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ЦЕНА 18 ДИНАРА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ВИСОКИ ДОХОДИ БЕЗ 

ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ
НА ТРУДА

ЗАСЕДАНИЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ 

НА ЦК НА СКЮ
Под председателството на ге 

яералния секретар на СюК др 
утаря Тито на 2 февруари т. г. 
се проведе заседание на Изп-ьл 
мггелния комитет на ЦК на

ЦК на СЮК дз1 се проведе нг< 
16 март 1964 година в Белград 
със следния днезен ред:

1. Някои актуални идейни пр 
облеми й р'олята на Съюза на 
югославските комунисти.

2. Тезиси за предконгресната 
активиос на Съюза на югославс 
ките комунисти;

3. Подготозки за Осмия кон 
грес на СюК;

4. Разно.

80:20. „Братство” — 79:21 и „Ус 
луга,’’ — 75:25.

В тоя случай предприятията 
не са намерили правилно съот
ношение между личните дохо
ди и фондовете. А нужно е да 
растат и средствата за техни
ческо възобновявате на предпр'11 
ятнето. Затова деловият фонд 
може да нараства: в Същите г>аЗ 
мерн както нарастват и средст 
вата за лични доходи.

шаването на всички проблеми 
з предприятието. Затова изгот_ 
зянето на правилниците за вът 

разпределение ще има 
влияние за повдигане

Стремежът на сгопанстки- 
те организации! и отделно на 
всеки работник за повишение' 
«а личния доход е свързано о 
повдигането на жизненото рав-

Сюк.
■ На заседанието се разисква 

за подготовките за осмия конг 
Цес на СюК и за! прдестояшия 
пленум на ЦК на СюК.

'Изпълнителният комитет е 
взел решение шетия пленум На

решно
голямо
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Заседание на Общинската скупщина в Димитровград

$

ЗАПОЧНА РАЗИСКВАНЕ ПО ПРОЕКТОСТАТУТА 
НА ОБЩИНАТА

Голямо увеличение на 
принадлежностите 

в сравнение с ми
налата година

•й;• Д ^ у ' щшшш ЙГ Мг I№ IIIф Приет Обществения план

Вчер'а се състоя редовно за 
Ьедание на Общинската скупщи 
на на което бяха разгледани 17 
«точки в дневния ред. Отборни- 
ците бяха запознати с ПроектО 
статута на общината. След об
стойно рзискване Проектостату 
та на обищната бе одобриш за 
разискване от страна на граж
даните в общината.

Скупщината прие и общест
веният план за 1964 година и 
бюджета на общината. В тазго 
дишния бюджет се предзшж- 
дат 27.490,000 динара и разходи 
от 113.100,000 динара. От зсички 
приходи на общината се опре; 
делят 48,75% за училищния 
общински фоНА-

^ ■ т-личните доходи н пените п,а ар 
тикулитс за последните три го 
дини. След това бе наименува 
на комисия за преглед на заял 
•ючителките сметки в състав 
Милан Станков. Герго Героз и ' йЦЦ 
Илпя Димитров.

По искане на. някои предпри 
ятня и кооперации Общинска
та скупщина даде гаранции за 
давине на кредт на следн1ите ко 
операции и предприятия: на за 
меделската кооперация „Ниша 
ва” 3.640.000 динара, предприя 
тието „Свобода’’ 1.676,000 дина
ра- земеделската кооперация- 
„Победа" от Смилозци 9.000,000 
за изкупване на земя, на пред 
пряятнето „Братство” и др.

Общинската
прие и предложението за със 
тав на училищния общински! 
отбор в който влезаха 15 члена 
и на края бе донесено решение 
за създаване на фонд за кому 
калната деятелност.

Ако се направи едно сравне
ние на фондовете на предприя
тията с тези- от мяталата годдг- 
ма. може да се забележи, че те 
Остават почти" същи. Обаче то
ва не може да се каже за при- 
надлежнюстите на работниците 
н служещите. Тяхното нараст 
ваие е много голямо, някъде и 
До 50°/о в сравнение с мината 
голина и няма. никакво ощ.ав- 
да)ние и връзка с действителни 
те постиженя в работата. Най- 
значително повишение на при
надлежностите е в предприятие 
то „7 юли” — 46°/о! Ак0 се взе- 

че това е търговско пред
приятие и единствено в града, 
«ълсто въобще не е трудно да 
Ье преизпълни, общият приход 
Ьт 500 милиона динара, тогава’ 

увеличение е дейстзи- 
. неоправдано. Тук при ня 
служби увеличението въТ^ 

59%. След това увеличе- 
според години на прослу
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ДИМИТРОВГРАД — ГИМНАЗИЯТА

продуктивността на труда и уве 
личение на производството в на 
шнте предприятия- 

Обаче тези резултат» можем 
да. очаквам само з случая ако ме. 
в предпрятието правилно се по 
стъпи при приемането на пра
вилника и ако в тая отговорна 
работае взел участие целият 
лектив. Ако работниците са убе 
дени в правилността на поставе 
ните задачи. Това обаче не мо
же да се каже за правилниците 
в димитровгрдските стопански 
предприятия.

рище на гражданите в нашата 
страна. Това повишение на до
ход и начинът, на разпределе- 
нето е з унисон с принципа за 
разпределението спорел вложег 
1Н.ИЯ труд. От друга страна 
начин на вътрешното разпреде 
ле ние дохода има. голямо влия
ние за заздравяване системата 
на работническото самоупразле 
ние. то дава възможност на ра
ботника в предприятието да бъ 
де заинтересован за произзодст 
Вото, за участието му в разре-

тоя

★
ко

На заседанието бяха. взети II 
други решения и изслушания 
информации за движението на

такова 
телно 
кои 
ви до 
агнето
жено време, което се предвиж 
да, според чл. 4 от правилника 
не е на ское място.

скупщина

Среща на посланиците 
на страните—участници 
в Белградската конфе

ренция
Слабо ангажиране на колективите 

на предприятията
Б.а ЗНАЧИТЕЛНА Е И 

РАЗЛИКАТА ПРИ 
УВЕЛИЧЕНИЕТО НА 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ 
МЕЖДУ РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖЕЩИТЕ

Събрание 

на избирателите 

в Долна Невля

В Коломбо са започнали по 
дготовките за среща на посла
ниците на страните-участннцЦ 
в Белградск' та конференция. 
Както бе съобщено по-раио, 
посланическото тяло1, като под 
готвителен комитет на срещата 
з Коломбо която ще започне 
на 23 март, трябва да реши за 
свикване на нова разширена ко1 
нференция на необвързаните 
страни.

на приходите и по много въп
роси остават със свое мнение.

. без да го изнасят пред колекти 
ва. Такова бюрократическо от
насяне към една важна задача 
довежда до осъствие на крити
ката и до слабо ангажиране на 
работниците в изпълнението на 
плана и повишението на продук 
тизността на труда.

за вътрешноПравилниците 
рмпределение задържават ко
лективите и синдикалните орга
низации за, пс-голямо участие в/ 

им специалиститеизготвянето
трябва да насочват рабетата, 
колетивът трябва да има 
ната дума. когато се касае до 
заемане на пршщнпиални ста- 
нозшца. Тук обаче з повечето; 
случаи правилниците са

от страна на специалиста.
колектнзът

Според даден» напътствия за 
Изготвяне на правилника за въ 
трешно разпредление, предпрн 
яКията е трябва-Ч), да държат 
сметка за раз.ипсите в принад
лежностите между служещите 
и работниците, между сродни 
служби вътре в комуната. Оба 
че тук същвстзува едно разно 
образие. което трябва да. се из 
бегне. Първо разликата при у- 
В1еличег«ието .на прииадлежиоо 
■тате между работшщтие н слу 
жащите в предприятията е ог
ромна. Например в „Градня’’ 
•служащите имат уве.шчение о 
Л7,6°/о, а. работшщите 11°/о. з) 
„Механичар"’ с,\ужащите — 33°/« 
работниците 11°/о. в „Цн\е” слу 
жещнте 44°/о, а работнпците — 
26%. „Услуга” служащите — 
35% а .работниците 12%. Един
ствено при „Братство” това ся“ 
ношение е обратно, при служе 
щите 20°/о, а гари работниците 
Б0%.

След това Съществуват голе
ли I разлики между най-ниски 
те и най-високите примадлеж- 

някои случаи и до 19

но
главНа произведеното тези дни съ

селобрацие и а избирателите в 
Долна Неиля се взе решение 
чрез местно самооблагане да се 
строи училищния двор в селото 
както и поправка и поддържане 
на пътя Долна Невля — Дими

изготв

Забравели фондовете 

в предприятията
ЯНИ
и ръководствата, а

участие в разискването 
проект6 

е вече бил готов.

Официален предстаител на Це 
йлонското Министерстзо на въ 
ншните работи е съобщил, че 
©АР, Цейлон и Югославия са 

поь ана до

сатровград. е взел 
по правилника, когатов събраниетоУчаствуващите 

поставиха и въпроса за постро
яването на Джонин мост, който 

Обществения план тряб 
ва да бъде готов през тази гади

правилникът 
Слабото участие на трудовите 

дов жда ло това. че
участ. 

Белградската! коафере
отправили Аилштр’овградоките предприя 

тня са нови , с нови съоръже 
ння и машини. В някои от тях 
успехът в работата се Дължи по 
рУче на зло-жеиията от страна 
на обществото, отколкото от за 
слугите на колекттшите и на от 
делни лица. В повечето случаи 
предпрятията нямат достатъчно 
чошини и работни помещения- 
Търговското предприятие „7 
ЮЛИ’’’. което е и ней-етзрото 
предприятие в града за 20 годи 
г-ч! не е построило нито 1- м1 по 
мещения, а всичко е получило 
под наем. При такова, положе
ние фондовете на предприятия 
та напълно са забравени. Поч
ти във всички предприятия от 
ношението между личните до
ходи и фондовете е голямо. В 
„7 юли,” това отношение е 
80:20 за с-метка на {[х/здовете, п 
„Мехатшчар” 83:17, „Ци\е” —

ниците в 
нция да изпратят езои прелета 
вители за срещата на послашт-

според колективи 
г;абг.-ниттите оставят нез-позна
ти с начина на разпределението*Аспарух Йотовците в Коломбо.

■улт

5 госта, в 
|тьти. Разбира се, че тук не ста 

някаква ураяшелоз!ва Дума до 
ка. Онези, които повече дават

(следва на 2. страна)Комисията прави последна рс дакция на Проектостатута на Димитровградската община
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БЕНБЕЛА
ЩЕ ПОСЕТИ 

ЮГОСЛАВИЯ
РЕПУБЛИКА МАЛИ ДНЕС

Под пясъчните дюни 
-оч1г1'а Сахара до планинските 
•шсап е ктгм Гвинея № 6р'епа на 
• липовата кост на запад от пу 
"тинните пространства ма Мааз 
>итамия до тропическите облас 

I към Нигер и Горна Волта 
, ова> е огромию прюстрапстио, 

пет п-ьти по галя,мо от Югосла 
вия, където днес живеят малпй 
•ште. принадлежащи към ня
колко еггиичоски групи. Всяка 
от тези групи има сп<?с минало, 
' сат.рия. култура, и традиции. 
Борбата против завоевателите 0т 
лремето па по-старата и нова 
Егстория ш е обдепнила в едно.

Днес тяхната дългосрочна 
цел е 'Социализмът, който бе 
прокламиран като насока, през 
1960 Година, п потвърден отно
во на извънредния конгрес пя 
Суданския Съюз на Мали през 
1962 година.

В тази страна, която няма 
промишленост, пито работггиче 
ска класа която няма кадри,- 
обаче има повече от 90% Негра 
мотно население приемането ид 
социализма като курс към раз 
витие на обществото наложи ре 
дица! проблеми и внесе зълтге- 
ния, които се чув.стг»ув1ат зсР 
кМАиевиа.

Мали няма промишленост, но 
сега я строи като се насочза 
.към леката преработвателна 
промишленост: кланици, масло 
бойни, консервни фабрики, 
фабрики за преработване на зе 
ленчуци, з.ахарни фабрики и те 
«стилна промишленост, защото 
условията даваха възможност 
Й1 такава промишленост. Пра 
вмтелугвото е установило ДъР

Петгодишният план за. стопац 
ското развитие от 1961 до 1965 
година цени бруто-продукт в 
края «а петилетката да надми
не 32 милиарда тукашни фрак 
1ка при което би се постигнало! 
увеличение в сравнение с 1959 
година от 70%.

Мали е изключително аграрна 
страна и затова държавата по
лага грижи за развитие на сел 
ското стопанство. Реката. Нигер 
която за Република Мали пред 
ставлява онова, което е Нил за 
Египет трябва да изиграе реши 
телиа роля в развитието ма сел 
ското стопанство. Неговите во
ди в близки години трябва да 
иопояват повя хиляди хектари 
'земя с памук, просо, ориз пше 
иица, царевица и други култу
ри. В селата ое създават коопе 
рации което ие ггредставляза 
особена труд гост, защото съШе 
ствува вековна традиция за съз 
местна обработваме на земята. 
Съществува силна воля и жела 
ние за по-бързо изграждане. 
Тази воля е одухотворена в Су 
ланския съюз. ръководната пар 
тия на Мали. чнято мобилност,- 
дисциплина и еднетзо са вече' 
'известни.

Все пак трябва да се създа 
ват трудови навици у хората. 
Тези които работят по предпрИ 
ятията и учреж де пи ята трябва 
да се учат как по-ефикасно да из 
ползуват времето си. Тук има 
нещо, което наричат „човешки 
инвестиции". Това са училища, 
болница, пътища, които се стро 
ят на доброволна основа от де 
сенки хиляди ръце. Тази прак 
тика поттиква партията на Съ 
юза, а хората приемат. Редом 
с това, обаче трябва да сйик 
ват хората редовно да идват на 

— работа, да научат занаят, да

'ценят труда и да пазят общока 
1»Аиото имущество, Че социа
лизмът не е близка цел и не 
винаги ясна всекиму напомни и 
тези дог прездептьт Кейта, 
то каза, че през 1960 година’вей 
чки з страната са били за со
циализма, а днес не би могло 
да се каже, че всички редом са 
'за тази идея. Обяснението 
някои са „се отцепили, на първо 
Място ония на които юолохша- 
лизмът е давал известни приви 
легии, които днес не могат да 
им се дадат. Затова бербйта, 
против привилегиите е висящ 
проблем. Това е борба, която 
се стреми да се намалят огро.м? 
ните разлики в жизненото раз 
нйще на отделните категории 
на населението, които кологниа- 
лизмът е оставил в наследство. 
Също така се води- и борба про 
‘гив корупцията за здрави и тру 
дови отношения между хората, 
против бюрократизма и някои 
очевидни неправилности.

Проблеми има много. Тук ни 
кой не мисли, че те могат да се 
решат в близко зреме. Същест
вува обаче силен стремеж към 
надделяване на трудностите. В 
Африка, дори на границите на 
тази страна има държзи които 
не са се определили за социа
листическия път на развитие. 
Всичко, което става в Мали се 
гледа под лупа. Някъде тукаш
ните слабости предизвикзат злу 
радост. Затова и президентът 
Кейта е възложил на своите Съ 
народници да държат сметка 
за факта, че изграждането на 
тяхната страна з крайна степен 
се свъпзва с въпроса за пр<ес- 
тиж не само на Мали. но и на 
цяла. прогресивна Африка, за 
чието единстзо и прогрес Мали 
влага постоянен труд.

на из-

I
По покана на президента 

на СФРЮ Йосип Броз Тито 
Югославия ще посети президе
нтът на Алжирската демокра 
тична народна република Ах

мед Вен Бела. Президентът 
Бен Бела ще пристигне в Юго 
славил на 5 март и ще остане 
на посещение до 12 март 
1964 година.

ка

е чеЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ В РЕПУБЛИКАТА МАЛИ
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жавен Монопол върху Външна 
та търговия- Аържазата е орно 
вала редица предприятия — тър 
говски, строителни, занаятчшйс
ки.

ВИСОКИ ДОХОДИ БЕЗ ВРЪЗКА 

С РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТРУДА
(Продължава от 1. сгр.) бъдат известни на колектива и 

трябва да имат мярка. Не мо
же и не е правилно за тези пла 
щания да разполага само ди
ректора на предприятието. Чес

«Лазар Колишевски ви с нарастване на продуктив
ността на труда, там където се 

, увеличава обема и качеството 
На продукцията. Обаче това да 
се постигне, трябва да се на- 
меркт адекватни Съотношения 
при разпределението и да се на 
мерят мерки за разпореждане 
на личните принадлежности не 
оамо според ефекта на работно 
то място, но и в зависимост с 
общите резултати на предприя 
тието. В никой случай не може 
да се очаква повишение на при 
надлежностите там където опа 
да продуктивността на труда. 
Затова с право се очаква интер 
венция от страната на общинс
ката скупщина и по-голямо ан 
гажиране на синдикалните оР- 
ганизаЦ1Ш при разпределеиее на 
доходите в предприятието и от 
делно личните принадлежите- 

Б. Николов

В република Мали понасто 
•Щем се намира на посещение 
югославска партийношрави- 
телотвена делегация, която 
предвожда председателят на 
Съюзния съвет на ССРНЮ и 
член на Изпълнителния ко
митет на ЦК на СЮК Лазар 
Колишевски.

Югославската партийно-пра 
вителствена делегация ще 
прекара в република Мали о 
сем дни и през това време ще 
води политически разговори 
с най-високи представители 
на партията и правителство
то на Мали. Членовете на де 
легацията ще направят оби
колка из страната и Ще пргг

съствуват на тържественото 
пускане в движение на фаб
риката за преработка на зеле 
нчуци в мястото Бафинда, не 
далече от столицата на Мали 
Бамако. Тази Фабрика са обо 
рудили югославските пред
приятия.

Очаква се разговорите меж 
ду двете страни да доприне
сат за още по-тясно сътрудни 
чество между двете страни 
по редица въпроси по които 
и СФРЮ и Мали имат съвпа 
дащи се възгледи, както и съ 
вместен интерес.

Югославската 
ще посети и република Гви
нея и Гана.

и- имат по-големм заслуги за ?а 
ззитие на предприятието, тр‘яб 
ва и повече да получават. Това 
е случай с ръководителите и 
специалистите з предприятията. 
Но ако има случаи, че работни 
ците не могат да получат и ед 
ка десета част от принадлежноа 
тите н.а ръководителите и спе
циалистите. тогава трябва да се 
посави въпроса до калко са ед 
ните ръководители и вторите 
специалистите и колко доприка 
сят за работа на предприятие
то. За това трябва да се запоз 
паят ония които дават една 
част от своите принадлежности 
за тяхното увеличение — рабоТ 
ниците. Принадлежностите пак, 
които имат популярното назва
ние „по договор1’ или „по спор’а 
зумение” също така трябва АД

то се чуват неоправдани нзяв 
.Аайте ми специалист-ления:

аз ще го платя и сто хиляда лП 
нара’’. Нека бъде и сто хиляди 
д|инара, но тези пари ще зап
лати колективът, който трябза
да зна!е и за резултатите пос
тигнати според дадените прина 
длежности. Тогава сигурно ни
кой няма да има против.
ОЧАКВА СЕ ИНТЕРВЕНЦИЯ 
ОТ СТРАНА НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА
Когато сочим тези опущения, 
никак не мислим, че трябва Да 
се спре с увеличение на лични 
те доходи и че зсяко увеличе
ние е неправилно. Увеличение 
то е нужно и то трябва да въй

делегация

ОТКАЗЪТ ВА САЩ НЯМА НИКАКВИ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЮГОСЛАВИЯ
на правителството на САЩ е 
на линиятт на едно покруто 
провеждане на акция и поли
тически курс, които са в раз 
рез с общоприетите принци
пи на СЕОбодна търговия и 
плаване. Оше по обезпокоява 
ща е тази постъпка, че пада 
по времето. когатр се засил
ват стремежите в света за ра 
звиване на икономическите о 
тношения и международната 
търговия освободени от нера 
вноправие и изкуствените ба
риери и политическите усло
вия.

Неотдавна правителството 
на САЩ Езе решение да отка 
же военна помощ на Велико
британия и Фарнция, включ
вайки и Югославия, зарад 
търговските връзки които те 
зи страни поддържат с Куба. 
Този отказ на правителство
то на САЩ обаче никак не 
засяга нашата с-трана, защото 
САЩ и не е давала военна 
помощ иа Югославия. Както 
изтъкна представителят на 
Секретариата на външните 
работи на Югославия Душак 
Благоевич на неотдавнашна
та пресконференция решени
ето на САЩ няма' никакви 
последици, защото Югосла
вия е купувала от САЩ за 
готови пари само малки коли 
чества военни материали и за 
тубата на тази възможност 
не представлява особен ефе
кт. Обаче, е казал представи
телят на ДСИП, тази стъпка

*
О зГ\\Д а

ДИМИТРОВГРАД: Работниците имат много по-низки доходи от служещите



БРАТСТВО
3

ЗАГРЕБ
одна ош най-жизнените 

мешройоли на ЕЬройа
В едно официално издание

на междунаридната организа
ция ЮНЕСКО се казва, че Заг 
раб, столицата ша социалисти
ческа република ХързатсКО е 
„една от най-зпталните метро 
поли на Европа’’, център на све 
товно важни стопански и кул 
турни концентрации '. Тази об 
ш. ■ констатация се допълва С 
цифри и данни за този грял- 
820.СОО жители, 20 градски ко 
муни, 1300 стопансжи

г
Хърватският 

народен 
театър 

в Загреб
V.

организа
ции; 138 промишлени предприя 
тия, 265.000 заети, пад 250 осно> 
зии и средни училища и за 36 
факултета,

(хубавите традиции днес дожин
яв . соята в тор х младост, пери 
ода на огромен възход въз вси; 
•чки области. Могъщият раз
вой на промишлеността го е 
направил един от най-силните 
промишлени центри з Югосла 
Ьпя.

традиция. Със своя пролетари 
ят, рево.люпнонно иастрогшгге 
учешщп и студенти, с прогре 
сизцата, маркснчески насочена;

пптелегемцпя, тоц беше, могъ
ща упора па югославската ко
мунистическа партия преди во 
йната и през зреме на войната.

то развитие на този град запо 
чва през XIX век. През 1807 го 
дина е имал около 8.000 жите
ли, а през 1900 година почти 
60.000.

В по-нозата история Загреб 
става център, към когото гра
витират и КъД.ето с« разнас!.. 
ят най-значителните струи на 
целия живот на Хързатско. В 
годините поели втората светоз 
Лна война Загреб се превръща1 
я силен политически център, в 
град с богата революционна

академии и висши 
коитоучилища,, посещават

140.000 ученици и 28.000 сгуле 
чти: градът има 5 театра, 22 му 
Зея, 6 големи галерии, 477 биб 
лиотеки, 48 кина, 396 здравни 
амблатории и пр.

Такъв е Загреб днес. Бързо-

-■в Най-силен промишлен център 
на странатао о

', Загреб лежи край брега на 
Сава, з южното подножие на 
■Загглебскп гора.4 В \ началото! 

па XI век вече се споменава ка 
то голямо селище. Унгарският 
крал Бела IV го провъдгласил 
през 1242 година за езободей 
кралски град, обаче ускорено-

Загреб наричат „втора сголи- то. Заграбените фабрики нзпас
ят своите произведения з мно 
го страни на Европа, Азия, Аф 
рика Северна и Южна Амернч 
цд По пелия езят са нзвестнй

(ца на Югославия”. Този епитет 
му принадтежи съвсем оправ- 
дло. Значението на Загреб в

СФРЮ

то увеличение броя на жители 
тс и растежът на стопанството 
му д?ват характер на динами
чен град който във сянката на

стопанския живот на 
цай-дсбре може да се съгледа 
от данните, че неговото стопан 
1ство участвува в общото югос- машини,
лавско производство с 9,3 на тта на химическата и храните
сто. Относителното участие на лната промишленост. След Бел_
н-гоата промишленост .е още град Загреб е май-големшят съ
по-голя.мо, то зъзлизо. на 10,8 общителен възел в страната,
на сто. През 1963 година загре голям Търговски център в ка
бското стопанство осъществи йто всяка година се устройва
производство за 744 милиарда чай-голямата югрелавек г стопа
динара, а темповете на разви. нека изложба — ЗатребскияТ
тието бяха по-бързи от югос п яшр.

Освен през 1909 година, Заг- 
ребокият панаир с най-старият

произведенията па промишле
ността за парни котли, тежки 

електропромишленос-

Към разискванията по общинските статути

Мясшошо на културата в общинският 

статут на Димитровград
Пише: Л. Джоржевич

лавския среден темп.
В структурата на градската 

икономика промишлеността за 
ема първо място. Нейният от
носителен Лял в бруто произ
водството възлиза на 62 на сто. 
Надалече йа изестни гиганти
те , Раде Кончар’’ производи
тел и V хидрогенераторн и трапт 
сформатори за - водни центра
ли „Първомайска”, фабрика за 
тежки м линии и стругове цеот 
лави4 влезлата в стоо”» Органи 
чно-химическа 
ст, която е,една от най-модер 
щтте и н-да—големи; фабрики от 
този зид в цяла Европа. В след 
по-г гния п,лт>тюл гюй-много се 
РИзви тежката промишленост, 
Аюрбоно машнноотроиТелоТзо-

международея панаир на сто
кови мостри в югоисточна Ев
ропа. По произхода на изложй 
телите, по броя на чуждите ст 
рани, които участвуват Загреб 
ският панаир има интернацио
нален характер. На ' миналого
дишното изложение участвува 
ха представители цт 43 страни. 
Благодарение, на големината 
на изложбената площ и на го
лямото участие на експоненти- 
тд Згтоебският панаир заема! 
четвърто място мещди всички 
европейски: -панаири. Всяка го 
дтша иад един милион югослав 
(яни и чужденци идват да по
сетя тази рядка изложба.

Тъй като проекгретатутът на 
Димиггровграл.ската община е 
в сеч псстазен на публично об
съждане, считаме за необходи 
мо, че е време по подробно Ко 
миупята. която подготвяше раз 
поредбкте в пРсект.а за кул тур - 
Мо-простения живот в комуна, 
та. е заела известие становище 
по въпросите, които трябва ла 
бъдат обхванати от тези разпо 
редбн. Струва ни се-обаче че но 
мепкЛатурата на проблемите ст 
нашата културна практика е зча 
чктелно оскъден и повърхнос
тен, и че в проекта са засегна
то в значителна степен декларз 
тивню.

' Без) претенции за всесбхат- 
Без1 претенции за всеобхат- 

ност. посочвам само няколко 
проблема, които заслужават мя 
сто в статута. Тъй като култу 
рата е „продължение на произ- 
зодствсто” и тъй Като общест
вено материалните условия на 
този вид действуваме и раззи-

В Димитровградско може би 
единствено в околията Центъ
ра предвижда курс за артисти- 
ра предвижда курс за артисти 
Прием'",нето на такова решение 
за организиране на курс беше 
резултат на една необходимост 
от своеобразно театрално осъ 
ществязане.. Ако Димитровград 
все повече става център на 6-ъЛ 
гарската народност, тогава се 
налага да с.е види как някои об 
л-сти са поставени у другите 
народности в СФРЮ. Сега е 
време чрез осъществяване ш 
пгоограмата на своята културна 
политика и разпоредбите на ста, 
тута да се поставят рамки на 
специфичностите ня нашето те
атрално и други любителства.

В препоръките, конто приети 
гаха по повод работата- върху 
ггроектит^ на статута се казва, 
че комуната трябва, като обез 
печа-в.а материални и други ус
ловия за развитие на културна 
та денйост да търси и се обез 
печи опора в трудовите и об
ществените организации на своя 
територия. В статутите на ня 
кои комуни механизмът на фи 
Н1ансирането на културно-прос 
ветния живот е определен пре 
цизно, Зъпреки непълнотата. В 
статута на Баня лука например 

> се казва, че спедствата за кул
тура се обезпечават частично 
от обществения фонд, частич. 
но от личните вноски на граж
дани и ортанизации. С оглед че 
у нас се забелязва незаинтере
сованост на трудовите организа 
ции за уоилията на Центъра за 
култура и забава, статутът на 
нашата комуна трябва със овоя 
разпоредба да преодолее тзи 
„пропаст между кулурата и сто 
панството’’. ' 1

В същността ма статута не е 
забравено това основно стано.. | 
нищ е, което бе заето още на IV ; 
Пленум на Съгзния Съвет на ; 
ССРНЮ.че е необходим скок • 
от системата на бюджетното фи ! 
шиниране кт м системата на фи 
ианиеране на програмите дей- ; 
ност на учреждението. Все пак 
задължението на Центъра за 
култура и забава к-ьм комуна 
та би могло да има по_пълна 
норманивно-регуляторна опре
деленост.

Струва ни се, че усилията за 
изнамиране на решение на то 
зи и на друга проблеми ще бъ 
де значителен принос за регу 
илране на културните въпроси ■ 
на нашата комуна.

иа голина се воюваше за съгла 
сувднето иа културния растеж 
с потребите и условностите. По 
такъв начин от нашите извест
ни институти п дружества бе 
Създаден Център за култура и 
з|е бава. Беше необходимо да се 
убедят политическите форми в 
изправността 
ма Центра; за да стане физио
номията. му спътник на всички1, 
които изграждат нашата кому 
иа. обаче които искат и се стре 
мят към образование и забава. 
Това налагаше и необходимост 
га за едно програмно раззптте 
на културния живот. което да 
намери най-добро място в ста
тута.

Значи, според нас, разпоред
бите на статута по културните 
въпроси
ст същността на Центъра, ко 
ято дава много, обаче и задъл! 
жава, безкомпромисно.

Вниманието към културните 
самодейност на нашите хора, ко 
ито са групирани з сектора за

иа концепциите промишлено-

Важен културен център
Миналата година художества 

ните изложби които бяха ус- 
'гроенн в Загреб посетиха над 
140 хиляди души. Спектаклите 
на съвременната музика се по 
сещрват ог гости из целия 
-езят а спектаклите на Хърва- 
ския народен театър са извест
ни извън границите на нашата 
страна. ЗатребскияТ балетен И 
оперетен янсамбт Успешно е го 
стузал в много европейски гра 
дове.

През последните години Заг
реб се развива з голям и при- 
злекателен туристически цен
тър. За посетителите от страна 
та и от чужбина особено при
влекателен е Горен град съо 
езоята архитектура, музеите, 
старите черкви и дворци с бо
гати художествени съкровищ
ници.,

Защо човек се чувствува при 
ятно з този град? Дали зарад 
многобройнйте срещи с площа 
ди и здания от издишалитеследза да. произлизат*
векозе, или зарад широките и 
с.ветли булеварди изплатени О 
Аинамика и жизнерадостен по
лет.-' дали з-рад оогатите орке 
стри и римфощгчески състази, 
или зарад силно развития жи
вопис и културен живот изоб
що?

Загреб е голям югославски 
културен център. В него се на
мира , Югославската академия 
зная оста и умйетности” уни
верситетът, образуван 1874 го
дина, художествена и музикал 
на академия и многобройни 
други културни институции. На 
целия езят са известни реноми 
раните музиканти — загребски 
те солисти и загребската фил
хармония. о

ПОЛОЖИТЕЛЕН БИЛАНС НА 
ЗДРАВНАТА СТАНЦИЯ ВЪВ 

ВЛАСИНА ОКРУГЛИЦА!
(Тези дни Здравната станция 

еъв Власина — Округлица раз-, 
гледа и прие заключителния бн 
ланс за 1963 година. Макар че 
тая станция е формирана само 
преди няколко години, тя рабо_ 
ти рентабилно и е твърде отзив 
чива къад исканията и нуждите 
на населението от този район. За 
кратко време тя разшири своя
та дейност,и откри три районни 
амбулатории, които особено се
га през зимните дни работят 
твърде ефикасно.

И Здравната станция, и райо
нните амбулатории са в постоя
нна връзка и разменят опити, 
поставят нови задачи и се бор
ят за тяхното осъщестяване. За 
това най_добре говори осъщест
вения приход: според фннансо- 

предвидени

15.700.000. а са осъществени око 
ло 28 милиона и половина дина
ра.

До крал на миналата година 
работеше и зъбна амбулатория, 
която също с успех завърши го 
дината. В течение на годината, 
бе построена нова амбулатория 
в Клисура, а сега се довършава 
сградата в Божица. Остава още 
да се доставят съоръжения за а 
мбулаторията в Божица и да се 
извърши попълняване на инвен 
тара за амбулаторията в Клису

В читалището 
на с. Власи

ра.
Сл. Игоятов

смодейнсстите в Центъра, пока 
зват колко се е мислило за о_ 
безпечоването на солидна перс- 
пектиза на развитие на млади
те смодейчи.

тисто м се р'аждат в постоянно' 
взаимодействие между матери3 
взаимодействие между матерна 
лното производство и духовно 
то създаване, то повече от ед-

I

вия план бяха
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В дързообр аботв атс лно пред! 
приятие „Васил Иванов — Ци_ 
ле’’ се надяват, през тази ' гЬд 
на да осъществят значително гю 
вече производство. Обаче Аосе 
вашиият опит и сегашното по 
ложеиие в предприятието да
ват основалше за съмнение в уб 
пеха..

Причини за такива съмнения 
има доста, ио 1гис ще се спрем 
само в-ьрху някои, от чисто оТ 
странявалс в сегашния момент, 
по наше мл пенис, до голяма сте 
пеп ще зависи успехът на пред 
приятното.

Една от основните причини с

циалмсти. В момента на пред
приятието на липсва аналитик, 
който ще трябва да следи про
изводствения процес и навре
менно да сигнализира за воич 
ки евентуални застои. Сега сме 
често в положение 
шефове на стопанските едини
ци да идват и да търсят от ин 
женерите работа едвам тогава, 
когато видят, че зече няма как 
во да се работи. И докато се 
уфоанализира всичко работни 
ците и машините чакат. Пред
приятието вече няколко годи
ни е и без. търиЪзска служба Ц 
И1КОИОМИСГИ, което значи че двц

та на предприятието са напъл
но опрвдаяи.

<
ВЗАИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В 
ПРЕДПРИЯТИЕТО — ГЛАВНА 
СПИРАЧКА

ГРУБО НЕЗАЧИТАНЕ
НА отделните

В историята на болестта на 
ъЦилс” можем да запишем, че 
(взаимните оношени-я не са и* 
Висотата. Ако потърсим прими 
ните те видим, че това идва <уг 
неразбирането на новия начин 
на разпределение на доходите. 
Ако това беше схванато, тогава 
Нямаше отделни квалиифцираки 
работници да поставят въпро
са как може един нов работ
ник да получава зплата колко- 
то и той, който е квалифици
ран или майстор вече няколко 
години. Значи не е разбрано, че 
сега се заплаща според труда 
вия ефект на всеки работник. 
Друга причина е семейственост 
та — линията на гледане през 
ттръсти. Всеки знае кой е вино 
вникът за отделни пропуски и 
слабост,» зсеки знае откъде Я 
Как идват грешките, но никой 
вяма смелост да ги изнесе пуб 
лично. Опитахме сме в непос
редствен разговор с работници 
те да открием причините и да 
схванем истината, обаче очезид 
но съществува или някакъв не 
основателни страх, или е точна 
горната констатация. Инак как 
могат да се схванат различните 
вулгарни Лозунги в клозетите. 
За проблемите като че ли не се 
се говори открито на събрани 
ята на икономическите едини
ци, работническия съвет и ко
лектива. В случая глазната ви 
на пада върху плещите на пар 
тййната оргчшзация и синди
калната организация. За тов*1 
говорят н напълно опразданите 
наказания на четирима членове 
на СЮК зарад недисциплииа 
на работното място и неотго- 
ворност в работата. Но дали ся 
само. тНя? Тази недисциплина? 
се манифестира и з несхваща- 
«ето па правата и задължения 
та на отделни завеждали сто
панските единици. Един от тях

ЗАКОНОПРЕДПИСАНИЯТА
Жилищната общност „Напра 

Лък” в Димитровград има шква 
шкп сервиз за услуга па граж 
дашггс, в който работят некол
цина. работници.

В течение на 1963 година ра
ботниците от шизашкия сервиз 
ме получавали парични възна
граждения за работа по време1 
на държавните празници. Този 
юъпрос бил отлагай от деи на1 
1ВДч. Неотдавна, представителя4 
на шивашкия серзиз се отнесли 
до инспекцията по труда за по>
МОТП.

Инспекцията по труда, сход
но нашите положителни законо 
ггредгагсання наложи на Управа 
та на жилщна общност „Н,апр'е 
дък’’ да предприема мерки 
даване на парични възнаграж
дения на работниците от серви 
са, конто са напълно оправда 
телни.

Как обаче се отнасят към ра 
бо пощите от сервиза някои от 
говорни хора от управата?

Когато станало дума за нзпла 
здаисто н;а тези Възнагражде
ния един от тях без много да се 
съобразява с фактнГс изявил:

— Инспекторът по труда се 
застъпва, за изплащаното на тс 
зи пари-той нека ви ги запла
ти!..

Не искаме с това да отречем, 
факта,, че жилищната, общност, 
наистина в момента няма дос
татъчно средства. Съвсем нс.

Става дума за отношеппетр 
«ъм работника, което в предан 
дення случай е — съвсем безот! 
говорно.

Има ли място в едно цредпрц 
ятие за такива отговори?

Дали повече има право оня 
който създава материалните бл 
ага на предприятието или оня, 
който ръководи — или воички 
са равноправни!

Не е лошо Управата на сер 
•виза да си зземе белешка от то 
зи случай, защото утре той мо 
же да се повтори което — съв 
сем не е желателно.

ШШ ' V' ш1
Щ Щ

Л

-г-

за!

В халите на предприятието „Циле”

все още низката производител
ност и занаятчийски начин на 
прозводство, макар предприяти 
ето да разполага -с иай-съвре 
менни машини и висококвали
фицирана работна ръка, дори 
н със специалисти 
ри, каквито нямат много другн 
предприятия, а все пак пости
гат много по-добри резултати, 
отколкото „Циле’. За илюстра
ция ще приведем, че например 
в нишкото предприятие „14 — 
октомвои’’ за изработката па ед 
на спална целият произоодстзен 
процес трае 46 часа, докато в 
„Циле” с по-съвременни маши 
пи — 60 часа. което значи, че 
производствената цена на „Цн- 
ле” за същия артикул се равня 
ва на пазарната цена на „14 — 
октомври”. При това положе
ние не е чудно, че личните до 
ходи на „Циле’’ миналата годи 
на бяха ердено 13.000 динара. 
От друга страна поточното прО 
изводство изисква съвършено 
планиране, смисъл за колектив 
на работа, а не само борба за 
изпълнение нормата по отделян 
Цехове и икономически един и“ 
ци. До какво довежда надпре
варата за изпълнението на; нор 
мата без при това да не се 
държи сметка за качеството н1 
произведенията!, гозори и, при
мерът с изработката на радио1 
кутии за Германия. За десет дни 
работа работниците са заработи, 
ли по 9.000 динара- обаче зарад 
различни грешки същите ку_ 
тии са поправяни още 7 дни и 
то безплатно, защото от 1 яну 
ари т. г. дирекцията на пред
приятието признава на всеки 
цех и всяка стопанска единица, 
оамо по 3% брак. Всяко надми 
'назане на този процент пла
щат работниците от своите ли
чни доходи, а всяко намалява 
не на бракувнето делят помеж 
ДУ си.

Тази година предптиятието 
предвижда изходната осноза на 
заплатите да се увеличи на 
18,640 динара. За да се постиг 
не това. нужно е да се увели
чи производителността на, тру 
да и Да се отстранят застоите 
в отделни икономически едк1- 
ници. да се поведе сметка за 
качеството на прозведенията в( 
хода на производствения про
цес.

жениего на вътрешния и меж 
дународните пазари изобщо не 
се следи нпто се държи- смет 
ка за по-евтина доставка на су 
розини.

Според мнението на редица 
обществено-политически факто
ри в града тримата инженери 
не ще мотат да изпълнят зада 
чата си все докато не се' специ! 
ализират за отделни процеси. 
Ясио е, че е по-лесно да се из 
прати един инженер в РР-Нши, 
който за 15 дни ще се запознае 
с всички проекти, отколкото е_ 
дин работник на който ще тря 
бзат няколко месеца.

Най-много се отговаря за нарушаване 
на обществения ред и ммр

инжене-

В разговор с Иван Гъргов, съ > на която трябва да се обърне 
дия за нарушения узнахме, че внимание е незачитане на Зако 
в настоящия момент най-много на на горите. Сече се забранена 
хора отговарят за нарушаване гора, не плащат се данъци за 
на бществения ред и мир. продадена гора. На тези наруше

ния падат около 30% от напра
вените нарушения. Останалите 
нарушения идват в областта на 
движението, за незачитане на 
предписанието в движението и 
просветата за нередовно идване 
на децата на училище. В после 
дно време наказани са някои ро 
дители от Драговита, Поганово, 
Верзар, Било. Длна Нсвля и Го 
рна Невля,

Нарастват и наказанията за 
полски щети.

— През последно време — ка 
за той — учестиха побои, кара 
цици, убиждане на обществени 
места, които след това занърш- 
ват при нас с наказания. В Ди
митровград често е яврението Да 
се дават алкохолни питиета на 
пияни хора. пренасят се лъжливи 
новни и др. Преди извеоно вре 
ме бе наказана Мирка Симова 
огг Каменица която нападна ед
на жена на улицата. Наказана 
е с Ю дни затвор.

Като друга група нарушения.

например чул за някакво реше 
уие на съвета на спецналисти- 

и вместоте на предприятието 
да чака каналния ред то да се 
обсъди ЦР ед работническия &ь 
вет, управителния отбор и най. 
сетне по цеховете, той зеднага" 
своеволно свикал Съета на ико 
комическата единица и то з Р'а

КОЙ Е АЪЛЖЕН ДА СЕ СТА
РАЕ ЗА НЕКВАЛИФИЦИРАНА 
ТА РАБОТНА РЪКА?

Спо.аед плановете на предпрп 
иткето само през тази години

Б.

Обществената баня не работи

Димитровградчаии нямат къде да се къпят!
остава нищо др-уто освен да ча! 
кат пролет когато времето още 
ютоплее.

Не ще бъде излишно ако ко 
муналното предприятие „Услу
га’’ жертвува нещо за нормал) 
Пата, р*абота на градската бня. 
Ьащото и покрай липсата, на| 
(навик да се къпем Още — няа 
Маме и възможности. А о гра
да освен работниците в комби
нат ,, Димитров град” и останали 
те предприятия не съществуват 
бани, така ч реаботниците от 
.Механик"’ „Свобода^’, „Циле“ 
и останалите предприятия имат1 
1серознн затруднения.

Вече един месец общетевна 
та баня в Димитровград не ра 
боти.

Поради недостига на вода, а 
и поради острите студове се сг 
игиа до там — да се прекъсне с 
работа.

Дали обаче това може да са 
търпи занапред?

В комуналното предприятие 
заявяват, че докато времето нй 
се оправи, банята не ще може 
да работи нормално, защото не 
отдавна един от посетителите й 
били „попарени”, а други пък 
— прехладени, поради мразо
вете. От друга, страна, изтъкват 
те, постояният недостиг на вй 
да, който вече е градски проб 
лем № 1 е цричина за временно 
то „закриване’’ на банята.

„Циле”: взаимните отношения между работниците
не са на висота

хце трябва да се приемат око 
ло 100 нови работници. Поста
вя се въпрос, кой е длъжен да 
поеме разходите за тяхното о- 
бучение. В края на миналата 
година са приети 50 нови работни 
ци които със знанието на Ин
спекцията по труда са работи 
ли един. месец без заплата. Но 
‘тези работници след три ме
сеца обучение в предприятието 
не могат да заработят повече 
от 4.000 днара месечно, пито мо 
У ат изцяло да се включат з пра 
изводствения процес. В пред
приятието считат, че за тяхно
то обучение една част от разха 
дите трябва да поеме Заводът 
за приемане на работна ръка 
и Комуналният завод за соц»зл 

осигуровки, т. е. (,те плга
щат за тяхното обучение поне 
тр» месеца. В случая иакания

ботното време Вместо да го на 
каже, директорът на предпри 
ятиетс и тук погледнал през 
пърсти. Тогава »е е чудно за 
що и как се повтарят едни и 
съши грешки. '

Най-сетне да напомним, че тд 
з» година „Циле’’ . няма пробле 
ми с реализацията на произвол 
стзото, Защото са сключени до 
говори с различни фирми зя 
над 400 милиона динара. С ед 
на дума главна, спирачка са рз 
зличните субективни слабости, 
които могат да се отстранят са 
МО' с издигане на дисциплина
та и личната отговорност на 
всеки работник както и с по 
добряването работата ка пар
тийната организация в предпри 
ятнето.

САМО 500 АУШИ В ДИМИТ
РОВГРАД СЕ къпят

Условия за поддържаме 
личната хигиена, както вече се 
вижда, няма,. Ако вземем пред 
вид, че в комфортни квартири, 
засега поне, живее незначител
на част от населението на Ди 
митровград. то остава да ко«о 
татираме, че сме „сухи”.

Именно, само 500—600 дули! 
града от 4.000 дущн могат да 

се Къпят през тези зимни днн.
Банята на Железопътната сЦ 

окция работи само за своите чл, 
нозе и на димнтровградчанин нс

на

НОВИ СПЕЦИАЛИСТИ — НО 
КАКВИ?

Според думите на директора 
на предприятието тази година) 
Ще трябва да се разреши въп
росът с приемането ка нови спе А. Йото*
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НИШКИ „ГРАДЖЕВИНАР“ 

НЕ СТРОИ САМО НИШ
СтрЪителното нта, Крагуевац — 132 апартаме 

нта, Белград, Прищина Косове 
ка Мнтровица — 23 едностайна 
и 100 тристайни апартамента.

\От по-импозантните обекти, 
които „Грйджезкнар” е строил 
през миналата година изпъкват 
зданието на Комуналната бан- 
ка.на Завода за Социално оси
гуряване. уютният хотел „Ниш’’ 
в центъра ка града, паметни
кът на Бубан и паметникът — 
костница на Бубан. Покрай то 
ва Ниш ще получи от строите 
лите на това предприятие Още 
една голяма хала в предприятн 
ето „Гюро Салай”.

предприятие 
„Граджевинар” в Ниш е едно! 
от най-големите строителни пре 
дприятия в югоизточна част на 
Сърбия. Както винаги, така и 
тази годила „Граджезинар’' пое 
върху себе си по-голямата ча
ст от жилищното строителство 
«а своя град, като съчтевреме 
шю строи в редица други гра
дове — Белград, Крагуевац, Пи 
рот, Скопие, Косовска Митро- 
вица и Пр!ищина.

От 1960 година предприятието 
за изработка на готови дрехи 
„Свобода” в Димитровград 
крачи по твърдо на пазарите в 
страната. Това е резултат на 
значително разширения обем на 
производството и на постоянно
то подобряване на средствата за 
производство 
с което се откри възможност за 
прилагане на поточна система в 
производството.

Увеличението и подобрено ка 
чество на производството съдей 
етвува още през 1960 година да 
се пристъпи към огкрнване на 
собствени магазини за дрехи в 
Димитровград, Ниш. Белград, 
Смедеревскз Паланка Скопие 
През миналата

за-

в предприятието.

През миналата година пред
приятието построи 861 кзарти- 
ри и 35 жилищни здания с по 
лзаема повърхност 44.279 квад 
ратни метра. Постройките си 
гурно щяха да бъдат повече да 
не се беше случило земетресе^ 
нието з Скопие, където пред- 
.прлятието се нае да построи 
102 апартамента.

Синдикалният 
дом в Ниш: 

ще има 
12 етажа

ПОМОЩ НА СКОПИЕ

година предпрнл 
тисто откри още 4 нови магази
на и с това общия брой на соб 
отвените магазини в Югславия 
Възлезе на десет магазина. Днес 
предприятието продава своите 
произведения във всички по-гс- 
лями места в Югославия.

Производствените резултати 
през 1963 година показват уве
личение на пето производството 
с 56% в сравнение с по-минала 
та година. Сравнено с увеличе
нието на този производствен от 
расъл в СФРЮ нето производ
ството на ..Свобода'’ е отбсляза 
ло 55% увеличение. Тези резул 
тати са последица от усърдието 
на целия колектив. Предштяти- 
етд обаче възнамерява да продъ 
лжи с увеличаването на произ
водството. За тази цел е плани
рано разширяване »а произвол 
отвените помещения, набавка 
на специални шеЕНи машини, 
което що повлияе и върху тех-

В пострадалото Скопие, това 
предприятие, като носител иа 
оперативната строителна 1рупа!

«У чеака у.шца с 120 апартамента. 
Рзбира се, предприятието е з# 
ключило и други договори за 
строителство в Ниш н - редиц 
друш градове на Сърбия. На
края трябва да се спомене бъ
дещия Дом на профсъюзите, ко 
йто се строи в центъра на Ншп 
ат трябва да! бъде завършен пр
ез тази година.

‘партамента от типа „Индокоп", 
’-< 32 апартамента от типа „Град”.
I 24 — от типа „Утва 2а’’ и пет
ЩШ, апартамента от типа „Утва”, ко 

сто значи общо бетониране на 
101 апартамента. Освен Това 
предприятието извърши поправ 
:ш на 36 апартамента в селище 
то „Вардар’’, на Тютюневия ко 

| мбинат, детйките ясли при Ко 
| мбината и на Химическия ин- 
I етитут. За тез услуги на постра 
I далото нас ление на Скопие пре 
I дпрМятието бе удостоено от Пр 
1 езидента на Републиката с ор 
1 дена на братството и единство 
I то със златен венец”, „Ордена 
| на братството к единството със 
1 сребърен венец’’, а неколцина 

членове на колектива получиха 
Ордени за народни заслуги със 
сребърна звезда.

През тази година „Граджеви- 
/нар” тябза ла завърши в Ниш: 
склада! на „Югопетрол”, склада 
п;а. „Нафтагаз’’ жилищно здание 
в улица „Йовак Бабунски" и ед 
ма жилищна четтрт з Ботани

1§Ш ■ V

.

I%I
& -шк

М .Требйсшанин
щ
Шж

★
1 г**’нологичеекмя процес и ще уве

личи производителността на 
труда. Също така за транспор
тиране на произведенията ще е 
необходимо Да сс набави един 
камион за разнасяне стоките До 
магазините в страната.

Работниците от „Свобода” са)

IЧетете и 

разпространявайте
;"*да

^ ' Щхф.

БРАТСТВО“в-к „уверени че ако получат сред
ства за реконструкция, до 1965 
година могат да станат милиар
дери. По всичко личи, че за то 
ва действнателно 
ват условия.

Жилищно здание в „Карпош” Скопие

на Югоизсточна Сърбия, пост 
рои редица жилищни обекти. 
Така например з селището „Ар 
ачево’’ бетонира четиридесет а-

★През 1963 година нишките жи 
тели получиха 27 жилищни зла 
шия с 592 апартамента, Пирот 1 
жилищно здание — 14 апартаме

съществу-

Р И.
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та, решили да се отбият в 
„Балкан”. На вратата учите- 
ят не забравил своята дъл- 
жност, и се обърнал към у- 
ченика:

— Не, ти не влизай, иди си 
в къщи- за тебе не е тук.,,,

Прагът на „Балкан” беше 
и си остава границата между 
моралното и неморалното в 
града..,,

— В „Балкан”, другарю у 
правител...

И така редят се картините, 
които идват като облекчение 
на хората в града, че нямат 
телевизия...

„МИЛИ РОДНИ КАРТИНКИ“

ДИМИТРОВГРАД БЕЗ ТЕАЕВИЗИЯ * * *
не от „малкия екран” на Бал 
кан.,,,

Коментари не са нужни . . .

със държанието и репертоара 
надминават своите предходни 
ци с 1000%,

Ето как изглежда една про 
грама на „телевизията” в Ба 
лкан”.

Когато започне програмата 
постоянните 
вече отдавна са заели места- 
та си. За по-чиста 
на екрана е нужно присъству 
вашите да се подготвят с ня-

Някои казват, че търговия
та в Димитровград не върви 
добре. Нищо подобно. Трябва 
всички да признаем, че хора
та задължени по тоя сектор 
в града, са много далновидни. 
Ето един пример: с телевизи 
ята в Димитровград още ни
що не е направено, построява 
нето на препредавателя е въ 
прос на време (и пари), а в 
книжарницата 
зор отдавна чака деня. когато 
ще бъде взет на употреба!.., 
Не е ли това, гледане на не
щата в развитие, перспектив
но..,

Ето и една семейна ТВ кар 
тинка... Предобедна програма. 
Работното време е одавна за 
почнало... В къщи се върщ» 
домакинът на семейството и не 
що носи. Цялото облекло му 
е изпокъсано. Един ръкав вх 
си. Нито едно копче на костю 
ма не е на своето място ...
— Божичко, 1 какво става с 
теб. ..

— Нищо, още по-радостно 
казва мъжът. — Купих ти 
нещо.

— Миличък с теб нещо не 
е в ред...

— Нищо... Само, нещо ти ку 
пих... Много важно. Кажи ка
кво е...

— Чорапи ...
— Не... '
— Часовник!.
— Не...
— Рокличка...
— Не... Още по-хубаво не

що, което отдавна желаеш ...
— Не мога да си спомним, 

моля ти се казвай веднага...
Мъжът отваря колетчето н 

на масата СЕ ПОКАЗВАТ ПО 
ЛОВИН КИЛОГРАМ АГНЕШ 
КИ ЧЕРВА, купени в месар
ницата ....

— Миличък — хвърли се 
жената в обятията на мъжа.
— Ти действително мислиш 
за мене и семейството ...

Сцената завършва с музи
ка в бърз ритъм...

Един ден, по право една ве 
чер, един учител от гимнази

Едно семейство в Димитров 
град решйло една вечер да 
излезе в града. Трябва съвме 
сно да се отпразнува едно ва 
жно събитие. Търгнали и де
цата, На кино! Не там били 
доста пъти.,. Мъжът и жена
та, двете деца — ученици вле 
зли в .Балкан”. Поръчиха ке 
бабчета, вино, сок.., Но след 
малко започна ..програмата”.,, 
Най-напред в гърлото на же
ната затънало кебапчето в 
гърлото, а малко по-късно, ко 
гато започнало песента залъ
кът застанал и на домакина 
в гърлото.. ,,Те вече чували 
само басовете на акордеона... 
Нищо не оставало, но да си 
отидат.,,

Препоръчваме и на отговор 
ните от „Балкан” да дойдат 
една вечер със семействата си 
в „Балкан” на приятна заба
ва ...

гурисъствуващи

снимка”

един телеви- иликолко коняка, шприца 
люти. Тогава прорамата запо 
чва. На „малкия екран” се яв 

даете певици (последна 
дума на естрадното изкуство) 
Натурализъмът е израз и мъ 
рдането с месата не спира от 
ранните часове до късно през 

За тая забава и раз-

ъ
яват

И дока-го в Общинската 
скупщина се правят сериозни 

■ приготовления за построява
нето на препредавателя и го
лям брой димитровградчани 

„меркат”

нощта.., 
влечение- устроени за посети- 

„Балкан” действи
телно заслужават .,похвала”.

А на следващия ден про
грамата се препредава от ка 
нцелария в канпетапия, от у

телите оттелевизоравече
при Трошка, други 
да си създадът такива усло
вия за забава и развлечение, 
че да облечат несгодите пора 
ди лицеата на телевизия в

наставят

града.
На първо място и като най 

заслужили в тая област тряб 
ва да споменем дейността го
стилничарите от „Балкан” по ■ 
организиране забавната част 
на хората във вечерните ча
сове. Ето например, през по
следните седмици в ..Балкан” 
условията за забава-и развле 
чение се повишиха с 50%. 
Двете певици, които всяка ве 
чер от 19 до 24 часа се явяват 
на „малкия екран” на Балкан

* * *

Един ученик писал непри
стойни думи в ученическия 
клозет. Дежурният учител го 
хванал и го представил на у 
•правителя На училището:

— Така ли те учим... Къде 
си научил тези неща? ...

с няколкочилгаце в училище, но никак 
да стигне до най-отговорните, 
за които един ден трябва да 
се устрои специално предава-

ята се разхожда 
свои приятели и един ученик 
от гимназията. След като кръ

Б. Николовстосали няколко пъти улица

I
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До зачитаме времето всички
Неотдавна младежкият актив . 

от Извор1. Босил е градско се 
«ВрсДстаип пред гражданите в 
Босилеград с подбрана прогр'а 
ма, в която централно мято зае 
Комедията на Стеваи Сремец — 
„Поп Чмро н поп СпнрЪ”. По- 
малка част о-т прогр- мата бе 
отделена на народни песни н за 
бавни мелодии. А завърши с 
танцова забава.

Представянето на младежите 
рт Извор' свободно може да се 
характеризира като твърде ус
пешно. Тук ше трябзг. да се под 
чертае умението на отделни ар 
тнети. какъвто е поп Спиро и 
жена му, конто дадоха. Отлични 
партии с тълкуването на поме
натите личности.

Дс(ри от Цялостно ако се погле
да театралната група ще дойдем 
дб извода, че положените гр'п. 
жн, търпение и вс-ля са се из
платили.

Няма да се спираме върху от 
. делиите точки, които Комисия 

та -з& културно-забавен живот 
Ьтхвърли като некачествени, за 
игото целта ни е съвсем друга.

Именно една Седмица след 
настъпването на младежкия ак 
тив от Извор пред гражданите 
в Босилеград настъпиха младе
жите от Райковци.

Докато за настъплението на 
изворчани се говори в превъз
ходна степен, то настъпването 
На райчиловчани ще се ох ар а к 
тершзира като мъроно петно вър 
ху тяхната орРанизация от една 
странна, и от друга — като ог
ромен минус на Комисията за 
културно-забавен живот при ОК 
СЮМ- защото същата е оДобр*''* 
ла програмата.

Младежкият актив от Райчи 
ловци устрои „Вечер на хумор, 
забавни /и народни мелодии’’. Вс 
ъщност какзо представлява тая 
вечер? Дали носеше белег на 
културно представление или..?

Но, да приведем фактите. Ху 
морът — под всяко равнище.

Обременен с анахронизми, пени 
тересеи и вулгарен. К зваме пул 
гареи, защото по време на из
пълняването му са се чували и 
псувни (?!) от страна на артне 
тате.

Не по-качествено с било из
пълняването ма пародиите ц за 
бавни мелодии.

Какъв е кр .йштт извод — 
едно съвсем пропаднало пред 
ставлетше без основен белег на 
културно представление.

Нека повече „Обвиненият Д. Р. служещ в 
Комбината за каучукови изде. 
лия в Димитровград, където и 

с ж.: ; ? виновен, че на 19. 8.
19''" ГоАгха е и .чал недостойно 
поведение в Дома на културата. 
В момента! когато вадил билети 
за кино е обиждал продазачка 
та иа билети, карал се с нея. 
че това не било социалисгичес 
геи и удрял в гишето...”

Това е част от решението, в 
обоеиозамието на което се каз 

„Наказаният не признава 
съществуването иа простъпка, 
не било правилно нито социали 
етически принцип да, се з:паз 
ват билети, не било вярно, че 
псувал’’ и пр.

Не искаме да оспоряваме 
бектшшостта на решеашето на 
Съдията на нарушения, обаче 
■от само себе си идва въпросът 
няма ли з случая още един ви_ 
по впи к за провинението на кого 
то пс с компетентен съдията за 
нарушения.

Общо й за съжаление Дълго
годишно явление е при вадене 
то на билети за кино в Димт- 
ЙозтрНА да ймат зажяа роля лич 
ното познанство и приятелство 
с касиерката. Тази практтика 
г-роДъЛжава, за игото вероятно 
на мнбзкна оттозара това. че - 
касиерката има винаги билет 
за своите познати, а обикнове
ните хора йоГат да почакат в

некоментираме 
предстазлението. защ0то него
вият характер съв-сем правилно 
е доловен и от ' рйтелнте. 1Це

редицата и по дза часа, и на 
края да им се каже, че билеги 
Т.-_ са продадени.

Обаче в случая не е виновна 
само касиерката. Може би тя 
е наследила тези постъпки, а 
тцом като никой от отговорни
те не й забелязва, че такава си 
стема трябва да се премахне 
тогава с право работи както у- 
мее.

посочим, че Комисят.а за култур 
«о-забавен живот при ОК 
СЮМ ще трябва занапред да 
проявява нестстъпчивост и ие 
милосърдие когато става дума 
за младежки активи, които пре Все пак не е удобно 

се види.
Продажбата «а, билети повече 
то места са заети, и то не въз 
основа на действително предва 
рителиа поръчка, но защ0то ка 
сиерката знае от опит колко, 
къде и за кого трябва да запа 
зи билети. Разбира се, щом ка
то някой от тези се появи, ,вед 
мага погучава своя билет, а ако 
не дойде, тогаза касиерката! 
разделя билетите по своя оцен 
ка.

Жалко е, че по такъв начин1 
Взимат билет и ония. които 6й 
трябвало да се борят срещу то 
ва явление. Струва ни се, че 
никой няма право Да омалова; 
жава трудещите се и тяхното 
време нито пък да пази билети 
за някои, които съшо нямат, 
празо на никакво монополно 
положение.

когато 
че преди да започнетеидират да представят младе

жка организация. иа:
Ст. Н,

&®тт ЧИТАЛИЩЕТО 

НЕ Е ПУШАЛНЯ
о-

ССРН или Профсъюзите. Ст 
рува ни се, че в случая мла
дежките активи в града и в 
средното училище Ше могат да 
пристъпят към премахването 
на недостатъците по-авторитет 
но и по компетентно. отколкото 
другите Форуми. Разбира се, 
при това не се изключва ан
гажирането и на просветните 
работници, обаче не в смисъл 
на упражняване на тяхната 
власт, но в смисъл на органи 
зиране на един действително 
богат духовен живот в чита
лището. Считаме, че за- това 
има и нужда, и сили. Ако чи 
талището е вече обогатено с 
пови книги, едно публично об 
съждапе на някоя книга в по 
меЩенията на читалището би 
допринесло да Си извърши он 
я , естествен” подбор на посе
тителите. Защото, какво би 
правил например клонещият’ 
към хулиганщина в читали
щето, когато се разисква сери 
озно и дълбоко за героите от 
някой роман?

При условие, че тази дей
ност стане система в работата 
на читалището и че управата 
(сигурно съществува орган на 
управление), се наеме да вдво 
ри ред в читалнята, младежи 
те, които се стремят към това 
да я превърнат в стая за пу
шене или ще я напуснат, или 
ще я използуват както му е 
реда.

Градското читалище в Бо
силеград получи неотдавна 
ст републиканския съвет за 
култура и просвета нови кни 
ги за около 400.000 динара. За 
едно със съществуващия фо
нд числото на книгите е вече 
съвсем достатъчно да задово
ли нуждите на хората от вси
чки възрасти и професии в 
града.

Може да се предположи, че 
така обогатено' читалище пре 
дставлява уютен кът 'за сери
озни занимания и на младеж 
та, и иа възрастните хора. Но 
посетителите не са граждани 
те, а ученици, които в поме
щенията на читалището ид
ват често със съвсем други на 
мерения и цели. Случва се да 
стават буйствувания, пушене 
на „скрито” място- разговори 
всичко друго, само ие онова, 
на което служи читалището. 
При това положение книгата 
и помещенията остават не из
ползвани.

Какво трябва да се направи 
читалището да си възвърне 
ролята?

Сигурно не са нсспхсдимм 
широки ангажирания на об
щинските форуми на СЮК.

Радмило Николов 
Димитровград

Празни усилия
Учителският съвет на основ

ното училище в ТърйсКо Одо- 
р1овци с помощтая а младежта 
приготвя за Нова година коме 
ДИята ..Кир Яня” от Й. Ст. По 
гтов,ич. В рамките «а 
„Срещи на селата" колективът 
имаше намерение да даде пред 
ставления в две села. Решение 
то бе проведено неотдавна ка
то Съставът на самодейците по 
сети село Куса врана. Обаче с2 
мото посещение поради лош и 
обор на; деня, не даде ония ре
зултати, които можеше да се о- 
очакват при по-добър избор нт 
деня. Така остана само „изпъл 
пението на плана’” з гостуване 
в друГо село. без това да; бъде 
придружено от масово посеще
ние, ■ което е желателно и дава 
възможност за по-пълно култу 
рно влияние Върху повече на
род.-

За какво става дума?

Една част от колектива ус-пя 
да се наложи представянето на 
пиесата з Куса; врана да се ус
трои в четвъртък вместо в събо 
та. когато хората от село са по. 
езободнм. .Макар че имаше про, 
ТизбЪсствяне й убеждаване. чер 
четвъртак е ден. когато хорат*2 
работят и че посещението ще е 
слабо наделя другото мнение 
и съставът замина в Куса Вра

акцията

на.
Какво излезе-след това? На 

представлението от около 540 
избиратели, дойдоха само 37 ду: 
ши и няколко ученци. Нашето 
задължение да посетим с пиеса] 
та някое село е оъсщствено. О. 
баче резултатът изостава. При 
чината лежи в това. че се упор 
тевузаше в избора на деня. без 
да се държи сметка за посети 
телите

Георги Бошков, учнтед 
Т. Одорозци

!
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АНКЕТА НА „БРАТСТВО“

ЛЮБИМИ ПОЛИТИЧЕСКИ 

ЛИЧНОСТИ ТИТО И ХРУШЧОВ
дел — Ранкович — Бен Бела- 
— Насър — У Тан, Кастро, 
Нехру. Георги Димитров и др

ДЕНЧО АТАСЕВ — Никита 
Хрушчов, Лазар Колишевски 
УТан, Сиривамо Банданарай 

ке,^ Бен Бела, Джонсон.

5. По кой начин участвувате 
в обществения живот?

Анкетирахме 23 ученика от трети кл^с на гимназията в 
Босилеград. Представители на едно поколение говориха 
за себе си, своя интерес, желания, копнежи.., Поместваме 
най-характерните отговори.

АНА АНАЧКОВА: „Лекци- 
те м ихаресват, на по нито е- 
дин .предмет не се провеждат 
практически упражнения.

3. Кои писатели най-много 
четете?

1. Какво мислите за своето 
поколение?

(Повече от половината с:1 
отоворили, че днешното поко 
ление стои на по-високо рав
нище от предишните, но че 
му предстои още много труд, 
за да се оформи като могъщ 
фактор в преобразуването на 
обществото и създаването на 
социалистически отношения).

МИЛКО СТОЯНОВ: ,.Наше 
то поколение е равно на пре 
цишните, само, че по-добре 
знае какво го интересува и 
какво иска.

2. Ддволни ли сте от систе 
мата на обучението?

(Без изключение всички са 
отговорили, че работят като 
членове или заемат ръковод 
ни места в младежката орга
низация).

ЕВТИМ ВЕЛИНОВ — Чрез 
младежката организация и 
член съм на училищния ко- 
митетл

(Най-четени наши писатели 
са Андрич. Чопич, Чосич, И- 
зан Ваз'ов, Хрйото Ботев, Го 
гел, Толстой, и др.):

ЛИЛЯНА ПЕТРАКИЕВА:
Наши': Нушич, Чосич, Дбма 

новйч; а чуждестрани — Тол 
Ктой”.

■ с.
•>

6. Кои наши актьори най- 
много обичате?

\

4. Кой изтъкнати политиче 
ски личности най-много ви 
въодушевляват?

(Любими актьори са Чкаля, 
Мия Алексич, Александър Га 
врйч, Петре Пърличко, Миле 
на Дравич, Оливера Маркд- 

(Любими политически лич- вич, Раде Марконич, Беба Ло 
ности Тито, Хрушчов — Кар нчар й др.). 1

(От двадесет и трима учени 
ци 20 са отговорили положи
телно, двама отрицателно, а:.,)Иванчо Сергиев:
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БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ 

ОСТАНАЛИ ОТ ВУК КАРАДЖИЧ
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В значителното и Още неиздд 
депо изцяло завещание на Вук 
Караджич, което се съхранява 
в Архива: на Сър&ската акаде
мия на науките изкуството под 
сигнатура 8552/257, ръкопис 11 
се намира неотпечата-н ръкопис 
под иаслова „ПЕСМЕ БУГАРС- 

’КЕ’’ и едно непубликувано1 пис
мо от Максим Шкрлич, служи
тел на Радуезачкия 
от 21 септември 1860 
пратено до Буковия 
Панто. Двата ръкописа 
мират записани в специалния 
инвентар на архива 
на поннов обработван от Акаде 
мията със следното опис-зида:

„Български лирични песни”, 
тринадесет п&с-ни на три пре
вити полутабака и. писмо от Ма1 
«сейм Шкрлич. служещ от Ра- 
дуевац от 21. XI 1860 година из 
пратено ДО Панто. с което му 
Изпраща тези песия за Вук'’ 
(подчертал И. Н.)

Този ясно формулиран опис 
на песните и писмото е дейстзу 
вало внушително на ония, кои
то са1 изследвали ръкописа на 
Вук. овоез-реме-нно и ВъР'ху нас 
(1954) върху Цевтан ОрганА- 
жиев (1959) а, както изглежда, 
л зърху други научни работни 
Цн, така че считаме, че тук на 
истина се касае до едно писмо, 
е пр/иложение на което тези пе 
С1ги се изпращат до Вук Кара- 
джич. Обаче п-о-подробните про 
учвания па взаимната връзка 
Кгежду песните и писмото н ка. 
рат да заключим, че тоза са 
■два съвсем р'азлечни и погреш 
Но съсд-ипени предмети, без пря 
ка връзка помежду си. Това и 
позлия да се отложи публику
ването на едно Оьсбщвние все 
до- наши дни:.
■ С това писмо Максим Шкр
лич е изправил до своя прия
тел Панто за Вук Ка-р1аджич 
Петнадесет специално записани 
и без нумерация наредени пес 
ни с една приказка и дзе бъл
гарски — арнаутски малки Ве
селки. В ръкописа — „Песме 
БугаЦске”, за който утвърдих
ме, че не е на Шкърлич се на 
^играт тринадесет не отделно, 
яо една след друг-а залисани ли 
рически, в значителна част бъл 
Гагкжи наро-днн песни.

Колко интерес сме проявили 
Към тоза писмо и към труда 

на Шкърдич по събирането на

сръбски народни песни за Вук 
посочич-сме в статията „Мак
сим Шкърдич събирач на срьб 
ски наредтй песни за Вук" 
(приложение за литература и 
език, 1957 г>\. к:/ига брой 3—4, 
стр. 270—274).

При по-нови изследвания сти 
гнахме до заключението, че о- 
Р1 (ималите на н родните пес

:7%ръкописите на „Песме Бугарс 
ке”, кай-сетне можем да счита
ме, че сме разкрили заблудата 
от ззаимиото свързване на два 
та ръкописа.

Именно за това в продълже
ние на тази статия ще се спрем 
върху ръкописа „Песме Бугарс 
пе”, който съдържа 13 къси 
лирически песни с общо 183 ,;та 
ха. без каквито и да било дру 
ги сведения за тях. Началните 
стихозе -н-а тези песни са: 1. Та 
мо доле. подоле, мой милий До 
бро. 2. Снощи ми телал в-ика- 
ше, бабам. 3. Янке д-е бело мо
миче. 4. Пошла Румена мора. 
рана на вода. 5. Весела Стойно» 
море весела. 6. Стамено, пиле 
шарено. 7. Крена Милка на. во
да. 8. Сабуди ма мила майко ле.
9. Гледай ма, гледай Станке ле.
10. Бог да убие твойта майка 
Енке. 11. Айде Яно. яйде джа-М 
с мене у сей мен е. 12. Карамфил 
джанам море. арна момо и 13. 
Големо. село Радомирово.

Макар' в наслова Иа оригинал 
н ия-ръкопис да стои „Песме Бу 
гар'ске’’ олед тяхното преглежда 
не можем да заключим със си
гурност. че повечето от тях не 
са- български1. Техният език е 
смесица от сръбски и. българс
ки език, литературен и народен 
Че на, така анонимни и разнорол 
ни трудно може да се определи 
характерът и езиковата зона на 
тяхното записване. Все пак ме 
жду тези песни има няколко, 
които, по наше мнение, по езо 
итс езикови особености и етно- 
Юафско съдържание са бъл. 
уарски народни песни. Такнво 
са например: „Тамо доле подо
ле". „Мой милий добро-’. „Сно 
щ.и ми телал викаше", „Янке де 
бело- момиче’’, „СъбъДИ ма ми
ла майно ле”, „Гледай ма, гле
дай Ст.аяке ле’’. „Бог да убие 
твоята майка Янке".

За повечето песни от този- ръ 
копие можем да пишем г.о-по 
дребно. Някои от тях По СЗОяТ.З 
красота, народностност и бога1 
тата рагопрос|граненсст на моти 
вите у ю>кнослвянските нарбли 
аболужава-г това. Обаче огра
ничеността на простора не поз 
в-олява това в случая. Пробле 
мът, който ни безпокои на ле 
жи в тов-а. Безпокои ни мисъл 
та кой, откога. и кога е запи 
сал тези български песни 44 
това не е Максим ПГкъ-рлич с
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IIIж.Вук Ст. Караджич

на. Шк-ърлич, включително и 
една сръбска
българско-ярнаутаси мали
селки т. е. вииски песни, коигго 
да си признаем не са нита бъл 
гаречеи, н-ито арнаутски, се на_ 
Ленинградската1 публична- биб- 
ми.рат в завещанието «а Вук в 
ли от ека. Да добавим к-ьм това 
И детайла, че листът от хартия 
споменат в писмото: ..„ако е у 
местно, постъпвайте с него как 
то умеете..." е вегьщност неве- 
ц^р съставена пестен от Шкър 
лич за- ндзането 
Обрзнович на сръбския прес
тол която подобно на някои на 
ролри перни ае пази все още 
Ьеиндентифяцирана в завеща
нието на Вук в Архиза на Ака 
демията. -

Писмото от .21 септември 1866 
Година Шкърлич е- писал собст 
вено ръчно. Няма съмнение, а 

се вижда от фотокопията, 
че и споменатите з писмото пе
сни е писал со5ктвен0рьчню.

Тъй като по такъв начин ид 
ваме до съзнанието, че народни 
те песни, 
на Шкърлич са налтрат извън
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Оригинален ръкопис Песме Бугарске” за който Илия 
че е написан от Вук КараджичКиколич мисли,

писмото си от 21 септември 1860 
година считаме за сигурно, об(г 
че въпреки многобройшгге из
следвания не сме отишли мио- 
го далече. В седемте печатани 
книги да Зукозата преписка- не 
се споменават. Непубликуванл 
та Букова преписка от архиза 
на Сръбската- академия ка нау 
кнте и изкуствата, коДкото сме

пълни резултати. У-становихме, 
че ръкописът „Песме Бугарс
ке’’ много прилича на ръкопи
са- на- народната песен „БйелиЧ 
Игнагие” за която Вук. е забе 
лежил, че я зписал собсГвеко- 
ръчню още 1815 година от уста
та! на слепия Филип Вишнич. А 
кр- тази наша предпоставка с» 
потвърди от новн ц м неизвеа 
Т1Й1 докаааггел-ства от за-вещанн 
ята ги самия Вук или пък от ар 
хившгге -и- м-емоарни материали 
на някой от мггогобройниге мла 
ди българи. Които са го носе

на Мнхайло

■г

прегледали лщо така, не ги спо 
менава. Напразни бяха и търсе 
нията да узнаем да не би- този 
ръкопис да е в някаква зр-ьзка 
с по! ранш-ни 1териод на ^ук-о 
вия интерес к-ьм българския 
език и. литература, може би от 
времето на пребиваването му! 
в Оршава и Неготин през 1811 
—1813 година, или по-къино, кс» 
га.то в „Приложението към Сан 
ктпетербургския сравнителен е 
зик” (във Виена 1822) е дал ре 
дица народни песни от Разлог/ 

В момента на безпомощност

ТОЕ

шавали през времето на него
вия престой в- Ви-еда,, ще мос 
жем да оценим и тази интерес 
на малка збирка о-т народни 
Песни- като резултат на личните . 
зятиезания на Вук на български 
народни песни от двадесетте, а 
може би и по-рано години на 
.миналото столетие.

Без оглед, че нищо по-подро 
пред разрешаването на тази на I бно не знаем за потеклото на то 
учна загадка се явява у нас ед 
но възможно предположение: а 
ко богатато. не съвсем запазе
но завещание на: Вук. публику
ваните и непубликувани препи 
ски и известната ни литература- 
не ое споменават ръкописа „Г1е 
сме Бугарске,,, това може да 
В1начи че тези песни- е записал 
собстевноръчно Вук Карйджич.
Това е претпосгавката, която 
н-н насочва- към вмзуелното у- 
познаване на 1'рафоложките о- 
собемости на м-ногобройните ръ 
кописи на Вук. конто с време-

посочени в писмото

......................................................................................................................................................................... .

12. Кой вид изкуство най-ВЕНКА НАЙДЕНОВА 
Сама съм пътувала във Вра- ^ много обичате? 
ня, Ниш, Белград, а групово "
Сараево, Скопие и Охдид.

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА — 
Милена Дравич, Беба Лончар 
Любиша Самарджич и Раде 
Маркович. зи ръкопис остава- фактът, че 

той се е запазил непубликуван 
ду> каши дни и че ИарЬдч^пге

(13 ученика са отговорили 
киноизкуството, седем за теа 
търа, а също толкова за жи
вопис. Любим вид изкуство -е 
и литература, музика, архите 
ктура и пр.).

МАРИКА ВЕЛИНОВА — 
Най-много обичам театъра.

Ц

10. В кои младежки трудо
ви акции сте учаегвували и 
имате ли желание да участву 
вате и тая година?

7. С кой спорт се занимава
(<

песни в него са- от значение за 
нашата и българска наука. И- 
'ме-н-о това ни кара да ги споме
нем в момента на тържества
та посветени на Вук. Надяваме 
се, че по-новите изследвания 
на- машите и български учегЛ* 
допринесат за окончателното ра 
Нрешаване на този проблем.

Тоза съобщение е прочетено 
на пленарното заседание на Ет 
нографския институт и Сдруже 
ние то на ср1ъбокиге фолклорно 
ти на 31 януари 1964 година.

В следващия брой ще помес
тим няколко пеони от спомена
тата сбирка.

те?

(Както винаги учениците 
футбол, а момичетата ръчна 
топка.).

АСЕН СТОИЛОВ — Упра
жнявам гимнастика- но оби
чам футбол и шах.

(Без изключение всички са 
участвували на залесителни
те акции чрез движението на 
гораните, чийто са членове).

ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ 
Участвувах миналата година 
на построяването на автомо
билното шосе и то на участъ 
ка Осютаоница — Белград. И 
мам горещо желание да участ 
вувам и тая година.

13. Какво мислите за вест
ник ..Братство”?

8. Как провеждате свобод
ното си време и доволни 
сте от забавния живот в учи 
лището и града?

ЛИЛЯНА ПЕТРАКИЕВА — 
Почти всичко четем в „Брат
ство” и онова, което четем ми 
се допада.

СТОИЛКО СМИЛКОВ — 
Повече място за рубрика -,И- 
мат думата читателите”.

ли то, както може да се види сл 
се изменили обаче не толкова, 
че да не мо-ж-е Да се познае, че 
са негови. Изследванията дадо 
ха известни, обаче не съвсе.\«(Общ отовор е, че свободно 

то време се провежда най-че 
сто в прочит на книги, сгвиса 
ния и вестници и че не <аа до 
волни от забавния живот ни- 
то в училището, нито в гра
да.).

11. Какво искате да следва 
те и дали по ваше желание 
или желание на родителите 
ви?

14. Имате ли момиче — мо
мче?

(На тоя въпрос 17 ученика 
са се изказали за поотделим 
факултети и • всичките по 
свое желание. Шестима още 
не обмислили. По привлека
телност първо място заема те 
хнически- медицински, фило
софски и др.>.

ЛИЛЯНА ПЕТРАКИЕВА— 
Твърде съм доволна от забав 
ния живот и в училището, и 
в града, а свободното си вре- 

в четене

(Тринадесег са отоворили 
отрицателно, четирима 
жително, двама са сложили 
въпросителен знак и два от
говора са еднакви. Е-то един 
от тях).

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА — 
Трябва да имаме напредвид, 
че сме млади.

поло-

ме провеждам 
книги (!!!).

на

9. В кои градове сте пътува
ли?

РАШКО КИРИЛОВ — Бъл 
гарски или физика — по свое 
желание.

(Най-посеЩавани градове са 
Скопие, Белград, Ниш и др.)

!
Анкетирал Ст. Н.

\



Практически съвети Записи за нашите села»
но интересно™ * **№Ш и а. €Аед Това ги завалете и оста 

Ш оладащ се зздуш аете у.а хладно място.■**- % ш щ т Ж1 хщ
ЧЩ» 984 з,Те ще ВО.МУ 

*Ш*РА м с9ЛТа щсЧмивда-
■* Ч*». АЩЦтг*-

ДОЛНА ЛЮБАТАКрай бреговете на Камчатка 
морска

крава (един вид огромна фока), 
за която се мислело, че е изчез 
иала още преди 150 години, Съ 
вегските рибари, уловшщ ллкол 
ко такива „изчезнали” фоки и 
ги препратили по аквариуми.

е намерена столетова
*

Гложха планина с 1реОема си 
който се спуска от връх а Ме- 
чит право на юг кгьм Любатска 
река/, дели синорите на селата

Долна Любата и Гложйе Точ
но на 14 км. на запад от Васил* 
пррд, като се зърви по Любат
ска река. ще се дойде до центь. 
ра на с. Дрлка Люб&та*’ Сгр^ 
дигге в селото са твърде крада- 
Ьи. Още в началото ,на тоя век 
тук са строени двуетажни сгр»

рогато н^в^н е студено, а 
недате да гами,сте стеклата на 
прозоррца, тогава натопете къ 
рпа н спирт 1М31 ракия, га^ьр- 
шете стъклата първо с нея а 
ед тоза със суха кърпа.

• Стафидите, веднага: щом ги 
Ьузтге, насилете в буркан за] 
***”!? » кесията &ъ?зр овлажн 

и. подае нямат Аубав вреус.

Японците успели да добият ЗНЯ0Хв ЛИ§ Чв 
повече бисери,от мидите, които ....най-стара картина на коже 
живеят в реките, отколкото те
зи, които живеят в моретата.
Само през миналата година от 
речни миди са изведени около 
три тона бисери. Един ст бисер 
1тите зърна имали в диаметър о 
коло 15 мм, / ,

сл

МИ.-V на топка, която води потекло от 
2.500 година, преда, и,. е. намере 
на е- неодавоа на остров- Само- 
троки в Егейско- море. Топката 
е нарисувана на- глинена плоча 
ог което произлиза, че някои 
спортни игри. подобни на вол ей 
бола фудбола са били известни 
още на старите гърци.

2)ЯгайШ1йобш«1озен:сдафногзаФ)
е цветчето иглика койт0 раста 
сам0 в близостта на вулканиче 
ските кратери Той цъвти вина 
ги преди ерупцията като че ли 
напомня за опасоослта,

...пръв агитатор за употреба 
на сапун в борба за чистота па 
тялото и долното облекло е бил 
римският лекар Гален който е 
живейл пре — век. Старите е ги 
птяии не са знаели, за сапун-и 
пел с вода. а старите римяни 
вместо него са 
вместо нег0 са употребявали са 
пясък и маслиново олио. Обаче 
галите са знаели за сапун, но 
те го употребявали сам0 за ми
ене на коса.

...старите класически театри 
с били под открито небе и по_ 
голями от днешните: в Дисиисо 
вия театър в Атина е имало! 
27.000 места, а ефеския 40.000.

...най-голямо зърн0 бисер е 
намерено в околността на архи 
пелага Сулу от южната страна 
на Филипини. Бисера има окръг 
ла форма с дължина 9, широчи 
на 6,5 сантиметра. Бисера сгру 
ва около 18.000.000 долара.

...до Софокгьл числото на ак
тьорите е бил ограничен: воичко! 
Аавма а той е взел и третия но, 
поЕече от трима не е участвува 
ло в клаенчната трагедия. Съ
ществували са и ствтнети.

..]най-старо ,яйце в света е ста 
ро 120 милиона години, намира 
се в един нюйоршки музей. То 
ва огромно яйце е от дносау- 
руск.

V

X у м о р*! Центърът на селото е разпо
ложен н'а левия бряг на редеатз 
между сливови и зеленчукови1 
градини. От север слиза пото
кът Козидол, КОЙТО Води 
лото СИ от върха „Валози’’, кк 
то прибра най-напред, кристал 
но бистрите води н>а „Биоерен 
извор’’, след това прибра мал
кия поток който иде ог Глож_ 
ка пла-нина и източно от учили 
щето се слива с Любатска река, 
„Бисерен извор’’ е чудно кра^ 
с^Вв. Той блика ог 12 дупки из 
грамадна скала и е толкова сг 
УДен, че- не може човек да дър 
!жи повече от 25 секунди ръка 
Хя си във водата му. Тук по^ 
него има залежи на оловни и 
медни руди.

Селото има следнитР махали * 
„Бързацн” „Качеревци’’, „Долд 
наре’’ „Топузова махала”, „Шу 
маяовч! махала”. „Дураци” „Ши 
роки дол" „Видимска махала’’, 
«Турско осое”. „Бела вода’’, 
„Криви Дол", „Стамболинци1’, 
„Гащевица” „Шипковица’’. „Чка 
ов дол" и Шуглева махала’’.

За произхода на името на Лю 
бата съществува едно преда
ние, за което стцрите хора каз 
ват, че е точно. ’ Случило се в е 
днаж една тежка зима. Снегът( 
покрил дори къщите на тия се 
ла и селяните. като не могли да 
си смелят жито, йзумрели ог* 
глад. Останал само по един чО 
век от махала. Когато дошлд1 
пролет всички живи се събра
ли на едно място’, побратими
ли се и започнали да живеят в 
голя.ма обич и любоз. Затова, и 
нарекли селото Любата. По къс 
но в селото дошли още хора от 
Палатка, Ниш и други месгап

ИЗДИЩНА ТРЕВОГА
— Не мога да дм този ваш „бу 

залък” — извикал разсърдени
ят гост а ресторанта. — Изви
кайте директора!

■— Това е излишно — о'пзър( 
иал келнерът — и той няма да 
иска да го яде.

ОТМЪЩЕНИЕТО НА ЛЕКАРЯ
В три часа сутринта в апар.та 

мента на лекаря звъни телефо
нът,

— Не мога да заспя докторе! 
— се чува отчаян - глас от слу
шалката.

— Не спускай слушалката —- 
казал разсърденият лекар — ей 
сега ще ти изпея една приепнв 
на песничка..

И ТАТКО ЗНАЕ
Един младеж, който се готвил 

Аа избяга с девойката он, се из 
качил по стълби до нейния про 
зсрец и почукал:

— Приготви ли се.
— Тихо. тихо — прошепнала 

тя. — Бол сс да не ни залови 
татко.

— Хич не се грижи за това— 
отвърнал младежът ■— ето го до 
лу държи ми стълбата та! 
по-скора да избягаме.

Тенджера от алуминий Дъно
то на. която е изгоряло от мля
ло лесно ще очистим, ако в не_ 
Ю сложим главица лук и я ва
рим във вода. Тогава изгоряло 
тю мляко ще се гтрезръне на пе 
ня, а съдът ще остане напълно 
чист.

кача

Евровизията отбелязва все по 
голлми резултати. През 1962 го 
дина чрез сателитите са върше 
ни 19 предавалия от западноев
ропейски държави, 6 от източно 
европейски държави и 4 от Аме 
рика. От Америка и Европа са 
пренесени 18. а от Европа в А 
мерика 17 ленти актуалности. 
Сведенията за 1963 година не са 
още средени. обаче се мисли, чс 
интересът е бил два пъти по- 
голям.

Ако стаята ви има неприятна 
миризма и след като я провет
рите, най-лесно ще го отстра 

‘Ьяге, ако натопите една марля 
■с одеколон и залепите на нощна 
чга ламба. След това запалете 
ламбата. Когато марлята се осу 
ши, свалете я — неприятната 
миризма напълно ще изчезне.

*-
Обикновените домашни петли 

с голяма точност предчуетвуват 
идването на хладно време. Ден 
или два преди това. те обикно
вено стоят-на един крак пред 
кокошарниците и не допускат 
на кокошките да излизат на
вън. Кълвят ги и ги гонят да 
се върнат назад.

употребявали

*
След една дълга и грижлива 

водена анкета членовете на е- 
дик английски институт дошли 
до заключение, че хората, кои
то, стават рано не са дружелю- 
ни. Такива са само тези, които 
стават от кревата към пладне.

Когато Детето обуе нови обу 
ща за да не се пързаля тряб
ва гьона да се проТьрка. с шмн 
Зргел.

ИЗКУШЕНИЕ Руският цар Петър Велики и 
мал на разположение специал
на група хора, които на боляри 
те насила режели косата и им 
бръснали брадата. Обаче онези 
коит0 били членове на тази гру 
па имали голяма полза, защото 
срещу богато 
тези боляри си взимали острига 
ната коса и бръснатата брада, 
които пазели в къщи.

Ако имате ябълки или круши 
които през зимата са замръзна 
ли, недейте да мислите че не 
могат да се употребят и тряб 
ва да ги хвърлите. Сложете о- 

‘вощията в оняг или в студена 
солена вода. Ако ги оставите в 
вода, почакайте- няколко часа

В една бакалница едно момче 
дълго стои покрай кошниците 
с ябълки. Продавачът, като за
белязва това. му казва;

— Ти хлапенце. като че се о- 
питЕаш да откраднеш ябълка?

;— Не, чичко — отвръща мом
чето — мъуа се да не я открад

възнаграждение

-на.
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