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Делегатите за Конгреса:

ПО ЧИСТИ ПЪТИЩА 

- В НОВАТА ГОДИНА ИСТИНСКА РАДОСТ
тите всички изказаха желание 
за положените усилия през из 
во с нашата страна във всяко 
отношение. „Това е 
за положението усилия през из 
теклия период за запазването 
на принципите в междупартий 
ните отношения.”

Още много Милутин Гелов и- 
маше да каже, още много е за
бележил в червения блокнот.

Имал е какво да разакже на

на тези проблеми между двата 
конгреса. Това е и причината, 
че много от делегатите — непо
средствени производители се я- 
г.иха да разискват, макар и да 
се работи и по комисии — не 
стигнаха всички да дойдат на

Думите на димитровградския 
делегат на Осмия конгрес 
Съюза на югославските кому
нисти Милутин Гелев не е, труд 
но да се забележат:

На другарската вечер другаря 
Тито дойде до всяка маса, ръку 
ва се с ваички, води разговори 
с мнозина делегати. И с мене се 
поздрави. Тогава бях най-щаст 
лив.. .

Видях всички наши най-висо

на
В с*?*ествувал древен обичай в първия дек

н-пн- г^л^°в<^а година да се гадае! над жертвеника за човеш- 
И° КЪСШ>’ Прв3 вековете> потиснатият и робуващ 

човек също търсил „знаменията ни всевишния", отчаян ог без 
пътицата на съществуването си. В тоя ден ние сне ведтт за 
щото сами ковем съдбините см, защото пътищата ни къ.^бъде
щето са чисти.

признние

ред.
Мнозина дадоха писмени из

ложения.
Най-много Гелев е трогнат от 

вниманието, с което другарят
Неотдавна, от трибуната на Осмия конгрес на СЮК, про 

звучаха дълбоко човешките и огромно значими думи на другаря 
ито ’М) внесоха нова бодрост, и вляха нови сили в хората от 

цялата дтрана.
Нашето материално и обществено развитие е вече 

кава, степен, ког.ато, ни 
задълбочим

на та-
са необходими нови усилия още по да 

самоуправлението и непосредствената социалисти
ческа демокрация, за да вървим още по-бързо напред. Съзна
телните социалистически сили стоят пред задачата да разви
ват и укрепват по-нататък материалните основи и отношения, в 
които „непосредствените производители, трудещите се и граж
даните все повече да се издигат до равпихцето на свободни, съз
нателни ръководители на обществените работи.’’.

И да посят отговорността за развитието, защото „в услови 
ята хм общественото самоуправление всички носим пълна отго
ворност. А конкретната — носят- обществените фактори, кон
то вземат дадено решение или отношение”. Хората в общ.зст- 
вЛните -&РЩЦМ, . 
греши па-мОалк* 
и обществеш""“ 
цххализма, ми 
чник

мхг, както всичхси хора, но за да се 
„демократична борба на мнения 

позициите на социализмЬ. и за со- 
||не са\1о слабостите, но и да бъде изто 
ЩЩататъшен социалистически прогрес".

О! щсители на отговорността, и управлява 
Шез оглед на народността. В политика- 
ШС към нахщохю.п.нхгте групи изходната 
г и еднакво обществено положение на

щи об 
та на стрП| 

е: еЧ
венкки трудещи се, без оглед на нациохшлхшта принадлежност н 
на големинатаI на нацията. И още — на числящите се! хсъм на
ционалните етнически групи са осигурени не са.чо всички на- 
циохшлни права., но в системата на самоуправлението те имат 
реална възм.ожност да ги осъществяват сами и в сътруднгсче- 
ство с други националности. А развитието на производителни - 

..те сили в автешомните покрайнини и в краищата, където живе
ят други хшродхюстни групи, е най-важното

точхса

условие за все- Избирането на другаря Тито за генерален секретар на СЮК: страния им проргее.
Тито е благодарил на другарите 
делегати от производството за 
бройните и взискателни разиск 
вания. „Искаше му се да чуе 
какво ще кажем ние”, и каза 
че счита че см® разисквали. Аз 
приложих писмено разискване 
за миграцията на населението 
от селото в града. Всеки иска 
да дойде в града, а нивите ос
тават необработени. Ето, преди 
пет години в Димитровград има 
ше около 700 незаети, а днес 
повече има и такива, кои
то ме могат да постъпят 
работа.. ..

— Нашата комуна е пасивна 
и прани усилия да развие о- 
ще повече промишлеността, но 
имаме и случаи селското сто
панство да напускат най-добри
те селскостопански производи
тели, — така разсъждава дими 
тропградския делегат.

Изключителен е бил интере
сът на Конгреса и за ваички до 
клади и разисквания, за псяка 
казана дума, а особено от чуж- 
достраиите делегации. Делега-

хсойто и стахш конгресТова бе утвърдехю от Конгреса, 
на „смело, последователно и революционно очистване 'на нашия 

всичко, що още ни влече хилзад, що се страхува от заси
лване ролята на трудещия се в решаването хш обществените въ 
проси във всички области”. Затуй всичко звучи по-силно и по- 
убедително на всеки трудещ се от хлашата общност.

евоито другари в Димитровград 
след завръщането си.

При първата среща със свои
те съграждани може да се по
чувствува, че най-много се 
интересуват за повишение на 
личните доходи и разликата ме 
жду най-високите и най-ниски 
възнаграждения. Между друго
то, той ни разказа и з едно пре 
дпрнятие, в което служителите 
от администрацията отиват в 
производството, понеже лични
те доходи са по-високи. След то 
ва за самонадеяността на отдел 
ни хора в предприятието , но 
Гелев не е „за това да се наказ 
ват веднага провинилите се, но 
постепенно да се изкореняват 
такива явления. Затова трябва 
най-напред колективите по-до
бре да се запознаят с работата 
и решенията на работнически
те съвети и управителните отбо 
ри. — Ние в комбашат „Димит
ровград” настоим по-добре да 
осведомим колектива и по ра
диоуредбата и чрез някои други 
форми на осведомяване. ..

ки ръководители, другарите от 
Армията и се срещнах с друга 
ри и познати от ЮНА. . .

Наведен над бележника, той 
сви устни, намръщи чело и се 
задълбочи над спомените и им
пресиите. .. А след това за док 
ладите и разискванията. . . За
белягах, че всички материали 
са анализирали досегашната ра 
бота на комунистите, слабости в 
работата, а специално в орга
ните ма самоуправлението, 
съзнанието на младия работник 
делегат дълбоко са се врязали 
мислите за отношението на уча 
щата се към 
младеж и младежта от нашето 
село.

..Те, които са завършили ш-гс 
ше образование са се откъсна
ли от младежта във фабриките 
и от младежта ма село... Кому 
пистите са длъжни да положат 
всички усилия да се отстранят 
тези и подобни явления и в доу 
гите области”.

Твърде дълбоко впечатление 
на него е оставило изнасянето

път от

Затуй хющес мисълта ни ще е по-ведра, а
конвенционална, а дълбока и ис-

честитката
'„•щастлива хлова година”, не
крена. М.. Н. 'Нейков

В

на

работническата
РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК

„БРАТСТВО“
честити на всички свои 
читатели и сътрудници

НОВАТА 1965 ГОДИНА
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БРАТСТВО;

*\ог Годишна отчетна конференция на Общинския отбор 
на ССРН в Димитровград|ИРЕЛ ОКОЛИЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ВА ССРН В НИШ

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕС- 

СТВО С НР БЪЛГАРИЯ
ШИРОКО ПУБЛИЧНО РАЗИС

КВАНЕ И ПО ВЪПРОСИТЕ 

НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
На'й-масовни срещи на гражНа 22 декември т. г. в залата 

на Околийската скупщина се 
проведе пленум на ССРН в пе- 
пнода от Г962—1964 година. Пле 
нумъ.т'обсъди и предложението 
за избор на нов околийски от
бор на ССРН. Обосновавайки 
предложението другарът Люба 
Деянович от името на кадрова
та комисия изтъкна, че бъде
щият отбор на ССРН ще има 53 
члена. Кадровата комисия е на 
нравила предложение във осно 
ва на предложенията дадени от 
орана на общинските отбори 
на ССРН. Досега са предложе
ни 201 член за новия околий
ски отбор.

Околийската конференция ще 
се проведе на 8 и 9 февруари 
1965 година в Ниш.

В доклада на Околийския от 
бор на ССРН, покрай другите 
активности ща организацията, 
значително място заема и меж
дународното сътрудничество с 
Н. Р. България

През миналите години сре
щите между нашите и българ
ски граждани са ставали глав
но на граничните събори, дока 
то в периода 1962—1964 година 
се стигна до нови форми на 
сътрудничество, — размена на 
групи, посещения и гостувания. 
Така през 1962 година на тери
торията на Нишка околия са 
гостували 1.500 български граж 
дани, през 1963 година 2.775, а

гтоез първите десет месеци на 
1964 година — 3.648 български дани от България и Югославия

стават на граничните срещи на
югославс-българската грзтшца.
През 1960 година се състоя гра 
ничен Събор при Димитровград 
на който присъствуваха около 
40.000 граждани от двете сира
ци. През 1964 година се състоя 
ха два събора: на 5 юли при се 
ло Долни Криводол, на който 
присъствуваха около 12.000 и 
на 27 септември при Димитров
град на който присъствуваха 
около 50.000 наши и български

въпроси да се разискваНа 20 декември в Димитров
град се състои общинска годиш 
на конференция на Социалисти 

съюз. Конференцията 
Отчета на Общинския

тези
възможно ко-широко, по-пубди 
чно, за да бъдат ангажирани 
всички заинтересовани — от чле

граждани. В съшия период от 
територията на околията са на
правил посещения в НР Бълга
рия през 1962 година 350 наши 
граждани, през 1963 година 890 
а през първите десет месеци на 
1964 година — 2.020 наши граж

ческия
новете на кооперативните съве-обсъди

отбор на Социалистическия съ- ти до крайния производител ча 
юз за изтеклия период и Докла стник.

На конференцията присъству 
ваха: подпредседателят на око
лийския отбор на ССРН в Ниш 
— Бранислав Павлович, др. Йо- 
ван Деспотович от Белград и 
народните представители за то
зи край в Съюзната и републи 
канската скутцини.

Другарите Бранислав Павло
вич и съюзният представител 
Йован Вацич взеха участие в 
разискванията.

Конференцията избра нов Об 
щински отбор на Социалистиче 
ския съюз, надзирателен отбор 
ни делегати за околийската 
конференция на ССРН, която 
ще се състои в Ниш.

За председател на Общинския 
отбор е избран отново др. Ми
хаил Любенов, за подпредседа
тел — Илия Петров и за секре 
тар — Кирил Трайков.

да за предстоящите задачи на 
организацията, изнесен от пред 
седателя на ОО на ССРН Ми
хаил Любенов.

И в Доклада, и в разисквания 
та особено бе наблегнато върху 
метода на работата на ССРН и 
върху задните на селското сто 
панство.

Бе изтъкнато, че се налага но 
во разширяване на производст 
веното сътрудничество между 
кооперациите и частните земе
делски стопани, а също и един 
по-решителен и резултатен курс 
към по-интензивно издигане на 
животновъдството в Димитров 
градско, чрез създаване на но
ви и дострояване на съществу
ващите вече обекти в_този от
расъл.

В разискванията бе подчерта 
необходимостта по всички

дани.
В рамките на тези посещения, 

на ред трудови организации от 
Околията със съответни трудови 
организации от НР. България се 
направиха взаимни посещения.

Особено многобройни бяха п0 
сещенията на спортни и култур 
но-художествени 
Спортни отбори от Ниш, Пи
рот, Прокуттие, Димитровград и 
ти. направиха среши с отбо
ри от София Пловдив, Ловеч. 
Сливница и други градове на 
НР България. Бяха разменени 
делегации между СОФК-а и съо 
твени спортни форуми от София 
за по-тясно сътрудничество ме 
жду спортните . организации в 
бъдеще.

Разшири се сътрудиичество- 
и между обществено-полити

чески организации и представи 
тели на народната власт. Ста
наха срещи между делегациите 
на Ниш и Търново от Бълга
рия и проучвателни поупа на 
стопански специалисти от Ниш 
ка околия и Софийски окръг.

граждани.
През тази година бе постигна 

то споразумение между Съюза 
на бойците от Михайловград и 
Ниш за провеждане на среща 
между бойците на бившите ца- 
рибродски, пиротски и михай
ловградски партизански отря
ди. На срещата в местността 
„Каца Камък" присъствуваха и 
около 2.000 граждани от окол
ните села от двете страни на 
границата.

дружества.

Съществува интерес за по-го- 
лям обмен на представители от 
обществено-политическите орга 
иизации, след това на специали
сти от селското стопанство,про 
мишлеността, културата и про У 
светата за разумна на опит, а 
специално от България съще
ствува интерес за нашето работ 
иическо самоуправление, сто
панската система, за метода на 
работа на трудовите организа
ции и срганите на народната

:■
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ЩЕ СЕ СТРОИ ТЪРГОВСКИ 

МАГАЗИН В ДИМИТРОВГРАД
власт.

В доклад на Околийския от
бор на ССРН се констатира, че 
тези срещи с.а били полезни за 
двете страни, защото са имали 
огромно влияние за запознава
не на хората. Затова в доклада 
се препоръчва и в бъдеще тези 
срещи на трудови колективи, 
спортни културно-просветни 
дружества да се разширяват за 
да може двата съседни братски 
народа пс-добре да се запозна
ят в процеса на социалистиче
ското строителство и историче
ското минало.

Републиканският фонд за не - 
развити области е отпуснал на 
едно белградско предприятие 
40 милиона динара за строеж, 
на търговски магазин в Дими
тровград — като твърде важ
но туристическо — транзитно 
гранично място.

Обаче белградското предпри
ятие е отстъпило тези средства 
на жилищния фонд в Димитро 
вград при условие до 25 май ИА 
ката година да построи призе
мието за самоуслуга и един е- 
таж за търговски магазин.

Положително се знае, че жи
лищният фонд не ще бъАе в Съ 
стояние да стр0и тази сграда 
всс докато не се определи точно 
то място за строежа. Предпрп 
ятието Врачар о-г Белград е по 
ставило искане строежът да се 
издигне в центъра на града, с 
което не се съгласяват в Кои- 
струсцнонното бюро „Авала" в 
Белград, което прави градоус
тройствения план на Димитров 
град. Според градоустройстве
ния план тази сграда трябва да 
се строи недалеч от центъра

па града до една жилищна по
стройка. Доколокотр „Врачар” 
се съгласи е предложението 
Димитровград ще получи моде 
рен търговски обект, в който 
многобройните чужденци, кон
то минават ппез това гранично 
място ще бъдат обслужвани 
съвременен начин с разни хра
нителни и индустриални стоки.

С това Димитровград още по 
вече ще привлича вниманието 
иа нашите и чуждестрани тури 
сти.

В сенокошката мандра

Бележка

ЗАЩО ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД НЕ 
ПОСЕЩАВАТ КОНФЕРЕНЦИИТЕ

Б. Ннк.

Вееш ош Общинската скуищина в Димитровград Години наред вече се за 
белязва, че на различните 
конференции идват едни 
и същи лица — обикнове 
но просветни работници. 
От социална гледна точка 
конференциите най-малко 
посещават служителите от 
Босилеград, макар че те 
представляват мнозинство. 
Забелязва се също така, 
че и младежите — служи
тели в различните учреж
дения също се отнасят 
пасивно към обществено- 
политическИя живот. Те 
като че ли се консервира 
ли на трудовите си посто
ве. И само когато им се 
наложи (а това е правено 
много пъти) тогава ид
ват. Но и това не е реше
ние. В таюъв случай те 
са само пасивни наблюда
тели и не проявяват ника 
аъв интерес към пробле
мите по които се разис
ква.

циални разговори нанасят 
сериозна вреда на отдел
ните обществено-полити- 
тически организации.

Кои са причините за ед 
но такова положение? На 
първо място е неизкорене 
ното тежнение, че щом 
като обществено-полити
ческата работа не се пла 
ща и идването на събрани 
ята не е задължително- 
По тези въпроси много е 
разисквано на различни 
равнища в общината, има 
ше дори и конкретни 
предложения за премахва 
пето на тази аномалия, о- 
баче решение не се наме
ри. Ще споменем тук и а- 
бсурдно предложение на 
един член на ССРН, кой
то «а едно изборно съ6ра 
ние на подружницата на 
ССРН, която зарад недо- 
етатъчня брой граждани 
е отлагана четири пъти, 
каза че в бъдеще на съ
бранията трябва да се про 
жектират филми и тогава 
отзивът ще бъАе по-го- 
лям. Твва само показва в 
каква задънена улица е 
попаднала обшсствено-по- 
литическата активност в 
Босилеград.

ЗА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ-10 на СТО ПОВЕЧЕ
На последното заседание на 

двете вечета на Общинската 
скупщина в Димитровград е 
взето решение на всички про
светни работници на територи 
ята на общината личните дохо 
ди да бъдат увеличени за 10 
на сто, т. е., на всеки просве

тен работник с по 4.000 динара 
месечно.

Иначе, вътрешното разпреде 
ление на това увеличение ще 
проведат самите колективи по 
училищата според съответни
те правилници.

М. Б.
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Съществува и една дру
га аномилия. Често пъти 
по някои Въпроси,, Които 
са предмет на разискване 
на събранието, се разпра 
Вя извън тях, в междусоС 
ни разговори. Тези неофи

Младежи от Звопци 

при граничарите
МЛАДЕЖИ ПРИ ГРАНИЧАРИТЕ
Младежи и девойки от комби 

„Димитровград”, гимн&зия 
Та и града на 22 декември — 
Деня на Югославската 
на армия направиха посещение 
на граничарите.

След веселите 
нути проведени с 
вт ЮНА, поеАСтавители 
билата подариха 
един грамофон.

нат
И тази година в чест на 22 де

деищ>н 1^тЛеНЯ иа ЮНА, мла
дежи И девойки от Звонии на
правиха традиционно посегне 
ние на граничарите. щ

Срещата премина в топла и
^еИГ*а™°Сфе- -в-ьв веещ 

И заЛушевност.
На края младежите 

ха подаръци на

народ-

и приятни ми- 
младежите 

на ком 
на граничаритепредадо 

граничарите.Град Печ — съвременни постройки

М. А, „ М. Б,
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С Р Е И И РАЗГОВОРИ
ВЕЛИН ВЕЛИНОВ

Работническото самоупра
вление създава нови 

качества у работникаУЧИТЕЛКАТА ОТ БАРИЕ
Под голия бряг' блестеше

•гоГСГГ1 ЛвА 11а малкия по 
ток. Отнякъде се носеше звън

«1аА° ОВ'туе’ Долитаха гласове на хора. Къщите на отдоеш 
ната махала изглеждаха чуднез 
красиви. В малката котловин- 
ка под един от склоновете на Бе 
сна кобила две осамотени 
щн. Едната със

брашно в хартия и й казах: „То 
зи аспирин не е много лековит 
но друг Нямам." После поразми 
слих да не би на детето да ста
не още по-зле и Отидох да го ви 
дя. След два дни ето я носи яй 
Ца. „Детето вика,
■рае. Мина му вече". Не ми се 
щеше да взема яйцата, но зна- 
ех че ще я обидя, ако откажа.

Училището в Барйе е открито 
тази година .Попитах учителка 
та как се справя с многоброй- 
ннте проблеми.

— Проблеми 
не са непреодолими. На първо 

• Място училището е недостатъч 
но оозаведено с необходимите 
учебни помагала. Това 
големи

обикновено и тРУДно. Имаше 
дни когато по цел ден не виж
дах човек, с изключение на уче 
циците. И когато дойде вечер 
дълго наблюдавам светлуцане- 
т она газешгчетата по разпръс
натите махали. Но сега не съм 
самотна. Познават ме всички от 
селото. Често се одбиват при 
мене и дори ме и канят и на 
гости.

Учителката Иванка е и акти
вен обществено-политически ра 
ботнше. На последните избори 
тя е избрана за секретар на по 
дружиицата на ССРН в Барйе. 
Тя активно работи и в младеж 
ката организация. С нейното и 
дване бе формиран младежки 
актив, който все повече разви
ва своята дейност и става коси 
тел на културно-забавния жи
вот в селото.

Учениците вече заемаха свои 
те места в учебната стая- Мал-

за колектива като цяло. Реше
нията, които вземаме на заседа
нията на работническия съвет 
се приемат от работническия 
колектив. Не съществуват ня-

предприятие 
„Бесна кобила” е единственото 
в Босилеград, което има работ 
нически съвет, защото остана
лите са малки.

Обърнахме се с молба към 
другаря Пейчев, председател 
на Работническия Съвет в това 
предприятие да ни отговори на 
въпроса: Как функционира ра 
ботническото самоуправление в 
това предприятие и е какви 
проблеми се среща-

— Работиическотто самоупра 
вление в нашето предприятие, 
изтъкгФ той. вече има дългогот 
дишиа традиция и пълен успех 
в осъществяването на непссред 
ственото управление от страна 
на работниците.' То е създало 
ново качество у нашия работ
ник, който се ползва с широка 
демократичност при решаване 
то на въпроси отнасящи се до 
разпределението, до интересите 
па всеки член в предприятието.

Чрез работническия съвет 
ние развиваме и издираме гра 
вата на непосредствените про
изводители, отстраняваме мно- 
гоб|Ройштте проблеми в ежедне 
вната работа и други въпроси, 
които са от жизнено значение

Транспортното

стана и иг-
особени проблеми в наше-кои

то гтредгтоияттие, които работ
ническият съвет да не е в със
тояние да разреши. Има може

къ-
сламен покрив 

а другата неваросана. Това са 
сградите на старото 
училище в Баойе.

Почуках на . вратата. На 
га застана стройна девойка с 
кестеняви, грижливо нарешени 
коси.

II НОВОТО

би отделни случаи на лично не 
доволство, или некоректни ис-

ггра_
I има много, но

— Казвам се Иванка, 
ка Съм в това село. 

Разговорът потече

учител
прави

затруднения за правил
ното обучение. Освен това тук 
са се записали ученици от две 

_ с неуеднаквени знания. 
Работя с четири отделения, но 
все пак се справям, някак.'

И наистина

тг иепринуде
но. Учителкта каза. че от Глож 
йе и че след свършване 
дагогнческото училище

на пе 
постъ

пила на работа тук. Тя разказ-
села

младата учителка 
е голяма ентусиастка. Тя е о- 
бикнала учителската работа от 
сръце. Иначе как би 
да дойде в това

ко след това завърших разго
вора с младата учителка и ма 
сбогуване й пожелах още по-го 
леми успехи в просветното де-

'%• 4-:-?•
рошила 

отдалечено и шм - .жпусто село.
— В началото ми беше и не-

ло.
«а Ш'Шшш ЯЮ&лш-. шПО-ГОЛЯМА ПОМОЩ 

ОТ КООПЕРАЦИЯТА
др. Пейчев

капия, които, съвсем естестве
но, не могат да се разрешат.ве 
днага. Вс1гчки проблеми колектк. 
вът разрешава заедно.

Вене Стоянов е селскостопанс 
ки производител от село Брес- 
ница, Босилеградско. Помолих
ме го да ни отговори на аъгтро 
са каква помощ му оказва Зе-

верие в нейната работа. Нейно 
то съществуване е необходимо, 
но не в сегашната й форма и с 
това съдържание. Право да ка 
жа тя изключително се занима 
ва с търговия, държи в селото 
собствен магазин и това 
ствената полза от кооперация, 
но такъв магазин може да дър 
жи и търговското предприятие. 
Никаква помощ не съм получил 
от земеделската кооперация за 
подобряването на производство 
то. Тя не иска да се занимава 
с коопериране в която и да е 
област. Аз сам се опитах да про 
извеждам пшеница „италианка” 
и виждам, че интересът в село 
е голям, обаче кооперацията все 
още се държи пасивно. Да при 
веда само един пример: преди 
две години кооперацията започ 
на със засаждане на треви в 
кооперация със стопаните от 
Бресница. Имаше успех. Хора
та ясно виждаха своята иконо 
мическа сметка и искаха коо
перацията да продължи с тази 
полезн аакция, обаче тя започ 
на да се занимава с купуване 
и продажба на добитък, защото 
тук сметката е ясна и няма ни

Учителката Иванка ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА КНИГАТА 
ОСМИ КОНГРЕСва -сърдечно, дори с нотки на 

интимност. Изглеждаше весела, 
шегуваше се, но на моменти ли 
цето й ставаше загрижено. При 
чината е може би самотността. 
На два километра оттук са пър 
вите й съседи. Когато падне 
сняг и всички пътища са отсе
чеш!. тя става заточеник на бе 
змилостната и остра зима, коя 
то тук трае и по шест месеца.

— Свикнах вече тук 
.младата учителка. — Запознах 
се с хората, които са сърдечни 
и твърде внимателни. Това ме 
радва. Искам да им помота 
според силите си. Те често се 
обръщат към мен за различни 
съвети и аз живея с техните бо 
Лки и теглила. Босилеград е да 
лече, а често пъти е нужна ле
карска помощ. Разболее се де
те, жена. старец — викат ме. 
По неволя станах и лекар. Ку
пих топломер, различни асгшри 
ни и популярна медицинска ли 
тература. Какво да се прави — 
нали човек трябва да бъде по 
лезен с нещо. А веднаж — и И 
вайка се разсмя на глас — 
днаж при мен дойде млада май 
ка да търси аспирин против 
главоболие. Детето й било бол 
но. Казах, че съм свършила ас 
тшрините ,но тя упорито 
ше и постоянно 
,.дай ми от апчетата които па
зиш за себе си.” Понеже никак 
не можех да се отърва, завих

е един

- В димитровградска община 
се правят подготови за проуч
ване на материалите от Осмия 
конгрес на Съюза на югослав
ските комунисти. Досега в об
щината нма над 300 абоненп! 
за брошурата с конгресните 
материали, Само в комбинат 
..Днмитровцрад" всичките (120 
членове на Съюза на комунис
тите са се абонирали за бро
шурата.

В Общинския

тнте на тази книга ще достиг, 
не 600.

Паралелно с това Идеологи
ческо-политическата, комисия 
при Общнснкня комитет под
готвя програма и план 
бота за тази твърде важна ак 
Ш1Я-

Предполага се, че по време 
на разучаването на тези важ
ни конгресни материали ще се 
проследи и работата в много 
стопански организации и земе
делски кооперации.

за ра--

казва

комитет па 
СКС очнтат, че броят на абона

I

Веие Стоянов

меделската кооперация и каква 
е изобщо нейната помощ в под 
обряването на селското стопан
ство.

— Аз — каза той — се числя
към босилеградската земеделс
ка кооперация. Занимавам се из 

със земеделие иве- ключително
съм един от ония, които имат какви рискове.
доверие в земята и считат, че 
за съществуване

Кооперацията на много въп
роси не ми е дала отговор. Тър 
сихмо от пея препарати за за
щита от растителни болести но 
тя не ни снабди. Ползваме 
и изкуствени торове и ние сами 
виждаме ггредимстватата от тях, 
но нс винаги можем да ги полу 
чим защото кооперацията нере
довно ги доставя.

И не само това. Много пъти 
ма събранията на избирателите 
сме търсили да дойде ня
кой специалист от кооперация
та да ни даде съвета. За пос
леден път нашето село специа
лист е посетил още преди две 
години, А нима селското стопап 
ство се подобрява от канцела
рията. \

На края бих казал и това, че 
при изкупуването, земеделска
та кооперация се орентира глав 
но към добитъка. Други продук 
ти изкупува съвсем малко и не 
организирано. Тази година на
пример в нашето село имаше 
много ябълки обаче коопераци 
ята не предприе никакви мерки 
и ябълките останаха иепродадс 
ни. Техиото оправдание, че нс 
могат да намерят пазар, не мо
же да ии задоволи.

на село има
възможност. Капаро да кажа за 

кооперация! Аз,
чака- ****«<*$;■:

повтаряше земеделската 
пък и 
ли от селото,

останалите производите
нямаме много до-

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ИЗБОРИ ЗА 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ

ПОДГОТОВКИ

ОРГАНИ
Общинският одбор формулиране ю кадровата но 
Босилеград прокле иа гра

жданите за 'широко участие и 
публично излъчване на канди
датите във всички фази па, из- 
борите.При каидидатиранетотря 
бва да се дъР.жп сметка да се 
излъчват онези лшда, които щс 
отговарят иа ЛъЛжпоехти си в 
представителните органи и съ- 

1 бъдат такива

Тези дни 
иа ССРН в 
разширен плс1гум на който при 
съствуваха представители па 
всички общестено-поритически 
и трудови организации от тери 
торията па комуната. Пленумът 
обсъди конкретните задачи йа 
оосъли останалите общест-

оргаиизацииССРН и па
вено-лолитически 
ВЪВ връзка с предстоящи гс из 
бори за представителни гола 
чийто мандат е две години. За
целта пленумът избра коми 

които ще работят иа торе
на Те ще осведомяват вражда щ закон,

щевремсино да 
че в тях гражданите да имат 
най-голямо доверие. Пленумът 
заключи, че в представителни
те органи трябва да се избират 

селскостопански произ- 
младежи и жени.

V

1 ЙШ&8 1сии повече 
водители

Първите подготовки в подру- 
ССРН, ще започнат 

яиуари 1965. га-

р
нетното за избирателния 
ще го запознаят с техникаТа на 
изборите и съо структурата иа 
представителните тела Една от 
главните задачи иа СС1Н. що 
бъде опазването иа коиституцио 
мийте принципи » за публично

'V • К '

жииците на 
в началото на 
дина. „Загряване"В. ВелиновВ. В. ..

1
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Богдан НИКОЛОВНРЕДИ ДБАДЕСЕТГОДИЯИ
-НА ПЪРВАТА СВОБОДНА ГОДИНА "г А <

се разрешаваха,мето. когато 
бяха от голямо значение за за 
злравявапе на народната

нто имат излишък храна да я 
продават на местните комите
ти, които една част ще дадат 
срещу заплащане на бедното 
население в същото село, а

Новата 1945 година беше всъ 
шност първата свободна годи 
на за Димитровград и димитро 
вградско. Бяха изминали само 
110 дни от как краят беше ос 
свободен от фашисткото роб- ' другата част ще продават на 
ство. От Димитровградско на Околийския комитет за изхран 
фронта бяха заминали две бри ване на градското население и 
гади. Макар фронтът да беше войската, 
далеч от нашите домове, ние 
го чувствувахме така, като че 
боевете се водеха непосредстве 
но до нас. Почти нямаше дома 
кинство без войник, а прехра
ната на населението беше твъ 
рде ограничена. При такава об 
становка нашето 
дочака новата 1945 година, ко
ято Въпреки всички трудности 
беше най-радостната година в 
историята на този край...

Градът бе получил празни
чен изглед. На много

вла
ст....

обърнемЕт0, и сега ако
на протоколната 

интересни, 
революционни решения на ме
стната власт в Димитровград, 
която но-това време работеше 
без закони ,,отгоре". Ето тези 
решения от последните дни на 
1944 година: В Димитровград 
се национализира електричес
ката централа на братя- Цариб 
родски и тя стана собственост 
на общината. Назначен бе ръ 
ководмтел. Иван Радев е изгле 
жда пръв наш стопански ръко 
водител на едно предприятие. 
Превземат се мерки градът да 
има достатъчно светлина.

страниците 
книга ще открием

...Нека всеки добре обмисли 
това и нека от сърце даде вси 
чко, което може, за да помог
не в тези тежки времена. Из
ползвайте. • за храна картофи, 
тикви и др. продукти, конто 
по-мъчно се запазват, а жито
то п царевицата запазвайте за 
по-късно. Намалете сами даж
бите си до оня минимум, с кО 
йто ще може да преживеете, 
за да икономисате нещо и за 
снези. които нямат нищо и о- 
нези. които отиват на фронта, 
за да извоюват и донесат сво 
бода на народа..."

Представителните тела в око 
лията, току .създадени, заседа 
ваха денонощно. Техните проб 
леми, погледнати днес, изглеж 
дат дребни, малки, но за вре-

Димитровграднаселение

Решенията бяха конкретни. В 
Димитровград първите Ръзна- 
гращдения на някои отборни- 
ци бяха по един чифт опинци, 
а в другите общини подобни 
малки помощи...

През новогодишната нощ на 
1945 година бяхме в Цървули, 
но хорото беше силно, Мъжко, 
свободно...

съД, организира сенароден
дневен детски дом, помагат се 
училищата, полагат се грижи 
за аптеката 
състояниет на хората и така със 
всеки изминат ден в околията 
се заличаваха раните, нанесе-

и здравословното
1944 година

ч
дюкани На 30 декември 

се взимат важни решения око 
ло снабдяването на население- 

А в първите дни 
па новата 1945 година общи
ната гласува известни решения 
за помагаме на бедните семей
ства. в града бе

националнибяха изтъкнати 
знамена, а войниците от комен 
данството и народната 
ция устроиха новогодишна ве
черинка. Поорещапетю на 
вата година стана в салона на 
Петър Брезнички (сега физкул 
турна зала). Бяха изпълнени 
всички места и мнозина тряб
ваше да престоят прави цяла 
та програма. Най-интересна то НАШ РЕПОРТАЖ

на ка.

МИЛИ ЦИ от окупатора...
На всяко заседание на общи 

нските отбори в Димитровград 
ско ставаше дума за бедните.

то с д- рса.
но-

орагиизиран

Машея АНДОНОВ
чка беше появяването 
милата. Тази точка беше под- 

от Генко Тодоров от ЗВОНЧАНСКИ ЗИМНИ СГОДИ И НЕСГОДИготвена
Каменица, който по това вре
ме беше в комендантството. 
Новогодишна камила дотогава 
се правеше само във Висок. 
Затова извеждането й на сцена 
та стана много тържествено. 
Това и беше най-уопелата точ 
ка от програмата.

в местната канцелария и готова 
работа!

— Затова сега лесно се и ос
тавят!

наха да се шегуват ггрисъетву 
ватците.

— Нако ти ще си втори кум- 
свидетел тогава, обади се глав
ният кум.

— А бе хора, оставете ме!...
— Не може, щом си обещавал 

на девойчето...
Нака че е и край — изсмя се 

един край печката.
— Няма достатъчно 

млад е, пошегува се друг...
Ще скърпи някак см. ..
Всичко друго вече беше наре

дено, трябваше още да дойде и 
„попът”
преподавател в основното учи
лище. Обаче той доста много 
закъсня и затова младоженецът 
от врем*е на време излизаше да 
се поразходи. Естествено, губе 

търпение, докато Иванка си 
оставаше в 
шегите не преставаха.

Хора, дайте да завършим 
тази работа, че днес останах 
без лов, оплака се главният кум 
Димитър.

— Нако де завърти телефона 
до училището. Три часа чакаме.

Нака |взема слушалката:
— Зоране, тебе чакаме.

караха „своята”.я музиканти 
Тя се виеше, пукаше с гърди, 
слизаше до земята, а от устата 

някои гости се отронваха най 
искрени гласни въздишки и ко

Че всяко чудо не трае 
три дни — могат да ви докажат 
и звончани! При тях то свърш
ва само за два...

Тези дни. посред тая гъста и 
непроницаема зимна дерекулс- 
ка м(ьгла, в Звонци гостува пе
вицата от ,,Църни връх” в Ба- 
бушница.

И — както обикновено става 
когато в едно малко място при 
стигне една такава личност — 
всички очи са вперени 
Още първата вечер и старо и 
младо се стълпи в малкото ка

само

на
— Море времето си е такова...
— По наше време беше друго 

яче: ти и не знаеш коя ще ти 
доведат. Току те оженят стари 
те, па ти после иди, че не ис
кай. .. А сега — това е най—ле 
сно.

ментарии...
ДИМИТРОВГРАДСКО ИМА

ШЕ 5.000 кгр. ЖИТО И 
ОКОЛО 50.000 кгр ЦАРЕ
ВИЦА Не трябваше да мине дълго 

време, па да се видят и резул 
татите от тази новогодишна ре 
петиоия в Звоним.

Няколко съпружески двойки 
не си приказват.

А по това време Димитров- 
5.000 кг

години, — Това време е за Нако... 
иначе той не може да се съгла 
си...

— Няма години за венчаване, 
пак се пошегува някой... .

— Ако беше останала още ня 
кой ден певицата, па да му на
прави тя някакви магии, ина
че. ..

В този миг пристигна и Зоран. 
Помощникът на Нако изнесе 
книжата, даде на Зоран ..зако
на” и нареди младите да заета 
нат напред, а кумовете зад тях.

— Нако ставай и ти зад не 
вестата ,оно се виде дека друго 
яче не може да бъде!...

— Абе шом като си обещавал 
на девойчето... стани - 
си се са главният кум..

Зоран обяви брака за вали
ден и започна да чете...

градско имаше само 
жито
ца. Веднага след освобождени 

на Димитровградско снабд 
на околията от Бълга 

беше спрено, тъй като Ди

в нея.
и към 50.000 кгр. цареви

■■ '• -

■ЗГ -л-.Д&ч'.-.V - :•«
ето отборникът Зоран,яването 
рия
мптровградско 
към нова Югославия- Снабдя
ването обаче от тази страна бе

принадлежеше

шеше немислимо, защото задър
жането на фронта при 
Паланка и тригодишната вой
на из страната на Югославия 
беше довело народното стопан 
ство в Още по трудно Състоя
ние, отколкото беше в Бъл
гария. Затова освободената о- 
колия и првия Народосвободи 
тетлеи комитет в Димит.ровгра 
дско имаха най-големи трудно 
стн около снабдяването на на 
селението, още повече и зато
ва защото трябваше да се под 
помага войската на фронта, ко 
ято Още нямаше свои магази
ни за снабдяване.

В тези тежки дни. Околий
ския Народосвободптелен ко
митет се обръна с възвание 
до населението като го подкан 
ваше да държи сметка за пре
храната и да помага новата 
власт да разреши тоя Въпрос 
до пролетта, когато ще се с-ьз 
дадът по благоприятни усло
вия за прехрана.

,.3а да се постигне това — 
казваше се в апела 
тът апелира към стопаните, ко

стаята. Закачките иБела

наме-

Той сигурно отказва и предла 
га този път работата да свърши 
отборничката Милена, която ня- 
1*ала часове.

1— Не може, каза Нако. На 
й иде от ръце. Щом тя

♦ **

Нова година е на прага. Звон 
чанци се вайкат, споменават ху 
бавото време, спомнят си с въз 
дишка за „Чиро” и проклинат 
мъглата, която може да им до
несе и сняг, който да ги отдели 
от света — да прекъсне съобще 
нията е Бабушница — единстве 
ната връзка засега...

Асеново кале нея не
венчае някои веднага се разве

ти ще си и дума да неМного запланирани неща за 
Нова година ще изостанат.

А завеждащият гражданско-

фене да види „красавицата”. Се 
га и келнерът Нанчо самодовол 
но облизваше мустаки, защото 
„работата вървеше”.

А настроението от минута на 
минута ставаше все по-избухлй

ждат.
става. Вече те записахме в про
токола...

__ Абе какви времена наста
наха __ обади се един по-стар
човек. По-рано това беше тър
жество, а сега — вземеш два 
ма души за свидетели, отидеш

то състояние вече има доста ра 
бота
ли заявления за

някои жени са поднес 
развод.. .

За да се спаси положението 
всички жени единодушно се за 
канили на певицата.

А тя след втората вечер — 
хванала мъглата...

во.
След всяка нова чаша комла 

ниите ставаха по-весели. . .
По едно време силна врява 

отвън обръна вниманието на го 
стите. Неколцина „веселяци” 
искаха да вкарат в кръчмата 
един гост на кон. . . Обаче и стро 
ителят на сградата не е пред
видил такива посещения, а и 
смият гост не беше в състояние 
да влезе. Влезе само коня, „по 
клони” се пред насъбралото се 
мнозинство и си зае място.. . 
Ездачът остана на горния праг 
да виси... В тоя момент някол 
ко чаши и бутилки полетяха 
във въздуха.

В този миг кръчмата гръмна 
от нови викове и закачки.

комите-

ИЗ АЛБУМА НА НАШИТЕ ХУДОЖНИЦИ***

В местната канцелария на 
почти четиридисетгодишния мла 
деж Нака Антонов стават мно
го работи. Тук се венчават, тук 
се „измиряват”, тук се развеж
дат, тук се карат... С една ду 
ма всеки ден тя е в центъра на 
вниманието в Звонци.

. .Влиза млада съпружеска 
двойка, от Ракита. Ще се вен
чават. Младежът, Митко се каз 
ва, работа в Босна, в Тузла, а 
тя Иванка, живее в Ракита. По 
точно така пише в документи
те й, а тя най-малко седи в Ра 
кита.

— Дойдохте ли?
Нако.

— Да отвръщат в един глас

— Дайте още по една на всич 
ки изкрещяха неколцина.

— Девойче .изпой съга „Ци- 
ганчпца воду гази!

— Ама да бъде „оригинал”! 
— И да правиш двойни оемп-

започна

ци. те.— Само така!
— Пари даваме, няма шега... 

ей, какво мислите вие там?!
— Пари даваме, няма шега... 
Певицата и съпровождащите

— Още от кога си обещал да 
ме венчаеш — пошегува се И- 
занка.

— Айде Нако, айде. Обещани 
ето трябва да изпълниш, започ

Димитровград



БРАТСТВО

Общинският отбор на ССРН
В ДИМИТРОВГРАД

Общинската 

скупштина 

в Босилеград
честити на трудещите 

се от Димитровградската 

комуна

честити на населението 

и иа всички трудещи 

се от страпата
Новата 10В5 година
като им желае 6ла1оденсшвие и успешна работа

Новата
1965 !ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦЯ В

ГОРНА ЛИСИЯА
година честити па всички свои чле

нове, потребители и делови 

приятели

1965НОВАТА година

с благопожелаппя за успех и 

благоденствие.
1 *•!;

Търговско предприятие »СЛОГА«

Ь Босилефад

честити но своите потреби
тели и делови приятели Колективът па Земеделската кооперация в

Долно ТлъминоНОВАТА
ГОДИНА честити

НОВАТА 1965 

ГОДИНА
Земеделска коонерация «НА ПРЕДЪК«

в Босилеград

пожелава много радост 

и успех в работата 

на всички кооператори, 

делови приятели 

и потребители

на всички свои членове — коопе
ратори, делови приятели, на Об
щинския комитет на СКС, Общин
ския отбор на ССРН и Общинска
та скупщина в Босилеград 

лаипя за успех в работата.
с поже-

в Новата година



БРАТСТВО

ОКОЛИЙСКИТЕ ОТБОРИ НА ССРН 

В ЛЕСКОВЕЦ И НИШ
СТРОИТЕЛПО ПРГДПРИЯТИЕ [ р П Ц Д“

в Димитровград

честитят на трудещите 
се и на всички трудови ко
лективи от предприяти
ята и учрежденията

честити на насе
лението от Дими
тровградско и на 
своите делови 
приютели голинаНовата 1965 година като им Пожелаваш мною 

усйехи в работата йо со
циалистическото строи
телство,

с най худави блай' пожела
ния за усйех и благоденс
твие.

I

Търговското предпрвятяе »7 ЮЛИ«
в Димитровград

ГОСТИЛНИЧ\РСКОТО ПРГДПРИЯТИЕ

„Б А А К А Н"
в Димитровград ЧЕСТИТИ

на своите иошребишели и 
делови ПриятелиЧЕСТИТИ На всички свои гости 

и на шрудещише се ош 
Димитровградско с По
желания за здраве и 
усйех в работата.

НОВАТА 1905 ГОДИНАНОВАТА ГОДИ-
като им Пожелава 
усйехи в борбата за из/ра- 
ждиие на социализма.

многоНА

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД .* •> ■■

честити на трудещите се и на тру-
&
ЙШ; като им пожелава нови забележителни ре

зултати в борбата за повече производство и 

по-високо жизнено равнище.

довите колективи
ПНШПНП*
НЦ:;аг-
!р~

НОВАТА 1965 ГОДИНА
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импрегнирани електрически ст 
ълбове. Селяните все ощ ги до 
карват от димитровградската 
гара. КогатО преди няколко го 
дини кожарага доведе елекТРи 

се създадоха условия

МИЛОШ БАКИЧ

ЖЕЛЮША - миграционно пристанище чеството 
да се елетрнфицира цялото се 

С доброволна работа и само 
селяните построиха 

напрежение. Да
ло.
облагане

Само на нивата «а Иван Пет- _ежа с низко 
пов са построени пет нови к"ь р р
ГеИдев В^в"^ова “ ^рябвГе да" ее подменят. И 
Стара сграда има радиоапарат ето желюшани пак с в акЦИя- 
и телевизор. Васил Луков, Сте Сам нещо не е в ред с коми- 
ван Антов и Гоша Асенов 
селяни вече са купили телеви

само

Над Желюша полегнал деке 
мврийски ден. Мъглата преси
ча автопътя и железопътните 
релси, а от средата на селото 
петолъчно се простират кални 
прави улици и криволичещи о 
■ще по-мръсни сокаци. Червени 
покриви на наредените къщи 
в чалмата на мъглевита куде- 
Ля- Влажно е... Училището е 
под хъ,\ма. Старо е около сто 
години. Там Някога е било се
лото. Срамежливо се свило в 
долината до самата горичка — 
малко подалеч от царския 
друм. Почти в с-ъщотто време, 
когато е пресечена железопът 
ната линия бил построен и же 
люшкияТ „хан" — попътна ста 
нция за керваните от Европа 
към Цариград. Точно в навечерм 
ето на Първата световна вой
на върху неговите развалини 
е-построена къща. От двете 
страни на старото шосе иякол 
ко обезглавени дебели бресто- 
ве се клатушкат на вятъра с 
подкъсени р-ькави и напомнят 

■ на желюшани за Ш1налите тусо- 
сюг времена..,

Под един брест минават на 
товарени коли. За желюшани- 
на от канцеларията на кожара 
та„ Братство” осакатеният бре
ст има своя история. За него 
вите клони турците обесвали 
непокорната рая. Нито него, 
нито останалите все до освобо 
ждението никой не покътнал. 
Народът ги пазил като свещен 
спомен за мйналото. Коопера
цията изсекла клоните. И ония 
клони които затягали въжета 
та на бесилката. Хората защи 
щавади брестовете. На тях са 
записвани раните на това село. 

'Ония от кооперацията не пос
лушали. Брадвите засекли ст 
раните от които не потекла 
к,р-ьв. А високи. От едната и 
другата страна на пътя дълги 
те и гъсти клони се докосвали. 
Под Тях се минавало като през

ша. Долу пусата! — гръмнах. 
Пашата се изплаши, повдигна 
ръцете над главата и с умоля 
ващ глас ми каза: теслим (пре 
давам) душата си чорбаджи 
Нако..

нови къщи. В други села поч
ти и няма. От 600 „кореняци" 
са останали около 150. Разпръ 
смали се желюшки лекари, ин 
женери, (професори, офицери 
работници по белия свят. Сега

мрежа

електрификация. Пред\ тета по
сед.ателят на младежкия актив 

Работят на своязори. А от всички заети 
Васил Михайлов, служещ и 
Местната организация на ССРН 

В Димитров-

го критикува. 
ръка и се чувстуват као власт
в селото, 
ческите организации не се опи 

пресекат своеволната

Обществено-полити-
имат телевизор.

зийят за това. Василград не
продал 7.000 килограма ябъл- тват да

работа на комитета.ки. продава мляко от две мон- 
тафонки, продава зеленчуци 
кооперира кооперацията.

Има Желюша и св0и комуна
дни проблеми. Ставаше дума 
как да се отстрани калта от 
улиците да се доведе вода, но

Няма
— Трябваше да купя нещо 

друго, но купих телевизор. Са
мо снимката не е много добра. 
Него като напредничав земеде

се постигна.
всичко. Най-важ-

11ищо не
средства за 
на е реконструкциятта на еде

лец интересува сътрудничест
вото с кооперациятта. Но това 
нещо му пречи. Кооперацията 

да гарантира минимал

критическата мрежа.
Кожарата е отделна глава в 

Желюша. Това е сеживота ра 
ло, което има фабрика, чиигго 
произведения намират място я 

чуждите пазари. В план е и
ЮОООО

не иска
ни добиви от нивите. Една го
дина селяните^ и кооперацията

и поне-обединили средствата 
же кооперацията 
най-напред обезпечила себе си 

някои кооперанти не оста 
нало нищо. Тракторите на коо 
перацията от Читшглавцп орат 
нивите за 8.000 динара, а на 
„Нишава" за 11.000. Или в .Ни 
шава" изкуствените торове се 
продават по 40 динара, а 
ниглавци за 35.

на
от добивите изнеседната година да 

мъжки ръкавици за Полша, т. 
е. стоки на стойност 20 
лиона девизни динара за доста 

суровини. Най-много 
произвежда фина кожа — 70 
ма сто от гроизводството.

мина
М. ПЕТРОВ ЖЕЛЮША

вка на
И днес се смеят желюшани 

на този самохвадец, а сигурно 
и на всеки друг нов само по- 
съвременно.

Още понещо е останало от 
отдавна 1 забравената Желюша 
с училшцедо, брестовете и ня- 
колкото стари къщи. Желюша 
която гледаме е нещо друго. 
По-инаква с и от останалите 
села на този .романтичен къс 
от пригштомената дивота. Ща- 
слива е. чете под пазавите на 
Димитровград. Само зарад то 
ва много пришелци са се укот 
вили в нея като в свое жизне 
но’ пристанище. Тук има много

има над 700 жители и около 
170 къщи. Това са кусогранци, 
одоровчани, нашушкрвчани 
други. Пълзят от планините до 
питомата Желюша, купуват зе 
мя и изпълват вакума. От вся 
ка къща има по един зает. а 
в половината и по двама. В ко 
жарата са заети около 15, в 
расадника девет, а никой не е 
изброил колко от тях работят 
в гумарата. „Градпя" и други 
димитровградски предприятия. 
Миграционното течение изхвъ
рля още пришелци и те се на
селяват в Желюша — родина
та на бай Онзи. Расте Желюша.

и
Ако кожарата осигури 200 

милиона динара за довършва
не на халите нейният бруто- 

се покачи на 1 мн

в Чи

—• Предлагахме на коопера- 
обезпечи монтафонец

продукт ще 
лнард динара. Тогава Желюшацията да 

и да го даде на някой в село
то. Случва се изкуственото осе

ще бъде оттбелязана на иконо 
на нашатамическата карта 

страна. Но и по-нататък ще ос 
танат брестовете — свидетеля 
за бурната ис-гория на това ма 
лко селище и полепналите де
кемврийски дни над нея.

меняване да не успее и поради 
сште крави водихме при дома 
шии бикове. Но нищо от това. 
— казва Васил Луков.

тунел.
И защо ги изпекоха? За дъ 

__ каза с тъжна усмивкаРва
събеседникът..."

В тези сурови времена жел- 
умеели да видят живо- 

от хумористичната стра-

многоВ центъра на селото

Из нашето историческо миналоюшани
та и
на. Някой спомена името 
бай Нако. И смях. Ето защо. 

Между желюшани, които в 
войни нападали О

бай Нако 
— об-

на Експлоатация но работниците от мнна -Блщогбалканските 
дрин се завърнал и

останалите, 
главата овнешка. коне като на „Работнически вестник” се 

препоръчва на работниците да 
се организират като тези в Пе
рник, Плакалница и други мес
та и да започнат борба против 
експлоататорите.

нечовешка постъпка от управа 
та на мпшата, която искала от 
работниците"сами да си купуват 
масло за лампите.

Тази стачка и много подобни 
нямали успех, защото не били 
добре организирали. В статията

сред вода, при много влага и 
отровен прах. Нещастията 
ежедневни. Много работници са 
загубили живота ай в минната 
и фабриката. А малките повре 

смятат за нещо обикнове

Мина „Благодат” при село Му 
сул, Босилеградско в началото 
на тоя век била ползвана 
италианска компания. Тогава 
мината имала само едно фабри 
чно здание за пречистване на 
рудата. Машините се движели 
с водна сила, която тук е в из 
обилие. Пречистената руда се 
изнасяла през Враня, а 
тата по въздушна линия се до
карвала до фабриката, която се 
намирала един час разстояние 
от самите рудници.

^ Вървял из селото, високо 
мерно крачел с вдигната гла
ва. Не вижда ни жените, кои
то му целували ръка- Видя ли 
така настранчив човек и мис
лели че такъв юнак още не е 
минавал из гази земя- Хареса 
ло това на Нако и не забеляз- 

на желюшани 
били на война, 

е юиак след боя.

са
от

ди се
но.

Б. Ник^гозВ статията се привежда, че 
Алекса Стоянов е убит с бомба. 
Заедно с него е убит и работни 

Величко от Ръжана, Воси 
леградско. По това време загу 
бил живота си и Илия Стоянов* 
който бил ударен с една буца 

Васа Иванов

иечис-вад насмешките
които с него 
Страхливецът 
И за да бъде това Нако измие

напада

кът

следната приказка: 
хме турските позиции към ОА- 
рин Докато другите се смесва
ха с турската хорда аз се о 
зовах в шатрата на Шукри-па

лил
от тази мина тоРудничарите

работили при извънредно руда в главата, 
щял да стане жертва, защото 
едната му ръка била грабната 
от машината. Също такова не
щастие било сполетяло и работ 
пика Методи Станчев.

гава
трудни условия. Освен експлоа 
тация от компанията положени 
ето на миньорите се затруднява 

от самото местоположение 
мината. Захвърлени в Мусул 

планини без пътища и 
условия за работа, 
изпитвали

Загина Томислав Ри- 

стович, служещ от 
СУП в Босилеград

ло и
на
ските При злополука работниците 

получавали 1/2 надница, по 2 ма 
сто се одържало за медицинска 
помощ. При мината нямало ле 
кар. В минната лекарят идвал 
от Босилеград и това един път 
в месеца. Работното време било 
11 часа с надница от 2,20 лв. Са 
мо няколко работници имали за 
плата 3 лева.

достатъчно 
миньорите
трудности на работника от 
гавашна Българя. За тяхното 
положение по това време е за
писано в „Работниечски вест
ник” от 20 ноември 1909 година.

„Благодат” работят 
българи,

всички
то-

На 13 декември в автомобил

та на вътрешните раооти в ьо 
С преждевремената 

загуби

че в мина
100 работнициоколо

сърби и италианци 
голяма част са деца от 
16 години. Едно дете, 
на 15 години, започнало да ра 
боти във фабриката още на 9- 
годишна възраст. Повече от ра 
бопгиците, особено местните хо 

само към ми

. Между тях 
10, 12 исидеград.

му смърт колективът
най-добрите си члено което еедин от

Неговата смърт дълбоко тро 
гна всички граждани в Боси- 
легоал и околните села. с-ъс 
своята сърдечност и другарско
™™итГтой «педашемм»
ите на всички хора. О 
ше се с голяма скромност иР маг. 
збиране и това го правеш 
бено популярен.

Покойният Тома е РрДен 
билич — недалеч от ЛесковеЦ.
В Босилеград работи пет, голи 
ни. От родители покойният 
ма има само майка. Банда му 
разстреляй от германците 
то партизанин.

Босилеградското иа„СД^Г."!а
прие с голяма ск-ьР® пест-п» ^ 
смъртта му. а на погребението 
в родното му село присъству- 
ваха мнозина от тях.

па работниците 
била също така твърдо слаба. 
Прехранвали се изключително 
с черен и сух хляб. В магази
ните иа компанията било много 
скъпо и затова те били недос
тъпни за работниците. Еезчове- 
шкото ограбваме па работници 
те получило своя върх през 1909 
година, когато работниците без 
помощ от вън започнали да ра-

Прехраната

ра са орентираии 
«ата, защото други приходи ня 

Те са останали без имот, а
ония които имат земя, нищо не 
получават от нея, защото земя 
та е иеплодородиа и не дава ни 

освен картофи, ечемик и ел

в О

що
да. ботят против компанията за по 

добреиие на своя живот. По то 
ва време били

стачки. Повод за първата

Условията иа труда калето в 
така и в фабриката са 

лоши и убийствени
мината, организираниизвънредно 
за работниците. В мината липс 
ват' вентилатори и предпрви 

Работи се

две
стачка, която била обявена в га 
лориите Днес пак «.«« миньори, в Благодатна минната, била еднатели па машините.



БРАТСТВО6

ПРИСОЙСКВ /МИЛЕ НИКОЛОВ Стари орнаменти 

на пиротските килимиСЪНЯТ
ява някаква далечна еволю
ция на китайския змей. В това 
действително съвпадание |меж 
ду китайски змей и пиротския 
гущер е неизвесно само кой 
пръв е донесъл в нашия рай 
този орнамент и коя е първата 
пиротска килимарка изобрази 
ла гущер. Изглежад. че кили
мът с китайския змей е дошел

Съществуват пиротски кили 
ми и орнаменти на тях от кои 
то доста може да се узнае за 
тайните които скриват стили- 
зирните растителни и животни 
ски орнаменти, за змея от Ки
тай който с времето се превър 
ща в гущер с толкова локално 
че мотото на неговата родина не 
може вече да се познае.

(откъс)
мо техните. Не, ням!а да оста
ви снимката и писмото, не ги 
оставям. Зная си ви аз, хубаво 
ви зная. Да ми не е врана из
пила мозъка, та този хлапак да 
ме излъже.

Спусна се пак в леглото си с 
неразделимите неща, все още 
трепераща. Но сън не я хваща. 
Искаше й се да задреме, а дрям 
ката да мине в спокоен дълбок 
сън. Затваряше очи. Дишаше 
равномерно, тихо, като в сън. 
Ръце, крака, глава 
се отпуснало свободно на крева 
та под чергата.

Мършави старчески кокали, 
които и на припек не се сгреват

Само да дойде един очакван, 
желан сън. Нека дойде полека, 
тихо, неусетно; да овладее вси
чките й сетива гальовно и при 
ятно, да я откъсне от всичко 
околно ,да заличи следите от ко 
пгмарния сън — да забрави ра
дости и скръби; между живите 
да е, в живота да е, а все пак на 
пълно да отсъствува от него...

Затвори очи. Ще спи.
Първите петли още не са про 

пели. Полунощ е, изглежда.
Тиха, самодивска нощ, разси

пано злато по небето, като по 
синя черга!

Вместо сън, пред очите на ба 
ба Стана се отваря някакъв чу 
ден простор. И светлина. Не, 
светлината става замъглена, пре 
лива се в нещо мътно. Пред нея 
е само простор, чието начало е 
тя, а краят, му не се вижда... 
Мяркат се хора. Онези, които 
преди малко сънува. Живи хо
ра минават пред очите й. Все 
познати. Някои като че ли са 
станали от гробовете си. Още 
отдавна са между мрътвите, а 
ето сега са пред очите на баба 
Стана. Вървят, гледат едно и

Баба Стана взе писмото от си друго, приказват. И нея нещо 
носи нататък, в непознати пре
дели. Тя върви напред, а те ос 
тават зад нея като привидения.

Точеха се през ума й различ 
ни мисли. Един се късаха, дру 
ги пристигаха, поемаха я, носе
ха по чудния кръговъртеж на 
спомените. Откъсваха я от лег
лото, от мЬлката стаичка, с ни
зък почернял таван, със стари, 
изшарени от мушила дървени 
мебели, които баба Стана не поз 
волява да се заменят с нови, за 
да запази спомените, онова най 
свидното от живота. Чужди ми 
сли я носеха по безкрайния 
лабиринт на преживелиците и 
въображенето, които се препли 
таха и късаха помежду си, спу 
скаха я и издигаха, играйеки сг 
с нея като шем^етни вълни.

Някъде долу откъм Водени
чарска махала кукуригна петел 
ранобудник. Той бе самотен и 
затова гласът беше някак глух, 
пресипнал. След миг-два и от 
нашата махала ревна с дебе
лия си глас червеният петел на 
дядо Тодорови, който разкъса 
нощта и подгони всички зли ду 
хове. Гласът му отекна из се
лото и се разнесе на вълни из 
долината на реката. Останалите 
пеггли в селото се сепнаха, вслу 
шаха се зашеметени. После за- 
кукуригаха един след друт. Кръ 
каха навсякъде по махалите; 
някои ясно, с дебел глас по дър 
ветата, други пискливо, трети 
глухо от курниците, като че ли 
се обаждаха от подземието. Ця 
лата котловина личеше на гър
не от кръкащи петли, което бе 
заклопено със синьоното небе...

От изток зората хвърли пър
вите копиета. Прободе утробата 
на нощта.

на си, внимателно го прегърна, 
«якаш пазеше да не сгъне сър 

на Георги и го сложи вцето
(старческите си пазви, където 
беше и единствената снимка на 

любимо семейство.далечното.
Държеше ги в старческите си 
пазви, за да бъдат с нея и в 
нея, неприкосновени за други 
ръце и очи. Вечер като легнеше 
на дървения си креват, кръс
тейки се и шепнейки някакво 
стара молитва, от която помне 
ше само няколко думи, с лява
та си ръка стягаше сгънатите 
хартия и снимка, завити в пар 
че от вестник. Държеше ги в 
леглото си. Стягаше ги към сър 
цето със сухите костеливи ръце, 
тъй нежно и старателно, като 
че ли предчувствуваше или ви 

ждаше дебнещ враг, който 
внимателно я следи, чака да я 
измами сънят, в съвместен за- 

й отнемат тези безцен

всичко

говор да 
ни блага на душата.

И колко са много и различ
ни сънищата, свързани с тези 
парчета от хартия, за остана
лия свят незначителни, а за нея 
всичко. Сънува тълпа, голяма 
тълпа от народ. Стари, дрипави 
прегърбени мъже. Не, грешка. 
Просто грешка на зрението. Не 
са мъже, а жени. Обкържили я 
отвсякъде. Пак грешка. Оказа 
ве, че са мъже, които ту се из
дължават, израстват' исполинс- 
ки, ту малки — само подобава
щи на хора. Не са стари. Ето 
ги сега млади, напети. Весели. 
Пеят прекрасна хубава песен. 
И ръцете си протягат към нея. 
Искат нещо от нея. Молят се... 
Не, заканват се.... Изчезват, за 
да станат по-силни и по страш 
ни. Протягат ръце към нейните 
пазви, към1 снимката и писмото. 
Ето на, търсят ги, заплашват я.

Какво ще правят с тях? Са
мо това й остана от него, от си 
на й. Какво е той! Нейна плът, 
нейна кръв, част от живота й. 
Искат него, част от тялото й. А 
дава ли се част от' майчиното 
тяло, от сърцето! Само през вой 
на, за другата майка, за майка 
та наг всички... Идват към баба 
Стана.. Не са зли. Смеят се. Из 
глежда, че са добри хора. Ръ
цете им са все по-напред. Тя от 
стъпва назад крачка по крач
ка.. . За миг я обкържиха, ви
кат, крещят, реват така сърди
то, злобно като насъскани жи
вотни. Тя писна болезнено, про 
точено, страшно като прободена 
с остър мач. Събуди се. Изпоте 
на, уморена. Ръцете й се свили, 
събрали се в стегнати юмруци. 
В една ръка съгнато писмото, а 
в друга снимката-пречупена. 
Дълбока въздишка се откъсна 
от старческите й гърди като по 
дир починал близък човек. Чув 
ствува ги, че са в ръцете й, а не 
може да повярва.

Не, не са те. Това не е ней
ният креват. И стаята.

Отхвърли чергата. Старият, 
дървен креват скърцна веднъж 
два пъти.

Ето го писмото и снимката.
Снимката счупена... Не, са

мо прегъната.
'•— Ех ,старо, старо... изсъхна

Чистене па. готов килим

вПирот през Мала Азия 
време на тУРДйте 
пиротските килимарки са изо- 
брязвали гущера като асоциа
ция на китайския змей който 
в нашия край има атрибути на 
вестник на щастие и берекет.

Днес килими с гущер 
ча са вече рядкост, защото ма 
йклте вече не пренасят на дъ
щерите си своите знания. Ин
дустрията потисна това ръчно 
Ръкоделие и изкуство.

Никола Чирич

Според един стар запис изве 
стният автор на афоризми Ли 
Пе Янг. човек който бил по- 
мъдар и от китайския цар по 
лучил един на подарък от 
Конфучи Фазан една стая, чи- 
йто под бил покрит с килим 
който изобразявал змей и кой 
то в митологията на далечния 
изток означава вестник на ща 
стието, добрата воля и рекол
та. Така казва стария запис. 
Но има доста стари пиротски 
килими с плочи на които ести 
лизиран гущер който представ

а по-късно-

пло-

■ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ В СРЪБСКАТА 

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА
МАРИН МЛАДЕНОВ

критически обзор в „Матица" 
(1868) по повод на „Абедар” от 
М. Куюнджич, превода от „Ма- 
хабарата” на Сима Попович 
„Пастир’ на Йован Илич, „Сръ 
бски цар Степан” от М. Т. Ян- 
кович, Трябва да се изтъкне че 
критикът в споменатия обзор 
не се спира само върху оценка 
та на цитираните дела, но дава 
кратка оценка на сръбската ли 
тература изцяло, говори върху 
литературата и науката изоб
що. С други думи в тази крити 
ческа статия той ни репрезен
тира (макар и фрагментално) 
своите естетически начала. О. 
ня основен принцип на Караве- 
лов, присъсвуващ и в другите 
негови статии и разкази и щзев 
зет от руските революционни 
демократи, намира тук пълен 
израз и конкретно приложение 
Критикът счита, че „умствена 
та работа”, науката, популяри
зацията на науката, нейното 
проникване в народа, са основ
но условие за разцвета на едно 
общество. Такова становище е 
напълно разбираемо когато се 
има предвид, че той се явява 
по време на създаването на кУ 
лта към науката, по-специално 
към естествените науки. Като 
привър.еник на тези идеи Кара 
велов считаше че всички злиии 
в обществото идват оттам че 
народът още не е завляАял ос
новните придобивки на наука
та и че затова неговия разум е 
възпрепятстван, а той твърде не 
щастен. Считаше се, че разшир 
яването на знанията от естест 
вените науки е един от най-мо- 
щтште фактори за оздравяване 
на обществото. Всичките тези 
схващания на нашия критик, 
са ехо на тогавашните събития 

През 1885 година имаме силна 
реакция против идеализма и 
романтизма и тримуф на пози
тиви етическия дух във всички 
области. Обаче в Сърбия по то 
ва време положението е все о 
ще по-друго и затова Караве- 
лов резигннрано забелязва: ,3а 
съжаление у нас се гледа на на 
у ката и знанието, а така и на 
литературата, преди всичко, ка

то на средство за да могат да 
се получат чинове, титли и из
общо права и различни приви
легии; второ, като изгодно оръ 
дне за нашите чисто егоистич
ни искания и порза най сетне 
трето, като на гола забава, за 
приятно прекарване' на време
то”. От това произлиза и негова 
та критика към сръбската ин
телигенция учила се на за
пад.. Той твърде остро критику 
ва „Оръбчетата във фракове 
които по-няколко години са 
прекарали в западните страни 
като студенти, а от които стра 
мата няма никаква полза. Той 
привежда пример на един док
тор на правни науки, който та 
ка „високоучено” прочел свето 
савска беседа, чб почти ник°й 
и е го разбрал и народа от т°ва 
не е имал полза. „Високоучено- 
стта” от такъв род според Ка-

По време на пребиваването си . като такива живуркат все до по 
в Сърбия (1867—1869) Караве- явата на Светозар Маркович. 
лов се проявява и като критик. И преди Маркович много хора 
Неговият борчески дух, негова- са изразвали своето недовол- 
та поетична идейна натура не ство от положението в сръ*> 
се спират само в областта на о ската литература. В „Даница" 
бществено-политическата и бе_ за 1860 година четем: „Ние с у- 
летристическа работа. Караве- доволствие на мястото на тези 
лов счита, по примера на свои- славейчата би гледали по ня- 
те учители Чернишевски, Писа кое орелче или соколче, или по 
рев и други, че литературната просто казано , струва ни се че 
крититка трябва да служи на е много прекадено когато меж- 
новите идеи. В ония бурни го- ду 13 песни не намерим по-мал 
динм от неговото пребиваване в ко от десет любовни сешимета 
Сърбия в „Матица” е публикУ- лни. Та .сръбския1' поет няма 
ван неговият критически об- ли по-хубаво, по-възвишено, 
зор, който за тогавашните ус- по-свежо чувство което да му из 
ловия означава първият по-ре- нуди песента от гърдите? Веч- 
шителен удар върху романтич- но ли ще пее само за любовни 
ното течение в сръбската лите блянове, тихи въздишки, бле- 

,.Българинът Караве, дня месец, росното цвете, за о
чите на любимата? Няма ли ср 
ъбският поет по-светла тъга от 
разлъката с любимата. няма ли

ратура.
лов — пише Скерлич в статия
та „Унищожаване на естетика
та” — отприщи бента със своя-

тенденциозен по-пламено желание от целувка 
разказ „Крива ли е съдбата?”, та на нейните усни”. Същият 
със своите обзори върху някол вестник по-къоно пише за пес- 
ко нови книги, с критиката сре ните на Милорад Шапчанин и 
щу старите вярвания и идеи, ги нарича „онания душевна", 
където проповядаше нови въз- Прочутият наш славист Ватро 
гледи Върху света, обществото слав Ягич като оценява сръб- 
науката, и литературата”. Све- ската и хцива-рска поезия в 
тислав Вулович с пълно право „Книжевник” (1866) между дру 
счита, че Каравелов „поведе хо гото пише; „Кой би вярвал, а- 
рото на критиците реалисти” ко не беше цяла истина, че в 

-преди Светозар Маркович. Са- навечерието на тези интересни 
мият Светозар Маркович съзна събития (тогава се очакваше

война против турците. съвмест 
на борба на всички балкански 
народи за свобода) които на 
славянския юг се подготвят, на 
шите лирични поети все пак ма 
лко знаят и обичат нещо друго 
освен да прегръщат и целуват, 
да въздишат за любимата и да 
я притискат на гръдите.” Таки
ва становища не са били осамо

политически
равелов е само параван зад к° 
йто се скриват, „бедни по дух”, 
невежи и високомерни „учени
ци”. Критикът счита, че не е до 

само да се усвояват

ли ти дано...
Остави ги на прозореца. Да 

запази поне онова, което е оста 
нало. Тук не идват външни хо
ра. Нищо им няма.

Не, по-добре нека ги при баба 
Стана. Този хлапак Петърчо на 
ли чака,само да ги грабне.'Тук 
бяха, там бяха... Тук са, там( 
са... Търси колкото силите ти 
държат, а той мълчи и се смее. 
Такъв е той. А може и Милка 

вземе. А пък тези „девой

статъчно 
знания, но те трябва да се пре 
насят в народа.

ва ше това и в статията „Пение 
и мнение” споменава Караве
лов като свой предшественик и 
казва — „Едвам тази година се 
появява критиката на брат Ка
равелов. българина, която удря 
върху цялото течение на наша
та поезия’. Известният историк 
на българската литература. Бо
ян Пенев счггга, че Каравелов 
в оценката на сръбските лите
ратурни творби прилага руски 
те литературни възгледи и че 
„насочва сръбската литература 
към реализма и ускорява края 
на романтизма”.

Наистина трябва да се подче 
ртае факта, че Каравелов в кРи 
тиката си е само по категори-г-

да ги
чшца” и те си нямат много в гла 
вата. Ще ги вземат, старо, ще 
ги вземат, докато спиш ще ги 
задигнат. Тези ръце, дето ги съ 

нали бяха техните. Тък 
а са-

нувах,
мо техните. Ничии друга,

I

тени.
Значи чувствуваме се, че е ми 

наро времето на голотворния 
романтизъм, че не е в съгласие 
с новите обществени събития, 
но все още няма смело посоч
ване на пътя в литературата, в 
реалистичната литературна шко 
ла, която в това време домини 
ра и на Запада и на Изтока.

В такаа литературна обстано 
вка Каравелов публикува своя

чен. по-смел и с повече еруду- 
ция изнася становищата, които
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ПЕНЬО ПЕНЕВ ПЕНЬО ПЕНЕВ (1930—1955) принадлежи към най-новата
той се издигна най-генерация български поети и между тях .

високо, като остави огромни следи в най-новата'българска пое
зия. Роден е в.-балканското село Добромирка- Севлиевско; къде _ 
то завършил гимназия. След това вместо в канцеларията тоА 
се включи ;като бригадир на строежите в Димитровград, КЪдето; 
го обикват работнгщите и местното население. < \ ;

йеЬецъш на социалисшическощо сшроишелсшЬо й
* .

НА РАЗСЪМВАНЕ
Поезйятс^ на Пенев започна в ученическата скамейка, но 

същинското си оформление намери в Димитровград, КогатО той 
започна да пише за новите строежи и хората и по тоя начин 
сочи пътя за развитието на новата българска литература.

Пенев обичаше своята родина, партия и народ, който 
строи своето бъдеще, но силно мразеше всичко старо, пречещо 
на развитието. С неговия голям талант и високо творческо са
мочувствие той обещаваше много на българската поезия. Но той 
не можа да преодолее някои трудности, които срещаше в живо
та и сам прекрати пътя си, многр млад, па двадесет и девет го
дини. Пресуши перото на поета, който пееше:

■Отдъхнете, площади! 
Вече В едната е той — по

лежи,
чеше си крака събут;от триста митинга

и триста ,,ура” на столедна тенджера е !
в другата, 
с плетка в ръце, 
спи съпругата Тотка.

триста пъти 
по-нужна,

по скъпа!
В нея мога яхния А в третата стая,да сготвя, 

чорба да сваря, 
та на скелята пак

сит и якичък ^ 
после да стъпя'

доволна от този уют, 
спи блажено и тяхмата

сива проскубана котка . Не мвчтая
безсмъртиеЩом зачуе шума в хола,

тя трепва,
отваря очи —

, м ■

Всяка моя мечта е и пътища леки, 
а ватенкаI топла1 г

за зимния ден. —
по-земна от земния свят — -да-

?! пространство. но не трепва, 
не чува шума.V:и време 

заема тя
Безсмъртно

синът м|и обичен. нека остане навеки 
построеното

тук от мен!
* • •в пътя.народен! Влиза лекарката Аладжова, 

за миг помълчи, 
после почва съветите стари

с глас вечно привичен:

Погледни! —
Б. Никкато зов 

като знаме, 
като плакат

— Декристол му е нужен!
И слънце!

аз издигам

Защо се ражда чоЬекьшнад път и глави
И въздухсвоя син първороден!

по чист!Аз съм пътник —
Щом ги няматес надежди

богат и щаслив, Този, който е роб —тук — 
навън
дните да бъдат прекарвани!

но тук винаги тръгва на бой.
често
и дни на сълзи ме причакват. Който има крила —

А навън тежи само за полет е той.Вие знайте сами: зимно небе
и сурово мълчи.сърце

докато не заболи -— 
очи не заплакват!

Щом се раждат деца -—
и зъл вятър старите трябва да мрат.подгонил е в него

загракали гарвани.
— Чуйте, майки угрижени!

Простор който мечтай —О, елате- при мен
в тази кухня

сред здрач тъмносин!
друми на връх го зоват

Успех който мечтай —— Чуйте, тревожни бащи! 
Всички ние,О, елате при мен винаги е търпелив.в този гроб,

в тази пропаст без дъно! сдружени с бетона, Щом се ражда човек —с желязото, 
с тухлите — трябва да бъде щастлив.Но елате

Но макар че до днеси вижте с очите си и кръвта си дори
болния син! ще накараме 

да закрещи,
малка му е радостта.

Пожълтял като смин, 
моят син

този беден човек
за да влезе идва все пак на света,

като червей се гъне... чист въздух 
и слънце 
по-скоро

за да предупреди
И расте
и надига се в мен

тез, що след него вървят.
че е още отвъд.

и в кухните!
Нека
само над люлките с рожбите

един гневен протест, още далеко върхът
и че трябва‘напред 
ден след ден 
все така да вървят, 
да вървят

по-нужен,
по-едъо.
по-нов новородени.

и от новите сгради!
А съседът бай Ради

се шири в три стаи

нека
само над тях в настъпление.

да навеждаме свойта глава, За щастие
докато не опазим тук се е раждал и раждаднес —

ттрават свещени — човек,то ест —
на човека
весщеяите вечни права!

за щастие и предупреждение.на председателя
братовчедът бай Ради!

V-
— Не, всичко е празно, фал

шиво. .,
—Тъй. а аз вярвах, че съм 

успяли да поизменим у теб чо 
века... Вярвах, че си надживял 
еспафщимата и провинциални
те предрасъдацн... че си се отъ 
рсил от идеалистичюгге и блю- 
дкапо-романтичм и илюзии...

ронизнрах аз. — Тя която каз назова. Сега ще се обърна и 
ваше, че трудностите Създават ще изчезна от живота ти. 
човека, че поставената задача Пътищата ни се разхождат 
е по-снлна от всякакво нареж Там всичко е задушно -и без-

мислено. Дори и да се одзова 
в нечия прегърдка и това е 
безмислено...

Блузът свърщи. Една огромна 
_ пукнатина започна да нара-
За мене е важно- възра- ства в душата на Павел. Тя 

зпх че аз вярвам в тях. Не- Му отнемаше тригодишната ща 
ка си остана такъв. Вечер с -
пето спорехме за комуницмац “а любов, юношески коп- 
Но той не обича дългите спо Началото на пу-
ровс — пресичаше ш с псувни кнатината невшкдаше. Незна- 

взимаше маст да намаже 
пукнатините та ръцете. Зимни
ят студ, заледените скали ис- 
попукаха ръиетс му.

СТЕФАН НИКОЛОВ

дане.
Все още бленуваш да бъдеш 

комунист — със злурадост кон 
статира.

— разказ —
Р д“ес“' съвсем другояче-.

Уч-ьрЗиадите етьклас Веселият Таня се яа поп 1аде-
бумтеж на печката подължите- сет дни преди осгш ашо 
лтгл гттопи с тихия блуз. дентки. Каза ми ,че нямала лек

Павел Чувствува как блузът ции. В преждевремеш^го й за 
мо гпвя далечна чужда музи- връщане виждах потвържде- 
к! Т^ге акорди го пренае- ние на любовтга й. Т0гава и па 
ят в непроницаема джунгла, край памет не ми идваше, че 
Но вмесТв™ове, кипете на е възможно да цели друга За 
живот той Я чувствуа като ог пръв пъг я виждах такава, о 

п~а очите блясък па презрение и
^ Ло неотдавна вярвах И убе онизхождение. Гласът проница 
ждашх и ^-еТнай-пре- теле» и хаплив. А думите - 
краспатаИмузика, измислена от натрупано желание да уиизя-
човека. е блузът.

Таня се изказа 
романси. Дали чрез неизвесна 
та ми женска интуиция доло
ви че
мански и хвърли примамката 
умело...

— Доста — у мен напираше 
огромно жеанне да изкрещя, 
що • гласът ми прозвуча тихо. 
като за себе сн — спомена чо
век, а всичко ценно в 
приведе под оттрицатслен зна 
меиател. Знаеш ли изобщо ка 
кво с човек- Нима за хора ечи 
таш сбирщината на Андрей и 
Оля, Белия и Веска, Виден и 
Жанет и другите.

него
еше къде ще е и краят ’й.

Пияно се надигна и
да отговори на Оря:

— Вечерите срещу нова годи 
на винаги съм ги чувствал по- 
особено. Те са ми носили прия 
тии изненади. Във Въздуха тре 
переше празнична тържестве
ност.

сякаш
искаше

Аз ие му се сърдех, защото 
очите му изкреха болка. Бях 
уверен, че той обича комуниз
ма повече от мен, но без пукна 
тини.

Спорът секиа. Павел отмес
тил погледа си в страни и упо 
рито го заковал в невидима 
точка.

Ти знаеш по-добре да пропи 
в хората. Огашш ми ги.кваш

Какво мога да възприема отва". да . тях. Тази вечер препих. Зарад 
твоята любог 1която съхранят 
ва най-добре е да се напие. 
По-малко е тъжен и по-малкР 
го боли.

Мисълта пък на 1 апя бе сред Зная че и тая пукнатина ще 
компанията. Думите на Павел заръбне. И белег няма да има 
пе я засегнаха. Смътио й иапо ДОрИ. Такива са пукнатини в

човека.
Аз няма да дойда при вас, 

Оля- Щс бъда сам. Самотата 
понякога осамотягл. Ще ви ос
тавя с магнитофона, игрите и 
безмнелеиите прегръдки и це
лувки. Защото имам цел, имам 
вгра и доверие...

Сянката му плъзна по тава
на, изви се па стената и натне 
па бравата иа вратата. Вихру
шката бе престанала и бялата 
зимна нощ го плисна със све- 
жест. Във крайчепа на уеннте 
цъфна доволна усмивка.

отново

стените пада на кълба и те- 
като олово. Върху едиа ог 

Павел пов 
чаша. После за

Презрението ли им кгьм 
ко в живота и хората. Или фа 
лигавата надменост, с която се 
отнасят към всеки. Опитай се 
да ги заинтересуваш с нещо по 
лезио н ще видиш що за хора 
са. Просмукани са с равноду
шие и еднообразие.

ВС11Ч

жи
стените сянката на 
дигна огромна 
почна продължително и жадно 
да целува ръба й.

, Днес устните на Таня няма
ха присъщата им сочност и Дъ 
хавост. Бяха неуязвими, прип-

и аз обичам руските ро

***
мпиха ученическите дни, някак 
ви възвишени идеали, за кои
то нямаше точна представа. 
Спомни си за недоимъка и по 
бърза да затвори тази страни
ца иа спомешп-е.

пе се иуж-Всъщност, Таня 
дае от примамки. Изящната й 
фип/ра, гъвкавите движения, 
иа пантера чери и смолисти ко

като

— Значи — пламна тя — и 
аз съм същата.

_ Не ти ме бе същата. Учу
—Кажи ми в нашата ли ком само защо тъй разго

паиия ше чакащ-Н рещепо спориш и желаеш ме-
кашГ- прибави широния тга иремшио с Тях да бъдем.

__ Може сам да я чакам. — — Защото — прекъсна ме
__ По-добре е да ску аз-обичам да бъда сред тях.

компания Музика, игри.
полуиптимна близка обстаиов- 

' ка. Няма ограничения и никак 
ви норми и граница...

— Комунист без задължение 
и никакви граници. — Сега н-

ИТИ.

си синьо-зелените очи — 
магнит приковават погледите и 
карат да се обръщат след пея. 

Такава залегна в мен още от
От две години тя папъ-лносе 

преобрази. Всичко което преди 
беше възвишено стана смешно 
и безцелно. Затуй и думите П 
така жестоко , прозвучаха в 
Павел. Излишно е' да спорим. 
Ние пе сме вече противоречия, 
които се допълват. Аз съм част 
от „сбирщината", каюта ни ти

първата среща.
Днешното скарване ме боли 

и тревожи. И досега сме се ка 
рали, но не така. Обикновено 
единият ще се разсърди, а дру 
гият ще го увещава ще му до 
казва. И минутите след 
щс бъдат двойно по-щастливи

отвърна.
чая сам. отколкото в 
Самотата в компания с по-тя-

полудомашиа.

гоена.
-1- Искаш ли да кажеш с т0- 

питаше тява, че ти тежа: — 
язвително.

това
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НОВА ГОДИНАНовица Геров Новогодишни шеш 
ш исшини Богдан Николов:

Честито ново лято!Моят мъж не работи
с*

Срещнали се две приятелки 
на пазара в Бабушница:

— Как си, какво правиш? Къ 
де работиш? '

— Не работя, аз съм домаки-

Довчера изпращахме новогодишни честитки. Най-пъстро 
цветните Със сребРт>но-златни украшения и с Пожелания ко
ито започват с най и най изпратихме на своите началници. 
Останалите русичките в чернобяло изпратихме на остана 
лите от трудовия колектив. На народните представители тоя 

честитки!? Малко чудно нали? А кой от

нас и то

Ня- изпратихмеп-ьт не
избирателите ги познава.

Но нищо за^това те и таиа ще дойдат при
много скоро — ........ -

Чссти-го новол 
и работилници, оняМ д 
и ония, които има# 
честна трудова ин#| 
служещи (с хонора| 
слаби бележки, учй* 
джин и ДРУтиЯ 
куството (и тези ОТ

Директори, йЩ, 
шефове, секретари ! ,

— и ония работници, които имат прав гръбначен стълб 
могат АД бъдат добри работници:

— приемайте секретарки, които знаят н да пишат;
—учете се помалко да ходите и на два крака.
— и т. н.
Да си пожелаем и следното:
— по-малко управление, а повече самоуправление.
— погмалко критика, повече самокритика, и още в Ди

митровград да се довърши здравния дом, а в Босилеград лов
ния дом, Висок да получи лекар. Дерекула път, а Забърдие 
електричество. А на едните и другите още малко дотации за да 
можем в бъдещите дни да вървии САМИ.

—А съпругът ти?
— И той не работи. __ и• ••)> _
— Той седи •щици (од предприятия 

>гническата заплата 
ян1г- кооператори и 
членове на ССРН 
| (със слаби и без 
точки рибари, лов 

да, културата и из

в канцелария. . щт*-
Продават дядо 

Мраз
Преди Нова година в Бабуш- 

пица като халва вървят черко 
календари. Няколко ду

ховни „отци" на всеки пазарен 
ден се разхождат и „вършат 
мисията” си.

Срещнах ги в хола на Общин 
стсата скупщина и попитах:

— Какво правите тук?
— Продаваме честитки с Дя 

до Мраз.,, •

Ти подпредседатели, 
|тели, в. д. управи- 

социалистичеко 
« да мислите за Дома

вийте

4* ЪУг',

ИКЕЛ И СЕДЕВКАРИТЕ
При Тодор Станоев-Икел не 

отдавна дошъл един приятел, с 
който често беселзал на весели 
теми. КакТо и обикновено И- 
кел постоянно потвърждавал: Богдан НИКОЛОВI

. .. Паднах от моста и силно 
си повредих крак, вече бил за-

Невлянска рабошаМОДЕРНА ИДИЛИЯ почнал да му се оплаква той.
— Да, да- да. да.„ Ако- ако- 

ако... та.ка, така, та-ка.,, тряб- Жнтелите на Долна Невля влянци с радост приели товава — думал Икел като мислел. са известни със своите шеги и и заклали елно агне.
Пред тръгване, теренците и

че той му разказва за успехи Особено обичат дазакачки.при някоя жена. си направят ,.майтап" с разни домакините седнали да ядат.
— Едва останах жив, бе То- ..теренци" и други хора, които Агнето обаче било живо непе-шо?! чено. Те го поошггалипо-рядко идват в този край. и се от

казали. След това си заминали— А-да — па такива Веднърк групасте вие оттеренци за Димитровград, като разка-СЕДЕНКАРИТЕ, опитал Димитровград искала да се у-се да зали за случката.се „извади” Икел. гости в Долна Невля. Долноне След заминаването им домки
ните хубаво изпекли агнето,
донелн още ракия и мезълци и
прекрасно се угостили.

Не след дълго време в Дол-Съобщение на Невля пак се намерили гру
-па теренци. между които има
ло и от ония, които преди си
„изпатили".ОТ 14. 'I 1965 ГОДИНАВ БРОЯ НА В-К „БРАТСТВО”

Долноневлянци повторили ,о
ЩЕ ПОМЕСТИМ НОВОГОДИШЕН ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР. пита" но ,.теренците" казали: 

— Нищо, че не е изпечено..
Дайте да го сложим в джипа, 
па в Димитровград в ..Балкан"

УМОЛЯВАТ СЕ РЕВИЗОРИТЕ ДА ИЗПРАТЯТ ПОРЪЧ

КИ. ще го наредим...
Долноневлянци останали сли

сани.

новогодишно интервю* ЧГГ/у* **

„ВАшето п/>е/ьАошейиь зА РА^Решение НА но- 
Л1 анални те вътгрори:



ЮГОСЛАВИЯ ВИ ОСВЕДОМЯВА— ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ВЯНУАРИ
БЪЛГАРСКАТА НА-СВЕТЛ И У НАС И ЗА ЖИВОТА НАЗА СЪБИТИЯТА ВН 3 10 17 24 31
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5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

П 1 8 15 2229
С 2 9 16 23 30
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