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ЩщсЩд
ШССТИ ПЛЕНУМ НА ик НА сюк

ПРАВОТО НА РЕШАВАНЕ ИЗИСКВА ПЪПНА 

ОТГОВОРНОСТ ЗА СОБСТВЕНАТА СЪДБА
среди да се решават -по админи
стративно - централясгичеохи на 
чин. Има и яздения на бе дейст- 
вие з организациите на Съюза 
на комунистите.

Ожизя и действието на еснаф- 
щината, «която особено идза До из 
раз в разпространнето на отрица 
т.елната, пих и л истйЧн а критика, в 
стремежите политически да се 
дискредитират форумите на Съю 
за нл комунистите и техните фун 
кционери, в обобщена и неиоди- 
ференцирана хайка соещу поиви- 
легиите, в опитите 
бостй и ,;'Грсхове‘-,- иа дори и за 
открити проблеми да. се обвини 
Съюза на комунистите.

Реорганизацията на Съюза на 
комунистите в документа се тре
тира 'изключително като общест
вено-политически и идеен въпоос. 
Без с-глед на известни лутання, 
■преобладава уверението че са не
обходими промени в Съюза на 
комунистите. Вече е приета и об
ща насока на реорганизацията.
. На стопанската реформа е по- 
сзетена отделна част в този До
кумент.

В уводните констатации се из-, 
тъква, че първата година след 
приемането на стопанските мерки 
характеризираше постепенно съ
гласуване на . всички видове 'По
требление и известно намаление 
на 'производството, което бележи 
ускорено повишение «а произво
дителността ча труда. С това се 
сър,дават и условия износът да 
расте по-бързо От вноса.

(Следва на 3 стр )

Централният комитет на Съюза на югославските комуни 
сти иа заседанието си от 19 януари обсъди политическото 
положение въз основа на тезисите, в които се анализират 
по-важните събития и тенденции след Брионсхия пленум.

В този документ политическото 
положение :в страната е оценено 
положително. Това становище се 
основава върху факта, чс съ Ития 
та, на които Чегзъртото заседа
ние на ЦК на СЮК даде силен 
размах, предизвика значителни 
премели в 'Политическите отно
шения, атмосферата и политиче
ското положеш е изобщо. В ре
шителното разкъсване с бюрокра 
тическЪ-егг.ти етичните и консер
вативни сили и концепции дойде 
до пробив ил най-прогресизните 
с^чо.управителнн сили и тенден
ции. ‘

телниге 'Процеси в междунацио- 
налните отношения.

Авторите на тезисите считат, 
че общата политическа подкрепа 
на курса на Брионския пленум' 
може да се обясни и със съзна
нието на комунистите и труде
щите .се за неотложното радикал 
но разкъсване с бюрократическитс 
и зоговорнически опасности за 
ъг снето социалистическо разви
тие на едмоуправигелни.начала. 
Но равнището на идейното и акци 
сннз единство в Съю: а на кому-

за всички ела

Борис Крайгер
нистите все още не съотзеству- 
ва на изискванията в настоящия

Още някои хоменти дават с*сно момент, 
вание за такава оценка. Сл^ч Чег Паралелно г изясняването по 
въотото заседание иа ЦК на решенията и становищата на Чет- 
СЮК израсна доверието в Съюза въргот0 заседание на ЦК на

СЮК . в някои организации на 
Съюза на комунистите има още 
тенденции Да се действува от 
стари позиции. Това се вижда 
стаемежите 'С.рганизаци'Ите и ръко 
водствата по стар начин да се 
'ндяеезат- във вътрешните отно
шения на трудовите организации, 
дл превземат ра.боти «и компетен
ции на самоуправнтелните орга.- 
ки, поедстаЕИтелните тела ,и об
ществено-политическите органи
зации и да търсят проблемите на 
някси колективи и обществени

Гъюзкатя скутплчна и Съюзният изпълнителен съвет. ; 
длъбска скръб осведомяват, че ка 4 януари в ранните утринни ча
сове арапино изгуби зкнвота ги в автомобилна злополука при 
Сремски Карловци Борис Крайгер. заместник-председател на 
Съюзния изпълнителен съвет.

Ранната смърт измъкна от нашите редици другаря Борис Край- 
'гер — човек с високи качества, изтъкнат революционер, полйтнче* ‘ 
ски и държавен ръководител и последователен борец за социали
стическо изграждане. Неговата смърт представлява невъзвратима- 
загуба за нашите народи.
(Съобщение на Съюзната скупщина и на Съюзния изпълнителен

съвет)

на комунистите, който още по- 
здраво се свърза с основните Фа 
кторц на социалистическия пре
грее, а особено с работническата 
класа. Във всички обществени 
слоеве се повиши оптимизма; оча 
кванията и исканията по-бързо и 
по-решително Да се решават_ от
критите икономически и обще
ствени въпроси.

в
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та» >
В оценяването на политическо

то положение съответно значение 
се придава и на твърде полож-и- Ворис Кртйгер е роден през 1914 година в Градишче край Ма- 

■рибор. След като завършил гимназия записал се на Строителния 
факултет в Любляна където 'Наскоро станал активен член, а след 
това организатор и ръководител на .напредничавото студен тек Ь 
движение. '

ОТ ПЛЕНУМА . НА ОП НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД

През май 1934 година неуморимият организаторДЛЪЖНОСТ НА ССРН Е ДА ОБЕЗПЕ
ЧИ ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЧНОСТ В ИЗ
БОРИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ТЕЛА

на демонстра
ции срещу правителството става член на Комунистическата партия. 
Същата година, зарад революционна дейност бива

I

арестуван и
осъден на две години затвор в Сремска Митровица заедно с из
тъкнатите борци на нашето работническо движение — Моша Пи-
яде, Огнен Прица, Отокар Кершсвани, Йован Веселинов и др.

След излизането от затвора продължава ре?ол10Цирн!|ата си 
дейност. Той е член и организатор на многобройни студентски и 
работнически прогресивни групи и сдружения. Наскоро след това. 
■през 1938 падина, става секретар на Краевия комитет на СКОЮ 
за Словения, а .малко по-късно, на 25-годишна възраст става и 
член на ЦК на КП Словения.

подчерта ролята на Социалисти
ческия съюз в най-непосредстве- 
ното участие на гражданите 
обсъждането на досегашната оа- 
бота и съблюдаването на пробле
мите в обществено-политическия 
и стопански живот в светлината 
на новите стопански мерки.

Пълното ангажиране ма Ооциа 
дистическия съюз в предкандида 
цисонните събрания, между дру
гото, трябва да обезпечи по най- 
свободен начин да се разисква 
по всички въпроси в комуната — 
за работата на стопанските орга- 

(Следва .на 3 стр.)

Избирателите в Димитровградска обшина ше избират четири-
вечета в Републиканскама представители в самоуправнтелните

13 избирателни коле и — 13 отборници за Обшинско-
общност. До

в
скупщина, в
то вече и 12 отборници във вече го на трудовата 
провеждането на изборите към края иа март или в началото на 
април пред Социалистическия съюз и всички общесгвено-полити

Да се кандидитират
Фашистката окупация го завари в Любляна като деец .из

ЮКП. На младия, но вече опитен борец на Партията бе възложен} 
твърде отговорна и опасна работа — да ръководи с нелегалната 
работа в Любляна и околността. Способният организатор

организации стоят обемисти задачи, 
изборите най-добрите. За о де 

предлагането. Освен политически е подготовки, в кратък срок от 
Общинската скупщина ще трябва да съгласува решенията

чсскн
по-пълна демокрация приза

на въста
нието получава и репица други отговорни функции — секретар на 
Освободителната фронта за Любляна, Доленско. Бела Крайна и 
Нотренс-ка. По време на пълния размах на въстанието в Словения, 
през май 1942 «година. Борис Карйгер попада в ръцете на фашисти
те ,и бива закаран в концлагер в Италия. Три месеца по-късно с 
група другари успява Да избяга от лагера.

време
с избирателния закон и да извърши технически подготовки за да

съгласие с констутиционнитеметат изборите да се проведат в
права на гражданина.

Към края на миналата седмица 
в Димитровград се състоя пленум 
на Общинския отбор иа Социали
стическия съюз. С това се откри 
предизборната политическа 
тивност за представителни тела. 
На територията на тази обшина 
в 13 избирателни колегии що 
бъдат избрани 13 отборници за 
Общинското вече и 12 за Вечето 
на трудовите общности, т.е., по
ловината от отборниците на две
те зачета в Общинската скупщи
на. Покрай това заедно с Пи-рст- 
ска община избирателите от Ди
митровградско ще избират пред
ставители за стопанската кама
ра, .просветно-културната, соци
ално-здравната «и представител

гс- още едно потвърждение на 
демократизацията на обществе
но-политическия живот, пленумът

Партизанският борец от толминските гори още през 1943 годи
на става комисар на Главния щаб на словенските партизански ча
сти, а през есента на 1944 година и секретар на Краевия комитет 
на КП за Словенско прююрие и на тази длъжност остаза до края 
на войната.

След освобождението работи в Триест катс- секретар на ЦК 
на КП на Юлийска Крайна. На всички следвоенни избори другар
ят Крайгер беше избиран за представител в Съюзната и републи
канска скупщина. От юли 1963 година Крайгер е заместник-пред
седател на Съюзния изпълнителен съвет, председател на Коми
тета но стопанството и член на Съюза на федерацията.

Член на ЦК на ЮКП стана поез 1948 година на V конгрес. От 
«декември 1964 година беше член на Изпълнителния комитет, а след 
това член на Президиума на ЦК на СЮК. Освен това беше и член 
на Съюзната конференция на ССРНЮ.

За приноса на нашата революция и следвоенното изграждане 
на социалистическото общество Борис Крайгер получи най-високи 
признания на нашия народ — носител е на .Партизанска спомени- 
ца 1941“, ордена „Народен герой на Югославия" .и редици други ви 
соки наши н чуждестранни отличия и признания.

ПОЛЕЗНА СРЕЩАак-

твен напредък — трябва да бъде 
и обща задача на редакцията и 
общинските ръководители т.е. те 
да настояват гражданите правил 
но да се ссведомязат..

Също така бе заключено, че- 
такива срещи понастоящем тряб
ва да бъдат по-чести на опре
делени теми, както и това, във ве 
стник „Братство“ общински ръко 
водители и общсствено-пслитиче 
ски и 'културни дейци повече да 
лишат за проблемите на кому-

Журналистите 
„Братство“ в Ниш и общински 
ръководители и обществено-полн 
уически дейци в Димитровград на 
8 яиуари тази година проведоха 
среща в помещенията на Общин- 
нския комитет на СКС. Разисква 
се върху някои проблеми от об
щата дейност и за по-поавилното 
осведомяване на гражданите.

Тази полезна стреща бе изпел-

вестникна

звана и за договор за ло-нататъ- 
между об-шно сътрудничество 

щинските обществено - лолитиче 
ски и културни дейци и редак- ната.

В следващия брой на вестника
за органнзационно-лолитическа- 

Републиканската цията. Приеха се заключения, ме 
жду които иай-главното е, че съ
щата цел — по-нататъшно со>ци-

общес-

та камара в 
скупщина.

Изтъквайки значението на де
мократичността в избирането ка

ще публикуваме някои изказва
ния на срещата.

Ст. Н.алистическо развитие и



1
БРАТСТВО

На стопански теми ВЕСЕЛА НОВОГОДИШНА 

ПРОГРАМАЗАРАД НЕБРЕЖНО ОТНОШЕНИЕ - ЗАГУБА вани. В селищата на Димитров
градско младежките активи и уче 
циците при основните училища 
в районните Центрове и другите 
места дадоха десетина хумористи 
чно-забавни програми, и .-пълни
ха ня.тлко пиеси и устроиха оЗ- 
що посрещане на Нсвата година,

В града посрещането на Нова 
та голина стана в Центъра на. 
култура и забава и край телези- 
зиошиге апарати по домовете.

Гражданите,’ които посрещнаха, 
новогодишния празник кр й теле 
внзорите -бяха разочаровани от 
новогодишната ярограма на теле 
визия Загреб. С изключение на 
няколко точки от програмата, 
същата е оценена като твърде
СЛ'"'\1.

Онези пък, които Новата годи 
на 'Посрещнаха в Центъра бяха 
приятно изненадни. Членовете на 
сг мс дейния теа тър, културно-ху
дожественото дружестзо „Иван 
Караиванов“ и окресгъра .Едел
вайс“ представиха сади:ично-ху- 
мпоиегичкия и забавен спектакъл 
„Кръчма, два к"втор т и една 
лож-печка“. Авторите на тоя. 
спектакъл — Момчило А.чдрее- 
рич, Вл.угой Николов, Методи 
ГТетров,. Чета Николов, Георги. 
Стаиплов, Сретен Игов и Сво'о- 
да.ц Алексов — за пръв път на
писаха текст, който макар и раз

Ьоснлогр адската община със 
своите 18 ()(){) жители се нуждае 
-от пем.лгп занаятчии. Сега н Бо 
силеградоко ,цма 111 частни вана 
итчии и малкото -предприятие 
„Услуга“. Нсе пак -на те-и хора, 
които са регистрирани в Общин
ската скупщина, оказват голяма 
„помощ“, т.е. крадат работата им 
■мнолгеиа. конто питс са регистри
рани, пито плащат никакъв да- 
»п.к за занаятчийска дейност.

Между регистрираните занаят
чии има 39 воденичари, 12 шива
чи, 10 обущари, 8 ковачи, 8 вал- 
яздгарн, <1 тенекиджин, самз два
ма дърводелци, тр-и.ма бръснари 
една работилница за плетене и 
нр. Тези хора и „Услуга", като 
се щма -предвид територията на 
аеомуната, слабите съобщения и 
пр, едва ли са достатъчно да за
доволят постоянните нужди ма на 
селението. По въпаеки търсенето 
па услуги броят на Занаятчиите 
пе се увеличава, нито пъ-к се ярн 
стъства към организиране па ко
оперативни работилници.

Си гузно е, че съществуването 
па шерепистрира-пи занаятчии, ко
нто също у-служв^т на населени
ето и с това стпемлт работата на 
регистрираните, пречи да се уве
личи бр-оят на занаятчиите или 
Да се организира такова обслуж
ване на обществени начала. Ма
кар че на -всеки е ясно нека да 
споменем « това, че тези скрити 
работилиички гълтат значителна 
паст от сравнително малките до
ходи па общината, «ужн-и за бю
джетното -потребление.

Въпросът за ликвидиране на 
незаконното занаятчийство е от
давна открит, обаче -не са пред
приемани ‘По-ефикасни мерки. 
Ннто регистрираните занаятчии, 
тшто „Услуга“, пито Общинската 
скупщина проявяват по-особена 
еперппигост и в резулгат на тоза 
„цъ/фти“ незаконното занятчий- 
ство, въпреки протестите на вси
чки.

оплаквах в общннаги, те ме съвет 
маха да обаждам нерегистрирана 
те за накабваие. Нс това, което 
зная аз го знаят и отговорните в 
общинската служба. Защо 
ЗРмимавг м с техните службевии за 
дълокеиия?

В Босилеград, с оглед на тър
сенето, би могло .дз се организи
ра шивашка кооперация г около 
30 работници. Действително, ло- 
ра-но имаше такъв опит, но се поо 
вали зещото работниците си шч 
еха повече дома. Ако сега биха 
со подгонили тези, конто работяг 
безправно, ние не бихме имали 
конгс-.ренция, а общината щете 
да има по-големн доходи“.

Боне ЦЕКОВ, дърводелец -ог 
Босилеград: „Преди няколко го
дини работех в дърводелския цех 

. на „Услуга", обаче -всички оттам 
си работехме и дома, така че в 
предприятието нямаше поръчки. 
Сега си имам частна работилница 
и си плащам данък, като цените 
Ми са какте в „Услуга“. Против 
предприятието нямам нищо 'про
тив. Обаче наш общ връг са не
законно работещите колеги. Ня
кои такива бяха наказани, обаче 
глобата е много по-малка от су
мата на данъка, който трябва да 
плащат, ако работят като реги
стриращ!. Значи па тях им чзнася 
да работят без позволително. То 
ва .обаче трябва да уреди съотве
тната общинската служба, като 
отстрани аномалните“.

Владо ПЕТРОВ, , икономист, 
директор на „Услуга“: „В общи
ната не е 'уоеден въпроса за тази 
дейност. Незаконното занаятчий
ство, вярвам, никога не е имало 
по-благоприятни условия за раз
витие. Ние като социалистически 
сектор сме в .неравноправно .по
ложение и затова ни конкурират 
нерегистрираните занаятчии. Те 
не плащат данък -и услужват хо
рата по-евтино. Това особено ва
жи -за дърводелството. В Боси
леград има пет неоегистоноапи 
дърводелски машини, които оа- 
ботя-г денонощно. Дъоводелцнте 
от предприятието работят през 
свободното си време. Така те под 
копават „Усллга“, където именно 
за това няма достатъчно работа, 
както и по-голяма заплата. Тези 
хора получават в предприятието 
заплата, -полззат правото за со
циално осигуряване, детски доби 
вки. годишни почивки и пр., а за 
сметка на него си работят и в 
къщи. Затова е низка и произво
дителността на труда.

Тока нерегистрираните занаят
чии нанасят вреда на -нас и .-на 
частните •зонаягчни, а с това и на 
нашата общност.

Това е 'последица от небреж
ността .ца общината, която от вое 
ме нл време е принудена даже да 
отпуска средства, за- да спаси 
предприятието от фалит. А‘ г при 
лагане на законните мерки тя мо
же да разреши въпроса без та
кива средства“.

Любен БОГОСЛОВОВ, тър-гов 
оки инспектор на ОС: „Съгласен 
съм, -че имаме много нерегистри
рани занаятчии. II й-мпого таки
ва са шивачи, дърводелци зида
ри и колари. През миналата го
дина съставих 33 акта срещу тях, 
обаче наказанията са -Малки — 
до 20.000 динара. Значи контро
лът ц наказателните мерки са 
били слаби. Впрочем законите в 
последно време облекчават зна
чително положението па занаят
чиите. Сега е позволено ~а отзар 
ят рабогилнчци и калфите. Това 
е вече разпространено V пас и в 
резултат на тева мнозина майсто 
ри затварят своите работилници 
и заработват тайно. Най-добрите 
майстори сега работят не аконно. 
На сели пък занаятчиите отбяг
ват да регистрират 'работилниците 
си, като второстепенен поминък, 
макар че биха плащали между 5 
и 15 хиляди динара годишно. На 
село имгме само неколцина 
ито работят законно. Аз съм за 
по-строг контрол и по-големи на 
казания“.

да се

Г. Сгаиулов и М. Андрсезич

Логогсюшпигге праз.шци в ця
ла Димитровградска комуна бяха 
весела посрещнати и отпразиу-

ко-

Това са изказвания на хора, 
заинтересовани за развитие на 
з?1гя гчийството в общината. То 
обаче намалява като легален по
минък. През 1957 г. тук е имало 
260 занаятчийски работилници, а 
сега 111. Броят на занаятчиите 
обаче се е увеличил, но те ра
ботят- незаконно. Таза се отраз
ява върху доходите на общинс
кия бюджет и върху доходите на 
хората, йоито работят с позволи
телно. Значи нужни са по-остри 
мерки. Съставът „Еделвайс“С. Станков

носДосзеи предегавяза цялост. 
Същевоемено някои от тях: Мом 
чнло Ап.юео.аич.. Благой Нико
лов, Георги Станулов и СзоТ-одан 
Алексов участвуваха в поогоама 
та. Прояви се К^лица Ран-гелова, 
член на самодейния театър. Успе 
шно се представиха и .изпълни
телите нл естрадни песни, както 
и оркестъра „Еделвайс“.

В разговор с компетентни и за Автобус за Смиловциинтсоесовани лица открихме, че 
положение трябва да се уретова

д.и възможно по-бързо.
Новата линия ще бъде откоита 

след като хора от предприятието 
прегледат попоавения вече 
от града до Смиловци, но 
сега се зн.те, че няма да има преч 
ки, тъй като пътят е съвсем об
новен.

Най-сетне, след много искания 
на населението от Забърдие, то 
ще бъде улеснено в контактира- 
нето с Димитровград.

Ето .изказвания по въпроса:
Тоша КОСТАДИНОВ, шивач 

от Босилеград: „Редом с некол
цината регистрирани шивачи ра
ботят незаконно

От началото на месец април, 
промяна на разписанието, 

пред-след
пи.ротското 
приятно ще отконе автобусна ли- 

село Смиловци в район

транспортно път
още Новогодишната поогоама има

ше и богата лотария, на стойност 
ог около 450 хиляди стари дина-

мнезина други. ния до 
Забърдие.

За сметка на това, според ня-
На тях това е основно занимание.

гоелитават. Обаче оз ра.от което се Центърът за кулурч и забава 
обогати програмата си за новего 
дишнчте празници г още дзе- 
танцози забави и дзе прожекции 
на хубавия американски филм 
„Тримата старшини“.

кои изказвания ще бъде закри
та линията Димитровград—Ниш, 
която с оглед на добрите съоб-

щикската служба не им
Впоочем общината

търси
отговорност, 
води една либерална политика и 
към нас, като не ни облата с го- 

по-либеозлна
щения се оказва пс-малко зна
чима за димитровградското насе
ление.

лям данък, но е 
към нерегистрираните. Като се Ст. Н.М. Н.

II в

след туй ще ви „представят“ на властите 
в Цариброд.

Развидс-.лязалхе се. Па изсъхналата 
трева и пожълтелите листя белееше тън
ка слана.

— Е? — изгледа ни Змея.
Разбрахме — трябваше да се сбогу

ваме. И ние се сбогузахме с нашия к/ри- 
ер сърдечно братски. И търгнзхме отно
во — сега без водач. Прекосихме полян
ката, навлязохме в гората и започнахме 
дл се катерим ао стърмната камениста 
пътека. . .

Криво-ляво стигнахме заставата — 
адалка къщичка, кацнала на самия баир. 
Поздравихме с „добро 'утро“ часовоя пред 
вратата. Но тей не отговори. Само ни из
гледа. След това „почука“ няколко пътя 
с тока на единия си ботГ’ш на взагата и 
каза нещо по сръбски. От няколко думи 
разбрах и запомних с"мо думата „буггои“. 
През отворената врата се показа глава на 
човек сънена с неочесана коса. Тей ни 
даде знак да влезем. Влязохме и седнахме 
на една грпбд скамейка. Като се повъртя 
малко, неумития човек сепна зад масата, 
която се намиоаше точно пред скамейката. 
Погледнах към пагоните на кротката му 
— три шарени н шивкч се мъдреха на чер
вените пагони. „Някъкъз старши е“ _ си
помислих.

— Ву.гари? — запита стаошията.
Ние кимнахме утвърдително.
— Бегунци?
Ние се спогледнахме, не знаейки какво 

да отговорим. Не помня кой, »о един от 
нас се досети, че кеге-ът нл „бе-^нци“ е 
еднакъв с 11’шмя глагол „бягам“. Едза то- 
га.ва отговорихме:

- Да.

В следващия брой:
В Царибродсното околийско управление

дължав^ше да 'В-ика из гората, да смита 
•пожълтялите. листа, да навява мистика.

— Тцъът1 — чу се предупредителния 
глас на куриера. — Пред нас е границата!

Аз повторих в себе си домата „тцът“, 
без да искам, почти несъ-нателно. И вед
нага след това се уплаших. Как е възмо
жно да съжнтелствуват страхът и радос
тта — не знам, но аз бях и уплашен и ра
достен. Открият ли ни фашистките грани
чари — смърт, преминем ли границата — 
спасени сме.

Започнахме да лазим, превърнати в 
слух, в зоение. Скоро мускулите на ръце
те '"-и отм-лгха. А отникъде не се прокрад 
ваше светлина.

Н-щта сгце беше •> силата ом.
На една полянка куоиеръ"- се изправи 

и избърса потното си чело. Пот в студе
ната нощ! Слет мг олзбрлхме, че потта 
не беше пощадила и нас.

— Стигнахме! — боаос каз; Змея. — 
Препи минута — дзе газехме българска 
земя. а сега стоим на югославска.

Озърнахме се. Искахме да видим гра
ницата, която току-що ^яхме „поекрачи- 
ли“. Н.о ..лъожавната черта“ се спотайва
ше в тъмнината.

ИВАН КРЕКМЛНОВ

ЗАПИСКИ НА ПОЛИТЕМИГРАНТА
Да ‘куца, да диша тежко. Явно беше, че се 
нуждае от помощ. Доближих се до неге и 
по хванах под ръка Тръгнахме. Но ране
ният ме пусна, имаше несъответствие ме
жду нас — аз бях висок, а той нисъ.с. Ка
кво да се прави? Ускорих крачки, насти
гнах Иван Пашов и куриера конто вър
вяха пред нас и им 
не може повече да ходи.

— Тъй лн! — удиви се курчерът. Той 
се (зърна назад. — И ли ви предупредих 
— обърна се Змея към Захариез, — че аз 
не само мога да водя хора. а н да нося. Я 
сяд"й иа гърга ми. . . — Змея сви колене 

Любен да го вънседне. Но

В книгата си „Записки на полит<*мигран 
та“ другаря Иван Крекманов, дългогоди-

Югославияшен политически емигрант в 
след провала на Септемврийското въста
ние описва дейността на политическата 

Югославия и връзките й семиграция в 
наша-а партия. То \ преоивавал в много 
наши градове и разговарял с наши пар
тийни ръководители.

Редавдията на в. „Братство“ получи 
от Крекманов ръкописа нд второто изда
ние на съшата кчнп откъдето ше препе- 

няколко продължения известни ча- 
пребиваването му в Ди-

съобщнх, че Любен

ча-а в
стг, межцу кое-о 
мигровград и Ниш. и подкани

Любен отстъпи крачки две назад — беше 
неудобно. Из края. след като всички 

настоявахме, той се съгласи.
му

Куриерът ни събра поп едно дърво.
— Сега — предупреди ни тей —

Плюйте си
Тръгнахме. Колко сме вървели — не 

помня. Помня, 1е вървяхме без почивка, 
без цигари. Тъмната безлунна

Н‘И — А къде е гоаницата? — запитах ча- 
Защо не я видяхме? Какпредстои дълг и тежък път. 

на краката. В случай, че някой от вас за
къса по пътя, моля да ми каже. да не се 
срамува. Аз ше го понеса на езоите пле- 

_ Змея ноадигна езоите здрави ръчи-

без вода
кощ беше проникнала през гъстите кло-

ге"гя Нищо не

шич ’куо"ео ■
■изглежда тя?

Vмз го-нични стълбове, но в тъмечото 
не се вихплт. Мечсду тст'' имч и пътека, но 
сега е затрупана с оп.уднали листа.

нзети дъовета До самата 
рцждлхме абсолютно нищо. Черният цзпг 
беше заличил всичко. Но °ъ ряхме. По 
едно воем1р куриерът спря. Обиколихме гс.ща. пока-ав-йки ни как би метнал всеки от 

нас на гърба си.
: Влязохме в един гъсталак. Вървяхме 

на късо разтояние един от доуг. "а Да не 
се изгубим по пътя. Какъз път! Нямаше 
д-же ко-я пътека. С ръце отстранявахме 
клоните пред себе сн. спъвахме се в I3“ 

корени сграбчвахме тръни, (дт- 
всичко беше и студено. Над гла- 
свирнше сезеаяякът.

Нашият път ставаш'" все по-стръмен, 
Любен Захариез започна

— А сега накъде?
Нгриеоът изводи календарче и молив, 

В'Щ)я се в кален парчето м отбеляза нещо. 
..На.вя'п.0 отбелязва на коя дата сме пре
минали границата“ —
След това Змея се обърна на запад и оо- 
чейки към отсрещния баи.р, каза:

— Ей там е заставата, в която трябва 
веднага да се явите. Сръбските граничари

— Наближаваме границата _ проце
ди той — Ше вървим но .един, бавно, ти
хо. — Змса се на°еде. сп коленете ои и 
подкани ранения Да слезе.

Тоъгнахме отново. Аз вървях после
ден. Искаше ми се да бооя стъпките си, з I 
да не мисля на нищо. Но близостта на гра
ницата ме тревожеше. Отказах се от „бро
енето“, изострих своя слух. Вятърът про-

псмислих си аз.
съхнали 
горе на 
вите ни

все по-труден.
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НА дсстоиния 

достойно място
1'ТЪЬЛЛЧо

ЧОВЕК
Избирането

°т ^състава на Съюзната, Ре
публиканска и Общинска скул 
щина през пролетта тази годи 
на е изключително важно по
литическо съ'итке, което, ес
тествено, предизвиква жив ин 
терес сред трудещите си. Из
борите в нашата социалисти
ческа общност никога не са би 
ли, нито ше бъдат борба меж 
ду политически групи и клики 
за власт. Съюзната конферен 
цпя на ССРН оповести (а в то
зи смисъл вече се при м'т и сложните задачи на по-на;а- 
правилници в Социалистичс- тъшното ни развитие, демаго- 
сккя съюз за ролята на тази 
организация в изборите), че 
по-нататъшната демократиза
ция на изборите не значи пред 
оставянето им на стихията, но 
превръщане на изборите в ор
ганизиран договор на избирт- 
тслитс в организиран договор листи, 
на избирателите които да из
берат най-добрите хора за от- 
борници и представители Зча 
чи предстои жива политичес
ка дейност на Социа лчетичз- 
ския съюз и в самия Социали 
етически съюз, както и във 
всички обпг.ествено - полити
чески организации, сдружения 
и др-жества. Избирателите 
ще издигнат кандчдатуои-ге на 
ония хора, които най-добре 
цг.е отговорят на нуждчте на 
нашето по-нататъшно общест
вен^ развитие.

,.Я"но е. че избирането на 
достойния ч^реч нч "о-тойно 
място е твооче-ка а--цчя ко- 
я~о търси знан-е. ка-то и ч-я- 
на друга творческа акция.
С.а*'о политическият кгриеоист 
може да се за-тът-ва за из^и- 
рател- а система, в която въо- 
XV съвестта нч ич^иоателя да 
действува наткпевора в обе
щанията и демагогията 
тък*»а доугар- Каодел в ин
тервю на в. „БооРа“.

В течение >*я тая» избор
на кампания чя^цпятсли-е ще 
обсъдят и чл-ега""'атя дейност'
на с-чучуеннато. Рел"о с то
ва те ще па-чекват няапо^д,- 
стоя—тите яадачи я ст^гачеко- 
то пролетно - културно, ядра
пи0 И о^теотпеяо-поЛТ|Т|,че,'ко 
раяяо-не п ..^м-.на по-
пУ'ги"ата иФед“пация— Т^Зт 
актияноет Н'е л^де нъз-*ож-' 
но«-т ла го начо"ПЧт изпиля да 
ли всички сложни задачи в

на една втора по-нататъшното развитие мо
же да решава всеки, или пък 
кай-о„ектЕвно и най-отговор- 
нд трябва да издигнем зз кан
дидати хора, ч:.я,о досегашна 
работа върху развитието на 
самоуправление.о и способно
стите км обещават, че в рабо
та а га .апред ше могат ла ре 
шават проблемите по-добре и 
по-бързоо. Ако дейността на 
Социалистическия съюз в об
щина.а даде възможност изби 
рателите да се запознаят със

1

пи те. политиканткте и всички 
други, които демократизация
та |.а изсорите са разбрали ка 
то възможност за лична изго
да преследзане на лични це
ли и подобно — няма да наме 
рят място на кандидацирнните

Главният отбор «а Социали 
стичесхкя съюз в Сърбия прие 
решение за начина за осъшес- 
твяне ка задачите на ССРН в 
Сърбия в процеса на кандида
тирането и избирането. В това 
решение са систематизирани 
дейността на ССРН ка о носи 
тел на политическата работа 
заедно с другите о^шествено- 
политически организации. На
скоро и общинските органиса- 
ции ще ппиемат свои решения 
т. е., празилнкци.

По тези начин кандидатира 
нето '-яма да приеме стихиен 
гид. Тога о^аче не зчачч. че 
ще се намали ролятч на събпа 
нкятп на избира-елите при из 
дчггнето на кандидатурите. 
За лаяи пел те се о^еялечч 
пълен демократизъм. Канлцда 
тиране-ло постоянно те бъде 
д~сгъчно ка рс«ки гяаждачин, 
в-екиму те бъде ясен «ачина 

из- ич кянлидятиране и избипаче. 
Из^ноа-етят зи-т, активно ще 
уча-тпура и действува до о- 
кокча-елното печени“.

Ано Соцкалистиче-княт съ
юз съгме-тнп г останалите об 
рг.е-угр.ечо-политкческн тчли на- 
плати всичко потп ка-чи-е '■чу 
деши се в предс-оя—'чте избо
ри избеоят кай-длбпч уппа, 
кект-, се избипят в сямонкпа- 
рителнмте нрг-ни п-> тпудовч-

:

Един цех във фабриката за автомобили в Прнбой на Лим

ПРАВОТО НА РЕШАВАНЕ ИЗИСКВА ПЪЛНА 

ОТГОВОРНОСТ ЗА СОВСТВЕНАТА СЪДБА
те работници и работници м спе
циалисти, които са включени в 
елмоупоавителните отношения и 
разпределението според труда са 
в челните редици :в тази борба. В 
предприятията, конто по-смело 
тръгнаха по пътя на реформата 
настроението на работниците е 
добро. . .... ■_ V.

На село е намерен и открит път 
за озързване на частния произ
водител с общите процеси в со
циалистическата икономика. Час

(Продължение от 1 стр.) телно да се продължи с интензи
фикацията на стопанисването и. 
второ, в тази стопанска ориента
ция и занапред да се внедряват 
акциите на самзуправителните ор 
гани и свободното действие на 
законите на пазара.

(
От значение е. също така, че 

се явяват тенденции на по-сво
боден оборот на обществения „ка 
питал“ и различни 
столанстзото 
по-трайн,и видове на интеграция 
в производството. Най-сетне, тоу 
девите колективи започнаха по- 

-решителног да -свързват- разпре
делението с труговгя ефект и да 
поезъ-мзгват менталитета на у- 
равниловката..

В тенисите се

стремежи в 
да се • възтановят

В документа така също се на
бляга за внедряване на съзнани
ето е 'колективите, че с правото

пълнада решават превземат и 
отговорност -за собствената съд
ба, съществуване и развитие.

подчертава, че 
предстои изостряне на Условията 
на стопанисзане в 1967 година и

те оогани^апии. --огача на"ртц 
на достойни копа ше ^ъ^ат 
избрани на достойни местя.

А. Л.

тннте производители виждат пер 
спективите си и се борят за по
добрение на

В следващата част авторите се
се набляга на дзе основни зада
чи. Необходимо е, първо, реши-

производството на 
линията на нашата система, а ле 
извън нея.

застъпват
граждане на политическата 
ма. В анализа те тръгват от стано 
впщего, че

за по-нататъшно из- 
систе

I

ОТ ПЛЕНУМА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР 

НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД
В тезиоите се засягат и. между 

националните отношения. Пои т0 
ва се сочи, че стълкновението .с 
бюрокоатическо - егатистически-

в демократическото 
развитие беше нужно Да дойдат 
до израз различни тенденции, 
■включвайки и кансервативизма и
реакционните схващания, изоста
налостта различни назадничави 
формално - демократически тен
денции и така нататък. В тези у- 
словия ясно се показват известни 
слабости на политическата 
ма и реакциите към тях. Затова 
системата трябва да бъде поставе 
на и организирана така да .може 
да канализира процесите и ефи
касно да разграничава кое е демо 
кратичен живот, който тегли на
пред,. а къде започзат назаднича 
виге тенденции, кенто угрозязат 
прогреса. Положително 
ва положението е 
работническата класа. Констати 
ра се, че нейната най-прогресив- 
иа част ведно е и най-последова 
телна част в борбата за провеж
дането на реформата. Квалифи
цираните, виоококвалнфизирани-

ге отпори на дело показаха, че: 
от 'обществените козени на бюро(Продължение от 1 стр.) то се изтъкна на пленума, събра 

н-ията на избирателите мегат 
предложат съвсем други кандида 
ти, които не са били предложе
ни на събранията на Социалисти 
чсския съюз.

Съгласуването на предложени
ята за представители ще става 
на общински и междуобщински 
конференции па Социалистичес
кия с>юз.

Пленумът изтъкна необходимо 
стта за още -по-пълно ангажира
не на всички обществено-полити
чески организации, специално на 
Съюза на младежта за повече 
кандидати-младежи и жени, 
ксето да се поправи структурата 
на избраните представители.

правила, отнасящи се До избо
да рите за членовете на Общинска

та конференция. Вместо на позе- 
че бт 500 членове да се избират 
по I, на 400 двама, а на още сто 
— още един член‘на Общинската 
конференция. Там където по 
старите пропозмции изборите в 
Социалистическия съюз са прове 
дени ще бъдат повторени при 
избиране на надзирателните от
бори ,в местните организации.

кратизма се ражда национализма. 
По този начин станаиизации, представителните орга

ни и други въпроси. Паралелно с 
това тряб.за да се изтъкват пер
спективите на развитие. За кан
дидати трябва да се предлагат 
хора способни най-компетентно 
да предлагат решения и най-дебре 
да тълкуват интересите на изби
рателите като ги съгласузат с 
възможностите на общината и 
общестзото. Тоза същевременно 
би било отговор на въпроса — 
кого да кандидатираме за пред
ставител и отборник.

Ще има значителни новинй в 
Тазгодишните предизборни и из
борни политически акции. Този 
път всички организации, сдо.уже 
чия, групи граждани и отделни 
лица имат право Да издигат кан- 

, д и дати. Това може да става на 
събранията на Социалистическия 
съюз и другите организации. и 
сдружения. Постоянната политиче 
ска комисия при Общинския от
бор на Социалистическия съюз 
ще евидентира само ония канди
дати. които получат повече ст 
половината гласове на събрания
та. Така те се попречи на разни 
спекули, бюрокрлтеки прояви, де 
магогия и други отрицателни 
явления. След проведените съ
брания на Общинската канфереи 
ция ще бъдат съгласувани мнени 
ята за кандидатите като се дър
жи сметка -за предложенията на

еще по-ясна 
вътрешната връзка между бор
бата за самоуправлениесисте на тру
дещите се с борбата за пълно рав 
нопразне, братство и 
между народите

единство 
и народностите 

в нашата социалистическа общ
ност.
„В последната част на тези си те 
ставл дума за осведомяването. ко ;

след Четвъртия пленум стана . 
от още от по-голямо 
Съюзът

ето
се оценя 

редовете на
значение. ■След уточняване на пролози- 

ципте в предизборната й избор 
мата дейност ще осведомим чита 
телите за събитията на тяхната 
територия.

на комунистите трябва 
да бъде още по-деен във 

на общественото мнение, 
бено поради опитите на бюрокра 
тическите сили и

влияни- 
ссо-етос

еснафщината 
изкуствено да създават атмосфе
ра на напрежение в обществото.

М. В.За да имат оше по-съдьожател 
на работа събранията на Социз- Ком.унистите в-печата трябва 

да се борят срещу бюрократиче- 
ския натиск, който 
ствува. Тсва е

ТАЗИ ГОДИНАлистическия съюз пленумът взе 
решение на събранията да се да
ват отговори на всички въпроси, 
които се поставят след Четвър- 

на ЦК нл СЮК като

още се чуз-- 
и път печата по- 

свободно да се изразяза и бори 
срещу бюрокрлтнческите, консер 
вативпи

Повече пшеницатня пленум
това се обръща- внимание Въпреки закъснението на есен

ните работи сеитбата на пшеница 
през тази година за"ъоши езо- 
чно. За това допринесоха и бла
гоприятните климатически условия. 
С постигнатите резултати могат 
да бъдат доволни и земеделски
те кооперации и специалистите и 
частните производители, 
заплануваните 3,634 хектара с вн- 
сокодобивнн и домашни сортове 
са»засети 3,681 хектар, те. 101,2 
на сто от планираните плоши.

Успехите са още по-големн ако 
се има пред вид, че земеделците 
производители са взели от коо
перациите повече семе на внеоко- 
добивна пшеница н пзвече мине-

при
на кооперациите, здравния до.м. 
както н Общинската 
да дават точни отговори а не да

и други извращения.рални торове. Миналата година
бяха засети 12 тона такова семе 
и бяха разхвърлени към 30 хил
яди килограма мчнепалчи торове. 
Тази година са засети 56,600 ки
лограма такива семена ,и са упо
требени 156 хиляди килограма 
минерални торове. Този материал 
е достатъчен за повече 150 хек
тара.

скупщина

ЗАЩО?изнасят лични мнения пред граж 
даните, което може да доведе до 
заблуждение и дезориентация на В местните организации в 

Димитровград още не са про
ведени избори. Събрания са 
насрочвани но никей не до
шъл да изпълни политическа
та си и гражданска длъжност. 
Зашо? Кси са причините, че 
гражданите не искат да ндзаг 
на събрания? Този въпрос гър 
си отговор.

Вместотерена.
Всички активи (такива-ще ’има 

всяка организация) са длъжни 
веднага да изготвят своя пзогра 
ма за работа и час по-скоро да 
минат към нейната реализация.

Специалистите считат, че доби
вите от следващата реколта ще 
бъдат по-високи от миналата го
дина, ако климатическите условия 
продължат да бъдат благоприят
ни. Както е известно, 
година бе особено плодородна

М. Б.

миналата
Накрая пленумът промени 

събранията на избирателите. Как разпоредбата за временните
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ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАиИИ

С УСТРЕМ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
П0ВЕЧЕ ОБОРОТНИ СРЕДСТВА, -г „ДИМИТРОВГРАД“ - ПОВЕЧЕ 

ГУМЕНИ ОБУВКИ ПРИ СЪЩ I ЦЕНИ - „ПИЛЕ!1 - НОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕЗ ФЕВ
РУАРИ. „ГРАДНЯ“ - ОБЕЗП “Ч*?НИ СТРОЕЖИ ЗА 400 МИ "Иттл ДИНАРА _ „ФАВ. 

РАД“ ■— ТЪРСИ СЕ СОЛИДЕН ДЕЛОВИ СЪТРУДНИК.

' (И -•/ м&

ПОВЕЧЕ ДЕЛОВИТОСТ
стссве. В Димитровград Са постро 

Впрочем ени два моста, в Д. Криводол — 
един, в Вачево — един, а> в Т 
Одоровци и Власи, по 
иа линията, са поправени два 
моста. Освен таза са.(Построени 
три жилищни сгради, две бензи
ностанции и е работено на стро
ежи в Димитровград, Бела Палац 
ка и Ниш. В последните

Деветмесечните финансови от
чети иа димитровградските пред
приятия даваха основание за из
вестна тревога по изпълнението 
иа 'Предвидената (Продукция н до 
ходи. Пито общият доход, нито 
чистата продукция надминаваха 
по-значително половината от пла 
ни раните стойности. Обаче има
ше и голяма увереност, че ходът 
поез 'последните три месеци ще 
'бъде решаващ за изпълнението 
на плановете

Още нямаме готови финансови 
отчети, но грубите 
'Показват, че димитровградското 
стопанство е завършило годината

Предприятия ги даиемат без страх 
за съществуването си. 
изтъква сс, че хроническият недо 
пмък на оборотни средства, кой
то ие трае ст вчера, няма да е 
благолриятствуващ. обаче се ечи 
та, че (предприетите още сега мер 
ки ще съзействуват Да няма осо 
бент разстройства.

Нямаме данни за всички пред
приятия, обаче тези, с ко иго раз 
полагаме, сл достатъчни да се 
получи обща представа за хода 
през миналата година и за бъ
дещото движение на икономика
та изцяло.
Кау козата промишленост „Дими

шншн деловнтостта па хората от общинските скуп-
™ ^ „а,СЬ’ съвегнте «а ССРН, профсъюза и пр..
арсдчпнятнятД0 МОГат Да улес1И,т Достъп! ща хората отнред.фнятнята в една или др,уга комуна.
мно"о матЛ'* ‘^колцина (ръководни хора си признаха, че
Честно и ПрояВ!шаг в развиването на сътрудни
ца к и е° топи допълСЯ(СуяСЪ?АНИТе “ п°-Аале,чН'ите комуни. Това приз 
шс та 'сс^уредя-ПЛС слеа1,ото — може би много неща може 

д V ?? въ'лроса 33 пласмента на някои наши стоки,
върху целп **я Л “,&*“? не мсгат Аа бъдат основани само ТсРмогат ла .Сълрт';пп »УТЗТ тая ,ил» оная стока :нд комшшште.

рьжгг““ "**и “ *> «адзяякк
лстгл-гг/Н-бъдем по-конкретни. Още Миналата година и тр пре) 

г градск•>та°комЛнт ^ГпЛт?0вррадско трябваше да посетят Бооиле- 
•-то^оето ЛеЛЛгЛ трябваше да бъде връщане на 'Лосещение- 

?^СКИ«РЪКадодатели напРав11ха ил Димнтров- 
бе оце;;ен° «ато успешна размяна на опит 

,!™<Л0СТ 8 ЖИвота на Двете малцинствени ком.рни. я 
|Ч2? КУИСнсст в живота на двете малцинствени комуни.
■ 'И„ПОЛ"вано за Уста-нозяване на не един вид сътрудничество. 

а л” Двете комуни имат много общи черти — малцинственост на
■ ш'Се^?НИет0, еДиакви почти културни и просветни проблеми, срод- 
..ад.селлкггстпяаиетв0 и сходство и организацията мл 'лроизводство- 
'.л ъ.аз&мра , се.тук могат да се причислят н въпросите 
за про|^кциятЛГВО В стокоо3меиа 11 съвместно търсене на пазари

Димитров градски те до "гари трябваше да посетят и Свъплиж 
„[ Велнкопланската комуни. с които също имат някакви връ* 

вки н0 „ т м не стигнаха да отидат. Резултатът на та: н личен 
на деловитост. гледан посредствено, е липсата на кака и то и -а
•»яп°чВ:>ЪЗКн с тез“ комуН1И> конто сигурно биха били нас. Защо например да

трасето

месеци
усилено е строен пътят от Суко- 
Во до Погаяовски манастир.

Планът е преизпълнен.
В новата година „Градял“,

■за с труден 
Предвижда 
възлезе на повече от 400 милио- 
н а динара. Ще се строи детски 
дом ще се.достррйва започна
тото училище, ще се строят обек 
ти яа „Компас“ на границата, 
една жилищна сграда в града и

вли-
план на строенето 

се продукцията да
изчисления

пр.
„Градня“ ще оформи един Цех 

за строеж на частни къщи улес
ни и хората, които строят, и ще 
увеличи своите доходи.

В нсвата година тук не очак-
тъй

I.
ват особени -затруднения, 
като не очакват застои в строи
телството.

:

ката и
НОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, 
КОЕТО ЩЕ ДОНЕСЕ 
МИЛИОНИполезни и за

ЛПЖК-1ТТ „ „не се "п°Размърдат“ самодейците ни, младежката организация, дери и частните производители до някоя 
от тези комуни, където сигурно има какво да вндгт и да и.тучзт

комуна, -макар че опити -в областта на животновъдството и пре
работването на животински продукти би им били полезни.

Получава се впечатление, че много работи, конто могат да 
оправят хора от активите и ръководствата, все още падат -върху 
най-горните ръководни органи в комуната ни. Тези работа 
нителйо пс-дребни от ангажирането да се установят 
сътруднически връзки с други комуни. ,п>ли например емнлов- 
сюз събрание иа изборителите или на ССРН винаги има нужда 
от присъствието на председателя ча комуната, секретаря на ко
митета или председателя на ССРН? Колко едно събрание с май- 
псехиднеген дневен ред има нужда от еди-к~ква си тгхкна помощ. 
А тези хора имение по такива събрания нерядко хабят врем-то си! 
което много по-ефектно биха използвали, ако биха предприели 
тези -посещения.

Вината об?х'е не е

„Циле“ е преизпълнило .своите' 
'ПЛгнове на общия доход й чиста 
продукция. Производственият 
план също е преизпълнен с 5 на 
сто. Само през декември вместо 
планиралата продукция за 43 са 
произведели стоки за 58 милиона 
динара. Основна продукция през 
галилата бяха мебели на парче.но 
са '.произведени значително коли
чество радяокутии и други сто
ки. Трудности? На първо място 
малко оборотни срегстза и сраз-

Съпремеии машини във „Фабрад“

са соав- 
■полезни с успех. Резултатът обаче щеше 

Да е по-голям, ако ,и „Фабрад“ бе 
успял да превъзмогна кризата, 
зарад която приключва година
та със значителни -загуби и уг
роза от фалит.

Новата година всъщност вто 
рата година на реформата, с ме
роприятията 
датирането, валутния 
съответно на тона с нозите под
ходи в разпределението, на дохо
да носи на преоприягжта нови 
трудности, които трябза да бъ
дат превъзмогнати в интерес на 
общото стабилизиране на иконо
миката. Макар че тези меропри
ятия съдържат и опасност 
фалит на предприятия, които не 
съобразяват работата си с нови
те условия, димитровградските

тсовт.аад“, най-голямото предпри 
ятие в града, приключи годилата 
успешно. Осъществен е общият 
доход, планиран на близо 2 мили 
арда и 600 милиона динара, а 
продукцията — с 90 на сгс. за
рад застои в снабдязането със 
суровини и електроенергия. Все 
пак, като се имат предвид всич
ки показатели, успехът е безспо 
рен.

Предприятието приключи годи
ната Сез стоки. Продадена е ця
лата продукция на гимечи обув
ни, а остатъкът -на другата про
дукция е -незначителен. П-ез 'По
следните дза месеца са направе
ни най-големи доставки на о6ув 
ки и .поуги материали, обаче ку
пувачите още не са заплатили 
към 600 .милиона дичаоа на „Ди
митровград“. Предприятието пък 
не дължи никакви суми на До
ставчиците на суровини.

Търсенето Яа гумени обузки 
през годината е било забележи
телно, обаче недостигът на езо- 
бодви производствени мощности 
не позволи на предприятието .да 
.увеличи продукцията на тези 
стоки.

Износът също е успешен. В 
Австрия и Западна Германия са 
понесени 20 тона каучкови тех
нически стоки и 20 тона гумени 
обувки, а в Чехословакия — 15 
тона глмени нишки.

С оглед на лошото качесто су
ровинни матеоиали, за кччестве-

ннтелно ниските цени на приоз- 
вежданите стоки.

Тъкмо затоза се влиза в нова
та година с и"вестна грезога, да
ли Есяхога ще има оборотни сред 
ства и кредити за тях. Надеждата обаче е нозото
първата серия на което се очак
ват през фезруари. От негозото 
пласиране на пазара у нас и в 
чужбина се очаква много Ако 
провързи, тогаза „Циле“ 
да очакза общият доход да 
хвърли един милазд динара. Но 
теза е още .цадежда и очакване, 
което тепърва трябва да се реалн 
згра.

Тази година в 'Предприятието 
трябза да бъдаг предприети мед- 
кн за подобрязане на разпределе 
ниего на дссхода и ще се пристъ
пи към ло-сернозно проучване на 
възможностите за въвеждане на 
42 часо-за работна 
от 1968 по два 
До 1970

в областта иа кре- 
оежим и произведениев хсрата. Вината р в мно_'огодчшно 

оформяната система на работа, която вече трябва да се отхвър
ли. с е.-лед на тепа. че вече има „подковани“ да разясняват не 
един въпрос от която и да е област на живота ни. Обаче трябва 
Да им се гласува доверие и трябза Да бъд~т ангажирани.

Тогава даловитосгта на ръководните ни няма да се изхаб
ява ст всекидневните, понякога не много важии въпроси и ще 
имат време да (Проникнат гс-дълбоко в това, което дейсгзнтелно 
изисаеза пълното им ангажиране.

м .же 
над-

от

Мики Нейков

Без съмнение Четвъртият пле 
кум на ЦК на' СЮК даде въз
можност много прикрити неща да 
излезат на светлината на деня, 
(('• ; чма -'ъмнение, че мнозина доу 
гари се възползваха от положе- 
то, за да изтъкнат себе си. Зна
чи те направиха опит да прикрият 
собствените слабости и грешки 
като си служеха с неистини, не
проверени данни и прочее.

Така и на събранията «а пър
вичната организация на Съюза 
на комунистите при Общинската 
скупщина в Босилеград проведе 
ни непосредствено след IV пле
нум стана дума за много грешки 
и непра^илнсстн в работата, ко 
имаше и случаи някои дискутан- 
ти' да си служат с непроверени 
данни. Тежки обвинения бяха 
отпоавени към Иван Деспотов, 
секретар иа Общинската скупщи
на. Той се обвинява:

Критика или 

критикарство?
седмица — 

часа намаляване 
година. Такъв, начин на 

въвеждане се налага от техничес 
ката обооуденорт и редица други 
проблеми з предприятието.

„Фабрад“ ще бъде 
то предприятие в Димитровград
ско, което е завършило годината 
със загуба. Старите грешки бя
ха .много големи и изчерпиха ои 
лнте му, вследствие на което все 
ки сен оасгат дългореге. Много 
пари лежат в суровини

единствено-— че в качеството си на секре
тар на скупщината е отгооорен 
за лошата организация на органи 
те на управлението,

— чс ползвал елгжбена кола в 
неслужбени цели (за разкарване 
■из стра ната — в Ма ри бор, Ру.ма, 
Края. Колар).

— че като секретар на ОС имал 
лошо отношение към работници-

— за член на повече комиси
беше назначаван и другаря Трай
ков, обаче тей не даде нито едно 
предложение.

В брей 264 от 17 ноември 1966 
година „Братство“ на втора стра 
ница пол заглавие „Много 
малко обективност“ обвинява 
ретаря на ОС за грубо 
ние към СЛ 'жените и своеволие. 
Този лът обвиненията изнесе Ни 
кола Димитров, съдия в Общин
ския съд в Босилеград, който поед 

комисията за разследване 
на деформациите да разгледа слу 
чая.

ннте стоки и износа заслужават 
признание спепиалистите, които 
с- усъвършенствуване на произ
водството презъзмогнаха този 
недостатък.

В новата 
град“ предвижда 
3 милиарда 
на стоките ще

шум и непро
дадени стоки, без изгледи да бъ
дат реализирани наскоро. Миналата 
40.000

сек 
отноше-

геднна са произведени 
секретни бюави, а са про

дадени само 12.000, от които гол
яма част още ке са .платени на 
предприятието. Останали са не
довършени още 39 000 брави. Вси 
чкр това със суровините 
притежава

те.
„Димитпов-годинаВъв връзка с горепосочените 

яздения писа и 'вестник „Братст
во“ и то:

■да осъществи 
■продукция. Цените 

„ си останат непро
менени без оглед на поскъпване
то (ка суровините. Пласмечтьт на 
пр лекцията е предваритетно о- 
безаечен. Още ч края на минала
та голина е осигурен пласментът 
-■гумените обувки, нишките и 
о.'/о от Производството на гаме
ни трхни^е-ки стоки. Общо е 
о. е-а. ечен пл-щме-т ?а 80 1п 
от продукцията през тази

ложи
В боей 256 от 22 септември 1966 

година под заглавие „Открито за 
досегашните слабости“, 
дава и'казването: на Драган Трай 
ков: „На всички е известно, защо 
не върви работата на Общинска
та скупщина, защо има много не
решени актове. За всичко това е 
виновна новата ерга.низация на 
органите на управлението, която 
въведе Иван Деспотов, секретар 
безотговорно е тзърдепиото «а 
на Общинска скупщина“. Колко 
другаря Трайков се вижда от 
следното: -

— новата организация на упоа 
глеяие е приел съвета на трудо
вата общност в съгласие със 
съответните органи, включително 
и секретаря на скупщината. При 
приемвето й беше и Драган Тп“й 
ков, к~йгс не беше съгласен, но 
решението бе прието с мнозмнет- 
во гласове.

. . . които
„Ф-бозд“. прави по- 

зсче от 200 милиона динара мърт 
ви пари, зарад което 
тието не може да 

От септемзри 
частично бе 
то производство 
пасар.ъ Обаче

Комисията обаче намери, че 
Иван Деспотов. като секретар на 
Общинската скупщина в Босиле
град ке е и ало ар,ил такива де
формации ,и констатира че:

не е ползвал служебна кола 
за лични цели (за гезегднезно 
разкарване из страната защато 
колата са били в ремонт в Бел
град, което

като тгре

прцдпрня- 
вдипне глава.

миналата година 
възвърнато старо- 

и то зървн на 
значителна част 

и1г,^„ШПтите са пРОДаДени и е
невъзможно да бъде 
но изцяло.

В позата

Миниатюри сто.
„ година.

,ш, се- че новите мероприятияья я дя се помувстзувят м-пто
държание „р'РСЛтни средства има. плас- 

към служещите, нр че е нервен ■ "Ът е осигурен. а е-ентуалчи 
остър и остро е критикувал слу- " |И °т к^еаити ще бъдят задо 
жещите за направените .грешки в „„ :и- гъй кчто предприятието е 
работата, а грепаки е ималр мно- платежно епрсобно.

го?^°°ЧеМ ОЩе °г началото на 
годината се вземат мерки и та
зи година да бъде резултатна 

Строителното предприятие „Гр-д
стояхЛИоа В Н08лта 'долина без
”0ВВТВ поедитни мерки няма да 
т®'отразят на предприятието, за- 
ЩОТО то и ме в-има кое ципи от
об/жонено А™ТлаГаСтЪТРУ:!ЛНЦИ 
■в^^мтелно осигурени 
строене.

Неуредни изби
рателни списъци

се вижда от прило- възстанове-жсиите докчменти,
— не е «мал лошо

еЖоя Ра> а3аЧе те Ще бъдат ефектни само ако предприятието
да получи от длъжниците 

още трийсетина милиона дина

Изборите в местните органи 
зации на Социалистическия 
съюз в Димитровградско по
твърдиха, че списъците не са 
уредени. В Димитровград на 
пример се оказа, че са зачи
слени по-малко членове на ор 
ганизацинте броя юрйтс се 
евидентира. Понеже пресели
лите се и мрътви^е ге мргат 
да гласуват 
трябва да бъдат ревизирани.

Кога най-сетче броят на за
писаните ще бъде еднакъв на 
броя на съществуващите.

го.
На осн-ван-е на изведените фак 

ти може ,да се заключи, че много 
об-зннения са изнесени 
озно с цел да се накърни

.ра.
„ аквз тоябва да се прави в но 

ата го-инч е ясно на всеки ра- 
3 ,™ик- Тзябза да се осигури -пла 

еНт 33 бравите и дд се настои да се -намери

течденци- 
авто-

ритета на секретаря .На Общинска 
та скупщина. мероприятия.

— искания да се промени нова
та организация не е имало,

— качеството и количеството 
■на обработените предмети -в 
сравнение с миналата година, из

казано в проценти, е по-добро.

Това доброжелателна критика 
ли е или коитихарство?

Нека читателите

солиден делови 
сьтрудник в производството, за- 
Щото трудно е да се вярва ,че 
ьякой ше осигури кое диги на ед 
чо нестабилно предприятие.

„Фаброд“ е повече от

списъците ше

съдят сами.

Иван Деспотов, 
секретар на ОС в Босилеград

с поеа- 
сердства за

А сега 
нестабилен.•Та „Градня“ 

е била година миналата 
на строеж на мо-

година
М. Н.
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ЗА ГРЕШКИ, 

КОИТО НЕ СЕ 

ПЛАЩАТ...

.Г □ а

СЛАБА РЕКОЛТА Стопански лексикон аа
а
с Днуитет и лихва а□

аа
Макар че тази голина от Дими 

гровградско те бъ дат изкупени 
към 190 тона тютюн и 
ва индустриално растение в об
иден ата. ще „влезат" към 200 ми-

3
оша — 120, Герча Кузез от Долна 

Невля — ПО, Христина Кузева. 
също от Долна Невля — 106,
Петър Митов и Ташко Цветков 
от Поганово по 100 хиляди коре-

п
9> -Я 'X . *!

Между многото забележки, 
критики и предложения, изие- 

последната ошцинска 
конференция на Социалисти
ческия съюз в Димитровград 
е заоележено н следното:

— Мирна Ангелов от Долна 
Невля още през месец март 
миналата година подал заяв
ление във връзка с 
върху къщата на стойност от 
2 360 стари динара. Той искал 
службено лице да дойде на 
място за да се разясни въпро
са. До 10 ноември 1966 година 
не получил отговор, ниго служ 
бено лице излезло на място.

И по-натагък.
— Неколцина данъкоплат

ци получили чекови записи на 
по-големи суми. Когато по
търсили обяснение в Общин
ската скупщина — установе
но било, че става въпрос за 
грешка при записването на че
ковете. Да добавим само: как 
во щеше да стане ако данъко
платците не бяха търсили про 
верка? Биха платили повече, 
отколкото трябва. На кого — 
когато обществото не търси 
това от тях? В материалите 
стои, така също, че н един 
стар човек (името не му е, из
вестно) получил чек да вне
се 60 000 стари динара вместо 
— 6 000. Друг пример: ше^ът 
на местната канцелария в Дол 
на Невля Владимир записал 
на чека на един данъкопла
тец вместо • 700 — 17 000 ста
ри динара...

Поставя се въпрос:
— Кой ще навакса загубе

ното време на данъкоплатците, 
кои -п не по своя вина отиват 
в Димитровград да изправят 
чужди гпешки (грешки на слу 
жещите)?

Коментарии тук са излиш-

ао
че от то ст□

зо В-секи кредит ознлчаза всъщност дълг, към този, който 
е отпуснал кредита. Обаче кредиторът иска не самс да му 
се върнат парите от кредита, но и определена сума пари 
плюс, която се нарича лихва.

Например адю -предприятие за строеж 
отведи помещения взима от банката кредит от 5 милиона 
динара лрн условие дд изплати този дълг в срок от две 
голини срещу годишна лихва 5 на сто. Това значи, че пред. 
прнятието трябза да връща на банката 2,5 милиона динара 
годишно от кредита, но .и сумата на лихвата.

Какво е ануитет? Това е годишната вноска за изпла
щане на кредита « лихвата за него. Ану1итегът значи има 
две части — е ината, «оятс съдържа годишната вноска за 
и шащаие на кредита и втората, к-оято съдържа сумата па
ри за изплащане на лихвата.

•Лихвата пък одшчава един вид допълнително обезще
тение кредитора за използване на негови средства от друге § 
лице или ппезариягие. Тя се изразява в проценти от сумата, 
която е отпусната като кредит. Например, ако кредитът 
възлиза на 1 кезлион динара, а уговорката е да бъзе върнат 
в срок от една година с лихва 5 на сто, тогава след изти
чане на .годината длъжникът трябва да върне общо 1 ми
лион и 50 хиляди ок-знао-а, те. дължимата сума и лихвата.

Значението на лихвата в социалистическсто стопанство 
е по-нруго. отколкото в капиталистическото. Лихвата ста
ва средство за валшв-не на част от натрупването, като 
съдейстауаа за ноадобро .използване и разпределение на 
обществените средства.

Размерите на лихвата у .нас не могат да бъдат прана- “8 
волни. Те се определят със закон.

Лихвата може да бъде активна. Това е лихвата, която 
бниката, като 1кредитпр, взима от .длъжниците ск-лредпри- 
ятия ш-частни лица. Например -за кредитите, които дава на 
предприятията, и за потребителите кредити, конто дава на 
трудещи се. банката взима освен сумата на кредита и оп
ределена лихва.

Обаче има случаи когато банката дава лихва. На
пример спи ставните глогове, намиращи се в банката ре
довно се узеличват с 6 «а сто, без внасяне на нови влогове, 
защо го банката дава лихва за спестяваните и вложели в 
нея П'Г|Ч. Тик-ва лихва се .нарича пасивна.

Съществуват и други видове лихви, част от коигс вече 
включва в себе си и глоби за (Нередовно изплащане на 
дълговете.
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I лиона стари динара, тазгедишна- 
та реколта е една от най-слаби
те за дванадесетте години, откак 
се отглежда тютюна в Димитров 
градско. Дъждовният период за
сегна растшиего именно, когато 
то най-вече „слага на качество“, 
д след туй и повременните гра- 
добн.и причиниха значителни ще

ка, ткакто и Кирил Данков от 
Трънски Одорозци — 100 хиляди. 

Интересно е да се надомни, че

а
р а: □ а: □ а

■само в -района на Трънски Одо- 
р-овци земеделската

□) а
кооперация 

засажда тютюн и че той се лс-
о а
а 8□ 8■казва като доходен клен в селско 

стспшокото .производство.
Според изказвания на ръково

дителите от предприятието за 
тютюн от Пирот самр селскосто
пански производители, които за
саждат повече корени тютюн ще 
бъдат стимули,рани, защото име
нно тези, коитс засаждат малък 
брой при нзкупузането са недо
волни от цената, оплакват.се и пр. 
Тазгодишната цена на тютюна е 
средно до -950 до 1.100 динара за 
килограм. ........

Изкупуването ще приключи в

□ □ти. р аВ Димитровградско около 1.550 
семейства се занимават с отгле
ждане на таза индустриално ра
стение като общо са засадили 
«ъм 27,5 милиона корена. Броят 
на засадените корени и броят на 
проиюзодители-те показва, че все 
еще, макар и при наличието на 
д".‘| апдесе.тг.ди-д.-ея производствен 
опит, димитровградските тютю- 
н-саро из в одите л ц. засаждат малък 
Г-1-й — н'й-ч-р>то те'етчна хиля-

I □ о
□ а
□ □
а □
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Проект за експлоа 

тация на горите
пи.

Сччтаме, че Общинската 
скупщина в Димитровград 
тряша да предприеме по-енер ди, и че това им е самс допълни

телен извор на приходи в семей
ния бюджет.

Най-много тютюнопроизводи
тели има в -район 1 на Поган^но 
— 400 души, Смиловци — 376, 

Желюша -- «■а'1 280, Димитров
град — 25?, Д. Новля — 238 и пр. 
Пр селшцт обаче първо място 
държи Д: митровгоа.ц с 1СЗ ду
ши, Драго з ига — 98, Погасне зо 
—- 95, Т.ра ноки О.де.рс-вци — 100, 
Желюша - 91, См'ловци — 90 
и т.н. ОбI те -само .няколко души 
в цялата • еритория засаждат по
вече .от КО хиляди корена. Това 
са Ма лига;а Паунова от Желю
ша-— мо хиляди корена, Алек
сандър Георгиез, също ст Желю

гнчни мерки. Защото такава 
повръхностна ра'о~а мо^е да 
навреди ка нашата политика. I 

В отговор на данъкоплате
ца да кажем, че в нашата со
циалистическа действителност, 
когсто ежедневно аргументира 
ме и прокламираме правилото 
всеки да бъде награден спо
ред труда си, а оня, който вре 
ди с несъвестната си работа, 
било му право или не 
трябва да навакса загубата.

М. В.

Дали ще бъде открит нов гор
ски рев.ир за експлоатация в Ста 
ра планина ще зазиси 
та по селско и горско стопанство 
при Общинската скуггщнна в Дн- 
зоигровграа, който вече готви про 
ект За експлоатацията на букови

те гори в Прелесне и залесяване
то на голините в тази част ма 
■планината. В нзгетвяпеге на поо 
екта взе участие и горското сто
панство в Пирот.

Комисия от 
специалисти в Димитровград из- 
готзи доклад въз връзка-с този 
документ за съответните органи 
•при Общинската скупщина, 
то ще нспоавят преценка на този 
похват. Комисията 
ложените мсохи във връзка 
експлоатацията „ зчлесязането. 
Според проекта Поелесие

Ще дава ,към 6 000 кубически 
мегра буково дърво и постепенно 
ще се върши промяна състава 
на горите в този район. Паедзиж 
Да се на мястото на буковите го
ри да бъдат засадени бор, 
и .други иглолистни.

Да напомним, че съзетът 
селско и горско стопанство в ид
ната гспина покр. й драгите 
ки, ще приеме и едно твърде взж 
но решение. 1гясае 
гане на агромннум и в ов^-ц^ост-

М. В.

.края на януари идната година за 
района «а Димитровградско, а в 
Пк-ротск-о Ще 
февруари.

от съве-7
До- 20подължи

селскостопанскиСт. Н.

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ 

„КОИПДС“ И „ГРДДНЯ“
ще КОИ-

л-рие пре^-[ с

V У годишно

На 24 декември между предста 
вители ту-риегнчеоор - автобусно 
т-о лзе-дприяти-е „Компас“ в Лю
бляна и строителното предприя
тие „Г-радня“ в Димитровград бе 
постигнато споразумение за стре 
еж на .кови туристически -обекти 
«рай прехода на 
■българ-ската граница при с. Гра
дили.

Какт-о е- известно, т'. рнстичес- 
азтобу.щгото

зш.чса на ‘народността. Стосител- 
инте р тботи зя тези обекти 
възлезутла 50 милиона 
нара. След изготвяне 
ще за1Почнат <и останалите 
е>к_и. така че оамо строителните 
работи ще стоузат предприятие 
„ Но МП; с към 300 милиона стари 
динара, докато 'Построяването им 
— към един милиард стари ди- 
наоа.

Споразумението 
еще ветлъж я-отвъгадн .качество
то на „ Град.ня“ да стр-он модерно, 

бързо. Защото и 
мотел, както и сегашният над Ди

ще
стари дн 

на проекта
СТРО-

елха

грипът е сериозно
ЗАБОЛЯВАНЕ

по

г мез-юроолавско—
се за поипа-I

Щом «астъпят студените дни 
заболяването от грип ста13.а по 
масово. Поради тоза .през те
зи дни «Диего и напролет тоя- 
6 в-а да -се обърне по-голямо 
вня^мамие на аузазето. Гзипът 
е заразителна болест, предиз. 
викана от вируед и често маже 
да има епидемичен характер. 
Че трипът е сеоиг.зно забол
яване -се потвърждава от мно- 
гсто 'Смъртни случаи из вест- 
ни з ми-[1Л!‘те времена. Оби- 
козечо от грип заболяват ли
ца, на които 'соганизмът е 
отслабнал .след физическа или 
психическа .преумора или по
ради някоя друга болест. От 
момента на заразяването с ви 
руои на грип до появата на 
болестта могат да изминат ня 
колко часа «ли един до два 
дни.

яване и позърш.ане. Лицето е 
или пламнало сг огън, или 
бледо.

Ако грипът .вземе .размери 
на епидемия т-ой лесно се раз
личава от обшзкозеиата аю- 
сгуда. Обаче може да по
лучи и га.стритична фоома. 
когато в областта на стсмаха 
се явяват болки, спазми и ди
ария.

Грипът е опасно заболява
не, защото оставя тежки по
следици ако не се лекува с 
пълно внимание. Може да се 
яви възпаление на белите (поо 
бозе или плеврит или пък 
възпаление на ухото и части, 
чии забелязания на сърцето. 
Всеки болен трябва да потър
си лекаря, за да му се окаже 
необходимата помощ. Желате 
лио е болния да лежи на топ
ло, да оие чай и да употреЗ- 
яза лекарства, които м.у лред 
пидге лекаря.

Ва да -се избегне това за
боляване, необходимо е в сту 
дените дни да се обличаме по- 
добре, да се -клоним от забо
лели ют грип а също така е 
добре за предпазване да се 
употребява повече витамин Ц. 
който се съдържа в редица 
плодове особено в лимона.

Д-р Живота Половин

8(Т0.Кп предприятие 
„Компас“ от Любляна чрез свои с „Компас“
тур ис гическ и п о е, тст а в и те.т I 
споразумя с Общинската скупщи 
на в Димитр-ся-град и закупи две

се _ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ_

На Поганово тгязват 
ощ“ 4 милиона

евтино и г я

вш
Ако Поганово успее в скоро 

време да събере още 4 милиона 
динара и да набд-ви дървени стъл 
бове. населението би се освобо
дило от газените ламби.

Неотдавна бе -завършен пзоекът 
за изграждане на електропрово
да от село Г-оин дол до Драго- 
вита в Вурела. Пр проекта 
построяването на този

за
електро- 

провед ще са необходими общо 
!з милиона и 700 хиляди 
динара, но толкоза пари още не 
са събради. Село Поганозо. 
то има налице 5 милиона динара 
има възможност в скоро 
Да се електрифицира, обаче им 
т-я^ват -още 4 милиона динара. 
Именно °т Гоин дол до Погано- 
во има около 9 километра по тра 
сето на електропровода, а „Грлд- 
ня“ -предлага да приеме строене
то срещу, заплащане 1 милион ад 
нара за километър при челозие 
стълбовете да бъ-чт оРе^е^ечи 
от «аселението. Значи пари -има 
за пет километра, а ?а останелч-

стари

кое-

Болестта се .развива бързо, 
болния чувствува студ, отпад 
налост болки в гърба, стави
те, '.мускулите, явява се гла
воболие и позърщане, които 
В «якли елдчаи са следвали 
от .възпаление на устната ку
хина. Явява се повишена тем-

време

хиляди квадратни метра за по
строяване на мотел, сервизна ра
ботилница за поправка на леки 
кола, помещения за обменно бю
ро, бюфет, пре-дазиица на суве
нири, хлебо - продавница и пр.

Обектите от лязата страна — 
обменно бюро. .продавница на 
сувенири и пр. трябва да бъдат 
готови до новия туристически се 
зон и след няколко контакта 
„Градня“ взе построяването им. 
Същите трябва дд бъдат предаде 

пи на употреба на 25 май — п?а-

митрозград, ще бъде твърде мо
дерен и ще има 40 легла, повече 
салони !а развлечение и забаза, 
рйстора 1т и др. Край него 
бъдат построен,и към

ще
двадесети

на къмпинг-къщички, а къмпин
гът ще може да приеме над хил
яди коли.

Без оглед кой е собственикът 
.на обектите. Димитровргадско от 

друга страна все повече става 
интересно т.УРистичко място.

Ст. Н.

порзгу.ра, коягр се дз<ижн до 
39 градуса и продължава ня
колко дни. Освен тези приз- 
нгци им~ме пояза на суха ка. 
шлица, болки е гърдите, изпот

ча да се погрижат пога-
новчанн.

1-.. тогава електропроводът 
ще може да продължи към Дра 
говнта. ако и те предприемат мер 
кн да съберат -пари.

М. Н.
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БРАТ С Т В О

СЕДМИНАТА ОТ „ГРДДНЯ“

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
ОТГОВОР НА БОЯНШКСОВХубаво е. когато ле изостане 

•топлата човешка дума. Когато 
виждаме и лрн,.шаваме труда нп 
другите. Дългогодишния труд. И 
има вещо -затрогващо в подаде, 
вата ръка копт-о с топъл стпсък 
вие. Тесала думате, мака? и най- 
отда.ва това заслужено п.ризна- 
сб-икн-овени, прозвучават тържее 
твево, п р,наовдв. а ато.

Та«а стона в по .време на тър- 
ясесизеното заседание на работ
ническия съзег в строителното 
предприятие „Градня" в Димит
ровград. Думите на директора — 
другаря Станул Нацков, бяха 
съвсем непосредствени:

— Другари, седмина от нашето 
предприятие отиват в пенсия. Пе 
тима от тях работят п 
предарнятеи от основавнето му 
през 1948 година. Всичките са 
били изпълнителни и редовни. 
А .вие знаете какво значи да бъ. 
деш редовен строителен работник 
Да строиш по време на мраз. пек. 
Да км отдаде.ч заслуженото приз 
ненание. Колко и скромни да са 
подаръците ни, мисля, че ще 
бъдат доволни...

Пръз излиза строителният ра
ботник ГЕОРГИ АЛЕКСОВ. Тсй 
получава и най-големня подарък 
— транзистор.

И тсй е единия от петте, които 
са работили от основаването на 
предприятието. За дзете десети
летия, колкото е работил в пред
приятието отсъстувал е само 
шест дни. И тс — оправдателно! 
Възнисъчък. с м ргаво лице. раз 
вълнувано полгва ръка. Корава
та работническа ръка. която в 
,каменоло'Ма на „Бтчумет“ е „из
вадила“ толкова камък! В таки
ва моменти думите застават ня
къде в гърлото, задушават се с 
вълнетгето. И той проговори са
мо етео:

— Благодаря!
Но това „благодаря“ съдъож-и 

цялата благодарност, че него 
обикновения стоонтелен работник 
не са забравили. Че не са заб
равили труда му. пръснат по 
всички нови жилищни здания в 
Димитровград.

Във вестник „Братстпо“ бр. 260 
ог 20 октомзри 1966 година от
ново се яви писмо „Отговор па 
отговор“ от Боян Алексоз, про
гимназиален 
град, с което пак се опитва да 
опровергае една истина и то твъо 
Де тенденциозно. В неговата от
брана личи неискреност и самоза 
брава. В он есточсните нападки 
по мой адоес той си служи с ома 
ловажаване, обиди и нескромно 
изтъкване на „свои заслуги". •

Откъде Алсксов предявява пра 
Во за себе си да'бъде гимназиа
лен учител, когато има завърше
но Виеше педагогическо учили
ще (руски език), а на мезе 
оспорва това, въпреки че аз и- 
мам Висшо педагогическо учили 
ще (български език)? Впрочем 
би могло да се пита къде му е 
дипломата за „заслуженото мяс
то“, което заемал 12 години и то 
за предмет, за който няма под
готовка? Тази учебна година той 
изпусна това „заслужено .място" 
и сега ругае хора. които не му 
харесват, че изнасяли исти :ата и 
гъросли справедливи решения. 
На споменатия к-о-нкуос се търсе
ше учител по български език с 
полувиоше образование, а не гим 
нализлен учител, тъй к“тс така
ва катедра нямаме оше у нас. То 
гава лесно м же ла се разбере, 
кгй е имал предимство и защо е 
приет Алексоз, на „малка врата" 
с натиска на някои авторитети, 
които са в роднински връзки с 
нелр Когато този въпр"с бе пов
дигнат публично от журналиста 
Еене Велинов, започваха напад
ките соешу него и мече.

М-оето участие в конкурса за 
учител по български език в гим 
назията не е конспиративно, а ос 
ноз а но на заксиа. Това мое поаво 
на участие' не могат да ми оспср 
ват Алексоз и неговите прняте-

1Ш, че Алексов много се 
със своите учебници. А то и дру 
ги хора могат да пишат или пре
писват и лодрежиат учебници, 
обаче за тоза нямат условия, 
Напримео работят па село. при 
•по-трудни услозия за работа и 
макар че имат смисъл, не се нае
мат с това.

Да подчератя още веднаж, че 
Алексов няма никакво право да 
.обив-иняза други хора. Той тряб
ва да се огледа и да се вслуша в 
тоза, което поиказват хсаата и 
неговите някогашни ученици за 
неговата „хуманност“. И нека си 
помисли какзи са негозите зас
луги ла обществото, когато дава 
преценки зя дра ги.

хваля

учител в Босиле-

н агнето

миVДиректорът на „Градия“ Нацхоп сред пенсионерите
Ранко Караннфилов

След не.го "зли“ат РАДОИНА 
ХРИСТОВ, МИЛАН ДЖУИОВ, 
АЛЕКСАНДЪР 
НИКОЛА КИРОВ И ДЕНКО 
ПЕТРОВ. Отсъствуваще ссдм :ят 
СТЕФАН ВЕЛЕВ. На тях бяха 
дадени ръчни и джобни часовнн-

другарите им не са ги заборави-
лм и 0Л'.|д пенсията.

Хубаво е, когато не изостане
Тогава

МИЛАНОВ, Редакцията публикува този от
говор като последен от разправа 
та между Алексов и Каранфи- 
лов. Тези отговори вече преста
ват да носят белези на о^ществе 
но-полезни публични изказвания 

въпрос и преминават

топлата човешка дума. 
па човек става някак си -по-лекс. 
Зашито, колко и да е 
трудът, той се пропърща в навик. 
А на човек става трудно да се 
огввшне от него.

И има нещо трогващо в пода
дената ръка. И нещо шризиател- 
лно в топлия стпсък.

-поенлем

ци.
по даден 
на чисто лично почва . 

Съветваме другарите да
И те нямаха думи да изразят 

'Признапиетс. което изпитваха 
към работниците от своето пред 
'прнятие. Те не се надяваха, че

раз
чистят въпросите си пред сдру
жението на просветните работни-Ст. Н.
ци или да потърсят друга инсти- 
туц"Я за продължаване на спо
ровете, защото вестникът не е 
трибуна за раздухване на лични 
ежби.ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕ

ОПАЗВАНЕТО
Защо се отла
гат събранията 

на избира
телите

Здравеопазването в Димитров
градско още не задоволява нуж
дите на населението. Наскоро за
вършеният и необорудем Дом на 
народното здраве в Димитровград

да се направи видна крачка на
пред. Доскоро работеха 
двама лекари, а комуната набро
ява пад 18 000 жители.

И здравните амбулатории по 
районните центрове не могат да 
окажат необходимата помощ.

Досега здравният дом в Димит
ровград в началото на всяка го
дина сключва договорйе с Кому
налния завод :за социални осигу
ровки но получените средства не 
стигаха за подобрение на здравео 
пазването в комуната. Тези сред
ства стигаха едва да се покрият

само

още не е в състояние да се спра- 
проблемн.вч с възникващите 

Малко са лекарите и техническия Кой знае по кой път се насроч
ва събрание на избирателите в 
Димитровград зарад слабо посе
щение. И на 20 XII 1966 г. беше 
насрочено събрание на'избирзте 
лите от и 111 -район, но дейга.оРУа 

десетина душ-и. Поставя се 
защо се провалят 

избирателите з

ли.
И нещо друго'— Алексов няма 

право да дава преценки и да пет 
ни лочтени хора членозе на СК, , 
зарад своите амбиции за •наЗмо-1 
щие и престиж. Аз никъде не съм 
казал, че Велинов е член на СК. 
Но считам, че тсй е зрел човек, 
с морално-политически качества 
и че достойн-Ъ -върши свсята длъж 
мост. Затова може би не харес
ва на Алексоз. Може би със съ
щата цел се дева неточен извод 
и за моето изказване «а послед
ната
предсказва моето -бъдеще, за кое 
то не стана дчма з разискването. 
Напротив? м“ето 
единодушно прието от всички у- 
чаегници в конференцията.

| Подобни -изводи на Алексоз не 
заслужават коментарии, 
идзат от лица, конте държат чу
жди места и се боят да не ги из 
пуснат.

Заявявам*, че никс-га не съм -вЛл 
зал -на ,.м“лка врата“. Те'и каче- 
стза не притежавам 
не може да ми ги пр.и-пнше.

персонал, а недост.пгат средства

ТУК, КРАЙ НАС. . .
ССМР
ВЪПРОС — 
събранията на 
Димитррзград?БЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ ч

Изглежда, че причината за сла
бия интерес на избирателите ле
жи в непровеждането на решени
ята,
събрания. Досега 
случаи димитровгрчачн да решат 
нещо и после то си остава „мрът- 
во слово на хартия“ . . . Ще е 
необходимо май веднъж да се 
погледне кой е отговорен за това. 
Обикновено сме свикнали да каз- 

всичкн сме отговорни, а 
виновник в действител- 

неизвесте н. За 
бездействие на събра-

лнчците доходи, а за модернизи
ране на службата нямаше. Освен 
това в здравния дом често имаше 
лични

имах 200 до 300 такива случаи. 
Най-често не знаят законопрец- 
писанията. Към тях винаги тряб
ва да се прояви разбирателство...

Такъв е случаят с Махна Елес 
ков'ИЧ от Тутин, Л"ляна Мило- 
шевич с-т Белград, Мнрсад Каза- 
з-ич от Сараезо, Еик Брулич от 
Нови Пазар, Янко Кустер от Ма 
рибор и др. .Между тях има и хо
ра с вееше образование — Дра- 
гош Стсян-ович — постановчик в 
Рад"о телезнзня Белград, Душал 
Шоро-зич — -от Изпълнителния 
съвет в Скопие и др. Просто, хо 
рл-та без да знаят или недостатъ
чно осведомени, тръгват на път.

Но Миле Савичезич не работи 
само върху издаването на визи 
и паспорти за чужбина. Тсй да
ва и рагрешения за Пуока-не на 
добитъка в стометрозия крайгра
ничен пояс — 
дал към ! 310.

Пресметвото чрез такси, на об 
щинатч годишно обезпечава към 
10 милиона стари динара. А не
говата заплата не надминава оби 
кнов-сната заплата -на служащ.

— Оообена -нужда чувствувам 
за помощ през пер-и-ода на лято
то, пред държавни .празници, спо 
ртни и културни манифестации. 
За футболната среща между Ю- 
геола-в-ия и България з срок от 
три-чети-ри -дена самс, издадох 
-към, 150 пови паспорти, а заверих 
към 300 стари.

Хората пътуват и трябва .да им 
се улесни пътува-нето. Пътуват 
трупове -или поотделено. Случи 
се, че трябваше в твърде къс 
срок ла издаде напет колектива 
По 50 паспорта.

Заинтересувахме се колко се 
бази пздазането на един паспорт.

— Ако имам паспорти, зав-иси 
От случая — дали е спешен или 
не. Обикнозено л-о три дена, ко- 
Г“то йям^м пасп-орти може и до 
15—20 дена, а на спешни докато 
седят и ,чакат — полозин час.

М-иле очаква, че идната година 
ще има повече работа. И че брой 
ката от топ хиляди внз-и и изда
дени па-сппрти ще бъде по-голя- 
ма. Но т-й не се, страхува от ра
ботата. Единствено желае, ко-га- 
то го „затрупат“ да има кой ла 
му помогне, макар и временна.

Ст. Н.

Има професии, които нямат 
раб-стя-о време. Илн -по-точно, 
щрофеспн, конто не могат ла спа 
зват работното си време. Особе
но показателен пример са лека
рите. Ето, тску-ш.0 се завърнал 
от някое село, дето е оказал по
мощ, прилепнал е да си почине, 
а електрическото ззънче из“вън- 
ява неспокойно, защото друг тър 
си бърза помощ. . •.

Но, не само лекарите имат та- 
зи участ. Почти съшата е сполет 
яла и др. Миле Савичезич, за
веждащ паспортния отдел з Ди- 
млтровгра.д. В среднощен час. По 
сбед, почти всеки миг може да 
очаква гдкей да иззвъни на вра
тата му и да помоли:
_ Поматгй, умрял ми е близък 

в Бълг.-р "я, -ням^м ви“а. а тря
бва веднага да замина. . .

С тези или под-обнч думи най- 
често се обръщат към него. Но 
не самс з смъртни случаи. Хооз 
та бързат, просто се налага да 
з годни ат неотложно и те идват

ко.что се гласуват на тези 
имаше масаконференция на СК -и се

разпри и недоразумения, 
а в някои случаи и безотговор
ност. изказване бе

Здравното осигуряване на зе
меделските производители 
не върви. На неотдавна проведе
ните конференции на Социалисти
ческия съюз по селата се изтъкна, 
че хората не са доволни от здрав 
пата зашита. Не се вършат ре- | 
довно прегледи. През новата го
дина ще е необходимо да се по
добри здравната служба и в се-

също
защото ваме — 

истинския 
ност си остава
сегашното 
пията на избирателите нямат оп

нато очня, които саморавдачие 
ги интересува напреварата в жиз
неното равнище, нито пък ония | 
с много неразрешени лични въпро-

*.
и азторът

По въпооса за писането на у- 
чебници. Отдавам дълбоко приз-

които
си.

Кчайио време е да се прекъсне 
с това бездействие.

Свободан Манов
напие на всички автерн 
тзоряг за нашата наоодност и де
цата ни, но тук трябва да споме-

лото и в града.
Иван ДЕНЧЕВтази година е из-

СЪВЕЩАНИЕ НА СТОПАНСКИ 

РЪКОВОДИТЕЛИ
да им даде виза.

Откак паспортния отдел м-мна в 
Дпм-итчоз.град и откак тук изда
ват випит" п^иле Савичезич е из 
дал към 3.000 визи и паспорти. 
Дневно дойдат и по 80 души. О- 
с-обенр пред -празник. Тогава не 
миг-ва. Хората Отиват на геети, 
бързат, търсят. . .

— Мнозтхга от

Стопанските ръководители осо. 
бено се интересуваха за утвърж
даването на закона за съвкупния 
доход, разпределението на дохо
да в предприятието, за разпреде
лението на средства в стопан
ската организация. Проекта на 
едиистгения контен план не мо
жа да бъде обстойно разгледан 
оглед късия срок.

След приемането на тези зако
ни в по-висшите тела стопански
те ръководители очакват поощре 
но ангажиране на стопанските ор 
ганизации в преодоляването на 
трудностите, па изхождайки от
тук взеха решение и заключение,

Тези дни стопанските ръково
дители на всички димитровград
ски -промишлени предприятия про 
-гедоха съвместно заседание с 
ръководители 
профсъюзно ръководство. Съве

щанието имаше за цел да запо
знае стопанските ръководители с 
предстоящите изменения 
пълнения в законите 
работят промешлените предпри
ятия.

и до- 
по които

общинскотовътрешността 
от .различни -кранта идзат с неиз 
прав-ни документи. Тази година

на

Дядо Мраз донесе автобу
сна спирка и една улица

Шт в
Ршачевзв

Населението от с- Рикачево по 
ноза чекална на спирката. Новата година в Босилеград 

беше посрещната тържествено. 
Оше в назечерието на цовегди- 
шните празници з града беше пу
сната в движение -новата улица 
„Ееорпи Дим-итроз“
•гобуспа опирка на „Весна коби
ла“. С това транспортното пред
приятие реши един важен про
блем..

Гостилничарското 
„Кип-Стан“ организира 
не на Новата година освен в сво
ите досегашни помещения и п но

вооткрития ресторант 
„Георги Димитров“. 

Най-атрактизната

на улицастрои
В изпълнение на тази задача^са 
работили всички трудноспосс-бни 

Активно участие
точка беше 

избирането на най-красивата де
войка з Босилеград. Кинозалата 
беше изпълнена с наред. За най- 
краегва девойка бе провъзгласе
на ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА, уче 
н.ччка от II клас на гимназията 
..Иван Караиванов“. Тя получи 
подаръци от страна на организа
торите.

рикачевчанн. 
около организацията на работата 
взе и учителя Иван Андонов.

възможна най-много и най-здра 
во стопанскитеи открита аз- органи-зации да 
се Подготвят и ла съгласуват своя 
та дейност с -иитенциите на сто
панската реформа, която, -както 
се изкабзл един ог разискващите, 
ше започне в 1967 година, а че 
•досега е било само период на под . 
готовки.

Чекалната ще използват и съ
седните села,' които използват ач 
тсбуса па линията Босилеград— 
—Долно Тлъмино. -предприятие 

_ посрещаИван Ненов
Рикачево Антон Борисов, ученик Ст. Н.



БРАТСТВО
т

Бащата е също отговорен 

за възпитанието на детето
ПОГЛЕДАЙ И СВОЯ 

ДОМ, ЬЕСЕЛ^Нс!

В последния (трети) 5ро!) 
ка нишкото списание ГРА
ДИНА, Веселин Илич, ви
ден политически и култу
рен деец о, Ниш и едид от 
редакторите на споменато
то списание, е написал ед
на въздържано сърдита ос 
лежка насочена към бел
градските литературни кръ 
гове и по-точно към редак 
ция а на КНИЖЕВНЕ НО 
ВИНЕ. В тази бележка 
Илич упреква автора на 
една реден. нй._а за сп. Гра 
дина като м/ ьри нсва из
вестна литературна прев- 
зетост по отношение на ли 
тера.урното 
създавано в 
Авторът на
Градина е ожесточен, че 
литературното творчество в 
Ниш се поене рег~а. че 
няма критика, бележки за 
него, че то се — с една ду 
ма казано — I глорира. Зна 
чи, вариация върх > една 
стара тема за отношението 
на „културния Ц нтър“ към 
„културната

Дали и Градина няма 
същото отношение към от
носителната си „културна 
провинция“? Тръгваме от 
нашия конкретен пример: 
„Братство“ поез миналата 
годи-а издаде (или преиз
даде) две стихосбирки на 
каши поети едни сборник 
литературни онеоци за "ъл 
гарски и югославски пости 
и отче някои книги. ГРА
ДИНА това »ато че ли не 
р.а-елязра! В списанието, 
което претендира да бъде 
поцешо в югоизточна Съо- 
бня, ннто дума не се каза 
за тези сериозни прояви на 
творците ни от народност
та, а да ре говорим за ли
тературна контиха. Списа
нието, съзнателно или не
съзнателно, игнорира едно 
творчество, гоето главно 
се гъчд-па в съшия гоаа, в 
съседство на реда-цията на 
Гпадина Авторът се съо- 
дч ча белгпалианите не о- 
тбелязгха гоя-а-а «а Гоа- 
дина. а забра-я че самата 
Градина -е отбележи поя- 
Еа-а на МОСТ — снис-яие, 
което малко ро-ра-'-. запо
чна га изли-а в Ниш, О- 
чакв-хме. че ичен"о Гоо_

Мина времето, когато жената 
беше роб в къщата и единстве
ният „специалист“ за възпитание 
то на децата. Сега тя е изравне
на с мъжа. Но оше по навик, 
донякъде ло наеми о-ахсш1с„татор 
ска лепъка и етика, има отделя
не на задълженията на съпру
зите за сметка на жената. Кла
совите, икономическите, социал. 
ниге н други условия още не са 
превъзмогнати ц променени усло 
Еияга. в коиго жшеяг и работят 
съпрузите и децата .им. Именно, 
забравя се, какго казза Андре 
Берж, че „не жизеем вече въз 
времето, косато бащата е имал 
всички праза .върху живота и 
смъртта 1ндд членовете на семей
ството“. Все лак 'Понякъде: той е

мата еднакво и всекидневно. Пър 
®кяг чуетзен контакт не става 
само с майката, но и с бащата. 
Мнозина бащи считат, че - дете
то юг е интересно докато не

Считат,проговори и проходи, 
че то п;пцо ке разбира и породи 
Пегковнч 17 дедембар 
тоза не заслужава никакво вни
мание. Те казват, че грижата за 
детето се аааа на майката и че 
било срамота да се намесват и 
те. Че тзкиза схв-щане няма

ПО”оправданите и е нгчк>зепгкс 
«язаат данните, че сто-големиге 
деца се отдалечават -от 
бащи. Те не уопяват с „мъдри
те“ си съвети да обогатят възли 
таниего. което е трябвало дз да

такива

творчество, 
провинцията, 
бележката вдини.

дат ка децата си в пързите го-
Първага година в живота на 

детето гаречегаваяза време на 
най-ннтензтзно психо-фиг нчсско 
оасоогие. По това време степат 
■големи промени ти детето. Ро
лята на майката в пърлите месе 
ци е незаменима. Обаче бащата 
трябва да създава приятна об- 
станоока в къщата. Това е ос
новното и най-важното условие 
ва детското възпитание. Перио
дът на ранното д^сг.во, |Др тре
тата година. изисква голямо вни 
маттие от .родителите. Специали
стите твърдят, че ако до петата 
Година детето не се възпита пра 
вилно, се стига до застой и де- 
фгп.мопни в .развитието му. По
ставя се въпоос д.тли развитието 
на детето ще бъде 'затруднено 
ако в първата ар дина в живота 
му майката се отд^е^и от него 
за пс-дьлго време. Безспорно ней 

е н..'й-нес5ходи.ма, 
защото трудно може да я зам''- 
ни някой. Незаинтересоваността 
на 'бащата към развитието на 
детето остазя седи в ледената 
душа и ако бащата не се при
ближи до него-велнага след 
.рождението .му. тп"1Т'о ш“. Усг°е 
да направи това и по-късно. Зд 
де~ет-| т"й ще бъче чужд чотк.

Р-ечи баща трябва да знае 
сладчотр: че в къщата вече 
не вахти пнтгилто на по таглния 
■пъп че е дължен да се грижи за 
.плиу-<чрсюото и физическо раз
вити» на детето, че не е .добър 
родител, р.ко оч;*та. «е със зяплч 
Т.тта СИ 'ЮПЪЛ^я^я своите задъ- 
жед”я към семейството. «е не 
губи шппо от .мъжествеността 
си, ако почя-а на жо-т» <-•' »о-

Свободан ВАСИЛЕВ

все оше власт, и тост в къщата. 
Когато се спомене възпатание- 

обикновено сето .на децата,
мисли за ..майката, като единст
вено отговорна за това. Много 
по-често се забравя и отминава 
отговорността и 
на бащата. Вярно е, 
в нашето
не со.уо като добра -майка 
като т.илежен работник и само 
управител. Проучванията 
показват, че тя в семейството е 
все още главният носител «а бре 
мето. Установява се 
много малко помага в семейните 
р."Г|®ти и въз 
децата. Трябва ,да 
уважаването на
младото същество означава, «пое 
ди всичко, системна помощ и не. 
прекъснато следе е на 
живот и труд. С 
казано, това значи момега,не на 
детето ,да .развие .в себе си необ- нега помощ 
ходимнге положителни качества.

Родителската грижа 
трябва да бъде

задължението
че жената 

общество се .проявя
провинция“.но и

обаче

че мъжът

възпитанието на
се знае, че 

личността на

неговия
други ДУМИ

за детето 
носена от два

Преди няколко месеца редак 
цияга на вестник „Братство“ от 
Ниш под-ш;е на с ой е мал ст .чи 
татели една илюстрована книж
ка. огза.главена „Шнбил“.

Художникът М. Петров в своя 
дебют превръща з огрип един от 
пай-зълнуващнте разкази ча 
Й-праан ГГов чов 

• между , незаборгвнм.ите „ Старо- 
плзнекн легепзи“. ... „

Разтваряме т"я малка книжка 
с жапр-ор определени^ “приказ
ка". Авторът е идтал хубавата 
идея да даде на децата пана ил- 
юстровгна приказка на бъл~аос-

СТРИПТ.Т „ШИБИЛ“
и ,да .почувствуват цялата пре
лест «а Йовкови ге разкази-тях- 
нзта
тънък лиризъм и -чудна поезия!

•В тая малка книжка на илю
страцията е отаедена първостепе 
нна роля. Но трябва да се отбе
лежи, че и тя не е най-сполучли-

налната носия на -героинята мал
ко прилича на българска наци
онална носия.шедьовър дълбока, емоционалност.

Може би ще бъде много по-под 
ходящо авторът на книжката да 
надникне в приказния 
Ангел Кг.ралийчев, н.з Николай 
Райков, юли в богатата ризница 
на българската народна приказ
ка. Биха могли да се илюстрират УЧЕНИЦИТЕ----НДИ-Д0БРИ
много чудни прикарки. бли кш до 
детската душа, които ще заоад- 
ваХ децата, 
тяхната фантазия,

свят на
ма. дина '-ритич^екц ще просле 

ди ако не друго ,то 
лнтера—. пни-е тгооби в на 
ше-о /шита-ие. че -« -л то 
зн нач'щ ше "и

понева.ки език, но не е успял напълно 
нито в избора ,на писателя, нитс 
а избора на ле-ендата, нито дори 
п илюстрацията на книжката.

Това което буди недоумение е, 
че М. Петров се е стремил да 
създаде поиказкл от един лите
ратурен шедьовър, нещ-о повече 
— вместо приказка, ни донася

Йсвкоз е известен със своето 
преклонение пред гер и очното и 
красивото, със своя култ към 
красотата. Неговият свят е изпъл 
пен с поезия и красота. Изклю
чително обаяние 1/злъчзат не са
мо -образите .на жените, на геос- 
ите му, но -и природата, -и всичко 
което го заобикаля. Да си спом
ним само царствения образ на 
Ш-ибнл и думите на бея: „Какъв 
юнак! Какъв хубавец!,..

В илюстрациите не се вижда 
тая необикновена физическа ху
бост «а героите. Особено непод
ходяща е картина пета, в която 
са изобразени хайдутите. Нацио

пред—ави
на по-игипо''ите кръгове от 
сърбохъ-щдтена-а ези^лра 
гбтгт. Уви това не стана! 
Ггащша преструва чс 
ке чи вижда.

Вече двч месеца всеки втор
ник и петък в помещенията на 
К •лтур1иия дом в Димитоовгоад 
работи -вечерния политически 
«урс. Курсистите от гимнагията 
с голялю внимание следят лекци
ите. Програмата успешно се ре
ализира, трудовата дисциплина е 
нч високо равнище, а Общински- 

Нч »-,рМо обезпечава 
на необходимите материали .и по

собия.
Изтъква се, че засега най-гол- 

ям интерес показват курснстнте- 
уьечици и гаоогниди.

ще дадат полет на 
ще им дос

тавят истинско удоволствие. Та
кива богато илюстрирани 
каз-ки биха могли да укажат още 
по-силно въздействие _ да вну
шат любо-з към човека — носн-

яя-о-а ге пажча 
го-Ъ": поглелни и -гоя лпщ, 
Ре-рщм-е. ге'."" па за"»ч- 
н.е-ч па г» съпщ»ч ча 6р.д_
гп-лчани-е. Ав-ог>ът газ- 
лага прппн нп га-
бга~я свочп-е. Ттяла"а та^и
г-^о-а ■—рч«я *-я ''••р-ч
ба^ня. в к-я-о рак ^'а>"а) 
учи ги«а ги как гр възви 
кя-зрд, а -ц-г (па-) от- 
тъщ- — „1Ток-'”н мч -я- 
тко, как се върви “а—ец“!

М. Мл.

стг-чп!
В българската лнт°оатроя ня

ма гю-гпл|рми майстори на разка
за ог Йовков, Елин—Пелин и

при-

Каралр'й"ез. Йоодяц Йоа”сл е це
тел на правда и красота в живо
та. Те биуя метлиией високо не само в своята ро-

нейните т се съкрат
ят. дори да се видоизмеяят 
някои места, но в никой случай 
не трябва да бъдат 
«ато отрилове!

дина. но и далече зад 
граници. Хиляди иего-ц по-ит-те 
ли го носят в сърцата си. Тоя 
тънък майстор — клгенк на худо 
жественото слово. сЪс 
тзорби би правил чест на литера 
туочгч на всяка културна нация.

поднесени
свойте

/Кивна Тодорова М. Б.

- ппааоаааоа°аапаоо°ооооооаооааоаоасаоааааоооооао*§ ТТ^офьорът здраве държи АС6Н
§ *"* * кормилото >и в.чимзгел ю-------------------------------- — Може. о
§ следи пътя. Смешният Вв™ А в ■ ш _ _ — Аз не съм -пушач, >но ку- “

Мечо попска-ча над главата И в\ III I Ж пих. Момчетата от бригадата
му, без да гледа как ф.грове- ■ ■ ■ Цш'' до един о пушачи
те .протонват -от шосето вечер 1вв# И^\ Ш I — А цнйвпт» щр —
ния здрач. Отскоро е «качен в в ало пита шофьорът,
каюината — до опелото. По- Моторът припряно ис-ревава трябва да се в.нимят пап„„ —
гладът -М|У бяга встрани, къде. и фаровете пак хукват да някъде напред светват Фюс за компания ме бива’ К‘>ЛК0Т0то се точи безкрайната брое- гонят вечерта пс шосето. ве Оливат на '?с' 33 компания ме бива.
кица на в.-.-росаните в бяло — Ти накъде? — пита шо- — Требва да чакаме? ' В г0,;>ния к1>ай яа полутьм-
камъни. Шофьорът от време фьорът. _ Трябва ' ната кабина
нашоеме аозднга ръка и го Непознатият не бърза да от На бдя.гъйя ня пъстрт-шветни онимдиобръща към себе с и- пухкав гзве-ря. В тъмното нзщракв! ф^^с ^епознатият вижда по ноак^исоте ™а
един такъз. с големи лалички запа.дхч, осве.яза усм.ихнатото -добре лицето мг Не мГ, »
и с очи-чки - жд.лтн, стъкле .и .му лице. лесно из тия пътища “ _!
точици. Направен е от боя- — Вземм, запалих я. М’-,сли ои тсй
дисан картон и постоянно тту- Шофьорът поема с удозол- Камионът отн-ово запълзява
ли очичките си в човека зад стзие запалената цигара и ле- п,0 сгеглиге анои нп аг-ю-Гп 
ксамилото. к° кимва с глава. — Няма да се ляга

Пътуват винаги заето -два- — Почивах си няколко дни чер.
мата и сл-тшат как резе мото- на село — казва непознатият.
■рът. плетат пътищата, конто се — Връщам се на работа.
крият под колелета. И една — В комбината?
.чечер на сгьтя някой им махна — Да — и подава дамаджа.
с пъка. ната. — Да беше глътнал, а?

Непознатият поставя най. — Остави сега 
нап-ред .дгмзпжаната в кабина Непознатият се оживява, на 
та' носле мята раницата. Лъх мества се удобно, 
ва дъх на вино. Около двай- — Цялата боигада ще събе- 
сет и :гес~ао1''шеч е.има къса. ра ,да се повеселим! Хубаво 
малк° възочеа коса ^ гоубс, д-омашно н«ся, чист самоток.
■но добро!Д(ушгто лице. Облечен Шпфьопът не е от прнказ- 
е в й-е костюм от хл,бач плат лпзиге. К-же някоя д.ума из- 
•и воъ-ка. вързана на малко късо и опре. 
въ » Камионъ- бърже прехвърля

— Благодаря — казва той. равното. Пътят се спуска и

Защо да се отнема целият чло, 
цялото обаяние на т-я дивна 
поема 'нч лтоб-вта, пропита с 
телксва пое~ия, написана с тън
ко, неповторимо '.майсторство — 
подобна иа изящна резба, изля
зла из юъцете на майстор — 
въ-езжаенец?

Да се превръща в стоип паочз- 
ведение на такъв класник на из- 
«тцнота слоар, какъзто е Йоков, 
изглежда някак обидно.

Тоза напомня «а американски 
те сгршозе и комикеи, които 
предават световните класници са 
мр в няко-ядо страници! Нима е 
възможно Толстой ,да бъде пре
даден в 24 страници!

Човек не може да бъде равно- 
душе г и за «е налита някакъв 
вътоешен револт -от такова отно 
шение към изкуството!

Защо „Шибнл“ да се поднася 
на децата във вид на енромашен, 
сух стаил? Къде остава магията 
на тоя неповторим разказ, него
вата хайдушка романтика? Сл- 
«о след четири-пет години, съ
щите т"я де "а. г > т ’яс.’ -е«е,
ще имат възможност да прочетат

о а
а □
□ ноочак. □
а а
□ а
□ а
а □
а амежду много го 

на ки-а а
□ амъничка 

г '• м еа н ’ заожла деч-ойка... 
Непазнати^г я забелязва.

— Като я глеп.ям. ми прили
ча на една. . . Миналата елт- 
ммца олах в «града,
Та.м я срещнах 
та. Опипвахме 
Шоч^х/ оъка.

□ а
□ а
□ а
□ □
□ □в хотел. 

— -з ресторан- 
на ецна маса.

□ а
и таз»и ве-□ □

□ а— Няма — отговаря .му шо
фьорът.

На непознатия мч 
— Жепен ли си? —

емч не сме огря 
— сериозно. Мъч<ъг й, под
лецът с мчлко дете 
вил. Изоставил 
■ряз-ет-нч нятяктч 
гия деч в един автобус пак се 
срещнахме 
комбинат, при рюдителнте си.

о □
п оя оста-се говори: 

■пита и
като не .получа,°л отговор поо 
дгь.тж"ва: — Е, затова няма 
да ме разбереш...

А шофьорът мълчи.
— Аз -много по-ик а-в я м — 

опретдаза се непознатият. — 
Р*а->л станах баща. Син 
М-ля те. шийни глътка 

ОтРп- щраква 
— Поне ше запушиш

□ аЯ И ТОЪТНЛЛ С
Нпа а

□ а
о асле^е епл*ия□ а-
□ □А нгсоещд шосето лети. ле

ти — -край няма. Но о^згозо- 
рът въови юу^но. Шо<Ъь^оьт 
гледа онетлината — тя се мъчи 
|Л° оазсече мътилката на но
щта.

— Лош е тоя тгът — казва 
непоонатият.

□ □
□ а

имам.
ПОНО...

з -стла :а^а. 
ли още

еднаг — и той се усмихва ня
как много мило.

п а
□ а
п □
□
□

а
а
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НЕДАЛЕЧНОТО НИ.МИН'ЛО

продавача започна да мери месото. Пали
горов го отнесе 'вкъщи и пак се върна в 
„Широк юивсг". . .

Когато Завържи .работното време 
Начев тръгна вкъщи на .обед. Даже презв 
това се отби на една сливова „за апетит’ 
и бързо се отправи вкъщи, защото очак- 
вмге пъл.ге/ж чушки, които

ШЕГОБИЕЦЪТ ПАЛИГОРОВ
Палигоров е засмивал дълги години

съ^всс 'Р— Иначе бил родо^от Долна Надя и 
цопнат между наседе .ието като голям РУ- 
швегчия. Кой каквото имал Д1 си свърши 
работа той предварително знаел, че това 
ще пестиш е чрез Начев с малко или по- 
голг.мо мито. Вливане по на Начев гю 
време в „Широк живот" см/т.и м лко под- 
р пилите гости, гащато те знаеха, че той 
по това време т.у к нс -идва, пък и работно
то време вече започваше.

за да вземем месо за обед, из аз се бър- 
з: м за рабста сте ти. пари, вземи един ки
лограм месо и го отнеси в къщи. . .

— Да го отнеса в къщи. . . 
Палигоров последните думи па На

место оби
чаше.киго на улицата, по кръчмите и тези шеги 

след това се преразказвали по седейки и 
събори. Никой не е можал да му се .раз
сърди, защото тс били доброжелателни.

Ето една от тях. .
Една зар'и Палигоро-в излиза 

щн и по навик се етбива в 
вот- на по една сливова. В кръчмата Сили 
още малцина пссеглтоли, все още се чув
ствувал застоялия въздух от‘компаниите, 
които тук прекарали нощта. Палигоров и 
<ош.е няколко негови другари само продъл 
Жили работния ден в популярното цари- 
бродско кафене „Широк живот“.

Малко по-късно влиза Емануел На
чев, твърде известна политическа личност 
по онова вземе. Избиван бил за катоден 
представител, въгла.зявал народияшката па

— Жено, какво има за .обед? — запи-’ 
та .веднага Начев, .защото почувствува ми
ризмата на фасула.

— Фасул — отговори жена му.
Бедната .разбра, че Палигоров ие е ку

пил месо а сигурно се е върнал в кръчма 
та и е изпил парите.

След обеда, Нвчев се отправи в кафе
нето и иа същото място със същата ком
пания намери Палигоров.

— П лигоооз, нали ти казах да

пов
тори
чсв.това

— Да. • •от къ- 
„Шнрок жи- Паллооров взе парите и се отправи в 

първата месарница.
— Моля ви се един килограм месо1 — 

каза Палигоров.— Пали подов! — извика той оше ог
вратите. Продавача малко с очудваие го погле

да. Палпгорс.в никога не е взел цял ки
лограм месо -за вкъщи.

— Да, да, килограм месо!.. — потвърж 
даваше той.

— П .ри имаш ли7 — пита поодавача, 
защото се плашеше да не е някой майтап.

Палигоров .показа парите и след това

отне
сеш месото в къщи? — малко строго и сп0 
вишен глас каза Начев.

— Да аз го отнесох в къщи, 
казахте Да г.о отнеса в къщи. . .

Всичкч .разбраха шегата. Дз вечерта 
това се разказваше по целия град.

Б. Николов

Палигоров и— Моля, ■отговори
тръгна след него защото Начев му .вече 
бе дал знак да излезе навън. Всички раз
браха, че Начев търси Палсгиров да го 
•послуша нещо.

вие ми

— Палигоров? — започна Начев кога 
то нзлеешада «ред вратите. — жена ми «а-

»**1»***1****1»***1****1****1****1****1****1****1****«$♦♦♦♦$►♦♦«)
♦*

ПАРЛИВИ МИСЛИ ❖❖ «♦

*❖Кой е вино
вен за 

моста?

I «♦ пКнигата е най-добър доугар, затова студентите вместо с въглн 
ща — се греят с нау-ка.

Най-лесно получавам грип, защото имам добри връзки. 
Държанието му на работническия съвет 'беше като на герой. 

През цялото време само мълчеше.
Той вярваше, че ще -бъде «огребан в Пантенон в Рим. защото 

е критикувал свся директор.
Червеногвлрдейците на Мао са червени от своята кръв.

Слободан Йопанович 
студент ВПШ (български език)

❖❖ 4♦

Журналистика 

на бъдещето
❖❖ :♦

❖❖ 4♦
❖❖ ♦

♦

Преан пет голини хората от 
село Рикачево построиха мост 
па реката, която го дели на 
две части.

Обаче случи се оповт, което 
никой не очакваше. През ме
сец август 1966 година реката 
отнесе .моста. Гредите от мо
ста, които бяха локар.они тук 
с голяма мъка бяха отнесени 
в съ-сетччрто село Боанкозци 
и захвърлени въз върбаците.

Въпреки желанието, прзязе- 
ио от страна на населението 
мостът отново ~.а се построи, 
някой не предприемаше .мео- 
ки. Даже и отборниците, които 
бяха лължчи първи да бъдат 
организатори на тая работа ■— 
мълчеха. Най-сетне от общи
ната в Босилеград пристигна 
писмо до един етборник по то 
зи въпрос, нс той си мълча. 
Така.се провали и .предложе
нието на Общинската скуп
щина.

❖❖ ♦
♦

•Главният редактор «а в. „Нашият печат“ предложи в ♦ 
следващия брой на вестника дя пуснем материали за елек- • 
трификация на район Заб-Ръдие.

Веднага бтлха предприети мерки.
Първо, населението °т Заб-Ръдие беше осведомено, че 

в този брей ше бъдат печатани материали по вълрс-са. ОтДе- « 
ла на редакцията за „Планово стопанство“ създаде комисия 
са електрификацията от 25 членове и видни грждани ог ра- » 
йона. А з отдел финанси (в редакцията) бяха предвидени 
нужните средстза.

❖
♦

❖❖ ♦
♦

❖❖Журналист посещава санато 
рнум за нервно болни, в стаята 
на един от пациентите н го за
варва да стои на ръцете си. Жур
налистът се вглежда и казва:

— Това, което правите, е много 
оригинално, но сигурно много у 
морптелно.

Пациентът, като сп обръща с 
труд главата, пояснява:

— Самата еквилибристика е 
много лека, най-трудното е да 
се държи земното кълбо на ръце.

♦
♦

❖
♦

❖
♦

❖ ♦♦— Какво става с теб, стари 
приятелю? Още с журналистика 
ли се занимаваш?

— Напуснах журналистика, за
почнах търговия на мебели.

— Много ли 'продаде досега?
— За съжаление само моите 

съм продал .

На следзащня ден акциите започнаха. Техническият ре- *$* 
дакто? на вестника ръководеше с поставянето иа стълбовете • 
и същевременно определяше на колко цицера растояние да ** 
се постазяг. Завеждащият отдел „Просвета и култура“ за- ф 
познаваше населението с жизота и.м в услозия на електри- V 
фицкрля район. По всички села на Зоб и Ръдне Сяха преве- ♦ 
дени масови събрания, на «сито се говори за значението на 
електричеството, за електрическата езетлина и късоглед- *

❖
♦

❖ ♦♦

❖
♦

❖»
4— Интересни са хората.

— Защо?
— Познавам един, който от пет 

години не е целувал 
обаче застреля друг, защото я 
целувал.

о ❖❖ ♦

❖
СТВ0Т0 -и пр.

Няколко местни поети уредиха литературно четене за . 
електричество, в- в главното селище на Заб-Ръдие беше от- - 
крита художествена изложба под название: „От лоената 
свещ _ До неона. .

♦>

Понеже вестникът беше седмичен в редакцията беше нс- 5 
■готвен и седмичен «лан по електрификация. Бяха докарани ♦> 
най-съзременни машини за приготвяне на дупките, огромни ♦ 
кранозе пренасяха стълбовете, най-известни електротехници *** 
в страната поставяха трафопостове по селата в района.

Петия де-н вече беше оповестено тържествено 'Пускане на ^ 
електрическия ток. *

На тържествената трибуна бяха поканени да застанат и *♦* 
представители на Общинската скупщина.

На тържеството тгрисъству.заха и журналисти от редак- ♦ 
цията на вестник „Нашият печат“, а в следващия брой на . 
вестника на първата страница с едри букви беше написано: 
„Заб-Ръдне електрифицирано в рекорден срок“.

♦

Съобразителност
I.

В едно готварско училище у- 
чителят пита ученика:

— Кой е добър готвач?
— Този, койтс може да измис

ли повече от десет наименования 
за една и съща супа.

❖жена си. ♦

Неотдавна на събрание от- 
отсъсгвувал и ❖бориикът пак 

хората казаха: „Съвсем е раз 
бираемо защо. другаря не нд-

♦
♦

❖— Докторе, когато вчера ме 
прегледахте, определихте съвсем 
друга диагноза.

— Това показва, госпожо — 
копко бързо напредва медицината 
като наука.

♦
ва при нас. Тук не му се пла
щат командировъчни. А на се 
спите в Босилеград

❖О ♦

редовно ❖непознат 
на-

В ресторанта влиза 
мъж издишва управителя и

получавастиза, защото там 
-пътни и дневни.

Ето какъв -отборм-ик има се
ло Рнклчсво?

♦

❖❖режда:
— На всички дайте да пият, 

на вас! Не за-
♦*
❖също на мен и 

бравяйте и музикантите!
Когато дошло време да плати, 

непознатият казва, че няма никак 
ви 'пар.и. Нат.упва-г го здраво и 
го -изпъждат навън.

На следната вечер в ресторан
та отново влиза същият мъж и 
•вика на управителя:

— На всички дайте да

♦— Ужасно ме боли глава.
— Когато аз имам страдание, 

жена ми ме прегръща и ме це
лува, докато мине болката ми.

— Чудесно! А сигурен ли си, 
че сега жена ти си е в къщи?

♦Иван Ненов
Рикачезо ♦

❖
I ❖йг ==

Христо Ботев ♦•пият,
съ- *на мен и на музикантите —

Защото Е П И Т А Ф И На страниците му нямаше критически статии по 
въпроса. Положително съдържание пълнеше вестника.

Богдан Николов
що, а на вас нищо . . 
щом се напиете, 
се биете . . .

❖започвате да Тук лежат ко каяците 
на кир Михалаки, — 

той имаше празна глава 
и дълги мустаки.

♦

❖О
неочаквано 

легМъжът се връща 
в къщи и заварава жена си в

а на нощното шкафче стои От година до годиналото,
недоизпушена «ура.

— Какво е това — пита. Как 
ва е тази пура?

Глас от гардероба:
— Хаванска.

О
Младеж към приятелката си:

изневеряваш. 
Казаха ми го наши приятели.

— Излъгали са те.
— И добавиха, че с 

блондин.
— Съвсем са те излъгали.

Зная, че ми

някъкъе

о
Мншленне излязло вечерта на 

първата 
ка и се 
където летели прилепи.

_ Майко — извикало мишлен-
цето. като се върнало, 
ангелчета...

си самостоятелна разход- 
качнло чак на тавана,

видях
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