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Тишо в ЧССРСлед иосещениешо на ПрезидентаПрезидентът Тито в ГДР СЪЗДАДЕНИ СА УСЛОВИЯ 

ЗА ПО-НАТАТЪШНО 
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СлеА посещението в Чехосло 
вакия, президентът Тито при
стигна на 8 юни в Германска 
та демократична^ република, 
където ще пребивава до 13 ю 
ни на официално посещение в 
тази страна.

Югославският президент бе 
/посрещнат кай^оърдечно и с 
най-големи почести. На берлин 
ското летище „Шенефелд” юго 
славския президент поздрави
ха председателят на държав
ния съвет на ГДР Валтер Ул- 
брихт, председателят, на Мини 
стерския съвет Вили Д1оф, пър 
вият секретар на Германската 
комунистическа 'партия Макс 
Райман и други високи дър- 

-жавни и политически личнос 
ти. От летището до резиденцн 
ята на президента Тито цели 
два часа минаваха колата на 
двамата президенти сред огром 
но множество граждани (над 
половин милион), които бяха 
излезли да приветствуват го
ста от Югославия. На много 
места гражданите бяха изтък 
нали привествени лозунги: ,,До 
бре дощъл, Тито”. „Дружба 
Белград — Берлин” и др.

На летището , Валтер Улб- 
рихт поздрави президента Ти 
то с добре дошъл от името на 
Централния комитет на Гер
манската единна социалисти
ческа партия, на Държавния 
съвет и правителството и на 
селението на ГДР. Той каза:
„Вашето посещение, скъпи дру 
гарю Тито, в Германската де
мократична република, наши
ят обмен на опит, разговорите 
и разискванията. Вашата сре 
щя с трудолюбивия народ на 
ГДР, з^ойто, вярвам, ще Ви 
приеме сърдечно и приятел

ски, ще ни доведе по-близко до ето президентът Тито изтък- 
главната цел на нашите общи на: 
усилия—до обезпечаването на 
мира, разбирателството меж
ду народите и Държавите, за 
създаване системата на евро 
пейската сигурност, до по-на- 
татъшно развитие на градивно 
то сътрудничество между на
шите две страни в изграждане 
то на социализма, до по-ната 
тъшно укрепване

„Радва ни. че идваме в стра 
пата, от народа на която из
никнаха" великите основополо 
жници на научната социалис 
тическа мисъл, че посещаваме 
ГДР, която настоява да осъще 
ствн в своето обществено раз 
витие техните благородни иде 
аш. Ние изцяло подкрепяме 
вашите демократични, мирол- 

единството юбиви и прогресивни стремле

мира, за обществен прогрес и 
осъществяване 
на мирно съвместно съществу-

На осми юни завърши седем
дневното посещение на нашия 
президент в Чехословашката со 
циалистичеека република. По
време на посещението президен 
тът Тито и придружаващите го 
лица посетиха Прага, Братисла 

Пълзен и навсякъде бяха

на политиката

ване. която провеждат последо- 
Социалистч-гческа фе-вателно и 

деративна република Югосла
вия и Чехословашката социали 
етическа република’’.ва и

посрещнати сърдечно и с много 
топлина. В Пълзен, в Заводи 
„Ленин” бе устроен митмнг на 
трудещите се, на който говори 
ха президентът Тито и преаиь 
дентът Новотни.

Двамата президенти изразяват 
дълбока загриженост зарад вло 
шаването 
положение, 
през последно време зарад на
стояването на имЩериалистичес 
ките сили да забавят прогресии 
ното развитие. Сега тези страни 
открито провеждат курс на аг 
ресия и въоръжена интервенция 
което изостря обстановката в 
разни области и е пряка запла
ха за мира в света. Агресивни 
те действия на САЩ орещу су 
веренната държава ДР Виетнам 
и въоръжената интервенция в 
Южен Виетнам непрестанно вод 
ят към изостряне на положение 
то в Югоизточна Азия и сериоз 
но утрозяват световния мир. 
Двамата президенти решително 
искат да се спрат незабавно вся 
чхм агресивни акции. Те израз 
яват своята солидарност със 
справедливата борба на виет
намския народ и искат да се-ува 
жава неговото право да решава 
своите работи без външна на
меса и съобразно с Женевските 
споразумения за Индокитай от 
1954 година.

на международното 
което става особено

Разговорите, които се г- стоя 
ха между двамата президенти 
се водиха в дух на пълна сър 
дечноег и искреност и за тях бе 
издадено съвместно изяв пение 
в последния ден от посещение
то в ЧССР на президента Ти
то.

В съвместното изявление се 
подчертава, че двамата прези
денти са обсъдили досегашните 
резултати и възможностите от 
понататъшно развитие на юго
славско-чехословашките отно
шения, най-важните междуна
родни проблеми и въпросите на 
международното работническо 
движение.

По време на разговорите за 
отношенията между двете стра 
ни двамата президенти положи 
телно са оценили обмена на мне 
нията между политическите 
представители на двете страни 
като голям принос на развитие 
то на взаимните приятелски от 
ношения и са подчертали полза 
та огг взаимна разм!яна на опити

Президентът Тито и. В. Улврихт

на всички сили на социалисти 
ческата общност.
ОТГОВОЩ,Т НА ПРЕЗИДЕН

ТА ТИТО

кия да съживите и развиете 
по-нататък положителните тра 
диции на своя народ, отстраня 
вайки отрицателното наслед
ство, народ който в миналото 

Отговаряйки на цриветеггви е дал огромно значим принос
на световната цивилизация и 
култура Жизнено зашггересо 
вани за обезпечаване на мир 
в целия свят, днес по време 
на страхотните ядрега1 оръжия 
и зачестилите заплахи срещу 
независимостта и свободата на 
народите, ние в ГДР виждаме 
важен фактор на мира и ста
билността в Европа. Поради то 
ва 1ше следим със симпатии 
все /по-могъщото международ 
но утвърждаване на ГДР...'

Нашите две страни — каза 
президентът Тито 
привързаността към социална 
ма и стремежът да б-ь ле опазен 
световният мир. На тази осно 
ва успешно се развива и наше 
то взаимно полезно и приятел 
ско сътрудничество. Вярвам, 
че споделям и Вашето мнение, 
уважаеми другарю председа
тел, а'<о кажа, че съществуват 
обективни условия и обшо же 
лапие за по-голямо разширя
ване и полобояване па нашите 
отношения. Вярвам, че това по 
сещеш-ге и нашите разговори 
те бъдат от полза за по-ната 
тъшното укрепване на взаим
ното разбирателство и сътру
дничество. ..

В Изявлението се изтъква, че 
разговорите са засепнали и по
ложението в ДоаЦяниканската 
република, намесата в Конго, из 
острянето на обстановката в ре 
дица други страни зарад външ 
на намеса, и необходимостта от 
укрепване ролята на ООН.

В разговорите са обсъдени и 
въпросите на межцЦутфродното 
работническо движение и за съ 
труднмчеството между Съюза на 
югославските комунисти и Че
хословашката комунистическа 
партия.

Другарите Йосип Броз Пито 
и Антонии Новотни — се казва 
в Изявлението — изразиха уве 
реност, че акгп-шната борба за 
мир, свобода на народите и за 
развитието на социализма е 
най-ефикасният път за постига 
не едошетво в междунар >дното 
комунистическо н работническо 
движение и на всички прогре
сивни и миролюбиви сили в све

те по изграждането на социа
лизма. В следващите години от 
голямо значение за двете стра
ни ще бъде неотдавна сключе 
ната спогодба, въз основа на ко 
ято Чехословашката социалис
тическа република ще доставя 
на СФРЮ произведения в а чер 
ната металургия в замяна на 
цветни метали и полуфабрика 
ти. които на ЧССР ще доставя 
СФР Югославия. Двамата пре
зиденти констатираха освен в 
стопанството значително 
ширяване на сътрудническите 
връзки и в областта на науката, 
културата, печата, спорта и др. 
Бе отбелязано, че са създадени 
всички условия за1 почнататъш 

успешно развитие па вза- 
отношения и на вее-

Как се 

обслужваме?
ботниците заети в промишле
ността. Почти всички работ
ници след редовното работно 
време в предприятието в сле
добедните часове работят час 
стио с по-низки цени, отколко 

.работилници, 
столарите от „Ци-

След разформирането насер 
визите на месната общност 
Димитровград остана без ня
колко услужни занаяти. Днес 
трудно ще намерите обущар, 
столар, зидар, водоинсталатер, 

бравар и 
*гн. На пръв поглед изглежда, 
че например 
обуща трябва да се отива в 
Пирот. Частни обушари офи 
циално в града няма, а Аи- 
митровгралчани намират на
чин, когато им затрябва да А° 
ведат у дома и водоинсталатер

и бояд-

раз-

свързва
то в частнитеЬлектроинсталатер,
такива са 
ле", браваритс от „Миханик , 
зиларите от „Гралня” итн. Се 
гз след разформирането на 

на местната общно

за поправка на но
шите 
странно сътрудничество.

Както миналата година, така 
и сега се констатира съвпадаме 
го па глодищата ма двете стра 
пм по тай-важните международ 

въпроси. В Изявлението се 
казва, чс двамата 
са подчертали, че „основната 
характеристика на развитието 
на мезкду1 гародт I мте отношения 
и старемспната епоха е нараст
ването на силите, които настоя 
ват за опазване и укрепване на

сервизите 
ст тяхната дейност още повече

разшири.ше се ТУОфициално в града няма ши 
вашка Работилница за дамско 
бельо. Обаче пито една лимит 

не шие рокля в

Другарите Йосип Броо Тито 
и Антонии Новотни са съ глас

че двустранните и мпого- 
страшш контакти и обмссгьт на 
мнения на ооновнгге на равно
правието и взаимното уважава
не, в дух на марксизма-лешиш 
ама, пролетарски тггернациогга 
лизъм н творческо развиване на 
социалистическата 
практика 
за укрепване на взаимно разби 
рателство и на акцчошгото сът
рудничество на качгуттетичее- 
ките и работшгчеоките париш. 
В отношенията между парпш- 
те трябва да се изхожда от о«о 
ва което ги свързва в съвместна 
та борба за мир и социализъм, 
от съвместната отговорност пред 
своя народ и своята работшгче 
ока класа, пред цялото комуни 
етическо и работшгчсеасо двнже 
вие. Тоиоцллтгят секретар на 
сюк Йосип Броз Тито и пър
вият секретар та ЦК на ЧКП 
Антонии Новотни 
доволство от развитието ма от
ношенията между СЮК и ЧКП- 
които трябва да се развиват и 
по-натапгьк, капо важал пртюе 
за укрепвано па впашмйо.о съ
трудничество, гюлезно за социа 
ЛПСП1ИГОСКОТО развитие 1га две
те страни и за тавите пободи на 
сощда.тнгалга в света.

и електроинсталатер пижия. президенти ни,равграчанка
град. Органите на Общк 

ната трудно могат да открият 
„диви” работилници. Всс 

пак гмющерията има ма- ум., че в 
няма такава работилии- 
никой и не помисля да 

своя „частен" майстор.

нямамеПарадоксът е ясен: 
регистрирани 
работници, но занаятчийската 
дейност си продължава.

друг.занаятчийски
тези

И докато частното услужно 
занаятчийство полека отмира, 
дивото занаятчийство е в пълен 
разцвет. Причините трябва да 
се търсят преди всички в не 
правилната данъчна политика 
на бившия общински народен 
отбор, която доведе до рязко 
намаляване на часгшите зана 
ятчийски работилници. От ДРУ 

многото безправни

прала 
ца и 
открие

Изход трябва да се търси в 
една по-реална данъчна поли
тика в областта на частното 
услужно занаятчийство по отно 
шение задълженията, които ут 
върждава Общинската

със своите решения. Тря

теория и 
представляват пътяТЕЖКА ТРАГЕДИЯ В МИНАТА КАКАН КРАЙ САРАЕВО

Загинаха 124 миньори
скутг-

На 7 юни в 1ммня Какан край 
Сараево след една експлозия па 
метан загинаха 124 миньори. В 
момента на експлозията в ми
ната са се намирали 183 минъо 
ри. Специална ком1исия която 
веднага е посетила мястото на 
трагедията предполага, че до ек 
сплотил се е стигнало следствие 
възпламеняване на лагум или 
чрез електрическа искра.

Съхцият ден мястото иа тпаге 
дилта посети председателят на 
Съюзния изпълнителен съвет 
Петър Стамболич. Петър Огам- 
болич изрази съболезнование 
та колектива и семействата 1га 
загиналите миньори. Другарят 
Стамболмч води разтопор и с

четирима пооредели «тньорн, а 
след това присъствува на коме 
моративното 
лектива и ма общинските ръко 
водства иа обществегкмполити- 
ческиге организации. На . това 
заседание бе взето решение по 
гребегжето да стане за сметка 
па мината и като първа помощ 
на семействата на пострадалите 
да се отпусне по 100.000 дина 
ра. Работническият съвет реши 
също така да се образува фонд 
за помощ на семействата и пръв 
внес 30 милиона динара.

По решение на Съюзният на 
пълнмтелен съвет денят на по 
гребението бе траурен 
внесе 30 милиона динара.

шина
бва съшо така да се използват 
и най-благоприятните форми заседание на кога страна 

•Занаятчии на територията на 
комуната дадоха подтик на ре 
гистрнраните да закрият рабо 
тилниците и да си продължат 
с работа без плащане иа за- 

общиостта

за развитие на частното замая 
тчийство: самостоятелни, ОъН 
местни занаятчийски работил 
нини, както и сътрудничество 
и кооперация между самосто 

занаятчии и обшест-ятелитс
вения сектор. СтруваЦийсе, че 
в това отношение в Общинска 
та скупщина не е направен съ 
ответен анализ, който ще спо 
могие да се намери най-доб
рият път към подобряване иа 
частното занаятчийство, което 
от ден на ден става все 
сложен и нсазрешим проблем.

А. й.

Лълженията към 
Според един анализ 
територията .иа Димитров
градско днес 70% от общия 
брой занаятчии работят безпра
ЯНО.

«мразиха оа-на

Върху упадъка на частното 
■занаятчийство, особено в гра
да, голямо влияние оказват ра

по дем за
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.БРАТСТВО-1

Ойповоръш иа Президента Тшио иа въпроси за Печата па ГДР Успешно развитие на 

отношенията между СФР 

Югославия и ВР България
ДА СЕ ОБЕДИНЯТ ВСИЧКИ 

МИРОЛЮБИВИ СИЛИ В АКЦИЯТА 

ПО ОПАЗВАНЕ НА МИРА Социалистическата федера
тивна република Югославия 
и Народна република Бълга
рия. две съседни социалисти-

ваш.ото сътрудпчес! во
намиране на пови възможности 
за неговото развитие. В облас 
тта на икономиката в стоко- 

чедки страни, развиват огпоше обмена например се отбелязва 
иията се „в дух па Дружба, ра голямо увеличение. От особено 
вноправие и взаимно сътрул- значение е работата ‘но разЦа^а 
ничество в областта на поли- ие Иа кооперация и специализа 
ти ката, икономиката и култур ция в областта па п.ромишлеиос 
пия живот" се казва в януар тта. В този сектор се очерта- 
ското комюнике за разговори ват значителни възможности 
те между Коча Попович и. Ив въп-реки обстоятелството,, че’ 
ап Башев в София. двете страни имат подобна ст

оплиска структура. Тъй като 
стопанствата на двете страни 
се развиват и (засилват успещ 
но, постояно ще се увеличават 
и възмож постите за развитие 
на икономическите взаимоот
ношения във все по-голям бр
ой стопански отраси. Поиас 
тоящем е значително сътруд. 
ничество в областта на съоб
щенията, научно-техническата 

трудиичестао между двете стр област, едектропромишленост 
ани. Особено значение в тази та_ волното стопанство, ветери

нарството. телеграфопощенски 
те съобщения и в други облас

с из-

паречепитс пеобпръзаии Йтра 
пи п всички, които не са сагла 
син с политиката па войната, 
с политиката па разрешаване 
па разпи спорни въпроси ггос 
редстпом силата ити. Тук пе 
се касае за пасивно обединява 
пе по за обединяване за силни 
акции в Обединените нации и 
мзпъ» тях.

Съвестта па човечеството -гря 
бва да се превъплъти в реши 
телеп отпор на тази политика 
иа силата, трябва решително 
да се действува за това между 
пародиите отношения да се ос 
новапат върху мирни принципи 
всеки нароД да има пълно ггра 
во сам да решава проблемите 
си и да направлява своя вът
решен живот.

У ;
у
у

Освен януарското посещение 
в НРБ На тогавашния Държа 
вен секретар иа външните ра 
боти па СФРЮ — другаря Ко 
ча Попович е имало и други 
взаимни посещения на югос*- 
лански и български официал
ни лица и делегации, 
допринасят за по-добро взаим 
Но упозйаване, за Ваимно съ-

ш -3? шш-

които

насока имаше срещата на
Републи- 

секро 
Йосип

президента
ката и генералния 
тар на СЮК другаря 
Броз Тито с министър-предсе Откриването на нови автобус 
Да тел и първи секретар на 
БКП другаря Тодор Живков 
през 1963 година в Белград.

на
— Как оценявате сегашното 
положение на отношенията 
между ГДР и СФРЮ и пе
рспективите за тяхното по
нататъшно развитие?

ти.
>• >

' I :•

ни линии, пудкане в експлоата 
пия на съвременното шосе 
Ниш югославско-българска гра 
нина, откриване на въздушна 
линия София—Скопие, отмен
яване на визите, за граждани 
на НРБ и СФРЮ, което влезе 
в сила на 15 май, разменни по 
сещения на културни и общес 
твени дейни, театрални и дру 
ги ансамбли дават възможно
ст за по-добро взамно упозна 
ване и за укрепване на прия
телските връзки.

Покрай спомените начала, 
Върху които се основава това 
взаимно сътрудничество, съгце 

ствуват редица споразумения, 
които организират и уреж
дат това еъАРУДничество. Та
ка например досега са сключе 
гш: протокол за икономическо 
сътрудничество, спогодби за 
промишлено сътрудничество, 
за съобщенията, в областта на 
туризма, за отменяване на ви 
зите и пр. Съвместно се прие 
мат програми за културно съ 
трйдгогчество, а 'съществуват 
програми за сътрудничество 
между радио-телевизиите и ос 
ведомителшгге агенции.

Двете страни се стремят да 
разширят и обогатят Същеетву

— Нашите отношения с Гер 
майската демократична репуб 
лика се развиват много добре 
във всяко отношение, специ
ално по отношение икономиче 
<2к)ото сътрудничество, 
и досега е осъществило висо
ка степен в размяната на бла 
гата. Мога да кажа със задо
волство, че отношенията меж 
ду нашите две страни бяхапло

полезни

което

Покрай посочените 
съ гдр удн и че с т во е (ат Чначе^ 
ние пограничният стокообмен 
и другите видове гранично Съ 
трудничество. 
стокообмен се е увеличил от 
един милион през 1963 година 
на общс! тргУ. (милиона долара в 
1964 годна.

вилоЕе
Йоспп Броз Тгао

дотворни и взаимно 
през последните години. Счи
там, освен това, че много зна 
чимо е, че те се основават вър 
ху общите гштереси в запазва 
нето на мира и изграждането 
на социализма, при пълно ува 
жение равноправието и спецй 
фичността на пътя и метода на

Такава опасна политика на 
силата, агресията и намесата 
във вътрешните въпроси и жи 
вета иа другите народи се про 
вежда сега в някои южноаме 
рикански държави, като на
пример в Доминиканската ре 
публика и другаде, където 
оьс чуждестранна намеса се 
пречи на народа да решава са 
мостоятелно своите въпроси й 
живот.

ПограничниятПомолен от представители: 
па агенцията Алгемайнер Дой- 
чер Нахрйхтендинст, на вест
ника ,,Ноес Дойчланд” и на 
радиото и телевизията на Гер- 

' манската демократична репуб 
лика. Президентът на Регтубли 
ката Йосгш Броз Тнго даде 
отговори на поставените въп
роси:

Дебрите отношения между • 
нашите две страни допринас
ят за стабилността и мира на 
Балканите. Това е още по-важ 
но, защото между балкански 
те страни в последно време 
имаше официални контакти, в 
които се намериха решения по 
редица въпроси, които в мина 
лото стояха открити. Този фа 
кт съдействува за подобрява 
не отношенията между, балкан

Открита сова рейсова 
линия от Босилеград 

до Скопие

развитието на всяка страна, ко 
ето им обезпечаваше реална
основа и плодотворни .резчлта

— Преди известно време 
всички прогресивни сили в 
Европа и в света празнуваха 
Авад есетогодишнинат а 
победата над фашизма. Как 
оценявате промените, които 
станаха след свършването 
на войната, и какво, по Ва
ше мнение, трябва да се ка 

- — прави, за да не се повторят 
никога ужасите й страда
нията, които на европейски 
те народи причини герман
ският фашизъм?

— Победата над фашизма бе 
разплата с най-^рачшгте и пай 
-реакционни сили в историята 
на човечеството. След Втора
та световна война значително 
бе променен изгледът №1 света. 
Обективно развитие изнесе иа 
дневен ред насъщните пробле
ми на международната общно
ст и откри невиждани перспек 
тиви за освобожденйе и израв 
ияване на народите.

Такава политика взема раз
мах и в Африка — в Конго и Т]) 

^ другите скоро освободени стра 
пи, а също така и в средния 
и Близкия изток и другаде. То 
ва представлява постоянна за
плаха за световния мир.

Днес именно това тревожи 
целия свет. Такова развитие на 
положението в споменатите 
страни и континенти налага 
народите на Европа да бъАат 
дълбоко загрижени, защото те 
вследствие политиката на Си

— Посещението в Герман
ската демократична репуб 
лика е Ваше първо държав 
нйческо посещение на гер- ! 
манаска земя. Какви жела 
ния и надежди връзвате за 

това Пътуване?

— Мене особено ме гштере 
суват постиженията на Герман 
оката демократична република 
е социалистическото развитие. 
Желая също да обменя мисли 
с ръководителите на Герман
ската демократична република 
ка, за понататъшното развитие 
иа взаимните ш* отношения н 
за международното положение, 
което тревожно се влошава.

Транспортното предприятие 
Пролетер" от Скопие откри 

от* 1 юни-нова рейсова линия ■ СК1гте страни и откри нови въз 
от Скопие ДО Босилеград. Рей можнос™ ^ сътрудничество-

И

то. Югославия и България, две 
социалистически страни, имат 
и по основните международни 
проблеми идентични или подо 
бшт становища. Основата 
такива становища във външ
ната политика е. привързанос 
тта на двете страни към бор
бата за мир и към уреждане 

международните 
ния с прилагане принципа за 
мирно съвместно съществува 
не, с разрешаване чрез прего 
вори н споразумения на меж
дународните въпроси.

совете на скопеното предприя 
тие се движат от Скопие през 
Враня. Владичин хан и Власи 
на до Босилеград. Рейсовете от 
Скопие за Босилеград тръгват 
всяка сутрин в 7 часа и 30 ми 
нути, а от Босилеград за Ско 
пие — в 6 и 30.

заДа и агресия в недалечното ми 
нало доживяха страхотна тра 
гедия, предизвикана от фаши 
стките разрушегшя и ликвйАи 
пане на много човешки живо

Новата рейсовати. линия ще. на
допринесе да се подобри прево 
зът на пътници за

отноше-Неразрешаванерб на откри 
тнте въпроси представляваше, 
и сега представлява, източник 
иа Противоположности и иа>< 
гтрегнатост в отделни райони, 
а това се отразява върху све 
товните отношения въобще. За 
съжаление, в Европа ианово 
сме изправени пред растящата 
Опасност, произлизаща от ре 
ваишистките и милитаристи- 
чиите стремления в Западна 

система; с Германия. Тези сили настоя
ват под плашта на борбата про 
гив социализма да възобновят

Скопие и 
вътрешността, който значител 
по се увеличава през летните 
месеци.

През изтеклите двадесет го 
дини бяхме свидетели за ог
ромните обществени промени 
в света, които се характеризи 
рат с прерастването на социа
лизма в световна. 
рязко разпадане на колониал
ната система, с освобождение
иа азиатските и повечето аф- своите известни хегемонистич- 
рикански народи, с невиждан ески аспирации. Югославия спа 
величествен прогрес на наука- ла между страните, които най 
та и техниката, който ни въ- много пострадаха от немския 
веде в атомната ера и откри фашизъм, и затова има пълно 
пътищата за покоряване ма 
космоса. За съжаление, праз
нуването на двадесетата годиш 
нина от победата над фашизма 
стана по време на все по-опас

■' V'. .

морално право ла лигне глас 
против такива стрелления, ла
очаква от всички свои съюз
ници от антифашистката коа
лиция и от всички миролюби 
ви страни да се проивопоста- 
вят на това енергчно. «''«цццтепи международни размирици, 

на все по-опасна политика на 
силата и на агресии по-места, 

намеса във вътрешните въ
проси на други страгпг. Това го 
потвърждава например война- 

Южен Виетнам против

— Какво бй трябвало да .се 
направи сега, за да се спре 
владичеството на силата и 

насилието в света?

на

та в
народноосвободителното движе 
ние и агресивните мерки про- 

независимата Демократич-

— В акциите за опазването 
на мира следва да се обединят 
всички миролюбиви сили: со- 
циалнстинескте страни,

тив
конференциятакарепублика Виетнам.на
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Из дейността на ССРН в Босилеград ско
ЦИФРИ ЗА ЮГОСЛАВИЯ

I

Активност и през лятото НАСЕЛЕНИЕ
Днес в Югославия, ка повърхнина от 255.804 квадратни 

километра, живеят 19.279.000 жители. По повърхнина и броя на 
Югославия спада между първите 10 стрини в Евро

па. Най-много жители има Социалистическа република. Сърбия, 
която заема повръхпосг от 88.361 квадратни километра. На пей- 
ната територия жив е яат 7.890,000 жители. На второ място е 
Хърватско с 56.538 км. кв. и 4.252,000 жители. Трета е Босна и 
Херцеговина с 51.129 квадратни километра и 3.522,000 жители. 
Следват: Словения с 20.251 квадратни километра и 1.631.000 жи
тели, Македония с 25.713 квадратни километра и 1.481,000 жи 
тели и Черна Гора с 13.820 квадратни километра и 503.000 жи
тели.

ще бъде необходимо тясно съ
трудничество и активност на 
самоуправителиите

Подружниците и местните 
организации на Социалистиче
ския съюз ще продъл.ат със 
своята активност и през лято-

се обсъждат в организациите 
на Социалистическия съюз-

И училищните проблеми ще 
се намерят на дневен ред пред 
подружниците' и местшгге ор
ганизации. На тяхното равни
ще ще се разисква за пробле
ма на училищните помещения, 
нагледните помагала качество
то на обучението, активността 
на просветните работници и пр.

Комуналните проблеми и за
напред си остават като най- 
важни предстоящи задачи на 
организациите на ССРН. Чрез 
местното самооблагане ще се 
продължи с изграждането на 
селските и махленски пъти
ща, училищни сгради, мостове 
и други обекти. В някои от 
селата ще се продължи и с е- 
лектрифнкацията. В Извор, 
Груиици, Милевцн и Белут ак
цията вече е отпочнала и ще 
се държи сметка да не спре. 
Същевременно ще се обсъжда 
н възможността, електрифика- 
цията да продъл.и в райони
те центрове — Любата и Тлъ- 
мнио..

Покрай останалите задачи 
в Социалистическия съюз ще 
сс разисква и по Въпросите за 
снабдяването, пашата, изпол
зването на земята, за делене 
на земя рт обществения фонд, 
и за работата за останалите 
обществено-политически орга
низации, дружества и пр.

През лятото актуална задача 
ще бъДе идеологическо-политц 
че,ската работа на ССРН как- 
то и тяхното организационно 
и кадрово укрепване. Ще се 
решават и някои вътрешни 
проблеми — кадровите и ак
тивността на някои членове на 
организации. Същевременно по 
дружниците и местните орга
низации в рамките на своята 
богата политическа -активност 
ще заделят голямо внимание и 
върху осведомяването на свои 
те членове по най-важните вън

жителите
органи в

стопанските организации. Във 
то. В тоя период те ще реша- в-ързка с това ще се разреша
ват редица актуални задачи и ват и всички останали въпро-

на 1964 година 
с около 500.000,

От началото на 1963 година до края 
броят на жителите в Югославия се е увеличил

1963 година на всеки 1000 съще
ствуващи са дошли 12,5, а през 1964 година 14,5 нови жители. 
Най-голям естествен прираст е имала Босна и Херцеговина, в 
която за последните две години па съществуващите 1000 жи
тели се падат над 20 пови. Най-малък естествен прираст в има-

с котео значи че в течение на

ло Хърватско.

ОКОЛО 20 НАЦИИ И НАРОДНОСТИ
Според оценки па статистиците и демографите, броят на 

усителите в Югославия всяка година се увеличава средно с ско-. 
ло 240.000 души. От това може да се заключи, че към средата 
па тази година ще имаме около милион жители повече, откол- 
кото при преброяването през 1961 година. Обаче статистиката 
не_ следи, и няма възможност да следи промените, които с това 
бърза нарастване стават в националната структура па населе
нието. .

По време на преброяваптео от общо 18.549.291 жители е 
имало 7 милиона и 800 хиляди сърби. От това е Сърбия — 5 

милиона и 704 хиляди, в Босна и Херцеговина — 1 милион 
400 хиляди, п Хърватско 62.5 хляди, в Макдония около 42.000. в 
Черна Гора над 14.000 и в Словения — 13.600.

Броят па .жителите от хърватска националност по време 
па последното преброяване възлиза на 4 милиона, и 293.000. Но 
от това в Хърватско си живеели 3 милиона гб 340.000, в Босна

196.000, з Словения

и
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и Херцеговина около 711.000, в Сърбия 
31.500, в Черна Гора пад 10.000 и е Македония 3.800.

} От общо 1 милион и 631.000 словенци около 40.000 живеят 
в Хърватско и около 20.000 в Сърбия. Подобен е случаят и с 

жителите от македонската националност. Броят на черногорците 
по време на преброяването възлизаше па 513.000, но в Черна 
Гора живеят 3/4, докато в Сърбия нещо повече от една пета, в 
Босна и Херцеговина около 13.000 и в Хърватско около 7.500.

Около милион г<. 300.000 жители по време на преброява
нето не са изразили своята национална определеност. Това са 
повечето мюсюлмани, които живеят в Босна и Херцеговина, 

Сърбия и Македония. Много от тях в колоната „националност" 
са записали ,,югославяпин.’

Покрай )жителите пг петте основни националности в Юго
славия живеят около два милиона души. всеки от които при
надлежи на една от 15-те различни народности. Над 900.000 от 
тях са гииптаои, пад 500.000 унгарци, и около 183.000 турци, 
86.000 словаци, 62.000 българи, 60.000 румънци, пад 30.000 чехи, 
около 25.000 италианци и около 140.000 числяхци се към остана
лите народности.
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Общинската скупщина в Босилеград
шно-политическн и вътрешни 
Събития.обсъждат текущите проблеми, 

което са от жизнено значение 
за населението в Босилеграл

еи, които действуват върху 
нсизненото равнище на насе
лението.

През лятото организациите 
на ССРН отделило внимание 
ще заделят за развитие на 
селското стопанство. Посред
ством земеделските коопера
ции ще се търсят най-изгодни 
начини за подобрение на тези 
стопански отрасли. Развитие 
на кооперирането и ролята на 
кооперациите в социалистиче
ското преображение на село 
— това са въпроси, които ще

В Вел._________________

Из работата на Общинските скуйщиниско.
Основни задачи в това нап

равление ще бъДат разрешава 
не на стопанските и обществе
ни проблеми, както и провеж
дане на решенията от Осмия 
конгрес на СЮК и Петия кон
грес на СКС.

Една от предстоящите зада
чи ще бъде и провеждане на 
стопанските мерки на Съюзния 
изпълнителен съвет. За целта

До септември всички решения ще бъдат 

съгласувани с новите разпоредби
подобрението на здравните ус 
луги готвят се решения за ра 
ботнс;то време в търговските 
организации, зъбната амбула
тория, амбулаторията, аптека
та н болницата. Предложено е 
всички институции да работят 
двукратно, с изключение на 
болницата.

Органите в Общинската ску 
пщнна вече готвят предложе
ния за тези решения, 
скупщината до септември пр
ез настоящата тодшщ ще тря 
бва да усъгласн с новите за 
коми и разпоредби.

ва да сс пздадат някои новиМного работа има Общинска 
та скупщина в Димитровград решения, 
около съгласуването на ре
шенията с новите разпоредби 
и закони. До днес тя е съгласу 
вала решенията в областта на 
просветата и културата, кому 
нално-жилищната 1и пмущесс- 
вено-правмата област. В тече
ние с съгласуването на реше
нията, издадени преди 9 април 
1964 година. Същевремено ще 
бъДат отменени повечето ре- 
шения, взети въз основа па 
старите разпоредби, тъй като 
поради разщиряване компетси 
тността на скупщината тряб-

\ллллллллллллллллллллллллллллл^

В течение е изготвянето на 
проекторешение за условията 
и начина на отстъпване ма не 
застроено землище, 
предложегше 
облагане'за използване на гра 
леко землище. По този начин 
събраните средства ще се вл
ожат за комунални 
докато (Комисията 1по разкрася 
вапето на града вече планира да 
бъдат разрушени 40 сгради.

В интерес па увеличението 
па оборота по време па все по 
големия транзитен туризъм и

както и
за комуналното

Идната учебна година

В ПЪРВИ КЛАС 

САМО 160 УЧЕНИЦИ
строежи,

конто

Какво ще стане с останалите? м. в.
чолго-д. като теоретическата 

товка изостава. Не съществу-
'1ази учебна голина свърш

ва, а вече започват да се ббсъ 
ждат планове-е за идната. Ка 
кто вече е съобщено, през но 
вата учебна голина в босиле- 
гр*. леката "гимназия ще бълат 
приети_само 160 ученици. Кан 
Аидатите ще държат приемен 
изпит по математика и съРбо 
хърватски езц.< който ще се 
про'ведат на 21 и 22 юни. Очак 
ва сг приемните изпит да да- 
дат възможност да се приемат 
въгможно по-добрите ученици 
от основните училища в кому
то г-ите зиаипч е различно, 
на- а, защото равнището на 

1-:кво обаче ще стане с оп
ия ученици, които не ще мо
гат да се запишат в гимназия 
та?. Техният брой не ще бъде 
малдьк. защото само в Боси- 
ле1рад тази година _в оемп 
Кла.: с положителен успех са 
завършили ?20 и в БожшаУО 
ученици.

Димитровград Ще започне строежа 

на бензиностанцията
ват кадри и материални сред
ства.

Този въпрос задължава об-
ществено-политическите и дру 
ги фактори Да изнамерят задо 
Еоляващо решение. щом в Димитровградска об 

щина започнаха 
да обсъждат въпроса за трап 

Общинската 
скупщина не можеше повече 
да отлага преговорите с белг
радското предприятие „Юго- 
потрол" за изграждане на беи 
зииостанция и пршелючните пъ 
теки. Едва когато скупщината 
започна да търси други заин
тересовани за този обект ,,Ю- 

^ гопс-грол” пристъпи към реа- 
и лизиране па проекта. След вси 

чко това наскоро може да се 
очаква, че работите по стоежа 
"ма бензиностанцията в Дммнт 
ровград наскоро ще започнат 

На — веднага след потвърждавано 
на проекта. За изграждането 
му са обезпечени средства на 

председател на трудовия колс стойност от над 100 милиона 
ктив Димитър Янев. На събра динара, определено е и място 
ниетб бяха предложени 22 чле 
на за Съвета на трудовата об

голяма не само зарад туристи 
ческата проганда, но и за Об’ 
щнпската скупщина.

средства, конто минават през 
граничния преход край Дими 
тровград.

но-серпозпоВ. В.
Ползата от обекта ще бъдезитиия туризъм

В Общинската скупщина

Кандидатираха 

се членове 
за съвета
На 3 юни се проведе канди 

дационпо събрание па трудова 
та общност за органите на са 
моуправлеияето в Общинската 
скупщина в Босилеград, 
това събрание бе избран за

Проблемът е сериозен. Ос 
Босилеград пявей 'имназиз 

ма лруто средно или виеше уч 
илище. Остава единственото
решение ла се иска стопански 
те организации ла то и издадено разрешение за 

строежа.
С това

приемат 
и ггче учени ш в стопанство
то. В настоящите условия и
учениците в от?.'гнет вето им 
ат с<>мо пракаше-кн занятия,

по най-задоволттващ 
начин ще сс разреши въпроса 
на снабдяването с бензин па 
чужди и домашни

щпост.
Изборите ще се проведат на 

22 юни. МоТелъТ край ДимитровградВ. превозни
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САШ ОРГАНИЗАЦИЯ 

И НИШ ПР0ИЗВ0ДИТЕАН0С1 НА 1РУАА
КАКВО МЪЧИ

УСЛУГА66?

СРЕДСТВА 31 МОСТОВЕТЕ В ГРАДА Съществува незалягане на ра
ботниците на работните си ме 
ста» слаба дисциплина, само 
волие и миогобройпи пеохтрав- 
делии отсъствия. Не 
рабниците взимат отпуски по

средства. В настоящия момент 
към 2.600.000 динара 

собствени средства и кредити, 
а запаси от готови 
ствени материали на около 7 
милиона динара.

Преди две години комунал- 
ио-услужното предприятие Ус 
луга" в Босилеград беше пред 
ликвидация, поради слаба сто
панска дейност, а тази година 
облаци па неизвестност отно
во се надвиха над предприяти
ето. През изтеклата година то 
е' осъществило брутопроизпод- 
ство 64 милиона линарала във 
фондовете е разпределило сред 
стпа па стойност от 400.000 ди
нара. Слабата вътрешна орга
низация па 
пронЬвоЛмтелпост 
предприятието прел 
проблеми.

Л има възможности за съще 
ствуване на едно такова пред
приятие в Босилеград. То е е- 
лнпетненото услужно предприя 

разполагащо с

то има
производ-Червепгсте сигнали. за опасност па мостовете па река Ни 

шава в Димитровград отдавна светят и предупреждават. Поста
вени са и знаци, с които се забранява преминаването на тежки 
превозни средства. Всеки ден се очаква пълна забрана па дви
жението през/, тях1.

Крайно ограниченият общински бюджет за тази гедина 
едва ли ще покрие основните разходи за просветата и издръж-> 
ката на административния апарат. За комунални въпроси са 
предвидени средства, за които свободно може да се каже, че 
са символически. Значи, па общинската каса за тази година не 
може да се разчита.

А мостовете са нужни: па всички, на цялата ком,уна. И 
ако Общинската скупщина пе може да ги построи, кой в такъв 
•случай е длъжен да запретне ръкави?

Беше време, когато не чакахме решение „отгоре" и „от
страни". Много обекти. непосредствено след освобождението по
строихме, без да чакаме от държавната каса. Такава примери 
има много.

Днес някак сме свикнали такива проблеми да решаваме 
без напрежение, с готови средства. Това е и нормална после
дица на 20-годишното бързо икономическо развитие* Но дали 
винаги можем да разчитаме на Фонда за неразвитите области, 
на обществените средства? Този път решението зависи от уси
лията на всички граждани от Димитровград и околността, по
точно от тяхната организирана акция. Нд е важно какъв вид 
организирана щс приложим. Все едно е дали това ще бъде 
доброволна акция, помощ от предприятията и кооперациите 
итн. Важно е да сс използват тези дни, за да не остане градът 
пресечен на две и цели два района без връзка с административ
ния център на общината.

‘ Една от възможностите е предприятията в града да ра
ботят по един празничен ден в полза на този обект. Катастро

фата в Скопие показа, че е най-тежките моменти пе е необхо
дима никаква подготовка и 'убеждения. Тогава работниците ра
ботиха за Скопие. И сега, ако на колективите се обясни, че 

друго
жи силите си, няма да има чужда от ребаланса и опасиот) про 
такане.

рядко,

труда и ниската 
изправиха

ссриоии

тне в шала, 
тенекиджийски, столарски, ст
роителен и шлосерски цехове. 
В него са заети общо 82 души, 
от конто 3 в администрацията. 
Квалификационната структура 
също с задоволителна — само 
5 са неквалифицирани. И обо
рудването не е лошо. 
работата на предприятието спъ 

.,субективни" и

Обаче
И транспортното предприятие има нужда от „Услуга"

Рват редица 
обективни фактори”. болест зачастни работи.

Това са някои от основните 
причини, поради които нито 
един цех не успява да изпъл
ни плана си и осъществи прел 
видената реализация. Така на
пример за 5 .месеци тази го
дина е била запланувана реа
лизация от 40 милиона, а е о- 
съществена с 21 милион. При 
това положение, когато цехо
вете изпълняват плана си ед
вам с 50%, следи въпроса да 
ли „Услуга" Ще успее да из
пълни шесттомесечнйя си план.

Въпроса, какви са перспек
тивите и възможностите на то 
ра предприятие, бе обсъждан 
на различни равнища в кому
ната. Имайки предвид, че то
ва с единствено предприятие в 
комуната от тоя бранш, както 
и съществуващите нужди от 
услуги, бе установено, че реди 
ца възможности са останали 
неизяолзани. Данните говорят, 
че цеховете са останали при 
същ обем на ггризводство как
то и преди няколко години, въ 
преки, че се нуждите от ус
луги постоянно повишават.

Строителния цех, който е се
га ангажиран на изграждане на 
жилищната сграда има въз
можности да разшири своята 
дейност, понеже в предстоя
щата година в комуната е за
планувано изграждане на пове 
че обекти, подобни възможно

Основните причини са пре
димно от субективен характер. 
Мощностите в предприятието 
се използват едва с 50 на сто. 
Правят се излишни разходи, 
а нерационално се ползват и 
оборотните средства като по 
този начин се заплащат голе
ми лихви. Производителността 
на труда е ниска макар то да 
разполага със съвременни ма
шини а квалифицирана работ
на ръка. Също така слабата 
организация не Дава възмож
ност за повече и по-качествеио 
производството.

В „Услуга" са изплавали на 
повръхпостга п някои други 
неразрешени въпроси, отнася
щи се до отношенията в ко
лектива, които вредно се от
разяват върху работата му.

Предимно касае се за слаба 
организация въведена в работа 
та на цеховете. Съществува не 
системност и значителна стн- 
хийност и в плануването. раз 
пределението по работните ме
ста е така устроено, че се не 
обезпечава пълно ° използване 
на работната ръка и работни
те места. Това са организаци
онни пропуски, които имат 
тежки последици за предприя
тието.

Освен това. някои неразре
шени и дребни на вид неща се 
оказват също вредително за 
предприятието; Само за първите 
3 месеци тази година боледу- 
ванията възлизат на - 430 тру_ 
дочаса.

Често се случва поради лип
са на материали някои от це
ховете да прекъснат с произ
водството, 
при
предприятието да не се запаси, 
защото не разполалга с по-го- 
леми оборотни средства- За нор 
малната му работа са необхо
дими към 7 милиона оборотни

Но има случаи и 
наличието на суровини

решение няма. ако Социалистическия съюз раздвич

Д. Й

На селскостопански теми .1

ДА НЕ ИЗБЛЕДНЕЯТ 

ДОСЕГАШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Достатъчно е само да приве 

дем за пример успеха в нзко: 
реняването на беснилото, коя
то болест преди 10 години въР 
луваше в тази област. През 
настоящата година над 6.000 
овце са ваксинирани против 

пъпка а към 2000 свине

производителите затварят ке
сията за новите зоотехнически 
мерки. И може да се случи 
наскоро да започне дегенера
ция на расовия състав на до
битъка, т. е., завръщахге към 
— началото — и бушата отно
во да стане основната порода 
крава.

Това значи и намаление па 
производителността и произ

водствените мощности и въз
можности.

А кой има полза от това?
Сигурно пито частните про

изводители. нито кооперации^ 
те. Значи следва Да намери 
общ изход. Ако и през идните 
месеци се оплождат по 10 кра 
ви месечно говедарството ще 
стагнира.

синя
и 1500 кучета от кучешка те 
ния. Тази болест е не само о- 
пасна з° животните, но и за 
човека. С нхбавката на собст- М. Бакич
вен превоз станцията е в съ
стояние на време да се намес 
ва и да спре епидемиите, щом 
ва село Мазгош се появила си 
ня пъпка у добитъка веднага 
била спряна, в селото били 
виксинирани към 700 овце.

Но с това не са изчерпани 
всички Възможности/на стаих 
нията по защитата и подобре
нието на животновъдството в 
тази област. От 1960 година до 
значителна 
породистия състав на кравите. 
Днес на територията на коопе 
рация „Нишава" от 600 част
ни крави — повече от 50 на 
сто са смес — монтафонка-бу- 
ша. Но това, което се прави с 
оплодяването на кравите тряб 
ва да загрижи 
които водят.сметка за засил
ването на селското стопанство, 
а ведно с това и на говедар
ството; През януари, февруа
ри и март станцията извърши
ла оплождане ма 110 крави, а 
през април — само на 1?.. Как
во е станало? През първите 
три месеца от годината 
техническите мерки финанси
рала ‘Общинската скупщина, 
за игото „Нишава" отказала да 
подпомага акиикга.

През април п Общинската 
скупщина престанала да пла

за оплодяването на крави-

сти имат и останалите цехове, 
ако прибавим, че тяхните услу 
ги все повече ползват и част
ниците.

В. Вел.

ИВАВОВИЯТ СЛУЧАЙстепен е изменен

Често пъти 
на IV! клас

класовият съвет се прибираше, къоно вечерта. 
Много се измъчвахме. Втората 
ни майка не ни гледаше добре 
и затова често гладувахме. Тя 
се грижеше повече за дъщеря 
си Зорица и само «а нея й ку 
пуваше. От нашите детски до
бавъчни

при основното учи 
лс-ице „Моша Пияде” в Димит
ровград, когато ставаше 
за поведението ч въпрос 

дисциплината, 
се спираше на въпроса за Иван 
Петров. И винаги 
раше едно: слаб ученик, 
боти достатъчно, бяга 
ве.. . Разглеждаха се 
нмте му условия, запознаваха 
общинските

всички ония.

се кгонстати 
не ра 

от часо- тя внасяше пари за 
дъщеря си на спестовна кшж 
ка. И така на нашата сестра тя 
купи спалня за 320.000 д-тхара 
и много други -неща..."

училище „Моша 
Пияде” запозна със случая съ
ответните органи в Общинска
та скупщина, както и обществе, 
но-политическите организации- 
Организацията в Първи район 
имаше желание да разреши въ 
проса, заводът за социални оси 
гуровки също. Но, ето доаега се 
стои на място. А Иван, Пеко и 
Мирослав е големи трудности 
карат училището. . . Пресрещат 
познати и непознати на улица
та, за да търсят пари.. .

Кранйо време е нещо да се 
К. Трайков

и домаш

органи. И зинаги 
се стита до извода, че Иван жи 
вее при твърде неблагог рклтни 
условия, а неговото 
не придприема нищо, с което те 
зи обстоятелства да се подобрят 

А Иван в тетрадките 
е започнал да деди стихове на 
тема: майка.. . а той майка ня
ма. Само мащеха... Дори 
си е. съставил

Основнотозоо-

се.че.пство

си вече

ща
те на частните производитедхг. 
Затова Ветеринарната станция 
започнала да работа по ико
номически пени като за всяко 
оплодено гърло наплащала по 
2.000 динара. Частните произ
водители започнали Аа отказ- 

оплождането на кравите 
скъпо им се вижда! Свик

нали, както предишните годи 
ни, кооперациите да плащат за - 
тях, а те ггьк — скупщината, 

отново минаха към диво

и сам 
автобиография, 

която в кратки черти изглежда 
така: . . Още от пет години пъ 
тувах от село до село. Майка 
ми почина -преди пет годих и, по 
старият брат Митко остана на 
седели Мирослав на три години, 
а Пеко остаяха ейраче на три ме 
месеца. -

Наложи се най-старият 
орат да напуоне училището о- 
ще в първи клас, за да ни пази 
в къщи, понеже татко работеше 
на фермата и всяка сутрин 
тъмно напускаше

предприеме.ват

ми

сегаоплодяване на кравите, което 
в краен случай значи — че Модерна хсравеферма в Белье по-

къщата ни, а
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ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

Започна построяването на водопро-
Строшена чешма“вода в „

те. Тази работа бе завършена 
в рекордно време. Остава 
предприятието ,,Услуга” да по 
ложи търбите и инсталира об
ществените чешми.

Очаква се включването на то 
зи водопровод в градската мре 
жа да стане още през текуща
та седмица.

В неделя 6 т. м. в по главните 
улици на най-големият 
ровгр адски 
„Огрошена чешма” започна из
граждането на дългоочаквания 
водопровод, въпреки че. изве
стни средства за този водопро
вод бяха отпуснати от страна 
на Общинската скупщина още 
ррез миналата година., ,П') еди 
слаба организация и незаинте
ресоваността на предприятието 
„Услуга’’ работите се отлагаха 
от ден на ден повече ог годи
на. Когато най-сетне ..Услуга” 
набави водопроводните тръби и 
другите нужни съоръжения, по 
чти ' всички граждани от райо
на излязоха на трудова акция 
за копане на канавките, в кои
то трябва да се полагат търби

ощедмит-
районградски

м. п.
- : ;

..
в Боси-Здрявният дом 

леград разрешава пробле
мите със свои средства

%
...... .. . ... ... '
Ш Р / ■ . ШШ

Комбайни на селското стопанство „Белград”
До преди две години Здравни 
ят дом в Босилеград се боре
ше с редица неразрешени про 

Понастоящем положе-Дневен ред на димитровградското селско стопанство Горна Лисина блеми.
нието се промени. Със собсгве- 

средства от около 10 мили 
она "динара Домът строи кана 
лизация, обзавежда операцио- 
ната зала а наскоро ще наба-

Наскоро ще започне 
изграждапето 
па училище

Необходими са: Обединяване на коопе
рациите н създаването на земеделски 

промишлен комбинат

ни

ви линейка.
Ведно с това се разрешава 

и кадровия въпрос. В новоот 
критите районни здравни стан 
ции в Горна Лисина и Горна 
Любата прегледите стават ре
довно. Единствено неразрешен 
е недостигът на помещения за 
станциите. Очаква се обаче 
някои помещения в кооперати 
вните домове по селата да бъ 
дат пригодени за тези цели.

В. В.

Завършиха и последните те 
хнически подготовки за изгра 

нова училищнаждаието на 
сграда в Горна Лисина. Чрез 
доброволна акция е събран 
строителен материал и към 
420.000 динара парични сред-

Редакцията на ..Братство” дъ 
лжи извинение на своите чига 
тели, че не беше в Състояние в 
миналия брой да помести руб
риката „Дневен ред на селско
то стопанство’’. Статията на ин 
женер Славчо Димов от Дими
тровград не стигна на време и 
затова я обнародваме в този 
брой.

Идеята за интеграция на земе 
дележите кооперации в Димитров 
градско се роди преди три го
дини. Досегашните варианти са 
застарили, макар и да съществу 
ват за тях изготвени анализи. 
Първата замисъл беше да се о- 
бединят земеделските коопера 
ции в Трънско Одоровци, Пога- 
ново и Барйе. Ако се погледне 
тригодишната работа в те^и ко
операции холги слята праз 1962 
година е констатирала следното: 
и трите кооперации от година 
на година показват все по-сла
би финансови резултат,!, т. е. 
отслабват фондовете, а правят 
големи разноски. Такива, те не 
са били в състояние да предп
риемат по-сериозни крачки за 
подобрение на селскостопанско
то производство — не са били 
в състояние да обезпечат пове
че инвестиции поради недостига 
на собствени средства за учас 
Тие. нито пък са били в състоя
ние да плащат специалисти кои 
то единствено са способни да ре 
ализират инвестиционните про
грами. Само тези акти биха би 
ли достатъчни комисията да 
заключи, че с обединяването на 
фондовете ще могат да разре
шат най-съществените пробле
ми в тази област.

ят счетоводните служби и често 
кооперациите не могат да взе
мат кредити, защото няма кой 
да изготви документацията. Пре 
димно -по тези причини разходи 
те в сравнение с обема на рабо
тата са големи.

Анализите показват, че реше 
ние на тези проблеми трябва 
да се търси в създаването на е- 
дна добре организирана коопе
рация, с необходимите кадри, 
която ще е в състояние рента
билно да произвежда. Възможно 
сти^е за подобрение на селско
стопанското производство съв
сем не се използват!, мак :р че 
и на домашния и на чуждестра
нния пазар съществува същин
ска глад за селскостопански про 
изведения. Тези нужди може да 
задоволи една укрепнала коопе
рация, която е в състояние да 
активира резервите на района в 
областта на селското стопанст
во и да разршеи ндкои основни 
задачи: комилексиране и раз
ширяване на обработваемите 
площи в обществена собстве
ност и организиране на съвре
менно производство и на коопе 
ративни сътруднически връзки 
със земеделските стопани в раз
лични отрасли на селското сто
панство. Само такава хт> тера
пия би могла за четири години 
да създаде стадо от 20.000 овце, 
да организира по-силно разви
тие на овощарството и ма винар
ството в южната част на общи
ната, да създаде широка основа 
за угояване на добитъка ьърху 
съвременната технология, да о- 
безпечи необходимите условия 
за постоянна работа на кла 
яйцата, която трябва да бъде 
собственост на кооперацията, да 
приготви хладилници за месо, 
магазини за млечни произведе
ния, да подобри качеството на 
приготовляването и опаковката 
с-га произведенията за износ и да 
обогати техния асортимент.

жи, а това при осъществената 
валута от износа възлиза на Ь 
5,250 долара. Може би тети дово 
ди са частично очни, обаче тря 
бва да се държи сметка за то
ва. че такъв комбинат освен соб 
ствено производство би имал аз 
задача да прави оборот на по- 
широка територия, а това изис 
ква и по-голямо натрупване на 
средствата, необходими за раз
витието на организацията.

За трите години, колко- се 
разисква досега, в някои коопе 
рации са изменени условията «а 
стопанисване и 
към идеята за обединяване. ГГо- 
гановската кооперация сега ве
че иска да се присъедини към 
димитровградската. Такова от
ношение ще имат и другите ко
операции, защото 
развитие налага 
като необходимост, 
значи, че тук се е закъсняло и 
това спира развитието на с "пан 
ството. Ако кооперациите бяха 
се обединили преди две години, 
сигурно вече 
по изграждането на 
ферма за 20.000 овце и уредени 

кадрови ергатпи з аци он( 
(нит и производствени 
което би създало условия за съ 
сдаване на земеделско-проми)' 
шлен комбинат .

Когато говорим за интеграш! 
ята имаме предвид една после
дователност и окончаването на 
този процес до края на година
та, като при топа в състава би 
трябвало да влезнат кланицата, 
снабдяването на града със сел
скостопански и други продукти. 
Считам че на първо време би 
трябвало около „Нишава” да се 
обединят кооперациите от Смм- 
ловци. Барйе и Погаиово а оста 
палите и кланицата да влязат в 
обединението към края на годи 
•пата. Ако се направят йеобко- 
димите икономически анализи 
на възможността от създаване 
на земеделски-проми шлеп ком
бинат, тогава до края на година 
та би трябвало да бъде офор
мен и той.

ства.
Новата сграда ще има 130 

кв. метра (ползваема площ.
Тези дни се очаква и Общин 

ската скупщина в Босилеград 
да отпусне помощ от около 5 
милиона динара. В.

отношението Спасителна победа
„А. Балкански“ — „Единство“ 2:1 (0:0)

стопанското
интеграцията 

Това ггьк
В равноправтна 

гра на 7 юни Балкански победи 
отбора на „Единство” от Бела 
Паланка с 2:1.

Димиртроадските футболисти 
заиграха по-добре едва

и- второто полувреме и постигна
ха два гола, докато гостите до
минираха през първото полу
време.

Това дава известна надежда 
на димитровградчани да оста- 

през кат в занат-а.щяха да работят’ 
овчарска

. - . , -----^ ---
всички

ВЪПРОСИ,

\у'. ц •

С обединяването на коопера
циите ще се намалят разходите 
в работата, а ще се увеличат фо 
ндовете. Само такава организа
ция , ще може да организира и 
необходимите 
служби способни да подобрят 
малинарството, овощарството и 
др. отрасли в района. След те
зи анализи идеята за създава
нето на една от тези три коопе
рации не се реализира, но се ро 
ди нова — от всичките коопера
ции в общината да се основе е- 
дна селскостопанска организа
ция.

професионални

Досега обаче всичко върви
постарси^у. Имаше много идеи, 
обаче нито една не можа да бъ
де оделотвореиа.

В края на 1964 година идеята 
за обединяване се разви от ко- 
жа.оо-тгреработвателната работи 
лиица, кланицата и всички ко
операции да се създаде един се
лскостопански промишлен комг- 
бинат. Последва и още един ана 
лиз. осланяш; се на някои резул 
тати на по-раншните анализи и 
разгледащ и доказващ ползата 
от валутното обръщение. Кожа 
оо-преработвателната промв шле 
ност в състава на селскостопан
ския комбинат би могла да пол
зва добитите валутни средства 
от износа на агнета, кашкавал

Отборът на Балкански

КАК ДА СЕ ХРАНИМ
Стопанският анализ на рабо

тата на кооперациите през 1962 
и 1963 година сочи, че лреспек- 
Гивата на развитие на коопера
тивното дело и селскостопанско 
гопроизводство е — в интегра
цията.

МЕДЪТ КАТО ХРАНА
Медът като хранитедлпо ве

щество и лек е известен още 
от давни времена. Затова съ
ществуват и много писани си 
едеиия. Цяла една плеада беле 
жити хора в изобилие използ 
вали меда като храма, и тък

дга, магнезия, калция и други. 
С употребата на меда в прехра 
пата благодарение иа минерал 
ните вещества се регулира кр 
ъвта. В добре запазен мед сс 
намират редица ферменти, ко 
иго разлагат сложните храни 
телил вещества в 
Малко са храните, конто имат 
толкова ферменти.

В зависимост от потеклото 
па нектара, от който пчелите 
са набрали меда, се намират 
и различни витамини: Б-ком 
плекс (Б1, Б2, Б7,) С. Д. Е иК, 
както и пантотеиска киселина 
и иикотипска киселина. Мед- 
■ьт съдържа 1н. вещества, когиТо 
унищожават н1звестин мпкро 
организми (бактерии н ирото- 
зоМ).

■ За детския организъм, са дос
мед

възрастни малко
татъчин 30 до 50 грама 
дневно, за 
повече. Меда'не трябва да се 
загрява, защото па висока тем 
пература

Според този анализ е устано
вено, че отношението между ра 
богвдшргте и служителите е не 
изгодно (на един служещ се па 
Дат по трима работници). Това 
е резултат от професионалната 
иеподгогвеност

земеделските кооперации. И 
основните средства в хховечетео 
кооперации са незначителни, а 
и 'гия които ги имат не ги изпо 
лзват рационално. Оьщо е поло 
жението и с рентабилност-! а ста 
превгзводетвогго.

Що се касае

(по-висока от 65 С) 
бързо се разлагати други продукти за виос иа ко 

жи. Освен това кожите произве • мо нему приписвали заслугите 
дени в района комбинатът би 
преработвал като суровина

някои хра-по- прости. ннтелнп състави.за своята виталност, умствена 
та и творческа способност до 
дълбока старост 
Дсмокрит, Питагор. Виргирий 
и др.) По химически

ца служагцитав на
(Хипокрит,своята организация, с което сс 

премахват различните посред
ници. Кооперациите пригог < ри
ха срещу такава интеграция,, из 
тиквайки, че целта 
кожата да се ттолучва иа цена. 
която ще се диктува от управа 
та на комбината, тъй като фаб 
риката винаги е настоявала да 
плаща кожите по-ефтина и от' 
осъществената валута да полз
ва само 70 на сто за внос иа ко-

състав
медът с твърде сложна матс 
рия. която има най-много за
хар — гроздова и овощна.

В по-малки количества в мс 
да се намират и редица мине
рални вещества, 
иа организма. Особено са па 
жни желязото, фос<]юръ'г, мс-

на това е

до обор гшите 
средства и те са недостатъчни, 
а тхжа идва като резултат г/Г 
неуредното финансово състоя
ние в кооперациите. Проф> ?с йо
на лио неподготвени

необходимо
лица водч



6 ВРАТСТВв

Пътеписци бележки от България МАЛКА БАСНЯ»*Ч
• ■ 'ЖД" На Ботевия празник 

при Околчица
Един деи волът казал 

подаря си:
— Болен съм. Утре няма 

ида на работа.
На утре дои господарят впрег 

нал магарето в колата. Вечерта 
волът политал магарето:

— Е, как мина?
— Ето, горе-долу.
— Господарят нищо не ти 

каза?

на гос-

! . да-
' Кш .

I

"V

тече река от народ към Бал
кана.

Времето беше льждоппо и 
студено. Гъстите бели мъгли 
се влачеха по околиите баири 
и от време иа време ми откри
ваха погледа в далечината. 
Дъждът сипеше по хората, по 
колите и белите скали ... Бри 
самките на автомобила едвам 
забрисваха едрите капки, кон
то се стичаха по прозорците и 
замъгляваха погледа иа Пап- 
то . .. Но никой мито от нас, 
пито от останалите пътшщн 
не мислеше за връщане ... То
зи народ в тоя момент мереше 
сплалта на Б.отевата личност, 
която и днес след 89 години 
ис бледнее в душите па бъл 
гарския иарод. Човекът, който 
записа незабравимите стихове:

ли•гевата чета, а от дясно из стръ 
мийте урви се показаха тур
ските части. Започна истори
ческата борба, възпроизвеж
дана от бойците на Врачан
ския гавпизои. Пушечните гър 
межи ставаха все по-чести, ох 
качето на убитите турци и 
гръмкото „Ура" на въстаници
те се разнасяше из околността. 
В един момент стрелбата спря. 
Тишината беше учудващта. 
Народът мълчеше и наблюда
ваше ... В един момент Ботев 
се показа на скалата. След пу 
шечния гърмеж той падна ... 
Отново се завърза бой пред 
зрителите. По урвите, както 
преди 89 години, замириса иа 
барут . .. Четата на Ботев бе
ше разбита...

В следобедните часове вре
мето се оправи. И онези, кои
то бяха останали в подножие
то на планината, търгнаха към 
паметника. Една внушителна 
колона от автомобили потегли 
по обратен път. Враца беше 
също така пълна от народ пло 
гцалнте залърстени от коли и 
автобуси, а по улиците се раз 
вяваха знамена, лозунги и 
снимки на Ботев . ..

Завършваше се едно тър
жество, което дълго се помни...

Богдан Николов

тс капки се стичаха из тялото, 
ио никой се ие отказа от пъту 
вапето ...

А когато бихме вече иа са
мия връх гледката, която сс 
оказа пред нас, беше неопи
суема. На самия гребен па 
върх Околчица се издигаше 
паметник-обелиск с петолъчка, 
а край него и по околните ур
ви хиляден народ слушаше 
чрез '.високоговорителите сло
вото за Ботев.

Гледката беше величестве
на ...

Да бъдеш па 2 топи па върх 
Околчица, топа значи да бъ
деш с българския народ. Тук 
пристигна една 'дълга колона 
от 3800-те Ботеви поклоници, 
които изминали път от пет дни 
по слелите на Ботевата чета 
от Козлодуйския бряг до Ста
ра планина. Тук са хиляди сту 
Лепти от София. В този момент 
край паметника на Ботев има
ше представители от всички 
градове и селища на страната.

Към обед мъглата се повди
гна и нашия поглед се разши
ри към долината на Огоста и 
п дясно към Искъра... Слън
чевите лъчи пекиаха, земята и 
облеклото иа хората се запу
шиха. . . И в тоя мйг на 
стъпи най-привлекателният мо
мент . .. Пред хилядния народ

Нищо.
>• След това волът 

зал на господаря си:
— И утре не мога да ида на 

работа, не съм добре.
Магарето отново впрегнали в- 

колата и вечерта то се върнало 
капнало от умора.

— Как прекара днес? — попи 
тал волът.

— Издържах.
— Господарът нищо ли ие го 

вори?
— Говори и не говори — от

върнало мргарето, — но ме пи
та кога сутрин се отварят кла
ниците в града.

отново ка-

п. л.

Няколко думи 
за гайдата„Тоз който падне в бой за

свобода,
той не умира: него жалеят 
земя и иебо, звяр и природа, 
п певии песни за него пеят..." 
п създаде най-хубавото в бъл 
гарската поезия е още жив . .. 
Той мобилизираше българския 
народ за освобождение от от
оманското иго, беше идеал на 
борците от Септември 1923 го
лина и силно 
бойците против фашизма и ка 
питал! 13,ма в България и Оте
чествената война. И днес пре- 

подвггга му

Ог кога съществува този 
Огруемнт не е известно. Пред
полага се обаче че в нашите 

ксаища са пренесени от А :ия. 
Първите записи за гайдата са 
и оставили римляните от пър-

ера,
защото гайдите били военен му 

зажален инструмент на о.лмска 
та пехота. Дори римския- мпе 

атор Нерон,, който е известен 
о опожаряването ка Рим, мно 
го добре свирел на гайдс. Га
йдата била изобразена върху ед 

на кована монетка от негово 
време. Разширяването на рим
ската империя било причина за 
разспространявакето на този 

инструмент във рсички краища 
| на Европа. През средновековие 
| то била много употребявана. С 

ея се свирело по градовете и
дворците на владетелите, а 
пътешествувашргге музиканти 

най-много обичали тср-и инстру 
мент. Дори има и записи за 

ай-извеетниде виртоузи на гай 
да (братята Шедвсш бъз Фран 
ция).

В музикалната практика те 
изчезват през 18 век, когато се 

\ ф^знахират редица други, по 
I добри ннетр-умеши. Обаче ка
то народен инструмент са оста- 

! нал?г запазени з гчного крзепца 
на Европа, особено между слав 
нските народи'. Инак като вое 

нен -икстврумент се упортребя- 
ват само в Шотландия.

ин-
Паметникът па Ботев

В България както и у нас 
много тачат, героите паднали 
за свободата на своя народ. В 
това се уверихме на лът за Во
ла, кълето при връх Околчи
ца се проведоха тържества по 
случай 2 юни — деня на Ботев.

Пътуването до най-непрохо- 
Аимите гребени на Врачанска
та плашша днес не е така 
трудно, както преди години. 
Сега хубавото шосе съкраща
ва мъките на хората...

Ние бях.ме петима в колата 
— главният редактор на „Сеп
темврийско слово” от Михай
ловград Димитър Младенов, 
журналистите Никола Наме- 
рански, Асен Арагиев, шофьо
ра Палто и аз. По хубавия пъг 
бързо намалявахме километри 
те към гребена на планината, 
кълето час се показваше, а 
час скриваше от погледа ни па 
метника-обелиск с огромната 
петолъчка. Този паметник, из
дигнат на мястото, к-ьдето е 
убит Ботев през 1876. година, 
от шосето Мездра — Враца ви 
изглеждаше така близко.

И келкото по наближавахме 
все по-близко към върха на 
планината Движението ставаше 
все по-трудно. Гъсти редове 
от коли регистрации от всич
ки окръзи от България едвам 
си пробиваха път към върха. 
Автобуси пълни с Ботеви по
клонници, студенти от София 
и африканските страни, старо 
и л!лаДО всичко беше устреме 
но към върха на планината;

Днес от Медковец, Челопек, 
Паволче и други околни села

во<то столетие на новата
мобилизираше

клоне! шето пред

Връх Околчица. Мястото на сражението
започна ннеенираният после
ден бой па Ботевата чета.

От ляво в бедо-синнте скали 
се показа синьото знаме на Во

Въздействуваха върху младите 
строители на социализма.

Затова днес всички пътища 
водят към Околчица ...

... Колата съвсем намалиха 
скоростта. Най-сетне Панто с 
мъка намери свободно място 
Да остави колата, а ние тръ
гнахме пеша към Околчица. 
Пред нас и след нас вървеше 
непрекъсната върволица от 
хора. Дъждът валеше и шиба
ше хората по лицата. Студени-

В следващия брой: С ПО
КОЛЕНИЕТО НА СЕПТЕВРИЙ 
ЦИТЕ

Селските музиканти
Ей тъй, както ни гледач., тъй 

ни рисувай — каза Вълчан Тъ- 
паиарят и посочи двамата си 
другари.'"'— Изргюувай ни.-па 
напиши отдолу: „Селската музи 
ка на Драгапци, хилядо дсвис- 
тин и шейсета година”.

рата. За разлика от тях ловци- 
те бяха в добро настроение — 
палеха огъня, пенеха сир'-не и 
надигаха дамаджаната, която 
ги кълнеше ласкаво. . .

Вълчан Тъпаиарят беше. негцо 
като председател на ловната 
тричленка. Той говореше най- 
много и от време на време пи
таше: „Тъй ли беше?”; ония два 
мата само потвърждаваха думи 
те му.

Беше петдесетгодишен, 
с "кръгло веселяшко лице 
ремче, изпъчило кафявия му 
вълнен елек. Гласът му клокоче 
ше приятно и цялата му се >на- 
ла фигура напомняше голяма ту 
мбеста дамаджана.

— Та ти си тръгнал да пишеш 
за ловджии — каза той, като 
ме погледна е веселите си очич- 
ки. — Не е лошо, но слушай аз 
какво ще ти река. . . Тук няма 
нищо за писане. Ей на, откога 
сме квакнали в туй гюме, а ня

ма барел едно къораво пиле да 
цопне в Осъма .. Ще си идем с 
празни торби. .. Няма истерии, 
демек, за писане... А отагък е 
друго... Музика. Всяка неделя — 
сватба, хоро, танцова. Завърти 
се край нас, да видиш каква до 
писка ще напишеш. . .

, Да му кажем, за годежа у 
Цанко Куция, бе! — Обади. се 
Контоша. — Голямо пиене пад- 

тук от сутринта, на.
но неприятелят бе решил-да хй — Той __
трува - не се показваше тика- матаг°решеже с нпжп^ ° СЛ“ 
къв и двуцевките на ловците хи резенчета от 
скучаеха, облегнати до амбразу не ядеше, а свиреше на с^ояТа

флигорпа.
— Годежът беше частна ра- 

речеТъпанаряР.—Е не 
беше интересно. Свирихме, пях 
ме, годихме го човека и толкоз. 
Не заслужава.. Викам аз. да вз 
еме да напише една дописка за 
щялата история на нашата музи
ка. .. Ама, така, от край до кси 
пей.. Всичките ни премеждия 
и ползата от музиката... Защо
то някой може да каже, че вси 
чко е вятър работа, но аз ще ти 
кажа друго... Ако не бяхме пие, 
щеше ли да стане стопанство У 
нашето село? Я станеше, я ме/.» 
Барем сто души сме вкарали с 
„Тих бял Дунав”. Вземи Кольо 
Сойката, дорде не речеш. Гонили 
сме го една заран чак до Гсрно 
то ливаде. Той бяга, аз бухам 
след негло с тъпана, а Които* 
ша бибика с флигорната, като 
автонобил.. Еле го настигнахме 
по едно време, той вдига ръце, 
предаде се. Подкарахме го към 
село, засвирихме „Когато на ДУ 
нае се мръкне” че и глухите 
чуха и наизлязоха. Направо 
Съвето го заведохме и докато си 
пишеше заявлението над глава 
та му стояхме и не млъкнахме. 
Без душа останахме, ама издър 
жахме. Тъй ли беше?

— Тъй — съгласи се Конто- 
ша. — АМ-и я кажи за серена
дите у Кунчо Станчев...

— Ха, вярно. И то беше цяло 
рапсодия. Дърпаше се тоя Кун
чо, ама председателят рече: „Кя 
ма да го оставяте!”.. Вярващ ли, 
седемнайест деня сме стояли под

Кога се жъне 

йо свеша?
бота

— Ама да излезем и с чифте 
тата — допълни Контоша. — За 
щото ний ие сме само свирачи. 
Ний сме и ловджии...

— Никакви чифтета! — рече 
Тъпартгярт. — Ловджии има и 
под път и над път, ама хората 
на изкуството са рядкост.

Третият човек на изкуството 
беше Ферад — попрегърбгн ци 
гапин с големи очи, които се у- 
смиваха някак виновно. Той бе

Наскоро у нас ще паднат пър 
вите снопи ечемик, а седмица- 
ве след това ще започне жът

вата на пшеница.
Но дали жътвата става по ед 

но и също време в целия свят? 
Ако някой си помисли, че това 
е така — излъгал се е. Жътва

та има във всеки месец от го
дината, защото не всякъдь го
дишните сезони съвпадат по 

време.
През януари например се жъ 

не в Чили, Аржентина, Север
на Австралия и в Нови Зе ланд.

През февруари — в Южна 
Индия.

През' март — в Горен Египат 
и Северна Индия.

През атгрил — във Флорида. 
Мексико, Куба, атлантическите

африкански страни, в Долен Е- 
гипет, Кипър, Сирия, Палести
на и Иран.

През май — в Мала А зия. 
Китай и Япония.

През гони — в южните части 
на САЩ, Португалия, Испания, 
Южна Франция, Италия, Юго
славия, Унгария, Румъния, Бъ 
лгария и в южните предели на 
СССР.

През юли — в средните пре
дели на 0АЩ, в Южна Англия 
Средна Франция Швейцария, 
южните предели на Германия 
и средната част на СССР.

През август -— в Канада Се
верна Англия, Холандия, Бел
гия, Дания, Южна Швеция, Се 
вергаа Германия, Полша « в се 
верните предели на Съветския 
съюз.

През септември — в Норве
гия, Горна Швеция, Финландия 
и северните предели на СССР.

През октомври — в Пеоу и в 
Южна Африка.

През декември — в Южна А 
встралия и в пределите на Чи
ли й Аржентина, където се жъ 
не и през януари.

МъЖ,
и ко

те зает с огъня и не приказва
ше— само ровеше жарта, и об 
ръщагие •сиренето да не из, ори.

Землянката, в която бяхме се 
настанили, се намираше край 
Осъма, вкопана във високия
пясъчен бряг и покрита с 0с сно 
пове папур. Четвъртито прозор
че без стъкло гледаше кьм ре
ката — виждаше се голем.ият за 
вой и широкото тихо огледало 
на водата, дето трябваше да ка 
цнат гъстейте. Прозорчето служе 
ше за вентилация и за амбра
зура, през която обитателите на 
този бункер щяха да 
пушките си към грачещия не
приятел.

Бяхме дошли

в

насочат
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ДВАДЕСЕТ ГОДИЛИ НА МАКЕДОНСКИЯ ПРАВОПИС

СВОБОДНА МАКЕДОНСКА РЕЧ
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македонскиятОфициално 
книжовен език започна <)а жи 
вее след решението на '„стори-

палите два очакваме през насто
ящата). Те дават възможност 
за стабилизиране на речнико
вия фонд на литературния език. 
Наскоро след излизането му, ле 
юсикографската литература ще 
бъде обогатена с твърде -оли- 
ден маКедоно-руски речник, кой 
то ще излезе в Москва и с дру
ги речници (сърбохърват .ко-ма 
кедопски. английско-македон
ски, френско-македонски и др. 
От ден на ден между слависти 
те интересът за македонския е- 
зик нараства. Десетки бележи
ти слависти пребиваваха в Ма
кедония, а мнозина от тях ебна 
родваха и свои трудове за ма
кедонския език у нас и в чужби 
на. Курсове и отделни сказки 
за македонския език се устройва 
ха и се устройват на .много фа
култети в света.

Македонският език по този 
начин напълно се утвърди като 
литературен език.

„На един стар, твърде стар е- 
зик много късно дойде младост) 
та” са думи, които често се чу
ват, когато се говори за най-ста 
рия и съгцевременно и най-млад 
славянски език— македонския.

литературния език биха били 
по-бавни, по-несигурни. Дери и 
старославянският език, ка-.то с 
право се предполага в науката, 
е имал подобен път. Съвършен 
ството на този език още в т,ър- 
вите 'преводи сочи, че на кири- 
лометодиевското дело сигурно е 
предшествувала известна пис
мена традиция у .македонските 
славяни.

..Тук не бива дс. се пренебрег
не и един друг факт: пр отца- 
телността на съставителите па 
македонската азбука и право
пис — с изграждането тю. лите
ратурен език върху народна ос 
нова (върху централните гоео« 
ри: част от скопския, велеския, 
прилепения, битолския и охри
дски с елементи, характерни и 
за другите говори), приемане на 
принципа на фонетичния г.раво 
пие, избора па черпи, свързва
щи македонските говори, огра- 
ничаване до най-голяма възмо
жна степен на различните дейс 
твия и подобно. Във всичко това 
те са били достойни послед( ва- 
тели на визионереката мисъл 
на Кръсте Мисирков, който, фи 
лолог по професия, в своя труд 
„За македонските работи” през 
1903 година в отдела ,,Няколко ду 
ми за македонския литературен 
език” ясно даде принципите, ко 
ито трябва да пазим в изгражда 
него на литературния език. Но 
все пак, те поставиха нещата 
научно и така здраво, прецизно 
и обективно, че и до днес, от 
двадесетгодишните перспективи 
трудно може да дим! се направи 
по-сериозна, по-съществена г абе 
лежка.

Друга важна задача в този пе 
риод беше изучаването на граг 
магическата структура па маке 
донския литературен език. Го
лямата граматика на професор 
Блаже Конески (първата част 
излезе през 1951 година, а втора 

та две години по-късно), след 
това граматиката на Хорас Ла- 
нт, професор па Харвардския 
университет, на английски език) 
излязла през 1952 година1 ка- 
кто н редица трудове в списани 
ето „Македонски език” — иред 
ставляват голям принос в раз
решаването на тези проблеми.

Следващ значитлен момент в 
развитието на на македонския 
литературен, език представлява 
появяването на речника на .ма
кедонския език (първияI том 
излезе през 19в1 година, а оста

ческото второавгустовако засе
дание па АСНОМ, че „з маке
донската държава за служебен 
език се въвежда македонският 
пародн език”. Специална коми
сия, избрана да утвърди него
вите граматически рамки ч да 
пробие пътя на развитието му, 
бъР30 завърши своята работа. 
Тогава време за чакане няма
ше. Вече па 5 май през 1945 го
дина бе обнародвана азбуката, 
а само един м^геец по-къст.о, на 
7 юни, — и правописът .Така 
македонският език получи, оно 
ва, което му бе най-пеобходимо, 
за да започне да живее и като 
книжовен. С азбуката и право
писа бяха определени неговите 
норми и се. сложи край на сти 
хийността в развитието на пе 
говата книжовна реч.

И за кратко време той псстиг 
на извънредно развитие. ~<ак бе 
ше възможно това?

:в

жСледва веднага да напомним, 
че македонският литературен 
език тръгна от твърде благо
приятни позиции. Пис.чеиата 
традиция у македонците през 
последните стотни години ни
как не е за подценяване. По оно 
ва време се появиха и хора, ко 
ито значат нетцо на литератур
ното поле. Братя Миладинов
ци, Райко Жинзифов, атинчеки 
ят носител на лавров венец Гри 
гор Пърличев, а след тов •. меж 
ду двете войни Коста Рацин, 
Венко Марковски, .Коле Недел 
ковски, както и писателисе-дра 
матурзи Васил Илъоски, Ристо 
К-ьрле и Антон Панов, а малко 
по-късно, през време на чаро- 
доосвободителната борба, Ацо 
Шопов, Славко Яневски, Блаже 
Конески и други. Работейки в 
пълно с противоречия време те 
издигната Накедоиския език 
па равнището на литературен 
език.

Ако при това имаме предвид 
и разнообразието на народното 
творчество (богата поезия осо
бено лирика, гоуьям брой разка
зи, пословици, гатанки), карти
ната за културната среоа и 
изобщо за езиковата ку-тура 
на нашите хора става по-иъ/на.

Целият този. период, по-дълъг 
от сто години, представям е аше 
солидна подготовка за оконча
телно оформяване на .македон
ския литературен език. Без та 
киви подготовки крачките -<а

4.}: с щ
•-ш'МЮ

ОСМОКЛАСНИЦИТЕ
ПОКАЗАХА

ПОЛОЖИТЕЛЕН УСПЕХ
Осмокласниците от основно 

то осмокласно училище „Геор 
ги Димитров” в Босилеград за 
в-ьршиха |с положителен успех.
От записаните 98 ученици с по 
ложителен успех завършиха 
класа 67. От тях 6 са отлични 
ци, 11 много добри, добри и за 
доволяващи 49. На поправи
телен изпит, остават 25 учени 
ци я 7 повтарят клас.

Преподавателският колектив 
счета, че успехът през тази го 
дина е задоволяващ. Критерн 
ите на оценяването ггрез годи 
нава са били уеднаквени, и не 
е имало случаи на някои уче 
ници да „се гледа през пръсти".

Отличниците и много добри Междуобщинско съревнование „Хора, книги и йечаш“ 
те ученици получиха награди.
Между тях тази година се 
проявиха Павлнкена Иванова 
от Извор, Здравка Захариева 
от Босилеград Арсена Ивано
ва от Гложйе и А-сичо Мито в 
от Райчиловпн.

В. РАДАУШ:

Димитровград победи 

Бабушница и ПиротВ. Вел.

Г. Ж.' ж. ’ ж. ж ' ж ' ж В края на април па едно ме 
ждуобщииско съвещание се до 
несе решение и изготви пра
вилник за

когато официално 
провезгласени първенците в те 
зи срещи,

Досегашните срещи на кому 
че този вид 

съревнование в оСласта на ку 
лтурната деятелност ще окаже 
огромно влияние за разширява 
не на библиотечната мрежа и 
разрешаване па техния ста
тус, увеличение книжния фонд, 
правилно организиране |рабо-’ 
тата на читалищата и правил 
но използване Ата книгата и пе 
.чата в обществено-възгпгтател 
мата работа.

ще б-ьлат
вил по пъртината и се ка е. ил- 
каме. Бая бяхме на градус. По 
едно време пеш,о се търкулна в 
един овраг, а след иго още ед 
но...

свирили. — Ей, да свирим! — завика 
Ферад. — Змия пе хапе.

прозореца му и сме 
Бяхме си постлали една рогоз- МеЖДуобщ! II1С1СО 

Оъревнов1аН1Те пол название 
„Хора — книги и печат’. 

Според изготвения план в

кога
свириш, може и с тгея гадини да 
е тъй...

— Да свирим, бе — рече Кон 
гоиш. — Ний па хората свирим, 
та тука ли! Кой разбира...

Аз нахлузих пръвта па топу- 
за,' Гадавелата и Контоша ппп- 
люичиха устните си, сина Ферад 
много се забави, докаго сглоби

ка и спяхме на смени, а-жените 
ни носеха хляб .и гозба като на 
арестанти. Колко пъти сме из- 
свиргияи репертоара си, из пом
ня, ама щом. Кунчо влезе в сто 
пан.ството, още падругия ден си 
продаде радиото. ■ „Намразих, 
кай музика на тоя свят.’’ 4 има 
ше хубаво радио —— ,,Филипс”...

В землянката беше топло и зд 
ранно — само зъбите па Ферад 
се белееха. Миришеше на пре 
печен хляб). Япуарксият вятър 
шумолеше ■над главите пи в па

. ните показаха.

— Вълци! — пръв подел очи 
Ферад.

Циганинът се размърда, в ела 
мата.

— А, чорбаджи, не сум. бил 
първия я...

— Сус, бе — каза Контоша. 
— Трай и слушай!

—- Като извика „вълци”!, из 
веднъж изтрезняхме. Ами сега 
накъде! Бяхме с голи роис, а 
аз на туй отгоре и Тъпан мък
на. Добре, че се окописах па. ар 
сме: сетих се. че в лозето на 
дядо Аичо има колиба, и отря
зах нататък. Тъпаиат забумка 
па гърба ми, а ония тримата ка-' 
то палета заскимтяха отдире: 
„Чакай, колега, пе пи оставяй."

— Това беше ст теб --рече 
Контоша. — Ама нищо...

Стигнахме в колибата, а въл 
ците па пет-десет крачки зад 
пас. Потърсихме арата — няма 
врата!... Някой я задиглшл.

— Вади кибрит! — кома/иду- 
вам аз. — Вълк от огън I я га!

Зачаткаха клечките, затърси 
хм е хартийки, а Гадавелата из- 
мськпа цяло „Земеделско зна
ме". Пет минуси горя. Но какво 
са пет минути! Клечките са се 
свършиха, книжките изгоряха, а 
зверовете, клекнали па прага, 
■чакат. ■

— Аркадаши! — вика Гадаае 
лата. — Така и така ще се лре,м 
ами да дигна тромпета да свир
на тревога... Белким ни чуе 
някой...
Навири той тръбата и процепи 
пи къра:
__Та-гамга... та-та-та..

— Вълците трепнаха и отегь 
пиха назад.

съревиувамнето в Първата зо 
на Димитровград се срещна с 
екипите па Пирот в Пирот па 
30 май, а с Бабушница — в Ди 
лштровград па 6 юшг. Дими
тровград победи па точки: Пи 
рот със 108:103, а Бабушница 
със 112:95 точки.

Съревнованията продължа»ат 
по останалите 
вършат към края

кларнета.
— Айде, бе заплес!... — /Де по 

пием без теб!'..
— С кое да открием? — пита 

Гадавелата.
— А Ос, ?сос да е... Свирня да 

се -чува.
И какао мислиш засвириха 

тия синопци — „Яжте и пийте, 
сватове..."

Представяш ли си каква кар 
прага гра

кат зъби, „сватовете’' тримата 
надуват бузи а и се оглеждат, а 
аз удрям тз,папа...

г одежарската 
„Елено, м.Ьме", че като 
пришихме —• „По върховете па 
Малтжурия" „Аз си имам две 
съседки", валсове, румби, танга, 
че дори и нещо по-модгрпо — 
рок...

На заранта, когато по шосето 
минали първите шейни, 
да свири наблизо музика и един 
прегракнал глас нареждал:

Две сълзи проливам, осяна а е

зони и ще зп- 
иа месеца, Б. Ннк.пура и искаше да влезе при нас 

да слуша.
— Ам.ц пай-голям майтап си о 

става кога правихме гощавка 
вълците — продължаваше 

тъпаиарят. — То беше скоро, 
по-миналата зима, по обединя
ването... Тогава бе настанало е- 
дно време па банкети, па ядене 
и пиене. Управителните съвети 
гледаха да изпапкат някое фюн 
дче, че да пе го лапнели други 
Те> е голямото текезе. Що ооби 
тък се изкла тогава, що пари се 
та. Хсурата искаха да ядат и пи- 
Газдадоха, ама нейсе... За пас, 
музикантите, имаше мцо/.о рабо 
ят ш музика и пи търсеха.

~~ Пък и пие не се откз.звах 
ме рече Контоша — Кой бя- 
га от такива работи... - , 

Една вечер замръкнахме у 
иранци, ей тук, през баира. Ви 

~!4Х им аз па моите колеги да о 
апел, и да преспим, ама Гада

лата се запъна и тия двамата 
поведоха по неговия 

•ял а')аг1(-лага., ти пе го впа-
г„„ Гой Щеше да доде тая за >"1н, „ма

(‘кара кошници на учениците, 
въгпахме посред нощ леем се 

Ъналп* ?'^,а мАсечинка като гре 
• доклад да четеш . Яър-

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ 

НА КНИГАТА
на

типа сме били — на

Тази пролет- най-интересната 
културна манифестация в Бабу 
шпица е безсъмнено ор -щата

ДРУ- 
и Бела 

Тя бе организирана 
от страна на читалището 1? Ба- 
буштаица, за да се засили взаи
мното сътрудничество между 
любителите на книгата. .

бъдат
нови

ще набавени 
книги.

— Условията, при които ра
боти читалището в настоящия 
момент, ме са най-блатоприят- 

се птдобрл- 
ват. Надявам се, че наскоро ще 
получим нови хубави чомеще- 
К1мя, а и още средства за обза
веждаше па библиотеката, 
Тъкпа тя.

На срещата между двете ко
муни станаха съревнования в 
областта, па литературата, музи 
ката, театъра ?г др. изкуства, 
които бабушниялката публика 
Топло поздрави. Най-успешно 
бе попълнението на танцовия 
състав прм гимназията, който 
йод ръководството па препода
ватели Станислав Стопиш мзиъ

още
С.лсд 2.0000пчОхме 

се от
лял културто-просветщгге 
жестпа от Бабушница 
Паланка. пи, но постепенно

чули из-
През изтеклите две десетиле

тия читалището в Бабушница 
постигна завидиш резултати в

чер. разпространението на книгата. 
На добре уредената изложба п 
те е любопитство

Две. сълзи за нашата любов... 
..(Вълчан ТздуапаряТ 
че и запя. Коитстша и Ферад пе 
останаха назад и му запри*лася

се впле-
разгледаха 

кшогобройимте к I пити. Поиасто-акъл...
ха. ящем книжният фонд на бабу- 

(штншкото читалище има 5.0000 
книги, предимно художествена 
проза и поезия. Любимка Мла- 
деиопмч, завеждащ библиотека 
та пи уведоми', че наскоро

Ог з>пя.т от само себе си се раз 
горя, игриви пламгьчета затаицу 
ваха пад въглените, и в замлян 
ката етапа мпого-миого топло.

ГЕОРГИ МЖ<(Г,П 
ГШЕ

го пратиха в Ловеч да

лни китка Шопски народим хо-АО
ра.

17. Захаров



КТИЗНОТО положение
това, че това се наблюдава Мд 
ЕДНА нейна страна, те 
имните разисквания се 
яват според общсгго

ПЕТЪР КОЗИЧ '■•IВда 
изравя, 

“арксисткг,гледище, което от стра1а 
принципите, блестящо 
ва цялото.”

3 ПЪРВАТА БАЛКАНСКА СОЦИАЛДЕМО 

КРАТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 17 Съ1Чо
демократическите партии 
разкритикували остро '.д

сь.-дашрг-зството буржоазиите на Балка 
ните за сметка юа 
то утиетяване на многонационално.

чаСТцот балканските народи. Въплъ
ти че социалдемокрацията 
Балкаг-ите не е отишла

Балканските социалдемокра
тически партии по това врем|е, 
истина, все още не напускали 
из основи революционната мар 
ксистка идеологическа пшатфор 
ма, въпреки че по думите на Ра 
дован Драгович (отнасящи се 
до сръбската социалдемократи

Дор,к и чие го- революционни* 
те становища застъпвани ма 
конференцията, противно на 
реформоистките не са битш ггре- 
циссги по отношение на харак
тера си: за националната, поли 
Тическа, стопанска и културна 
революция, оа гоито се геворе-

ческа иезавиоимрет е привид
на, а нейните собственици са 
само чужди агенти”15.

Бие в очи отделно абстрактно 
стта на решенията на Първата 
балканска конференция на со 
циалдемократите. Касае, се за 
факта, че конференцията не о

точка от дневния ред на тази 
конференция: солидарността и 
взаимното сътрудничество меж 
ду балканските социалдемокра
тически партии ,не се разисква 
ло за конкретните възможнос
ти за реалисиоаие яа това съ
трудничество занапред. Може

на
Многопо-далеч от позициите ка бур 

жоазната национална политаха 
(по отношение ка Македония 
Албания и др- тя абсолютно се

било поставено в задача сръб- и под" Заявявайки, че буржоа- 
ската социалдемократическа па зс-шта иска съюз на нациите

чрез подритване на други час. 
ти на нации, сотреалдемосраци. 
ята изтъквала
кия си демократически харак
тер на похвата:

ртия да изготви конкретен 
план за по-иагъшното сопиже- 
кие и активно сътрудничество 
между партиите, а във чръзка 
с подготвянето ва балканската 
конференция на социалдемокра
тическите партии, което нотвър за голяма акция, съюз 
ждагза /и част четвърта от Ре- вей на съюза на 
шението на балканската конфе 
ренция на социалдемакра.ичес 
ките партии, кгято гласи така:

..Задължават се секретарите 
на социалдемократическите па 
ртии на Балканите и в Югоиз- 
точна Европа с посредничество 
на секретаря на сръбопата со
циалдемократическа партия в 
Белград чрез постоянно подър 
жане на интимни връзки да да 
дат възможност за еднообразна 
и паралелна планова акция в 
гсеи скисъл. А за следващата 
конференция, която ще се със
тои през 1911 година в София 
да се изготви формулиран?, про 
грама на нашита политически 
и национални локания като г ро 
ект за ортанизг .рана съвмест- 
ност на социалдемократически 
те партии на Балканите и Юго 
източна Европа.

с оци алистич ес-

„Ние направихме един съюз
проти-

гооподарите, 
които упропастяват народните 
маси, но съюз, който да работи 
за пълното освобождаване на 
народите. Зад тези акция не 
стои оная сила, която степ зад 
Тройния съюз. Ние «е разпола 
гаме с банки, т:и с топоре. Но 
ние разполагаме с нещо по-мо
гъщо. Ние имааф сопргалдемо, 
критическо съзнание и въоду. 
шевление. На наша страна е 
мгноголюдието, клето благодаре
ние на нашата агитация все по
вече расте. Ето тук е 
сила. В дивашкото напредване 
на европейския капитал ние ос

нашата

.таваме единствесите 
на културата.”1*)

носители

По тези начич балканските 
ерциалдемократтгчеоки партии 
на първата си конференция оз 
начити новия път на народното 
обединение и борба против по 
литическото безправие и коло
ниална зависимост. Подкрепвай 
ки капиталист, шеското разви
тие в свсите страни сощгалдеаю 
практическите партии въстана
ли против алчността и шовини 
зма на буржоазията, от които 
тя се ръководела в плановете 
си за осъществяване на Балкан 
ски съюз. Затова и Дшштрие 
Туцович е мргъл в изказването 
си на края на конференцията 
да кснстатира голямата радост, 
че Първата социалдемократа*» 
ска баллханска и южнославян
ска конференция е дошла до 
ЕДНО социалистическо убежде 
Ние и еднакви стремежи.1*

14. — Ф. Енгелс, В. Ленив: 
Пролетереката революция и ре
негатът Кауцки Белград, 1948 
год., пор. 25.

Ш
По характера и целта си Пър 

вата балканска социалдемокра
тическа конференция се явява 
като противоположност на стре 
межите на балканската буржо 
азия към сближение и сбратим 
яване. В статията си „Първа 
крачка” Душан Попович име
нно кснстатира Този факг кога 
то пише: „...за разлика от досе 
гашните югославски и интерба 
лкакски конференции и конгре 
си тази, нашата. Първата пред 
ставлява събрание на хора, кои 
то са дошли с топли

Участниците е Първата социалдемократическа балканска г.онферешеия в Белград
ческа партия) тези партии не 
са партии само на реформи, но 
и революция, коренно преобраз 
яване на тогавашното буржоаз 
но общество. Все пак пролетар 
ската революция не е разбра
на като енергично изостряне • 
еа класово-политически гз анта 
гонизми по път на създаване 
на ново, осциалисвичесгсо обще 
ство, а особено революцията не 
те е вземала като възможен 
кв*т, в който една част ст пасе 
лени ето налага волята си над 

(другата чахгг с пушки, ножове 
х топове, т. е: з твърде автори 
тегни средства. и) Тъкмо на 
примера на осъществяването 
яа идеята за Балканска конфе 
ренция се манифестира неспо
собността на с шиалдемокраги- 
ческите партии по отношение 
харкоисткото учение за ревем 

лпоцията, създадено от обектив 
пигге обстоятелства на проивво 
дствените възможности п тази 
част на Европа. И като видим 
недостатък и в тази конферен 
крея дойдоха до израз неясно о 
предел ечите ггь-ища и начини 
за осъществяване единството 
на балканските народи.

ло с еднакво значение.
Още едно нещо, енщо е инте 

ресно когато се анализират не
достатъците на Първата бал
канска социалдемократическа 
конференция. На конференци
ята, катсто е изаестно; гпрееъет- 
вуваха и делагиче от Тучция 
Турция по това време преживя 
ваше едно социално възг. ажда 
не, което като се наблюдава ис 
торически и конкретно "ъдър- 
жа елементи нз демокрация и 
реални човешки отношения 
Балканската конференция на 
(.V Уцгалдемомратагческите пар
тии обаче не е заела ясно отаио 
вище по отношение на това 
младотуреката република, коя
то е трябвало да се подпомогне 
и по-нататък да се развива и 
покрай всички осъждания на 
тази система. Турският де лес 
гат Козакян в името на партия 
та хитгчакиста която фактичес 
ки и не е била съвсем оочиали 
етическа партия), не отишъл 
по-далеч от шаблонното изявле 
ние, че „Турция фактически и 
не е нищо друто, но междуна
родна колония. Нейната лолити

взела никакви конкретн 1 реше 
ния. дрри и поедложения по 
много актуални въпроси. Да 
вземем за пример националния 
въпрос, за който се е говорило 
много. Дълбокото непознаване 
на ггрблема не могло на социал 
демокрацията да даде да тръг
не по-далеч от пропагандистки- 
те лозунги, защото конферен
цията очаквала 
вътхрос, Тракия, 
други да се решат по магичес
ки път — със създаването на 
Балканска федерация, изключ
вайки всички други възможно- 
решения. И покрай острите ду
ми, които паднали за сметка на 
световния империализъм и на
ционалните буржоазии Първа» 
та балканска конференция не 
указвала на конкретните фор
ми за бор>ба пр‘Лнв империали
стическите аспирации и ш ви- 
низма, но се позовавала на обо 
бщенмте фрази за всеобща кул 
турна борба, единствено стопан 
ство, ликвидиране на ми~ничес 
ките граници и подобно. Дори 
и по отношение на основната

македонския 
Албашгя и желания 

и въодушевление а се раздели 
ха с уверението, че поради хе- 
терогеността и действителните
пречки не може общо да се ра 
боти. Ентусиастите между бур
жоазната интелигенция в разли 
чните балкански народи винаги 
ПРЕДИ такива събрания в. „Радничке новиве”, 

брой 2 от 5 януари 1910 гад.
16. — „Социалист”, брой 1, 

стр. 153 от 1910 година,
IV. — „Борба” пор. 1, брой 2, 

стр. 41 от 1910 г. дина,
18. — Триша Кацлеровмч, в. 

„Радничке коапне”, брой 6 от 
14 януари 1910 г..

„Раднкчеке 
брой 5. 1910 године.

15.са и- •
мали предвид становищата, ко
ито им отговарят на тях СЛЕД 
прякото докосване 
обсъждания те са били

и подробни
длъж

ни да гтразнаят пред себе си, че 
тези становища повечзг не ще
им отговарят. При нас. социал
демократите, е тъкм!з обратно
то. Доколкото се стигне новине”19.до раз
личия в становищата 
въпрос поради разликите в обе

по един
(Край)
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