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ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Президентът Тито посети Северно Ь.риаг,..-,. Ош извънредните конференции на месшниШе ор\аг 
низации на ССРН в Босилеградско

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕЖДА РЕ
ФОРМА И СЪЩЕВРЕМЕННО ДА СЕ 

ВЛИЗА В НОВИ ИНВЕСТИЦИИ
Конкретните проблеми но преден план

По време на посещението на 
Вараждин и Чаковец президен 
гът Тито води разговори с ръ 
моводитедите на стопанството 
я чдековеле на политическия 
актив във Вараждин. По вре 
ме на разговорите президент 
ът Тито говори за провежда 
вето на стопанската реформа 
в за трудностите на преработ 
вателната пролтишленст в то
ва отношение, като изтъкна:

Тези дни приключиха извънредните събрания р 
ните организации на ССРН в Босилеградска! община. На тях 
бяха избрани 100 делегата за общинската извънредна конфе
ренция, която ще се проведе на1 22 декември. Изработени са п 
планове за предконгресната активност.

На събранието в Босилеград лрисъствува Василие Ом|ае- 
впч. член на Гласния отбор ца ССРН на Оьрбия, а в Долнб 
Тлъмипо Асен Лазаров, народен представител.

мецт-къАето конкурешхията е твър 
де силна. Затова е необходимо 
да извършим

гите обществени организадщш 
— да се ангажират за нейно
то провеждане, дълбоко убеде 
ни, че единствено това ще да
де възможност на нашата стра 
на по-бързо да напредва. Раз 
биоа се успехът зависи и от

реконструкция 
н модернизация на напихте пр 
едприятия и да увеличим про 
изводителността на пропзводс 
твото.

'.•у - ■

Изтъкнатите проблеми в тази 
местна организация са много- 
броили и по характер разнооб
разни. Селата Гложйе, Рисен, 
Млекоминци и др. се намират в 
тежко икономическо положе
ние. Добивите от селското сто
панство в тези села не обезпе-

в по-голямата част от годината- 
Изъкна се също така. че мла
дежта е недостатъчно включе
на в работата на ССРН.

Незрашените комунални проб 
леми и тук са налице: В Дога- 
иица и Караминаца са започна 
ли и останали недовършени у- 
чилищните сгради. В Долно

„Бих искал тук да чуя с как 
ви трудности се 
Как решавате тези проблеми. 
Макар че с голяма предпазли 
пост пристъпихме к-ь-м стопая 
•ката реформа, все пак ние не 
можехме да кажем, че ще я, 
«чюведем леко. Вие знаете, че 
в началото 
■а
Нямахме
ваза, че нямахме

срещате п
. ■

' -Г'. V чават поминък на населението. 
Почти във всички ПОДРУЖНИЦИ 
комуналните проблеми са оста 
нали .неразрешени. Причината 

местното самооблагане не

Тлъмино предстои изграждане- 
училищна сграда с амбу-то на

латория. От друга страна все по 
вече изпъква проблемът за до

към Босиле-
на провеждането 

стопанската реформа ние 
здрава материална 

достатъчно 
девизни средства, необходими 
за широка реконструкция и 
модерниззция на нашата про 
мншленост, така че се оказа
ла в трудно положехте и мно 

предприятия, които не бя 
ла рентабилни

. чесе използва цялостно, за което 
хората не са виновни, но липс
ва организираност в провежда 
пето му. Някои участници в ра- 
нскванията направиха забележ 
ка. че имуществено-правните от 
нсшення още не са разрешени.

Остри критики бяха отправе
ни и по адрес на земеделската 
кооперация в Босилеград. Изтъ 
кна1 се, че тя е създала моно
пол в работата си. че диктува 
изкупните цени, че не изкупу
ва всичките пазарни излишеци 
от селскостопанското производ 
ство. Изтъкна се, че коопера
цията трябва да пристъпи към 
дългосрочно коопериране 
ните производители.

* строяваме на път 
град.
ски пътища 

, ганица, Голеш — Крива Паласн

както и някои междусел- 
— Тлъмино — Дсг

ка и др.
ГОРНА ЛИСИНА: ДА СЕ 
ПРОДЪЛЖИ С 
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

На конференцията се изтък
на, че в този районСлед войната ние построих

ме доста различни фабрики 
вез някаква по_голяма перспе 
нтива, която ще произлезе от 
юва. Тези предприятия досега
вегетираха Iблагодарение нб 
различни субсидии и регреси. 
които досега получаваха. Но 
затова изпаднаха в доста теж 
ко положение ония предпри
ятия, които работеха рентабил
но. Бурното .динамично разви 
™е, което съществува в наша 
да страна ни принуди Пялото 
*ше стопанство да поставим 
върху по-здрави по-реални ос- 
■ови, и в по-нататъшното раз 
витие на нашата промишлено 
•т да изхождаме от по-здрави 
позиции. Преди стопанската ре 
форма ние давахме над 300 ми 
лиарда динара за регрес на 
износа, което сега рязко нама 
лнхме. Регрес ще даваме само 
дам, където това е необходи
мо за нашето стопанство.

Защо бяхме Г^ринудени във 
връзка с нашия износ и внос

има още
хора внезачлеиенимного „

ССРН което се отразява върху 
Участниците в ра- 
подчертаха. че е-

активността.
зискванията 
лектрификацията в Горна Лиси 
на и Д. Ръжама е в застои, но 
че съществуват всички условия 

ГТрОДТЬЛЖ! I. За 
на пътя до ,.две

с част

! ъ - * ■. ’’ тази година тя да 
разширяването 
реки” и за дограждането на: у- 
чилишната сграда населението 

. район ще даде З.рОО тру 
На конференцията бе по 

въпроса за по-добра ре 
която

ДОЛНО ТЛЪМИНО: 
СЪОЪЩЕНИЯТА НА 
ПРЕДЕН ПЛАН ОТ ТОЗИ 

ДОДНМ.
ставен и
бота на амбулаторията, 
бе открита през тази година. Ле 
карите, както се изтъкна в ра
зискванията. съвсем слабо поое 
шават този район.

Досегашната активност на оР 
ССРН е била не 

порадиганизациите на 
задоволяваща 
две причини: слаба предприем
чивост от страна на ръководех 
вата1 на подружниците и отсъс 
твие на болшинството членове

главно

Президентът I ито
различните инструменти, кои 
ю у нас не бяха винаги най- 
добри. Затова бихме сгреши- 

мислиме, че реформата
проведем без изме-

В. ВелиновИзвестно е, че ние изостава 
ме по отношение произволите 
лността на труда- Това, разби 
ра се, не е ни чудо, защото на 
щятя страна е млада с млади 
промишлени работници, с кал 
ри, „които идват от село без 
индустриални навици и друго. 

АД променим курса на нашия Зпгова "«о^малко
*нмар. се увеличи производително

Затова защото оеше нерез.- стта на труда. И някои наши 
ден и защото пречеше на по- предприятия които имат тра- 
•живената размяна и успеш- диции в производството, агю- 
иия износ в чужбина. Ние бя- ообни кадри и работници, лос 
хме принудени да лезалвираме щгиаха европейско равнище в 
•тойността на динара към до- производителността. Но това 
Дара от 750 на 1.250 динара за ие е достатъчно. Ние стигнах 
да може нашата промишлено- ме дотам че повече не можем 
тт поуспешно да се представи опелираме да се уве-
на международния пазар. В „ ________ у
мачалато изглеждаше, че това личи производителността 
яяма да се оврази върху наше труда, но трябва да създадеш 
ъо жизнено равнище защото и условия за това. Защото, у- 
не можаха веднага да се вид- величаваието на производител
ят всички елементи. „остта не зависи само от човеЗатова со (и говореше носгта е а 
«•е няма да се стигне до ка, производителя, но и от те 
Намаляване на жизненото рав хниката. В Европа и другите 
иище. Обаче колкото ние и да високоразвити страни техни* 
искаме жизненото равнище ката е съвременна. Ние тряб- 
ад не намаляме пашите ме- нашИя работник, който
Иоприятия все пак в известен ва на а И 
•мисъл, разбира се временно има воля да увсли1 л произво- 
•е отразиха върху нашия тру 
дещ се човек, особено върху 
•ния работници, които са за 
•ти в нерентабилни предприя
тия.

1м1111шшшш1ш1т1птю(я«пшш1п11пшп11ш111шшш1иптпш11тпшнншт«пт!шн1мтюшн1«1и
ли ако
можем да 
пенис на инструментите, които 

развитие.нашетопречат на 
Вие, които ръководите фабрн 
китс рпастс колко трудно е 

левизи. Ако на-
итШААМО

да гюл учите 
пример ви трябва някоя по1- 
съвременна машина, бис тряб 
па да изгубите шест месеца 
като вървите от учреждение 
до учрежлание. да 
лирате и да изразходвате мно 
го хартия докато получите не
обходимите девизи. Ние трябва 
да вземем такива ниспоумон- 
ти, които ще 
предприятията да разполагат 
с ^определени количества ле* 

пи са необходими.

Думата не е закон
кореспон-

ПриДъдата е Свнленков А» 
бъде върнат па работното се 

Уволнението на Свнлеи
Александър Свнленков от 

Градини бързо се нарадва на 
Работата си. Едната година, място, 
която проведе на работа в Об ков е оквалнфпцирано за не- 
щшнеката скупщина в Димит
ровград сигурно дълго ще ос
тане в спомена му.

съдсйствуват
законно.

Предложение з*1 уволнение 
на Свнленков дала комисията 
за разпореждане на работни
ците.

Къле е съветът?
Къде е предложението па 

трудовата общност?
Свнленков може да не се 

върне на работното си място. 
Защото неговият стол е зает 
от друг. Може би и той няма 
да се съгласи да со върне в 
среда от която с изгонен та

па
визи. които 
Тогава ще имаме право да оча 
кваме, че ще сс извърши мо
дернизация.”

Свнленков дошъл в Общип 
ската скупщина по конкурс. 
В конкурса стои. че скупщина 
та търси референт за стокоо- 
борт, турнем и инспекция по 
пазара. Поиожс изпълнявал 
ловнята — той бил приет, 
ва станало на 31 май 1964 го 
дина.

Прослужи едиа година. Но...
На 1. VI- 1965 година Алек

сандър Свнленков получил ре
шение за уволнение. В него 
между другото се казва, че сп 
оред новия щат на служещи
те това място се закрива.

Но на неговото място било 
прието друго лице.

Със същите квалификации, 
на същото работно място, дру 
го лице могло да се приеме.

„По отношеяше вноса много 
ориентирали към Запа- тЕсме се

да, а много малко към източни 
те страни. Това е понякога и пое 
ледипа от спекулите на отдел 
ни хора, които са заннтересо- 

изнасят на Запад. Съ-
дителността па труда, Да съз- 
дадем необходимите условия 
за модернизиране на нашата 
промишленост. Това реформа 
та и предвижда.

папи да
ществуват и известни навици 

изнася, да речем в Гер-да се
мания и да ое внася от тези 
страни защото са счита че гер 
майската машина е най-добра. 
Вярио е, че техниката на За
пад о на високо равнище но

ка.
Овалванията вече даде поло
жителни резултати

I

Девалвацията па динара ве
че даде положителен резултат- 
Ние значително увеличихме 
нашия износ и намалихме вно 
** ь‘ чуждсстршшя аадаи <оз на

Но случаят е показателен за 
незачитане правата на чове*а, 
гарантирани с нашата Каиетп 
туция.

Най-важно предусловие успе 
пшо да проведем стопанската 
ре<}юрма е всички иа1шг сили 
— а аз тук имам предвид про
изводителите, Съюза на кому 
нистите, Социалистическия Съ 

еловия народ и дру-

и на Изток има произведения 
които са висококачествеш!. Бниа ай н въа^оенто па Т1'У 

допнте отношения да с* решлДосието иа Свнленков неот 
Лавиа сс намери д пред съда, ват чрез съда?(Слепва, нп ств, 2.1
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Президентът Тито посети 

Северно Хърватско
НЕПОЗНАТИ СТРАНИЦИ

от нашето революционно минало } вцрколов I

ОБРЪЩЕНИЕ ПА ТРЪНСКВЯ ПЛРТИЗАПСКИ 
ОТРЯД ДО НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИЛЕГРЛДСКО Трябва ла кажа /юугари, че 

всички (отрицателни 
п областта на. националните от 
пошения имат своя икономи 
ческа основа. Хората не са 
склршш към някакво абстрак 
тно единство, основаващо се 
върху лозунги, но искат дей
ствително единство в ежеднев 
пата практика, според това 
как между себе си съгласува^ 
ме и развиваме икономиката. 
Мисля, че ще ме разберете ка 
кпо искам Аа кажа. Макар че 
ми е тежко да говоря за това, 
трябва да кажа, че в последно 
време имаше доста нездрави 
явления, които се отразяват въ 
рху делия наш обществен жи 
вот, а и върху провеждането 
на ' реформата. Затова трябва 
да направим ред в нашето ико 
комическо развитие. Това е и 
задачата на нашата стопанска 
реформа. Не смее да се случи 
в една република строго ла се 
придържат към принципите, 
поставени в стопанската рефо 
рма, а в друга да се работи ка 
кто и поеди и каквото се ис
ка. Тик трябва ла има дисирят 
линя”.

се ръководим от това, че они 
който дава на общността и да 
получава, а оля който ие дава. 
не може и да получи. ГЯрннци 
път за възнаграждавано спореА 
труда, който постави Маркс, 
се отнася не само до отделно 
лице. но и ло цели групи, до 
цялото наше производство, ло 
всички производители. За то
па у пас ис винаги се държе
ше сметка. Беше един период 
когатю ие можеше ла се гле
да на това колко кой край да
ва. защото се знаеше, че няма 
шс навсякъде навици, кадри 
или нещо друго и трябваше ла 
се дава. Разбира се, развитите 
републики без възражения Да
ваха на неразвитите, но /това 
доста продължи и вече трябва 
да настоим всеки да доприна 
ея на общността според, своите 
максимални възможности. 
Инак хората ще се разочаро
ват, ще изгубят интерес да 
произвеждат повече и в ония 
краища, къдото производител 
ността па труда е по-голяма, 
а може да се стигне и до раз
лични форми на национална 
нетърпимост.

(Продължение от отр. 1)

Всички казваш, че ре
формата е необходима 

по б се Пак искаш 
да строят

явления

(3)
Към края на 1942 година в тръмекия край се разгръща

ше партизанското движение, благодарение аа помощта, която 
оказвала сръбските партизански отряди в Югоизточна Сърбия 
и създалата се свободна територия в района па Дърта Т(сява. 
През 1943 година сътрудничест вото между сръбските и бългдр 
ските партизани в този |р(айои укрепна още ловечеу Правеха се 
съвместни акции, помагаха си в оръжие и боеприпаси.

Тръмекият отряд, «ачело с известния 
мандир Славчо Трътгслпт, оказа огромно влотпито за (:азиггио 
иа партизанското двпжемие в България и за създаване 
Брезштшкля. Радомирския, Кюстендилския и други отряди.

Тръиасият отряд, както и Нпшавокпя. призоваваха бъл
гарските войници и техните семейства и по този начин до
принасяха за присъединяването иа цели войнишки части К'ьм 
партизанските отреди.

Трънскшгг отряд действу изаше и към Босилеградско и 
заедно с нашите отреди влияе ше за разгръщане «а движо- 
мието в тоя край. Българските фашисти си служеха с всич- 

средства да отстранят населението от Восотлеградйкил край 
от партизанското движение, като им казваха, че ако победи 
антифашисткия блок „сърбите оново щели да колят из Бъл
гарско”. Трънокия партизански отряд

заслуга за! обезяредяване си тази фашистка пропаганда.
В Партийния архив на София ое пази един (оригинален 
до гражданите и селяните от Воцилеградсжо, в който 'на

Ине трйбда да настоим пос
тепенно да увеличим дсоизпня 
фонд, който сега сме създали 

искаме стойността па ли 
игра ла бъде стабилна, а ис 
след една година курсът 
долара ла възлиза иа 1.800 и 
ли 2.000 динара. Ние пс мо
жем да задоволим и мдогого 
инвестиционни искания, макар 
чс за тях са нужни само ли
ша рс ки1 средст ва', за щото п те се 
га пмаме определени количест 
ма пари п обращешго. Лко сс 
гапшата емисия пари улелн- 
чим с 10 или 20 па сто ние за 
толкова процента щс девал- 
вираме динара. А това би се о 
трйзило твърде лошо върху 
провеждането па стопанската 
■реформа и вфрху стабилизи
рането па нашето стопанство.

партизански ко- ако
(па на

ки

обаче има значител
на

позив
твърде убедителен «рммн Се (говори за братското Оътрудни(- 
чество на сръбските и българските партизани и за мястото па 
бссилеградчани в НОВ.

НАРОДООСВОБОДМТЕЛНАТА ЮГОСЛАВСКА. АРМИЯ НА 
ТИТО ГЕРОЙСКИ СЕ БОРИ СРЕЩУ ОКУПАТОРА,..”

„Граждани и селяни от Восилепрадско
Българските фашисти ви лъжат ,че ако Англия победи 

ще се върне стара Югослашш, ще дойдат сърбите и ще колят 
из България. По този начин те се мъчат] да /създават у ма/с

Из дейността на организациите на ССРН 
е Лесковашка околияРазбира се, другари, покрай 

тези обективни, имаме ние и 
субективни слабости. На Ос
мия конгрес иа СЮК вече бе 
шо определен сегашния курс, 
макар че тогава не се говс<ре- 

за реформа. Има хора, кои 
то малко зачитат 
па Осмия конгрес, 
се до нашата икономка. Вси
чки казват, че рефогрмата е 
необходима, но затова все пак 
искат да строят това или оно

УшЬърждаЬаие на иодружнии,тие 

и клувоЬешеше
решенията
отнасящи Извънредните конференции 

в подружниците и местните со 
ганнзации на ССРН в Лескова 
шка околия бяха удобен слу
чай да се оцени едногодишна 

ва предприятие, или електроце та работа на тази най-масова 
нтрала. Точно е, че елактро- обществено-политическа 
централи са ни необходими и низания, която наброява над 
не трябва да им дадем предим 230.000 членове. На тези събра 
ство. Но има предприятия и ния се подигнаха немного въ- 
фабрики които не е т/жно се проси от интерес за най-ши- 
га да строим и които биха мо- Р°к кръг хора и станаха солил 
гли да сестроят мауко по-къс ни подготовки за Шестия кон 
но. Но все пак съществува стре врес на ССРН на Сърбия, 
меж те ла се стрят. Не мо На конференциите стана ду 
же. другари, да се провежда ма и за ролята на секциите 
рефгрма и същевременно да на ССРН, чийто брой напосле 
се влиза в нови инвестиции и дък чувстивително 
дългове, защото това ше преди 
звиква поскъпяване иа мате
риала на вътрешния пазар. А 
всяко поскъпяване на строи
телния и друг материал влияе 
върху бюджета и девалвация 
та на динара. Във всички на
ши републики има различни 
претензии, в някои повече в ня 
кои по-малко. Ние трябва да 
съгласуваме тези искания, за 
да може икономическото раз 
витие в републиките по-хаР-мо 
ннчяо да се развива в духа 
на братството и единството. В 
нашата икономика трябва ~да

общинските отбори на ССРН, 
заномарящат дейността на се 
циите. Сътрудничеството най- 
често се осъществява чрез по 
дружниците и заради това се е 
стинало до становището, че се 

орга- кциите не могат да разглеж
дат определени въпроси ако 
на техните събрания не прнсъ 
ствува болшинството от член
ството на дадена територия. 
Затова секциите често пъти са 
ое съвпадали с по дружниците.

От друга страна под р у жилни 
те на ССРН са направили кра 
чка напред и по отношение обо 
гатяването на съдържанието 
на работата. На заседанията 
са разглеждани много въпроси 
от непосредствен интерес за, 
гражданите. Обаче подружни 
пите най-често помагат кому 
наши въпроси като: построял 
ване и поправка на пътища и 
мостове, електрификация на 
селища и пр.. В последно вре
ме на тези събрания все по-че 
сто се .разглеждат и отделни 
въпроси от областта на здраве 
опазването и социалната поли 
тика. просветата, хишената, о * 
бразованието на гражданите, 
снабдяването, мерките за по
добрение на селското стопан
ство и тн. Това До голяма сте 
пен догрпнесе щото тази орга 
низания да стане авторитетна 
сред гражданите и вече създа 
ва убеждение че чрез нея мо
гат да осществяват своите ин 
тереси.
Обаче много въпроси, предло
жения и искания' които праж 
данитн поставят на събрания 
та иа подружниците на ССРН

намалява. 
Преди годииа-две имаше 630 а 
сега 433, т. е. 196 секции по-ма 
лко. На практика се оказа, че 
някои секции били формира
ни в по/ нужниците без да има 
условия за тяхната работа, ни 
то пък е същуствувала необхо 
димост за тях. Тъкмо заради

Партизани от Трънския отряд Е акция

омраза и страх от югославските народи и специално о~ съоби- 
те. Верно е. че управляющата влеикосърбска клика в бивша 
Югославия потискаше и грабеше на/рода. Но тя грабеше и по
тискаше и 1Сзоя собствен народ. През тяхното господство и 
сръбският ;народ пъшкаше под (гнета на терора! и глада1. В 
югославските затвори, наред е берящите се за национална сво
бода лежаха и .стотици из най-добрите сръбски синове затуй, 
че се бореха за (правата и свободата на своя народ, против 
краля и всички нцродаи изедници.

Днес сръбския народ участвува рамо до рамо с остана
лите югославски народи под ръководството на Тито в борбата 
за' изгонвани на ,окупаторите германци и българи. Но те се 
борят за нова), демократична Югославия, без краля и неговата 
тайфа, без народните изедници за Югославия, в която няма 
да има; господстващи и угнетени народи, в която народите ще 
участвуват доброволно и с равни права.

Народоосвсбодителната югославска армия на Тито ге
ройски сс бори срещу окупатора, едновременно се бори и (про
тив вътрешните врагоЕе на народа — Дража Михайлович. Не
ди ч, Льотич. пазиатия вам Коста Печаяац и други, които в ми
налото мъчеха народа1*, а сега ръка за ръка с германците! пре
следват партизаните и се канят отново да яхнат своя народ, 
вас м останашие югославски 'народи, да смучат кръвта им. Но 
малко техни банди бяха разбити и наказани достойно от пар
тизаните. Триста хилядна регулярна арфия на Тито и много- 
бройките партизански ортяди, които кръстостват- надлъж и 
напшр Югославия, които владеят 2/3 от нейната територия, са 
пълна гаранция, че няма да се върне вече времето на робство 
и грабеж. Югославските партизани, действащи по вашия край. 
безпощадно чистят вражеските банди и други народни преда(- 
тели и мъчители. Не от фашистка България, а от нова Тито- 
ва Югославия и от дружката борба на югославските и българ
ските партизани ще дойде и вашето освобождение.

Кои са тези, които ви пл ашат със сърбите? Те са които 
вече двадесет и пет години колят и .бесят българския народ. 
Същите те Кирил Д. Христов, Цанков, които само през 1923—- 
1925 година изклаха 25.000 българешг граждани, борещи се за 
правата и свободите на своя народ. От тогава до днес те на 
прекъснато проливат скъпа народна кръв. В последните годи
ни разстреляха и обесиха нови хиляди народни синове, офи- 
цери, войници, работници, селяни и интелегенти само за| това, 

подържат политиката «а( съюз с Гррмания, носеща 
неминуема катастрофа за Бълтария.

Плашейки ви със сърбите, те ограбват вашия хляб. 
на. добитък и др. мобилизират мъжете ви и ги пращат ДА СЕ 
ПОРЯТ СРЕЩУ ЮГОСЛАВСКИТЕ И ГРЪЦКИ НАРОДИ и 
срещу българските партизани, срещу Англия и Америка а И 
срещу "Червената армия. По какво се различават българските 
народни изедници от сръбските ? По нищо. И едните и другите 
държат своите народи в робство и врак, насъскват един оре-, 
ЩУ други, за „ца могат по лесно да живеят на техния гръб. За
това борбата на югославския н арод е и ваша и на целия бъл- 

• гарски народ. Борейки се срещу германските фаши-стги и тех
ните атентат на балкаяите, тогаелавакитЬ партизани подпома
гат пряко освобождението на българския народ от фашистко 

: иго:

това не са могли Аа се утв-ьр 
лят като форма за мобилизи
ране на гражданите по опре
делени въпроси, но се превър 
нали в секретариати на мест
ните оранизапии.

Също така се оказа, че и 
местните организации, дори и

Зв°"чи Извъпредна конференция 
стната оргапизацня на ССРН

па ме-

В началото на месеца1 в Звон 
ци се проведе извънредна кон 
ференция на местната органи
зация на СОРН на която пок
рай делегатите от подружющи 
те присъсгвува и съюзният на 
роден представител Радош Йо 
ванович — Селя. членът на ИО 
на ССРН в Ниш Миодраг Джу 
кич и председателят на Общия 
юкия отбор на ССРН в Бабуш- 
ница Никола’ Стоилкович. Кон 
ференцията обсъди досегашна
та работа на мротната организа 
ция и предстоящите задачи на 
месната организация. Предло
жени бяха и кандидати за деле 
га/ги на конгреса на ССРН на 
Сърбия и ССРНЮ.

В доклада за досегашната ра 
бота на местната организация, 
който изнесе Петър Раите лов, 
председател на организацията 
се изтъква1 активността па чле 
новете на ССРН в идеолоптчес 
ко-политическата работа .както 
и крупните успехи в комунал
ните акции, на първо място в 
електрификацията на селата, 
построяаването на пътища и 

г други комунални обекти. В от 
чета се посочва, че земеделска 
та кооперация недостатъчно вн 
имаяие обръща на селското сто 
панство и все още се държи за 
търговията като най-лек път 
за осъществяване на печалби. 
В отчета се изтъква активната 
работа на подружниците г*а

ССРН в Нашутшоовица, Ясенов 
дел. како и примерите на недо 
статъчна активност, 
проявили подружниците в Пре 
сека. Берин Извор и др. -

В доклада за предстоящите ^а останали без отговор или
пък се дават нереални обеща
ния, че например ще се пос
трои училище или нацрави 
път, макар и да се знае, че ня 
ма средства. В последно вре
ме такива слабости няма нно 
го, докато в общинските ,отбо 
ри продължава да живее пра 
ктиката цредложенията и ис
канията на гражданите да се 
събират и разглеждат, а след 
това да се дават конкретни от 

гово- овори. •
На конференциите стана ду 

ма и за клубовете в организа 
циите на ССРН, коит0 развихя 
широка дейност и станаха къ 
тове в които хората всекидяе 
вно се събират и договарят. 
В Лесковеп. например, има ня 
колко клубове. Най-видии ре
зултати забележи клубът на 
II местна сузанизация на ССРН 
който се превърна в културен 
център на тази част в грала и 
стана твърде популярен. Него 
вата дейност върви по посока 
на приближаване на култура 
та към по-широк кръг от хо
ра. а помещенията а клуба е- 
жедневно са пълня с хор*.

*. В.

която са

задачи на) местната организа
ция се изтъква, че ССРН тряб 
ва да бъде не само изразител, 
■но и активен фактор в провеж 
дапето на 
мерки. ГХодчерава се също така, 

занапред ще е необходимо 
сътрудничеството на Пиротска, 
Димитровградска и Белопалаиа 
чка общини за построяването 
на1 пътя Бабушшща — Звонци.

В разискванията СВЕТА РАН 
ГЕЛОВ от Нашушковица 
ри за електрификацията на се 
лото

новите стопански
че

като подчерта, че някои 
органи на Общинската ещушци 
на протакат работите около пое 
трояването на трансформатора 
вече цяла година.

че те не

въл- ТОМА ТОМОВ, агроном в Зе 
меделската кооперация говори 
за необходимостта от мелиора
ция на пасищата като подчер
та. че тази мярка може да съ- 
действува! да се подобри живот 
новъдството.

На края извънредната конФе 
ренция ка местната организа
ция бе поздравена от РАДОШ 
ЙОВАНОВИЧ. МИОДРАГ ДЖУ 
КИЧ И НИКОЛА СТОИЛКО- 

М. Апдрсввп-ч

:

вич.
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Сесия на общинската 

Димитровград
Съвещание на копфекционерише 
ош Южна Сърбия в Нишскупщина

в
САМО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

ОСИГУРЯВА УСПЕШЕН ИЗНОС
Селските имоти йод защита на местните общности

На1 1 ноември в Димитровград 
се пгсседе редовна телмп мерки за събирането на 

данъците, тъй 
ята се банят 

На сесията бе
т;? за организиране

сесия на 
Общинската'скупщина. Скутци 
ната прие решение за измене
ние и допълнение на общински 
я бюджет за 1965

те. ястолкото се 
тооте им да бъдат пазени от 
ския пазач, а не от техни соб 
'тгвсс-ш пазачи.

Във връзка

На 4 ноември т. г. в Околи 
йската стопанска камара в 
Ниш представителите на пред 
приятия за конфекциониране 
на метражни стоки от Нишка 
и Лесковашка околия провело 
ха съвещание, на което бяха 
разледани възможностите ,за 
установяване на делово сътру 
дничество в износа. Със задо 
волство може да се констати 

че ръководителите на

съгласят имо 
пол

се сдружат стойността на про 
пзведенията е 10 милиарди ди 
нара и всеки изизОсител щетря 
бва сериозно да схвана стре 
межите на така организирани 
те конф-акционери да изнасят 
своите стоки. Именно затова, 
защото бяха разединени пред 
ставител-ите на износните пр>е 
дгтриятия по-радушно работе
ха с предприятията на едро в 
износа, без оглед на това, че 
качеството на техните произ
ведения не е по-добро от ония 
които '.произвеждат малките 
конфекции.

На съвеш.анието бе опреде
лена ггрупа специалисти, която 
в най-кратък срок ще израбо 
ти необходимите ) анализи и 
документация въз основа на 
което, в рамките на износа, 
ще се определи на всяко пред 
) РИятне какво ще произвеж
да, т. е. да пристъпи към спе 
анализирано производство .Гру 
пата ще изработи и проектодо 
говора, който ще бъле нгаедс-

като постьпленм 
значително.

прието реше- 
__ на служба
ащкта на селскостопански те имоти, която 

те ст кражби и

година, раз
гледа положението гта! стопан
ството през изтеклите девет 
сеца и прие някои и други ре
шения, между които за органи 
зиррне на служба за защита на 
селските имоти, за! одобряване 
на ценоразписа за

е пазенето на и- 
моигге са дадени и Размерите 
на наказванията за неспазване 
•ьа 'Разпоредбите. Така на при 
мер до 20 хилади се определя 
наказание на лице, което хвър 
ля или разтоварва на чужда ни 
Еа или ливада камъни, и др. 
материали, което руши чужда 
ограда, знак на колиба 
Същото наказание

в а
да пози имоти 

нанасяне на до 
уги щети. В сшенмсто се уточ 
мават забралите. ЗгЛ.ранхва с~ 
правене на щети при прокарва 
нс на дооптъка с полето без па 
-ач или на мзлзлегно лице, не 
^-е позволява премт ггавгае пеш 
ксщ с кола 1.-л.и със добитък 
П1. ез чужди сбр Изстени 
рлаботвасми

ме

услугите на 
комуналното предприятие „Ус
луга" е Димитровград и др.

Изменението на бюджета за 
1965 годила всъщност

Ра,
„Първи май" от Пирот, „Свобо 
да" от Враня, „Джуро Са лай',1 
от Лесковац, конфекцията 
„Ниш" от Ниш, „Свобода" от 
Димитровград, „7-юли" от Куц 
шумлия и „Морава" от Алек- 
сииац бяха единодуши по отно 
шепне тясното сътрудничест
во в износа.

По всичко личи, че два мо
мента са решаващи за тясно 
то делово сътрудничество и 
неговото задълбочаване по по-

и гьр, 
важи и за 

• лице което преминава пеша. с 
кола или с добитък през чуж 
би обработени имоти и 
Разхвърля кръстци, купени се 
но или камари на чужд имот. 
До 10 хиляди

или об 
имоти, хвърляне не съкра-

което

ще се наказват 
лица, които оставят добитъка’ 
сам или «а малки дена. 
прокарват добитък край полски 
имоти като правят щети. които 
прекопават или заравят полс
ки пътеки, канали и ендеци на 
чужди имоти и крито нанасят 
вреда или .присвояват 
плодове-овощия, зеленчуци, дъ 
рвета и под.

които

сока на интеграцията.
Първо, вкючването в светов 

ното разделение на труда в 
този отрасълл изисква необхо 
дим асортимент и качество на 
произведенията, които ^пред
приятията от! Южна Сърбия м0 
гат да задоволят чрез разделе 
ние на трула усъвъършенству 
вана на технологическия про
пее, чрез увеличение на гутоиз 
волителнсотта на труда, подоб 
ряване на техническата обору 
деност съвместно. Досегашни 
то опити показват, че малко 
гредприятия могат сами да се 
появят като успешни конкуре 
нтн на чуждестранния пазар. 
Второ, когато всичките седем

чужди
тавен на органите на самоуп 
равлението на всяка трудова 
организация.

За да могат работите да те 
кат организирано и по-леко, 
предприятията ще имат 
местна фирма и представител 
ство в Белград.

В близко бъдеще сдружени
те предприятията ще пристъп 
ят към съгласуване на ггроиз 
водствените планове, техн<>ло- 
пгческите прюнеси и мощнос
тите за по-добро включване на 
родния пазар.

На сесията бе разгледало по
ложението на стопанските ор
ганизации след деветмесечието. 
Кожталира се. че димитровгра 
доките стопански 
имат значителен успех в рабо
тата си. но в пласимента иа сто 
ките има известно- задържане, 
което в по-нататъшния период 
трябва да бъде разрешено бла 
гополучно. Касае се до някои 
Есе още незначителни натруп
вания на стоки.

съв-
организации

Димитровград
Шаване на същия ~а около 7 
милиона динара, наложило се 
след намаляване размерите на 
облаганията върху личните до 
ходи. Обаче и при такова сък
ращаване има условия да бъдат 
задоволени нуждите на комуна 
та и службите при нея. Фондът 
на учебното дело например ще 
разполага с около 165 милиона 
динара, което ще е достатъчно 
Ьа обезпечаване на нормална 
дейност ка училищата и за по 
вишение на заплатите на ггрос 
ветните работенщи с 12 на сто 
от 1 август т. г. При това на се 
сията бе дадена препоръка уп 
разителнилт съвет на фонда да 
изнамери средства за увелича 
ране заплатите на гимназиал
ните учители над това равни
ще. Други по-същестЕни изме
нения в бюджета няма. Мате
риалните разходи например за 
държат предишните си разме 
ри, но се препоръчва копитало 
вложени ята да бъдат принизе 
•да до крайна степен, а иконо 
миите да бъдат ползвани възмо 
жно повече.

Във връзка] с постъпленията 
на приходите от данъка и дру
ги искания на общинската каса 
бе констатирано, че е иесбходи 
аго да бъдат предприети реши-

ли разтоварване на чужд имот 
на камък, пръст или други ма
териали. забранява се да се ра 
зтурят или рушат чужди юръ 
сци, купи на сено. камари и др., 
а също и огради и знаци на ко 
либи. Също се забранява пре- 
копавг.не заравяне на сеи- 
тбени площи, на полски пъ
тища, насипи, ендеци или кана 
ли на чужди имоти.

В решението се казва, че за 
пазенето на имотите се грижи 
полски пазач, когото приема на 
работа Съветът на местната об 
щност. а плащането му се обе 
зпечаьа в пари или в натура. 
Освен това на полския пазач 
следЕа награда и за хванат в 
Щета добитък която възлиза 
за овца например 100 динара до 
10 хванати озце по 50 динара, 
ако броят надминава 10 глави. 
За едър добитък до две глави 
се плаща 500 динара, а1 над то 
ва число по 200 динара от гла 
ва. В решението е уточнена и 
процедурата на пазенето на1 хва 
натия е чужд имот добитък.

Средствата! за плащане на па 
зача се обезпечават от самите 
селски степани, които плащат 
за пазенето на' имотите опреде 
тена сума. В плащането на па 
зача участвуват и кооггерации-

М. Б.м. н.

Защо Божичани мигрират
Седях в канцеларията на Лю 

бен Величков, секретар на Об
щинския комитет на СКС Вла- 
аина)—Октруглица. Като дългото 
дишен обществено-политически 
работник той добре познава про 
блемите в тази община. Ичгтере 
суваше ме защо божичани ма
сово мигрират.

— Безсъмнено това е сложен, 
но интрересен въпрос Божича
ни започнаха да се преселват 
след последната война, а през 
последните няколко години пре
селването още повече се заси
ли. Ако търсиш изключително 
срроителоко село в Лесковашка 
околия — Божица е първа. Мм 
сля, че това е основната причи 
на за миграцията. В няколко ма 
хали еа останали само старци
те. Пък в Дарковци, Могила, 
Гойкова, в някогашните най-го- 
леми махали са! останали само 
по няколко семейства’. Жителите 
на тези махали ще срещнете в 
Ниш, Блцрад, Принципа. къдет0 
се строи.

Еите на животновъдството. И- 
кономмческага сметка на божи
чани е в печалбата, но тя също 
може да бъде и в животнозод- 
ствогго. Кооперацията е тази, ко 
ято трябва да възвърне доверие 
то на хората в земята. Обаче до 
сегашната пасивност на коопе
рацията в значителна степен до 
пренесе за миграцията на пасе 
лението. И в новите условия на 
стопанисване положението не се 
подобряла. Преди реформата 
кооперацията изкупуваше доби 
тъка по 300 динара килограм, а 
сега по 200, 250 динара. При то 
ва положение не може и дума 
да става за стимул, който ще 
спре миграцията.

Това най-добре илюстрират 
думите на един млад строител, 
който срещнах в селото.

— Що се преселя тази есен. 
Виждам, че поминъка в селото 
е труден. Добивите от имота не 
ми обезпечват добър и удобен 
живот, А аса то строител дневно 
имам по 4.000 динара. Това е до 
статъчно за мене и моето оемей

приятие където да не се намери 
някои строител от това села. Но 
заемат ли се веднъж, те повече 
не се връщат назад. Преселват 
се напълно и си създават ново 
семейство. Там намират по-доб 
ри условия за живот. Техният 
девиз е ясен: „По-добре на град, 
отколкото на село. понеже и в 
селото живеят главно от прихо 
дите е строителството.” После
диците от миграцията се чувст 
вуват. Днес в Божица 50% от 
земята стои необработена, а има 
площи, които са годни за про
изводство гга овес и картофи. 
Собствениците на тези имоти не 
ги дават на никого. Плащат да
нъка и задържат правото на соб 
ственост върху тях.

Поставя се въпроса какво мо
же да задържи божичани от ми 
грацията. Отговора е известе н 
само ако се създадат добри ус
ловия за живот в селото. В то 
ва1 що има успех ако се засили 
ииггензифнкацията на селскосто 
папското производство. Услови
ята за целта са налице. Простор 
шггс божички пасища са нсиз-

Директори и конкурси
Божичани са известни строи 

тели. Радушно ги приемат пахгторвечщията на Общинската 
скупщина — този конкурс бс 
обнародват г.

Писахме и преди за провеж
дането на конкурсите и за няко 
и директори босилеградските пр 
едприятия. Според състоянието 
на нещата пак има нужда да’ се 
каже нещо по този повод.

.Известно е настолни сто за смя 
ната' ка неподготвените ръковод 
ни кадри в стопанството. И с 
това всички оа съгласни. Това 
е в духа на новите стопански 
мерки.

Но в провеждането им ое сти 
га до редица трудности.

Първо управникът на земедел 
ската кооперация в Горна Лиси 
на направи опит да гцровали то
ва решение, но по-късно се от 
каза, В „Слога”. „Услуга” и 
,.Кин-Стан” все още тази рабо
та не е завършена.

В „Слога” след дълги разиск 
вания се проведе и референдум. 
С 10:6 колективът гга предприя- 
гието изгласува сменяваното гга 
директора.

И трудовите колективи в „У е 
луга”, в кооперацията в Горна 
Лисича се съгласиха! да се про
мени ръководството им. В „Кии- 
Отап” също.

В „Кин-Стаи” дълго се чака
ше с сУнгвявапето па конкурса 
и дневния печат. Вдва олед ии-

сякъдс в страната. Няма пред- ползвашата възможност за раз-ство.

**»

А сега да логлоднем другата 
сгпрапа на въпроса.

Локато с месеци разтакаме пъ 
гтроса около промяната тга иелод 
готвените ръководни кадри — 
двама свършени икономисти си 
стоят без работа. Общинската 
скут ципа намери, че тези хооа 
ше са необходими на комуната 
и няколко месеца ги заплаща, 
без да са заети и» работа.

Значи
трудно се решават да отстъпят 
местата тга квалифицирани е 
кадри.

щ Щт
: ,у •, А- *<■ .щг . -- ■

псм
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-

неквалифицираните

»»*

Непазбираем.а е тази съпроти 
ва. На всички хора, които ще 
напуснат дирстогорокмте кресла 
в Босилеград е обезпечена ра
бота. И няма защо да се опъ
ват.

Вггрочем, време е да отстъпят 
място ня ло-опособиите. Иначе 
— защо ни са тия кадри, п ко 
ито обществото плота толтгопа 
големи средстпа? БОЖИЦА



„БРАТСТВО^

4
в г.миловско ПОЛЕ

г^/П&СГГВ&НЗ МАШИНИТЕ НАДДЕЛЯВА! СУШАТА
доверието им ще спечали и, к» 
гато нагледно видят какви ус 
пехи бележим.

Разговорът се кла- Към нае 
приближаваше верижният три 
ктс(о, ръководен от тракторно 
та Симеон. За момент агроном 
ът Ангел се приближи и зая* 
чяаха някакъв договор. Изпод 
звах момента да ги фотогра
фирам.

— Изобщо, много дооре се 
разбирам с трактористите, х« 
рата. Борбата пи със сушата, 

сближи. Трудно е, 
подават. Ане

оре. Къртят се буни. А-но се
ла машините и тях надделя
ват. Истина, производството 
ще бъде по-скъпо, но налага 
се. Затруднения има и от АР У 
ги страни — досега поотлелни- 
тс комплекси са изоравани на 
ниви. Няма данни с какви по

В ад-

Изтичат последните дни па 
есенна сеидба. А хората още 
бразда не са пуснали. Суша. 
Свиване на рамене — няма шо, 
ще се чака! Месени наред зе 

цьржи слънце. Препече я 
и превърна ц пепел.

Ала локато частните селско 
стопански производители ча
кат, п кооперативните 
привършват оранта. Ръмжещи 
трактори оставят слсд себе си 
последни бразди. Така е и в 
блоковете на земеделската ко 
операция „Побола" в Смилов- 
ци ...

Тук от отдавна кипи ожес 
точена борба със сушата. На 
крак са и хоРата, н машини
те. При най-трудни условия 
оранта на спира. Време за ча 
кане «яма.

Младият 
Ангел Васон почти цял ден е 
па полето.

— Някак по-сигурно ми с, 
когато наблюдавам със свои 
очи. Пък и мястото па агроно 
ма е сред полето. Истина има 
работа и за в канцеларията, 
но тя може и ла почака. Сега 
е важно тук, полето — започ 
па разказа си той.

Досега сме поорали около 
60 до 70 хектара. От тях 30 хе 
ктара са напълно готови за се 
идба. Ще почакаме още малко 
и няма ли Лъ>кд, ще засява
ме. ще засеем „безостая", ви 
соколобивна пшеница.

След туй, разговорът поте 
че съвсем непринудено. Млад 
ият агроном заразправя с бол 
ка, сякаш говори за нещо Зли 
зко, мило:

— Сам виждаш колко труд

ВСИЧКО Е ПО ЗАКОНА. НО • • •
мята

пие, че изборът с добре напра
вен. Действително, кандидатът 
е бил един и алтернатива няма, 
но в предприятието, като че ли 
се питат, да ли да се отипонди- 
ра човек, който не дава гаран
ции че ще отговори ига задачи
те, за конто се подготвя. Кога
то вече е така. дали е трябвало 
да се приключи конкурсът.

В предприятието считат, че в 
случая са вплетени и влияния, 
и интереси. Чува се, че завеж
дай! общия сектор п комбината, 
сигнализирал на своя шурей (е- 
дшгствештя кандидат) да пода
де молба за' стипендия и че пред 
Управителният отбор предпо
чел формално-правната страна 
на въпроса пред интересите на 
предприятието. Под натиска! на 
това Управителният ртбоР за 
бранил най-съществените мо
менти а приемането на канди
дата. а по всичко личи, че липс 
ват данни за работата па кииди 
дата в обществено-политически 
те организации. Защото бъде
щият кадровик се стилендира, 
покрай другото, и за бъдещ сек 
ретар на фабричния комитет на' 
СКС.

От формална страна всичко е 
наред, но дали трябва за кадро 
вик да' се стипендцра човек, кой 
то е променил няколко факул- 
тута? Вероятно зарад отговора 
на този въпрос договорът за сти 
пендирапе е още неподписан.

Прди известно време каучуко 
вия комбинат ,,Димитровград” 
обяви конкурс за един стипен
диант в кадрово училище. Обя 
виха конкурс, защото добър и 
способен кадровик е нужен па 
предприятието, което осъгцеств 
ява над 2 милиарда съвкупен 
доход и заема! почти 500 работ- 
1ШЦИ. Хората мислят за всичко, 
па и за значението на общест
вено-политическата работа за 
укрепване организираното съз
нание и високата производител 
ност. За такава работа трудови
ят колектив и органите иа само 
управлението са предвидели да 
ртипендират човек, който ще се 
занимава с политическа! работа. 
Затова и последва конкурсът 
за стипендиране на бъдещ кад 
ровик.

От законна страна всичко е 
наред конкурсът е обявен с оп 
ределен срок. разгледан е в за 
конния срок и е приет единстве 
ният кандидат, който подал мол 
ба за стипендия. Всичко мина
ло през всички одагйни. задъл
жени да разглеждат и решават 
по молбите на кандидатите. На 
правен е и договор, който още 
стои на директоровата! маса не 
подписан. И дали ще бъде под
писан?

Струва ни се, че и в органите 
на управата и на самоуправле 
нието не съществува убежде-

върхнини разполагаме, 
мииистрадията постоянно са 
се сменявал и. И никой не

точност ла каже колко 
са поотдолни комллек 

Може лд сс рече, че сега 
нивите. Изора

ниви МО

же с 
големи
сп. сякаш ни 

но и те не се
изорват и ло 4 ха,

ком пл ексирам е 
ваме синори, търници ...

Освен това. яви се недоимък 
па трактористи. Опитахме се 
да въЧ^лем смени, 
жмтс-Ч рактористи сс оказаха 
слаби. Нямат опит а условия 
та са извънредно трудни. Ста 

трактористи сс съгласи

в завивно
симост от земята • • •

След туй, отново в очите му 
цъфна пламъчето на някакви 
далечна, отдавнашна мечта.

— Съжалявай само, че ня- 
повечко опит в това по-~

по млалс-

мам
ле. Земята трябва да се позна 
ва, за да се прилагат ония ме 

които най-много ще я ку

ппжеиер-агропом рите
ха да работят с удължено ра 
ботно време. От седем сутрин 
та до шест вечер. Намерих ра 
збирателство срел тях. Дово
лен съм. Особено от Симеон 
Ставров. Той сре с верижния

ски.
лтивизират. Съжалявам и за 

че нямам почти никаквитова,
време да чета. Иска ми се о-

Митко „хаджията 64

Разораване на целина— Какво си купихте на Близ 
кия изток?

— Само една китара. Имат ху 
баЕИ инструменти. Иначе пари 
имахме достатъчно. Във всяка 
страна ни даваха пътни и днев

Осамдесет дни Димитър Го- 
неЕ—Митко, Боян Зарев и Боян 
Янев преведоха на път по стра 
ните ка Близкия изток. С рей
совете на „Весна кобила те -из
минаха повече от 6,000 киломе 
тра. превезоха 80 туристи и до 
несоха на предприятието чиста 
печалба от над 3 милиона ди
нара . _ .

Неотдавна те се завърнаха. 
Говорихме с Митко ,.хаджията”, 
за впечатленията му от пъту
ването по Близкия изток. Така 
агу викат, защото посетил дроба 
на Исус Христос” . . .
' Отначало Митко настоява 
ше да разтоварим с другите шо 
фьори:

— По-добре говорете с тях. 
Те са по-млади. Повече са видя 
ли...

Анкара... Навлязохме в преде 
ли. където владее голяма горе- 
щина*. Денем едва понасяхме 
силната жега. Посетихме Алеп 
в Сирия. Ам|а!н (Йордан), Да
маск в Сирия... Дамаск е голям 
и красив град. Почти всички у- 
лици се преврнати в търговски 
площадки. Търгува се на всяка 
крачка. Тук могат да се видят 
и много хора. търговци от бал
канските страни — Югославия. 
България и др.

— Най-интересно ни беше в 
Йерусалим. В този град всеки 
втори човек е чужденец. Чуж- 
дегдранните ти исти се трупат 
на река Йордан. Бях чувал са
мо в приказките за ,.светата” 
река Йордан и за! гроба на Истс 
Христос...

— Ето. с пътниците и аз посе 
тих гроба му... Получих и една 
грамота. Дават на всички чуж- 
деци които посетят това място. 
Заовя сега ми викат ,,хаджия”.

— Кой град най-много ви ха
реса?

— Най-много ни хареса Бей
рут. Това е голям и жив град. 
Само на летището в Бейрут на 
Есеки 15 минути кацва по един 
самолет, йначе има голямо дви 
жение и пъстър овят.

— Имахте ли дефекти и оста 
наха ли доволни пътниците?

— Имахме щастие, че минах
ме без големи дефекти. Пътни 
ците останаха много доволни от 
нас. Нощем возехме, а денем пре 
стоявахме по градовете, така че 
те имаха възможност да) видят 
повече....

ще много да уча. Но, нали ви 
ждаш . ..

Виждах. Пред мен стоеше 
не абстрактен мечтател, а пра 
ктик, уверен в хората, маши
ните, науката, грактиката . ■. -

— Ще приложим пълни аг 
ротехнически мерки — механж 
зация, изкуствен тср, ще за
сеем високодобивни сортове. 
Вярвам, че добивите ще бъ
дат високи. Но, все още, зави 
висим от небото. Няма ли дъ 
жд, ще закъснее поникването 
на пшеницата, чувствително 
ще се намали периодът, 
жен за растежа й...

Преди да напусна полето, по 
питах младия агроном, как ми 
нават младежките дни.

— Виждаш, в работата. Ня 
ма увеселения, няма оная пр* 
съща на младостта живост. 
Позаглъхнг(ло ©. Пък дневно 
изминавам и до 20 километра 
из къра. Особено ми е криво, 
че няма електричество. Тога
ва, може би, щеше ла бъде 
по-инак, понитересно. А така.

Извода си направих сам — 
оня, който с такова вяра и до 
верие говореше за надмощие 
то на машините, се съмнява
ше и губеше доверие въз въя 
можността да доведат най-сет 
не хората електричест|вото и 
в тоя край. А то им е нужно 
не само заради развлечение...

Но, това е отделен въпрос.
Стефан ;Ннколов\

трактор. Нали виждаш, разо 
раваме целина. А разораване 
на целина в такива условия е 
тройно по-трудно.

След туй в очите му изплу
ва далечна радост. Може би 
тя идваше -от мисълта, че ето 
тук, на родно поле, е първата 
му среща с практиката

— Целта ми е на практика 
та да покаже на хората, а ие 
с теория. Нашият човек е та 
къв, докаго не види с очи, не 
вярва ...

Използвах момента да го но 
питам как върви с кооперира 
нет0.

•ни, според цените в тези стра
ни. Общо от пътни взехме по 
200.Р00 динара..

— Имате ли желание пак да 
отидете в тия страни?

— Да. С голямо удоволствие 
отново бих еозил по страните на 
Близкия изток. Това са интера 
сни страни...

М. Андонов
ну-

К0Й ДЛ СЕ ГРИЖИ 
ЗА ПЪТНИЦИТЕ?

— В комплексно кооперира 
не със селскостопанските соб 
ствешщи имаме 46,5 ха, а в пр 
оизводстаено сътрудничество 
около 85 ха. Нишите хора, в то 
ва отношение, са по-особенп. 
Ползват последния

А после започна да ни разказ 
ва преживелиците си,

— Това е първото ми пътува 
не в чужбина. Много интересно 
беше. Още сг тръгването ни — 
до връщането — прекарахме до 
бре. От Скопие минахме през 
Кюстендил, Перник, София.И 
вече на втория ден от пътуване 
то ние се отзовахме пред врата 
та на Босфора. Рейсовете пре
карахме с шлепове... Чуден свят 
живее на Босфора и Дарданели 
те. Това са повече чужденци... 
В разкошни ресторанти от две 
те страни на пролива дененощ 
но шуми живот. В Цариград 
престояхме два дни. Много от 
нашите пътници—туристи се от 
биха при близки и познати...

— След това поехме за Цент
рална Турция Минахме през

На 3 октомври пътувах 
с рейса от Ниш за Босиле
град. Този рейс държи свръз 
ка с рейса от Лесковац и в 
Сурдг/лица става размяна па 
пътниците.

В Сурдулица пристигнахме 
обаче с извеспю закъснение 
(поради дефект) и клисурски 
ят рейс си заминал. Мнозина

момент, а 
предпазливо влизат в коопера 
тивнп връзки. Често упреци
те, конто отправят 

- на земеделската коопрация са 
неоснователни. Особено, кога
то става дума за обработване 
на земята, свързване на лого 
вори. Някак см не обичат да 
се чувствуват обвързани. Най- 
често се задоволяват да взе
мат изкуствена тор, семе, и 
то, веднага да си го плетят...

по адрес

пътници остаиаха в неизвест 
пост. Те имаха платени биле 
ти до Клисура, а нямаше с 
какво да пътуват.

Те решиха да продължат 
с този рейс до Власина кз 
то се надяваха че Това не значи, че и коопера 

цията не е имала свои греш 
ки и опущения. Но вярвам, че

клисурс* 
кият рейс ще ги чака край е 
зерото. Но и там го нямаше. 
Пет-жени с багаж в ръце
слязоха край Перииа бара
ка. А беше вече паднала дъл 
бока и мрачна ноемврийска 
нощ. До Клисура има още 
цели 12 километра. Място за

ПЛАТЕНИ СЪВЕТНИЦИ
От 1959 година до днес в Бо 

си радско са оснорзни 36 ми 
рови съвети. Години наред ми 
р шпте съвети изпълняват гру 
дната си задача. Измпреии са 
многр скарани семейства, спа 
сени ненужни разходи. Само 
в течение на изтеклата година 
мировите съвети в Босилегра- 
дско са разрешили положител 
но 853 „дела", а 15 са стигна 
ли до съда в Босилеград.

Много караници и дребни и 
натн за вода, пътища, полски 
щети и др. се решават по ми 
рен път.

Тази година обаче от Брес 
пиша и Горна Лисина приети 
гат вести, че членовете на ми

пренещуване в планината ня 
лз,. .

Хората от транспортното 
предприятие не проявиха о- 
собеиа загриженост за съд
бата на тези пътници ...

Ако към това добавим, че 
и продавачът па билети в 
Сурдулица Т>ошко Станко* 
вич издава билети, без да 
знае колко празни места има 
в рейсовете за Босилеград и 
Клисура — тогава картината 
може да стане ясна 
читател.

А хората„ които

ровите съвети си заплащали 
дневни разноски на „съдещи
те се“.

Недопустима е такава прак 
тика, без оглед на това, че 
членовете на мировите съвети 
често губеят време и пътуват 
до някои отдалечени от центри 
те места.

Работата в мировите Съвети 
е обществено-политическа ра
бота на село и не може да се 
заплаща. Работата на мирови 
те съвети трябва да помагат 
поАРУЖНИците и организации
те на Социалистическия съюз 
в тези села и Общинския съд 
в Босилеград.

на всеки

пътуват, 
почтено плащат и не са длъ 
жни да търпят подобен тор 
моз.

С тях до Близнил изток
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СРЕЩИ С ХОРАТАСЛУЧВА СЕ...

Бай Арса от Бански}>НЕКД ТИ ЗАПЛАТИ СВ. ПЕТЬРй
Десимир Арсенов от село Бребевница предал на кооперал 

циятя в Смиловци 102 литра овче м.гяко. Представителят, на' 
коонсрац1СЯ1 а, който изкупувал млякото, забележтил

на стопанина Арсенов, че е предал посоченото количество 
мляно, но забравил да го запише гт в главната кооперативна
книга.

Високо над Поганово, в една 
дълбока рътлина, сред редки ра 
отения и голи скали са накац 
нали къщите на' Клюцина маха 
ла. Студеното октомврийско ут 
ро лежи в планината и по пътя 
за Димитровград. На пръв пог
лед човек ще си помиели, 
малко-има смисъл в тази среда 
да се създават условия за жи 
вот. Но това впечатление ведна 
га изчезва, щом човек се наме 
ри в двора на жизнерадостния 
шестдесетгодишен стопанин Ар 
со Давидков, здрав ка]го дрян и 
пълен с жизнени радости. За не 
го и най-малките подробности са 
от значение — той знае да 
уреди живота...

редено. На стената виси транзис 
тор. На масата веднага се появи 
шише с ракия.

•— При вас няма суша, казвам. 
В Поганово думата 
преносно знамение 
ма ракия.

— Не е съвсем суша — казва 
усмихнат Горча.

Разговорът с тези чистосър
дечни хора тече 
леко. Дойде и жената на Арсо.
Поканих я с цигара. Малко ка 
призио погледа в Арсо. след то

Еземам и семе и изкуствени то 
рове... Вай Арсо чете вестници. 
Абонат е на „Братство”- Сигур
но чака и за него да пишат вест 
ииците, кагго за добър стопанин 
и животновъд. И ето, защо и да 

не пишем. Трудът трябва да се 
награди и така...

***

в книжка^
та

суша има 
когато няТези дни Арсенов дошъл е управата. па кооперацията в 

Смиловци да си вземе парите за предаденото мляко. Но'■каква 
била неговата изненада, когато му съобщили, че той- не е дос
тавил на кооперацията мляко. Уверен, че се касае за някаква 
грешка, т0и извадил своята книжка, попитал представителя 
па кооперацията, който изкупувал млякото п-рез това лято да, 
ли ай спомня, че той. наистина е предал мляко м отишъл лично 
при управителя па кооперацията. Представителят на коопера
цията заявил, че Арсенов наистина е предал толкова мляко но 
нд може да си спомни как се е стигнало до това да не бъде за
писан и в главната кооперативна книга. До за управата на 
кооперяцията не значило нищо дори и признанието на собствен 
кня им служител. След всички тези доказателства и дискусии 
пя Арсенов съобщили в кооперацията, че млякото , може да 
му заплати дамо св. Петър .

Няма да бъде излишно,

че

непринудено, Пътьом мисълта търсеше едно 
обяснение: през цялото време 
на краката ореща с Арсо ни
кой от домашните не каза оиито

си

— Ех, ех, ех! Цигарата ми до 
горя. Не струва... — вайкаше се 
бай-Арсо, показвайки 
в ръцете си. И когато запали ця 
ла наби калпака на челото, при 
тегна коженото палто и с лека 
походка се понесе към стадото 
овце, което се намираше в ово
щната градина. Замахвайки с то 
ятата си той бързо 
стадото за снимка.

— Добре ли е така? — 
той и прехвърли тоягата 
рамо.

— Добре. И апаратът щракна. 
Още една снимка. Сега след ста 
до-то. А след това пред обектива 
застана! цялото му смеейство. За 
що ли след всичко това бай Ар 
со беше ‘толкова доволен? За 
пръв път на негова земя, ето и 
него някой ще го фотографира, 
такъв, какъвто е. Сърдечно здоа 
висване за щастлив път до Ди 
митровград.

ако накрая, споменем че Арсе
нов е млад селскостопански производител, един Между 
то ония, които са се ориентирали, да останат на село и който 
приема с пълно доверие всички пови начинания в селското. 
стопанство, които досега поне е имал пълно доверие в коопери 
райето и производственото сътрудничество с кооперацията.

Обаче понякога, както и в шаха, е достатъчен само един 
погрешен ход, и мача е загубен. В случая загубата е много по-1 
голяма, — доверието труд1со се спечелва, по още по-трудно се 
възвъргца. ^

угарката
малко-

,,докара"

Д. каза
през

СТРОИ СЕ ПЪТЯТ 

РАДЕЙНА — КОЗАРИЦА
Бай Арсо сред своето богатствоСтроежът на пътя Радейна 

— Козарица продължава. Нео 
тдавна гражданите на Гуленов 
ци завършиха построяването 
яа своя участък на дължина 
от 320 метра. В течение е ак
цията на гражданите от Висо 
Ч.КИ Одоровци, чиито участък 
е Дълъг 640 метра.

Построяването на пътя е зат 
руднено от сушата, тъй като 
нужната вода за заливане 
преди валянето се докарва с 
коли. Гуленовчани изтъхнаха, 
че и интересът на някои граж

дани, какъвто е случаят с те 
хния отборник, 
завеждащия, местното самооб 
лагане, е съвсем слаб

Остават, Да се построят още 
участъците на Пъртопопинци 
н Смиловшг, но с

•магазгшер и
дума на друг, а всичко беше ре 
жирано с невидима1 ръка. Изгле 
жда всеки знае какво трябва в 
даден момент да направи, вол 
но и съзнателно.

Любопитството е пак в опре 
делени граници — точно колко- 
то трябва... Хармонията на едно 
партиархалио семейство е запа
зила душата си. По-старата вну 
чка се представи — Мара — как 
то е модерно за девойките от 
града да се представят, а1 това 
никой в този дом не взе за зло. 
Бай Арсо е този който със своя 
та доброта и умение 
обединява желанията на млади
те с традицията на семейството.

Милош БАКИЧ

ва нас — в недоумение е.
— Запалете, никой няма да ви 

упрекне, казах. Тя се засмя за
пали цигарата и потегли с пъл 
ни гърди тютюневия дим. След 
това напусна стаята със ссгаха 
си щом тя донесе ширенето.

Разговаряме свободно, за всич 
ко по малко. За! техния живот 
и работата говори ту Арса, ту 
Горча. Горча най-много говори 
за овцете! Това к[у е зядълже-

— Снимки да ни изпратите. 
Недей да забравите! — викна 
ни бай Арса.оглед на то 

ва. че няма кой да работи на 
каменотроше.нката^ 
ци още не е сдробило камъка.

Построяване го

Смилов- ***

През ниската порта влязохме 
в просторното дворище. Опаса
но отвсякъде със стена. На стъ
палата -ни посрещна внучката 
му Зора. Тя ни увдоми. че тех 
ните са си у дома. Поправят не 
що. Белосват...

Чакаме.
От къщата изтича снахата, на 

мести забрадката, след нея изле 
зе свекървата, която се оправя 
ше нещо, като че искаше да ка 
же „сигурно е добре вече”... По
здравиха ни с добре дошли и ве 
днага ни обясниха, че Горчо е 
нещо зает. Старите жени се от
теглиха в къщата.

— Тук гост не се посреща то 
ку така Всичко трябва! да бъде 
на място — казва приятелят ми.

В двора се гизди пуйка меж
ду десетината кокошки. Три пра 
сета рият по двора. По всичко 
личи. че къщата е в ръцете на 
добър стопанин. На стълбището 
се показва Арса, а след него Гор 
ча. Сърдечно се ръкуват с нас 
и влизаме в къщата. Те са1 уред 
ни —първи знаци на гостопри
емството. В стаята е всичко под

на пътя, как 
то изтъкнаха на строежа, ще 
продължи до 15 ноември.

Акцията се 
местно самооблагане.

провежда чрез
ние в къщата1, и него сам си е 
избрал. Миналата 
дал най-добрия си кон в Дими 
тровград за 160.000 динара. Тази 
година купил кобила, за която 
му дават 200.000 динара. Но в 
това затънтено село не може без 
кон. Тази година засадили 15.000 
стръка 
нищо

година про-Ст. Н.
успешно

ТЮТ1С1Н. От царевицата

я,
ДАЛИ НЕ МОЖЕМ 

БЕЗ „ТИТАН“...

не станало, а получили 
пшеница' около 3,500 килогпама. 
Семе им дала кооперацията —
за един килограм 
семе, килограм и половина мер 
кантилна. Сено имат достатъч
но — за 55 овце, два вола. кра
ва и две гонета. Добитъка се па 
зи в уреден, хигиеничен обор.

Докато беседвахме се показа 
и дъщерята- По изгледа веднага 
се познава, че е по-стара сестра 
на онай. която ни посрещна в 
двора. Красива е и достойнстве 
на. С умерена свобода ни пода 
де ръка и се представи:

—- Мара — и смиреният пог
лед се скри под дългите мигли. 
Малко след това пак 
сами. Отцреме — навреме в ста 
ята влизаше старицата и пак из 
лизаше. Предупредихме я нищо 
за нас да1 не приготвя, защото 
„нямаме време”.

пшеница за

Всички бяха съгласни кога
то се приемаше новата систе 
матизация ща работните мес 
та в босплвцрадската Общин
ска скупщина. И всички виж
дат. че груповата работа в ску
пщината, каквато е боенлег- 
радската систематизация пес
ти времето и на гражданина- 
страна и на служещия.

Но когато тази системата 
зация се провежда в дело има 
\сра, на конто не харесва.

За какво става въпрос?
Изглежда, че се касае до 

стария навик 
работи, а при това всеки да 
нос нзвучна титла — завежда 
щ, началник на отдел и пр. А 
от толкова много титли от пре 
ли — сега е останала само ед-

- X— ---- ■.-------...___ - . . -.а-У —‘М

останахмеГуленовчани на акция

>
по НАШИТЕ СЕЛА казахме.

Вай Арса е осмислил 
си в Бански дол. Работи 
което е най-полезио на) тази земя 
и под това подпебие. .Не търси 
града, добро му е и тука.

Тази година продадохме па 
2.000 литра овче 

мляко, по-рпито по деветдесет а 
сега по деветдесет и пет динара 
за литър. От всяка овца 
михме по 2 килограма 
Кравето 
Нп аз

живота
оноваАКТИВНИ ПРЕД ИЗБОРИТЕ малко да се

Събранията А/а избиратели- 
те, а и по-късно проведеното 
събрание на подружницата на 
ъбРН в Звонци прие решение 
2? поправка на пътя Звонци- 
Ьабушницца 
с Докарването на камъни. Та 
-чи акция

днтди тя остави върху домат 
сортове Царевица. Според

па ССРН в Ракита, които стр 
оят пътя Ракита-Звоици. Досе 
гашната работа показа, че то 
ва ще бъде още една крупна 
комунална акция па населени 
сто ст Дсрекула.

ппте
сведения в селскостопанската 
служба в Общинската скуп
щина от домашните сортове 
царевица добивите достинат А, 
а от хибридните 8 цеитиеерн.

кооперацията
па-

Напоследък много гражда- 
1 ш-страни бяха се оплакали за 
рад ненавременното обслужва 
пс, или лоши обноски.

Затова неотдавна председа
телят на Общинската скупщн 
на в Босилеград Стойне Ива
нов проведе заселен не съсслу 
жещнте в скупщината, па кое 
то остро бяха разобличени вси 
чкп прояви на неднециплинаи 
своеволия.

— Има подобрение в работа 
та— ни уведоми (председател 
ят. — Сега пече всеки набляга 
иа работа. Намалени са преко 
мерните разходи и разтакаме.

Сега сигурно всички са сс у 
перили, че може да со работи 
п без титли. Стига ако сс нс-

и вече се започна полу-
вълие.

мляко нс продаваме... 
отглеждам овцете както 

трябва. Дрез зимата

приеха и членовете М Андреевич
С това значителен» са мама 

лепи запасите от фуражна 
храна, което ще трябва да се 
компенсира с досгатка от дру 
га територия и с приготвяне
то иа лисимков фураж.

Последни изборни събрания в ПОИ са ого ясли 
и шито една не остапа ялова.

Недалече от тях е овцеферма 
та та1 боропската кооперация.

— Когато
Освен Звонци, Нашушкови- 

Ча и Ракита остават още ня 
колоко села, в които не са про 
Цедени изборните събрания в 
съюза на младежта. Причина 
1а за отсрочването на тези ко 
иффенции е отсъствието <иа 
голям брой младежи от този 
край.

На проведените конферен
ции доминираше въпроса за 
пол итичеекого и идеологичес
кото издигане на младите, ка 
к-го и въпроса за подобрение 
то на културно-забавния жи
вот, който о съставна част от 
живота на младежта през зи
мата. ‘Събранието на актива 
на СтоМ п Ракита беше ндис

типа договор на младите за 
проблемите, които трябва ла 
се разрешават в предстоящия 
период.

овцете дават най- 
М'Иого мляко, и ггие получаваме 
по литър дневно, а кооперации 
та по 300 грама от овца’. Те 
чават и много по-машко 

ясазпа Горча. За това той 
обяснение

ПОТГОТОВКИ ЗА ЕСЕННАТА 
СЕИТБА

Членове па ССРН и СюК, 
които присъствуваха на това 
събрание изказаха готовност 
да помогнат иа младите във 
всяко начинание.

полу 
вълна, 
си има

— тга фермата през 
зимата хранят овцете навън.Пред започване па ессиата 

сеитба босилеградска замелел 
ска кооперация „Напредък" е 
доставила 10 хиляди килогра
ма мииерелии торове за нуж
дите на частните стопани. Коо 
пераЧията е подготвила за се 
нтба два трактора и други ма 
шини.

па
вятър и студ. Ядат и сено пъл-М. Андреевич
иго с лед и затова остават и яло 
ви...НИЗКИ ДОБИВИ ОТ ЦАРЕВИ 

ЦАТА

Сушата твърдо лошо се от 
рази върху добивите ог царе
вицата. Особено тежки после

— Продадохме 45 пипета и 1В 
килограма вълна- Не знам защо 
агнетата ми плащаха първо по 
500, а след топа по 450 динара 

— казва Арсо. От кооперацията

ка.
А биваше ли да се стигнело 

намесата на председателя?
м.
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В „Кин-Стан“ казват:

Има и лоши гости!<ЯСЗФ13
НАШИЯТ УЧИТЕЛ 

НЕ Е ВИНОВЕН
юяние да изкараме само за 
наемите за локалите. Скъпи 
са. Нямаме и Магазини и амба 
лажът се разпада на улицата.

условия. Ако Общинската ску 
щцина пи помогне с 3 5 мили 
оиа (1шс вече имаме 1,200000) 
да се преселим в нови помете 
пия що можем да работим По- 
уапспшо. Така — ие сме в със

Често пъти се отправят кри 
ппш по адрес иа келнерите в 
„Кин-Стан". В гювечето случаи 
гостите имат право. Хигиена
та, обслужването и още много 
неща не са на завидна висоста, 
Но да чуем какво 
„болите блузи":

Стамен Тодоров, отговорник
в „Кин-Стан":

—. Имам неприятности и ра 
ботата. Босилеград е малко мя 
сто н всички се познаваме. То 
иа е пай-лошото. Има гости, ко 
иго още от вратата ми се об- 
пъщат с приятелски псувни. 
Това най-често е( причината, 
чс и име се държим исприлич

М. А.
В статията на в-к „Братст

во" бр. 209 от 1 октомври т. г. 
под заглавие „Тъжна история 
от Горна Любата", между дру 
тото прочетох обвиненията, ко 
ито Иван Станчев е приписал 
на нашия учител Стончко Ан
донов.

В споменатата статия се ка 
зва: „Миналата година една у- 
ченичка не е идвала на учи
лище през второто полугодие, 
обаче' той я пусна, за да при 
върже за себе сн нейните ро 
дители."

Тази ученичка, за която се 
обвинява учителя, е лще дете 
и аз съм този родител, за ко
гото се казва, че Стончко ис
кал да ме „привърже за себе 
си". Искам да разкажа на вен 
чки читатели, какво етапа с 
моето дете. Още на тригоднш 
на възраст то заболя от най- 
страшната детска болест. То 
тава положих всички усилия 
да спася детето н благодаре
ние на лекарите от Босилег
рад, Враня и Ниш, детето ос
тана живо, но с дефекти в сл 
уха и говорните органи. Кога 
То на1аършн седем години м 
трябваше да тръгне на учили 
ще. никой от предишните учи 
тели не се нае да го учи. Аз 
иък нямах възможност да го

изпращам в специални учили 
ща. Така детето си остана в 
къщи, а неговите връстници 
Гечо завършваха основно обра 
зоваиио. Преди ,четири годи
ни, когаго слухът и говора на 
детето се поправиха, помолих 
учителя Андонов да приеме де 
тстсто и да го учи. Той раз
бра бащинските мм грижи и 
се щае. Миналата година то 
беше редовна ученичка в IV 
отделение. През второто полу 
годне беше болна н отсъству 
ваше. Но това беше кратко 
гремс н то продължи училище 
то, псе докато не завърши ос 
новно образование. Всъщност, 
то завърши основно образова 
ние на петнадесетотодншиа зъ 
зраст. Аз като родител съм 
щастлив, че моето дете утре 
няма да бъде” неграмотен гра 
ждагаш н за всичко това мио 
го благодаря на учителя Сто 
ичко Андонов.

Не разбирам въз основа на 
какво тази хуманна постъпка 
на учителя Андонов се ггредс 
тавя като отрицателна и то от 
човек, който е също просве
тен Работник, Не разбирам 
и това, каква полза би имал 
Стончко от това да ме „прив 
ързва за себе си„.

Симеон Славков

щс кажа!

Наши йросЬешни дейци на 

семинар Ь СуЬоЯии,!съюзния
и Димитровградско.

На семинара Кирил Трайков 
ще прочете съдоклад „Екнство 
на възпитателната: дейност в ос 
носното образцово училище 
Моша Пияде в Димитровград”.

В исаделник, на 15 ноември 
що се проведе съюзен семинар 
за значението иа васпитанисчо 
и образованието на ученици от 
рап личните народности. На са 
мииара ще приеътвоват и про 
светни дейци на българската; на 
родиост — Рангел Тошев, про
светен съветник. Райко Зарков, 
народен нредетавител. Илия 
Игров, управител ва Центъра' 
за култура и забава, Кирил Тр-а 
йкое- управител на основното 
училище „Меша Пияде" и по 
един представител от основни 
те училиша от Босилеградско

ио.

— Най-лошото с обаче, че и 
ма гости, които по искат да си 
платят

Семинарът ще бъде открит от 
Киро Хаджи Василев, член на 
ЦК на ОТОК. За три дни. колко 
\гс ше трае семинара, ще бъдат 
прочетени около 30 доклада, че 
тири от които от областта: на о 
бразосанието на народностите 
в Югославия.

Ето предисметките.
лпе вечери'една компания чу
пи чаши н не иска да сн ила 
ти. .. Други правят вересии... 
А па края аз ги плащам.

Освон това — нямаме подло 
лящи помещения, Заради това 
и хигиената често пъти пе за 
доволява. .. Ако успеем да си 
обезпечим локал в новостроя 
щата се сграда па улица „Геор 
ги Димитров" — въпросът ще 
се разреши. Но нямаме сред
ства. Ако общината не ни по
могне, ние сами не ще можем.

Директорът на предприятие

Б. Н.

то:

— Гостите са гости. Всеки 
на различен начии „се весели". 
Има и невнимателни гости, ко 
ито уггропастяват 
Чупят чаши, маси, оголове. .. 
Тези гости са редки, 
пак. . . Съгласен съм, че хитае 
«ата не е завидна... но няма

Самоошлъчил се, 

а не изключен
инвентара-

но все

В информацията' „Наказани 
щзосветни работници”, публику 
вена във в. „Братство” брой 212 
ог тази година стои. че ггьрвич 
иата организация на Съюза' на 
комунистите е изключила от сво 
ите редове Стончко Андонов и 
Кирил Зарев. дакато Васил Ва 
силев е наказан с укор.

Кирил Зарев се е самоотлъ- 
чил от редовете на първичната 
организация на Съюза на кому

нистите. но само от таои в Гор
на Любата. с изказването 
„Понеже виждам че тука 
работа при такива условия, а 
и нямам по-близка първична ор 
ганизация, в която да се вклю 
ча в редовете на Съюза на ко
мунистите. Затова се и отказ
вам”.

му:
няма Съобщение

? Земеделската кооперация в 
Долно Тлъмино чрез изкупни
те пунктове в Д. Тлъмино, Го 
леш и Назърица е изкупила 
100.000 кг шипков плод.

Шипковият плод се просуш 
ва в сушилнята в Долна Тлъ- 
миино, построена през минала

достата година, а след това 
вя на разни предпирятия в ст 
раната. От досега събраните 
шипки кооперацията 
над 9.600.000 динара пари.

В Миналия брой съобщихме, 
че Радио Белград в гтредобедна 
та си програма ще предаде ре 
порта ж за Димитровградско. 
Осведомяваме читателите, че 
съшият ртторгаж ще бъде пре
даден в среда (18 ноември) т.г.

е взела

Сушилнята в Долно Тл-ьлш 
но ползва и кооперацията от 
Босилеград.

Кирил Зарее, 
Горил Любата, А.

МИХА ИЛ ШОЛОХОВ

СЪДБАТА НА ЧОВЕКА
(3)

що извика, тласна го встрани, прибли
жи се до мене, заломоти по своему и 
прегъва дясната ми ръка в лакътя, 
мускула значи опитва. Опипа го и ре
че: „О-о-ю!" — и показва към п-^тя, към 
залеза. „Потегляй, значи, работно до
биче, да се трудиш за нашия райх." 
Стопанин излезе, кучият му син!

Но мургавият се втренчи в боту
шите ми, а те наглед бяха добри, и по
казва с ръка: „Сваляй!" Седнах аз на 
земята, изух ботушите. Развих партен
ките, подвам му 
долу на горе. Ч 
запеува на своя немски и пак се хваща 
за автомата. Останалите цвилят. Така 
мирно си и отминаха. Само тоя, мурга
вият, докато стигна до п-ьтя, три пъти 
се обръща да ме гледа, святка с очи 
като вълче, сърди се, а защо? Сякаш 
аз му бях събул ботушите, а не той 
моите.

доктор. Защо натискаш тъй по болното 
аиаго, нямаш ли сърце?” а той все опил 
ва и ядосано ми отвръща: „Я да мъл
чиш! Виж го ти как се е раздрънкал! 
Дръж се, че сега повече ще те заболи.1” 
И като ми дръпна ръката, от очите ми 
чак червени искри изскочиха.

Опомних се и питам: „Какво пра
виш. бе фашист такъв? Ръката ми е 
съвсем разтрошена, а ти тъй силно я 
дръпна.” Чувам, че той се засмя тихич
ко и казва: „Мислех, че ще ме удариш 
с дясната, но ти си бил кротко момче.: 
Ръката1 ти не е строшена, а изкълчена, 
его че я наместих. Е, как си сега. по-ле
ко ли ти е?” И аз усещам наистина, че 
болката отминава нанякъде. Благодарих 
му от сърце, а той тръпна 
тъмнината и тихично подпитва: „Има ли 
Ранени?” Туй се казва) истински доктор! 
Той и в плен. и на тъмно вършеше веч 
ликото си- дело.

Неспокойна беше тая нощ. Навън не 
пускаха, беше ни предупредил за това 
старшията от конвоя още когато двама' 
по двама ни наблъскаха в църквата. Но 
като напук на един набожен от нашите 
му се приходи по нужда.. Той се стиска, 
стиска и после захленчи: „Не мога -— 
казва — да оокверня светия храм;! Та аз 
съм верующ, аз съм християнин! Какво 
да правя, братя!” А нашите нали ги зна
еш? Един се смеят, други псуват, трети 
му дават разни шегаджийски съвети. 
Развесели ни той воички. но цялата дан
дания свърши съвсем лошо: човекът за
почна да чука на вратата и да моли да 
го пуснат навън. И добре си го измоли 
— фашистът пусна по цялата ширина на 
Ератата един дълъг азтоматен откос и 
уби и богомолеца, и още трима души, а 
едното тежко рани, той се помина на 
сутринта..

Сложихме убитите на едно място, сед 
нахме всички, утихнахме и се замислих 
ме: не е много весело началото -' А след

сетни сили.
Щом слънцето зайде, немците усили

ха' конвоя, прехвърлиха към ешелона 
още около двадесет души автоматчици и 
ни -подгониха в ускорен ход.) Нашите 
тежко ранени не можеха да следват ос
таналите и биваха' застрелвани насред 
път. Двамина се опитаха да бягат, но не 
бяха пресметнали, че през лунна нощ в 
голо поле дяволски добре се вижда!, и, 
разбира се, застреляха и тях.. В полунощ 
пристигнахме в някакво полуопожарено 
село. Изтикаха ни да нощуваме в една 
църква с разбито кубе. На каменния 
нямаше и слаьцчица дори, а всички бях
ме без шинели, само пх> куртки и панта
лони, така че нищичко нямаше за пос
телка.. Някои пък нямаха1 дори и курт
ки. рамо по памучни долни ризи бяха. 
Повечето ст тях —. младши командири 

•— бяха свалили куртките си, за да не 
могат да ги отличават от редниците. И 
артилерийската прислуга беше без рубаш 
ми. Както си работели край оръдията 
разсъблечени, така' ги и пленили.

През нощта се. изля такъв силен 
дъжд. че всички се измокрихме до кос
мите. Кубето тук беше съборено 
жък снаряд или от самолетна бомба, а 

■пелия покрив беше пробит от снаряди, 
сухо място дери и в олтара не се нами
раше., И през цялата нощ ние се прикът 
нахме в тая църква като овце в тъмна 
кошара. Посред нощ някой 
ръката, чувам, че пита: „Другарю не си 
ли ранен?” Отговарям му: „А ти какво 
искаш, братле”! А той ми каза: „Аз съм 
военен лекар, може би ще ти помогна с 
нещо?” оплаках му се, че лявото ми ра
мо скърца, отича и ужасно ме боли Той 
твърдо ми рече: „Сваляй рубашката и 
долната риза”. А зее съблякох и той за

почна да опипва, с тънките си пръсти ра
мото ми, но така, че ми притъмня црвд 
очите. Скърцам със зъби и му думам: 
„Ти май си ветеринарен, а не хорски

и тях и го гледам от поде като закрещя, като

нататък вПомислих, че всички са минали, 
вдигах главата... и изведнъж виждам 
шестима автоматчици — крачат на сто
тина метра от мене. Гледам — отбиват 
се от п-ьтя и. .. право към мене. Вър
вят мълчешката. „Е — мисля си, — 
два, и моята смърт." Седнах, не ми се 
ще да умирам лежешком, после ое из
правих. Единият от тях застана на ня
колко разкрача, мръдна с рамото си 
свали автомата. И виж само 
шно е устроен човекът:

и- Що да се прави/братле, нямаше къ 
ле да се дявам. Излязох на пътя. те
глих една страшна, къдрава, воронежка 
псувня и закрачих на запад, в плен!..... 
А бях тогава1 съвсем лош пешеходец, на 
час по километър, не повече ка,рах. Ис 
каш напред да закрачиш, а нещо те лю
шка от едсга страна1 на друга, носи те по 
пътя като пиян.^ Походих малко и ме на
стигна

от те-как сме- 
в тази мину

та не изпитах никаква паника, никак
ва душевна боязън. Само го гледам и 
си мисля: „Ей сега ще ме надупчи с 
един ред патрони, но к-ьАе ли ще ме
ри? Дали в главата или в гърдите?“ 
Сякаш не ми беше все едно кое.място 
в тялото ми ще нашари.

колена от наши пленници, от 
същата дивизия, в която бях и аз. Ка|рат 
ги _десетина немски автоматчици.: Тоя, 
който вървеше пред колоната, се израв
ни с мене и без да' каже лоша дума', с 
все сила ме перна с дръжката на авто
мата си по главата. Да бях паднал, той 
би ме залепил за земята с един откос, но 
нашите ме подхванаха изведнъж, за
блъскаха' ме към средата и около поло
вин час ме водиха под ръка. А косато 
се окопитих, един от тях ми шепне: „Бог 
те упазил да падаш! Върви с последни 
сили, иначе ше те убият/’ И аз поех със

ме дърпа! за

Млад беше момъкът, хубав един, 
мургав, устните му тънки като конец’ 
а очито — присвити. „Тоя ще те убие 
и окото му няма да мигне" —. разми
шлявах аз. И наистина метна автома
та, а аз го гледам право в очите и мъл
ча, а другият, май че ефрейтор, по-въ- 
зрестен, кажи го на средни години, не



БРАТСТВО"

По иовод стихосбирката „Нашенец“

С ОБИЧ КЪМ РОДНИЯ
КРАЙ и човека

Ниш. 1965 юдипа ■:

ЩтШШш. щщ■ЩЦПървата стихосбирка („На
шенец“) на Марин Младенов, 
освен негоз е и дебют на издате 
лството „Братство" в белетрис 
тйката на българската народ 
цост в Югославия. Истина и 
досега са обявявани белетри
стични творби но или на стра 
ниците на в. „Братство", или 
в литературни сборници.

„Нашенец" на Марин Мла
денов се яви като обобщение 
на обичта, която изпитва пое 
та към родния край и Човека 
му. С еднаква задушевност се 
е отнесъл и към оня от мина 
лото, и към този от настояще 
то. Но, и в едните, и в /рути
те стихове редом със загриже 
ността за Съдбата на земляка, 
поетът проявява особено чувс 
тво, Аолавя онази трагичност, 
надвиснала като черен облак.

Животът на нашенеца е пре 
създаден умело. Поетът е кръ 
вно свързан с главния герой, 
олицетворение на непримирн 
мост, почувствувал 'е асзгчки 
негови вълнения, разочарова
ния грижи и копнежи, беди, 
неволи и стремежи. Затуй ня 
кои от стихотворенията му ни 
прозвучават като лична изпо
вед преживелица.

Нашият земляк живее, съз 
дава и твори _с обич. Но’ кога 
то види, че всичко създавано 
рухва, че цялата му пот отв
личат пороища, градушка, су
ша, дори и в неизбежността 
на тази „съдба“, той не. скръ 
стя ръце.

.. Силен си, човек си!
Сам си помогни. На 

богът си ти!“

чи излизат картините със гле 
тавия хляб, болестта на Пет 
кана и пр. Всичко това, оба
че,. е пресъздадено с поразя 
ващ реализъм.

Авторът на „Нашенец" не е 
груб реалист. Гой е изтънчен 
лирик който вдъхва на повече 
то от стиховете своята любов, 
тъга, оптимизъм. Тук е причи 
ната. че Ерма е прелестна же 
ПЦ, Видлич, ‘мъжествен, безс 
ърдечен любовник, Внсочица, 
плаха, влюбена девица.

Не трябва да се отмине ико 
нстатанията, йе цялата тая ск 
ъп!'рничава природа, сключе
но небо. внасят особена баг
ра, когато поетът спира погле 
да си върху природата. Тя е 
жива. Към нея се обръща на 
шенеца и в радостни, и в труд 
ни минути. Редом с бедната 
иловица, раясдаща черния хл
яб се явява топлата черница, 
жадуваща за ръката на ора
ча. която да я оплоди.

В стихосбирката се чувству 
ва известен .ред. Първо, прес 
ъздаване на природата („Зеле 
ното езеро”, „Ерма“. , .Вид
лич” .. .), след туй за оня на 
шенец, по-точно за онази сЪА 
ба негова( „Къде се ражда на 
шият хляб", „Черен облак", 
„Тъикотня”'. . .), която повече 
е неминуемост, отколкото не
чии плод. В стихотворенията 
„Виждам я вече" н „Моят зем 
ляк" е много ясно определе
на още една черта на нашене 
па. Обтгта му към човека, хо 
рата. Той не е национално за 
творен, па затуй „... с еднак 
ва любов и Негош и Ботев" 
чете.

Новите отношения същест
вено са изменили и живота на 
нашенеца. Поетът все по-чес 
то се среща с него в заводите, 
край фабричните стени. Но и

ве н сватби. чешми, казани...
Аа отбележим и това, че ця 

дата стихосбирка е изпъстре 
на с диалектната шопска реч, 
издигната 
равнище, и че именно тя да 
ва всички стихотворения на 
оня сттенък който налага да 
бъдат прочетени на един дъх. 
Сякаш и самият поет ги е пи
сал на един дъх.

Разбира се, че „Нашенец", 
като всяка първа творба носи 
белег на някои слабости. Пое 
тът не е можал, а да не запла 
тп данък на преголямата 
любов към земляка, понякога 
е засенчил ония светли мин у 
ти, когато и самият нашенец 
не ги забравя. В отделни сти 
хотворения се чувствува Нос 
талгия към родния край, към 
стари роден край, къй какго

доловена истина и че подяоЛ 
ът на поета е реално пресъв 
даване на живота, хората, м* 
то при това се чупят рамките 
на нашенеца-човек и се изов 
разява Човекът (като собстве 
но име) и хората като наршч* 
телню.

поетът го е упознал в млади
ни или според разказа на по- 
старите. Радостно е, обаче, че 
тая носталгия е временна, че 
разсъдъкът е надделял чувст 
вата и че чувството от нераз 
ривност с хората живота им 
е винаги присъствуващо.

Плавното е(, че първата твор 
ба показва намерен път, вярно

на художествено

Iм *

нивата Ст. Никел»»
(„Суша“ )

Не може да не се отбележи, 
че животът на нашенеца еоб 
хванат почти от всички стра 
ни. Той е косач, жетвар, зи
дар орач... Трз* юношата, ко 
йто наесен краде първите це тук поетът вижда в него оня 
лувки край чешмата, момъкът груб мечтател и неопоправим 
край карана, невестата, тъгу оптимист, чиято зла Съдба, ма 
ваща по отлитаща младост, ко кар и отминала, все още е жи 
ято ненавижда съдбата си. ва в спомена, все още навява 
Редом с това, пред нашите о- и буди тъга за седенки, сбоР°

Подарък па училището в Бистърси

Земеделската кооперация в 
Долно Тлъмино подари на ос 
ловното осмокласно 
в село Бистър 20 
Стойността на този

Училището в Бистър е сла
бо обзаведено и този почин 
кооперацията намери широко 
одобрение сред население» в 
Босилеградск о.

училище
скамейки.

подарък 
възлиза на 500.000' динара. М. А.

I

малко заприказвахме полугласно, зашеп
нахме: кой откъде е, от коя област, как 
е попаднал в плен; в тъмнината друга
рите от един взвод или познайниците от 
една рота се бяха' разпръснали, но сега 
започнаха да се обаждат шепнешкш е- 
дин на друг.» И слушам аз до себе си та
къв тих разговор. Единият казва; „Ако 
утре, преди да ни подкарат нататък, ни 
строят и извика комгисарите, комунисти
те и евреите, то ти, взводний, не се крий! 
От тая работа нищо няма да излезе. Ти 

. си мислиш, че като си свалил куртката, 
ше минеш за редник? Няма да го бъде! 
Нямам намерение да отговарям за тебе. 
Аз пръв ще те издам! Нали зная, че си 
комунист и че си ме агитирал да вляза 
в партията, отговаряй сега за делата си”. 
Това

няма какво да ъ5е молиш, ще те изкажа, 
това да знаеш. Моята кожа ми е по-скъ
па”.

предател е той. Станах и думам ка взео
оттук, другарю, че нищо не излезе от моите мечтана»; 

на четвъртия ден, когато бях вече дд 
леч от проклетия лагер, ме хванаха. Ку
чета следотърсачи вървели по следи'®» 

те ме и намериха в неежооения

дния: „Да се махнем 
църквата е голяма;”

Те млъкнаха, а меие тръпки ме по
биха от такава подлост. „Но — мислех 
си. — няма дг ти дам, кучи сине, да из-> 
дадеш своя командир! Ти от тая църква 
жив няма1 да излезеш, а ще те измъкнат 
оттук като мърша зя краката!” Едва-ед- 
ва се беше съмнало и гледам до мене 
лежи по гръб широгсолик момък, кръ сто 
сал ръце под главата си. а до него седи 
по долна риза, обгърнал коленете си, 
един слабичък такъв, чипоносичък, сил
но бледен хлапак: „Е — мисля си, — 
няма да се опрани това1 момченце с та
къв дебел овен. 1ТТе трябва аз да го 
свърша."

Както и беше казал тоя Крижньов, 
на сутринта всички ни строиха край 
църквата, оградиха ни с автоматчици и 
трима есесовски офицери започнаха да 
отделят опасните за тях хора. Питаха 
кой с комунист, командир, комисар, но 
такива ле се намериха. Нямаше и така
ва сволоч, която би могла да ги издаде, 
а комунисти имаше сред нас, едва ли не 
половината, имаше и командири, имаь 
ше, разбира сс. и комисари. Само чети
рима взеха от двеста и повече души. Е- 
лин евреин и трима руснаци — редници. 
Руснаците си изпатиха, защото и трима 
та биха мургави и с къдрави коси. Приб 
мижа ват се към такъв и 
ЛОде?” Той казва, че е русин, но те нс 
искат и да го чуят: „Излизай!” 
край.

ми
овес.

На съмвате се побоях да вървя прев 
голото поле. а до гората имаше не по- 
малко от три километра, затова и лепнах 
в овеса да денувам. Намачках в длани
те си зърна, подъвках малко и в джоб» 
вете си насипах за запас и изведнъж, 
чувам кучешки лай и мотоциклет да г*ь^ 

'*>!.. Сърцето ми се окъса, защото ку
четата все по-отблизо лаеха. Проснах се 
и закрих лицето си с ръце, че него поне 
да не огирзат. Е, и дотърчаха те, и за 
минута смъкнаха всичките ми дрипи. Ос 
таках, както майка ме е родила. Търка 
ляха ме по овеса, както си искаха, и 
най-накрая един копой стъпи 
тс лш с предните си лапи и се вперн в 
гръкляна ми, по все още сте го докосва.

Пристигнаха немците с два мотоцих 
лета. Отначало те ме биха 

след това насъскаха кучетата и от мене 
полетяха на парцали кожа и м,есо.: Гол 
и целил в кърпи ме докараха в лагера. 
Отлежах един месец в карцера за бяг
ство, но все пак жив. . . жив останах!

Тежко ми е, братле, да си спомняй 
и още по-тежко ми е да разказвам венч 
ко, какпото съм препатил в плена Като 
си спомниш нечовешките мъки, които е 
трябвало да изпиташ там, в Германии, 
като си спомниш и за' всичките близки 
другари, които загинаха изтерзеавани до 
смърт там, в лагерите, сърцето ти вече 
не е в гърдите, а в гърлото тупти и труд 
по 131 става да' дишаш. ..

К'ъде ли не ме разказваха гцрез тил 
две године мене! Половината Германия 
обиколих през това време: и в Саксония 
бях, в силихатеп завод работих, и в Рур 
ската област в мина въглшца изпехзпах, 
и в Бавария от нзкхшчийагпво се изгьр- 
бих за цял живот, и в Тюришчтя бях, и 
дявол чига е къде още но съм обикалят 
по германската земя. Шцхчюдата, брсил- 
ле, навсякъде том е' различна, по одре- 
ляха и биеха нашето брата навсякъде 
одппкпо.

Побутнах го с ръка и го питам шеп- 
пешком: „Ти ли си взводният?” Той ме 
отвърна нищо, само киМпа] глава. „Тоя 
ли иска да те издаде?” — показвам мз' 
гсьм легналия младеж.) Той пак кимна с 
главаз „Е — бързо!” — а сам се тръснах 
върху другия и пръстите ми сс впиха в 

му. Той не успя и да гъклю.' 
Подържах го под себе си няколко мину
ти. изправих се. Свърши се с предателя, 
вързах му езика!

Толкова зле ми

каза близкият до мене, онзи вляво, 
а от другата му страна нечий млад 
отговаря: „Аз винаги съм подозирал, че 
•Ги. Крижньов, не си добър човек. Осо
бено когато отказа да влезеш в партия
та, като се хвана' за своята неграмотност.) 
Но никога

го питат:
глас

— и на пърди

Разстрелаяха ги горките, а гипс. оста 
палите, ни подгониха наново. Взводни
ят, с когото бяхме удушили предателя, 
се държеше г.сс до меие- чак до самия 
Пооисгт и п първия дои, мине нс мине 
някое време, току ми стисне ръката, как 
ТО си първи. В Понзан ни разделиха по 
1X1 ди една такава приична.1

Да ти кажа1, братле, още от първия 
дои аз намислих да бягам при нашите. 
Но исках да съм у перел, че ще успея. 
До самия Познай, където ни настаниха

ие съм мислил, че можеш да гръклянастанеш предател. Та ти нали завърши 
седми клас?” А оня някак лениво отго
варя на своя Езводея: „Е, г 
какво от това?”. Те дълго 
след това, познах 
каза тихо:

до насита, а

завърших, че
мълчаха, 

по гласа, взводният стана след
опрашно ми се дощя да си измил ръце
те, сякаш не човек, а някаква пълзяща 
гадила бях удушил*... За първ път 
вота си убих. и то свой. . . Но какъв опой 
ми е той? Та той е

това и
„Не ме издавай, 

Крижньов”. А онзи тихично 
..Другарите — г 
товата линия, а

другарю 
се зас/м!я: 

казва — остаиах зад фрон 
аз не съм ти другар и

в жи

по-лош от чуждия,
л истински лагер, мито веднъж пе ми 
падна, удобен случай. А в познанския 
■пагер тшеьв случай като че ли се яви: 
п крал па май ии изпратиха в горичката 
ло лагера да копаем гробове за пашите 
умрели военнопленници, тогава мноои- 
иа от нашето брата мряха) от дизентерия; 
копая аз познанската глина и току пог 
леждам наоколо и ето забелязвам, чо 
двама/па наши конвойни са седнали да 
си похапнат, а третият задрямал па слъ 
нчице. Хвърилх лопатата и полекичка
се измъкнах зад един храст.).. А после 
— бегом, тичам право срещу изгрев слъ 
нце...

Види се, конвойните не са се усети
ли толкова скоро. А козето бях измър- 
шавял, откъде намерих сили, за да из
мина за едно денонощие почти четири
десет километра, и сам не зная.» СймоИлюежроцип М. Птгров



Тук, край пасИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
.1 •■ггз ~ ЧЕРГАРКАТАКуче от черноморс

кото крайбрежие
ОПАСНА ЛЮЬОВ Тя дойда в Босиле1рад- 

пролсттта. С нея 
невръс

тни деца. През рамо мъкнеше 
две торби пълни с вретена, из 
иокъсаио одеяло и 
ръка мъничка теиджерка.

Срещах я по селата как зае 
таиала пред някой дом кани 
с вретена. Жените — нейните 
главни мющерии 
торбите и търсеха най-добри

ровия закон на съществуване
Това лято в международ1шя то.ско през 

бяха четирите Ревка виждаше, че тук има 
поминък и не си отиваше.

почивен дом на журналистите, 
недалеч от Варна, в България, 
всички

й
ВПрекараните няколко години в брак ми донесоха гол

яма скука. Почувствувах вече веригите и монотонната на 
тоя живот. И ето елин ден започнах да обпмслям как да си 
създала едно приятно и интересно Развлечение. Най сетне 
ми хрумна идея.

Една сутрин влязох в канцеларията и след като прег
ледах вестниците, изпих сн кафето, казах па портиера Да не 
пуска никого. Да казва, че съм много зает. Дигнах слушал
ката на телефона н потърсих жена си. Тя позна гласа ми.

—| Какво става? — попита ме тя.
— Нищо особено. — Само внимавай в три часа ме ча

кай в парка. Недай да закъснееш. Работата о много важна.
И без да изслушам оттаора спуснах слушалката.
Времето минаваше бавно, по аз го убивах с кафст 

и вестници. Не изчаках да дО|ле лпа часа. Отидох з бръс
нарницата. а след това обядвах в ресторанта. И когато часо 
вника показа 3 — отидох на закзаиото място. Тя Ме очак
ваше.

забелязали едно куче, 
чудно сс държи. Всеки

Някои села хората я заломни-
й Давахаиго ето

ден топа куче излизало иа мор
ското крайбрежие и гледало в 
морето, и щом на повръхпостта 
се покаже кораб, по-малък па-

ха и от съжаление 
хлаб и по някоя извеехтяла лре 
ха. Тя свикна с добрия народ, 
който съчувсгвуваше на мъки 
те й.

Мина лятото и топлите есе* 
ни дни. Времето застудя. Ци

в едната

ракод или моторна лодка ведна 
га му излизало па рреща. След 
топа внимателно

розеха в
разглеждало 

пътниците, които пристигали и 
ти издушпало.

Лисо не намери никого от о- 
иип. които чака:, кучето отново 
се връща ма брега, за да плезе 
във подаат и да_ посрещне нова 
лодка. Така) правело всеки деи 
до късна вечер. Нощно време 
хващало някъде, а рамо сутрин 
отново се връщало ма брега. На 
заинтересованите туристи сттаси 
телите от плажа Кирил и Васил 
разказали тъжната ггриказка за 
кучето.

Неговият господар, един ри
бар от Варна, преди известно 
време заминал при роднините 
си в Южна България, като ос
тавил своя любимец на Кирил 
и Васил да го лайят 
върне. Случило се, че той във 
Варна вече не се върнал, защо 
то тежко заболял и починал. А 
от оня ден, когато заминал, ку 
чето всеки ден излиза иа) брега 
иа Черно море и чака своя

‘

— Видя ли те някой?
— Защо? — Мисля, че работата е безопасна.
— Как така безопасна? — Знаеш лн, че те виках на 

любовна среща.
Изненадата полействувя на жена ми като мълния. 

Дълго време втреченно ме гле\а без да намери дума, с коя
то да започне разговор.

Наложи се два часа да и разказвам за идеята как да 
убия монотонията на жтгвота .. . Това беше идеята.

— Така ли? — отвътзна тя, — Тогава съм съгласна.
Така завърши нашата любовна спеша.
На тръгване взехме противоположни посоки 

малко отново бяхме заедно в квартира си. За срещата не 
проговорихме мито дума.

Дори не попитах моята другарка дали 
Хъде през деня. Дали някой я е търсил по телефона.

Не следващия ден спената се повтори.
Тъкмо дигах слушалката, а от другата страна на жи

цата звънеше гласа на жена ми:
— Ти ли сн миличък ... Ще дойда непременно- Само 

Аа не ме види мъжа ми ... Ще ме набие...
И така нашите любовни срещи продължаваха. И кой

докато се
и след

е излизала ня-
гос

подар на мястото където обик 
новено пристигал с лодката си. Ревкд на !един кръстопът . /.
ЗАЩИТА ЗА УШИТЕ НА 
ПУШАЧА

те вретена. После и плащаха 
в натура. Я вълна, я парче 
аб.. .

Тя взимаше с благодарност, 
с мъка нарамваше торбите и 
продължаване.

Понякога с нея бяха и деца 
та й. Те носеха кошници за 
продан. Малката колона кръс 
тосвеше 'Селата), изминаваше 
десетки километри без умора. 
Най-малкото дете едвам се ви 
ЖАзще под голямата кошни
ца. Й то крачеше бързо, макар та. 
и босо. Циганката най-често 
отиваше сама. Децата оставя 
ше край някой върбалак 
подготвят пръчки за кошници. 
Когато се връщаше между ма 
лчуганите те ставаха по-радос 
тни, бяха щастливи, че се 
завърнала майка им, 
че не- винаги им донасяше до 
статъчно храна. Голи к глад
ни. те скачаха около нея ка 
то пилета. Парчета дрехи вие 
яха по техните голи телца. О- 
баче те бяха свикнали със су

гайката и децата като че не 
усещаха студа. Нощуваха кр
ай него със семейството на ци 
гайката. Полуголите деца по
дават ръце към огъня и с не 
търпение очакват, кога ще се 
сварят картофите в мъничко
то тенджерче.

После ще прилегнат под от
крито небе.

Ревка ще остане да поддър
жа огъня и с изк.ъснато одея 
ло ще завива телата на деца

хл-

В ерата на кампанията за бор 
ба против пушеното в САЩ се 
появил на пазара нов вид ци
гари. Във всяка кутия се нами 
рат по два) чепа за уши, пред
назначени за пушачите. С тези 
чепове ония, които пушат тряб 
ва да се защитят — от дидактл 
чсските сказки и предупрежде
ния против пушенето.

знае до кага шяха да продължат ако един дог не Стана нещо 
непредвидено. Съпругата ми тръгнала на учеща, а забрави
ла фасула на печката. И когато пристигнахме у д&ма гладни 
и изморени — в тенджерата не намерихме нищо! Скарахме 
се и си признахме, ча и двамата сме били на среща и по рав 
но сме виновни.

Затова решихме да оставим любовните срещи зави
наги . ..

Октомрийските нощи стана 
ха същински зимни. Наисти- 

да на, сняг нямаше. обаче всяка 
сутрин природата се будеше 
покрита със слана. Ревка ка
то чели не се тревожеше. Бе 

е ше решила да остане. Продъл 
макар жаваше да кръстосва селата. 

Депата се свиваха 
Ръзнали, гладни ...

Една сутрин

Велин Велинов

ПРЕДАНИЯ КОИТО 

ПРИВЛИЧАТ
паното злато".

Подобни случаи на търсене на 
пари има и в село Каменица. 
Група хора са' търсили пари, пак 
опоред преданието около водени 
цата на Иван Тодоров от Каме
ница.

голи, ггрем
Надалеч от Горни Криводол 

край малкия поток, който се 
пробива през голяма теснина на 
ггьтя към планината, се намира 
една воденица. Тя е построена 
през турско робство и хората 
построили на това място 
най-хубавите воденици с поме
тения за конак на пътниците и 
обори- за добитък. Тук нощува
ли пътници като пътували от 
Северна България през С:'ара 
планина за Пирот.

Но зъбът

във воденицата с цел да скрият 
златото. Във воденицата завари 
ли един младеж, на когото взе
ли шапка) а и му заповядали да 
я напълни със злато, а после да 
легне по корем и да не мърда 
ст мястото, докато те работят 
навън. Турцитй започнали да ко 
паят дупка за да окрият златото. 
Младежът не издържал. Той ее 
надигнал и наблюдавал турците 
през един малък отвор. Обаче 
забелязал го единият турчин, 
влезал във воденицата и му от
рязал главата. Турците закопа
ли златото и си продължили пъ 
тя. Макар че от тогава е минало 
Много време, селяните от Горни 
Криводол мислят, че тук някъ
де се на-мМра закопаното злато- 
Мнозина са ровили земята око 
ло старата воденица, но до днес 
никой още не е намерил „зако-

из клисурата 
на долнолисинската река пак 
ги срещнах. Но тази среща бе 
ше болна. В прегръдките си 
ииганка-та стискаше ,най-мал 
кото дете. То беше 
Циганката плачеше 
Плачеха подир 
те деца. Сълзи

Георги Огааров

мр-ьтво. 
с цял глас. 

нея и останали 
, едри като рос 

ни капки, се сливаха по спе 
чените бузи на нещастната 
майка. Тя носеше мрътвотоси 
дете без да знае къде. Майчи
ното сърце се късаше от бол

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Ош 29 ноември цената на вестника се уве

личава на 20 динара йоради общото Поскъпване 
на Вечашиише услуги и материали.

В замяна на това „Братство“ ще има по
вече материали ош живоши 'на нашите комуни 
и селата.

на времето е напра
вил своето. Днес са останали са
мо стените, които напомни за ня 
хогашната воденица.

Но за нея

ка
Сега на я срещам. Може би 

намерила подслон някъде, 
дето хората ще умеят да 
ътят как да търси своите пра
во на съществуване за себе

е свързано и едно 
предание, в която вярва наро
дът от този край. Преданието 
хазва,

къ
Я УН

че двама турци преслед
вани от хайдути, носили от Пи
рот товар със злат о. Отбили се си и за децата.

В. Вел.

„Хуманност“ Текст и рисушш 
М. ПЕТРОВ
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