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Комунистите на Сърбия са най-отговорни за равно
правието на народите и народностите в Републиката

— Встъпително

Съвместно заседание ——ЦК на СКС и Председателството на

В ТОЗИ 
БРОЙ:

Ш1 Тито на 80 
годинислово на Велимир Матич _ па самоуправителни отноше 

ния и укрепване върху тия 
основи решаващата роля на 
работническата класа и на 
всички трудещи се във всич 
ки обществени отношения, а 
така и в междунационални- 
те. Съюзът на комунистите на 
Сърбия също така принцип
ното си определяне свързва 
шс с усилията за осигурява 
не на равноправие 
народите 
във всички области на обще 
ствения живот считайки то 
ва, както и борбата против 
национализма, условие за ук 
р-епване на единство в Соци 
алнстическа република Съ-р- 
бия и в Югославия, условие 
за развпте па доверие, раз
бирателство и солидарност 
между народите и народносн 
тите, които живеят в тях. Са 
моуправлеиието и социалис
тическата демокрация, про
дължи Матич, са условие за 
национално равноправие в 
Сърбия, както това са впро
чем условия и в Югославия. 
В това отношение няма и не 
може да има никакво колеба 
ние, зачцото в една недемок 
ратическа Югославия пито 
един народ и народност, пи 
то пък сръбския народ,. не 
биха могли да защитят свои 
те национални нрава.

Изхождайки от убеждени 
сто, подчерта по-нататък Ма
тич, че числящите ос към 
по големите народи са най 
отговорни за правилното раз 
питие на между национални 
те отношения. Съюзът на ко 
мунистите на Сърбия при то 
ва счита, че комунистите на 
Сърбия като числящи се 
към най-миогочислената на 
ция са най-отговорни за оси 
гуряваис па действително ра 
впоправме на народите и на 
родиостите в Социластичсс- 
ка република Сърбия и в бор 
бвта против великосръбскня 
национализъм. Застъпвайки 
се за равноправни междуна 
циоиални отношения в Соци 
алнстическа република Сър 
бия, което е неразривно от 
определението за такива в 
Югославия, Съюзът на кому 
пистите правеше усилия от 
Сърбия да се свали хипотека 
та на централизъм \и велико 
дъджавис.

След като подчерта, че пко 
иомическото равноправие е 
изходна и основна предпос
тавка за действително и ця 
лостно равноправие на наро 
дите и народностите, Матич 
говори за провеждането на 
политиката за по-бързо раз
витие на Косово н на остана

Завчера в Белград се про 
веде съвместно заседание на 
Централни комитет на Съю
за на комунистите на Сърбия 
и Председателството на Ре
публиканската 
ция 
съюз.

-------- Стр. 2
III! Речта на 

Тодор Сла- 
вински

комунистите, Социалистичес 
кия съюз и останалите 
алистически

този въпрос до голяма степен 
зависи насоката на нашето 
цялостно ангажиране, а иизхо 
да на борбата против иациона 
лизма. Съюзът на комунисти 
те и Социалистическия съюз 
тряб ва да бъдат оная сила, ко 
ято с борбата за своята прог
рама и с постоянната си ак
ция в икономическата и об 
ществена област, в култура
та и политическия живот, а 
не само с реагиране на екс
цеси, изключва 
на национализма. Борбата за 
провеждане на национално 
равноправие Съюзът на кому 
нистите на Сърбия,

соци
сили в Сърбия 

показват към сложната 
блематика

про
на междунациона 

отношения. Нашето 
намерние е досегашната прак 
тика и сегашното състояние, 
резултатите, както и слабос
тите съпротивите и непосле 
давателностите да анализира 
ме и да утвърдим следващи 
те стъпки в тази област, зая 
ви Велимир Матич.

Същевременно искаме още 
веднаж да потвърдим наши 
те принципни 
по нацоналния въпрос и да 
определим положителна про 
грама за нашето бъдещо анга 
жиране. Убедени сме, че от 
яснотата на становищата по

конферен- 
на Социалистическия 
Председателств\пващ бе 

Марко Никезич. 
се осъществяването на поли
тиката на национално 
ноправие. Встъпително 
по този въпрос 
председаталят на Комисията 
за междунационални отно
шения при Централния коми 
тет Велимир Матич.

Нашето определение този 
въпрос да 
съместно заседане подчерта 
Матич, е израз на постоянна 
та грижа, която Съюзът на

лните

Обсъжда ------- Стр. з
НО Бой ще по
следва
»Т  ъргокооп«? 
-------- Стр. 4

между 
н народноститерав-

слово
произнесе

действието

определения
според

думите на Матич, както и це 
лият Съюз на <КУ

разглеждаме на
§§ За кого го

ри Райх- 
стагът?

гославскпте 
комунисти счита като нераз 
ривна от борбата за развитие

По следата ЖУРНШОЪТ 4 ' Вй| Стр. 5на нежеланото
Репортаж 
ш Братство в 

планината 
-------- Стр. 7

Чухме преди около седмица следно-

Директорът на „Циле“ в Димитров
град, за когото вестниците и радиото 
съобщиха, че е заподозрян в злоупотре
ба на поста си, е попречил на 
журналисти да вземат някои информа
ции в предприятието му. При това се е 
отнесъл към тях не чак дотам изиска-

В случая постъпката е чист акт на 
спъване на един работник да си изпъл
ни задачата.

Разбира се, този акт не подлежи на 
наказателно преследване, защото 
налистът, в случая, е само гражданин 
— страна, на която могат и да не се да- 
дат исканите информации.

Но това е когато журналиста гледа
ме формално.

По-иначе стои работата, ако в него 
гледаме личност — член на това обще
ство, чиято професия между другото е 
и задължение да тласка развитието 
обществото ни напред — чрез хвалене, 
когато има да се хвали, чрез критика, 
когато има да се критикува, чрез комен 
тиране на явления, които искат по-голя- 
ма яснота и пр.

Постъпката па директора на „Циле“ 
споменаваме тук, не да изказваме въз
мущение или да му отмъщаваме, зарад 
незачитане на журналистите. Напротив 
използваме я само като повод за писане 
на тия редове, защото не само той по
стъпва така.

Ето, Републиканският съюз на жур
налистите само преди десетина дни кон 
статира следното: В републиката в по- 
следно време някои среди се опитват 
да упражняват натиск върху журнали
сти и редакции, които критически, исти 
иски и обективно осведомяват за съби
тия, за състоянието в някои колективи, 
организации и пр. Тия явления се при

дружават от: отказване да се дават на 
журналистите информации, анулиране 
на икономически ангажименти и анга
жиране срещу журналисти на органите 
на преследването от страна па някои 
в общините.

Въз основа на тези констатации сс 
заявява: Не искаме никакви привиле
гии като професия, пито защита от на
казания, ако сгрешим... но искаме да 
ни се даде възможност за безпрепятст
вена журналистическа работа и да бъ
дем третирани като равноправни граж
дани, когато сгрешим.

Значи не само директорът на „Циле“ 
е такъв. Напротив, както се вижда от 
посочения текст, мнозина „силни 
деня“ из републиката не довиждат оно
ва истинско призвание на журналиста, 
когато в написаните редове видят себе 
си или някой свой оиекун или патрон. 
Тогава те са склони да одумпаг, да зло- 
словят и дават нсотговорни и непрове
рени изявления пред официални фору
ми и обикновени компанийки.

И защо?
Журналистът никога няма нищо 

против личността па човека в това об
щество. ако той е, така да сс каже, па 
мястото си. Даже и когато някой се 
провини, сгреши, постъпи както не тря
бва — и тогава журналистът няма ни
що против него, но против онова в дея
нието му, което пречи на обществото и 
развоя му.

Ето, затова пишем тези редове — да 
кажем, че журналистът е само член на 
обществото пи, борец за неговия развой, 
а не враг.

Впрочее и враг е, но на онова, кое
то с отживелостга си, или реакциошю- 
то и мудното ни връща назад, или ни 
задържа в устрема към възход.

то:

двама

Срещи
ЙН Човекът от 

биография
та на Геор
ги Димит
ров

НО.

жур-

на

Стр. 8
ЕШ Бранно Чо- 

пич специ
ално за 
„Братство“

-------- Стр. 9
Фоторепор-

таж
НУ За Петро- 

вац на Ад- 
риатика

-------- Стр. 12

на

М. Н. Нейков (На 2 стр.)



на Сърбия са най-отговорни за равноправието
в Републиката

Комунистите
народите и народноститена ако пряко се включат в разис 

кваиията за феномена на на 
ционалното, 
то обективно и всстраино ос 
всдомяваие за събитията, осо 
бено когато става дума за 
многонационални среди, и с
борбата против национализ 
ма, преди всички в своята на 
ция. в по нататъшното разви 
тис на средствата за информи 
ране трябва да се обръща 
специално внимание на раз- 
вигието и подобряването на 

за информиране 
па езиците па народностите

саподчерта смищо така че 
необходними много повече 
взимни преводи, гостувания, 
срещи и прегледи.

Говорейки за ролята на сре 
летвата за осведомяване в та 
ЗИ област, Велимир Матич 
каза:

Сърбия и в селскосто- 
области, тяхното по 

нбшеиие
ликабва да се имат предвид ог 

ромните трудности, 
всичко от материално и кад 
рово естество.

Обстоятелствата, че народ
ностите предимно живеят в 
изразително неразвитите

Социалистическа репуб

(От 1 стр.) но и със своепапски
ложение по от 
заемането, жизнения уровен, 
задоволяването на техните 
нужди във всички видове оо 
,що потребление, включител 
но и потребите за национал 
мо равноправие, ги прави 

по-сложни. Това показ- 
данните, че например 

на Косо

преди налите недостатъчно развити 
области в Републиката. 1ои 
прецени, че въпреки забеле
жителните промени осъщес 
твенн в развитието 
области, в конто живеят и 
мн.огобройии народности, тря

на тези час
информира 

от кол„Средствата за 
не трябва много повече

досега да тълкуват по
да следят събития

ти на
още кото

лнтиката и
та в межлуиациоиалните

Тази своя функция 
ще осъществяват най-добре

ват и
националния доход

и половина път по- 
отношение на юго 

три пъти по- 
по отношение на сръ 

как

Тодор Велчев назначен за 
директор на Братство

— Асен Лазаров отива на нова длъжност

ОТ-во е три 
малък по 
славския и с

средстватаношеиия.
те-малък

бското средно равнище.че в половината
■

то и това, 
общини заетостта се движи 

на сто от общияот 0,5 до три 
брой население. Подобно е 
положението и в неразвити 
те общини 
Южна Сърбия, в които шок 
рай сърби живеят мюсюлма 

, албанци и българи. Раз
бира оо проблемите па израз 

еднакво се отразя 
ват и върху краищата в кои 
то живее национално хомо- 

към тях

в Саижак и в

ни

витостта

генно население и 
също.трябва да ое отнасяме 
със същото внимание.

Следователно, решаването 
на проблема за неравитост- 
та трябва дъ бъде трайно и 
дългосрочно задължение на 
Социалистическа република 
Сърбия.

Спирайки се върху разви
тието. на културния живот 
на народностите в СР Сърби 
я Матцч между другото заяви, 
че ое развива издателска дей 
ност на всички езици на на 
родностите. Обаче иеобходи 
мо и по-нататък да се раз 
ширява и стабилизира мате 
риалната основа за развитие 
на образованието и култура- ,, 
та, докато учебните програми 
трябва още повече да допри 
насят за задълбочаване на 
братство е единството. Матич

Тодор Велчев, роден през 
1921 године в Славния, Дими 
тровградско. Обществено-по 
литически. деец. Избиран за 
член на Околийския комитет 
на ЮКП в Димитровград и 
Пирот, председател на Околи 
йския народен отбор в Дими 
тровград, зам. — председател 
на Околийския народен от
бор в Пирот, зам. — предсе
дател на Стопанската камара 
в Ниш, околийски прокурор 
в Димитровградска околия и 
др. отговорни постове.

Асен Лазаров, роден през 
1923 година в Горна Лисина, 

ОбщественоБосилеградско.
-политически деец. Избиран

на Околийскияза секретар 
комитет на ЮКП за Босилег
радскс, пръв редактор 
на в „Глас на българите в 
Югославия“, редактор на в. 
„Вранске новине“. Понастоя 
щем е редактор на предаване 
то за българската народност 
в Радио-Ниш. Запознаване с проблемите — Л. Перович в Димитровград

Тито на 80 години
>

ЩйГОДИНИ НА ИСТОРИЧЕСКИ
ПРЕЛОМ

щ
1939 година, казва че дото
гава не познавал другаря Ти 
то, макар че е чул за него
вото име.

„Когато Миха Маринко от 
кри съвещанието и даде ду
мата на непознатия 
— спомня си Блажо Йовано- 
вич — става ми ясно. че мо
ите предположения не са то 
чни. Разгърна грижливо под 
вързани бележки и започна 
да чете. Едвам когато в е- 
дин момент спомена как 
разговарял с Димитров, ста
на ми ясно, че слушам думи 
те на генералния секретар“.

Именно все до този 
мент Блажо Йованович, кой

И докато положението в 
Партията полека се урежда
ше, положението на нейното 
ръководство извън страната 
ставаше все по-тежко. Труд
ностите произлизаха от схва 
щанията и оценките, които 
Коминтерна даваше за ЮКП 

Известните Сталинови чие 
тки през 1937 година бяха 
в пълен разгар. Тогава бяха 
арестувани повечето югослав

скн комунисти, изтъкнати 
партийни дейци, които по 
това време пребиваваха в 
Москва. Под обвинение, че 
са империалистически шпи
они някои от тях бяха дори 
и разстреляни или просто бе 
зследно изчезнаха. Между 
тях бяха Филип Филипович. 
Стйепан Цвиич, Коста Нова 
кович и много други.

другар

Др. Тито 
през 1942 .г

НОВО РЪКОВОДСТВО е
Познавайки добре действи 

телното положение в Парти
ята, Йосип Броз се стараеше 
да докаже на ръководители 
те на Коминтерна, че е пог
решно партията в страната 
да се отъждествява с поло
жението в нейната емигра
ция и че обвиненията — че 
ЮКП е пълна с империали
стически шпиони е неточна. 
В противовес на тенденции
те за. разпускане на ЮКП, 
Тито искаше нейно ръковод 
ство да се образува в стра
ната.

Въпреки че беше пред твъ
рде тежка и отговорна за
дача, Тито успешно пристъ
пи към създаване на ново 
ръководство на Партията в 
страната. Тази задача той 
можеше бързо и успешно да 
реши и затова, че в затво
ра, а и по-късно, се беше за
познал с мнозина известни 
партийни активисти.

В спомените си печатани 
във вестник „Комунист“ Бла 
жо Йованович, който участ
вувал на партийното съвеща 
ние в Шмарна Гора през

нейното освобождаване от 
отрицателното наследство на 
миналото. Същевременно с 
това бе отстранен дотогава
шния раскол между Партия
та и нейното ръководство, 
което с това че се намираше 
извън страната, не можеше 
да върви в крак с Партията 
и с прогресивното движение 
което все повече укрепваше.

Новото

ртия и беше носител на най-
прогресивното, което се размо-
виваше в процеса на револю 
ционната борба. Преди вси
чко

то в една кръчма на път за 
съвещанието седял до другарят Тито принадл0 

жеше към поколението юго*
АРУ-

гаря Тито мислил, че се ка-
славски комунисти израстна 
ли от редовете на работни
ческата класа

сае за партиен куриер от чу
жбина.

Формирането на ново 
ководство в страната пред
ставляваше извънредно круп 
но събитие на партията и на

и което още 
през 20-те години решител
но се вдигна против фрак
ционната дейност в ръковод 
ството на ЮКП.

ръ-
ръководство и по 

състава си и идейните си и 
политически концепции, бе
ше израстнало от самата Па Неговата
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Изказване на Тодор Славински

Усилията да се насочат нъм стопанското развитие, 

защото е основно за живота на хората
В началото той заяви, че инициативата за съвмест

но разглеждане на проблемите от страна на ЦК на СКС 
и Председателството на РК на ССРН 
едно обстойно обсъждане на проблемите на народностите 
ще премахне мненията, които не са масови, но съществу
ват че малките народности и техните проблеми се пре
небрегват.

само 270 души заети в стопа 
нството, в Бабушница с 3,8%, 
от което 2,2% за българска
та народност. Националният 
доход на глава от население 
то в тези общини е с 50% 
над републиканското равни 
ще. Такова е положението и 
в областта на бюджетното 
потребление — 39% от рспу 
бликанското равнище.

Особено наболели

бушнишка и Сурдулишка 
община. Този проблем на 
изселването с още по-трево- 
жен_ когато се има предвид, 
че прирастът на население
то в тези общини е под рав 
нищото в Републиката, а 
смъртността значително над 
републиканското равнище. 
Сериозен проблем са и стар 
чсските домакинства. В тези 
райони има и други пробле
ми, обаче ние считаме, че 
вниманието на СК и на ССРН 
през следващия период тря
бва да бъде насочено към

Искам да кажа, че ние 
не бягаме от това да разре
шаваме и другите проблеми. 
Обаче усилията на общините 
и на републиката през след 
ващия период трябва да се 
насочат към стопанското ра 
звитие, защото е основно за 
живота на хората там. Годи 
ни наред те искат работа, 
пътища, ток, организирано 
здравеопазване, а ние не сме 
в състояние да им го дадем. 
Ние не искаме специални ус 
ловия за тези краища, извън 
условията, които имат дру
гите неразвити райони в Сър 
бия. Обаче считаме, че досе 
гашната политика към нера 
звитите райони в Сърбия не 
е била достатъчно ефикасна.

Накрая той каза: „Насто
яваме в решенията да се на 
блегне и върху преразглеж
дането на политиката на ре 
публиката към неразвитите 
и върху преразглеждането 
на мерилата, според които 
се установява степента на не 
развитостта в републиката. 
Трябва също да се види има 
ли възможност за осигурява 
не на допълнителни средст
ва, в рамките на съществува 
щата обремененост на стопа 
нството, за ефикасна помощ 
в развитието на тези райони.

е за похвала и че

блем„СГаДбТьлВгарТск1хае н^одн^ ИК<™СК™

„Едвам в социалистическа 
бяха

са въп
росите за пътищата в общи 
нмте с население от българ
ска народност, а също и слс 
ктрификацията на селищата, 
особено в общините Босиле 
град и Димитровград. Спо
ред данните в тези райони 
пътищата от IV разряд със
тавляват 68,5%, а асфалтови 
те само 6,9% от цялата мре- 

| >ка. Сериозен е проблемът за 
пътя Власина Оклуглица — 
Босилеград, който, въпреки 
многото следвоенни години, 
още не -е построен. В Боси- 
лсградска община са електри 
фицирани 22,6% от жилища 
та, а положението в Димит
ровградска община не е осо 
осно по-добро. Затова хората 
от тези райони търсят сред
ства за препитание в разви
тите краища. Традиция е — 
каза той — младежта да про 
дължава образованието си, 
в резултат на което от бъл
гарската народност има сто 
тнца лекари, инженери, пори 
сти, икономисти, учители и 
друга професии, между ко
ито значителен брой научни 
работници и хора на нзкус 
твото. Те работят почти във 
всички републики.

Преселването на населени 
сто от тези райони е масово 
и тревожи като се гледа от 
политическо становище. От 
24.464 жители през 1948 го
дина, населението в Димит
ровградска община е намал 
яло през 1971 година на 
16.377 жители, а в Босиле
град, къдего също живее бъл 
гарско население от 27.709 
през 1948 година в 1971 годи 
на е имало 17.321 жители. По 
добно с положението и в Ба

вити райони — в общините 
Босилеград, Бабушница и 
Сурдулица. Така 
съдбата на 
ние, което живее в неразви 
тите райони на Сърбия. Зае 
тостта в тези общини е мал 
ка. В Босилеград е 3,5%

Югославия създа
дени условия тази народност 
да участвува равноправно в 

социализ
ма в СРС и заедно със сръбс 
кия народ и другите народ
ности да изгражда единна 
социалистическа общност. 
Но районът който 
българската

те споделят 
другото населе-изграждането на

ускоряване на стопанското 
развитие на слаборазвитите 
райони, т.е. и на районите, 
които населяват народности 
те, защото тяхното пълно ра 
вноправис в СРС трябва да 
произлиза и да се осъществ
ява на първо място посредст 
вом ускорено развитие на 
материалната база.

Сега това е основният про 
блем, който, за съжаление, 
се решава бавно, макар че 
от неговото зависи разреша 
ването и на другите пробле 
ми. Иначе е въпрос дали 
Димитровград, Босилеград 
Бабушница и другите ще мо 
гат да разрешат въпросите 
за средното образование, учи 
телските кадри, педагогиче
ски институти и проблема за 
двуезичността, ако липсват 
материални средства и кад
ри.

т. с.
населява

бенародност IIмежду най-слаборазвнтите 
СРС. Може да се каже, че не . ..
е имало никакво стопанство, & | I ъ

дребно занаятчийст- 4 — \
во, неразвито земеделие и жи "Г 
вотновъдство. Благодарение

в

освен

на усилията в слсдвоения пе
особено в периода 

1957 до 1969 година бяха
риод
от

забележителнипостигнати
икономически успехи, специа 

в Димитровградска общ 
ина. Макар че някои данни са -
АНО

изнесени, ще кажа, че от 1957 
до 1969 година в тази община
са инвестирани към 5 мили
арда стари динара от което 
около 4 милиарда за стопан
ско развитие. Ефектът от те Впрочем каква е целта на 

решенията, които не могат 
да се осъществят. Като об
съждахме проблемите на бъл 
гарската народност на съв
местното заседание на коми 
спите на ЦК и на Председа 
телството на РК през юни 
1970 година, ние приехме до 
бри и конкретни решения. 
Те бяха приети и от секрета 
риатите на тези форуми. Но, 
от това, което бяхме решили

зи вложения е положителен.
защото националният доход
на глава от населението днес
възлиза на около 400 хиляди
стари динара, а заетостта
— на 17Д процента, което е
близо до републиканското
равнище.

Все пак, две трети от насе
лението на българската на
родност живее в слабораз-

с осъществено много малко. 
Разбира се, има обективни 
причини”.

Славински по-нататък ка-дейност, която особено наме 
ри израз през 1938 година и- 
маше решаваща роля в бор 
бата против всякакъв вид 
фракционна дейност.

Преценявайки, че масови
те арести през 1935 и 1936 
година са нанесли тежко по 
ражение на Комунистическа 
партия, профашисткия ре
жим можеше да установява 
съюзи с Хитлер и Мусоли
ни. Безсъмненно Стоядино- 
вичч, а по-късно и Цветко- 
вич знаеха антифашисткото 
и свободолюбиво настрое
ние на народа, по бяха поч
ти убедени, че няма органи
зирана сила, която може да 
поведе масите към открита 
разплата с такава капитулан 
тека политика.

за:

Заседание иа Централния комитет на СКС
ДВЕ ТЪЛКУВАНИ

ПОЛОЖЕНИЕТО НА РАБОТНИЧЕСКАТА 

КЛАСА В СЪРБИЯ
Канцлерът на Третия Райх 

Адолф Хитлер в началото на 
1938 година даде изявление 
за югослаоския печат, под
чертавайки, че фашистка 
Германия желае „Югославия 
да бъде силна, 
бодна“.

Разкъсвайки съюза с Чехо 
Словакия и Румъния и изоб
що опората върху тези дър
жави, които обединени биха 
могли да окажат съпротива 
на германския фашизъм, кра 
лекото правителство 
ше, че ще успее в страната 
да поддържа мир и ред и бе 
зпрепятствено да пактира с 
фашисткия Берлин и Рим.

Обаче на 15 март 1938 го
дина на северната 
на Югославия се появиха фа 
шистки танкове.

Същата нощ бе 
възвание на ЦК на ЮКП, ко 
ето бързо се разспространя- 
ваше из цяла Югославия — 
често преписвано и на ръка. 
Това възвание 
предателската външна поли
тика на тогавашното прави-

мощна и сво- — това е тема на Четвъртата конференция на 
СКС, която ще се проведе на 25 и 26 април в Бел
град. — Членове иа СК с по-малки заплати от 1 юли 
ще плащат по-малък членски внос

Четвъртата конференция 
па Съюз на комунистите иа 
Сърбия ще се проведе па 25

заседание под председателс
тво на Марко Ннкезич:

На предстоящата четвърта 
конференция 
на Сърбия ще обсъждат по
ложението на работническа 
та класа. Специална работна 
група с подготвила тезиси, 
въз основа на конто ще ое 
водят едномесечни общопар
тийни разисквания.

Централният комитет взе 
и решение за намаляване на 
членския внос в Съюза на ко 
мунистите на Сърбия. Спо
ред това решение в бъдеще 
два на сго от заработката 
ще плащат само членове на 
СК, чиито месечни приходи 
са по-големи от 2.000 динара. 
Членове на организацията, 
които заработват по-малко, 
ще плащат по-малък членски 
внос. Това изменение влиза 
в сила иа 1 юли т. г.

ПОЛИЦИЯТА ПРЕДУ
ПРЕЖДАВА

комунистите

п 26 април в Белград. Това 
реши Централният комитет 
на СКС, на завчерашиото сн

Полицията разполагаше с 
данни, че от края на 1935 до 
март 1936 година са аресту
вани 950 комунисти. През 
затворите същевременно са 
минали 2.000 комунисти и 
осъдени 1000.
Министърът на 
Корошец изпращаше твърде 
окуражаващи отчети на ре
жима. Обаче иа близките си 
сътрудници той говореше, че 

голям брой арссту-

счита-

СТОПАНСКО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО С НРБграница

полицията
пото на СФРЮ в НРБ Дани 
ло Николич, представители 
на стопански оргаиизаци от 
територията па камарите в 
Ниш и Зайчар.

В разговорите бе изтъкна
то, чс възможностите за сто 
кообмен про «през тази годи
на възлизат на около 100 ми 
лиоиа долара и то в област 
га иа металната, слсктропрн 
мншлсността, каучуковата и 
дървообработващата проми 
шленост.

печатано В Основната стопанска ка 
мара в Ниш миналата сед
мица сс водиха 
по възможностите за стоко
обмен с Народна република 
България през тази година. 
В разговорите участвуваха 
заместник-секретарят за ико 
помичсски отношения с чу
жбина при Съюзната стопан 
ска камара Ллександар То- 

/, мич, завеждащият икономи- 
4 чсски въпроси при Посолст-

разговори

посочваше толкова 
вани
говори, че 
тията е масова 
да бъдат решителни в раз
платата с комунизма.

и осъдени комунисти 
работата на Пар- 

и че трябвателство и че страната е про
дадена на Хитлер и Мусоли
ни. Партията предупрежда
ваше, че се отварят вратите (СЛЕДВА)фашистктие завоеватели.иа
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Динарът ли е по-снъпЕлектрификация

Кой щв последва „Търгонооп“? от
ос махнем”. Това

работнини, от к.»™ "»
тежко.

селата, ще 
е просто голословие на засе 

Никой нс може да се

неговите хора са имали пред 
вид, че живеят от динара на 
това население, или чс имат 
свои магазини по селата, ко 
нто трябва също да електри
фицират.

Но не само „Търпжооп” 
има нещо по тия села. Земе 
делската кооперация, здрав
ният дом, училищата, „Услу 
га” и редица други — имат 
или помещения там, или по 
един или друг начин си пра 
вят дохода от контакти с 
това население. Не считат 
ли, че е редно да поотедлят 
НЯКОЙ II Друг МИЛИОН ОТ СВО 
ите доходи да последват при 
мера на „Търгокооп”.

Чуваме, че имало и таки
ва изказвания: „Що да дава 
ме. Ако не им трябваме по

Неотдавна в този вестник 
можехме да прочетем, че тър 
говокият клон на коопераци 
ята, наречен „Търгокооп е 

населението от Дими- 
милиона

гнат.
махне току тъй, защото се 
знае редът. По-добре е 
сто такива празни и заядлн- 

нзказваиня да ос обмисли 
въпросът как да се помогне 
на населението.

в ме-
Топа се съобщава с доклада на инспектора по 

бе обсъден от отборииците
дал на
тровградско осем 
стари динара помощ за елек 
трификация на селищата.

труда, който неотдавна 
на общинската скупщина.

обаче четем и за други поразяващи

ви

В доклада
Постъпката на „Търгоко

оп" не можем да наречем 
другояче освен благородна 
и заслужаваща признател
ност. Десет милиона е голя
ма помощ за бедното населе 
ние от неелектрифицираннте 
села и ще му свършат много 
работи. Но все пак тази по
мощ е недостатъчна, зашото 
трябват стотици милиони да 
се завърши започнатото.

факти.Може би с място да попи
таме и следното: Нима работ 
ииците от предприятията, ко
ито много пъти досега са да
вали по надннца-две за по
добни акции, този път ще 
си замълчат. Нали трябва, 
да се електрифицират пре
дели, от които са слезли във 
фабриките, тъкмо защото с 
нямало ток и работа там?

Например:
Само гумарата има специализирана служба по 

(опазване на работника от неща- 
тази служба къмохрана на труда 

стие), а другите са приключили
компетенции на някой служещ.

В предприятията (в доклада се 
ле“) има неосигуреии машини, които всеки момент 
могат да повредят работещия с тях. При това на 
тези машини работят и млади, скоро приети хора, 
част от които вече се е повредила.

Въпреки това машините продължават да рабо- 
устройства. А ръководните (пак

други сочи само „Ци-

М. Н. Нейков тят без предпазни 
се сочи „Циле“) не са даже осведомили самоуправи 

забележките на инспектора илиНаселението е решено да 
събира пари, да отделя от за 
лъка си, дето се казва, 
докато събере всичкото, ще 
мине доста време. Значи по
мощ, колкото и да е малка, 
е добре дошла, защото ускор 
ява идването на тока.

Наясно сме вече, че изгле
дите да се помогне с много 
пари от някой голям фонд в 
републиката са 
Не на една врата са чукали 
досега общинските ръководи 
тели — безуспешно.

И щом е така (а така е 
и за всички други райони), 
пътят е ясен — собствени си 
ли и средства!

„Търгокооп” даде пример 
с осемте милиона. Може би

телните органи за 
института по охрана на труда, нито работническият 
съвет се е сетил сам да поприказва за това след ня-Заловени контрабандистино
коя повреда.

Ето, така е записано в доклада.
Сега остава да размислим, защо е това престъп- 

живота на работника?но равнодушие към
Не вярваме, че директорите и другите там го 

правят това умишлено. По е за вярване, че динарът 
не стига за всичко и се пести върху заплатите, вър-

запалкм на гас — и 245 чиф 
та копчета за ръкавели (мъж 
ки ризи). Търговецът Явуз 
Аднан признал веднага, че 
стоката е негова. Стойност
та на стоката изнася 65.000

На граничния преход Гра 
дина на 28. февруари и 2. 
март 1972 г. бяха заловени 
двама контрабандисти.

На 28. февруари около 1 
часът през нощта е присти
гнал турски рейс с номер 
16-АУ-524, който управлявал 
Емрал Адем Ценгис. Освен 
него в рейса се намирал и 
Явуз Аднан, търговец от Ис- 
тамбул. На въпроса на дежу 
рния митничар дали има не 
що да декларира, същият дал 
отрицателен отговор. Обаче, 
при проверката, в простран 
ството за съхраняване на ре 
зервни гуми, са намерени: 
4303 метални гривни за дам 
ски ръчни часовници, 448 за

ху материала и — разбира се, върху ония меропри
ятия, които трябва да пазят живота на човека при 
работа му.

Знаем от по-рано, че предприятията се оплаква
ха от „безбожната скъпотия“ на курсовете по охра
на труда, на разните сертификати и специални пре
гледи на машините от страна на Института по ох
рана на труда. Сигурно тази скъпотия е причината 
да се постъпва така.

Но и така да е, оправдание няма, защото никой 
няма право да пести върху човека, който прави ди-

д. по преценка на митница
та Стоката е конфискувана 
а Аднан е глобен с 15.000 д.

На 2. март 1972 г. по също 
то време в леките кола „Мер 
цедсс”, собственост на тур
ския гражданин Гелик Ха- 
сан, работник в Берлин, Мит 
ничарите намерили скрити 
465 магнитофонни ленти с 
касети. Същият е глобен с 
2.000 д. а стоката му е кон
фискувана.

нищожни.

нара.
Може би цярът е в друго — Институтът, Бюро 

работна ръка и предприятията да пообединят сред-А. Д.
ства за нужните курсове и други мероприятия по 
охрана на труда. Така ще спасят много ръце, които 
иначе ще бъдат отнесени от машините — ако дина
рът (така излиза) ни е по-скъп от човека.Местната общност урежда своя град М. Н. Нейков

ФОРМИРАНА .миналата го 
дина като необходимост на 
града, Местната общност в 
Димитровград за кратко вре 
ме стана лост в ръцете на 
гражданите, които искат, та 
ка самоуправително органи
зирани, да влияат и сами да 
участвуват за задоволяване 
на комуналните нужди на 
своя град. Зарад собствена
та си позиция на най-важ-

Половината от тези сред
ства ще се изразходват за 
асфалтиране на улиците, а 
половината за канализация. 
Такова е решението на Ме
стната общност. От самооб
лагането досега са събрани 
220.000 динара и вече се под 
готвят елаборати за асфал
тиране на улиците „Осми 
март“ и „Люба Алексова“. 
Планира се тази -година да 
се модернизират още чети
ри улици. Но Съветът на Ме 
стната^общност и Управител 
ния отбор на фонда за кому 
нална дейност още не са взе 
ли решение кои улици 
се модернизират. Проблемът 
е твърде чувствителен, защо 
то всяка улица би иокала да 
има предимство. Да се наме
ри задоволяващо 
наистина е трудно.

Пред тези

зиране на различни сервиси 
за нуждите на домакинства
та, калето и за нуждите на 
автомобилния транзит. За 
целта се очакват и съответ
ни акции.

Акция против рака
На 1. март 1972 г. в Дими 

тровград, здравната комисия 
при общинския съвет на Чер 
вения кръст проведе заседа 
ние и направи план за акци
ите през Седмицата на бор
ба срещу рака.

Комисията реши лекарите 
в течение на тази и следва 
щата седмица да изнесат ска 
зки на тема: Борба срещу 
рака. Ще бъдат изнесени ска 
зки във всички предприятия 

Димитровградската общи

на, а също така, ще се изне 
сат сказки за учащите се от 
основното училище и гимна 
зията.

Сказките ще се държат от 
лекарите на Здравния дом в 
Димитровград.

В течение на седмицата на 
борба срещу рака, в кино 
залата, преди започването на 
финалите -ще се прожектира 
диафилм на същата тема.

Такава мобилност 
жданите в набирането на 
средства от местното само
облагане оправдава

на гра-

инициа- 
тивата за формиране на Ме
стна общност в Димитров
град и показва, че тази са- 
моуправителна институция 
не могат да заместят органи
зации, които се занимават с 
проблемите на 
процеси подтикват 
сили към акция и 
по-бързо градът щ.е получи 
онова от което отдавна се 
нуждае — съвременни реше 
ния на едно благоустроено 
селище.

ния граничен преход към 
Средния изток градът се ну
ждае от н-еотложни градоус
тройствени решения. Плод 
на самосъзнанието на -граж
даните, че е време да имат 
канализация, асфалтирани у- 
лици съвременно улично ос 
ветление, тротоари, различ
ни сервизи, тази самоупра- 
вителна институция от само
то начало, подпомогната от 
обществено - политическите 
организации,. -- 
от Социалистическия

ще града. Тези
всички

толкова в А. Д.

решение

самоуправител- 
ни органи се поставя 
един въпрос: как да се реа
лизира приетия проект за 
канализация в града. Пър
вия етап се вече строи от 
гарата до рампата. Средства 
осигуряват трудовите органи 
зации, фондовете на Общин
ската скупщина, Жилищно
то предприятие, а половина- 
та е от самооблаган-е.

Когато са формирали ме
стната общност гражданите 
сигурно са имали предвид и 
нуждите на града за органи-

по-специално 
съюз,

тя взе замах. Трябва ли изо
бщо да се изтъква 
то на разписаното местно са 
мооблагане на което избира
телите дадоха виза за 
години и ролята, 
тази акция изигра Местната 
общност на града. Местното 
самооблагане 
450.000 годишно 
процента от личните доходи 
и два и половина на 
кадастралния приход.

още Да припомним 
лите, че през последно Нова жилищна оградана читате- 

вре-
ме усилено се асфалтират у- 
лиците. Миналата година от 
Фонда за комунална дейност 

изразходвани около 
•З-Ю.СЮО динара за асфалтира
не на улиците Седми юли, 
29 ноември, Георги Димит
ров, Христо Ботев, Моша 
Пия де, Бурелока, Момчил 
Войвода, Христо Смирненски 
Найден Киров.

значение-

пет 
която в СтРоителното предприятие „Градня” наскопо

3оат™™зепаС„ТеР<?ЖчеНтаоВГще*“ИЩНа СГраАа 33 ”“аРа-
о разработения п.адоус^ойст^н^.^УхащЖе 
на мястото на някогашния гараж „а земеделска™

щеТО™аРпаАЪЛЖИНаТа СГраАата е 20 Ю ме-1ра, а ще има партер и три етажа.

ще

осигури около 
и то два

коопе-
сто от

М. Б.
Страница 4 М. Б.
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От заседанието на ОК на СК в Босилеград Горна Любата

Акционната програма 

задължава всички
Изборно събрание на МО на СК

Разговори за 

електрификациятаОбщинският 
Босилеград прие

комитет на Съюза на 
акционна програма за дейността 

мунистите не само в организациите на СК, но и в 
самоуправителна структура на общината.

комунистите в 
на ко- 
цялата

тяване, което и в босилеград 
ската община, в отделни слу 
чан става показателно, тря
бва да се премахва с после
дователно прилагане на зако

На изборното събрание 
на местната организация на 
СК в Горна Любата, в която 
членуват комунистите от 
Мусул, Плоча и Барйе, най- 
много се разисква за кому
налните проблеми, специал
но електрификацията и изгра 
ждането на здравна амбула
тория в Г. Любата.

В започнатата акция по еле 
ктрификация .няма достатъч 
по яснота. Наистина срсдст 
ва се успешно събират, но 
все още не е ясно какво ко 
личествого ток им предлага 
мина „Трепна”, .колко семей 
ства може да се електри
фицират. Изглежда, че тоя 
въпрос все още не е уточнен.

На Горна Любата е необ
ходима здравна амбулато
рия. От Републиканския фонд 
по здравеопазване те имат 
осигурени средства от 80.000 
динара. За сега обаче кон
кретни подготовки за строе
жа на тоя обект не са пред
приети.

В отчета за двугодишната 
работа на местната органи
зация се посочва, че дейно
стта на комунистите, не е 
била задоволяваща. Особено 
когато става въпрос за раз
нообразието на работа и за 
диоциплината проявите са 
толерирани без оправдание. 
Така например единствения 
партиен клон в с. Мусул в 
отчетния период е провел са 
мо две събрания, което ще 
рече годишно по едно! Оп
равдание за това трудно мо
же да се намери, макар че 
сезонно комунистите отсъс- 
твуват от своите села.

И на въпроса за опреснява 
не на организацията с нови 
членове не е обърнато необ 
ходимото внимание. Оттук 
в тоя район, с 520 семейства 
има само 42 члена на СК! Ра 
зискванията показаха, че на 
правените досега опити да 
се превъзмогне предишното 
не единство в организацията 
все още не са успели. Това 
нещо най-много е забележи 
мо между членовете на СК 
в централното основно учи
лище в Г. Любата. Обаче без 
обстоен анализ трудно 
да се изнамерят конкретни 
отговорници за тези прояви. 
Същевременно 
че разногласието в тази орга 
низация не става в акции и 
договори, а повечето на част 
ни субективни въпроси.

За секретар на организа
цията е избран Стойн Анас
тасов, прислужник в местно 
училище, а за делегати на 
Общинската конференция на 
СК: Иван Стойчев, Анка Ва
сева, Вене Дойчинов и Слав 
ка Глигорова.

на.Гази програма представл- 
конкретна реализация 

втората конференция на 
^К-*мд. Според нея всички тру 
дови организации в община 
та ще са дължни да установ 
ят своите задачи и акции в 
настоящия и бъдещия пери
од^ Всъщност програмата на 
ОК на СК

ва на електрификацията 
общината и па

Обстойно място в програ
мата ма ОК ма СК заема ра 
звитисто на 
система в общината, а преди 
всичко на самоуправителни- 
Т2 отношения и на непосрсд 
ственото влияние на произво 
дителите при решаването ма 
всички важни въпроси.

На заседанието се изтък
на, че за реализация на та
зи програма е необходимо 
акциоино единство ма всич-

наява
строенето на 

други комунални обекти. На 
бляга се политическата

и върху по-ускоре- 
но изграждане ма пътя Про- 
мая — Рибарци.

Във връзка с изграждане
то на водохранилището в Го 
рна Лисина трябва да 
мерят взаимно 
щения.

За интеграцията е казано 
че трябва да се доведе до края. 
При това в стопанските ор
ганизации трябва да 
стигне икономическа стаби
лизация.

Необходимо 
заделено на -проблемите на 
учебното дело, 
здравеопазването.

Това са

се иа- 
полезии, ре-е единствена ак- 

ционна и политическа 
форма за
най-актуалните проблеми в 
босилеградската община.

В тоя

плат
разрешаване на

кп комунсти, с ясно опреде
лениважен и твърде об

стоен документ, с оглед на 
трудното

критерии за диферем-се по-
цнране.

Тази програма ще бъде 
представена за разглеждане 
па. всички обществено-поли
тически организации в общи 
мата. Окончателно тя ще бъ
де приета от. страна на Об
щинската ко-нференция на 
СК.

икономическо по- 
на общината първо 

степенно значение се дава 
за решаването на стопански 
те въпроси. Защото именно 
тоя

ложение внимание с

културата и
момент обуславя усъвър 

шенствуването на обществе
но-икономическите

въпроси, които 
единствено могат да се ре
шават с конкретни и 
ни акции, в които 
отговорност имат членовете 
на СК.

В програмата на ОК на СК 
важно място заема решава
нето на проблемите за жиз
нения уровен на заетите и В Босилеград ое проведе 
премахването на неоправда- заседание на местната пар
ните социални разлики. Из- тнйна организация, на което 
тъква се, че е необходимо до се извърши предлагане на 
хода да се разпределя в рам членове за ръководство на 
ките на обществени догово- организацията и за делегати 
ри, които трябва да се уста на Общинската конференция 

на общинско равнище. на СК. За избирането на 26 
Разпределянето на личните делегати предложени са 36
доходи трябва да съответст- кандидати, между които за
вува на производствените ре разлика от предишните избо 
зултати. Единствено така, се ри има много повече работ- 
казва материала, ще могат ници от непосредствено про 
да се определят и контроли- изводство и земеделски про- 
рат социалните разлики. Ка изводители. 
то такива те са приемчиви, На заседанието се проведе 
защото стимулират развити- и конституиране на партий- 
ето. Неоснователното забога мия клон в Босилеград, в ко

отноше- 
самоуправителната де- 

жизнения уро-
СПСН1-ния, отделна В. В.мокрация и 

Еен.
При положение ШАНС ЗА РАБОТНИЦИТЕна сегаш

ния национален доход, кой
то на глава от населението 
едвам надмнава 1.'000 динара 
и 3,5 на сто

могат
йто членуват към 150 кому
нисти. За секретар е избран 
Вене Велинов, а за замест
ник Страшимир Шкоров.

На заседанието не се прие 
предложението да се извър
ши реорганизация на местна 
та организация 
конституира по принципа на 
делегиране. Комунистите то 
во предложение отхвърлиха 
изтъкнаха, че желаят всич
ки непосредствено да участ
вуват при решаването, а не 
косвено посредством дслега-

заети от насе
лението, налага се създаване 
на собствена материална ба 
за и установяване на реална 
концепция 
развитие на общината. Във 
връзка с това предимство се 
дава на селското стопанст
во, за което трябва да се из
намери траен и решаващ из 
ход. Същевременно концеп
цията за развитието на об

ета в а ясно,

за стопанското

новят и тя да се

щината предполага и ползва 
не на собствените суровинни 
бази, а особено в областта 
на минното и горското дело.

Голямо значение са отда-

ти.

В. В. В. В.

е бил само в (публичаната) 
теория нацист. Зад неговата 
адска -машина, поставена в 
мюнхенската пивница, се на
мирал също адският план на 
нацистите, на които такива 
инциденти били необходими 
като (пропагандно и публич 
но) оръжие срощу техните 
противници, като една в ре
дицата лъжи, интриги и мани 
пулацм, с конто е бил пави
ран техният път към властта 
(и към пропаст, която с жи 
потите си платиха милиони 
хора). Да се изобрази Елснср 
сам, е услуга на тсзисите ма 
нацистите.

Подобно е и с Вай дер Лю 
бе. Когато нацистите узнават, • 
че зарад съпротивата на све 
товпата общественост и от
личната защита па съобвине 
пия Димитров пред съда в 
Лайпциг— не могат да задъ 
ржат тезнеа за „комунисти
ческа завера“ зад Вай дер 
Любе, опитват се да го превъ 
риат в анархист, който уж, 
работел сам, па собствена 
ръка. Единствено по тоя на 
чип могли са да скрият едпне 
твсиата и правата петима — 
конците, които са водили в 
Гестапо, в чияго мрежа иаив 
мо ос заплел и Вай« 
дер Любе. Мапсфелд и подоб 
ни за това обаче в редовете ' - 
ма книгата си не говорят.

1-Г сос всдом-с пият 
след тоя филм постави^ само 
•въпроса: А кой е именно, 

Райхстага. Филм,

КРИТИКА НА ТЕЛЕВИЗИЯТА ненужен, изишен и вреден. 
Тръгнал е от погрешна изход 
на точка и вървял по криви 
пътища. В него Ван дер Лю
бе не е изобразен като невин 
на играчка, която е работи
ла за Гестапо, уверена че 
работи за комунистите. В 
него не се появиха свидете 
ли — като например някога 
шният огняр на Райхстага 
Грудевалд — който потвърж 
дава, че преди пожара се 
чували н виждали нацистн 
в Райхстага.

За това нищо не е казано 
пито във филма, нито след фи 
лма. Не е казано, че в ГФР 
(Германската федерална ре
публика) се подготвя процес, 
с който Ван дер Любе трябва 
да бъде реабилитиран. Поло 
впнчата истина .измъкна
та от контекса на действптел 
иостта, е превърната в опас 
на неистина.

За кого гори Райхстагът?
земляк Едуард Чалич, и са
мият автор на няколко кни
ги за нацистките манипула
ции и признат „специалист 
за Райхстага“, се обади в па 
вечерието ма навестеното 
предаване на телевизията с 
телеграма със следното съд
ържание: „Пак измама. Да
ват геетаповска верзии. Това 
с реабилитация па Гьорипг”.

Не трябва да отиваме тол
коз далече, по трябва да забс 
лежим, че предаденият филм 
остава на повърхността па 
събитията и дава картина, ко 
ято е погрешна тъкмо затова, 
че е непълна, а непълна е, по 
иеже е заснета по кигата на 
Михаел Мапсфелд. Филмът 
за пожара ма Райхстага би 
бил пълен ако държеше сме 
тка и, за нещата, в които се 
твърдй и доказва, че Ван дер 
Любе, обвинен за подпалва
нето на Райхстага, пс само 
че не е работил по заповеди 
па комунистите, по мито сам. 
Подобна грешка телевизията 
направи и по-рапо с филма 
за атентата срещу Хитлер в 
Мюнхен.

В онзи филм атентаторът 
Елсиср е, изобразен като „оса 
мотел вълк“, макар чс това

Неотдавна предадената драма за Лайпцигския про
следили с интерес хората от Димитров-цес сигурно са 

градско и Босилеградско. Тези дни обаче се явиха крити
ки, които говорят за идейно-политическата несъстоятел
ност на тази творба.

С цел да запознаем любителите на телевизионните 
предавания със забележките по адрес на споменатата дра- 

препечатваме критиката от в. „Борба“.ма

нипулации и престъпления 
— между тях известният за- 
падногсрмапски историк Бра 

провъзгласиха за

Навярно не затуй, че така 
с искала, но затова, чс по-и- 

и по-лобре не с знаела,иак
телевизията в четвъртък ве
чер направи мечешка услуга 

истина и

шер
„измама“. Измама, затуй чс 
нскритичсски приема и 
цистките тсзиси за опожаря 
ване на Райхстага, а пс отк 
рива детайлите за истински 
тс задни цели на това съби
тие, което послужи па маци 
сите като претекст за разпла 
та с политическите противни 
ци и им улесни напълно да 
превземат пласта в Германия.

С истината 
Райхстага — оперен, както се 
вижда, не само още в Гср- 
мапската федерална републи 

сс занимава вече ия- 
години и Комитет по

пана историческата 
особено на онези, които 
борят срещу фалшифицира
нето на историята и упорито 

на неосведомената

се
(,,Борба“, 5 март 1972)

тълкуват 
общественост истинските при 

иацизма и Втората 
война. Телевизията 

— от студио Белград — лре 
да де филм, навестен като ,,ЛО 
кументална драма" за подла 

Райхстага. Драма 
е — но документална не е.

В предадената форма фил 
не само ненаучен, но 

несъстоятс-

%чини за 
световна

\за пожара в
* влвамето на (

1 /■ка — Iмът е зрителколко
изследване причините и пое 
ледиците на Втората свето в 

война със седалище в Лю 
ксембург. Генералният сскре 

на тоя комитет е нашият

и политически 
лен. Заснет е, именно, по кпи 

Михаел Мансфелл, 'Ш5нагага
която изтъкнати германски и 
съветски историци и изсле
дователи на нацистките ма*

подпалил 
който днес и у пас изобщо 
остави още тази дилема с

па

та р
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Ветерявврната ставцйя в БосилеградНовини от Босилеградско 

Долна Лгобата Добра
инициативаПодготовни за здравна станция

за коренно подобряване на 
лтицев7>дството. От ветери
нарния център в Ниш тя до- 

породисти пилета: „хай 
— лайи”, „хисекс” и „ломан“. 
Така например кокошките 
от първата и втората порода 
годишно снасят около 250 
яйца, а третата е добра за 
угояване, защото достига те 
гло и до 8 килограма.

Ветеринарната станция е 
готова да окаже помощ на 
всички заинтересовани да от 
глеждат породист добитък и 
високопродуктивни

От преди няколко дни ве- 
станция в Боси-

Най-много изкуствени ли
вади ще бъдат създадени в 
района иа Сушичка река, ко 

обхваща селата: Млеко- 
минци, Ресеи, Извор и Буца 
лево. Залесяването ще се 
проведе в селата Извор и 
Бслут. ^

община 14,5 ха ерозирани 
площи и иа 29 ха ще напра
ви изкуствени ливади.

Тази акция, която е 
тазгодишната 

програма иа ,.Ерозия", ще 
коства около 20 милиона ста 
ри динара.

Местната общност в село 
Долна Любата се готви тази 
пролет да започне строене на 
здравна странция. За тази 
цел събранието на избирате
лите е решило местното са
мооблагане да бъде парично. 
Всеки работноопособен мъж 
ще бъде дължен да заплати 
12.000 стари динара, а всяка 
жена — 8.000 динара. По 

начин от около 200 се

теринариата 
леград започна с изкуствено 
оплождане на рогат доби
тък. С техническата и (кадро 
ва подготвеност това ведом
ство е в състояние да напра
ви кореним промени за по
добряване породите 
бнтъка. За сега целта е да се 
разпространи „монтафонска 
—” и „симеиталската порода 
за сметка па „бушата", коя
то вече доминира в босиле-

ставяято
приета в

на ло

татакъв
мейства ще се съберат над 
8 милиона стари динара. С 
още 8 други милиона, които 
са получени от Републикан
ския завод по здравеопазва
не, в Долна Любата считат 
да построят тази обект аО

Горна Любата
градските селища.

Същевременно ветеринар
ната станция взима мерки и

кокош-
В. В.ки.

Пътят затруднява 

съобщенията
От Общинската конференция на 
Движението на горавитс

края есента тази година.

Същевременно земеделска
та кооперация от Горна Ли 
сина, общинската скупщина 
и пощата подемат една дру
га акция за играждане на 
обществена сграда. В нея ще 
се помещават: местна канце
лария, поща и търговски ма 
газини.

Ще бъдат 

100 нови
залесени
хектараСлед еднодневно прекъс

ване автобусите на босиле- 
градското транспортно пред
приятие отново вървят към 
селата от любатски район. 
До прексъване на съобщите 
лните връзки се стигна след 
като огромна стена беше па 
днала на шосето.

седмица непрекъснато валя
ха. При. такова състояние ед 
вам успяват да вървят само 
камирни и автобуси. Миналата седмица в Димн 

тровград се проведе Общин
ска конференция на Движе
нието на гораните. В отчета 
се констатира, че през 1971 
година са залесени 80 хекта 
ра голини и ерозивни пло
щи в Димитровградска общи 
на, а най-вече в слива на Ер 
ма и в района на Трънско 
Одоровци. Оправдание че не 
са залесени планираните 100 
хектара трябва да се търси 
в недостатъчното количест
во посадъчен материал. Зато 
ва Третата конференция на 
Движението на гораните в

Сърбия отчете резултатите 
на димитровградските гора 
ни като средни.

Конференцията прие прое 
кто-програма за залесяване 
и производство на посадъ, 
чен материал в горанските 
организации. Според него 
трябва да бъдат залесени 100

В. В. Учудва обаче, че пътната 
секция в Босилеград, която е 
клон на пътното предприя
тие от Враня не взима по-се
риозни мерки да се попра
ви което с възможно. Това 
е крайно необходимо, защо 
го^пътниците от тоя район 
са изложени на ежедневна 
опасност.

»Ерозия < ще 

залеси 14,5ха
Обаче тоя път се намира в 

окаяно състояние и пречи1 на 
съобщенията. В дължина от 
почти пет километра пътят 
е стеснен поради свличането 
на землище. Това е последи
ца и на дълготрайните по
ройни дъждове, които цяла

нови хектара голини, както 
и незалесените 20 хектара от 
миналата година. Училищни 
те организации трябва да за 
десят 30. хектара, а селските 
40 ха. Основното училище в 
Димитровград ще залеси 6, 
а гимназията 10 хектара.

Предприятието „Ерозия” 
от Владичин хан ще залеси 
тая година в босилеградска В. В. М. Б.

Отговор на статията „Враждата между 

кооперация „Сточар' и ,Видлич4 продължава4
Такова впечатление, след 

разговорите с едната и дру
гата страна, ние не можех
ме да получихМ. Напротив, 
произлиза, че част от вина
та, покрай „Сточар“, носят 
и членовете на новата коопе 
рация. И това сме написали.

А сега да се върнем към 
съществения въпрос в отго
вора за изкупните цени на 
млякото. Цените получихме 
от кооперация „Сточар“ а до 
водите, че такива цени „Сто 
чар“ дава само във Всичко 
Одоровци, след щателна про 
верка установихме, че нямат 
никакво основание и че то

ва са само неверни слухове 
пуснати с определена 
Впрочем в . Братство“ брой 
539 от 25 февруари „Сточар“ 
на своята страница дава по
дробни данни, не само за та 
згодишните цени, но и 
цените от преди няколко го
дини. В никакъв случай не 
можем да допуснем, че ръ
ководството на кооперация
та лъже, както това се ста
рае да докаже ръководство
то на „Видлич“, защото 
данни четат всички села на 
територията на Димитров
градско.

цел.

Във вестник „Братство” бр. 
538 от 18 февруари под заг
лавие „Враждата между ко
операция „Сточар” и „Вид
лич” продължава има нето
чни сведения. В края на ста 
тията е написано: „коопера 
ция „Сточар” в момента да
ва за овче мляко три дина
ра, а „Житопек” само 2,70 
динара”.

Мога да кажа, че това не 
вярно, защото моментално 
плаща овче мляко три дина 
ра, а краве 1,70 динара за 
един литър. Питам защо по- 
добре не са обяснени коре
ните на недоволството на 
производителите с работ 
на кооперация „Сточар”. Ми 
налата година, когато произ 
водителите поискаха от дире 
ктора на „Сточар” да им об 
ясни защо изкупните цени 
на млякото са по-низки 
колкото във височките села 
Ръсовци и Ръжана той 
вори: „Вие наливате 
затова млякото ви е по-сла- 
бокачествено”. Това 
недоволство сред произволи 
телите, защото бяха сигур
ни, че не наливат вода в мл 
якото. Когато по-късно про
изводителите решиха да съз 
дадат нова кооперация пра
веха нов опит за договор със 
„Стсчар”, директорът заяви, 
че млякото ще плаща най- 
много 2,20 динара за 1971 го 
дина. Междувременно ,,Жи-. 
топек” от Ниш 
2,50 динара за един литър.

По-късно за да докаже 
производителите 
плащаше млякото повече от 
колкото „Житопек”. Но за
що не се види на кои про
изводители „Сточар” плаща 
ше повече и да ли „Сточар" 
плащаше млякото

заОдоровци и Гуленовци са твъ 
рде доволни с цените които 
получават от „Житопек“. От 
друга страна „Житопек“ ви 
наги на време плаща мляко 
то — най-късно до десети в 
месеца. Трябва да се питаме 
да ли това по-рано правеше 
„Сточар“? Да ли произволи 
телите
пари или чакаха по няколко 
месеца?

на
„Сточар”

по съща
та цена във всички села? Пи 
там се защо расте недоволст 
вото сред производителите 
от останалите

тези

веднага получаваха

Д. Йотовоела и защо 
те искат да станат членове 
на „Видлич“. Може да се 
види, че производителите от Отговор на статията ))3а всеки отговорностиТодор Василев

с. Височко Одоровци

Получихме писмо от Же 
люша с молба да публику 
ваме поправка на едно из 
речение в дописка „За все 
ки отговорност’' публику
вана в брой 536 на 
пика.

статията, която е пратена.
Умоляваме ви да попра 

вите това.
Забележка на Редакцията 

Понеже няма

ата

БЕЛВЖКА НА АВТОРА
Макар че според написа

ното от другаря Тодор Баси 
лев трябва да отговаря само 
по въпроса за цените на мля 
кото, защото, според него, 
това е и спорно, ще се опи
там да отговоря и на оста
налите въпроси.

Що се касае
на враждата между „Сто
чар“ и производителите от 
Височко Одоровци, 
писали и по-рано и те са об
яснявани много пъти. И днес 
считаме, че дезинтеграцията, 
в момент, когат ов цялата ст 
рана, се води широка акция 
за интеграция, е 
против интересите и на про 
изводителите и на политика 
та в селското стопанство. Тр

ябва да повторя също 
че не всички хора във Висо 
чко Одоровци са съгласни с 
политиката на новата коопе 
рация „Видлич“. Ако е всич- 

, така да кажем, чисто, 
защо обществено-политичес
ките организации в селото са 
изключени от всички акции, 
които предприема новата ко 
операция? Защо на последно 
то събрание на което присъ 
ствуваха секретарят на Об
щинския комитет, председа
телят на Социалистическия 
съюз, председателят на Об
щинската скупщина бе каза 
но именно от членовете на 
новата кооперация, че кому 
нистите в селото са най-го- 

лем и врагове?

иск как 
да поправиме изречение
то, смятаме че с публику
ването на молбата 
правили грешката. Пред
полагаме, че вашата 
ба значи.

така, вест-
от-

Казва се така: 
Дописката се

ОТГО сме повода и отнася до 
изоорите в партийната ор 
ганизация на село Желю- 
ша. Но в нея е написано: 
„на предишното 
ство, начело със 
ря Васил Ставров бе 
дено нужното 
за успешна

ко
създаде мол-

че предишното 
ръководство не е заслужи 
ло признание. Но от допи 
ската, макар че не бе 
зано направо за признани 
ето, можеше да се направ 
ят и такива изводи, кои
то, разбира се, сме си поз 
волили да направим. Ако 
действително

до корените

ръковод 
секрета- 

отда
ние сме ка-

признание 
работа и воде 

не на организацията”. 
Тованасочена предизвиква недо 

волство в редовете на 
тателите в селото, 
то не е така написано

предложи чи- ръководство 
призна

ние, ние се извиняваме.
защо то не заслужавав

Страница б
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Л ОБЗОРНАШ РЕПОРТАЖ

ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАЕТИ И ВСЕ ПОВЕЧЕ 

ХОРА ТЪРСЯТ РАБОТАБратство в
планината В завода за заемане на ра 

ботна ръка в Димитровград 
към края на миналия месец 
бяха регистрирани 620 безра 
ботни. Тяхната структура из 
глежда така: работа търсят 
433 неквалифицрани работ
ници, от които 286 жени, 110 
полуквалифицирани, 28 ква
лифицирани, с полувисше об 
разование десет и 
образование

Ако анализираме всяка ци 
фра поотделно >ще видим, че 
между .ония със средно об
разование 
завършена гимназия и стро
ителни техници, а с полувис 
ше преподаватели завърши
ли полувисше администрати 
вно училище. До коя степен 
такива резерви отговарят на 
нуждите на димитровградс
кото стопанство и на извъс- 
топанските дейности, най-до

бре знаят ония 
низации, които нямат таки
ва специалисти.

трудови орга концентрира работна ръка. 
Миналата година в Димитро 
вград бяха разширени някои 
мощности и построена нова 
фабрика за производство 
каучукови изделия. Затова и 
промишлеността бе в състоя 
ние да погълне нова работна 
ръка. Заводът, от своя стра
на е заинтересован да постъ 
пят на работа повече работ
ници. В този смисъл тази

Да констатираме и това, 
че броят на ония, които тази 
година търсят работа е поч
ти най-голям.

на
В хладните Но миналата 

година постъпиха на работа 
най-много работници сравне 
но с последните пет-шест го 
дини. Само чрез завода 
стъпиха на работа 600 работ 
ници. Ако сравним тези две ституция дава на трудовите 
цифри стигаме до едно чуд- организации за всяко ново 
но и парадоксално заключе работно място от 5.000 до 
ние: колкото повече постъп- 10.000 динара. Това от своя 

на работа в този до неот страна допринесе трудовите 
давна промишлено неразвит организации по-масово да 
гРаА, все повече са ония, ко приемат нова работна ръка. 
ито търсят работа. Но, пара Само миналата година Заво- 
докъст е само привиден и то Аът заплати на

1.000.000 динара за 156 
приети работници. По няка 
кво неписано правило „Ти- 

и гар” считат за „най-отговор 
на” организация за заемане 
на работна ръка. И този 
тя надмина
ния: в нея постъпиха на рабо 
та 400 работници. Това е гол 
ям качествен скок ако се 
има предвид, че преди три 
години същата тази. органи
зация имаше общо около 600 
заети. През това време и ос 
таналите трудови организа
ции увеличиха броя на заети 
те. Но въпреки това работа 
търсят още 620 души. А пре
ди три години бяха регистри 
рани не повече от 350 души 

Трето. — Откъде идва но
вата работна ръка? Най-мно 
го от село — отговарят в За
вода за заемане на работна 
ръка.

Четвърто. Работа търсят 
най-много жени — 400. Жени

лвестр пРегР-ьдки на Бесна кобила работят
двесте миньора. Казват, че богатата
нГе напоГваилГ°ЧННа °Т '-700 МеТра В тази плани-
Блмода^ г,^ " ЛКа Лържава”, наречена мина „ьлагодат . Тук рамо до рамо работят 

българска, албанска, 
ска народност. В 
без да

оловна и цин-
с виеше

поели и.
миньори от 

македонска, сърбска и унгар- 
__ злонравната планина те работят
се питат един друг какъв

ин

повечето са съсе по народност.
ват

ОЛОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ 
На първ поглед изглежда, че миньорите в „Бла 

годат са заточеници на неприветливата планина, 
в която владеят сурови климатически 

На самия Тигар” 
' ново-

условия.
върх оловото създава и селище и 

живот. Комбинатът „Трепча” влага големи 'уси- 
лия в подготвителните миньорски работи за откри
ване на рудника. През Бесна кобила, 
шест километра се пробива най-дълъг 
тунел в Европа. Остават

по повече причини. Първо, 
там където има инвестицион 
но строителство, там се

нов

в дължиш а от
рударски 

още 1.600 метра, за да се 
свърже „Благодат” с флотационния обект в Крива
^Трепча”АИН °Т НаЙГОЛемите' конто е построила 

Когато

път
всички очаква-Конфекция «Свобода« преизпъл

нила плана си
всичко се завърши, оттук годишно 

текат стотици тона олово.
Промените, които

ще

П0-Г0ЛЕМИ СРЕДСТВА ВЪВ 

ФОНДОВЕТЕ
тук създава човешката ръка 

стават все по-видими, макар че още са зависими от 
природната стихия на високата планина. Защото 
тук сняг вали и тогава, когато времето 
около е хубаво и топло. навсякъде

ЗИМНИ МЪКИ Конфекция „Свобода” в 
работила

вители. В чужбина то е ра
ботило със СССР и ГФР и е 
обезпечило приход от 2.870.000 
девизни данара.

Предприятието в момента 
има стоки на лагер в стой 
пост от 15.000.000

Димитровград е 
миналата година много доб
ре. На заседанието на Рабо
тническия съвет на 28. фев
руари 1972 г. на дневен ред 
беше само една точка:

— Приемане на заключите 
лната сметка и разпределя
не на доходите. Общият при 
ход на предприятието в 1971 
г. е 33.480.000 д. През 1971 г. 
предприятието е осъществи
ло доход от 8.300.000 д.

На заседанието се реши 
във Фондовете да сс отдели 
сума от 2.720.000 д. За лични 
доходи са обезпечени средст 
ва от 4.100.000 д. Ако поглед
нем съотношението между 
фондовете и личните доходи 
излиза 3978 (фондове) и 
60,22 (лични доходи). С оглед 
на факта, че в република 
Сърбия тези размери за кон 
фекцията са 33 към 67, може 
да констатираме, че с по го 
лямо отделяне във фондове
те, производителите в „Сво
бода” мислят повече за свое
то утре.

Предприятието е пласира
ло стоките си чрез собствс- 
жбата и търговски прсдста-

Когато започне зимата — дълга шест месеца — 
в това безименно селище връзките със света се пре
късват. Дори и с Крива Фея — флотационния ги
гант на рудника.

За миньорите от „Благодат” отделно сурова е 
била тази зима. Три пъти по десетина дни рудникът 
е оставал без ток и телефонни връзки. Под ударите 
на вятъра далекопроводите стълбове летели като 
перца. Обаче тази беда, която донася природната 
стихия, както и всички други въпроси, миньорите 
решават с голямо разбирание и другарство. В та
кива моменти най-трудно им е^ когато някой 
заболее или се повреди. Защото тук няма амбула-

д., които 
се намират в магазините и 
склада на предприятието. По 
в-ечето от тази стока е про
изведена през 1971 г.

В конфекция „Свобода” са 
заети 274 работника със сре 
дна заплата за 1971 г. е 935,60 
д. Ако тръгнем от факта, че 
най-голямата заплата е 2.070 
д. а най малката 696 д., мо
жем да дойдем до заключе
ние, че разликата, в сравне
ние с другите промишлени 
предприятия е много малка.

Въз основа

те от селата имат и други 
причини. Понеже .младите 
напускат селото, изгледи да 
се омъжат съществуват са
мо в града. Но и това не е 
единствената причина. И те 
се борят за своята афирма- 
ция и за по-добри условия 
на живот. Внедряването на 
съвременни методи в селско 
стопанското производство въ 
рви далеч по-бавно, отколко 
то вкуса на населението от 
село.

Значи, не се касае до пара 
докси, но за един естествен 
процес, които произлиза от 
необходимостта за по-добър 
жизнен уровен, който може 
да осигури града.

тория.
Всички са съгласни, че без другарство и дове

рие биха се загубили в безпътната Бесна кобила 
или живота би им станал съвсем непоносим. За се

на тия дани, 
можем да видим, че за кон
фекция „Свобода” миналата 
година е била успешна. Сле
дователно предприятието и 
по нататък успешно ще ра
боти, с оглед на деловата по 
литика, която води и благо 
дарение на по-голямато от
деляме па средства във фон 
ДОВС1Ч.'.

га те се опират на своите сили, но вярват, че бога
тите оловни залежи ще им донесат хубаво бъдеще.

В. В.

У
Димитровград

Злоупотреба в 

хлебопродавницата М. БакпчА. Д.

В кооперация „Сточар“ 13% над планаБоновете вече са били фа 
ктурирани и според призна
нието на Лилов той отново 
ги взел от канцеларията, ко 
гато служещият не бил в кан 
целарията си, за да ги отче
те наново. Той е признал, че 
е взел и обменил 1800 бона 

стойност 7.200 динара.
Парите от боновете похар

чил за купуване на предме- 
жилището си, за обле-

Иван Лилов, завеждащ хле 
бопродавницата на „Услуга” 
в Димитровград е присвоил 
2.285 парични бона на стой
ност от 9.140 динара. Земеделската кооперация 

„Сточар” и търговският й 
клон „Търгокоои” миналата 
година са работили с доход 
от 1140.000 д. Общият при
ход е 34.000.000 д., «от което 

остават

ботили без, загуба. Това сс 
подразбира, ако се има п пре 
двид факта, че „Сточар” п 
„Търгокооп” в 1971 г. осъще
ствиха
3.000.000 д. в 
1970 I1., и че общият доход с 
бил по-голям с 610.000 д. Про 
цситуалио в 1971 г. в сравне 
ние с 1970 г., кооперацията 
съвместно с „Търгокооп” е 
работила с доход от 21%. 
Планът за 1971 г. с преияпъл 

13%. Кооперацията п 
„Търгокоп” за Фондовете са 
отделили (отделиха) средст
ва от 430.000 д., или 25% до 
като 75% ще се изразходват

за лични доходи, -които за 
1971 г. изнасят средно 778 д. 
месечна заплата на работ
ник.

В течение на 1971 г. „Сто- 
чар” с работил с чужбина и 
на американския пазар из
несе 15 тона овчи кашкавал, 
а за лнбанскня 5 тома. Дохо 
дът с 26.000 долара. За износ 
на агнешко месо в Италия 
кооперацията осъществи фи
нансов ефект от 57.600.000 ли 
ри. Също така .Сгочар” е 
имал сделки с Гърция, къде 
тю са изнасяни юнета.

по-голям приход 
сравнение сна на кооперацията 

20.000.000 д. За разлика от 
прихода. ,(Тргокооп” с осъгц 
ествил по-голям доход 710.000 
динара.

Всичките работни групи в 
земедсл с ката к ооперация

„Сточар” миналата шдииа 
са работили без загуба. То
ва се подразбира, ако се има 
предвид факта, 
на „Сточар“

ти за 
кло и друго.

Лилов в момента работи в 
„Услуга” като общ работ
ник, докаго ие бъде приклю 
чено следствието.

пей за

че цеховете
А. Д.А. Д. са ра-
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Срещи

ЧОВЕКЪТ ОТ БИОГРАФИЯТА 

НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
тук аз десет дни в общината ще го 
гощавам като цар! — Ел, тоя човек, 
като български депутат, спаси мен 

съселяни и някои 
Кога-

КОГАТО ние с Коларов и някои 
българо-сръбскадруги се явихме на 

та граница, 
въстание, нас ни посрещна в пъвро-

след септемврийското лечно, много мои 
наши свещеници и владици. 
то му казах: „Познавате ли то? „от
говори: „Как, виждал съм го в лаге
ра в околностите на София" ... По 
гледна ме — прегърна ме и ме целу-

то село една група хора, които са 
били военнопленици в българските 

през първата балканска вой-лагери
на. Аз помня много добре случая ко- 
гато кметът на това село казваше на 

„Вие знаете ли българ- 
Георги Димитров?

на . . . ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 
в ВНС на 

28 януари 1947 година
нас всички: 
ския депутат 
Е-е-е, ако този човек би дошеЛ сега

изказване

Пера Потич
някогашният сръбскиров и 

младеж Перо Потич.
— Бях тогава — продължи 

по-ведро чичо Пера секре 
тар бирник в общината. Раз 
силният ми съобщи, че в се
лото пристигнали 
българи. Идвали от планина
та, минали границата. С кме 
та Жико отидохме на мег
дана и след дума само поз- 

Димитров. Как се зара-

лести ни помориха, гладът 
ни прореди и куршумите. Ви 

когато преби
В голямото банатско село 

Старчево, на улица „Борис 
Кидрич” номер 17 живее " 
когашният жител на село В е 

Луканя във Висок Пе- 
пет-

„Сърбите и българите са ед
но, един народ”.

Коларов със своите хо-дях с очите си 
хг. Богдан от Гостуша, 
така, като куче го усмърти-

ня- силей
ра.

Когато на тръгване ни из- 
той ни

лика
ра Потич. Седемдесет и 
годишният пенсионер кара 
дните си сред многолюдно 
семейство, в което наи-голя 
мата му радост са трите вну 

Когато няма познати, и 
за беседване, на 

за своите пре-

Никога нито в лагера, 
през Втората война, да 

жс и когато фашистите ми 
изгориха къщата, не съм мра 
зил българския народ. Зна
ех, че това го правят изроди 
те-фашисти, а не народът. 
Може би за това ми отноше 
ние са били решаващи ду
мите на Димитров още в пле 
ническия лагер край София:

ха ... някакви пращаше до улицата, 
каза с твърд глас: 
че годините ми са доста, бих 

да отида в София и да 
мавзолея на Димитров.

заЕ тия мъчителни дни 
сръбските пленици в Бълга
рия се явил при тях Георги 
Димитров. Бил тогава наро
ден представител в Народно 
то събрание на България, от 
страна на Българската кому 
нистическа партия. Той вди 

за тяхното освобо

пито „Макар

искал 
видя

Ка гърдите му се полюшва 
ше сребърният медал на бра 
тството и единството.

чета. 
приятели 
тях разказва 
жив е л иди. Нали старостта 

накъде да се обръща 
освен към миналото.

Читателят може би ще си 
каже: „Какво пък толкова? 
Обикновен човек — обикно
вени преживелици”. Но там 
е работата, че нито човекът, 
нито преживелиците му са от 
обикновените.

нах
двах, как ми се разтуптя сър 
цето, че виждам пак човека, 
който ни помагаше в плени- 
ческите години! Димитров ис 
каше да скрие от сръбските

гнал глас 
ждаване, организирал помощ 
г. храна, настоявал да бъдат 
освободени видни сръбски 
черковни служители 
благодарение на неговото за 
стъпване били спасени от си

няма

Богдан Николоввласти, че е той, но аз не се 
усетих *и разказах на събра
лите се, че това е Димитров, 
който на всички ни е помог 
нал да останем живи. Тога
ва той доблшки до мен и ме 
целуна, А вечерта той, Кола 
ров, Александър Костов и Ге 
орги РусимоЕ ми бяха 
гости. Колко ми беше радос 
тно. че поне с една вечеря и 
нощуване мога д? се отпла
тя на този човек за доброто, 
което ни направи в лагера. 
То пък и каква ли отплата 
бе. Бедни бяха тогава наши
те села. Кревати даже няма
хме по къщите, та на чети
римата простряхме рогозки 
и черги да нощуват.

които

турна смърт.
— С Георги Димитров се 

запознах през 1916 година. 
Тогава идваше в нашия ла
гер и приказваше с нас. Спо 
мням си как ни говореше, че 
сърбите и българите са близ 
ки, почти един народ. Но бъл 
гарският народ си нямал 
свои ръководители и му на 
трапили за цар германец, ко 
йто силно мразел сръбския 
народ. Затуй била войната 
срещу Сърбия и нашата мъ
ка. Тези думи на Димитров 
ни даваха голям кураж и на 
дежди. Лично почувствувах 
топлината и грижите на Ди
митров и другарите му, кои
то идваха при нас. То 
еще разбрах, че същинските 
представители на българския 
народ са тия, които ни оби
чат и ни помагат, които дел
ят своя бедняшки залък с 
нас. С Димитров оттогава се 
срещнах пет-шест пъти, при, 
казвахме за нашето положе 
ние в лагера, за бъдещето и 
добре го упознах...

Чичо Перо изведнаж спря. 
Остави чашката с кафето, 
поотмести внучето си, поог- 
леда ме и пресели погЛ'да 
навън. Искаше, сякаш, още 
един път да се пренесе в о- 
ния ранни есенни дни на 1923 
година, когато отново се сре 
щнал с Георги Димитров, 
но вече в селото си Велика 
Луканя.

Е оная година в България 
станало въстание. Вдигнали 
се комунистите и народът 
срещу надвисващия над тях 
фашизъм. Георги Димитров 
и Васил Коларов водили въс 
танието. А когато то било 
потушено в кръв, неговите 
ръководители трябвало да 
емигрират и да се готвят от 
вън за сетна разплата с вра
га. През Стара планина пое
ли е Югославия и първото 
село, в което се отбили, би 
ло Луканя. На 
дан пак се срещнали Димит

На тема: Полуинтернатно пребиваване 
на ученика в училищетоПера Патич е един от хо- 

за които се говори -врата,
биографията на революцио
нера Георги Димитров.

Именно затова посетихме 
Потич — да ни разкаже по 
подробно за познанството с 
Димитров.

— Срещата ми с Димитров 
ли? _ усмихна се той, кога 
то му съобщихме защо 
дошли чак от Ниш при него. 
— То не е една среща само. 
Виждали сме се и на бъл
гарска, и на наша терито
рия. Но колко вода е изтек
ла оттогава. Тук, преди ня
колко вечери гледах по теле 
визията една драма 
лването на Райхстага и мно- 

време

на

1. Полуинтернат 

какво е това?сме

ща. В училищата през после 
дните години се организира 
планова и систематическа ра 
бота за всички ученици, чи- 
ито родители са заети, или 
зарад материални и други 
причини не са в състояние 
да осигурят на децата си на
пълно правилно възпитание. 
Именно, в училищата, къде 
то учат деца от такива семей 
ства, се организира полуин
тернат
трол от страна на възпитате 
ля, относно преподавателя 
се живее и работи.

Всъщност, да уточним, ка 
кво значи полуинтернатно 
пребиваване на ученика в 
училището?

Бързият темп на развитие 
на нашата страна във всич
ки области на обществената 
дейност изисква всестранно 
ангажиране на всички граж 
дани, а особено на заетите,

А на другия ден придружи 
хме групата на Димитров до 
Пирот. Там ги прие околий
ският началник. Милован 
Илич, а първите показания 
дадоха на полицейския Лю
бо Трендафилович. Из це
лия път обаче си приказвах 
ме с него. Той разказваше 
за въстанието в България, за 
целите му, за жертвите, кои 
то са паднала и ще падат 
тепърва. Придружаващият 
го Александър Костов, като 
видя отношението на Димит 
ров към мен, ми довери, че 
носи три милиона лева пар
тийни пари и се боел да не 
му ги. вземат властите. Аз му 
казах да не съобщава за па
рите и работата ще мине...

Чичо Перо пак спря. Пак 
навъси вежди, сякаш да си 
спомни някоя изпусната под 
робност, помълча-помълча и 
рече:

— Ето така беше. Така нл 
срещна съдбата с революци
онера и героя от Лайпциг.

А през Народоосвободител 
ната борба, когато неговото 
село Луканя пак бе окупира 
но от българските фашисти, 
чичо Перо станал партиза
нин, въпреки набраните го
дини. За отмъщение българс 
ките фашисти опожарили къ 
щата му, същата, в която в 
оная есенна нощ са нащува- 
ли Георги Димитров и Ва-

гава
за запа

в осъществяването целите и 
задачите на общността. Жи
вотът, следователно, изисква 
максимални усилия на всич 
ки трудови хора. Преди вси 
чко — за личната си афир- 
мация, а същевременно и за 
афирмацията на обществото 
като цяло. Такава дейност, 
от своя страна, изисква и 
упражняване на дейности от 
обществено значение.

го спомени: за онова 
потекоха в главата ми. А от 
драмата останаха съвсем не 
доволен. Този, Беким ли е, 
какъв ли е, ни отдалече не 
отговаря на Димитров. Аз 
знам и сурата му, и говора 
му —* сече и едното, и: друго 
то. А този на екрана — ни 
сурат, ни дума на Димитров.

където при кон-

А съдбата го срещнала с 
Димитров много отдавна. В 
Първата световна война, 1915 
година, неговото село Вели
ка Луканя било окупирано 
от царска българска войска. 
Всички младежи от там би
ли закарани в България на 
принудителна работа. С тях 
бил и тогава осемнадесетго
дишният Петър Потич. В е- 
дин пленически лагер край 
София той прекарал три мъ
чителни години. Но там ста 
нала и първата му среща с 
Димитров.

— Много лошо беше в ла
гера. Кучешки живот! Изби 
ваха наши хора безмилост
но. От Луканя бяхме петде
сет души, от Завой — над 
стотина — все млад народ. 
А когато ни освободиха — 
се върнахме малцина — бо

С цел да се осъществи рав 
ноправието между мъжете и 
жените и икономически же
ната да. стане Това е, преди всичко, ос-
_ независима, таване на ученика в специ-

ЖеНИ “ Заемат ално Уредени училищни по- 
отгоко^и'™ На пажни и мещения и след обучението, 

ВЪВ ВеАОМ все дотогава, локате техните ствата, предприятията и под. родители не дойдат от рабо 
Тяхното ангажиране и ан- та да си ги заведат в къщи. 

гажирането на бащите на Тук. се има предвид учени- 
работните места не им дава кът, който посещава обуче- 
възможност да се занимават нието преди обед. Обаче, ана 
с възпитанието и образова- логно на 
нието на детето си. Някои 
семейства

това, важи и за уче 
ниците, които посещават о- 

пък. са толкова со бучението след обед. Те пък 
циално и икономически бе- преди оббд, относно до запо 
дни, че се нуждаят от по- чване на обучението, преби- 

3?. тази цел същест- вават е училището, а след 
вуват предучилищни въз- ТУ® и по време на редовно 
питателни заведения (дет- то обучение. Едва след това 
ски ясли, детски градини, де °тиват в къщи. 
тски домове и пр.) и учили-

селския мег-

Слободан ВАСИЛЕВ
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културац гнрито^^* ^ДДввдда1аа 

В СЕНОКОС СЕДМИЧНО
ИНТЕРВЮ

На 3. март 1972 г.__ присъс-
твувахме на тържествено от 
криванс на читалище 
Сенокос.

Общинската
щнсст ь; Центърът за култу
ра и забава в Димитровград 
откриха още един: 
библиотеката 
град.

На тържественото открива 
присъствуваха: другар

ят Адам Георгиев, 
тел на Общинската културна 
общност, поети от българска 
та народност и дейци от Це 
нтъра за култура и забава в 
Димитровград.

Откривайки читалището 
управителят на Центъра 
култура и: забава 
Нейков

вдигане културното равнище 
на трудещите се от село Се 
нокос.
1Де обезпечим повече средст
ва за културни дейности, за 
щото

в село

културна об-
нашите в 

заслужават, това.
След откриване на читали 

щето бе устроена литератур 
на вечер. Гражданите 
ло Сенокос 
пие слушаха 
поетите от българската 
родност: другарката Снежа
на Илиева-Виданович, 
гаря Марин Младенов 
гаря Борис Тодоров, 
техните изпълнения 
ха разговори. Прнсъствува- 
щите изтъкнаха, 
щето е от

трудещи се
клон на 

в Димитров-
от се- 

с голямо внима- 
стиховете на

ване
председа-

Много четеният 
бимият писател

на- и лю-
АРУ- 

И Дру 
След 

се води

у пас и в
чужбина БРАНКО ЧО- 
ПИЧ, прие нашия сътруд

за че 4'нтали- 
голямо значение 

за тяхното село, и че книги
те ще открият 
тях.

пик и за читателите на в. 
„Братство"

Синиша 
поздрави присъству- 

ващите гости и г- своята 
изтъкна:

отговори нареч нов свят за
някои въпроси.~ Общинската културна 

сощност и Центърът за кул
тура и забава в Димитров
град, все по-голямо внимание 
обръщат

В читалището има 62С кни 
1И, а в най, скоро време Цен 
търът ще я снабди с още 200 
книги. Има. и четири шах- 
гарнитури. читалището ще 
получава вестници и списа- 

из областта на овчарст- 
еото н земеделието. Читали
щето е получило 
подарък

на културното из
дигане на нашето село. С ре 
дица културни дейности 
пълняваме своята Бранно Чопич: 

в днешните
из- ння

Да, Бай Ганьо се явява и 

условия, въоръжен със 

съвременно оръжие

програма, 
в която, покрай дейността в 
града все повече се ориенти 
раме и към селото. Тази ве-

15 книги, 
от кооперацията 

„Сточар”, а общинският от- 
сор- на Съюза на бойците ще 
им подари 100 книги. Те са 
се ръководили от факта, че 
село Сенокос 
много участвуващи

чер, отваряйки своя 
клон

втори
(първият 

преди две години в село В. 
Одоровци) смятаме, 
вим голяма крачка към по-

отворихме
е имало най- 

в НОБ.че пра- 1. Какво мислите за българина 
човек?

като зная. Считам, че това е анахронизъм на 
едно време, и срещу този повампирен 
национализъм не е нужно да се довеж
да и литературата.

А. Д.
— Искрсно да кажа не 

много българина. Бил съм няколко пъти 
в България, имам и познати, но това нс 
е достатъчно да сс упознае един народ. 
Мога да кажа, че първите мои ннепира- 
цни за писане ми даде българският дет
ски писател Ангел Каралийчев. Под не
гово влияние аз станах детски писател. 
Неговите творби бяха превеждани мно
го от Синиша Пауновпч и като ученик 
ги четех много и ги обикнах.

познавам

8. В някои текстове вие се появявате 
като югославяннн. Важи ли това и сега?Босилеград

Да, аз съм всс още настроен 
славянин. като юго-

ЛЕСКОВАШКИЯТ ТЕАТЪР 

В БОСИЛЕГРАД
9. Знаете ли колко литературни загла

вия имате след себе си?

— Това е трудно да отговоря. Но мога 
да кажа свободно, че имам 
тираж на моите произведения. В стра- • 
пата са печатани 64.000 комплекта съ- 
орапп съчинения и всички са продадени 
1ова са и единствените събрани 
пия па един писател, конто са 
разпродадени.

2. Популярният бай Ганьо Балкански 
явява ли се и днес в нашите условия?

— Да, Ганьо Балкански се явява н 
в днешните условия у нас н то въорт** 
жеи със С7>временно оръжие.

3. Ако днес създавахте Ннколстнна Бу- 
рсач, щеше ли той да бъдо по-голям сме 
шник?

най-висок

По инициатива на културната общност в Босиле
град е сключен договор с професионалния театър в Лес- 
ковец, който до края на тази година на босилсградската 
сцена ще изнесе около 20 театрални представления.

С тоя договор и босилеградската община е пристъ
пила към Междукомуналната театрална общност, която 
е формирал народният театър от Лесковец.

Първото театрално представление „Обикновен чг>- 
век” от Нушич ще бъде предадено на 26 март, по случай 
деня на босилеградската гимназия ,,Иван Караиванов”.

съчине-
напълно

1С. Какво работите сега?

— Сега ниша кратки разкази.

И. Чие литературно национално 
честно считате за нан-голпмо?

Считам, чо руската национална ли- 
гора тура остава ненадмината 
оная от 19 столетие.

12, Кон писатели най-много обичачте?

— То ле то и Чехов и Гогол на мен са 
упражнили пап-голямо влияние и аз май 
-много ги обичам.

13. Бихте ли дошли при нас в Димит
ровград или Босилеград на една литера
турна вечер?

— Бих, но сега нямам възможност. Ще 
пътувам за Съветския съюз. Там са пе
чатали мои произведения. В СССР мно
го обичат моите крат.ки сатнрически ра
зкази. Моите разкази там са преведени 
в милион екземпляра.

— Николстнна Бурсач не отговаря за 
днешните условия. Много души са иска
ли да го пресъздам за днешните условия, 
но това пс с нужно. Мисля, чс в изкуст
вото такова пресъздаване пс отговаря.

4. Кои Ваши книги са преведени в Бъл 
гария?

— В България много съм превеждам. 
Зная, чс са преводепм „Пролом“, „Осма- 
та офанзива“, „Николстнна Бурсач”, 
„Причс партизанке и още много други 
разкази и песни.

5. Знаете ли, чс някои Ваши разкази 
и стихотворения са превеждани на бъл 
/арски и у нас в Югославия и чс сс на
мират в пашите читаики и вестници?

— Не, това ис съм знаел.

6. Другарю Чопич, Вие ромаиист ли 
сте, детски писател или сатирик?

— Аз себе си считам за прозен писа
тел. Обичам повече прозата от поезията. 
Ето вчера ме питаха по този въпрос ня
кои ученици от Скопие.

7. Подготвени ли стс (литературно) за 
„девета офанзива“ срещу национализма?

— Политически сме подготвени 
В. В.тив национализма, а литературно —

твор-

особсноВ. В.

Долна Любата

Всяка седмица - сказки
вия, географското положе
ние на Югославия и значели 
сто й в света, за ролята на 
младежта, за оказване на 
първа помощ, съвети за сел
янина и лр.

Тоя почин от Долна Люба
та е за
силеградската община и ка- 

заслужава голямо

Всеки четвъртък в помоще 
ние то на читалището в Дол
на Любата местното учили
ще и партийната организа
ция устройват интересни ска 
зки, предназначени за пио
нерите, младежта и населе
нието. Интересът 
помещението винаги е пъл-

14. Бихте ли пътували сега в България?
—• При пръв удобен момент мисля да

пътувам в България. Аз имам един раз
каз за българина — Бай Димитър и др 
гаря Мина, ранените от Страцнн. В Бъл 
гария най-много тачим това, че те съз-. 
дават хубава литература за деца и лнк- 
В1 !дпраха неграмотността.

У-сога единствен в бо-е голям и

то такъв 
внимание.

но.
Досега са организирани 

сказки за вътрешната и вън
шната политика на Югосла-

про*
не Богдан НИКОЛОВ
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при конфекция 
обявява сле-за търгКомисията 

„Свобода" в Димитровград 
дния

<итт1.-.... ......... §е

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
основно средство 

посредством публичен 
автомобил марка »,Пс- 

1968 година, без ра

за продажба на
Продава се 

пътническитърг
жо“, производство

АИ0 АПвтомобилт.т е в изправно състояние

“ У Началната цена се определя на 25 На галиата ^ това купувачът
заплати разноските по ку-хиляди динара 

о длъжен да 
попродажбата на автомобила.
^'аТ^^Г^орГ^ЛТдприя-

тиетоАвтомобилът може да се преглежда

заплатят предварите-вни и

самия ден на провежда-1 готови пари на 
нето на търга.I

С .БРАТСТВО' И ,ФЕРИШУРИСТ‘ 
НА МОРЕ

I
I ВисочкиЗемеделска кооперация „Видлич"

Одоровци община Димитровград 
обявява

КОНКУРС
ЗА ИЗБИРАНЕ И НАЗНАЧАВАНЕ НА 

УПРАВИТЕЛ

Условия: да има средно професионално обра- 
зование, освен общите условия да има най-мал
ко пет години трудов опит на ръководни длъж
ности
Личният доход — по споразумение.
Молбите с доказателствените документи 
днасят па
след деня на публикуването на конкурса.
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ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ ЛЮБУВАТЕ НА ПРЕРКАСНИТЕ ЗАЛЕЗИ НА АД
РИАТИЧЕСКО МОРЕ?

ИСКАТЕ ЛИ ДА ПРЕКАРАТЕ 14 БЕЗГРИЖНИ АВГУСТОВСКИ ДНИ 
НА АДРИАТИКА?

ИСКАТЕ ЛИ ТОВА ЛЯТО ДА ЛЕТУВАТЕ БЕЗПЛАТНО?
НУЖНО Е ДА ИЗПЪЛНИТЕ САМО ТРИ УСЛОВИЯ:

ПЪРВО: ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА ВЕСТНИК „БРАТСТВО" ЕДНА ГО
ДИНА!

ВТОРО: ДА СТЕ ЧЛЕН НА МЛАДЕЖКАТА ИЛИ СТУДЕНТСКАТА ОР- 
ГАНИЗАЦИЯ-

ТРЕТО: ДА ДАДЕТЕ ТОЧНИ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ВЪВ ВИК
ТОРИНАТА, КОЯТО ЗАПОЧВАМЕ ОТ 24 МАРТ, ТАЗИ ГО
ДИНА!

МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ!

УЧЕНИЦИ, РАБОТНИЦИ, МЛАДЕЖИ ОТ СЕЛО, СТУДЕНТИ!
ЩОМ ВНЕСЕТЕ ЕДНОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ, КОЙТО Е — 25,00 
ДИНАРА — ВИЕ СТЕ ИЗПЪЛНИЛИ ПЪРВОТО УСЛОВИЕ^
СУМИТЕ ВНАСЯЙТЕ НА ТЕКУЩА СМЕТКА: НОВИНСКА УСТАНОВА 
„БРАТСТВО“ 625-3-78 — СДК, Н И III.
ПОБЪРЗАЙТЕ ДА СИ ОСИГУРИТЕ МЯСТО МЕЖДУ ДВАДЕСЕТТЕ, 
КОИТО „БРАТСТВО“ ТОВА ЛЯТО ЩЕ ИЗПРАТИ НА БЕЗПЛАТНО 
ЛЕТУВАНЕ В ПЕТРОВЕЦ НА АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ!
ЧЕТЕТЕ „БРАТСТВО“ РЕДОВНО! ВЕСТНИКЪТ ЩЕ ВИ ОСВЕДОМЯВА ЗА ХО
ДА НА ВИКТОРИНАТА! КОЛКО ПО-РАНО СЕ АБОНИРАТЕ — ТОЛКОЗ ПО 
ГОЛЯМ ШАНС ИМАТЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ 14 ДНЕВНО ЛЕТУВАНЕ!

В се по-
11 кооперацията в срок от осем дни
§I

I
2 II I

На 14 т. м. се навър 
шват 40 тъжни дни 
от смъртта на ми
лия ни съпруг, ба
ща, свекър, тъст, дя 
до и прадедо
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Петър Т. 
Беренделийски

от Димитровград

Известяваме роднини и приятели, че на този 
ден ще посетим неговия гроб и положим цветя.

Изразяваме голяма благодарност на всички, ко
ито ни помогнаха в тъжните за нас часове и които 
ни изразиха съчувствие и присъствуваха на погре
бението.

Особена благодарност изразяваме на другаря 
д-р Никола Цветков и на останалите здравни 
работници от Дома на народното здраве в Дими
тровград, които всесърдно се ангажираха при леку 
ването на милия ни покойник.
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ПОДГОТОВКИ ЗА 25 МАЙ

Семейство Ташкови 
Димитровград

Имат дума 

подкомитетите
Яворка Истаткова

от МЪЗГОШ

РОДЕНА НА 5 ДЕКЕМВРИ 
1906 — ПОЧИНА НА 25 ФЕВ 
РУАРИ 1972

След краткотрайно боледу 
ване на 25 февруари 1972 
дина ненадейно почина на
шата мила майка, свекърва 
и баба

в Димитровград 
се състоя заседание на коми 
тета* по- чествуване на 25-ти 
май — Деня на младостта и 
рождения, ден на другаря Ти 
то. На дневен ред бе изтък
ната. само • една точка: подго 
товки за; чествуване на Праз 
ника:

Тез дни по чествуване зае становище 
да се разделят компетенците 
и се създадат подкомитети. 
Така- се създадоха четири 
подкомитети: за културно- 
-забавната и физкултурно- 
-спортната част, финансии и 
органинизационни мерки.

Прие се решение до поне
делник всички комитети да 
изготвят свои предложения, 
а на общото заседаниета се

тне да се приеме окончател 
на програма.

Има изгледи, след разделя 
не на компетенциите, тазго
дишното чествуване да бъде 
и на по-високо културно-ху 
дожествено равнище и орга 
низационно по-добре' да бъде 
проведено. А именно това ое 
изисква, тъй като тази година 
чествуването на юбилейно 
— празнува се 80-ия рожден 
ден на другаря Тито.

го-

Мила майко, коварната смърт те грабна нена
дейно в момент, когато трябваше да се радваш на 
безгрижна старост и завинаги ни остави неутешно 
да скърбим-

Поклон пред светлата ти памет!
Опечалени: син Александър, дъщеря 
Душанка, снаха Станика, внуци Ве
лин, Виолета и Соня, многобройни 
родинини.

След повече критически за 
бележки по адрес на минало 
годишното и предишните чес 
твувания, тоя път комитеът Ст. Н.
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I; Ние ли бяхме най-виновните. та толкова късно дойде тази 

мода ...Днес си нещо тъжна!!

ЧУЖД ХУМОР .

■ ХУМ0Р * САТИРА ш ЗАБАВА *
Жените отдавна са опровергали поговорката: 

,, Дълги коси къс ум”. Някои жени обаче и сега 
се мъчат да наложат тази поговорка.

и йебанджийе. У салонат у
културният дом беоше нас-
таяли некикви брадати, кри

Само в гражданското 
вроден стремеж към противоречие.

отделение жените губят своя воногави у тесне пантало-
нье, с лисчетия у руБе. Чето
ше некикве пеене, ама ни
кой не Би слушаше. Салонът
беше асъл кошар — свак сиЕдна брада още 

но и 
тност.

не е признак на интелигентност, 
липсата на брада не е признак на интелиген- намерил збор и си зборуде

с комшиюту ко на седенБу.
А после чумо, че тия син

ковци млого паре фестивал- 
не испили и изели у мотелат. 
Те кво ти е йебанджия.

Чеке и я да поришкам по 
културната питана. —-—

Пишете за фестивал на 
25-май. Стело да буде тека, 
стело да буде опака, треба- 
ло да дойде тия, ония. Оно 
това е още план, ама ли на
ближава празникат, требе

да мислимо сви. та да изле 
зне добре.

Мене ми се чини, че неки 
ко назад си турамо нашта 
момчетия и дево]Бе, а се ло 
вилю за некикви от страну. 
Кока йе по-убаво да си даде 
мо место и на нашите млади 
човеци. Ли по-рано беше те 
ка и фестивалат беше фестн 
ваааал. Додека се подготве- 
оше за у Димитровград, ус 
виреше се по селата и цели 
събор]е се напраеоше по Ка 
меницу, Смиловци, Одоров- 
цн. Ем нпи видеомо нещо, ем 
децата се представеошо у 
градат.

Та тека си мислим я: Йе- 
банджня си йе йебанджия. 
Дойде и си отиде. Л нашта 
младини че си ни прайн за- 
баво зимно време и че ни дър 
жи културуту.
То тека си мислим я: Нали 
преди две годнне видо

Внук вози баба си на мотор. На всеки^завой той 
протяга дясната си ръка, за да сигнализира, че за
вива. Най-сетне бабата се ядосва:
— Моля те, дръж кормилото с две ръце. А кога за 
почне да вали аз ще кажа!

Та и по това питане да 
кажем кво мислим:

Ако узимаш йебанджию, 
узни свеснога и знанога. А 
малко ли су теквия. Те Ко- 
пнБ, те нобеловац АндрнБ, 
а па колко знане жене има 
што шпиу пеене. Теквия и 
да испию парете, нема да 
ядуйе никой. Ама они нема 
и да поарче млого, щом су 
знани човеци.ЖЬИдТЛ ДНЕС

Видиш за нгроорицете што 
ако. Нека|> ни развеселе 

дойду и из Тунгузню макар, 
ама да дойду. А за теквия не

С7- е -]

познати писателе да си поми 
елнмо, що ако пак Би збере 
мо, може да изеду и дирек 
торатога на Домат.

Те това сакам да кажем 
по културната питаня.
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