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от оценката на пЯт!*3 ра®ОТата на съЩегагвува щите общински комитети трябва да се изхожда
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У тези рамки тряова да се търси и определя способността на сегашните функцио-

Р К и да се утвърди възможността за тяхното повторно кандидатиране.
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ТИТО СЕ
ЗАВЪРНА ОТОт заседанието на ОК н* СК в Босилеград САЩ, КАНАДА
И АНГЛИЯ

В ОБЩОНАРОДНАТА ОТБРАНА КОМУНИС
ТИТЕ ИГРАЯТ НАЙ-ГОЛЯМА РОЛЯ

Стр. 3

пост в светлината на кон
ституционните промяни в 
СР Сърбия. Някои въпроси 
за това разглеждане още 
сега бяха повдигнати. Един 
от тях се отнася и до по-на
татъшната идейно-политиче
ска ангажираност на кому
нистите.

На последното си заседание Общинската кон
ференция на СКС в Босилеград разгледа два твър
де важни въпроса: ролята и задачите на комунистите 
в по-нататъшната реализация на концепциите на 
общонародната отбрана и второ подготовките на 
партийните организации за предстоящите избори в 
СК, които ще се проведат до февруари идната го
дина. • --------------- Не по-малко внимание в 

предизбонрата дейност ще 
се задели и за начина, най- 
който по-ефикасно да се у- 
реди партийния живот в ко 
муната. Във връзка с това 
възникват въпроси: защото 
поотделил партийни органи
зации бездействуват, защо
то намалява числото на ра
ботниците «в СК и др.

Членове па ОК на СКС съ 
що така бяха информирани 
с искът на ВЕЦ „Власина“ 
във връзка с изграждането 
ма язовир в Горна Лисииа. 
И тоя шай-виош общински 
партиен фррум >взе решЬиие 
да ме се позволи отвзима- 
нето па водите от трите ре
ки, с оглед на нуждите ко
ито от тях има сега и пер
спективно стопанството в 
комуната.

По първия въпрос от дневния ред писана ин
формация изнесе СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, началник 
на щаба за цивилна защита при общината. ___

та отбрана отделна роля и- 
мат младежите, които за та 
зи цел трябва да бъдат из
цяло организирани и подго
твени.

В разискванията 
въпрос се изтъкна, че няма 
никакви съществени опуще- 

при досегашните масо
ви подготовки за общонаро
дната отбрана на територия 
на общината. В своите ста- 
тути
област трудовите организа
ции вече са озаконили сво
ите задължения. И при 
общонародната отбрана и- 
ма същото значение, както и 
всички други редовни деи-

се изтък-

Между другото Захариев 
каза: — Макар, че е тсонцеп 
цията на общонароната от
брана все още нова тя и 
сега може да се счита за 
едно от най-големите пости
жения на нашето социалис
тическо общество.,

За период от две и 
вина години териториалната 
армия се е увеличила за пет 
пъти и покрива територия
та на цялата ни страна.

И населението в Босиле- 
градска община — изтъкна 
Захариев концепцитие на о- 
бщонародната отбрана е 
приело като свое право и 
длъжност. Частите на тери
ториалната отбрана изцяло 
покриват територията 
комуната. На материалната 
и кадровата осигуреност се 
заделя все по-голямо внима
ние. По този начин за осъ
ществяването на установе
ните концепции са създаде
ни всички необходими ус
ловия.
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необходимите ог тази Стр. 11

тях

пости.
В разискванията 

на че програмата на тери
ториалната отбрана и неи- 

досегаш!ю разрабо \ ва- 
Но за

на член 
състав на

На заседанието, за 
на .променливия 
Втората конференция 
СюК е избран Владо. бге‘ 
фанович, секретар ма меж- 
дуобщииската партийна кон 
ференция .във Враня.

Голям интерес за лекар
ството на Сотиров

ното
ме е било успешно.

осъществят нови успе- 
готовост на за- 

се взе решение, 
което комунистите 
нови и -потолеми

на

да се 
хи и пълна
седанието
съгласно
получават
задължения. Стр. 5въп-Отговорните по тоя

Захариев заде- В. В.
рос — каза 
лят все по-голямо внимание 
и върху идейно-политическа 
та работа с населението.

1 важна и още
отговорни зада 

имат

АКЦИОННИ ПРОГРАМИ
ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ
ИЗБОРИ Делегати в Репуб

ликанската 
конференция 
предложени Т. Сла- 
вински и И. Петров

Бабушницанапред в тази 
много други 
чи, отделна роля ще 
комунистите. Защото конц 
пциите на общоиародн 
отбрана предпочитат обеди- 
неност и цялостност на вси
чки мерки и средства за 
съпротива срещу евентуал
ния агресор. Именно тук ло големи

След уводната .речна сек- 
кретаря на ОК на СКС, Сг 
ичко Ангелов и по тоя .вь- 
ггоос от дневния ред се во
деха обстойни разговори, в 
които пролича изисква
нето новите партийни избо
ри да се посрещнат подготве 
но и с акционни програми.

предизбор- 
меж-

Стабилизацията на 
стопанството в 

центъра на 
вниманиетосега са постигнати 

резултати. Тъкмо и затова 
неприятелската пропаганда 
отделно е много дейна. Бди
телност е необходима и тя 
най-много ангажира комуни

Каза се, че в 
пата партийна Дейност

"“.г-гсг,—~па самостоятсд-
общ-
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застите.
Захариев изтъкна, че в ко 

общенародна-
П0АО22."даи телят
нанцепциите на



обира се, «е е «ъЗмрЖяо Аа 
се па мисля, че такова раи 

би могло да б-ь ле ле 
ако ие би били

Р>С по-голям» надежда и оптимяаъм гледаме
витие
прекъснато 
иредириемани спешни мер 
,ки за по-бързо разрешаване 
парещите проблеми и пре
махване -ма военните огни 

които заплашват свето
По-нататъшното развитие и перспективи на

световния мир ща, 
впия мир.

Към нашето вътрешно ра 
звитис, съ/цо така, бе проя 

жив интерес, където 
да бяхме, а ние за него го 

навсякъде. Мога да
вей

овят“, както на проблемите 
и трудностите, които се срс 
щат развиващите се страни. 
Особено наблягахме върху 

на проблема

От особено значение е, че 
времето па посещението 

Америка и Канада се 
срещнахме и разговаряхме 
с голям брой прсдставите- 

гюлитичсския, стопап- 
я научния

ворихме 
ВИ кажа, че днес по-доорс 
се разбира онова, което ста 
ва у нас. За Югославия 
признателност се говори за 
рад нейното изграждане ка 
то равноправна общност на 

зачитане особс

След посеще 
ннето на САЩ, 
Канада и Вели 

кобритания 
Президентът 

Тпто се завър- 
на в* Югосла
вия на 9 ноем
ври. На бел
градската асро

погара, след тър 
жествеиото му 
посрещане, за 

догославския 
печат, радиото 
и телевизията 
той даде след
ното изявле

ние:

ни в
сериозността 
па задълбочаване яза меж
ду развитите и -развиващи
те се страни, без решение
то па който пс може да и- 

стабилсн мир и общ про 
крее в света. Мога да ви ка
жа, че на тези въпроси на
шите събеседници обърнаха 
значително внимание. Ние 
имаме впечатление, че зара 
ди техните собствени инте
реси, па тези въпроси и от
ношенията им със страните 
от тъй наречения 
свят“
внимание и подхождат с по- 
голям реализъм. Това, също 
така, се отнася и към роля
та и значението на ООН. 
Всичко това намери израз- 
в съвместните документи и 
-имаше забележително мяс
то в американския печат 
през пялото време на наше
то посещение.

След моите срещи и раз- 
ироведохме 

посещението,

лн на
окия, културния 
живот. Тези контакти пока
заха, че и при тях, както и 
у пас, съществуват истин
ски* желания и заинтересова 
пост па развитие па същин- 

сътрудиичество с Югос
лавия. Тези контакти значи 
телно допринесоха за по-до
брото взаимно запознаване, 
по-ролямо междусобио дове
рие п създадоха атмосфера, 
в която нашето сътрудничсг 
ство може да бъде още но-

П 1КМ1ЛОДОТ-

народи, при 
пости и зарад нашето сме- 

и навременно поставяне 
- и разрешаване 
проблеми. При това 
се очаква, че развивайки се 
по-нататък,
•не само ще запазим, 
по-нататък ще укрепим

единство, благодаре- 
Югославия сне

ма ло па всички 
от нас

ско
ски разговори. Навсякъде 
където бяхме, «в Отава, къле 
то домакин ми беше гоне

щата ралппя губернатор, н жнво- 
се гшен-пм Квсбек — тая смени 

спряхме и (във Всликобри- фпч-на ирошпщпя па Кана- 
тания. да, бяхме топло и приятел

ски приети. А в Нова Шот
ландия, па края па патето 
посещение, доживяхме неза
бравими моменти особено 
зарад възобновените споме
ни от съюзштчеството през

същевремеш ю 
но и

„Завръщаме се в страна
та след твърде важни и ус
пешни посещения ма Съеди
нените американски 
и Канада. На връщане

-на
шето
име на което 
чели голям престиж.

Кратко посещение на Ве
ликобритания, където имах- 

възможиост да се срещ
нем с нейното кралско ви
сочество кралица Елизаое- 
та ида водим разговори с 

- председател Ед- 
най-

„трети 
обръщат по-голя.мо

съдържателно 
порно. Специално искам да 
изтъкна значението па сре-

Това бе трето мое преби
ваване в САЩ, обаче първо 
официално държавно посе
щение. 'Президента НиКсън, 
американското правителст
во, обществеността и инфо Втората световна война и 
рматнвшгге средства на при особените изливи на прияте 
еха приятелски, с разбира- леки чувства
телство и «ай-голямо винма страна,
ние, което св1иетелствува 
за престижа, който нашата 
страна и нейната политика 
имат в САЩ. Това, също та 
ка, бе доказателство за тех 
ния интерес за отношения
та им с нас, за нашата не
зависима позиция и актив
ност в международните от
ношения.

МС

щат развиващите се страни, 
видните -представители па 
деловите и финансови кръ
гове в САЩ п Канада.

Име също така се срещ
нахме с много граждани па 
САЩ п Канада от югослав
ско потекло. Тези хора вни
мателно следят всичко, кос 
то у нас става, радват се 
па задълбочаване па яза меж 
но желаят укрепване на е- 
диимата напредничава и мо 
щиа Югославия. С активния 
си интерес и ангажиране 
за развитието на доброто и 
плодотворното сътрудничест 
во между Югославия и 
САЩ, Юг°славия и Канада, 
те наистина представляват 
мост на приятелство между 
нашите страни.

Тръгвайки на посещение 
на тези страни имахме на
мерение на техните прави
телства и общественост, ме
жду другото, да им посо
чим и ролята и значението 
•на необвързаната политика 
и тъй наречения „трети

миоистър
вард Хит и неговите 
близки сътрудници, още вед 
наж потвърди традиционно
то приятелство, което свър
зва двете страни.

Във Великобритания бях
ме приети много топло, ко
ето се отрази 
на английския печат за Ю-

къ.м пашата

, При посещението -па Съе
динените американски ща
ти бе потвърдено съгласие
то за по-нататъшното все
странно развитие «на взаим
но полезните отношения, ко 
ито представляват, както от 
ново констатирахме, фактор 
на мира, и <иа стабилността 
в Европа и извън нея. Ока
за се, че в настоящите усло 
вия на крупни промени в 
Европа и в света, този вза
имен интерес ие е по-малък, 
.но е н по-голям.

говори, които 
по време на 
както и разговорите, които 
по-раио имах с Брежнев, а 
след това, с държавниците 

Иран, Индия, Арабската 
република Египет, 
че може да се каже, че с

ив писането

гославия и за нашето посе
щение. Разговорите водихме 
в атмосфера на приятелство 
и .междусобио разбирателст 
во. По много въпроси, вър
ху които да направим вси-

на
мисля,

нещо по-голяма надежда и 
оптимизъм гледаме към по
нататъшното развитие и пе
рспективата на световния 
мир. А затова е необходимо 
и по-нататък да укрепват и 
продълбочават сегашните 

процеси и инициативи за 
контакти и прегори, със 
стремеж все по-широк кръг 
на страни да се включва и 
при това да се води сметка 
за интересите на всички. Ра

През време на това пъту
ване аз няколкократно изтъ 
квах, че посещението на Съ 
единените американски ща
ти бе твърде успешно. Раз
говорите с президента Ник- 
сън и неговите сътрудници 
бяха твърде полезни и съдъ
ржателни. Посрещането и 
приема в Белия дом, посе
щението на Конгреса на 
САЩ, срещите с видни де
лови хора, както и с пред
ставителите на информати
вните средства в Национал 
ния клуб на печата, а след 
това посещението на Хюс- 
тън и особено пребиваване 
то в Лос Анжелес както и 
другите срещи — по сърде 
чното посрещане и изказа
ното приятелство надмина
ха нашите очаквания. С ед
на дума, всичко което видя 
хме и доживяхме там ще 
остане като приятен и не
забравим спомен.

В Канада бях за първи 
път и с посещението на та
зи страна също така съм 
твърде доволен. С премиера 
Тридо и неговите сътрудни
ци имахме съдържателни, 
полезни и твърде приятел-

чко възможно за разрешава 
нето на актуалните пробле
ми.
„ Уверен съм, че това посе
щение ще допринесе към 
по-нататъшното развитие на 
приятелските отношения и 
сътрудничеството между Ве 
ликобритания и Югославия.

С американското правите
лство обнародвахме съвмес
тно вашингтонско съобще
ние, от което сме твърде до 
волни. В него е изразено 
най-добре онова, за което 
разговаряхме и за което се 
договорихме. Съгласихме се 
по много въпроси, но, раз
бира се, имаше й различни 
становища. Желая да изтък 
на, че това е твърде важен 
документ, -който потвържда
ва и обогатява принципите 
на равноправието и взаим- 

кои- 
и досега 

— трябва да почиват отно
шенията между нашите две 
страни. С това посещение 
и с резултатите от него от
ношенията между Югосла
вия и САЩ са издигнати иа 
по-високо равнище. Искам 
да напомня, че в съвместно
то съобщение, между друго 
то, се предвижда със САЩ 
и по-нататък да продълбоча- 
ваме и разширяваме сътруд 
ничеството във всички об
ласти.

Политическа тема

Нов стил в работата на Съюзната
скупщина

лото. уважение, върху 
то — както беше

На заседанието на Кама
рата на народите в Съюзна 
та скупщина бяха приети 
две решения, на първи пог
лед ие много важни, но ко
ито вече дават печат на .но
вия стил иа работа на тази 
камара, а с това и иа цяла
та скупщина. Това решение 
определя специална проце
дура при разглеждането на 
актове и въпроси от инте
рес за равноправието иа ре
публиките и покрайнините, 
т.е. иа народите и народно
стите.

на републиките и покраини 
ните. Едва след това би 
дължавало разискването по 
определен въпрос или пред
ложение в областта иа за
конодателството или стопан

По този начин Камарата 
на народите приспособява 
работата си

про

новото консти
туционно-политическо поло
жение, в което федерация
та, а с това 
скупщина имат

и Съюзнатаските и други мерки. Второ 
то решение определя, че чле 
новете

В Канада пролича голяма 
та близост на погледи по 
много международни проб
леми. Югославия и Канада 
«е са велики сили, но имат 
свое специфично 
международните отношения 
и всяка иа свой начин дава 
свой принос. И с канадско
то правителство обнародвах 
ме едно важно и съдържа
телно съобщение, 
се подчертават много общи 
подходи *и цели в усилията 
за мир и -премахването иа 
бариерите и 
които спъват

БРАТСТВО 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакциона колегия 
Директор,

главни и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Издава „Братство” — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 25 а по
лугодишен 12,50 н. динара
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друпггвено книговодство 
Нар. банка Ниш 

Печатница „Вук Караджич” 
Ст. Паунович 72 — Ниш

по-друга ро
ля по отношение на репуб
ликите и покрайнините; Та
зи решения следва да

на Камарата 
родите ще бъдат приети 
гава, когато за тях 
болшинство

на сна-
то- ком-

пенсират празнотата, полу
чена с приемането на кон-

-гласува 
от делегатите 

на всяка република -и покра 
йнина.

място в

ституционните амандмани и 
с факта, че Камарата аа на
родите и Съюзната 
ма не са приели нов прави
лник за вътрешния 

Своя

Тези решения за измене
ние начина на работа 
Камарата

скутци-
в което наПървото прието решение 

предвижда специална проце 
дура в разглеждането на ак 

така
определена материя 

ще , трябва предварително 
да се установи, и със зак
лючение на Камарата, дали 
е в съгласие с интересите

на народите се от 
•насят пряко или -косвено до 
амандман тридесет ц три 
от Конституцията на СФРЮ 
известен с това,

ред.
правилник за вътре-разделянето, 

международ
ното сътрудничество. В не
го също са навестени -важ
ни споразумения и ангажи
менти, с които 
ще се обогатят нашите

товете и проблемите, 
че за

шния ред скупщината тряб
ва да вземе 
фаза

след втората 
конституционните 

течение на коя-

че регули- 
сп о разум ява- 

не и решаване по общите 
интереси на републиките и 
покрайнините.

ра начина на на
значително 

ме- промени в
то ще се изкристализират и 
внесат в

ждудържавни отношения.
конституцията ста-Страшща 2
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Н* заседанието на НО на МГУЬГ 
ССРН в Ниш -------- ---------------- Пред изборите в СК

ДА НЯМА КОМБИНАТОРИКАДЕЛЕГАТИ В РЕПУБЛИКАН
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

г. - ; т...........................

тела, които фактичес- ския комитет, общинската 
рифика' ЙонфередЧий и пЬдобно, а 

ция от страна нй^ббЩирски ; бле^’Това;’ако стане нужда, 
те конференция и общин- становищата да се съгласу- 
ската скупщина, така че са ‘

се подготвяше ■ динационния отбор.
функцията на координаци 

онния отбор трябва да се 
често схване само като място къ- 

избираха

Много пъти изтъкваните тези
ки нямат никаква веи в досегашната практика 

провеждани становища* в 
ръководствата на СК да се 
избират най-способни кому
нисти, които сг. се прояви- самозвани, 
ли в борбата за самоуправ 
ление, а след това членство 
то публично, въз основа на 
установения профил, първо 
да каже думата 
например, би искало за се 
кретар на Общинския коми 
тет на СК и подобно — са
мо в определени случаи де 
кларативно са приемани. С затворени тела или върхуш 
тези становища обаче се ка, което след договора се 

превъзмогнатата разглежда- на заседанията 
на общинския комитет, пре 
дседатслството на общинска 
та конференция на синди-

От Димитровград — Тодор Славински 
- и Илия Петров

ват на заседанието на коор

кадровата политика, а от
там се излизаше пред обще ' 
ствсността. Твърде 
органите, които 

си кого, . определени хора не са зна
ели, че ще се проведат за
седания на кбордийацйонНи 
те отбори, които в случая 
се явяват като отчуждени

На заседание на Изпълни 
телния отбор на Междуоб- 
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Ниш се водиха разговори 
във връзка с учредяването 
на Републиканската конфе
ренция на ССРНС. Прието 
бе решение за начина на 
избиране и броя на членове 
те на Републиканската кон
ференция от територията на 
Нишката 
конференция на ССРН. Тя 
трябва да избере шестима 
делегати.

Общинската организация 
на Социалистическия съюз 
в Пирот ;ще избере един де 
легат, работник в промиш
леността. На разширеното 
заседание на ОК на ССРН 
в Пирот са предложени ин
женер Бора Костич и Миро 
слав Наумович, просветен 
деец.

Алексинац също така тр
ябва да даде един делегат 
от редовете на селскостопан 
ските производители. Пред
ложени са Милан Илич, 
производител от Каменица и 
Андрия Николич, агроном. 
За Републикенската конфе
ренция на ССРН от Димит
ровград са предложени ТО
ДОР СЛАВИНСКИ и ИЛИЯ 
ПЕТРОВ. ОК на ССРН в 
Ниш е изградила критерии за 
възможните кандидати. По
неже ще се избират двама 
делегати — един от общес
твено-политическите органи
зации и една жена, работни 
чка в промишлеността. Ка
то възможни (кандидати се 
споменава и Любиш а Перич, 

на ОК на ССРН.

Бела паланка, Долевац, Ба- 
бушница, Сокобаня и Гад- 
жин хан ще изберат един 
делегат.

дето ще се осъществяват до 
говорите за съвместна кад
рова политика, т.е за про- 
фла на хората, които тряб
ва да дойдат на отговорни 
поставе, за съгласуване на 
активността, както и за дру 
ги моменти свързани с по- 
добрата подготовка 
лата изборна акция. По то
зи начин възможно е АД се

На заседанието единодуш 
но бе подкрепено мнението 
за председател «а Републи
канската конференция 
ССРН отново 
бран ДРАГИ 
ВИЧ, а за секретар СВЕТА 
ПОПОВИЧ. Това е, както бе

прикрива 
затворена кадрова полити
ка, която имплицира кадро 
ва комбннаторика и подялба 
на функции

на ця-на
да бъде из- 
СТАМЕНКО- провеждат в определени слу 

чай и предварителни засе
дания, но не без' съгласие 
на органите които са изби
рали секретаря на общин
ския комитет, председателя 
на Социалистическия съюз, 
председателя на Съюза на 
синдикатите итн. Недопусти 
мо е на предварителните 
срещи на координационния 
отбор конкретно да се из
тъкват личности за най-от
говорни обществено-полити
чески функции на равнище 
то на общината и да се раз 
дават „роли". С това всъщ
ност някои кандидати пред
варително се определят, а 
всички останали потениал- 
ни кандидати се поставят в 
неравноправна позиция.

При оценка на работата 
на съществуващите общин
ски комитети трябва да се 
изхожда от оценката на об
ществено-политическото по
ложение в организациите на 
СК. Невъзможно е общински 
ят комитет добре да е ра
ботил ако организациите на 
СК са слаби и ако имат кру 
пни организационно-полити
чески проблеми, които от-

в най-теснитемеждуобщинсжа ката, председателсвото 
общинската конференция на 
ССРН итн. Всеки на своето

на
кръгове на таканаречеиите 
координационни отбори.

Тс са. съставени от ръко
водители (и техни заместни 
ци) на общинските форуми 
иг. обществено-политическите 
организаци и председателя 
на общинската скупщина. В

изтъкнато, искането на об
ществено-политическите стру 
ктури от териториите на об 
щинските конференции кои 
то съчиняват Междуобщин- 
ската конференция на Соци 
алистическия съюз в Ниш

равнище изхожда от дого
вора на заседанието на ко
ординационния отбор, вме
сто да се работи обратно 
—■ първите договори да ста 
нат па равнището на общин

Мсждуобщанско съвещание по информирането на 
българската народност

За празника на Републиката - първо 

предаване за българската народност
IСлед почти двегодишни 

подготовки българската на
родност па 29 ноември ще 
получи първото свое преда
ване по вълните на Радио 
Ниш. Предаването ще бъде 
ежедневно в следобедните 
часове и ще трае 15 мину
ти.

ха главна тема на междуоб 
щинското съвещание състоя 
ло се ,на 3 ноември т.г. в 
Ниш. В работата на съвеща 
нието взеха участие пред
ставители на обществено-по 
литическите организации от 
Димитровград, Босилеград, 
Сурдулица, Бабушница и Пи 
рот, както и представители 
на междуобщинските кон
ференции на СКС от Ниш 
и Враня и представители на 
Радио-Ниш и издателство 
„Братство“. В работата на 
съвещанието взе участие и 
Велимир Матич, председа- 

комисията на ЦК на 
СКС по междунациоиалми 
въпроси.

Въз основа на информа-

на миналогодишните заклю
чения на обществено-полити 
ческите и партийни ръковод 
ства за проблемите по ин
формирането на българска
та народност, обстойно бя
ха обсъдени всички въпроси, 
както във връзка с преда
ването по Радио Ниш, така 
и с издателство „Брат
ство“.

рицателно. се отразяват вър
ху единната работа на ко
мунистите. В тези рамки тр 
ябва да се търси и опре
деля способността на сега
шните функционери в СК 
и да се утвърди възможно
стта за тяхното

Това заключение, както и 
по-нататъшното развитие на 
издателство „Братство“ бя-

секретар 
Общинските организаци на 
Социалистическия съюз в

повторноИмайки предвид сериозни 
те задачи, които стоят пред 
тези две институции на бъл 
гарската народност, съвеща 
името заключи, че е иеобхо 
димо да се осигурят най-до
бри кадри. При това бе зак 
лгачено кадровите въпроси 
да се решават паралелно 
на базата на самоуиравите- 
лен договор между общест
вено-политическите органи
зации от споменатите кому
ни м тези две институции.

кандидатирано.
Обаче, когато се касае до

нови кандидати за една от 
функциите в общинския, ко 
митет на СК трябва да се 
изхожда от работите, конто 
го очакват и да се определ
ят общите и специфични чер 
ти на профила на председа 
теля на общинската конфе 
ренцня, секретаря и замест
ник-секретаря на общинския 
комитет на СК. Едва след 
това трябва да се видят кад 
ровите възможности 
публични разисквания в ор- 
гаинзациите на СК, а след 
това да се изберат лица, ко 
ито са предложили и за ко 
ито положително са се изка 
зали организациите на 
и които с досегашната 
обществено-политическа 
бота гарантират, че ще по
стигнат оптимални резулта
ти на тези отговорни и де
ликатни постове.

Сигурно е, че най-добър 
път за превъзмогване на те
зи слабости е в дспрофссио 

изборните

са договорени 
и пок-

които вече 
между републиките 
райниоите. Но би било пог- 

ако се заключи,

новшцата по новата органи- 
физиономия на Съ- тел назация и 

юзиата скупщина и целокуп 
ната скупщинска система *у 

Дотогава, както се пре

черешно
представителите са 
такива разисквания и дого- 

които републиките

против
нас.
дполага, ще бъде прието о- 
ще едно временно решение, 
което да се отнася до цяла- 

май

вори на 
и покрайнините задължават 

амап-

чрезцията, с която участвуващи 
те бяха запознати какво е 

провеждане
и конституционните

Съюзното изпълнита скупщина до. края. на 
датния период, за да 
работата на това представи 

колкото се мо-

паправемоможе дмани, а 
телно вече преди приемане-

СКто на проекто-закона да по- 
съгла-телно тяло

повече да се принагоди 
настоящето конституци 

положе-

си
лучи предварително 
сие. Представителите, 
може да се очаква,

да бъдат по-актив- 
известен начин да

раЖе
както
биха

към
онно-политическо
ние. желали

В скупщинското разисква 
не през последни дни по ак 
туалното стопанско положе- 

да се забеле- 
в Съюз

ни и на 
бъдат включени в предвари

нализацията на 
функции в Съюза на кому 

Тогава кариернз- 
мьт ще бъдо изключен, за-

телиите обсъждания.
ние можеше пистите.забележки паЧуха се и 

Съюзната скупщина да се 
работи. То

жи, че разговорите 
ната скупщина се водят по 
друг начин, отколкото пре-

щото кариеристите привли
чат високите лични доходиоставят по-малко 

ва не е н възможностите да напед- 
ват към ио-високи постове. 
Не са ни неизвестни случаи 
тс къдсто борбата за кресла 
да излезе от анонимността 
1Ш видело.

невъзможно, защо-
обем «а рабо-

на амандма-ди приемането 
ните. В разискванията. то по-малкия 

та изобщо остава и
Но това не зиа-

в
на фе-

често 
изглеждава-

които температурата 
се покачваше. дерацията

чи, че 
ната ще 
говорна.

на скупщи-работата
бъде по-малко

представителите
известна сте- 

по неща,

ше, че на 
им пречи до 
лен, че разискват

и вестници по радио вълните 
ссбо и своя край

от- Наскоро освен от книги 
що слушат за „Комунист"
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Съвещание за угояване на агнета 

в Димитровград

ИМА УСЛОВИЯ ЗА УГОЯВАНЕ 

НА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ 

АГНЕТА ЗА ИЗНОС
— ТАЗИ ГОДИНА ..СТОЧАР” Е УГОЯВАЛ 314 АГНЕТА 
СЪС СРЕДНО ТЕГЛО ОТ 32 КГ.

сет години» например, па те 
риторията на Димитровград 

имаше 60.000 броя овце, 
настоящия момент има 

По-раи-

НА 5 НОЕМВРИ Отборът 
на трупанията за овцевъд
ство при Съюзната стопан
ска камара в Белград про
веде в Димировград съвеща 
ние в работата, на което у- 
частвуваха представители па 
Института за животновъд
ство, представители на сто
панската камара в Ниш, пре 
дставители на овцефермите 
„Дървени брегови" и „Пова 
рдарие“ от СР Македония и . дали 

на земедел- сат с
30 кг, ако се угояват повече 

износ. По такъв 
ефект,

по едни или друг начин, за- 
иамалення брои ов-

С1СО
а в
около 30.000 броя. 
шното производство И ИЗНОС 

агнета се движеше от 
30 до 40 хиляди броя годиш 

момент
на

настоящия
брой се движи около 

10 до 20 хиляди агнета го-

но, а в 
този

дишио.
Ето защо е твърде важно 

агнетата яце се нзие- 
12—15 кг тегло или с

СЕЛО ГОРНИ КРИВОДОЛ
представители 
ската кооперация „Сточар“ НЕЛОЯЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВОагнета за 

начин се постига и
от Димитровград.

Главна тема на разговори 
те бяха тазгодишните резул 
тати в угояването на агнета 
за износ
през 1972 година,
стабилизационните
за производството в овцевъ
дството. ______ _

На съвещанието бяха из
несени резултатите в угоява 
нето на агнета за износ на 
територията на СР Сърбия. 
Така например във Войводи 
на са угоявани 1000 броя от

мества семекачественина от 130 до 150 ст. ди 
нара. Кооперацията не 
обезпечавала навреме 
трактори за оран. И 
ония продукти 
били изкупени не се 
изплащали 
Често пъти 
чакали и по три месе
ца за изплащане на 
продадената стока.

Ето започналата сей 
тба сега по-добре вър 
ви на кооперативния 
сектор, докато при ча
стните земеделци не 
върви добре.

Частниците

мат
на, които миналата го 
дина им даде коопера 
цията, а които дадоха 
високи добиви.

Дълги годили вече 
височани продават сво 
ите произведеш™ 
кооперация „Сточар". 
Тс там дават вълната, 
агнетата, телетата и 
млякото. И всички хо
ра във Висок са съгла 
син с това, че до ско
ро това сътрудничест
во с кооперацията до 
бре врвеше.. Обаче към 
края на дишалата го
дина това сътрудниче
ство с кооперацията 
около изкупуване на 
производството спряло. 
Така например млякото 
се изплащало с низка це

и възможностите це.
Съвещанието взе закляоче- 

ние, че с оглед на изгодни
те цени, които предлага за
падния пазар за угоени аг
нета, може да се увеличи 
броя на агнета за угояване. 
Трудовите организации, ко
ито се занимават с угоява- 

изразяват готовност за 
увеличаване на броя

както и 
мерки на

които
Не е ли всъстояние 

кооперацията да снаб
ди селяните с качест
вени семена?

навреме.
селяните

Не е ли това нело
ялно сътрудничество с 
хората. Стоките изку
пуват, с изплащането 
се чака, а онова което 
е нужно на хората на 
време се не доставя?

не,
през

Ш \

т.

, ‘ ■ „

Цена Димитровня-

Екскурзия за кръводарители
Общинският отбор' на чер

вения кръст от Сурдулицае 
отделил сума от 800.000 ста
ри динара за организиране 
на доведнивна екскурзия из 
НР България с доброволните 
кръводарители от територи
ята на Общината които по
вече пъти доброволно дава
ха кръв.

Екскурзията ще стане на 
8 и 9 т.м. В иея ще участву
ват 35 доброволни кръводари 

. телц, предимно младежи от 
редовете на учащата се мла
деж в средните училища в 

. Сурдулица и няколко члено
ве на ръководството на Об-

Щ1ГНСКИЯ отбор на червения 
кръст.

„М. Пняде“ а сега работи в 
„АЛФА" във Враня.

Чрез споменатата екскур
зия Общинският отбор на 
червения кръст изказва гол
яма благодарност и призна
ние на доброволните кръво
дарители.

ПАША

Между кръводарителите 
има и такива като ДРАГО
ЛЮБ СТОШИЧ, който до се
га 12 пъти доброволно дал 
кръв. Той е иначе машинен

следващата година. Всичко 
това налага перспективно 
да се реализира създаване
то на отдавна планираната 
овцеферма с 25 до 30.000 ов
це в Димитровградско. Оба
че „Сточар“ не е в състоя
ние сам да реализира тази 
крупна програма. „Сточар” 
очаква износните организа
ции да вложат средства за 
развитие на овцевъдството. 
По всичко, личи, че износ
ните организации са готови 
да вложат средства за акти 
визиране на съществуващи
те капацитети при „Сточар“ 
Обаче всичко това изисква 
подбор на расата, преориен га 
ция към производсвото на 
фураж и усъвършенствува- 
не на технологията.

расата „цигайо“ и са постиг 
нати добри резултати. Съ
що така са добри и резул
татите на „Агроекспорт“ от 
Белград, който на 4 пункта, 
между които е и „Сточар“ 
от Димитровград а угоявал 
1500 броя ангнета за износ.

Специално бяха разгледа
ни резултатите, които тази 
година е постигнал „Сточар“ 
от Димитровград. Бе преце
нено,, че с угояваните 314 
броя са постигнати задово
ляващи резултати.

Угояването на агнета за 
износ има особено значение 
за Димитровградско. Изве
стно е, че през последните 
години броят на овцете ра- 
пидно намалява. Преди де-

техник до неотдавна ученик 
на Техническото училшце М. В.

ПИТ0МИ ЗАЙЦИ В НРБ
През последните две годи

ни в България все повече се 
отглеждат питоми зайци за 
месо. За тази цел до сега са

построени пет големи ферми 
които са организирани най- 
модерно. Клетките за зайци
те'се намират в големи хали 
с климатически апарати, ко
ито рбезпечават микроклима 
тични условия за отглежда
не на зайците. Най-голям та
къв завод ще бъде изграден 
в град Стоил Войвода. За 
сега там се намират 800 зай 
ци от калифорнийска и ново 
зелаидска раса. Предвижда 
се, че този завод до 1975 го
дина ще дава годишно към 
240 хиляди питоми зайци. По 
-голяма част от това произ
водство ще се ползва за хра 
на на населението, а една 

това производство 
ще се ползва за храна на на
селението, а една част за оп- 
лодяване. Миналата година 
във фермата за питоми зай
ци в Ловеч са отгледани 2200 
такива зайци за разплод.

ЗАГАДЪЧНА СМЪРТ В ДРАГОВИТА
МИНАЛАТА седмица орга -За отбелязване е, че съ

дите «а вътрешните работи щия ден в тази местност из 
от Димитровград и селяни- . бухнал пожар, който е уни- 
те от Драговита и махала щожил около 100 декара го- 
Пометковици са намерили 
тялото «а изчезналата пред
ишния ден 62-годишна Наде вероятно ще бъдат установе 
жда Рангелова от село Дра- 
говита. Нейният труп 
мерен обесен в близката го

ра. част отСледствието е -в течение и

ни наскоро и причините за 
загадъчната смърт на Наде
жда Рангелова и за пожа-е на
ра.ра. д
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След решението з» йнтегршцня Интересът за лекарството на Сотиров е все по-голям

Синдикатът предлага три Чичко> помогни на татко...
_ л. Предстои клинично изследване в Ннш, Враня в Сурдуляцавъзможни решения повооткритото лекарство против 

язва от' страна на босилеградския аптекар Захари Соти
ров и занапред е в центъра на вниманието на болните от 
тази опака болест в цялата
повърждават г.шогобройните писма, телеграми и телефо- 
нии покани. Аптекарят Сотиров 
по 50—60

ви помогнете на моя татко. 
Ако на него нещо се случи 
ние трите ■невръстни деца 
ще останем сираци. Няма 
кой да ни храни и учи...

ЖИВКА КРИЖАН от За 
йчар, между другото пише:

... Уважаеми Сотиров, ©не 
сте мой Бог, Светец, .Чудот
ворец. Вашето лекарство, 
което би ме възвърнало в 
живот и оспособило за мал 
ко (работа, с която да препи 
та вам сирачето ми е един
ствената надежда.

СЛОБОДАН КЛАИЧ от 
Морача: — Имам непоноси
ми болки от тази проклета 
язва. Кълна ви, помогнете 
ми!...

МИЛИЦА АНТИЧ от Бел
град: — Моят брат 13 годи
ни боледува от язва. Свива 
се от болки и страдае. Ние 
сме нещастни, но надежда
та ние е у вас. Възвърнете 
ни надеждите © живота, за 
щото нещастника все по-че
сто мисли на самоубийство. 
Децата му ще останат сира
чета...

ВЕРА БОМЕЩАР от Оджа 
Пиша ©и от името

Това нещони страна.
Общинският синдикален 

съвет и първичните органи
зации в Босилеградска об
щина дават пълна подкрепа 
на приетите становища за 
интеграция на 
организации. Синдикалната 
организация

чарството, а във 
трите земеделски 
ции. Сегашните 
организации би били 
стоятелни цехове

втората — 
коопера- 

стопански 
: само-

иа ден получава средно 
писма от всички краища на страната. Оба- 

чс има дни, когато пристигат и по 200 писма. Такива 
досегаи със са

мостоятелна финансова• тка.
Главна цел на този варинт 

е Премахване търговската 
конкуренция. При това земе 

кооперации да се 
организират в една 
такава изключително

пристигналистопанските -*Л адрес на аптекария има над 
то не успява всички да прочете исме 2.000. Но,

чки да отговори. Защото е отрупан с голяма работа, ко
ято едва ли може физически

на вси-енергично 
противопоставя на всички 
онези, които са против ин
теграцията и пускат слухо
ве, че с провеждането на 
тази акция рязко ще се на
мали числото

се

да се поднесе.
Аелските Между тези многобройни 

писма има доста, © 
детайлно се съобщава 
трогателни човешки съдби, 
създадени от опаката и 
излечима болест 
Съдържанието 
писма предизвиква съчувст
вие и болка.

Ето фрагменти от няколко 
такива.

ЧИЧКО, МОАя ВИ ПО
МОГНЕТЕ НА МОЯ ТАТ
КО ...

и като 
да се 

селскостопан-
които

на заетите. зазанимава със

Еж™ РАЙКА ТУЧИНОВ, учени
чка от Ловченац: 
татко боледува от язва. От 
непоносими болки скубе ко 
сите си. Аз и моите малки 
братя със сълзи и рев го 
гледаме как се мъчи и сме 
безпомощни. Чичко, моля

не-
— язвата, 

на такива Моятпроизводство, 
третият вариант синди

ката предлага да се създа- 
дат три стопански организа 
Ции. В тоя случай ^ 
та би бил обединен 
предприятие, което 
бира обединяване

В
Ръководството на синдика 

лния съвет с изчерпателен 
анализ доказва, че с инте- транспор 

в едно 
подраз- 

на тран-
доказва, спортните средства от всич 

ки сегашни стопански 
низации.

Във втората стопанска ор 
ганизация трябва да се 
тегрират: търговията, гости- 
лничарството, занаятчийство 
то и строителството. И зе
меделските организации би 
били обединени ~ 
ганизация, която изключите 
лно ще се занимава с изку
пуване и селскотопанска де 
йност.
„ И при този вариант би 
оила запазена 
лната 
цеховете.

грацията няма да се закрие 
нито едно сегашно работно 
място. Напротив в предло
жения анализ се
че ще се създадат условия 
за откриване на нови работ

орга-
ци:
на майка ми, която вече дъ 
лги години боледува от та
зи тежка болест. Моля ви,

Босилеградни места.

Уважавайки сложността 
на интеграцията в местните 
обстоятелства (стопанските 
организации, освен със съ- 

. ответни, се занимават и с 
• различни допълнителни дей

ности), Общинската синди
кална организация за тази 
цел. предлага три възможни 
решения. В тях, в храйна 
сметка, ясно се виждат це
лите на интеграцията:'“

В първия вариант се пред 
лага обща интеграция навеи 
чки сегашни стопански ор
ганизации в комуната. По
точно, предлага се' създава
не на една интегрирана ор
ганизация, в състава на ко
ято сегашните стопански ор 
ганизации би били самосто
ятелни цехове.

ин-

Обучаване на пожарникари кълна ви, изпратете от лека 
рството и спасете майка ми.

МИРЯНА БИЛАФЕР от 
Рисан: — Драги чичко За- 
ре, татко ми се намира в 
болницата и има непоносими 
и страшни болки от язва. 
Моля спасете го от непоно
симите болки и мъки!....

в една ор-
По инициатива на Секре

тариата за вътрешни рабо
ти, в Босилеград се прове
жда курс за обучаване на 
пожарникарни подофицери.

Обучението организира и 
провежда Междуобщинския 
пожариикарен съюз от Лес- 
ковец, който за тази цел.е 
изпратил шестима свои спе 
циалисти.

Курсът посещават 26 лица, 
които са избрани от страна 
на трудовите организации в 
комуната. Има се главно за 
цел те да се обучат да ръку 
ват с пожарникарско обору

дване и във всеки критичен 
момент да 
да действуват.

Въз основа на Закона за 
защита от пожари до края 
на тази 
ще бъде дължи а да сформи 
ра постоянна

могат успешно

самоуправите 
самостоятелност на БУДИМКА МАРКОВИЧ от 

Ирищина: — Изпратете ми 
лекарството, за да ми скра 

-. -Шхе_дъ лгогодиш ците мъки. 
Незная как да ви се забла- 
годаря, освен с едно голямо 
човешко БЛАГОДАРЯ!

година общината

пожарникар-Синдикатът се залага с 
тези предложения да се ос
ведомят всички 
на стопанските организации 
като се определят за тази, 
която най-много съотвеству- 
ва на конкретните нужди и 
обстоятелства.

ято в случай на пожар ще 
се озовава в което и да би
ло място в комуната. Прове 
ждането на сегашния курс 
дава възможност за тази 
група да се изберат най-до
бри кандидати.

колективи

ЛИЧНИ ПРИЗНАНИЯ ЗА 
УСПЕХА НА ЛЕКАРСТВО
ТО

В. в. в. в.
В босилеградската аптека 

болниежедневно идват
и след детайлно лекарско 
преглеждане получават ле
карството. Някои от тях, ко
ито са го ползвали между 
първите след публикуването 
на вестта, сега изращат пи
сма и търсят още или пък 
лично дохаждат.

Генерал Лалович посети Босилеград
за тази цел трябва макси
мално да се прилага и за
чита съответното марксист
ко учение.

Аалрвич, 
Генсралщаба 
части на Юго 

посети няколко зас- 
Босилеградска общи

означава,продължи, което 
че младежите имат най-раз 
нообразпн задачи и общона 
родната ни отбрана.

Генерал Петър 
началник наПо мнението на _отговор-

ните от синдиката предим- на граничните 
се славия 

тави вствата, които могат да 
получат с тоя вариант 
осъществяване на тясна спе

Така напримр РАДЕ МАР 
КОВИЧ от Лесковец вече се 
чувствува добре и търои с 
писмо Сотиров да му -изпра
ти още прдвидени дози от 
тоя лек. МИРОСЛАВ ТАДИЧ 
от Печ след като почувству 
вал успешното действуване 
на лекарството побързал от 
ново да дойде в Босилеград. 

^ . -Такива примери има още 
- много.

Генерал Лалович изтъкна 
редица важни и интересни 
моменти във връзка със се
гашните локални воини, пси 
хологнческнте моменти 
агреситс и др. Той говори и 
за незадоволнващитс в мо
мента политически отноше
ния между СФР Югославия 
и НР България.

са: на, а подир това сс срещна 
и води разговор с ученици- 

циализация в цеховете, без те от босилеградската гим 
което съвременния стопан
ски живот е незамислим,
Също така, ще се премахне 
всеобщата нелоялна конку
ренция в търговията, тран
спорта и др. И новата инте 
грирана стопанска органи
зация, би имала обща адми 
нистративно-финансова слу
жба, централен работничес
ки съвет, общи фондове и

На въпроса върху кои за 
дачи в случай на война би 
били най-много ангажираш! 
младежите, генерал Лалович 
напомни за масовото и раз 
нообразно участие, което са 
младите хора имали в ИОБ 
и каза, че това с била най- 
славната войска, която въо
бще познава нашата исто
рия. С топа той подчерта, че 
тази традиция трябва да сс

назия. на
В едночасов разговор с 

той отговоригимназистите 
па повече въпроси.

Отговаряйки па един въп- 
с концепци- 
общопарод-рос във връзка 

ито на нашата 
на отбрана той изтъкна, че - : Аптекарят Сотиров няма 

■възможност да удовлетвори 
Ина всички. Освен това негово 
гго лекарство още не е кли- 
нтпчо изследвано и той се 
5 ангажира тази работа по- 

{ж бързо и на качествен начин 
Щ да се проведе. Затуй той 
р предприема мерки лекарст- 
I ^ то-во му засега да се изсле- 
р два в Ниш, Враня и Сурду- 
' лица. В случай ако има и 

други заинтересовани той е 
готов да го предаде на из
следване.

След тази обемна работа 
новото лекарство трябва да 
получи виза за производст
во, разбира се ако се потвъ 
рди неговото досегашно ле
чебно действуване.

др.
С обединяване на средст

вата в общите фондове би 
се получила възможност за 
по-значителни капиталовло
жения от сегашните.

I

вариант,
синдиката,

на интегра-

Сиоред втория 
който предлага
с провеждане 
цията трябва от седем дз сс 

стопански орга 
биха би-

получат две 
низа ции. В първата
ли интегрирани: транспорта 
търговията, занаятчийството, 

и гостилни-
В. В.гимназисти с внимание слушаха думите /т ЛаловичБосилеградските
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Съвещонйе в Общмския синдикален съвет в Бабушнйца

Стабилизацията на стопанството и не- 

ликвидността - в центъра на 

вниманието
стно ангажиране на всички 
самоу п ра внтел и и и общест
вени фактори в комуната.

И. Николов
Председателят па Общин

ската скупщина Светомпр 
НИКОЛИЧ II ТОЗИ ПЪТ ИЗТЪК
НА необходимостта от изра
ботка ма 
програми. Той счита, че ста 
билизациошште програми, 
които сега липсват в трудо
вите организации в комуна
та, могат много да доприпе 
сат за разрешаване па про
блемите, за конто през пос
ледно време се говори па 
всички равнища .

Той предложи въз основа 
па материалите и разисква
нията на това съвещание да 
се направят конкретни зак
лючения за провеждаме на 
предложенията и становища 
та на съвещанието.

Председателят на Общин
ския синдикален съвет Йо
сиф Александров в заключи 
телиата си реч предложи 
да се формират делови гру
пи, конто въз основа на ре
зултатите на работата във 
всяка трудова организация 
ще подготвят ориеитацион- 
ни мнения за разрешаване 
на проблемите, по които се 
водиха разисквания. Той ечи 
та, също така, че по този въ 
проси могат да се водят раз 
говори и в Общинската ску
пщина. Изтъкнатите въпро
си, каза Александров, не са 
само в рамките на Общин
ския синдикален съвет, но 
са общи и изискват съвме-

^ ВьМАТЕРИАЛИТЕ за- то- 
ва съвещание,, във встъпите 
дното слово на предссдате- 

. ля Йосиф Александров, дис
кусиите на повече от дваде
сет участници,. най-много се 
говори да. Vделовата . актив
ност на стопанството на та
зи община.през първите де 

- вет меоеца: на.тазн година 
и за текущите задачи на тру 
довите организации във вен 
чки области иа обществено- 
икономическия . живот, ста
билизационните ^ мерки и 
проблемите «а.> неликвидио- 
стта.

1 . За стабилизационните ме
рки. и. проблемите на пели- 
квидносгга на съвещанието 
.говори . Момир йованович, 
директор на общественото 
книговодство в Пирот. Той 
подчерта, че, с. .изключение 
на земеделската кооперация 
„Единство,,, трудовите орга
низации на. територията на 
комуната са работили поло 
жително през първите девет 
месеца на тази година и че 

. .съществуват реални възмож 
, ности деловата година . да 
. бъде завършена с положите 

лен резултат. Той запозна 
участшщите в съвещанието 
с предстоящите изменения 
на За^она за банките и кре 
дитната политика и измене 
ненията на Закона за.служ- 
бата на общественото кни
говодство, закона за ревало 
ризацията на- средствата на 
трудовите организации итн.

Погановостабилизационни Сурдулица
ИКСКУРЗИЯ от
шипки ПОЛЕЗНА

ИНИЦИАТИВА
В началото ,на настоящата 

учебна година учениците и 
основното училище „Хрис
то Ботои" а Логаноио набра 
ха 1 500 кг шипков плод и 
към 500 кг малини. Със сре 
дства от тях ще се гюдиомо 
ше организирането па уче
ническа екскурзия. Учсничс 

кооперация в Погано 
во има овоя малинова гра
дива и разсадник, в който 
е иропзвела 600 000 акацие
ви фиданки. Те ще бъдат 
раздадени'.на частните про
изводители за залесяване иа 
голини. За фиданките коо
перацията ще получи 3000

Божкоската — Вяасинското училище „ 

Буха“
/почивен дом

вади и гори. Медицинската 
проверка показа, че всяко 
дете след почивката* е полу
чило от 300 до' 00 червени 
тръвни телца.

Почина на власинското у- 
чилище освен това даде въ
зможност за. дружески от
ношения с училищата , във 
Войводина. През септември 
т.г. 30 ученици и 10 учите
ли от власинското училище 
гостуваха няколко дена на 
някои училища -във Войводи 
на. Там те бяха радушно 
приети и се запознаха със 
много исторически и култу
рни паметници. По такъв 
начин взаимното запознава
не се задълбочи, така че ве
че не става дума само за 
почивки, но и за размяна 
на опит.

Починът на училището 
„Бошко Буха“ във всеки_ слу 
чай заслужава подръжка на 
компетентните и трябва да 
бъде пример за подобна дей 
ност п на други -училища в 
общината.

С добра работа нинициа
тиви осмогодишното учили
ще „Бошко Буха“ на Власи 
на стана едно от обраецови 
те не само в сурдулишката 
община, но и в целия ре
гион.

За един почин, който тря
бва да бъде подкрепен и ко 
йто заслужава да бъде пос
ледван от други, узнахме 
от директора на училището 
Славчо Игнятов. И.менно, 
той* ни расказа как учили
щето през лятната вакан
ция станало ученически по 
чивен дом.

За това нещо било доста
тъчно добро желание и на 
децата от Войводина да се 
дадат помещенията за да ги 
подредят за почивен дом. 
Именно, планинският въз
дух е най-голямата нужда 
за децата, които живеят в 
градовете на тази непрегле- 
дна равнина. И така 250 де
ца е «ад 30 просветни рабо 
тници от Войводина по гру 
пи от 50 до 60 души искара 
ха летна почивка от по 15 
дена всред власинските ли-

дииара.
Ученическата кооперация 

има свой добре снабден ма 
газим. В -него могат да се 
намерят необходимите уче
бници и учебни помагала и 
посебия. Развито и е учени

Вческото самоуправление, 
работата на кооперацията 
най-дейии са преподаватели 
те Георги Димитров и Спа
сен Величков и ученика Ве
селин Божков, който е ма- 
газинер.

Първан Тодоров

ТВ- реле на Асеново лале
к а й
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•V
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М. ВеличковЩ ; • :
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Щщ Сурдулица■- тттятмшвЩ_.л
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ОСНОВАН ФЕРИАЛЕН 

СЪЮЗшие
Тези АНИ в Сурдулица бе проведено събрание 

на което по почин на ОК на Съюза «а младежта 
ое основан общински фериален 
легати, след като констатираха нуждата от така- 
ва организация, приеха Статута и избраха ръковод 
ство на организацията.

ИЗГЛЕД ОТ ЗВОНЦИ

Още преди една година
беше. всичко' подготвено за 
поставяне па ТВ релето на 
Асеново кале, но това съз
даваше много технически за 
вруднения. Поставяше се въ
прос как стълба да се по-' 
стави на Асеново кале, кое-

длагаха да се прехвърли с 
ветролет, докато ясеновдел- 
чани предложиха да се на
прави път в дължина от- 6 
километра. По този начин 
релето, популярно наречено 
„ясеновделско аполо 71”, съ
здаваше _ много трудности 
на хората от звонски район.

Сега може свободно да 
се каже, в тази смела ак

ция най-много 
шефът иа местната капнела 
рия Нака Антонов, а 
така активно работиха иДи 
митър Миланов, Милча То
доров, Димитър Антонов, 
Стоян Асенов и Милентие 
Попов от Ясеновдел.

се изтъкна
съюз. Към 70 де-

също

М. В.то е твърде непристъпно. 
Стълбът, е. дълът 13 метра а 
тежи 2 000 кгр. Някои пре- Й. М.

«
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Отговор на дописката По инициатива на Босилеградска
община

„ХДОСТОВЕРЕНИЙЦЕ“ МЕСТНОСТТА - САДВЧЕ * ЩЕ БЪДЕ ПАРК
В „Братство”брой 522 от 

29 октомври. 1971 година на 
стр. 5,под заглавие „Удосто 
веренийце”, .чий то _автор е 
М.* А., е поместена дописка 
във връзка с приемането на 
работна“ ръка в комбината 
за каучукови изделия „Ди
митровград'’ 
на удостоверения.. в органа 
на управление в Общинска
та скупщина в Димитровград. 
Имайки предвид, че по не
верен, тенденциозен и. улм-г- 

. шлен начин е измамена об- 
ществеността и нанесени 

. обиди на органа, който из-

стоверения САМО въз 
ва на ония сведения,, за кои 
то водят службена евиден- 
ция, а и за други .сведения, 
само в ония случаи, когато 
това е определено със зако
на’’.

работи и има л.д. 910 н.д. и 
кадастърски доход 893 нд и 
доход от сграда 80 н.д., а на 
която е издадено удостове
рение № 012 — 3/10—17 и 
тези данни са внесени в удо 
стоверението. Лицето, кое
то се опоменава в дописка
та има имот и 100 овце, ве
роятно е Момчил Басов от 
с. Изатовци, който в геодет 
ското управление твърдел, 
че живее отделно от баща 
си на ул. М. Войвода 3, и 
въз основа на това факти
ческо състояние геодетското 
управление не му е оредста 
вило дохода на баща му, 
който живее в с. Изатовци. 
Но, доколкото иа нас ни е 
известно, това лице не е при

осно-

За броя на членовете на 
семействата обаче, месечни 
.те. им доходи за сродството 
и ,др. този орган не води 
служебна евиденция и сход 

цитираното обяснение, 
не е дължен за това да из
дава удостоверение. Но в 
интерес на гражданите-стра 

• ни макар че не е бил длъ- 
. дава удостоверения, и наслу - жен в конкретния случай, 
- жебните- лица, които работят - е- търсил сведения за лични
• върху, тези рабати, то изпол 

звайки разпоредбите на за-
• кона -за.-печата., а с цел за
• правйдяо информиране на 

обществеността

и издаването

но

др. С една дума казано, уре 
ждането на „Славче” ще 
има панаирен характер с 
групова особеност на дърве 
та и алейна мрежа.

Видовият състав на дърве 
тата, които ще се залесят 
ще се определи след съгла
суването на лесовъдите от 
двете страни.

Целият обект ще се строи 
в два етапа: в първия ще се 
доведе от българска тери
тория, от селището Делчин 
ци, което е отдалечено чети 
ри километра. Водопровод
ният материал ще осигури 
Босилеградска община.

Във втория етап ще се по 
строят необходимите плани 
рани обекти.

те доходи в трудовите орга 
.низации и ги е внасял

В Босилеград се проведе 
среща между специалисти 
по горско дело и обществе- 

Изтъкваме и това че с кон но-политически отговорници 
от Кюстендилско (НР Бълга 
рия) и Босилеградско.

На срещата се водиха' раз 
говори за съвместно уреж
дане на пространното плато 
дане на пет км път от Боси
леград на югославско-бълга 
реката граница. На това мя
сто традиционно се провеж 
да гранична среща, на коя
то взимат участие по някол 
ко хиляди души и от двете 
страни.

Според уточнения договор 
сегашната целина би била 
преобразувана в хубаво по
дреден парк, който би бил 
символ на дружбата на два 
та народа. Паркът ще обхва 
не площ от 80 декара. В не
го ще бъдат построени и 
придружаващи архитектур
ни обекти, каквито са три
буна, сгради за търговия и

в
:уАОСтовереннята, а на вся
ко удостоверение е и кон
статирал, че броя на члено 
вете «а семействата са вне
сени въз основа на изявле
ние на гражданиначлрана.

Накрая напомняме,- че от 
180- приети кандидати само 
41 са взели удостоверения 
за имущественото състояние 
от този орган преди прие
мането, докато останалите 
са взимали удостоверения 
след приемането им на ра
бота, като: Нада Гъргова от 
Димитровград взела удосто 
верение на 1,10, а приета е 
на работа на 29. 9. 71 и дру
ги, а някои изобщо не? са 
взимали удостоверения' ка
то например Мирче Жцвко- 
вич от Димитровград, чйито 
родители и брат са заежи и

ето.

изтъкваме трол на удостоверенията за 
имущественото състояние е 
утвърдено, че сведенията се 
основават върху фактичес
кото състояние в кадастъра 
и не съществува нито едно 
удостоверение, където тези 

. сведения да говорят едно,а 
в удостоверението да е на
писано. друго 
броя на членовете на дома
кинствата и други сведения 
в удостоверенията никой не 
е твърдел, но е написано, че 
тези сведения са внесени 
въз основа на изявление на 
гражданина-страна.

Изтъкваме и това че за 
повечето кандидата сведе
ния за имущественото състо 
яние е дал Завода за заема 
не на работна ръка в Ди
митровград и че тези све
дения датират от преди ед- 

“"на 'й 'повече години а еже
дневно се променят и служба 
та, която се обвинява, не 
е виновна.

. следното:
„Вярно е в дописката са-

- мо това, което се отнася до 
: приемането :на: работна ръ- 
• ка в: .комбинат , „Димитров- 
: град", .че в. последно време 
з много- се говори и,-има -ко- 
; ментарии. Сигурно е, че има 
, и причини за това, защото 
1 всички,- които са подали мо

лби не е могло да бъдат при 
ети. - Но журналистът М. А.

; който доброжелателно” се 
опитва да обясни на. себе -си

- и на. - обществеността, защо 
е така е избрал твърде лош 
път. Не е изхождал от съще 
отвените причини и истин
ското- състояние на нещата.
Целокупното положение - във 
връзка- с отрицателните яв- е трудно да се вярва, че 
ления: около приемането, за удостоверенията са имали

. които: той. говори, е . прехвър - решаващо значение за прие- 
лил върху уж лъжливо из- мането, за което пише жур- 
дадените удостоверения. Той налиста М. А. 
не е дошъл в службата, коя 
то издава удостоверения и

докато за

За комплексния обект ве
че се работи проект, който 
щс бъде съгласуван от спе
циалистите на двете страни.

Нямаме нищо против за
що са приети горепосочени В. В.

Тодор Манов 
Иван Денчев 

Благой Стоянов

те кандидати, нито защо е 
приета Миланка Ранчева от 
Димитровград, чийто съпруг

. по конкретни удостоверения 
да се увери на място- и да 
се запознае с фактическото 
състояние кое 
ние как е издадено, каква 
доказателна постъпка е про 
Бедена и какво по закона 
е длъжен да издава този ор 
ган. Откъде е взел сведения, 
за които пише, на нас

известно. Не ни е из- 
коя. разпоредба 

е прочел, че органът по фи
нанси е длъжен

удост овере-

/И
? ЛЬСКОЗАЦ

ги ципа Димитър Славов.
Подчертаваме и това, че 

същия пример е бил комен
тирам и осъден и на заседа
ние на секретарите на местни 
те организации в ОК на СКС 
от 22 октомври, на което е 

журиали-

Без намерение да се впус
каме в разисквания с дру
гарите Манов, Денчев и Сто 
янов във връзка с написа- 

бележката „Удостове 
само

яе ното в
ренийце“ искаме 
изтъкнем следното:

Журналистът Матея Андо- 
сведения за беле

лани е 
вестно,- и в присъствувал и 

сга Андонов. Както се виж
да,, тази бележка не е из
мислица па Андонов,, както 
се опитват това да прелета 

другарите Манов, Ден-

ОПЕАЧНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОЕЕТЕ В:

— БУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД 
— ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНЦИ 
— ЛЕБАНЕ
- ВУЧЙЕ
— ГЪРДЕЛИЦЛ и
- СУРДУЛИЦА

нов е взел 
жката от доклада, прочетен 
на заседанието на всички 
изпълнителни тела иа обще- 
ствено - политическите орга 

се на 17

в удосто
верението да внася и ония 

като „брой на ов-сведения, 
це”, или други за които слу 

не води служебна

вят
чев и Стоянов, но е плод иа 

изнесени па офшдиалнизации състояло данни
но място и от най-отговорни 

никакъв
в Димигровград.жбата октомври 

Този материал носи загла
вие „Оценка за икономичес
ко-политическото положе- 

комуиата“. След това 
този пример, който се коме 

бележката, в изказ

евиденция. Затова цитираме 
мнението на Съюзния съвет 
по правосъдие 03 (3 №

1970 — 01 от 21.

Връководители, 
случай не може да сс оча
ква журналистът да се пре
връща в полицай и да про
верява дори и официалните 
материали

най-висшите форуми.

ние в
492) 1 —
7. 1970 година, което глаои: 
„Според разпоредби 
1971 на Закона за ОУП, дьр 
жавни органи, органи на уп 

и организаците,

итира в 
ването си потвърди и 'пред

на Общинската оку
от заседанията

иа член иаседателя

Сега е приема спестовни влогове със заплашане на го
дишна лихва от 6 и 7,5 на сто 

Всички спестовници с влогове от 1.000 п по
вече носи динара са застраховане от последствия
та на злополуки.

Банката водц валутни сметки на частни лица 
със заплашайе на лихга от 6 и 7.5 на сто. 
Спестовната служба в централата на банката 

работи всеки работен ден от 7 до 19 часа.

времеравление 
са дължни да издават удо 
които във връзка с работи, 

вършат въз основа на 
пълномощиякоито 

обществен ите да бъдат готови и навреме да 
подготвят своите програми 
за да може тези празници 
в зобиляриата година да по
срещнем подготвени.

В това направление могат 
да помогнат особено моого 

на Съюза на

Настъпват дни, 'Когато пол 
,работи на село прн- 

аръшва-г и хората имат по
вече време, за развлечение 
и забава. Обаче у нас кул
турно-художествените
жествените дружества и °Р 
гапизации не са готови да 
ИМ създалат това 'Удоволс
твие. Наближава и Де™ иа 
Републиката, Нова година и 

и затова са 
селата трябва

ските

АРУ-

о.рганизациите 
младежта и то в Ясеноддел 
и Звоици където има тради
ция в това отаойюиис.

Телекс — 1*6-?9 УКБ 
Телефони: 20-15, 21-15, 33-63

Други празници 
модейците от

Й. М.
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Лнкаиор отбягва юмрука 
лнхлеичн като малко

По гласа Кастус позна 
споя съсед Ликонор.—I Та, значи, ти такива ти 

а? Пс очаквах от 
съсел —

Не беше ясно лали слън
цето е залязло вече, или ш, 
тъй като гъсти облаци 
криха небето и мракът 
лна нал полето отсам рила.

прел
път

На тема: ученикът в семействотоМУ II 
дете:

—. Ололе, братко...
Гласът му беше толкова 

жален, че Кастус се едър-

ПО-

X. КИНОТО ВЪЗПИТА
ТЕЛЯТ ОТ ЕТЪРА

гш- П’ЦР111ПШ,
•най-близкият и 
обидено продума Кастус и 
спокойно взе да пали лула-

Беше душно като* 
дъжд. По каменистия 
скърцаха каруци със снопи. 
Хората бързаха да откарат 
житото от нивите на харма-

жа,
— Е, ще крадеш ли полета си.

Лнкаиор стоеше като вре 
щен и не помисляше да бя-

чо? Тоймълчеше, 
ма грамаден

Ликанор 
приличаше 
гнил чукупдур.

— ЛнкаиорГ
— Х-ъ-ъ! _

— Няма ли да крадеш? 
Обещаваш ли ми?

тихо

ат. “Г г яягглгьгг»
на "спата и възрастните. Факт е, че неговото раз- 

известна степен е на- 
Но това никак

та.на. самияТой живееше на 
край па солото, в много ста 

— ,ра, ехлупена къща, подпря* 
от всички страни с раз- 

приспособления. Има 
ше пет деца и свадлива бул 
ка. Тя вечно викаше по не- Лнкаиор 
го, че е търтей, дръвник, неприятен разговор 
здрав е като пет коня; а не ла му омръзна, 
може да спечели пукната — Какво „не ? подхвана 
копейка. Само понякога, ка отново Кастус. 
то изчисти комина па Мен- — Не... нр обещавам дего 
дел п му направи няколко се вика! — изръмжа под по 
метли — тогава от добрина са си Лнкаиор. 
му даваха една ока жто. — Ха-ха-ха!

11о харманите се чуваше 
пикове: „Вдигайглъчка и

по-високо вилата!” или 
„Разсипа снопа бе, да ти се 
ие види!" или пък — „Не 
зяпай, мари, иикакавнце!”

Кастус не успя да откара 
всичкото си 
мана. В полето 
още няколко , десетпн пръс

на
лични •нообразио въздействие до 

малсно, тъй като само се слуша, 
не значи, чс пресъздаването на действителността 
чрез живата реч, особено ако се тя се изваря 
пластично, логически, драматичсски и худолсс!- 
пеио, въздействат слабо върху слушателя. Въпрос 
с само колко и как знам да слушаме радио. И 

особеност, следователно, трябва да възпита-

отвърна 
и се прозииа: тоя 

почва
Ме!

жито на хар-
остапаха

ТЦ1Т.
Тон се навечеря рапо и 

отиде на полето, легна под 
рида н засмука лулата си.

Дълго се вглежда в огш,о 
вете, запалени от ония, кои 
то нощуваха на близкия пче

тази
вшс у децата. _

Радиото, като медиум, най-силно .може да ок 
върху чувствата па слушателя, а те 

са материалната, относно духовната основа за по
лучаване на знания и опити.

Програмата на радиото трае в течение на це
лия ден и не е възможно да се слуша през цялото 
време — зарад здравословни и други причини. Но 
съществуват предавания за деца и специални про
грами .за учениците, които трябва да се слушат, 

подпомагат физическия, интелектуал- 
живот на децата. Радиото,

же влияниеЗмитрок Бядуля (Белорусия)А11Н.
— Немога от тях да заспя, 

да се вкочеиясат дано! — 
изръмжа Кастус и се обър
на на другата страна.

И наистина — от всички

РАЗКАЗ

КРАДЕЦстрани се носеха песни: от 
шосето, където жътварите се 
връщаха в село, от имението 
на господаря, от пчелина, 
където нощуваха хората; а 
от селото им пригласяха ка
валът и хармониката.

И насам се въртя Кастус, 
н натам, но не можа да за
спи.

понеже тс
пия, психическия и под. 
следователно, влияе върху формирането на харак
тера и моралния образ на младата личност.

Безспорно, не всички предавания са за деца, 
тъй като могат да влияят върху деформирането на 
тяхното поведение. Известно е, че някои от тях, 
както и на телевизията, (с особено подчертан еро
тичен лризвук, в стила на: „Чик", „Адам и Ева", 
„Саня“ и лр.) се форсират ог комердиални дели 
— да се заработят повече пари. Следователно кри
териите па възпитателност са пренебрегнати.

Родителите и преподавателите са тези, които 
у дома ще помогнат при избора на радиото-пре
даването, което детето ще слуша. Хубави и добри 
са предаванията например: „Добро утро деца", в

Кастус запали огън, запу
ши лулата си и спокойно 
изгледа Лнкаиор с любопит 
ство.

Лнкаиор също спокоен, но 
избягваше да поглежда към 
Кастус и от мъка само по
чесваше чорлавата си гла
ва: тъй го излъга късметът 
му...

— Лнкаиор! — рече му 
Кастус.

— А! — обади се Лнкаиор.
— Как не те е срам бе: 

такъв як мъж сп, а не ис
каш да си припечелваш хл
яба с честен труд! Ех, Аи- 
канор! Чудя се как твойта 
булка не ти е строшила ко
калите досега: такъв бабаи- 
тин! Съвест нямаш ли бе?

Ликанор ие отговори. Той 
се загледа в огромните си 
лапи, в цялата си яка снага

Кастус пс издържа и 
засмя от Лпканоровата от
кровеност. „Хо-хо-хо!” — отс 
киа нейде в гората и в близ 
кия пущинак.

— Та, значи, .ще крадеш?
— Ъ-х! кимна Ликанор, о- 

жнвен от смеха па Кастус.
— Ами ако те хвана пак 

н те заведа вързан в общи
ната? Тогава?

— А-а, няма да ме хва
неш друг път, братко... Аз, 
такова, ще крада по-внима
телно!

Кастус се разсмя още по 
високо. И още по-силно оте 
кна в гората и пущинака: 
„хо-хо-хо!”

Ликанор се озърна 
мъж, дваж, после 
подхвана чувала, вдигна го 
на раменете си и закрачи.

— Ама че мръсник! — Не 
дотам, викна ядосано Кас
тус и му прегради пътя.

— Олеле, б—ок тар!
— Олеле братко! — захле 

нчи пак жално Ликанор.
Нещо тръпва в сърцето иа 

Кастус. Той си спомни за 
сухрената, вечно гладна Ли 
каноровица и окъсаните де

се
— Да пукнещ от мъка — 

пак не можеш заспа! — плю 
ядосано гой изтривайки чи 
бука в полата - на кожуха, 
но в съшия миг помисли: 
„Е. какво пък, нека си пеят. 
Може пък да е за добро. — 
инак ще дойде някой за па
кост да краде снопи, а аз 
ще съм заспал. Малко ли ги
има в село такива нехрани
майковци, дрипльовци като 
оня Ликан

която е застъпен .материал и жанр от .личното 
творчество на децата-ученици, а изпълняват сами
те деца и известни артисти, след туй „Керван", 
„Желание след желание", „Музика на народите“, 
,3а вашата почивка”, „От нрода за народа”, „Със - 
солистите на попултярнн опери", „Микрофонът във 
вашата среда", Иван Фогьл: „Клопка", От учили
щната програма — учене на чуждестранни езици 
и други.

юр,
чума дано!”

Кастус се облегна на гол
ямата купчина камъни, ст
рупани на синора. Беше ду 
шно, но от росата му захла
дил и той се загърна още 
по-силно в кърпения си ко
жух.

Стъмни се съвсем и дале
чните огньове се откровя- 
ваха още по-ясно. Топлина
та на лятната нощ беше об
гърнала целия простор като 
пещ.

Не се чуваше вече нито 
скърцане на коли, нито ви
ковете в харманите, но за
туй пък още по-високо еча
ха песните, шегите и смехо 
вете из цялата околност.

— ‘Дявол ги знае — чуде
ше се Кастус, — цял 
са работели* и пак 
мават с такива щуротии!

Но като смукна пет-шест 
пъти лулата той реши 
себе си — „Абе нека! ..."

Ей на 
бите

да го тръшне

вед-
сръчно

Радиото (относно транзисторът) като най-ко- 
муникативно звучно средство днес главно служи 
на децата и възрастните за забава, почивка и раз
влечение. Това не значи, че липсват и образовате-

какво да се 
к-ьдето се 

какъвто 
.много пове- 

запазва в паметта

и сякаш сам се зачуди за
що не си припечелва хляба 
с честен труд.

А Кастус заговори още по 
увлечено, като се опиваше 
от собствения

лно-възпитателни предавания, че няма 
научи и узнае. Напротив, в амбиент, 
създава телесно и духовно разположение, 
е случая с радиото, човешкият гений 
че абсорбира и.по-често трайно 
и фантазията

си глас:
— Да беше отишел над

ничар на вършитбата или да 
сечеш дърва при търговци
те, или на някоя друга ра
бота — хем семейството ти 
нямаше да гладува, хем и 
ти щеше да си сит. А да кра 
деш, те бива, значи, затуй 
ти стига акълът!

— Абе, ако...

си впечатленията.ца.
— Млъкни, да те вземат 

дяволите дано! Ама обеща- И мнозина„ се питат: дали музика се учи по 
дооре? Отговорът е кратък. Именно, на оня ко.ммто 
радиото пречи — да то загаси. Значи, това зависи 
от способността

ден 
се зани- ваш ли ми поне друг 

да не крадеш от мене?
— Не! — отговори твърдо 

Ликанор.
— Какво — не?
— Не обещавам! — отвър 

на Ликанор, като клатеше 
глава от едното рамо към 
другото. И понечи отново 
да тръгне.

път

на съсредоточаване : 
на вниманието на всяка личност. А тъй 
личност представлява 
тогава това от нея

и разделяне— промър
мори под носа си Ликанор 
и отново замлъкна. Той сто 
еше, тромаво, 
ръце като плашилото, дето 
отпъжда кокошките от ове-

за
като всяка 

индивидуалност за себе си 
■изключително зависи отноше- 

предметите, които действуват

— птиците пеят, ри 
подскачат, кончетата 

препускат весело, нека и 
хората да правят същото. 
Сигурно тъй е наредено на 
тоя свят — да пеят.

Не успя да довърши ми
слите си и да ги събере в 
едно цело, когато дочу как 
някой прошумоля в близка
та картофена нива и 
промъква към кръстците.

Кледа Кастус 
мълчи и изчаква. А 
тият взе чевръсто да обре- 
зва класовете и да ги изси
пва в чувала си, Насипа си 
пълен чувал и го нарами 
спокойно, сякаш беше 
своя харман.

Кастус се приближи с два 
скока, пипна го здраво за

с отпуснати
името към

•на неговите чувства.са.
-— Какво „ако” — вкопчи 

се Кастус за тия думи 
за нещо кой знае колко 
тересно, — какво „ако”, а? 
Отвори си устата най-сетне, 
дангалак, такъв! Ликанор 
се ухили с дебелите си бър 
ни тъй, сякаш беш решил 
да глътне цялата околност.

— Кажи де, кажи — 
кво „ако”? —
Кастус.

— Абе, ако имах 
крада, ти нямаше Да ме 
неш, дето се вика!

— Я го гледай ти!

Едно е— Чакай! Чакай! 
държа го пак Кастус — да 
знаеш, че ако те хвана вто

за- ясно: ако правилно се насочи л^те-гп

шевност.

-като
ми

ри път жив няма да се отър 
веш от

зна-
заду-ръцете ми!

— Ъхъ!... — съгласи се 
късо Ликанор, преметна чу 
вала си на другото рамо и 
потегли.

Кастус измъкна тютгани- 
цата и натъпка лулата 
Небето се беше прояснило. 
Месецът светеше 
ясно, че дори отдалеч се ви 
ждаше как по шосето бързо 
върви Ликанор 
чувал на гърба. До него по 
синора крачеше дългата му 
сянка.

— Да го тръшне чума да
но. .. ама си е чист, откро
вен
плю, като запуши 
лулата си. Той легна 
до купчината камъни и усе 
ти, че му беше олекнало.

иа неговата
се за-

Слободан. Василевотдалеч,
непозна

на
горещеше се си.

акъл да 
хва

толкова
на

„ — раз-
вика се с цяло гърло Кас
тус. — За крадене

с големия

имаш ме 
рак, не те мързи значи! Ще 
ти дам аз сега

. яката и изрева гръмогласно:
1 — Сто-ой!.

— Олеле, братко! — из- не* 
/ хленчи крадецът, който бе

ше замръзнал иа място като 
стълб. Чувалът му се 
настрана.

едно краде-/
Той плю три пъти в кока 

лестия си юмрук за повече 
сръчност, извика „ха-а-а!”И 
замахна към лицето иа Ли
канор.

човек, рече Кастус и 
отново

паккилна
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култура *_просвещд * изкуство -» култук а ★ изкуство
От Конгреса на културната акция в Крагуевап

КУЛТУРНАТА САМОДЕЙНОСТ 

ИМА ВАЖНА РОЛЯ
ност и в онези села където 
няма дори* и радиоапарати и 
където единстевната връзка 
със света е селския почта- 
льон.

По-специално Нейков из
тъкна значението на самоде 
йните фолклорни колекти
ви, които със своята дей
ност извличат от забрава и 
спасяват богатството на на
родния фолклор. С това те 
са съществен мост между 
старото и новото, като съ
щевременно оплеменяват на 
стоящото.

Нейков се заложи самоде 
йността да получи отделно 
значение и отношение в ку 
лту.рната политика на Сър
бия. При това е нужно да 
се имат напредвид конкрет
ни среди в конкретни обсто 
ятелства. Защото няцат съ
що значение средствата пре 
дзначени за развитие на ку 
лту.рна дейност посредством 
собствени самодейни колек
тиви, които осъществяват

На неотдавна проведения републикански Кон
грес на културната акция в Крагуевац, директора 
на културния дом от Димитровград, Синиша Ней
ков даде забележително изложение. Той говори за 
някои специфичност и необходимост на самодей 
ността, като една от носителите на културния 
вот, която събира много ентусиазисти — особено 
младежи
и в селските среди.

жи-

и то не само в градоустроените, но

В последните години — 
изтъкна Нейков самодейно
стта, като съдържателна фо 
рма на културното ни разви 
тие преживява сериозни 
кризи, които са последица 
и на отношението към нея. 
Защото много често качест
вото на една културна про 
грама преценяме според це
ната на заплатения билет, а 
не според същественото й 
качество.

Много самодейни колекти 
ви, които са до преди 
години разботели без как- 
вито и да били материални 
компесации 
стимул за вложения си труд. 
Обаче тази самодейност в 
културното творчество в и- 
кономически 
краища е все още без усло
вия за действуване. Въпреки 
това редица младежки акти 
ви свои облици на култур
но действуване търсят име
нно в самодейните колекти-

родност: с Босилеградско и 
Димитровградско. В Димит
ровградската комуна от 42 
селища електрифицирани са 
само осем, а в Босилеград
ската от 37 само три. И в 
двете комуни в половината 
селища трудно се стига и с 
джипка.
Неелектрифицираността на 

селищата и слабите пътища 
— каза Нейков представля
ват сериозна пречка в (раз
витието и разширяването 

Ю на културата. Но, въпреки 
тези неблагоприятни обстоя
телства и в двете комуни 
процентът на неграмотните 
възлиза едва на 2%. С ос
новното образование са об
хванати 98% от учениците, 

изостаналите Това са внушителни и убе
дителни резултати, които 
могат всекого да радват.

съдържателни, и изворни 
програми и онези, които се 
заделят в други среди за за
плащане на комерциализи- 
рани професионални ансам
бли.

сега търсят

МОМАЕЛЕНА ЧИРКОВИЧ:

Факт е — каза Нейков,
че недостигат достатъчно 
квалифицирани кадри, кои
то би били носители на кул 
турната дейност в комуни
те, в които живе българска
та народност. В образова
нието например за дефици- 
тарни кадри 
отделни условия, 
бите на културата 
практика засега 
егвува. Това говори за ти
пично пренебрягване, което 
се дължи на създаденото 
мнение, че културата 
второстепенно значение.

Ето защо според мнение
то на Нейков, е нужно об
ществените фактори да се 
ангажират в създаването на 
материални предусловия за 
-свй и оихиеевс1 онсЕзгсоншзсГ 
ширяване на културните де 
йности във всички среди. 
Защото е необходимо култу 
рата да достигне до всички, 

които е нужна. Досега 
обаче не е било винаги та-

ВЪЛНЕНИЕКУЛТУРНОТО РАЗВИ
ТИЕ ТЪРСИ МАТЕРИАЛ
НО РАВНОПРАВИЕ
След. това Нейков говори 

за необходимите мерки, ко
ито трябва да се превземат 
за културното развитие 
икономически изостаналите 
краища. В тези краища, 
квито са Димитровградския 
и Босилеградския безпорни 
са нуждите за разгърщане 
на културните дейности и 
проблема е в невъзможност 
та да се задоволят потреби
те в тази област.

Ето защо — изтъкна Ней 
ков е нужно самодейността 
материално да се подпомага, 
за да се даде възможност за 
изпълняване на нейната ва-

ви.
Това налага да се създава 

самодейна стойност не само 
от гледна точка на презен- 
туване на културни програ
ми, но и поради изгодиост- 
та на формата, която пред- 
слаба пътна мрежа и сла- 

Освен

се предлагат 
За потре- 

такава 
не съще-

в
на Н.Н.ка-

тована младежта, 
тук тя се възпитава в соци
алистически дух, като енер
гично отхвърля

има Тревожат ме. безбройни истини — 
пътища, хора, мечти и съдба. 
Бия чело о неразгадни стени 
и нараства у мен болка една:

отрицател- 
и комерциализирананата

насока на културата.
Трябва да се изтъкне — 

каза Нейков, че в много сре 
ди, в които освен недостига 
на материални средства за 
културни дейности, като по 
някое правило имаме и най- 
слаба пълтна мрежа и сла
ба елректрификация на се
лищата. Такъв е случая и 
с краищата, ® които преди 

живее българската на

къде се загуби човешка реч, 
топлата дума, сгряваща сърца, 
вярна и безпощадна като меч, 
истините претворяваща в дела?

жна мисия.
В такива случаи наи- 

напред трябва да се пома- 
самодейните колективи 

в общинските центрове, ко
ито имат възможност да ра 

културната дей

нагат
ка. Пътища във незнайното чезнат 

светкавична, луда бързина 
и стават няма, тъмнееща бездна 
хищно поглъща радост не една.

В. В.зширяватмно със

Сурдулица

ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНИ И ЗАБАВНИ ПЕСНИ Хората отчуждено се отминават, 
силуети вглъбени в свои светове, 
пито дума, пито ръка си подават 
— думата след тях крещи и зове!

сближението и запознаване
то на младите от различни 
мсстЛ в Сърбия.

акция в Сурдулица 
ще има голямо 

жм-
както и за

Тази
по всичко 
значение за културния 
вот в комуната,

На 27, 28 и 29 ноември т.г. 
в Сурдулица ще се устрои 
фестивал на народни и за
бавни песни. Очаква се на 
фестивала да участвуват са 
модейни ансамбли и самоде 
йци-певци от 30 ГР адове в 
Сърбия.

М. В. Подлъгано пролетно цвете мечтите 
разтвориха нежни, ухаещи пъпки. 
Ненадейно ги осланиха сланите,

■ нямо изгарят във парещи тръпки.

Организатор 51а фестива- 
Общинската конферен- 

Съзоза на младежта
Това предопредолена ли е съдба? 
Или хората губят пътя познат? 
Речта човешка в съвестта дълба 
път да открие до родния брат1

Стефан Николов

ла е 
ция на
в Сурдулица в съдействие с 
Републиканската конферен
ция на 
на фестивала ще са „Навил 
от Земун и някои 
ски организации 
ския регион.

младежта. Патрони

стояан- 
от вран-
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СйорШ най-големшя югославски спортен подвиг100 години от

УБЕДИТЕЛНА
ПОБЕДА

ДВА ПЪТИ
ПРЕПЛАВАЯ АТЛАНТИКА

Гердай“ (Кладово) — „А- Ба
лкански“ 43:30 (22:12)

— таели един вок английското морско пристанище Ли- 
П™л било арена на голям спортен полаиг, който
II е постигнал дубровчанинът Никола ПрИМ°рл'^ А 

бил свидетел на изпращането със съмнения и ги 
капитан Никола Приморад.верпул 

триумфалното посрещане намного слаби.щнната бяха 
Едва аъв второто полуарс- 
ме се разви равноправна бо 
рба. В този. мач бе постотг- 

малък рекорд по броя

Садово, 7 ноември, игри 
ще в твърдината, зрители 
100. Съдия Владимир Арсе- 
ниевпч Ниш (7).

„Гердап“: 
инч 10, Гърбич 2, Калшджи- 

6, Каревпч 1, Марцео- 
11, Марковпч 5, Аврамо 
5, С. СтапКович 2, В. 

Станковпч и Никодиевич.
„А. Балкански“: ГНоров, 

Милчев 3, Соколовпч 6, И. 
Симов 4, А Гяоров 6, А- Симов 
4, Милев 6, Гогов 1 и 
Георгиев.

Хандбалистпте на „Гер
дап“ без много труд високо 
сразиха димитровградчанн. 
С бърза игра, те още от са
мото начало поведоха с ня
колко точки предимство и 
резултатът от минута в мн 
нута постоянно растеше в 
тяхна полза. Домашните от 
всички положения успяваха 
да победят слабия вратар 
Гюров. Резултат от тази иг
ра е и 22:12 в първото полу 
време в полза на домашния 
отбор.

Хандбалистпте на „Балкан 
ски“ играха добре, но в за-

обзалагане от 1000 фунти 
тогослапяните са хрАбри 

И успял- Два пъти

Този смел навигатор за 
искал ла покаже, че 

— също като англичаните.
Атлантика с малка платноходка. Това бил из-

стсрлинга 
моряци 
прсгглавал
нит па храброст, умение, воля и издържливост.

Петковнч, Я- нат и
на постигнатите точки — 
73. Срещата беше истинска 
първенствена, играта остра, 
но ис и груба. От домашни 
те най-добър беше Яиич, а 

Милев. Хаидба- 
„Гердап" от 8 се

кич
вич
внч за този най-голям югославскиЕто и подробностите 

спортен подвиг.
при гостите 
листите на 
демметрови удари използва 
ха 7, а гостите — от 8 изпо
лзваха само 4 точки.
По всичко личи, чс зарад не 
играното иа мача с „Май- 
даппек“ димитровградските 
хадбалнсти ще загубят този 

с 10:0, яце бъдат нака-

журналистът от „Таймс“ заключи: „Най 
-смело изказваната лудост може да ста 
не и триумф!..Разбира се имало и 
скептици. Но когато Никола Приморад 
определил деня на тръгването, старият 
хумористичен вестник „Пънч“ дал свои 
коментар на това събитие: „Ако дуоро- 
вчанинът и не успее — и посмъртно ще 
стане славен“.

Във всички големи и малки приста
нища в света съществуват кръчми, кои
то посещават моряците. А прели едно 
столетие, па брега на Ливерпул, имало 
много такива. Тук се разказвало за 
много още неизвестни краища и — 
ни. И разбира сс, -пиело се до оссъзна- 
,пие. В една такава кръчма се отоивал 

100 години и дубровчанинът Ни-

жс-

мач
запи с 1 точка и ще навак
сат всички разходи, напра
вени за организирането иа

-преди 
кола Приморац. ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ НА НИКОЛА

И преди Никола Приморац е 
ло подобни опити. Първият опит бил 
триумф, а вторият — трагедия.

На 9 юли 1866 година двама храбри 
моряци Хадсън и Фич тръгнали с плат
ноходка от Нюйорк за Европа. Хадсън 
и Фич били изпратени от Нюйорк с го
рдостта на американските граждани.

— Покажете на стара Европа как
ви храбри сърца бият от тази страна 
на Атлантика! — казал в поздравител- 
нита си реч градоначалника на Нюйо
рк. Хадсън и Фич успели да стигнат до 
град Маргет, на брега на стария 
— Европа.

Вторият опит направили Маршал и 
Френч, който завърши трагично за Ма
ршал. Френч бил спасен от екипажа на 
кораба „Шотландия“.

Точно две години след трагедията 
с Маршал Никола Приморац решил да 
преплава Атлантика. Английският, пе
чат подробно описал платноходката 
„Град Дубровник“. Поучен от опита на 
Маршал и Френч, капитан Никола При
морац се снабдил със здраво корабно 
платно. За капитана печатът малко пи
сач, защото плавал под австроунгарско 
знаме. Това не се съвпадало с англий
ския вкус.. Мнозина съветвачи Примо
рац да замести знамето и да изтъкне 
знамето на крачетво Великобритания. 
Но Приморац бил последователен. Най- 
трудно било да намери помощник. Ни
кои не искач да тръгне с храбрия ка
питан.

Тридесетгодишният капитан плавал 
знаме.този мач.

В събота в Димитровтрад 
гостува отбора на „Единст
во“ от Болевац, а -иа утре- 
ден хандбалистите на „А. Ба 
лкаиски“ ще посрещнат от
бора на „Прогрес“ от Свър- 
лиг.

има-редовно под австроунгарско 
През 1869 година случаят искал този 
смел -навигатор да сс намери в една 
кръчма в Ливерпул, голямо морско при 

западния бряг на Атланти-станище иа
ка.

В кръчмата седели моряци от всич- 
континенти. Започнал разговор за 

храбростта. В разговора участвувал и 
Никола. Обаче някой англичанин оспо- 
рявал на нашия земляк, че е достатъ
чно храбър за по-големи подвизи. Ду
ма след дума и се родило голямо и не
обикновено обзалагане. Голямо за мо
ряшкия джоб.

— Аз съм в състояние с платноход
ка да преплавам Атлантика. Това пре
ди мене никой не е направил! — убеж
давал Приморац скептичния 
нин.

кн
С. Кръстич
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Сурдулаца

ДЕСЕТГОДИШЕН
ЮБИЛЕИ

англича-

— Я не се занасяй! — говорили в 
хор присъствуващите. — Ти тогава би 
бил пръв човек, който сам би препла- 
вал Атлантика.

— И ще бъда!
— Това вие не можете да направи

те ни за хиляда фунти етер,чин га — ка
зал англичанинът.

— Мога!

на техническото училище „М. Пияде“
На 6 ноември, Технически 

ят училищен център „Моша 
Пияде" в Сурдулица търже
ствено отпразнува десетго
дишния си юбилей.

Официалното тържество 
стана преди обед във физ
културната зала на учили
щето. Гостите и учениците 
приветствува директора Бра 
нислав Михайлович. Той

подчерта, че училището 
през изминалите години е 
дало иа обществото 840 ма
шинни и електротехници. 
След това председателят на 
Съвета, Воислав Цветкович, 
по случай юбилея връчи по
даръци на 10 члена на тру
довия колектив, които в 
училището работят от от
криването му. С книги бяха 
наградени и заслужилите 
около отварянето и десетго 
дишното развитие на този 
технически център.

След тържествената част 
за присъствуващите гости и 
ученици бе устроена култу 
.рио-забавиа програма. Също 
така бяха проведени и спор 
тни състезания по футбол, 
хандбал и -волейбол, между 
отборите на Центъра, гим
назията от Вл. Хан и сел-

— Не можете!
— В хиляда фунти!?
— В хиляда фунти!
В кръчмата за момент всичко сти

хнало, а след това започнали комента
ри.

И на другия ден обзаложилите се 
останали при своето решение: Никола 
Приморац сам в платноходка да пре
плава Атлантика, а англичанинъТ да 
даде 1.000 фунти за път. На другия ден 
всички формалности около пътуването 
били уточнени. Когато бил подписан 
протокола за обзалагането започнал 
строежа иа платноходката.

Никола Приморац сам направил 
■плановете.

Това необикновено обзалагане не 
могло да остане тайна. За тази авантю
ра първи узнали журналистите и нас
коро й дали широк публицитет.

„Не може ли първият победител на 
Атлантика да бъде поданник на Нейно 
Величество Кралица Виктория!“ — 
дишал един журналист в края иа своя 

. репортаж.

ДАННИ ОТ МУЗЕЯ В ЛИВЕРПУЛ

Според данни от музея в Ливерпул, 
Никола Приморац минал от изток 
запад през Атлантика. Това

на
направил

заедно със собственика на -кораба Джон 
Баклей.

Обаче според дубровчанина Бранко 
Тарана, който 
всичко, което било във връзка с При
морац, Джон Баклей

много години изследвал

се отказал от то
ва пътешествие. На мястото на Баклей 
Приморац взел за 
По всичко

скостопанското училище.
След обед Народният те

атър от Ниш за учениците 
представи „Хасанатиница”. 
Тук иа отличните уче
ници през миналата учебна 
година бяха връчени подаръ

помощник Хайтер. 
личи, че Тарана има право, 

защото и на снимката в музея е непи
сано името на Хайтер.

В определения 
с П-риморац и Хайтлер

ци. ден платноходката 
тръгнала от при 

станището в Ливерпул. Израпащането 
било тържествено.

въз-•По такъв начин съвсем 
достойно бе отбелязан юби
лея на едно младо училище, 
което даде голям принос към 

ЩШ нашето развитие.И
А когато иа платноходката били из 

писани думите »ТНе СНу о( Вадиза. (СЛЕДВА)
М. Величков

Страната 10
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ОКТОМВРИЙСКАТА
РЕВОЛЮЦИЯ

ПЕТРОГРАД (днес Ленинград), 1917: 
Отрядите на Червената гвардия заели 
сградата на пощата и телефона. Пред
седателството на правителството, Дър
жавната банка.

Когато видял' какво се случва, пред
седателя на правителството Керенски 
се обадил по телефонна в Председа
телството на правителството и поискал 
кола. От гаража, на негово очуване, 
се обадил моряк, червеногвардеец. То 
гава Керенски бързо се обадил на аме
риканското посолство. За няколко ми
нути пред неговата вила пристигнал ав 
томобил с американска регистрация. 
Керенски избягал.

В десет часа Рево.моционния комитет 
на петроградския съвет на работниче
ските и войнишки депутати обнарод
вали възвание, в което съобщили:

Влизайки в Първата световна война 
руската буржоазия се надявала, че ще 
поправи своето разклатено положение. 
Обаче войската от 14 милиона души 
не била готова, без оръжие. Голямо 
количество фабрики -не са работили, 
незаетостта се увеличавала, народът и 
войската на фронта гладували, недо
волството растело.

Недоволството на работниците и сел
яните подпомогнала и една част от бур 
жоазията, която била в опозиция към 
цар Николай II. Тази част от буржоа
зията направил през февруари 1917 го
дина дворски преврат и тогава победа
та извоювала буржоазно-демократичес
ката революция, а властта превзело та
ка нареченото временно правителство 
на Керенски, правителство на спахии, 
кадети, есери и меншевнки.

Същевременно се» появили съветите 
на работническите и войнишки депу
тати, носители на въоръженото въста
ние, началото на новата революционна 
власт, орган на диктатурата на проле
тариата. Тогава било създадено двувлас 
тие. Временното правителство не било 
способно да разреши нито една револю 
ционно искане на масите.

Тълкувайки на народа империалисти
ческия характер на временното прави
телство на Керенски, Болшевпшката 
партия издигнала лозунга ,,Цялата вла 
ст на съветите.”

Под ръководството на Ленин, болше- 
виките започват да провеждат план за 
прерастване на буржоазно-демократи
чната революция 
революция. В известните „Априлски те- 
зиси” Ленин начертал ясно линията на 
този процес.

Деня 7 ноември (по стария календар 
26 октомври) бил определен за започ
ване -на революцията. На Лениновия 
план се противопоставили членовете ма 
Централния комитет Камсиев и Зинов- 
иев. В извеспото писмо, изпратено до 
Централния комитет два дни преди за
почване па революцията, па 5 ноември 
Ленин казал:

— Уверявам ви, другари, че сега озеи 
чко виси на конец на дневен ред са 
такива въпроси, които ме се решават 

конгреси и конференции но изклю
чително от масите, народа, от въоръ
жените маси. Трябва па всяка цена до
вечера, нощеска, да се арестува пра
вителството след като се вземе оръжи
ето на юнкерите. В никой случай да 

властта на Керенски и 
компанията. Да се рещи .работата до
вечера или нощес. Историята няма да 
-прости на ония революционери, които 
се колебаят, -които днес -могат да 
■воюват победата, а поставят на риск 
утре да загубят всичко...

т I в&м в
• **явхжС»

5ЕЬ1ЛКА© V1.4 Е М 3, Л В 1 Н
Рой гчашеп}ет Ьепргйгта 
(аСадоо па!е огдап1гас1|е.

„Граждани на Русия, временното пра 
вителство е свалено, държавната власт 
е минала в ръцете на органите на пе- 

съвети на работниците итроградските

В 14,35 часа се срещнал петроград-
Ленин:ския съвет на който говорил 

— Настъпи нова ера на земята — ка-
да се до- вя»шйа|«вза той — революцията трябва 

веде докрай.
В 22, 45 часа, докато въстаниците ата 

Зимния дворец, където се иа-кувал-и
мирали членовете на временното пра
вителство, в Смолои започнал Втория 
всеруски конгрес «а съветите, на кои
то обнародвано, че въоръженото въста- 

и че властта е преминала в

Искра играеше важна роля в революция

в социалистическа

ние успяло 
ръцете на съветите.

На конгреса е взето решение да се об
разува временно работническо-селско 
правителство. Ленин станал председа
тел на Съвета на народните комесари.

Тези дни иа фронтовете в Европа се 
последните боеве в Първата еве 

война. Конгреса гласувал резомо 
която новото правителство иа 

всички воюващи 
сточат мир без при- * 

и без

водили 
товна 
ция, в
Русия предлага на 
страни веднага да 
съединение на чужди територии 
наплащане на военните загуои.

■наКонгреъст също така .гласувал ре- 
?=осат

^атяЦзе^” Рус™?С1аленГв ^тве^
пост на аграрните ковитети и съветите

ИаСледСпс2еА^1,ваЛетрограА; въстани
ците извоювал победа и в Москва, 
нск, Смоленск и тм.

се не остави

нз-борбаПровеждайки непрекъсната 
против домашната кошрареволюция и 
чуждестраните интервенти, 
опери до февруари 1918 г°а“'а„аРстра- 
ли властта ® по-гол ям а! а нает и Р
патя. Така иа 7 ноем.ври п-реди 54 години, 

ръководството на Владимир Илия*. под
Ленин, избухна първата И исторята ве- 

социалистическа революция, ко- 
предизвика най-голяма 'промяна, ко- 
хората са доживяли.

станали на 7 но- 
54 години и които по* 

тевоя дълга преди- 
само някои

Събитията, които 
емири преди 
тресоха света има 
стория. Тук ще споменем 
моменти.

лика
ято
ято

Владимир Илич Ленин (снимка от паспорта му през 
1917 год.)
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Отидо у погонат и обади се 
на пословоЬуту да ми даде 
работу и да ми каже ко се 
работи с машинетс. Окну 
ме ои та излеземо иадвор 
_да иошъпчемо, каже.

— Зпайеш кво — ти 
нов работник и я <кико твои 
ръководител, гребе да ти о- 

некойе раооте. Гува

Новини 

с опашка
си

бясним
се йе тека усукало та се не 

кой кво праи. Не мо
жеш да събереш тройни,а 
койи си оратс и живую. За 
све йе крив директорат. Ли 
си чул — рибата смърли од 
главуту. Йоще два-три месе 
ца че буде рсизборност. Ни 
йе неколко душ, а млото 
работници су на нашу стра 
ну с.мо решили да га дек- 

та да се опраие 
дека

знайе
Радио

Както узнаваме от 29 ноември т.г.^ще 
започне по Радио Ниш предаване на оъл- 
гарски език. За тази цел много притежатели 
на радиа и транзистори вършат поправка на 
същите и ги приспособяват за „гълтане’’ иа 
Ъ (ерголеми).

Урежда: Д. Йотов

у ПРОЦЕП немо от ува 
работете. Зпайеш ли 
два месеца не смо при мили 

И затова
■ п

че пазишплат у. __ 
уз кога че си. Ако поведи-

пийе и ловедемо новога 
директора и ако си ти ^уз 

за тебе че буде добре

_ Ти си са дошъл на ра
боту и йон! нс зпайеш кво 
се ирайи при нас. 
йсш кой 
кой кикъв йе. Е, това че ти

ПЛАЧЕ МИ се пелия йе- 
дъп приятел: Манчо, тамъи 
иамло .работу и ноче да ра
ботим и че се майиням. Ре- 
шил сам да си . идем. у село 
и да си ванем плугат у ру- 
Ьс — държавна работа пе- 
йе за мене.

— Полък, Петко, нс вра
ти тека че те чучйе покой 

да те иаошкаю. Забо 
вари ли кико тражимо род- 
нине та те йсдва учушкамо 
да работиш а са че се май- 
ипяш, — вану да га иедеп- 
суйем.

— Све знам, Манчо, ама 
вечнма не могу да издър
жим, до гушу ми йе дошло. 
Опрел йе нож у кошчину и 
нема мърдаше. Йоще пър
вият дъи ка отидо на рабо- 
ту окну ме директорат. „За 
твори врата, рече, па седи!“ 
Седо я у меку -вотел»у, коле
на ми клецаю оди стра, ди
ректор ме ока на разговор, 
нейе шала.

Лекарство

Лекарството за язва па Сотиров от Бо- 
сплеград намери добър прием сред общес
твеността.

Някои предприятия веднага си изпрати- 
ха поръчка за да лекуват и неликвидността.

МОНе зна-
кво ти мисли и нас

— може ютре друЬи ден да 
те преместимо и на по-уба- 
ву работу. Ама ако си уз 
директоратога — за тебе ра 
бота нема да има. Че се съ- 
беремо, наща економска йе- 
диница и зачас че те иска- 

Поразмисли

я кажем, я сам тува дирек- 
20 године. Сва-тор вечнма

знам кико лише и квокога
ми мисли. Има йедна група 
баш у твойето оделеше коя 
йе против мене 
тия що су около 
ши че се пазиш. Я знам де
ка оня йоще денъска че те 

съкаю против

истина и против 
мене. ОдЕлектрификация

„ЩЕ СВЕТНЕ И В ЗАБЪРДИЕТО" про
чел един читател миналата седмица в ^Брат
ство” и го отхвърил:

— Бре, изпратили ми вестник от 1961 
година...

вишак.рамо
кво сам ти казал — завърте 
ми ои с пърс па ме одведе 
при машинуту та ми пока
за кво да работим.

Цел дън работи и би гла- 
в\г \:з кога да се примъкнем. 
Лъко би било ка би я знаял 
кой че излезне озгор. Е, за
това. Манчо съм решил да 
си идем у село та да нема 
никой ни озгор ни оздол.

скау да те 
чене. Че гледаш с ши мло- 
го, млого да немаш работу. 
Настрану си седи та да си 
будеш миран. А ако те мло
го декну и ако орате про
тив мене, че дойдеш да ми 
кажеш кой води орото у 
вашият погон. я Би знам, 
ама мс стра да не су сеКултура

Старите седалки от Дома на култура 
изхвърлиха, защото скрибуцат. Дадоха 
във Висок. Нека там скрибуцат. . .

Сам да си шийем, сам 
си пийем, що кажеше Ку- 
рилото. бог да га -прости:

дапроменили.
Я добре запомни кво ми 

каза директорът и ли зна- 
йеш нийе смо народ кой 
пощуйе влас и бео--реишд 
да прайим ко ми он каже.

ги
А със здравйе 
Манча с.р.

Млекопрерабо.тване
В Босилеградско започват да организи

рат млекопреработването само през есента 
когато млякото секне. През пролетта проу
чват димитровградския опит.

По идея на М. Мл.

СЛЕД КОНГРЕСА 

НА КУЛТУРАТАРедакцията на

»БРАТСТ&0«
приема поръчки за 

реклами — честитки 
за броя от 29 ноември 

— Деня на Републиката

Обезпечете си място 
във вестника навреме.

— Ето, започваме залата в 
която ще се състои симпо
зиума на българската наро 
дност.

*

ЛА


