

Изхождайки ст тези заклю 
план за

Една твърде полезна ини
циатива бе предприета от 
група просветни работници 
при димитровградските учи
лища. Съставляваща се от; 
Любомир Голубович, Синиша 
Нейков, Милчо Цветков, А- 
дам Георгиев, Григор Гъргов, 
Кирил Трайков, Никола Ива 
нов, Цветан Еленков, Коста
дин Дерманов и Михаил То
доров’, тази група преди ня
колко дни проведе

чения групата прие 
по-нататъшна работа.

Като първа задача се реши 
се обърнат с молба 

ОНО да забрани изнасяне на 
такива предмети преди да бъ 
дат предложени на новия му

дода

договор 
за оформяване на музей в ДиЗа сравнително по-добрия 

успех, голяма заслуга имат и 
родителите, които в това по- 

дие или в по горните класо- лугодие показаха по-голяма
заинтересованост за учили
щните работи, за успеха на 
учениците, разрешаването и 

I преодоляването на появили- 
учащата се младеж като най , те се проблеми. Мнозинство 
сериозна и главна задача — | от тях редовно посещаваха

родителските срещи, внасяха 
предложения, изказваха се, а 
това допринесе за по-леко и 
по-ефикасно разрешаване на 
трудностите.

е
митровград.

След живо обсъждане и 
разглеждане на възможности 
те групата 
мнението, че Димитровград 
може да има свой музей. По 
сочи се, че той има богато ми 
нало, че за него се отрано 
знае за тото се намира) на меж 
дународен път, по който още 

минавали

ве. изкристализира
Последният младежки Кои 

грес в Белград постави пред

1А ! ученето. Затова няма вече да 
| бъде срамно или отекчител- 

но на младежките събрания
в древно минало 
ЕОйските на гърци, римляни, 
кръстоносци, турци, татари, 
черкези. .. 
вали кервани с различни сто 

Дубровник за София, 
от Ниш за Цариград и пр.

Също така се посочи, че в 
му се намират

V да се говори за учението, за 
успеха и всичко онова, което 
подпомага повишаването на 
успеха.

През него мина-
В резултат на родитело-у- 

чителската дейност се разно
образи животът на ученици
те: устройваха качествени 
спектакли, посетиха други у- 
чилшца, провеждаха интере
сни събрания, литературни 
вечери и пр. Тази разнообра
зна дейност показа, че възпи 
тателната дейност на учили
щето може да се прилага на 
практика.

В течение на първото полу 
годие, една група от 100 уче
ника върна приятелското по
сещение на учениците от сло 
вашкото национално малцин 
ство, което гостува миналата 
година за 25 май, в дните на 
фестивала на българското на 
ционално малцинство от Ди-

ки от

Ст. СТ. — М. П.
околността 
голямо число непроучени кре 
пости, черкви, манастири, ка 
нализации от римско време, 
пещери, неразчетени камен
ни надписи и още много ар
хеологически предмети. Гол
ямо число такива предмети

Инициативният комитет за с ткриването на музейизвънредно голямата

Втората част обхваща под ва предмети щ,е бъдат усгро
ени различни сказки и разяс 
нителни съвещания. Групата 
счакЕа още заинтересоваш*, 
които ще им се придружат.

Особена подкрепа очакват 
от просветните работници на 
територията на общината, у- 
чениците от основните учили 
ща и гимназията, членовете 
на ССРН, СКЮ, и НМ, както 
и от отделни лица.

готовки за изследване и при 
биране на тези предмети, как 
то и определяне на място за 
тяхното съхраняване. В също

се съхраняват в различни му - 
зей в страната и "България: 
порталът от Погановския ма 
настир в София, каменната 
плоча от гръцко време в Бел 
Хера в Ниш, 
римски
композиция отри на каменна 
плоча от гръцко време и Бел 
град и др.

време за намерените предме 
ти да се дават описания (къ 
де е намерено, от кой период 
е потеклото му, историческа
та стойност и пр.). Освен то
ва, групата взе решение и за 
изследване на флората и фа 
уната в

оръжието на 
войници в Пирот,

Димитровградско, ! Кирил Трайкво
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АПЕЛ^^ГИЧЕСКИ ТЕМИ то от Маер, Лустемберг, Щер, 
Ресиер, Данилов, Иванов, Йо 
сипов и други предупрежда
ват внимателно да се ползват 
техните концепции понеже е 
жедневният живот и училищ

е обяснил Й. Миодраго- 
вич в книгата си „Работа в 
I отделение в основното учи
лище”, Белград 1901 '
Още през 1875

ски но на учителите — практици 
за някои буквари и методи
чески напътевия (освен при 
ведените), които на опреде
лен начин разглеждат про
блеми, за които ставаше Д)'' 
ма в тази статия. Това а: 
Глаголски и кирилски „Азбу 
квар” от А. Далматин и с- 
Истриянин печатани в про^ 
станската печатница в ЦраХ| 
Германия 1561 година, но бе- 
Ще в употреба при сърби1* 
2) Букварът на Сава ИноК-" 
Дечанец, печатан във 
ция през 1597 година, кой1* 
е имал 37 букви и беше яз- 
шият пръв буквар, 3) БуяМ 
Рът на Захарий Орфелик, 
чатан във Венеция 1776 го^ 
на и във Виена през 1776 & 
Дина, 4) Букварът на 
Янкович—Мириевски, 
тен във Виена през 
дина 5) „Методика на рабо 

ПелаР14
(Белград 1889 година), 6) 
Вакич „За механизма
пението” (Сомбор 1880, V) 
Миодрагович „Работа в ^ 
деление в основните учил ^ 
ша” (1882 година), 8) 1’*% 
Филютович „РЪКОВОД^ 
как да се употребяват I®* 
та в учиилщата” и ДР-

■

! ЗА НЯКОИ »НОВИНИ« В НА
ХАЛНОТО ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ

година, 
година в кни 

гата „Работата в I отделение 
в основното училище”, Зе- 
мун, М. Нешкович се застъп 
ваше против Разучаването на 
звуковете и белезите

ната практика не са нещо ша 
блонно, догматично, статич

но динамично. Значи 
специалистите (и то добри 
познавачи на обучението) и 
на Запад и на Изток са уме 
рени, не са препотентни.

Д. Чипчич и Е. Миоч „от
хвърлят” анализата и синте 
зата в общата подготовка. Та 
къв начин на работа, особено 
в селските училища, инспири 
ра децата към неестествена 
работа — четенето е по| бук
ви и на срички, сричане. Та
кава практика в обучението 
е погрешна. Защо да иденти 
фицираме звуковете 
тинките? Не създаваме 
ученика погрешни асоциации 
и предпоставки? Считаме, че 
гласовете трябва да представ 
ляваме с букви (символи на 
звука), а не чрез картинки 
на предметите, чието име за 
почва

но
ните в обучението. Наистина, 
те са много, но в 
част от тях се дъвка старото, 
или се облича в друго рухо 
и под фирмата на „съвремен 
но средство”, „форма” и др. 
се натрапва в училищата и 
възпитателно-образователна
та работа. Значи, има доста 
случаи, където под фирмата 
на „ново” се лансират и ста
ри неща. Някои неосведоме
ни хора, особено учителите— 
практици, щом излезе от пе
чат някоя нова книга, наръч 
ник и др., непроверявайки 

достатъчно сведенията и без 
критическа преценка на съ
държанието на публикация
та ги прилагат в учебната пр

: Дрез последните две годи- 
[: в средата на педагозите и 
: 'осветните работници твър- 
! > много се говори във връз 
)|. с формите на работа в о- 
| чението, а особено за об- 
Кта подготовка и запознава 

на първолаците с букви- 
1 Във връзка с това обуче 
!е се чуваха различни мне 
:-я. Особено остри дискуси 
Гсе развиха (те продължа- 
г и по-нататък) след обна 
'цването на трудовете на 

!,.митрие Чипчич: „Обуче- 
1 е на началното четене”, Бе 
! зад 1960 година и Елена 
|![оч: „По-съвременни обли- 

: на работа в обучението 
Г началното четене”,
(ад 1960 година. актика.
Факт е, че че тези трудове Всяка подобна публикаци- 
етендират да бъдат приети я, която претендира на дъл- 
стоана на педагогическите бока научност трябва да бъ- 

Цпстиии и учители — пра- де, преди всичко, резултат на 
кии като нещо ново, съ- взискателна научно-изследо- 
ъменно Обаче хора, които вателска рабоата, в която да 
шават историята на разви имат място екзактно-емпирич 

просветното дело, а ните методи,на проучаване. 
на просветно- Дали груповото минаване

ще могат на букви е нещо ново. Дял1 
- — --е-™—тт„- ---

лкова, защото старото се дава 
в нови условия, а това е нена 
учно и назадничаво. Но най- 
големия пропуск е там, дето 
някои хора сляпо приемат 
подобни „новини”. В какво 
се състои проблема? Ние сто 
им на становището (а то вече 
е получило „право на граж
данство”), че в началното 
четене
ва да се върви по звучния 
аналитично-синтетичен метод 
на работа. Това е научно про 
верен път на работа в I от
деление — и не е произволен 
и вреден.

Именно, тръгва се от естес 
твения звук и се обработва 
буква по буква, индивидуал
но—монографски. Д. Чипчич 
и Е. Миоч обаче предлагат 
групаво минаване на букви. 
Груповата работа като фор
ма в обучението се различа
ва от груповото минаване на 
букви като специфична рабо 
та в I отделение. Обаче ня
кои учители-парактици иден 
тифицират тези две неща,"ко 
ето е много погрешно и вре

, - отделно
от функцията им. Според то
ва, онова което ни предлагат 
Чипчич и Миоч отдавна вече 
е известно. Те

известна

препоръчват 
нееднакъв т> време подготови 
телен период отколкото до се 
га- Да, учениците знаят ня
кои букви, когато дойдат пъ 
рви път на училище. Но то
ва показват

Вея*

писане тряб,и и тестовете за 
признанията на учениците

цата неправилно 
произнасят.

с кар- 
ли у ТОДЙ1

пея*
разчитат и 1793 I*

* та*а това „правило” не 
може да се приложи при вси
™«е«а- Трябва даваме 

Д ^Различните попу-
6ота ~ Ч>еДИ’ гРУ*овата Ра 
ота при разучаването на бу 

^Ра е повече вреден отко
лкото полезен. Това е лобгю 
поле за развиване на верба 
ливма и формализма в ^у!

учат мехатгчески, 
аеппт и р ппгп ’

Бел-
в училищата” от В. Ь

ойс въпросната буква 
(звук). Такъв метод на рабо
та може да се намери и в 
„Най-новия буквар” от Й. Пе 
тровим, Белград 1938 година 
който нарочно Чипчич през 
последните години ползва в 
работата.

в\ Л'
1 Ф

,зто на
.-специално

' дело у нас, не
Разучването на; 

тгмтЯдя ля. ре. въотют от
свикват да 

а не твор
гласовете

»»ТТЛ Т-Т АТЛТ» _ шжтлпм
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БРАТСТВО

Студ-ьт-лриятел или враг? 1
____ _______________________________________________ _____________________ ,, I

Почина най-старият жител 

Босилеградската община

ж жж ж ж ж жжж жж ж 5

Много зима са оили ао-сшудени. И сШомаиаШа не издържа сШуда. В Париж се е
продавало вино на йарчеша.

рата негодуват срещу зимата 
и студа, немощни да сторят 
нещо за премахването му.

Но да не се заблуждаваме.
Тази зима не е най-опасната

ш
Студът ни стегна здравата. 

'Лного пътища станаха непро 
содими, глутници еълци об
хождат селата, дървата прос 
о се топят в печките. И хо

да, замръзвало смазочното ма = 
сло, чупели се автогумите и § 
пр.. Още по-показателен а 
примерът на канадските дър 
вари: миналата зима не ма
лко мъка са видели при сече = 
нето на дървета. Нито един Ш щината 
трион не останал здрав, се- = това от Босилеград, която до 

пироните § живя 106-тата година.
— Баба Стания, позната и на

от всички минали и ние не 
сме първите, които негодуват 
срещу нея.

В старите книги са записа 
ни по-силни зимни студове. 
Така например узнаваме, че 
най-силни студове в Европа 
са забележени в 1410 година. 
Тогава земята била толкова 
замръзната и твърда, че ув
релите от студа не могло да 
погрибат но ги слагали като 
дърва един връз друг. Зима
та през 1558 година била тол 
кова студена в Париж, че 
всичкото вино замързнало по 
избите и се продавало на па 
рчет-а лед, които разбивали

на
Неотдавна в Босилеград по 

чина най-старият жител в об 
баба Стания Ми- «I е, ■

К
>■. 4с\

§и§т|
кирите пръскали, 
ставали на прах. Причината: 
от студа металите кристали- = децата в Босилеград, до пре 
зират и тогава леко се чупят. Щ дИ половин година се разхож

подпирайки
5 У,

= даше из двора
НАУКАТА КАЗВА: ЧЕ СТУ Ц се на тънка тояжчица, коя-

= то години наред не изпуска- 
хе из двора подпирайки се 
на тънка теяжчица, която го 
дини наред не изпускаше из 
ръце. Преди две години почи 

синът й Рангел Мптов,

>
ДЪТ Е И ПРИЯТЕЛ НА 

ЧОВЕКА А/\:. >щ,:;-
1 ^ - •

Без студа нямаше да има 
живот! Нали чудно звучи то
ва заключение на науката. 
Колко то е точно, да видим: _ 
„Без постоянното въздейст- = 
вие на ледните наслойки и. 
на вечния студ, траял хиля
ди милении, стените никога 
нямаше да се разпаднат и пр 
евърнат в прах, пясък и зем 
я, в които се е създал първо 
битният растителен, а благо
дарение на него и животин
ският свят на Земята” в по- 
късните периоди на земната 
история.

А ледът и днес е необходи 
мо средство в медицинската _ 
практика. Лекарите го упот- = 
ребяват да спрат кръвта на 
ранения, да намалят темпера 
турата на болния при пневмо 

или тиф. или при забол 
яване на апендикса. Преди о 
ткриването на хлороформа, 
който заедно с други анесте- 
тици днес намира приложе
ние за упойване на болни, ко 
ито трябва да бъдат оперира == 
ни, охлаждането на 
е било единствен начин на 
локално упойване. И днес то 
зи вид упойка намира прило 
жение в зъболекарството.

Да споменем и това, че сту- Щ 
дът избистря питиетата: вино 
то, ракията и др. обезпечава 
бавно ферментиране на бира 
та, а в минната промишлено § 
ст служи за прокопаване на — 
тунели в ония подземни слое 
ве, които са нееднородни 
ронливи. Разбира се ниските 
температури имат още мно
го други приложения в нау
ката.

Остава обаче, като се гледа 
чисто всекидневният човеш
ки опит, че студът, този зим 
ен студ, не е приятел на ни 
кого. А науката, и тя най- 
малко търси помощта на то
зи „естествен студ’,, защото а 
винаги е в състояние да полу =. 
чи низки температури по-др Ц 
уг път, който не зависи от во = 
лята на стихията.

със секири.
Мнозина са свидетели и на 

през • ~ на
! — който се грижеше около н я. 

Също така повечето от челяд 
та й е измряла. Сега има жи

студовестрахотните 
1918 година — последната го 
дина от Първата световна во 
йна, след това на студовете 
през 1928 и 1929 година и от 
годините на Втората светов
на война: 1940, 41, 42. Можем 
към тезн лоши зими да при- 

и оная от 1954 година

ви още дЕама синове.
Ц-Баба Стания родена е през 

= 1857 година. От раждането й 
= до смъртта разправяше, че е 

прехвърлила много труднос
ти през глава. Разправяше и 
за турците, при които е рабо 
тила за три гроша на ден.

И все до нейната смърт тя 
не чувствуваше, че е закра-

числим
когато и през април 
много сняг по нашите поля.

имаше чила във второто столетие, а 
винаги ставаше и се ръкува 
ше с гостенина.

Арктнк — съветска изследвателска база „Север 13”

СТУДЪТ Е ВРАГ 
НА ЧОВЕКА Ст. ЕвтимовНа здравни теми

Няколко човешки жертви 
от студа, 
лежени в източните предели 
на Сърбия и в другите краи
ща на нашата страна, са дос
татъчни да заключим, че ст 
удът е неприятел на човека. 
Той умъртвява. Понякога, ко 
гато пристигне помощ, човек 
избяга от лапите му, но чув 
ствува последиците ст сту
да. Няколко десетки градуса 

-под нулата са достатъчни да 
почувствуваме вредното въз
действие на студа: течността 
на носните лигавици замръз 
ва, потта под дрехите ни мръ 
зне, може да се повреди и тъ 
каната на дробовете ни, мо
же да се ослепее, заради за 
мръзването на течността в о- 
чите, косата и зъбите стават 
крехки и леко се чупят.

И СТОМАНАТА Е ПО- 
СЛАБА ОТ СТУДА

ДРЕБНА ШАРКА к к ~ккоито вече са забе-

Една от най-често срещащите си заразни деггски бо
лести е морбили, известна още и под името брусница или 
ДРЕБНА ШАРКА, Характерно за тази болест е,чче се от 
личава с голяма прилепчивост. Достатъчно е, да се пре
стои съвсем малко в заразена среда, за да се заболее. Осем 
бено подложим на това заболяване са децата.

Дребната шарка се явява през всички годишни роеме- 
на, но най- често през зимно-пролетния сезон. Инкубаци
онният период обикновено е от девет до дванадесет деня, 
а понякога и повече.

В протичането на болестта

ния

местото

се очертават главно два 
стадия: начален, или катарален и стадий на изрива. На
чалният стадий започва с променлива температура, общо 
неразположение, главоболие и липса на апетит. Постоя- 

празнак на болестта е възпалнфшето на? горните диха
телни пътища и очите. Появява се хрема и постоянно за
силваща се кашлица, клепачите подпухват,, очите са за
червени и често се наблюдава кръвотечение от носа. За 
поставянето на диагноза е важно и това, че по лицето и 
устните се появяват бели точковидни петна, а по небцето 
л гърлото — отделни тъмночервени петна. Към четвър- 
гия ден на заболяването се появява изрив зад ушите, вра
га, окосмената част на главата, който след това захваща 
рялото тяло. Към шестия ден изривът изчезва и започва 
пощен е то.

Болестта може да предизвика понякога и значителни 
усложнения, на:)-чест» у децата до тригодишна 
4ай-чести са усложенията на дихателните 
:милането. Тъй като съпротивителната сила

Юг. т -нен

: . ч ч, ч -
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Не удържа и стоманата ср 

ещу студа. През Втората све 
товна война германските пъл 
чища на Руския фронт има 
ха възможността да се увер
ят в това най добре. Вериги 
те на техните танкове се чу 
пили като че са от стъкло, а 
втоматичното оръжие отказ
вало и правило засечки, из
численията на артилеристите 
били неточни зарад събиране 
то на инструментите от сту-

Макар че снежпата покривка надминава и един 
тър на места, този селянин от Вълновия, Висок, се про
би с кончето си до Димитровград, да набави каквото му 
трябва. Нашият фоторепортьор го е фотографирал в „Ко 
зарнца” над Димитровград на път за село.

ме-

възраст, 
органи и храно

на организ
ма на преболедувалите от дребна шарка деца е отслабна
та нужно е при заболяването още да се потърси помощта 
та лекаря, и да се избегне практиката, която съществува 
—че „щяло да му мине на детето”.

ЛЕКУВАНЕ: Лекуването на болните се провежда оби
кновено в домашна обстановка и според указанията на 
гекаря. Болният трябва да настаним в хигиенична чиста 
тая. Особено внимание трябва да обърнем на личната му 
хигиена: ръцете и лицето трябва да се измиват редовно 
( хигиената на лигавиците на устата, носа и очите тряб- 
>а да е твърде висока. Добре е езикът и устните да се на
газват с глицерин или растително масло, а носната кухина 
[а се изчиства с памучен тампон потопен в борова вода. 
)чите трябва да се промиват с борова вода. Прехраната 
(а болния също така изисквт внимние. Трябва да се след- 
>а правилото: в малки количества, но по-често пълноце- 
ша и богата на витамини храна. Болният трябва да пие и 
ювече течности: най-подходящ е чаят, плодовите соко
ве, компотите. От храна: мляко, кашички, пюре от карто
ни, бульони, печени плодове. Освен това трябва да се 
безпечи на болния повече престой на чист въздух и ре- 
;овен сън. Разбира се, в еичко това не е достатъчно по от- 
юшение на здравите членове на семейството. Покрай гри_ 
ните за болния трябва да се държи сметка за здравите и 
а тази цел е необходимо болният да бъде изолиран че- 
ири-пет дена. Тази изолация обаче трябва да се спазва 
ай-строго, защото и краткотрайната игра на здравите 
,еца с болното може да предизвика заболяване на здра- 
ите деца.

Да напомним, че не само при дребната шарка, 
ри други заболявания е най-добре веднага да се потърси 
омощта на лекаря.

★ ★ ★

=М .Н Н. |

1

Учудващи големини
■ 1

В света има много интере
сни явления. Ето някои, за 
които често и превъзходната 
степен „най” не е достатъч 
на:

нинг .Умрял като 48-годи- 
шен: в Делмонкорст.

НАЙ-ГОЛЯМА СТАРОСТ 
е доживял един французин Ц 
от Канада. Умрял е през 1814 = 
година на 113 години и 124 
дена.

НАЙ-МНОГО ДЕЦА е роди 
ла рускинята Василет—69 де = 
ца и то: четири пъти четвор =| 
ки, седем пъти тройки и 1 
шестнадесет пъти двойки.

НА1#-ТЕЖКОТО НОВОРО е 
ДЕНО дете е видяло света Щ 
през 1879 година в Нова Шот 1 
ландия. Тежело 11 килогра- =

I
НАШГОЛЕМИЯТ ЧОВЕК 

в света, 2.70 м. е умрял на 21 
години през 1940 в щата Ми- 
чиген, в САЩ.

НАЙ-ВИСОКА ЖЕНА е 
била някоя си Мариана Веде 
от Берлин.Умряла като седем 
надесетгодишна мома- 

НАЙ-НИСКИЯТ ЧОВЕК е 
имал само 58 см. височина. И 
мето му е било Валтер Бе-

I . -7
\

$ ида
е загрижил Щаба за отбрана от стихиите 

и населението от Димитровградско, той е добре дошъл 
на децата.

II Ако снегът
но и

Цв. Колев На снимката: пързалка в Строшена 
ровград. чешма в Димит-1ма.

ВАИ онзи Съдбата на кръшкача тжкет и РИСУНКИ 
и. петров
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В Р А Т с Т в

7сйехъШ в Димитровградската гимназия

ЗА РЕАЛНОСТТА НА ЕДНА 

СТАТИСТИКА Н
АВидяхме официалния до- 

1ад на Димитровградската 
ашазия за края на първото 
хяутодие. Общите данни,, да 
ани в по-съкратен вид, из- 
[ежадт така:
— кадровото състояние за
боляващо, тъй като всички 
оедмети са в ръцете на спе 
щщисти, с изключение на е 
‘ш предмет;

чешщите не учили достатъч 
но, няма да дойдем до истин 
ската причина.

Сигурно е липсата на 
щашгя да има 
понижаването на успеха. Ве 
роятно и липсата на учебни
ци по някои предмети съдей 
ствува за понижаването. И 
мързелът или безотговорно
то отношение към ученето от 
страна на учениците. Може 
би и начинът на преподава
нето, предварителната подго 
товка на учениците и пр.

Изразяваме и друга боя
зън: да не би значителен 
брой от тези слаби бележки 
в статистиката да са „педаго

гически” и с това нереални, 
които тепърва във 
полугодие добиват истинска
та си стойност и тогава пови 
шават успеха твърде очебие 
що, че човека си поставя въ 
прос: „кдк така изведнъж у 
чешщите се заловили на ра 
бота?”.

Ако нашето мнение за съ
ществуване и на педагогиче
ски двойки тук е на мястото 
си, тогава има грешка у пре 
подавателите 
друго, то в това, че у млади 
те се създава навик до очак
ват уреждането на работите

второто чпоме 
свой удел в

Е Ъ-
Мг

ШШФ ' 1
шш;— сътрудничеството между 

одителите, преподавателите 
; учениците завидно,, особе- 
Ъ по въпроса за отношение- 
> на учащите се към учене 
^ и другите видове училищ 
1 и извънучилищна дей- 
>ст:
— сериозен проблем, без о 
>бена перспектива да бъде 
азрешен в близко време: не 
остатъчно помещения за по- 
ълно и по-резултатно раз- 
уьщане на ученическите де 
дости. липса на’ повече мя 
то за кабинети, лаборатории 
дботилници, клубове...
‘— временна трудност: лип 
) на учебници по бългаР- 
ли език и техническо обра- 
рвание...
Може би има и други про- 

леми? Вероятно

Вако в нищо

Аот друг и леко.
М. II. Недков

ЩКатедра за два езика? А— Очакват се
бьлгарскв език ва ВПИ!

променя на катедрата по

ТТрета година вече стана о- 
ткак на ВПШ в Ниш 
кри група за български език.

- Досега числото на редовно за 
вършилите етбуденти възли
за на 8, а само един студент 
завърши задочно. Тоя срав
нително малък брой на завъ 
ршили студенти 
на специфичността на 
ния предмет. След свършване 
на ВПШ тези студенти 
гат да бъдат преподаватели 
само в училищата на българ 
ското национално малцинст
во т .е. на територията на Ди 
митровградско и Босилеград- 
ско.

лгарски език в основните у- 
чилища поради малък брой 
класове и ученици) имат по- 
малко часове. В някои учили 
ща имат и по 16 часа, а оста 
палите допълняват с предме 
ти, за които не са специали
сти. Също така предметите 
по сърбохърватски в основни 
те училища преподават нес- 
специалисти, което отрицате 
лно се отразява върху зна
нията на учениците.

Тази препоръка беше разг 
ледана от Съвета за просве
та при ОНО в Ниш, който по 
дкрепи предложението и го 
внесе за решаване в Съвта 
за просвета и култура на НР 
Сърбия. Този Съвет е единст 
вено компетентен да разреши 
въпроса.

Неотдавна той обсъди въп
роса и се очаква (след съотве 
тна препоръка от страна на 
Комисията за национлни мал 
цинства на Галвния отбор на 
Социалистическия съюз на 
Сърбия), че ще бъде разре
шен.

се от-

Аучениците 
иха поставили въпрос за по 
ещения и за организацията 
и, за кръжоците и клубове- 
Ь, за културна (действнтел- 
о културна) дейност и раз- 
лечение, за повече учебни

се дължи
даде

омагала и повече свобода в 
тазполагането с тях. Този до 
лад обаче е официален. Зна 
51 поне посредствено те са у 
.аствували в изготвянето 
;у, и са пропуснали да поис 
ат това. което им трябва.
Най-същественото обаче е

мо- ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИКА 

СВОБОДАН СОТИРОВ В НИШ
На 1 февруари в Камер

ния салон на Културно-про
пагандния център в Ниш е 
открита изложба на творби 
на нашия художник Свобо- 
дан Сотиров.

Изложбата откри нишкият 
скулптор Душан Николич в 
присъствието на мнозина об 
ществени и културни дейци 

ЙмШ1Ш|||ЦШШШ111ШЩ11ШЩ|1Ш11111Ш1Щ|Ш

и любители на изкуството.
Сотиров е изложил 20 про

изведени^, създадени през 
последните две години.

С подобни картини Соти
ров се представи миналата 
година и на белградчани и 
критиката се изрази твърде 
похвално. Две акварелни тво 
рби на Сотиров, подобни на 
изложените ще бъдат изло
жени в Ню Йорк на Междуна 
родния художествен биенал.

За нишката му изложба

на акварели в града владее 
жив интерес, тъй като годи
ни вече този вид творби бя
ха рядкост на изложбите в 
Ниш.

ттисано в доклада — гимна- те^т^тг^!^111 срсдно Унили- 
ията е отесняла. щ ’ студентите не се решават

да записват тази група, за- 
Посоченото не е толкова но щото нямат широк район в 

всички доклади започ който да КОнкурират, както 
.ат с текстови обяснения, Съ колеги от останалите групи 
ържанието на които се знае Тук се записват единствено 
■ного ггреди започването на студенти, които се намират в 
дебната година. Привежда- затруднено материално поло
ве го колкото да намерим жение а които общините в 
връзката със статистически- Димитровград и Босилеград 
Р данни- за които си постав стипендиват. Често (според 
ме въпроса: „колко реални изказванията на студенти- 

те' I те) условията за стипендии
В гимназията има 371 уче | не са изгодни, но те ги прие- 

>ици. С положителен успех мат защото друг избор нямат.
‘Т>И^1Ючават полугодието 03 Като резултат на това поло 
;(0 97 ученици, а с отрицате- жение в началото на тази у_ 
^ен успех 273 души. Изчи чебдна година студентите и 
лено в процент!-! това значи катедрата по български език
0 /о положителни и към 70 /о дадоха предложение за про-

1 отрицателен успех. мена на групата т. е. за вмъ
® някои класове положени кване в еднопредметната гру

то е по-мътно. В първите кл па български език още един 
гсове при 146 ученици само предмет — сърбохърватски 
8 имат положителен успех, 11ЛИ р.уСки език 

Аъв вторите фасове от 100 у През месец ноември мина_
теници само 30 души имат лата година, Комисията за ма 
положителен успех. Процен- дело раз.
.ът на тези, които имат отри р тезИ предложения и пр 
дателен успех в първите кла еДегави на Околийския еь- 
■ове достига, почти 81 /о. вет за просвета и култура св
г В доклада липсват причи- оите заключения (като пре
лейте за този полугодишен поръка, че е нужно измене 
Неуспех. Ако приложим оно ние в дадената група. Посочи 
\а интерно тълкуване, че у- се че, преподавателите по бъ 

V

о
Най-числени са картините 

на тема „Пеперуди”, след 
тях картини „Утро-слънце и 
вода” и няколко актове.

Да напомним, че това не е 
първата успешна изложба» 
този наш художник в нашия 
околийски град.

ДИМИТРОВГРАД 

ПОЛУЧИ по
движно кино

С. Н. — М. АДоколкото препоръките на 
просветните фактори от Ди
митровград и Ниш бъдат при 
ети, може да се очаква при
лагане на тази промена т. е. 
на групата да се изучава бъ 
лгарски и сръбски или руски 
език със съответните литера

. *

Нещо за морската вода
— ЕДИН ТОН морска вода 

съдържа около 35 килограма 
различни соли. Именно зато

че има фабрики, които пол 
ват минералните материи 
морската вода.

ТРИДЕСЕТ МИЛИОНА Т0 
НА риби, се изваждат от мо 
рето само за една година. То

Неотдавна Съветът за култури още през следващата у 
чебна година. Тогава завъР тура на Народна' република 
шилите ще могат да препода ' Сърбия подари на Дома на 
ват и в училищата на бъл-

ен все повече се настоява да 
се построят фабрики, които 
от морската вода би получа
вали всички необходими ми 
нерални вещества за промит Ба количество се употребява 
леността. Известно е, че от

културата подвижна киноапа 
Ратура. Тази киноапаратура 
ще прожектира нормални фи 
лми (широчина 35 милимет
ра). Същата ще бъде приго
дена за движене по терито
рията на Димитроградско. Се 
га е нужен агрегат, за който 
са обезпечени средства.

гарското национално малцин 
ство, и в училищата на сръб 
ски език, което до голяма ст 
епен ще допринесе за някол 
кократно увличаване броя на 
студентите на тази група, и 
за това малцинствените учи 
лища да получат преподава 
тели специалисти по сръбски 
(или пуски) език.

за прехрана 
на Земята, а една трета чая 
за други цели в селското сто 
пнетво и промишлеността. В 
близко бъдеще ще се изваж
дат десет пъти повече риби 
и други животни от морето, 
без при това да се почувств! 
недостиг или изчерпване.

на наеленимо
стари времена от морската во 
да се получава обикновената 
готварска 
време обаче стремежът е да 
се получават и други соли.

сол. В последно

които съдържа морската во 
да. В СССР, САЩ, Велико
британия и други страни ве-Ст. Н.Ст. Николов

Ж. ж ’ ж* ж ж ■ ж ж ж ж ж жж. /
Пуст и тъжен неделен ден 

на сирота девойка.
майка й и отдавна мома за 
мъжене. Значи, все пак всич 
ко това не е сън.

С весел писък изтичаха на 
пътя двете деца на брат й, 
ДЕе немирни петна на снега 
и край черешата, от другата 
страна на пътя, започнаха да 
поставят капан за птици. Ра 
ботят прибързано и запъхтя 
но, а когато запрашат назад 
в къщи, след тях остават- кр 
ъстосани заешки следи, мал
ки и смешно объркани в гъс 
тата фъртуна. Край покрито 
то със сняг дърво стои прик 
рита примка. Примка е жъ
лтият връх на царевица. Той 
самотен зове и поканва враб 
четата и синигерчета.

В началото детските майсто 
ри на лещата привлякоха Ма 
р г и т а, 
погледът й неусетно плъзна 
нататък по кръстопътя. О- 
бикновено тук се настигат и 
срещат ергените от долните 
махали на селото и тръгват 
по любов. И обед вече мина, 
краткият зимен ден отмина, а 
при нея никой не идва. Кра
кът на пътя, който от кръсто 
пътя води към нейната къ
ща е пуст и завеян. Съвсем 
никой не идва—

Потрепвайки, девойката се 
повдигна и се вслуша край 
затворения прозорец. От кръ 
стопътя се чува песен, може 
би идват насам.

ната, сякаш е спокойна 
умолима бяла зимна тишина. 
Най-сетне девойката

и не жда да хване и присвои * 
себе си малкото пъргаво съ
щество, а после в стаята 
ришом да притисне до л ице 
то си топлата пухкава топ45 
ца. Може би с птицата в я* 
ята ще се разбие глухата й 
дена тишина и отново Ще 
се върне онази детска з№<* 
зимата на пързалките, вр^ 
четата, редките сойки в ов^ 
ната градина и страшните ** 
черни приказки за вълци.

Птицата се укроти с 
те сгърчени нокти и като? 
ли стана по-тежка на 
ия длан. Маргита я пусяз 
снега някак си без воля, 
репера от студ, чувствува!, 
как върху раменете й се ” 
пи снегът, и тръгна в кьиг 
пуста и без тъга...

Във величественото спо ^ 
ствие на мълчаливото н®* 
безкрайната земя, която 
ваше пияна по пътя Иа 
видими звезди, снегът т 
ваше бреговете, 
дърветата и хитро напра^ 
та детска примка, забраь 
край пътя.

Онези двама ловци и3 . 
ци се чуха някъде в гра^ 
та. Когато техният смях ^ 
ваше по-силно, елка® ^ 
гът падаше по-живо и 
ргаво. ■

Още от сутринта вали и 
ни- чува са

мо собственото си сърце как 
възбудено тупти.

— Отидоха.

вече е обед, а на пътя 
чия следа. Широкият колар
ски път сякаш наведнъж из 
чезна с тайнствеността на за 
воите си, зад които вечно се 
предчувствува нд,ването на 
на нещо необикновено. Безг
ласно потънаха в бялата пу-> 
стиня околните баири, до вче 
ра сиви и намръщени, и да 
лечната планина с вече отда 
вна замъглените върхове. Тр 
вперещата снежна тишина по 
крива предметите, събития
та и хората. Най-сетне всич
ко на света ще се слее във 
вечно, безгласно летене на 
снежинките за миг потънала

шшш — Отидоха — повтори още 
есднъж с отпуснати ръце и 
вълнението започна да гасне 
Сърцето й сега беше 
сгърчена вещ, безсилна в у- 
самотената си тъга.

Около желязото се навър
тат любопитни птици и ведна 
га става по-весело.

Капанът край черешата вн 
езапно подскочи и се превър 
на. Насъбралите се 
разпръснаха във всички по
соки. Маргита, възбудена ка 
то дете се прилепи до стъкло 
то. В капана размаха

I

малка и
((
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то навън всичко остане рав
нодушно и спокойно и очите 
се заморят от монотоното лете 
не на снежинките, девойката 
въздъхне, за миг затвори о- 
чи и обръща главата си от 
прозореца. Сега пред нея е 
вътрешността на стаята с о- 
ловния зимен блясък на изтъ 
рканите дървени предмети, 
Покривката на кревата с жи 
вито си, весели цветове напо 
мня за миналото лято, но на
празно се мъчи да оживи ра 
достта в тихата 
стая. Винаги когато откъсне 
погледа си от прозореца и по 
гледа около себе си, Маргита 
като че ли се сепва 
Всичко това навън е изморя

, Първи сняг. Копринено и 
,11ияно, във въздуха трепери 

I, >яла гъста завеса и обсипва 
замръзналия край. Играещи
ят рояк снежинки е замътил 

:' г стеснил хоризонта, впил се 
лъв всички звукове, и сега в 
;Ьщите бръмчи бялата зи- 
‘ша тишина и човек пожелае 
'да удря или да вика каквото 

да било. Тежката земя се 
Повдига и плува 
|^ато спокоен и 
' гораб.

Маргита седи сама край 
стаичката

ГС-птици се
№

в пустоша на снежните дале 
чини, девойката се сепва ка
то от увлечение и се мъчи 
да се съсредоточи.

— Вчера беше събота... Съ 
бота... Карах говедата на по
тока и две момичета ми до- 
викаха нещо под гората и се 
смееха... Безсрамници, бог 
знае какво са говорили... А у- 
тре пак е понеделник ще, за 
колим прасето... Да, щезакол 
им прасето, защото вече за- 
зими...

Тези две събития — едно, 
което мина и другото, което 
се очаква — стърчат над сне 
жното нищожество и й каз- 
ват, че още се живее и че

крил е
малка сива птица, може би 
врабче или

а след това

немирно синигерче.в мъглата 
величествен Децата бяха вече забрави

ли за примката си и се чува
ше как викат някъде в дъно 
то на градината. Маргита из 
лезе от къщата, без да 
не нещо, оттича до черешата 
и се наведе над капана, обър 
нат в снега. Притиснато в не 
го лежеше едно синигерче. 
Беше вече мъртво.

Пак започна силно да вали 
а девойката, макар и слабо о 
блечена, стоеше край 
та, и държеше

моминска >г

покр,гвси.грозореца в 
Пред нея, през прозореца се 
^ижда само част от пътя, ве- 
пе побелял и изравнен а зад 
г гего, в разляти и неясни фор 
Ни като че се топят в сънната 
Долина, се очертават дърве
ната в овощната градина. За 
пенила лице до студеното 
"ладко стъкло, Маргита, дъл 
•о гледа навън и все като че

намет
от сън.

ващо зимно сънуване и мъг- 
нищо освен нейнатала, няма 

мълчалива стая и тъгата, коя 
то полека и тежко пълзи по 
гърдите й и унищожава вся- череша 

в ръце мърт-
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