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ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

ССРН НА 29 ЯНУАРИьЬшгстНо 9
/

В бъдеще <КНимнск.гга орган*- 
ССРН ще има 32 мест-След приключването на поеткз 

бар ните и изборни конференции 
в местните оога-жзгции на ССРП 
Изпълнителният отбор на Оощнн 
ския одбор на ССРН з Босиле
град на неодазнашиото си засе
дание констатира, че актнзнссгта 
е била съдържателна. На предиз
борните ксифг:е:щии членството 

всички ПОД-Рчжници се е за
познало с уставите на Съюзната 
и Републиканска конференция на 
ССРН и с ролята и задачите в 
новите условия. Едновременно с

дейно

зацня на
организации», т- е. почти въ« 

всяко село, с изключение на яе*. 
ксито ще се приключат към със
едните села.

Общинската
конференция е насрочена 
януари т.г.

ни

отчетно-изборна
за 29

Ст. Станков
във

ДИМИТРОВГРАДПредизборни 

конференции в ССРН Общинска конфе
ренция

ра 5 февруари

СТЕД ШЕСТИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СКИ е взелотова, членството 
участие в изработката на прзви- 

общинската организация. на ССРННАШЕТО
СТАНОВИЩЕ

ллта на
Не изостанаха и някои конкретни 

■въпроси като сътрудничество на 
•кооперации с часн-.1

В началото на тази седмица з 
местните организации «а Сзциа- 

з Ди-митров- 
започиаха пое-

земеделеките 
те посилзодители, изкупуването, 
снабдяването, електрификацията 
на селата и тн.

листическия съюз 
градска община 
дизборшгте конференции. Те ше 
бъде удобен случай да се утвър
дят. критеоии за предлагане на 
кандидати за представителни те
ла. На събранията на и'бг:ртге- 
лите ще бъдат предложени ония 

•лозо е от

Обшлхтска изборна конферен
ция з Социалистическия съюз в 
Димитровград ще се състои на о 
фево 'арл тази година.. Това е ре 
шейсето на И.-иълнителния съвет 
пои ОО на ССРН в Дгмнгров- 
град. Опее делени са комисии за 
изготвяне -на отчета и. доклад за 
преде 1-сящи ге задачи, а вършат 

подготовки във връзка и гпо° 
за оргаганлгдаята на обчдин- 

у»п р ?.в л ен не. в рем си нит е
•сросв.ре»чсшт6

ОО на ссрн;

Най-положителното в изборни
те събрания е, че в новите кон- 

отбори
Въпреки безспорния факт, че югославската обществе

ност през последни.е месеци предимно е . аинтересозана за 
разоитпето, успехите и трудностите, с които се срещаме в 
прогеждакею на стопанска.а и обществена реформа о; коя
то много очакьаме. съвсем е логично, че и сно а което ое 
казано ка заседанието на ЦК на СЮК по най актуалните 
международни въпроси и положение в международното ра
ботническо и комунистическо движение пред;.з_иква подоб
но внимание и интерес. Покрай другото, макар раз нра 
се и не най-важно, и зарад начина — откровен и градивен 
— по копито юка бе направено.

Ми. Ъл а ьъ *. вс Ъ1.и*елкото слово т а Владкмио По- 
повкч, че разширяването па демократичежа-а база ка на
шето обществено развитие безспорно трябва да се отрази 
и върху формирането и провеждането на налага външна 
политика, не се появи случайно. Подобно може да се каже 
н за становището, че между принципите върху кс::т> се 
основава кашата държавна външна политика, от една, и 
партийната, от друга страна, няма и не мои е да има съще
ствени, нито формални разлики, Такова становище и такъв 
подход са резултат, необходимост и изискване на цялото 
наше развитие.

Само върху примера на една конкретна тема по която 
се разискваше па заседанието на ЦК на СЮК — за евен
туално свикване на ново общо съвещание на комунистичес
ките и работнически партии —г могат да се видят основ
ните положителни страни ка публично изнасяне на същест
вените елементи, ксито следва да се имдт предвид при взи
мането ка по-важни политически решения. За кашата об-

I тема това беШе осо'е*»о 
предишните дви мултилатерални пар

тийни съвещания беше заето вредно и от' практиката по
рицано. становище към изграждането на сациализма в Юго
славия и огромните постижения на югославските наро и.

С такъв опит от миналото — което не е и не би тряб
вало да бъде пречка за все по-интензивните и по-до ри 
отношения между Югославия и другите социалистически 
страни- но което е, и трябва да бъде взаимно полезна поу
ка за бъдеще — нашите хора очакваха, чс няма да има връ
щане към старите форми, които в днешните условия са пре
възмогнати и обективно съпровождани с. ненужно стеснява
не на фронта ка борбата за социализъм към форми на 
разговаряне и договаряне или „задължителни“ и „генерал
ни“ формули прописани извън живота и действителността 
на отделни национални движения. Защото, в сравнение със 
силата, която световното комунистическо движение черпи 
от принеса, съзнателно направен и осногавщ се върXV соб
ственото демократическо развитие на отделните национални 
дтг'”'ения Р Я’^ друго и другояче може само Дп има вто- 
ростепен характер, дори и при най-благоприятни^ условия.

Затова що се касае до нашите хора, е и раз ипаемо и 
дълбоко оправдано, че на заседанието на ПК на СЮК беше 

ясно становище че ние не можем да се впускаме в 
изказване „за“ или „против“ едно ново съвещание, априори 
определяне за конференция, чийто Дневен ред съдъпж-ние 
и резултати не са съгласувани с предварителни допитва
ния. нито пък предварително известни. Но винаги съзна^ея-

- . на ин^ер«ац*'о^алкстл

тропни >и изпълнителни 
са избрани -по е димно млади хо
ра. Обаче проявиха се и сериозни 
слабости в някои ттедо^жнши на 
комуната за кое го главната ви
на пада върху ръкзводегзата на 
и членовете Съю-.1 на яомунис- Босиле-

хора, които пглучат 
половината гла-сове на присъстзу

се и 
екта

ващите.
Изготвена е и програма на ра

бота >на общесгзато-полигически
те организации, дружества и сдру 
жения де провеждането на избо
рите.
. Програмата ще бъзе доставена 
на всички местни организации. -

М. Б.

правила, които 
па и - пленума на

Нтината н тези износи е та
зи. че з конференцията освен чле 

Общинския? отбор 1грп- 
и:>6ират председател,

Т^ка н"СТ*оимео н 
град и Долно Тлъмино и'6-соните 
копферсс-щии са отлагани някел- 

В Боанковци, Райчилов 
Горна Ли син а някои от • -

тнте

ко пъти. 
ци и
веггз-боаните членове на ръковод 
стват'а не -искат да -поемат нови
те си длъжности.

нсвеге на 
ко ще се 
секретар и касиер.

М. В.

Разговори между обществено-политически деятели от Димитровград и Редакцията нь в-к „Братство“_

Социалистическият възход и 

ефикасното осведомяване на 

населението е обща задачащестпеност този път и на тези 
г. -:го гонеже \ а

КАКТО ВЕЧЕ ОСВЕДОМ ХМЕ ЧИТАТЕЛИТЕ, НА 8 Т. М. В ДИМИТРОВГРАД ВЕ 
УСТРОЕНА СРЕЩА НА ОБЩ СТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕ 1ТЕЛИ ОТ ДИМИТРОВГРАД.

™ Митическите Еорг ан из щи$Ти общинскатаЧску шщнаЕс Редакцията на 

ВБСТЗА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ ПОМЕСТВАМЕ ЧАСТ ОТ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ТАЗИ СРЕЩА.
• .; • «у;

След четврътия пленум ве<;ттк 
Братство не отрази ‘фтап^Жраг 
на т а активност на; о*бщ&сФвенд-Йо 
ли пипе ските ор га и и задни , Vа ион о 
ва което отразя,, се шрирцева по
вече като актнвн-о-рт ьюа, граждаг
ните. * ^ ..

Целта «а гози (разговор е .съв- 
месно да се дгово?1им- и да от* 
страним причините които преДнз 
викаха споменатите- конфликти.

Михаил Тодоров:
Изплшттелният отбор на Об

щинския отбор на ССРН в Ди- 
.митровграД свика тс<за рашюренс 
заседание заедно с другите ст в. 
„Братство“ да обсъдиме някои 
въпроси. Такива съвместни До
говори «не практикувахме и по- 
рано. От последното наше съвме
стно заседание ш мина доста вре
ме и в този период се стигна до 
стълкновения между отделни жу 
.рналисти и отделиш ръководители 
.на разните обществено политиче
ски организации. Такива стълк
новения е имало й.ло-рано, нс 
1ни<е считахме че на подобни съв
местни среши те:и спорни въпро
си могат да се уредят.
. Обаче в последно вземе, о- 
собено след. Четвъртия пленум се 
стилна До с-стри конфликти меж- 

. ду отделни хора, което по-късно 
прие по-широки размери и се стн 
гна .до конфликти между форуми. 
Знаем, че има реагиране по от
ношение отчета изнесен на Пле
нума на Общинския кемитет на 
СКС, -но ние -сме събрала тук не да 
доказваме едни на друг кой по
вече е имал право а кой -по-мал
ко, но да намерим общ епик. При 
чините за так.ива отношения ле- 
ат, по наша преценка в едностран

чивото стансаише към олелии въ 
проси и то -от Двете страни. Не е 
имало обществено оправдани при 

. чини «а всяка цена да се публи
кува отвореното писмо на Съю
за ща бойците, ксего 'Предизвика 
тези конфликти, като писмо на 
Общинският отбор, когатс се знае 
че за.-( това писмо стои само ко
мисията, 0'бразув :«а от Местната 
.орг?иизг(Ция на Съюза на бойци
те. Също така нямаше много при 
чини някои наши другари от тук 
да наблягат журналистите да пи
шат цо някакъв рецелт. Ние тря 
бва да ее застъпваме за пълна 
свобода на журналистите, нс и да 
изискваме обективност. Истина е. 
че се пишат и някои неточни ра
боти то които могат да се изка
жат не само ръководещите хора, 
но и гражданите. Истина и това, 
че отделни форуми и ръководи
тели в стопанските организации 
реагират на статии, които са на
пълно обективни. Това са въпро- 
■си покоито днес трябва да разго
варяме.

Ние тези дни отново разгледа
хме оная част от отчета на Об
щинския комитет, която се отнася 
до вестник Братств-о за да видим 
дали оценките ксито дадохме са 
т мг-сто.

заето Асен Лазаров: 
т Искам най-налре'д да' се^Сттра
върху въпроса защо вестникът 
не излизаше през месец - август. 
Дсколкото знам това.,е тзрдд^ция 
редакцията да стоша на кблектйв 
на почивка. ' ‘ ’ 4

Във връзка г оценката даденб 
за вестник „Братстз-о“ .ца ЩДейу- 
ма на Общинския комитет- мисля 
че нашето реагиране е съвсем 
естествено, защото . ,тази оценка 
дойде неочаквано. Мисля, че Об
щинският кг-митет трябваше да о- 
с-ведомки редакцията, коятс «ма 
спои оргши -на семоупрлвление, 
която според Конституцията на 
тааи страна е обществено веоифи 
цирана и има своя обществена от 
говорнсст. Трябваше предварите
лно да ни се изпратят матернадц 

(Следва на стр. 2)

ни за съшеств^ането на елементи
за голямата о^говооносТ, която има ”гяка со-чегки Д,гх и

циалнстическа страна, същевременно сме и решително
оио^а. ко^^о и подябо^ра о‘>"ата позиция

на со-пиализма и силата на мипя в света както що в 
еднаква степен против воичко. което може да тегли 

отживяло в м^ж^няподчо-^о работническо

за

към стррото. 
движение, кое^о млже ла ппедставливя за-той ил»» 
назад в истоот'чесния поопес на изключитепроникване 
и УтЕЪрждаРаяе га социализма -— в м^ша^и^е на ие^ия 

в необикновено богати най-разнообразни форми.спят и
(Препечатано от в. „Борба“)

Грипът заплашва Димитровград
гария ЛД се пренесе и в ДимитровВчера разговаряхме по телефо- Тт „

на с дежурния лекар на здравна-- • градсссс*. Именно затова п пред- 
та служба ,я Димитровград др. приятията сега негодуват против 
Павет Попович за разпростаане- службата на здравеопазването, 

з града. Той ни която не предприе навременни 
л;>едхрепителни мерки да осуети 
появата на масово заболяване. 
Преди повече от десет Днп, след 
вестта за епидемията в Бълга
рия, в „Дшчнтровград“, „Градня“, 
„Циле“ и,|Др. искаха да вземат 
мерки да -избегнат масовото отсъ 
отдаване по болест. Те бяха гото 
ви Да заплатят за поголовна вак 
синация на работниците, за да не 
се излагат на поголеми разнос
ки, ако грипът влезе в предприя
тията. „Димитровград“ дори се 
обърна до здравната служба с 
писмо за да осигури ваксина, о- 
баче последните сведения каз- 
в-ат, че ваксина не е намерена.

Дали това е небрежност иа 
здравната служба в града или 
ваксина изобщо' липеза V н^с, 
не ни е известно, обаче е сигур
но че посрещаме болестта непод 
готвени да се борим г нея. Тсва 
пък ще нанесе значителни загуби

нието на грипа
съобщи че всеки ден се. отбеляз
ват-15 до 20 нови случая на за
боляване, а това значи, че вече 
можем да- говорим за опасност 
ст епидемия и в Димитровград.

Ваксина, както н-и каза, няма
нито в град, нита в пиротския 
здравен център и е невъзможно 
да се предприемат пргдохраниаел 
ки мерки с вакешгираие на трудо
вите колективи.

Впрочем за такава акция е мо
же би вече. късно и остават да 
бъдат използвани други мерки 
за ограничаване на болестта. Кол 
ко сога ще бъдат ефикасни е въ
прос. • •• • - „ V %

Още преди една седмица в ня
кои паралелки -на основното Учи- 
лище и гимназията отсъствуваха 
поради заболяване от грип пове
де от половината ученици. В ня
кои димитровградски предприя
тия и учреждения също имаше на стопанството в комуната, кои-' 
необичайно отсъстзуване а в гра то с(,га не са. желани, 
да упорито се Говореше за въз
можност епидемията от НР Бъл-

V

г'*Г ' Ду..
■У,г ->

Елка част от участниците в разговорите
М. Н. Нейков

.. V •



БРАТСТВА2

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ въз
ход И ЕФИКАСНОТО ОСВЕДО

МЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Е ОБЩА ЗАДАЧА

АКГУАЛНИ ВЪП“ОСИ

КЪДЕ ДА ТЪРСИМ ПРАВДАТА?
ССРН или на комитета. Брайко» 
1/пни са компетентни да решават 
нътосите на кооперативното де. 
л > в кемушта нел .оедегве.ю но 
и посре:теглено. Т"нз значи ако 
тетг*яг иск бе отн-сеач към улла 
Е-итглни я съвет на кзол црацчята 
тмяха м"ого бързо да аслучзт те 
зи езедеи-ия. На хората от бурел- 
скиге села най-бързо щяха Да 
уре тЯ' • работата п.р -в *-кс'низане 
на децата управителните органи 
•га гу^вния ™м ,а те ръковод
ните'хора в общината или коми
тета. Значи място за уоежтане 
•на въп.роси-е е там, кълето се оа 
ждтг елементите зя тяг-ното п'0- 

(И къд^то е ръдможно оа- 
прешването им т силата на само 
улр^ви^елиите прявт на всяка 
трудова организация.

Считаме че днес така м^гат 
да се ^оеждлт въпросите, защо- 
то времето «а сам-оулоавлявгпе- 
то е -променило -обл.ипите зя из
пълнение на ^екчнията на едчн- 
ката и организациите. Силата на 
лично запоря "гге и злдължение- 
ето да се изпълнява не дейстзуза 
•ре7е о -механизма на самоупоавля 
вансто и установява --уного п^-не 
по^ретстгелл фоомч «а кептякти 
ране. А -от ДоУга страна г.гдачите 
на ръкогег.ните тела и хо-оз не 
са да заместват цели служби и 

- мгеа управителни органи.

Понякога коридорите на Оощиисга~а скушцина или на коми
тета са пълни с хора. Понякога се отива и във вътрешния отдел. 
Хора от всички раконн ог предприятия — се, яки и граждани — 
идват да търсят правда. Те 1г>кат на всички вра.и, вярват в помо
щта на този или онзи, кахто някога. На една врата им се обещае, 
нл др.>га 1.м се каже, че не са комлегентни и те си отиват обна
деждени или обезверени. А ако въпросът им не се ре ни. никой 
няма да помисли, че е сс/ьркал вратата и е тря вгло да почука на 
истинското място. Никой няма да оправдае хо;ата, при кон о е 
бил, защо.о те са могли да му съчувств^ват, дори и да му обе- 
ш, ят. по да му скажат ефектна пемощ. не заш.010 време/о си е 
установило друг ред.

ь .(Продължение от 1 стр.) 
за да сс запознаем с тях и да 
бъдел рашюгрравчш партньори в 
една дискусия. По наше мнение □ 
отчета са дадени оценки за които 
може да се.каже, че ке :а па м :- 
сто. На нас «и се неоснователно 
чтришмзза сенза-циснализъм, субек 
тиамтьм. съзнателно извращава
ме на истината и ти.

Що сс касае до Отвореното пи 
смо ние разполагаме с докумен
тация от <кс«я«то може дт се видч 
защо сме по публикували. По 
принцип всеки акт на една общес 
тв ено-|Гьо л и т-ичсок ата ао г а н и ~ а ция 
оео1»сЬтщирана в тази стлана, ние 
бм-л длъноли да 'публикуваме, 
га^по тя . това иска. Ние не смеем 
да публикуваме материали и акти 
«а* нелегални организации. Що 
се «касае дю ^стоверността нл те 
•зи 'Угатзо тали тозя е работа на 
кохтуиисткте :в тези организации, 
работа ца партията на територи
ята на «юято тази организация 
работи, а редакцията като орган 
на «публично оезедомяване няма 
п-разо на -вето. Според консти
туцията и закона по печата оня 
кейто не е съгласен с публикува
ните материали има право на пу
бличен «отговор.

. За нас като редакция са казани 
твърде тежкч думи но пленума 
на Общинския комитет и ние тря 
бва да се замислим, т.е. тоябва 
да зчаем кей член на редакцията 
съзнателно темпира някои неща 
и извращава истината за да ппед 
приемем съответни мерки. . . За
това ние и очаквахме, че Изпъл
нителният отбе.р ще даде някакъв 
анализ конкретни данни пс ко
ито- тук ще разискваме.

Ако тепаме Еестникът да изиг
рае своята роля нашите отношения 
не трябва да се оеззаваат въоху 
съществуването на подчинителн 
и подчинели. С .други думи вест
никът трябва да бъде общ, и наш 
и ваш. Значи, журналист, който 
идва на тоги терен трябва да се 
чувствува «на равнището на об
ществото - политически работник 
и на нег0 така и трябва да се 
гледа.

Кръста Михайлович, народен 
представител,

Аз приемам он-оза, което дру
гарят Лазаров каза в началото, 
обяснявайки условията пои кои
то редакциите работят и за 
то обществено-политическите фо
руми не държат достатъчно смет

зи комуна но и в останалите — 
Беснлоград, Су.рдулица, Бабуш- 
нпца ще оказват достатъчно по
мощ па вестника. Когато казвам 
П(.'М:1Щ, «имам предвид тяхното 
пояко участие на страниците на 
вестника. И не само т ;ва. По мое 
мнение, те тряб-Е-д .да имат по-чес 
ти контакти с редакцията, да об
менят мнения с журналистите по 
отделни въпроси. От друса ст.ра- 
па считам, че т”к на терена тряб 
ва да се създаде такъв климат, 
че всички врата да бъдат отворе
ни на журналистите.

Повод за тепн ретозе не са ка
сата единични искоре, които пои- 
с/игаг па некомиегептии моста. 
И ска мо да гозорим за другите, 
ма-со-и искащия които поставят 
хирата ща събрания, л конто име
нно зарад лошото поставяне си 
ос таз ат в протоколите на оргами- 
зациите.

Ь после^ро време се устроиха 
отчетно - (изборни събрания на 
ОСРН по селата. В протоколите 
от тази съСрапия има мпогс иска 
пия за опоавяне работите сгра 

кооперацията али Орщ.аЛ- 
I елата скулщииа.

Брайковчани, например, искат 
ксоперицияга да ги -осведоми как 
проддзг.т продуктите коигс и:к>- 
п*7ва ог земеделските производи
тели.

ьерзарчани   да идват специ
алисти и да им окажат помощ в 
производството, -да им обезпечат 
трие.р.

1’снпдолчани търсят обяснение, 
защо кооперацията им зачислява 
Це.1аТа И На ЩИЧе ^УВиЛ.! к«>м
стсйно-стта на пшеницата.

Банскодолци — да им се ока
же помощ в -отглеждането ла ма- 
л-шйч.

Моинчанй — да бъде по редс-в 
но изкулув/сето, за да не си хаб
ят работното време в очакване 
на шчеупчика.

Ггъргоаоьинчанн искат среща с 
председателя, за Да 0'Првят рабо
тите по данъците, а ви-соча-ни път 
през Бндлич, защото Ни сок еже
годно плащал над два милиона

ще си останат 'Протоколирани в 
протоколната кнщга на ССРН. а 
ховага ще «негодуват, че община
та нли «общинските ръководни ар 
-г «низан;!и „ще оомръдвали с пръ 
ст“ да решат техните неволи.

П-рбтоколите рточем се изпра
щат с материалите от изборите 0 
общинската организацията на 
ССРН. Но тези материали от 
протоколите там могат да послу
жат за анализ, а не за конкретно 
реализиране на всяко искане, за
бележело от протоколиста.

Трябза да се лрнзане, че отно
шенията между редакцията и Об
щинския комитет не сз норм шни. 
Що сс касае до публикуваното ог 
варено пл-смо на Съюза на бойци 
те другарите от редакцията ка
заха вече как се е еги/н-лс дз не 
гевото публикуваме, обаче реаги
рането па комитета е трябвало да 
върви съвсем по друг път, т.е. да 
се използва правото ма отговор. 
От друга страна, пък. редакцията 
от саключеаията на Комисията 
на Съюза на бойците, по-точно 
от коая на заключенията, е мог
ла да сади иамере :ияга н 1 -комис-1 
яга. че иска смяла па ръковедет 
вото в комуната.

Отделен въпрос е и това, което 
говори Лазаров, че комунистите 
•в Съюза на бс-йцнте не се поста
вили както трябва. в3на, «гл 
та вина пада не връху оеда:<Ц|Ч- 
ята, в случая нейната вина е вте- 
•рсстепелна, а върху ком-унистите 
е тая согаш«зация.

ко

па на

Исковете на истинско място

Някога беше т^ка: отиваш при 
секретаря на комитета или при 
л-едседателя на общинската скуп 
щипа, пооллачеш се. поу.торстзу- 
заш, дгйдеш още и~:гН‘Я'г пъти 
и въпросът се разреши. Някога 
и исковете загатни на -събранията 
се 'решаваха така. Но дт се раз
берем. Това, че днес няма такрва 
решазане т искев-зте 
Ш|рто в к-смитега или общината 
седат мързеливи или равнодушни 
към мучите на човека ръководи
тели. Не. Има нешр друго, кое
то хората съ*паваг, к-р заради 
известни инертност продължа
ват по етаоому.

Самоупртвляването V «'•е. кое
то пое-' последните години нолу- 
ч«и размах, наложи изменения и 
в с“очина на •р-ешав нето -на въпро 
к-с^е. Някогашната сила и власт 
на ръководните 
яд^т“ е превъзмогната от лоавото 
и решаването на само’:апавител- 
ните ореоли на г«сяка трудоза ор 
ганизация .по въпросите които за 
е'-;- -т ^Ьро-та 4° тя''Ч',т.'* |Г«мпете 1 
1т;'-*я. Въпоски че това вече е вне
дрено в съзнанието на ховата, ко 
И1-0 бсънтшст са и самочпоазите- 
лч, търси се нерядко еди-каква 
сч намеса ст хсоа на -п
уеста, които днес не м^гат да на
ложат нл тпу^оза организация 
свои -решения.

Това гь-^сс -е -именно е анахро
низъм. който в мчого случаи вна
ся итестна суматоха в установе
ния -ред.

Къде е истинското място на 
посочените -искове?

А,ко брайкевчани искат да зна
ят как кооперацията продава из
купените .от тях продукти, никак 
не може да се търси посредниче
ство от Общинския отбор на

Но за уст^н^гязгнето «а този 
вит контактлояие' тоя-<па ля по
работят и самите политически 
форум-ч защзте, изглежда, не
що е пропуснато в политическа
та дейност.

не и за-

М. Н. Нейков

ПРОФСЪЮЗНИТЕ Ог- 
ГАНИЗА ии ПОМАГАТ 

НА Б Й ЕИ Е

Искам да подчертая, че крити
ката трябва и занал-ред да се ря в 
внва, но само оняя критика, к /• 

^ кЛотп г>щи 
към напредък. Ако се разполага 
с «рг.> Л1ч.«..'.х1 _-.а се

общ :.лс ко то ръкл - 
И да не се залъгваме

— ->~1т.^ °

Профсъюзните -организации в 
„Циле“, -комбинат 
град“ „Седми юли“,
Общинската скупщина и „Свобо
да “ са отпусна-ли 
динара за постазяне на бюст на 
д км и тр ° г г-р сд с к1 гя оез^дю ц и оне-р 
Васил Ивси«^в—Циле и ■нъчлрмз- 
нателча плоча по повод формира 
нете нч Гърва цаоибродска пао- 
тизанока бригада. Съюзът на бой 
пнте по случай двадесет и петго
дишния ата -от революцията 
Югославия, -в редовете на която 
се н~ме^иха и пг-огресизните си- 
Л-и от Димитровградско, по този 
начин «отбелязвл^важни моменти 
ст дните на борбата на бългат- 
скята народност за по-слрозед- 
лиз и по-хубав ж.и&от.

ГХрофорганизатите п-омогнаха 
да се осъществят желдщията на 
борческите организации с парич
на помощ.

Общинският отбоо «а Съюза 
на бойците показва дълбока 
благодарност на профорганиза- 
цинте.

яДи-митров-
„Балк^я“,крит ге ва ч 

водстзо.
•ние, кочтшата сше не смс ря-гаи- 
ли до «слая степен др кеят-о изиск 
вл нашата са1Моуправителна -прак

хо^а тя „•'"Д я-
.диигра за пътища. 

Исковете, как го се 250 000 сглривижда са 
■радлични. Поставени са на. събра 
Ш1Я в селата. Но докъде ще ст-и-тнка.,

Но за да могат журналистите 
.правилно Да тълкуват нещата и 
да критикуват необходимо 
сътрудничество, контакти, равно
правни диску-аии г общестзено-Пе 
дитическите дейци в тази кому-

гнат. ако с?;мо с'1 л т-м иса
внесени в «протоколите?

Лош стар навик е намерил из- 
яза и на тия събрания. Всички 
тези I исков е като че повече са ка 
зани сарад П|рисъствне1Ч) на об
щинския делегат на съ _ р-.рнпето, 
а юг зарад то-ва, че организацията 
на ССРН в селото е авторитегет- 
на институция, кея го може -да 
повдигне въаоос за раЗ)решаване. 
В делегата е гледано както на 
човек, кейто тря-бза да „пренесе“ 
тези искове до ония, към конто 
трябза да бъдат отправели.

Но какво ще стане, ако този 
делегат не е особен авторите г, 
когото няма да „гьослуш. т , ако 
даде заповед -или хо^тайотвччъ 
Или ако например забрави нещо, 
гащрто сигурно не е присъству- 
вал само на едно събрание. Ще 
сс подучи -следното — исковете

е

в

на.
На крля искам да кажа, че 

тази редакция л«о отношемие, на 
няк-гп други местни 'етнчмч е 

силна, квалнфицирапа,толкова
допи мога да кажа по-квалифи
цирани от всички.

В разискванията взеха участие 
и другарите Дим-итъо Ма нов. 
Живко Виденов, Георги Алексов, 
Илия Пето о-в, Кирил Трайков и 

от в. „Братство“

кое-

ж-’т.он а листите 
Михаил Нейков, Милош Бакич, 
Ми ле Николо-в, Матея Андонов, 
Богда-н Николов Стефан Нико
лов и Димитър Й-отов.

ка.
Факт е, че и обществено-поли

тическите фактори не само щ М. Б.та-

ааааааааоаааоааааааааааоаоааоаоааааоаоапаоааааоаоааоаасааааооогшоаааааапааоосааоаоаааааааааоааоаааоааааоаааааоаааоааааааопоос аоаоапааоаоаоопаоаоооаооаоаоао ^а^ао□^шс^а□а^а^□аа^^с

ИВАН КРЕКМАНОВ «ро бюро и държеше в косматите си ръце 
писмото о-т заставата. Тсй го прочете и 
заговори с всеки от нас поотделно. Ние 
стояхме прави слушахме внимателно как
во ни нита и отговаряхме по български 
когато разбирахме въпроса. Тчк вече ни 
запитаха ,0.т коя партия сме. Ние, ра-биоа 
се, подготвени предварително, отговорих
ме, че сме земеделци и че познаваме зе
меделеца-емигрант Христов. Следователят 
стана ог -мястото си, изгледа ни изпита
телно с малките «си черни очи, над които 
висяха големи вежди и запита:

— Земл.ора^ничког представника Бори- 
са Хр-!гсто.ва ли?
- Да.
Повикаха Христов, 

си той се -поздрави с нас. Това 
силно впечатление -на следователя. Два-

който протече

Аз останах изумен: „Хем Христов га
рантира за нас, хем следователят ни пра
ща на полето. Не значи ли това -п.ъщене 
къ:м границата или разстрел?

Стражарят ни подкара по един кори
дор и -през някакъв тъмен изход ии изве
де в двео загрдрен с широки дъзои. Тук 
на купчинки -стояха и разповяоаха хора. 
които мнодо приличаха на нас: неумити, 
брадясали, окъсани, с калки обуща. Бъл
гари! Потърсихме между тях погнати, но 
узи ... Захариев, опрян на здравия си 
крак, под метна:

— Хъм . .. България е малка страна, 
а виж. че хората не се познаваме... Меж 
ДУ -стотина българи тУ-к аз не виждам -пи
то един познат . . .

В дв-ора влезе Бо«рис Христов. Озър-на 
се наляво след туй надясно -и тръгна към 
нас. В едната си ръка «осеше някакъв ке- 
боежно замотан във вестник пакет. Той

ЗАПИСКИ НА ПОЛИТЕМИГРАНТА
След това започна .разпитът: как се ка- не мажехме. Пътят беше неравен и каме- 

звагамс, какво работим, откъде сме, защо ниег. а ние подгъвахме крака ог умора и 
бягаме! Разбира се, кие дадохме неверни безсънннца. Войникът, изглежда, «ни 0ли- 
данни за себе си — пооменнхме си име :ата, зеше 0 положението, защото ке ни гълче- 
укрч»™е родните си места, не казахме по ше, а ни Изчакваше ,да г.0 настигнем. Из- 
кой: път сме преминали границата. При ползвайки доброто му разположеше към 
раз^тита мполо ии улесняваше незнанието -нас, ние присядахме от време на време да 
на'езика. На нашите отговори, съпроводе- |П10.ч:ине.\г.
ни -с мимики и .ръкомахай ’,я старшията се Влязохме -в Цариброд, когато слънцето 
лоземивзше, насуквайки на палец дълги- наближаваше зенита си. Войникът ни по- 
те си черни мустаци. веде по калдъсмената улица с малки паяк

Разпитът свъош-и «бъ-рзе. Старшията се тови къщи. Пресякахме едно площадче. Не 
пона^мести на стола -и започна Да пише вярвам тева «да беше «градският площад, 
донесение из данните, които' току-що му
■бяхме дали. Аз следях всяко «негово дви- Тук за-белязах Борис Христов от Ихти- 
жегги-е. Покривил се малко надясно, той ман, когото познпвах еще от София като 
топваше тнеалкатт в мастилницата след разпален земеделец. Поздравявайки 1.ме. 
всети написан ред. Когато изписа -първата тсй се объ-р«на към придружаващия го ч-о- 
страница, пооипа върху неи^съхналите -ре- век «с висск глас, за да го чуем ше: „Това 
-дове прах от пе:Еел1НИка, след това изду- са «наши зем делщи“. Христов -направи то-
ха «праха и поодължи да -пише върху вто- зи намек, за да знаем какво да говорим
рата стратгица. Трета страница ,не беше -в полицията, котато стане дума за нашата 
нужна. партийна принадлежност.

Нашият следовател свърши писмото, Войникът ни въведе в едноетажна с.гра 
ирегьиа го «на четири и го «постави в плик. да, в която -се помещаваше среското управ
И тутакси стана «от стола и почна па вика ле:?ие. Още -с ели-рането почувстз^влхме
някого по име ксето «веднага забравих. напрегнатостта в -работата на това уч-
Пзез задната в-оата влезе спретнат войник «ренеденне. Формени полицаи сновяха иа 
и застана мирно. Подавайки му писмото корцдора, влизаха от стая в стая, докар-
«и сочейки към «нас, -стартията му даде ваха и извеждаха -непознати цивилни ли-
своето нарежд-агге. От всичко рззбрахме ца. Гледахме и се чудехме. Нима това са 
само очно: че ще ни водя-г в Цариброд. български емигранти? Скоро въведоха и 

Войи:г<ът ни повече по нанадож^пщето. на«с в една стая, ца вратата на кеято беше 
Млад н здрав, той правеше ширски -крач- ръкописно «написано „Следовател“. Мъж 

«и. Ние се стараехме да го настигнем, но -на около тридесет години седеше зад ста-

Още с ©лизането 
направи

мата поведоха ра-говор, 
приблизителн-о така:

— Изв-слите господин следозател! 
каза Христов -на развален сръбски 
Той разкопча -синисв-о-зелена 
внимателно изтри капките пот, които бяха 
избили по изпъкналото му чело. „Тичал 
е помислих си, — за да се яви п-о-ско- 
«ро 0 ка1щеларията.“

— Позна«ваш ли тези хора и какви са 
те? — зададе въпрос следователят.

Хоистов обърна глава 
на «ни с големите си очи и спокойно от
говори:

— Познавам пи. Наши

-вървеше по -неравния двер -и леко се «под
смиваше. Кат-о ни доближи, -рече:

— Нося ви топъл хляб «и ячлия силе
не. Туон-ал съм и «няколко лютиви чушле
та -вътре. Похапнете си. Това ще ви бъде- 
и обед.

А може би и вечебя ... «допълних.
Ве^ря в Ниш Нещо ще се намери...
В Н-иш ли? Ами з^що следователят 

ни праща на полето . . > К^кав значи това?
-1- Тсй ви прати ,,-напо/ье“ те, вън от 

коридора,-нч двора... След обед ще за
минете за Ниш. — Хрисгоз сниши глас:

Навсякъде ще държите, че сте земе
делци. Сърбите са длъжни да ни пома
гат... Стамболийски и сръбското 'Прави
телство гюез 1922 година подписаха Ниш- 
кото -сггооазчменне за разбЕИюател-ство за 
взаимна помощ. Тъй че — горе .главите!

Приклекнахме да поха-пнем. Ние ядях- 
а съседите преглъщаха. По-канихме и 

тях. Компанията

език.
мушема и

•към нас, «поглед-

земл>орадни-ци су. 
— А ще -гарантираш ли за тях?
— Раобнра се.
Христов -се -наведе над бюоото. на кое

то лежеше писмото от застязата. Той зна
еше къде тояб.-ваше да сложи подписа « 
защото оигуо-ч-о не за пръв път «гаранти
раш^ за емигранти.

Сде^в “телгт заповяда 
ъгъла стражар:

— Води ове Бугаре иаполе!

си,

на стоящия в ни се увеличи.
— Следва —



»
БРАТСТВО

ЗАЩО НЕ СЕ СЪБИРАМЕ 

И ДОПИТВАМЕ?
I

НАША АНКЕТА 

НА ТЕМА
■ -
■

биват премествани на нови-— те
ръководни места ...

Гражданите отправят 
км на ОЗгшгнската скупщина и 
по въпросл на разпределението 
на не-застросните плоши за част- 

строежи. Тук стават «якои не- 
ее^тни сделки и има място за кри 

Считам че има още много 
зарад които гражданите 

не идват на събрания. По мое
м-.елне изходът е в рсоргаиизац I 

Съюза на кранистите на 
принцип. Комунис- 

в трудовите

ннтс пък направиха 
докажат неоправдателзо-Не трябва да губим от предвид имат събрания по трудовите 

----- Гоой лехтиви.
С това се мени Затова те не проязяват пс-гол- 

ям иптеоес към градските то*ле 
в ми. Местната организация набро 
в яза сега към 660 души. На пре

дизборната конференция дойдоха 
20, а на изборната 30 души. Така 
стаза и на другите събрания.
Мисля, че хората в погплепятия- 
та. между тях ,ч кях'и отгозорни 
другари, не намират за нужно Да 
дойдат на събрание И членовете 
на Съюза на комунистите не про 
явяват интерес. Освен това, чес
то пъти ло едно и също време 
ге игсррчват позече събрания.
Етс, когато бе свикана градска 
•конференция на ССРН—по т~утз 
вг.те организации имаше събра
ния. Мисля, че с този въл о-с т~я5 
•ва да се занимават *г сът-е-^ч- 
те (|>рр":|л*Г1... От езоя страна 
у* пгмеаиетр па го'ж даните прив
лича оадпиото и телевизията п ня 
кси Л1Р‘^'и средства за оезедзм- 

коиго предлагат много 
потече събранието. Хората, в-се 

'тпор-вя-в т по-пол-ям интерес
към «етфетенштте .нл Сошгли- Преглеждайки пр°т»ж>лм®
■сти"ео '-я съюз, отколкрто към заседания.а на нг.кои оощест .
събранията на ц-бвдателите.. Счи -политически организации и на ,он ^характе0ен е случаят с ра 
там, че ако о-ъкозо-здите хооа иД- Онш.и..с;.ага сдапщиал в Дим т т ((а Ощинската скупщина в
ваха на събранията и еатаналзте розград през минава,а година ™ „вг Скупщина-а има
щяха да бъдат по-"-'-ч-чз. стигнахме до заключение, че ед ЙГ одяорника а в разискванията

Цветан Ел- „ни съши лица разискват ка«те- 5°а°Д°ваТ само около 5-6 отбо
енков, потпоет аи фоР1Ми, а болшинството «ле > 0 пот-,, същите-'Хора.
се’«тел и« ме- носе на тези форуми пасивно сле ринха « тнскваг „ ,,а оставалите 
стнатл .органа- дя, и.ис; ва. иига и гласуват. -Д- кфоруми „ б^шествечо-
зация на пи и същи хора,‘‘шествено-поли политически организации. Тана
СССРН: коьодства.а на обществено поли само Но последните три

— И ло-пано тичеехнте организации. кяко) --ссдания от миналата година ;в 
на конФозенци г:ът с едни и същи дискусии - га’искЕанията са взели участие 
ята ма местна- прехвърлят" 0т заседание на Р«; „тбоонгци, гато Кирил
та организация седахке изказват се по въпроси д„кнтър Мачов, Стоян,
тъоснхме пои- тс и по този начин влияят в Р У „ по няколко пъти,
чините за тзвч ьсграя.дане на оощилска1а по- 1 °?0 др,.‘гите не само на тези
явление Реше литица. ( 3-се-а,Р:я но и п~сз Ц’Лия
нията, к^итт с? и ед] а констатация на послед- ч н гер,.01 като отоор-
в-зимат на те’и ния пленум на О шинския коми- взимали думата в ску
събрания не се тсг ,.а СКС в Димитровград че ^
прозежддт в органи:ацтя а на Съюза на оорче Отговор ка поставения въпрос
дело и .по мое ските организации не е пометен - трудно да се даде. В изгра- 
■мисние, това е тна да разисква върху политика ането на общинската политика 

Васил Ива- причината за та в община.а показва, че все р „ачин участвуват .само
нов виеожоква слабото яоое- 0ще живеят схващания, които не КОмчетеит„и“ Форуми, а дейиос-
ЬпюанТа- щение- са в съответстие с наА-новлте • ^ _ ,.п.^„„„т1,те Се изчерпва в

Ротни“” 0щс преДи четири годинн и'3- I астоявания за дейността на 6 комитет.
_ п поети бкрателите издигаха .някои въ- Съюза ка комунистите по отноше утЕърдема’а истина, че кому-

V3. -преси за .разрешаване, но отговор иис па власта, скушциискпта си- е избрани в тези общински
■ус то се ^ълчрзх- ните ои .правят оглушки. Гоажда- етсга „ 0 ш.ествено-политически *С1^(- мъдчат навежда на
“-®*1 МР допитвахме ™те иекаХ:Л да 'с® 01>крие хлебо_ те организации. мисълта, че тс все опге н» схвч-

се и работехме. • "-.«лазаниад. в „Строшена чеш- в случая сс „оставя въпроса шат своя-а роля в самоуцр-вя-
Шр— п«ети две годи }1а ’ ■>'сл-'жен ” °',*йра Д«ли могат отделяй хора, въпре- Телннте органи и обшегтвено-по-Ка»" йгтааг»'® ай д»>

ю Мо тп во подразени улиците „Сутйеска“, „^ентни в изграждането на об- тези комунисти все още не ечи.
йзгдС Мн,4о Тасев“. „Христо Ботев щннека а поли гка? Да се послу Тат. че активността на органите
ггь-пч се догова 'и доуги’ стзоднит-лли е к “ ■ ж,им с някои примери. в Които те работят, все още згви-

още 1^Г%Иста^П« Приети На съвместното заседание на "и 0 утВЪрдената истина в Обтцин
бяха някои предложения на изби плевите й О»"““’11домитн^ сккя комитет или 0т изискваниякяьг гяйй.-^ ай!0. «&яяг-г» « „»««».»« ».-
шши взе съответни решения Те Съюза на Екваше сташ,теЛИ'
обаче не се -провеждат в дело. август Ь05 година се о »- 
Така стана с решен'ието за изби- по новите стопански “
ваете на кучета-скитаици и доуги. шината, участвувахв почти само 

Нерядко се случва Общинската директорите иа . "редопир‘^и?,тпа* 
скупщина да взтг.м.а решения на Стоян Живков, Алекса д о
осизвнне 'пое"ложе-ч!я-я. 'н^ лло- СОв, Душан Бишчан, Димитър
фесионалтите служби без предва Петров. Велимир Петрович 1>1ар
рително допитване с избиратели- ков Илия. Двадесет Дни преди
те. Скупщината взе решение на т03и пленум пак по същия въп-
„ У слуга “да се плашл по 1000 рос. На разширеното заседание на 
динара. И покрай тева много до- р р Синдикалния съвет 
макксгства ке са поиключени към к*’и

гр-1Ждг<ните,
опл* дз
стта на тгзи искания.

Гражданите считат, че таксите 
паваоннте

ко-Псзодът за тази анкета е твър 
дс конкретен 
ганйза-ции на Социалистическия

заб-ележ--и факта, че есс _ао-голя.м 
жеш са саеги. __
и тяхното положение и нарастзат 
тех:.угге задължения. Питах 
комбинат „Димитровград“ и 
ддуги трудови срганизиции ззшо 
не ипзат на събрания. Каззат, че 
С'1 обремолда и това е

в местните ор-

съюл в пързи и трети димитров
градски район оше не са проведе 
«и предизборни и изсо ни кол- 
•ференции, а в ррйрл „Сгрешена 
. чешма“ това стана пре/-'и няколко 
дни. М::сго тю-ра-но се проведоха 
изборите в селските местни орга
низации,

• изборните в «профсъюзните органи 
сапочнахл и предизборни

те конференции за иреютавител- 
ни тела, а в Димитрозграл оше 
не са проведени прещзбооните 
конфео -ещин за избери в Соци- 

. алистнчесюия съюз. Чудно е за- 
тъкмр а Димитровград обше- 

стопански,

за животинска тгел, 
тсгсси и някои други са големи. 
Км т и забележки по ®3’пр°р1пза. 
заемането на работа. На р.^ота 

хора, конто

ни

имат 
. Подобни

тика. 
причинисс приемат

влиятелния приятели . . 
забележки км а и лр въпроса за 
отпускснето нл стипендии.

и яа язлечието

вярно.
Досега в прлда нищо не е пред
прието да се улесни положегзието 
на заетата жена като работнич
ка и домакиня; няма обшестзено 
хранене, детски ясли. 
сервизи и прочее. След -работно
то време те са заети в сстмейсгзо-

развизат се нормалн-о Има 
към

един или друг на- 
техните труд-ови

ята па
териториален 
гнте са затворени

•ре тир'1 не 
х-ора, които по 
чин са виновп

02 цип.

услужни ин-и не преявявтт
пп.^леми.
М. Бакич

изпаднат в затру 
хооа да

органи-ати
терес към градск^гге

организации да 
дкетия :и вместо тези 
бъдат подведени пед отговорностто.що

стве ;о-п ол и г.гчесхия.
, к "лтурно-просвеген и администра 
ти ■'ен центъ р н й-трудно, вързи. 
Никск не може да се прозете съ
брание. Голяма част ст членове
те на ССРН не идват на съб-ра- 

А гмексю тУк з Димитроз-

От друга страна чрез лр оферта 
иизацията «и ДР- согализашги те са 
чзалссн :ти с всичко, к-с е го е от 
пряк гитетес за тях. Но все оше 
ку.а тем1!, ксито мегаг Да мрбили- 
зиоат жената.

Кой изгражда
общинската политикаВ града и сега съшестзува до у 

у/е:тго на желптг/чо и тр е ела 
бо акпгтно, к2л<то и.Социалисти
ческия -съюз.

ния.
град, центът а на комуната, която 
силно се рагт-ива, участието на 
гр ажг-жите в разрешаване го 
мпсг:.Госйии-е пргблемн трябва 
ду бъде най-широко.

П> този въпрос търсихме от
говор Ст неколцина Димитровград 
чесгн Е то какво н'и отговориха.

Исан Хрис
тов: работник
(III р**й“?н).:

В „Строшс 
на чешма“ чес- 

1 ■ то раапскваме 
за ш.с не се ид-
ва -нд съ5рТк^л. Стигнахме 
до извода, чс 
хграта ге са

ява::е

тел га Обшниската скупщина Сто 
яд Наков. Примери има още мно-ча

ПБетанка Мл 
ланска, реб-от- 
нхчка:

Трпнаде-
Шг щ сет годиш съм

ш уличен секре-
I тао вЪв ВТО-РИ

' рай-тг. Свиквах
'• избе-р-ната >кон-

С'/С-; феротния, оаз-
С; " X^ нгеях прнзепки

0т КЪщя в къ- 
шл и едза се 
гъ бра хм е към 
20 душч. меж
ду които няма- 

една

:•
1

'V:# ше штозаичтересозши 
П>. 0' лични

Не ид
жена.

Чакахме дълго и какво др^го 
резен да отло-ПРНЧ,Т,'Т:Ч

ва-т ония, които ни оставаше 
жим събрг-яието... За събрани
ето бе събще.то и ло радизур-ед- 
бгта, -не отзивът си остша слаб... 
>РСе.в:1те не се интересуват от пи

са дошли от се 
ло и са си наме 
рили място в 
промишлените 

предприятия и 
законът защи
щава правата

що . .

им. ш. ■: :Ок-ия, конте не са се заместили 
п.иа рз-бста. гледат от тях — и_те 
' й’е' идват: Отсъстзуват дЬр.и и чле 

«нозе на Съюза на комунистите. 
• Те -слабо сбщузат със селско-

сто п з-н ските' пр-о изв о д итс л и.
Ксл-хРто мега да злб-ележа 

иашпл град владее п-сихоза -на не 
доверие. Ето например' преди 
няколко дни, И'ЗЛ1Гат просветни 
работници .от събрание. Чух как 
една учителка казва на другата:

— Его-, в-иж, не е както трябва. 
Пгк заобикаляше!

А д-рогата:
— Нека. 1Де си мълчим
Еместо «да говорят и да критук 

ват там където трябва, те правят 
Мисля, ч* то-

в
‘ с

Ш|:
ряхме, -но 
не започваме 
да работим.

А Vлицата е кална и не може 
по нея. А поедста- 

този улица нощем оти 
Пре

да се минава на 8 КонгресВ заключенията 
на СКЮ -бе казано:

„Задача на комунистите е сво- 
в Социалистичес-

Т>р-0 “1 <Л

ват децата на училище. ..
че.при месеца прегаря една е 

декрическа крушка. Улицата се
га е мрачна . . . Ето защо *не сти 
ваме да събрания - не се прове 

онова, което се реши.

тс-за и а .улицата, 
ва идва оттам, че критикуваният 
се обижда и чака момен^ да си 
отмъсти. Такива явления има и 
между членовете нл Съюза на 
комунистите. Считам, че и това е 
причина за-рад която хората не 
се събиоат. И оше нещо: между 
комунистите съществува раздел е 

' ние — щом един каже нещо ДРУ
•п ро

яха активност 
кия съюз и другите обществено- 
иолитически организации да на
сочат към засилване ролята на 

организации в общата самоу 
правителна система за да могат 

хора чрез обмена на 
дискусии, догвори. в бор 

ба за изграждане на политически 
по-важни

жаа з «дело
Иначе уличният секретар на един 
р2йон поеди кр^рсЬерепигдята ни 
осведоми за конференцията на 
Социллкстическия съюз . . . ако 
има нещо в меята трУдовар®ра‘ 
ганизаиия - редо?но отивам.
Тгм «гказзам заплата™^. ^

чепа. полуквл- 
;ш-фишгра«а ра 
ботнич-ка:

тези

трудовите
мнения,

гият в-еднага твърди нещо 
тнвеполежено. Ако говорим исти 
ната и -коитК|Кува’ме (а най-често 
критикувахме оня, който огсъств-У 
ва| тс-за веднага се тълкува в -съв 
сем друга светлина.

същитевзимат участие почти 
хсра: Стоян Живков, Велимир 
Петрович. Душал Бишчан, Георги 
Алексов, Марин Каменов. А ко
гато се разискваше за проблеми
те в областта на просветата на 
синдикалния съвет, освен дирек
торите на училищата Методи Ге
оргиев и Кирил Трайков, взеха 
участие и председателят на Об
щинския одбор на ССРН Михаил 
Любенов и тогавашният председа

годоп-р о-в осната мрежа. Гражда
ните са пр.шудеми с**м»и да си ку 
пуват тръби, които по-къс*го ста 
рят собственост нз „Услуга*. 
Гра1жда-Н'ите смятлт, че това е -не
правилно. Те изтъкват, че 10.000 
динара са съозем доктатъчвд за 
п-риключзтпе към •водепоовода...

На конференциите се пздв-игна

становища по всички 
обшестЕено-икономически- поли
тически, културни и Други въ-Лиляка Камс 

нова, учителка, 
председател на 
Общинската крн 
ференция за об 
ществена 
ти-впост на же
ната: До преди 
две годпня го ад

Не мога
проси. .

Най-новите партийни докумен- 
Шес-

|Щ нищо Да кажа 
щш ■ за т°ва- Има 
ИВ нещо, което пое 

чи в работата.
Работя в „Ци- ние, .подобрение ш радиора13пръ- 
ле“ пет годиш! сквсшето ваксияирапет-о и друго, 
и за мене всич Съответните инситуцни не -изля- 
ки хода са дб- зоха на среша -на исканията 

Ш бр-и. Личните 
доходи се^а ни 

По-високи и 
редовко ги др-

ти приети на Четвъртия и 
тия пленум на ЦК на СЮК от
насящи се до реорганизацията на 
Съюза на комунистите говори, 

практика в работата на

и въпроса за уличното осветле-ак-

чЦх- че таква
нашите обществено - политичес
ки организации трябва да се от
хвърли като вредна. По този па

се избегне опасността от

окото дружест 
во на жената 
беше твърде ак 
ти©НО- Тс моби
лчшираше 
ботничките, До
макините и ин- 
Тели:енц-ията по 
различни -въпро 
си от областтз 
ил възпитание- 

здравпото 
просвещение, 
прехраната, до 
макинството и 
подобие. 

Оттогава дейността на жените 
трябваше да се развива чрез сек 
цията на Социалистическия съюз. 
на конференциите и съ папия^л, 
така да се каже, един път годи- 

евнкват. Жените лреста- 
се интересуват за таки-

ра- луч-за-.:е. ..
Какво става в трудовата орга

низация мога да кажа, но какво 
става н града — <не зная ... Не 
ми с я-сио защо не се посещават 
събранията.

чин ще
емпиризма и прахтицизма, а тру- 

освободи от 
почуетвува

довият човек ще се 
опекунство и ще се 
като носител на власта в самоу-

Иван Стан
чев, -председа
тел на псдруж 
ницата
ССРН във ©то 
ри рлйон:

— Има пове 
че причмни зл 
непо-сещазане- 
то на събрани 
ята. Ше приве
да някои.

Част от незаетите са -недовол- 
а към две хиляди души си

праЕлението.
Няколко пъти отложените конто.

организациите на(Ьсречции на 
ССРН и събранията на избира
телите в Димитровград също та- 

констатацията 
нещо. което трябва да 

метода иа работа и 
на общинската поли- 

най-новите изи-

на

ка потвърждават 
пи, че има 
се мени в из
граждането

шно се
на ха да
ва събрания, а и осведомяването 
за събрания е слабо. Например 
изборната конференция в трети 
район бе обявена с афиши, а кел

ти видяли?

тика в духа на 
еквалия на организационата стру 

Съюза на комунистите.
Б. Николов

ктура на
Изглед от Димитровград

никг» жени са



а БРАТСТВО4 НОВИ МАШИНИ—нови стоки
лендаанти, повече в горните го
дини на следване и учене. Между 
тях са еХ'ш медик , пета годни* 
четирима технолози 4 година, дв* 
ма въз Виеше кадрово училище 
и шестима в срезиите специални 
училища.

Грижата ?а тези бъдещи ка- 
д-щ е -постоянна. Сега горната гра 
ница на стипендиите е около 30 
хиляди динара, а долната •— 13 
хиляди. Осзен това 
пендиант има пог^-о на 
добавка (до 50.00С) за купуване 
на учебници и други материали. 
На все:« студент, редовно завъ* 
шил годината, се пада с-ше егяа 

Един работник от отдел ене-о- месечна стипендия а на диллеми- 
гссиабдяване в каучукова проми рзщите —
шленост „Димитровград“ наскоро яагрзжденгие.
ще земчне с група работници от Нзотдагпа управителният ^ъ^ет 
други преигюиятия на екскурзия разгледа въпроса за равнището 
в Съветския съюз. на стилен*дичте и констатира, че

Тазч екскурзия има проучвате- те трябва ла се повишат съроръл 
лен характер. Именно югославски н-о *с повишаването на жизненмт* 
работници по енергоснабдяването разходи. Може да се очаква гор- 
в предприятията ще посетят Мое ката гпащща на стипендиите да
ква и Ленинград с цел да сз за- бъ^е 40.000 динара, т.е. г 30 на
познаят с редица постижения в 
областта на поддържането на е- 
иергийни машини и съоръжения 
в световно известни московски и 
ленинградски зазоди. Между дру 
гото ше бъдат осведомени за хи
мическото .отстраняване на варо-

Калч'Жовата промишленост „Дплиди метра годишно пои сигурен
•пласмент. Тези три машини ще 
струват близо 15 милиона дина
ра, обаче вложението е изгодно, 
тъй като с годишната продукция 
би се осигурило връщането на 
вложените пари.

Управителния г съвет шс пред
ложи .въпросът Да бъде разгле
дан от работническия съвет, кой
то трябва да одобри инвестици
ите. Узнаваме, че предприятието 
може да отдели необходимата су 
ма за машините без затруднения.

ЕДИН РАБОТНИК ЗА СССР

митровград" може би наскоро ше 
■обогати листата па произведени
ята си с още един артикул. Става 
въпрос за така напечелите елас
тични ленти, които все псвече сеДВЕТЕ СТРАНИ НА ОРДЕНА

Да неотдаомгшните конференции на 
зодия на Съюза на бойците в Димитровград бяха повдиг
нати някои въпроси по отлетеше отличията на бойците от 
'пойната: Между драгото беше казано, че на много отличе- 
Ни бойци отличията били задържани. Някои тзърдеха об
ратното. И тъй, качето е известно на всички, ордените имат 

* две страни, да се опитаме да гвиицш и едната и другата 
В канцеларията на Съюза на бойците в Димитров- 

- град- погледнахме архива. В едно писмо егд № 460 ог 10 
• ■ густ 1964- година Околийският отбор на Съюза на бойците 

1 от Ниш пежжал от Общинския отбор на Съюза на бойците 
«Димитровград да върне всички подред а денм отличия с 
обенованне защо не са предадени на бойците (преселение, 
неточен адрес, смърт и др )

Е^.нч месец по-късно, *на 8 септември 1964 година с 
писмо № З7 Общинският отбор на Съюза на бойците в отго
вор и писмото върнал седем отличния и .обосноваине. че 
„ЛИЦАТА ОТ СПИСЪКА ЖИВЕЯТ НА НЕИ^ЕСТЕН 
АДРЕС И ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ НЕ СМЕ МОГЛИ ДА 
ИМ ПРЕДАДЕМ ОТЛИЧИЯТА."

Непознатите бойци от списъка са: Петър Т. Джтцев. 
Станко Ншолсв Гесогие* и Геоман Т. Киров рт Сенокос, 
Рангел П. Минчев, Иван Хр. Мднчев и Илия. П. Ранчев *от 
Камешща. Пщм игров градско. (По-жъсно Ранчо-в получил от
личието си.).

месната оогаии-

всеки сти- 
година

ав-

допълнително ьъ;-

Освен стипендиите в предприя
тието се обсъжда -и въпросът на 
•ключозите места в производство 
то Да се приемат хора, с които да 
се уговаря стартнатз им работна 
заплата. Става въпрос за ония 
мзста, които дссе~2 са останали 
вакантни и без изгледи за скоро 
попълване, ако работната запла
та се определя според правилника

-4
Сега да обърнем другата страна на ордена . ..
Кой може за провя.ова, че техните доугапн от ръко

водството на организацията на Съюза на бойците не пюз- 
иават своите другари от войната. Трябзп да се потчеотае, 
че някои от
рошъм, който беше известен не само в бригадата, н-* и в 
дивизията. За някои от тях като Рангел Минчев от Каче- 
нпцл нашият вестник по еди това бе писал, че се 
окопите -на неприятеля и хващал живи германски войници. 
Почти всички посочели бейпи, на конто били задържани 
отличията били примерни бойци...

Да оставам й този момент от въпроса. .. Това е из
вестно на всички и дори на Общинския пленум на СНС в 
Димитровград през ноемвои миналата година беше осъде
на тази яостъпка с отличията.

Остава сега да поставим въпроса: Ще се остане 
с?мр на констатацията, че отличията са задържани непра- 

и след тоза няма нищо да се предприема. Няма ли

вика от париите котли, което е 
много -по-евтино и по-бързо.

Управителният съвет реши из- 
бооът на лицето Да бъде извър
шен в самия отдел по енергосна
бдяването.

посочените бойци -преа войнтга показаха ге-
за разпределение.

И единият, -и другият курс са 
безспорно правилни. Стипендира 
«гето на младежи, предимно 
Димитровградско, ше осигури на 
•производството .десетина млади 
специалисти, а свободно уговаря
не на основното възнаграждение 
може да осигури на предприятие
то опитни -специалисти, които би 
ха дошли в Димитровград само 
зарад по-високо заплащане, а 
зарад културно-битовия комфорт 

града, кзй"го е додеч под равни 
шето на други градове.

Тези въпроси обаче, трябва Д*- 
бъдат'правилно разбрани от Це- 

колектив, кълето (това тря-

хвъплял в
Неговият успех зависи и от 

специалистите БИТКА ЗА КАДРИ от
„Димитровград“Предприятие 

според не една преценка разпо
лага с най-много специалисти в 
Димитровградско. В мащабите на

търсят на нашия ,и чуждестранни 
те пазари.

За да се премине към произвол 
ствою 'им, ще са -необходими съот 
ветн-и „хехъл" машини, които бър 
зо могат да бъдат набавени от 
чужбина. Според -внесеното я V- 
правнтелшия съвег предложение 
на предприятието ше са необхо
дими три такива машини, за да 
се произвеждат най-малко 300 хи

ли сходни предприятия *в страната 
обаче то има малко кадри елеци 
ално в сферата на непосредстве
ното производстзо. Например, 
тук един инженер се пада на 200 
производственици, а това е съз- в

вилно
сега някой Да предприеме мерки Да върне отличията на за
служилите бойци.. не

Б. Н.

сем мляко.
В „Димитровград“ този недо

стиг съзнават всички органи наСтокообменът със социалистическите страни
■управляването и настоязат в ско- 

осигурят необхо-
лият
бва Да се признае) все още жи-РАЗМЯНАТА С НР БЪЛГАРИЯ 

ОБЩО 72 МЛН. ДОЛАРА
■Ро време .да ои 
димия брой специалисти.

В кадрозата политика оснев- 
нас:«:<а е школ"®аие на сво.*.

иуркат и еснафски че.
че специалистът егме хаби пари 
те на предприятието. а -не допри
нася много *в М. Н. Нейков

йота
кадои, кс»ито след това са длъж
ни да работят в предприятието. 
Сега „Димитровград“ има 13 сти-(27 млн дслара) и вносът на сто

ки за широко потребление (към 
24 млн -долара).

кабели, алуминиев прокат и <ггр.
От Полша ше в*несе ммашини и 

други промишлени стоки.
Търговските и и връзки със 

социалистическите страни се раз
виват все повече. Миналата годи 
иа. през последните три месеца, 
бяха: подписани протоколи за 
стокообмен със ССР, ЧССР, Пол 
ша. Източна Германия, Унгария, 
Румъния и НР България спо
ред които размяната с тях ше об
хване една трета от целия ни сто 
кооби-зн г чужбина през 1967 го
дина.

Ето кратки сведения за търго
вията с всяка от тези стоани:

Целият стокообмен с НР БЪЛ 
. ГАРИЯ през тази година ше бъ

де .72 милиона долара. Нашият 
йзнзе я тази стоана се планиоа 
на 34,5 милиона долара, а вносът 
От НРБ на 37.3 милиона долара. 
С протокола за стокобмен през 
1967 г. е обхванат и дебалансът 
от миналата и по-миналата гедн 
ни, възлизаш на около 3 3 мили
она долара. Затова във вносната 
ни стоковна листа е внесено свин
ска маз, стоманени гречн и па
мучни тъкани и са увеличени 
доставките'и а цимент, нефт о-в и 
ароюводи, фармацептични суро
вини и ДР

НЕРЕДОВНО 

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪКА
оVО

Унгария и тави година ще бъде 
значнтеле I потребител на нашия 
дървен -строителен материал, цзе 
тнн метали, стс'ки на химическа
та промишленост. Също така ше 
тн-.-ем повече машини и съоръ
жения.

■От Унгааия и» е в не 
го желязо, тоъ^и машини, тех
нически гума, произведения от 
минерални масла и лр.

С ГЕРМАНСКАТА ДЕМО
КРАТИЧНА РЕПУБЛИКА паз
мянатя требва .да възлезе на бли 
зо 2СЗ млл долара. В ГДР ше 
понесем вагони за 12 млн дола
ра, машини и съооъжения, тютюн, 

•различни видове возила и части, 
значителни количества вино и 
пр От ГДР ще внесем: машини, 
текстилни произведения фото
графски апарати и друга опти
ка, -предмети на фина механика 
и пр.

Износът ше възлезе нл -повече 
- от 98 млн долара, а вносът от 

I ДР — 104,2 млн долаоа.

ски работи при Общинската ску® 
др. Страшимир Шкоооз е-Ако сравним числените показа- 

от 1965. година . 
браглия данък От гушналата година 
ще забележим, че събирането на 
данъка е почти на същото равни
ще. През 1965 годл.-д данъкът е 
изпълнен с 82%, а миналдта с 
81%. Или от 190 милиона стари 
дииара. 'кзлкото през 1965 исемна 

С^ РУМЪНИЯ -стокообменът трябзаше да бъдат събрани, бяха 
трябва да възлезе на 48,2 мили събрани около 156 милиона. До- 
дол°ра. Вносът от Румъния по
край другото обхваща м*инеролни 
М"-сла, цимент, пневматични про
изведения, стъкло и ПВЦ шах.
По важни стзки, които ще изне
сем в Румъния ся: магнезит це
лулозно буково дърво, акумула
тори, цин-ково белило, кожени сто 
ки тубинр тръби и пр.

щина
в недостатъчния бр^й ня служа
щите. Дсшато поехч работеха 1* 
д'’ши сега работят 8 служещи. 
Друга причина обаче е в слабата 
организация. Ако тапи организа
ция около разпределението и нд- 
плнщ.шето на данъка беше по- 
добра, ако структурата на кадоа 
те бе -на по-високо равиитце чрез 
г.меоки на стимулиращо възнагаа- 
ждение, то планът по наплащане 
то щеше да бъде изпълнен и с 
95%. Според него службата катз- 
цяло -е подценена 
на другите служби в 
Брся на служащите в тязи сл';ж 
ба е намален г четири души, до- 
като в другите служби не са на- 

увеличеии. От 
(Друга страна личните доходи н» 
служащите се тзъдде ни^-ки. Та
ка например служащ с виеше ко- 
мерциално -училище в та "и служ
ба и-ма личен доход от 61 хи-ляДа 
■стари ди(наоа. докато прислуж
ник. в клона нл комуналната бан-

съ-тели
'‘О ' я

о

1966■като р а спре деленият през 
година околр 240 милиона стари 
динг.ра е изпъленен с 195 м-илио 
иа. Значи, че дълговете ня данъ- 
кс-платаците от 1966 година са на 
растнади с около 9 милиона или 
с 25% в сравнение с 1966 година.

Една от причините за •несъбра- 
ния данък, според г«зеждящия 
службата за счетоводно-техии|Че

о
по отношениеПротоколът за размяната с 

Полша определя да ис-несем ма
шини и съоръжения за 13 млн 
долора, значителни количества 
олово, фелдеплт, .синитермагне- 

‘ змт електропромишлепи стоки.

община.

м. н. н. ма ляв а ни, дори са
о

ГРАДНЯ“ ПРЕДЛАГА ЕВТИНО СТРОЕНЕСъветският съюз заема пъово 
място е нашия стокообмен с из- 

Тазгодишнататочните страни, 
размяна се планира на повече от 
360 милиона дол^-пл. Ние трябва 
да .нш/еоем в СССР стоки за 192 
милиона долара, а СССР трябва 
да" пи направи доставки за сколо 
170 .\вил№она долаоа. Общо сто-ко 
обм0}гьт през тази гояннл ше бъ- 
|де. с 21 на сто по-голям в соав-не- 
шче с миналогодишното равнище. 

а’’ От СССР трябва да внесем млши 
1!и и съоръжения за 24 мълвена 
долара. Същсвремен'НО ше .изне
сем л СССР чаши 1мяш,ини и съо
ръжения за 33 мшлиона долард.

м
да -работи с пълна 
щите 8 часа. А -надницата 
ви, -и тя не е малка. Естествено 
целодневният труд не *може да не 
се отрази .върху производително
стта на работника и в сам-ото пре дприятие.

Каши са плановете на „Град-

В пр-оизводствения план на стро 
ителното предприятие „Грапця“ 
в Димитровград е внесено и след 
днзто: „Грация“ ше настои да 
включи в -производството си стРо 
ене и достройване на частни жи
лища“.

Едно обяснение на директора 
на предприятието показва, че то
ва няма да бъде както досега — 
скъпо- и бавно, но евтино и каче
ствено строене на частни жили
ща, за което ше бъде ангажира
на специална работна- група с не
обходимия техническа персонал

В Димитровград миналата го
дина частни лица са платили -по
вече от 20 милиона динара за ра 
ботна ръка, която обикновено на 
празник и -след .редовното време 
ангажират на частни постройки. 
Естествено тук трудовия резул
тат е слаб а качеството на -рабо
тата — съмнително. Работник, 
(конте- 7—8 часа е работил е пред 

.. прнятието едва ли е в състояние

сила и следва- материали ще могат да се .набав
ят о-р са-мото предприятие. Налри 
мер желязото'с обработка и вгра 
ждане ще струва 350 динара ки
лограм. а това е цената на необ
работеното желд-зо -в магази
ните.

Ползата е двойна. Предприя
тието ше увеличи продукция та си 
и ще спре следобедната -работа 
на свои работници по частни по-

ка има 62 хиляди стари динара.
Оттук причината, че дълговете 

към общината и нейните дефици
ти от година на година нарастват. 
Затова и някои дългове застаря
ват, така че в момента трябва да 
се отпишат нъм 15 милиона ста-

си вър

ня“?
Ще ое оформи рабстна група 

о-р 15—20 работници 
които със съответни съоръжения

ри динара.
В последствие «а тези обстоя- 

стройки, като ще -се увеличи про • телства има доста -приходи необ- 
изводителността им м работната

и техници,

о ще имат производствена задача 
да строят частни жилища. Едип 
работен час ще бъде .към 500 ди
нара. Значи

хванати с Данъчно облагане. Та-
заплата, а частните лица ще и- 
мат качествено направени жили
ща (и по-леко ще набавят строи
телни материали на по-евтина це

ЧЕХОС-Стокоо^менът ни с 
ЛОВАШКО се предвижда да *въ 
злезе на 200 милиона долаоа. В 
Чехия ще изнесем: оепоодукци- 
онн-и материали за 31 млн дола
ра машини и съоръжения за 18 
*млн дола-ра, хранителни прсдук- 

стоки за широко потоебле- 
аие за около 28 млн долаоа и по.

В нашия внос от Чехословаш
ко «ай-забеле жители а е достав- 

и съоръжения

къв е случаят с десетици занаят
чии, конто обслужват граждани
те, наплащат услугите си, но не- 
(плащат данък. Другарят Шкоров 
потвърди, че е слаба наместа нл 
инспектора по пазаоа и че общи
ната .има самр един данъчен из-

толкова, колкото
взимат и частните строителни ра 
ботннци.
Хората ще имат по-гол ям а 

от ангажирането на таги гр^па, 
отколкото ако ангажират работ
ници след работното юеме. Име
нно не само по-качествена ще е 

работата, но и много дефицитни

ни.
Естествено тук *и общината би 

имала полза, защото иначе 20 ми 
лпона динара издадени

полза
ти и

за надни 
Ци минават 1некоитролнрано и без ^^Л1гания.

пълнител, докато съседната об
щина Сурдулица «ап-ример им* 
седем души.ката «а маадипн

М. Н. Нейков Ст. Станков
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ЦИФРИ ЗА ВЪЗХОДА 

НА СЕЛОТО
Димитровград

ИЗНОС НА 

АГНЕТА
В скоро време земеделска коо

перация „Сточар“ ще нзнесе пъо 
вите аптета а чужбина. Със .Сто 
кспромет“ ст Скопие вече е склю 
чел Договор за доставка на агне
шко месо в Италгя, като валута
та, 7 на сто от стойността на до
ставката ще се полиЗва от ксо- 
•пераГ|ЯЯта.

Сега кооперацията има в спо
рите с и 1.500 броя агнета от соб
ственото стадо, а това е 25 на сто 
от очакването количество 
тави година.

Хоана за овцете и агнетата има 
изобилие и -няма да «има труд

ности в храненето до края на се
зона.

Изборните събрания на органи- 
на Социалистическия

«и с волски впряг и към 900 
други трудодни. Стойността 
зложения труд, спсоед най-низ
ки цели — 1.000 динара на ден, 
възлиза на позече от един мили
он динара.

Но бребезничани са -подравяли 
и своя път До селото, до имоти
те и са изразходвали позече от 
200 работни дни.

И в областта на производстве
ното сътрудничество има успех. 
Сто и десет земеделски .произво
дители са в производствена връ
зка .г кгенерацията за набавка на 
торове «и уга-рене на земята. Нс 
'казват: „щеше да има и повече, 
но кооперациата не спазва дого
ворите“.

нациите
съюз по селата бяха случай за 
отчитане «и на сравнително бога
тата дейност по уреждане на 
селските кгмунални възроди. По

на

някога сме склони да твърдим, 
че селата са замрели, бежигнени, 
яезшитероодоани, защото млади
те хора ги напускат. Представата 
«и обаче е погрешна. Селото, въ-

през

на автоспирките е още по-лошаА сега през зимата картинатапре*л стосмжа към града, живее 
сравнително богат живот.

Някои от резултатите, 
бяха отчетени т тези събран-ия 
могат Да засвидетелстзуват това.

в
КАКВО КАЗВАТ ПЪТНИЦИТЕ 

ЗА АТП — ПИРОТ
които

Кооперацията чрез „Стокопро- 
“ ще изнесе на чужлестзанния 

количество
мет
пазар и значително 
угоени юнета, а чрез „Центро- 
кооа" още 7.000 -кг кашкавал. С 
предишните 45 000 килограма ко
операцията е -продала общо 52.000 
кг този млечен продукт.

български гражданин, който
гости

И «най-малкият сняг прекъсва 
реуш-ната съобщителна линтя на 
АТ предприятие—Пирот за Ззон- 
ци. Споменатото предприятие да
ри «не даза точни информации на 
•пътници в Пирст «и ги изговаря .в 
Бабушница.

На интервенциите -на отделни 
пътници -какв.о ще правят те по 
тоза лошо време в Бабушница, 
отговаря се бързо и дръзко, че 
това не ги интересува.

Интересно е .изявлението на е-

Д»н
бе дошел за 3—4 дни на 
при свои роднини във Вучн дел 

Васил Андонов. СоФия,

Поганово: 6 0 кг. 
мапччи ог хзктар нл име 

НР България, който каза:Добрите малинопроиз-ведители 
от два до три декара са •получи
ли мзжздюв плод за близо 400.000 
динара. Сега има нози 43,4 де
кара (Малинови градини, от които 

(«талка част заемат високо добив
ните сортове. Стремежът обаче е 
да се увеличат «площите няколко 
кратно, защото изгодата от тая 
продукция’ е явна. Миналата го
дина «в сравнение с 1965 са произ- 
вегДни повече 25.000 -килограма 

. ■калинов плод, при срочна 
дукция 6.000 кг. от хектар. А 1965 
г. са набрани 33.000 кг.

— Не нося със себе ои 
«впечателння от състоянието на 
автубуеште линии в цяла Юго
славия, защото се уверих от при
мер, веднага след слизането 
-в Пирот. Автобус ката спирка на 
АТП Пирст и 
Скопие са -отдалечени една от 
друга -само на 5 метра. Чекалия- 

АТП Пирот е без отопле-

лошнголемиВ последните .дни имаТрънско Одоровци: 
13.000 трудодни 

за пътя към Суково

трудности около пазенето на до
битъка. Мнозина от овчарите бо
ледуват От г.р-ип, а заменянето им 
е много тежко, защото недости- 
гат подготвени хора.

ми

М. Н. Н. „Пролетер“ от
През последните две години за 

изграждане на пътища и поправ
ка на мостове са дадени позече 

1 от 10.000 трудодена. Това е в па
рично стсйдост най-малко 10 ми
лиона динара. Построени са ня
колко чешми, за които 
труд са събирани и «пари. Чешма 
та в „Костсл махала" е из-граде- 

300 трудодни и 500.000 дина-

От събранието на на Съюза на бойците
та на
ние. Не става въпрос за мас въз-ДА СЕ ИЗДИГНАТ КАНДИДАТУ

РИТЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ
но за майките г деца-растните

та, а да не говорнме за останали
те удобства, за конто предприя- 

трябва да се постарае. На
против, на своите пътници „Про
летер“ дава по чаша чай, -кафе.

■освенпоо-

на с
-ра за материали.

Залесяването на голините нап
равели от еоояията, е била втора 
та им /ГР.И&КЛ. Сега има 15 хекта
ра залесени «площи с акция и 2 
хектара с канадска топола. Дого
дина нсви 10 хектара ще бъдат

тисто
да съгласуват работата «а събра 
нияга .на избирателите с работата 
на Общинската скупщина и ней
ните органи. От друга страна бор 
чеакнге организации трябва да 
държат сметка и за морално-по
литическите качества на предло
жените -кандидати, за техния ав
торитет и афирмация.

Във всеки случай, -препоръчва 
се на организациите, да окажат 
пълна подкрепа на прогресивни
те сили, коит,о се борят срещу 
ВСИ-.Щ1 машинации и демагогията 
на групи или отделни лица, които 
се с-питзат •дежжраги-шссгта з 
изби-ра-него да използват за лич
ни цели и амбиции.

Общинският отбор на Съюза 
на бойците апелира към местни
те «организации по-скоро да поед 
ставяг имената нл участниците в 
Народсозвободителната борба, 
•изпълняващи условията за отли
чия. Предлага се да се предприе
ме акция за събиране -на фотод-о- 
кументи и ДРУГИ материали от вре 
-мепо «а «революцията за албум, 
който те -бъде издаден по случзй 
дезедеоетипетогодишнината от ре 
полюцията.

Горна Невля: 210 
дниг за строеж 

на път

Последното събрание на Обшин 
отбор на Съюза на бойцитеския

в Димитровград мина под знака 
на обсъждане на възможности
те, за още п-о-дейно участие 
предизборната и изборна актив- 

за отборн'ици в общинските

В чакалнята по всяко воеме^ се 
чува музика, за развлечение па 
•пътниците. Друга изненада 
дочака в Бабуш-ница. След въ- 

не продължим 
Лопати

в
ме

пост
камари и «представители в само- 
управителните тела в Републи
канската скупщина.

Зо пс-ефикасно 
Общинският отбор препоръчва 
борческите организации- още по- 
тясно да се включат в предизбор 

дейност съвместно със Со
циалистическия съюз като съдей 
стзузат «на събранията да се из
дигат кандидатурите на най-доб-

отнети на ерозията.
Път за връзка с града им е не 

сбходим. Населението само е за- 
«очнало да го строи. Двесте н 
десет работни дни са били вложе

проса ни, защо 
пътя кааиерът каза: 
в ръцете и изчистете снега.

В земеделието проникват нови 
сортове пшеница. Сега с тях са 
засети 120 дека.ра при -разход на 
4.000 кг. тор.

действуване
И на това условие аз бих се 

съгласил, защото иначе трябва
ше да ми па около 30 километра 
до Бучи дел.

За същото потвърдиха и оста
налите «пътници, с които този |ДРУ 
га-р е хсаил.

Въз .основа на каза-ното се пи
таме дал» и покрай разните ин
тервенции на отделни лица и ор
ганизации може да се намери ня
кой б посоченотой предприятие, 
к-енто ше поведе сметка за път
ниците. Защото предприятието 
съществува заради пътниците, а 
не «пътниците за предприятието.

Трябва отделно да се изтъкне 
внимането и хубавото държание 
на персонала на АТП „Проле
тер“ — Скопие.

пата

риге.
Разговс-рите показаха, че вни

манието ирнвлача въпроса какви 
критерии да се определят за из
дигането на кандидати. Изтъква 
сс, че без колебание трябва да се 
борим да се издигат за кандида
ти хора. които са дей .и бор-ц I за 
стопанската и обществена рефор 
ма, борци за сама управи тел ни ст 
нотения, справедливо разпреде
ление, хора които У-меят дд се 
включват е разрешаването на въ 
просите на деня, конто те умеят М. Б.

НОВИ ТОШОВИ ПОВЕДИМеханизацията условие за високи добиви
К. Гюров

Да не редим по-нататък. Нека 
сломпем, че в Бански дол всяка 
трета «къща притежава транзис- 

че в Драговита «мировият 
съзе-т е успял да .реши от 55 спо
рове 53. Значи на стотина хора 

разкарванията до

Населението от Долнотлъмински «район, Босилегоад- 
посрещна новата 1967 година с нови трудов-и победи, 
ф Мина „Трепча“ влага над 500 000 000 стари динара 

за изграждане ш пътя до -новооткритата мила в с. Карама- 
ница. През изтеклата падина е построен и пътя до Сера
фимова воденица, а в скоро време ще -бъдат завършени 
още три моста и ще се постави настилка на трасето, защо
то оловно-цинковата мила през 196/ година трябва да влезе 
в «строя.

ф Земеделската кооперация в Долно Тлъмшо устрои 
радиоуредба и въведе електрически ток в кооперативния 
дом, основното училище, а вече се електрифицират и част 
иите къщи. По този начин центърът -на Долно Тлъмино се 
промени и заприлича на малко миньорско градче. Коопера
цията откри през изтеклата година нови магазини в Полеш 
и Зли дол, а предприятие „Слога“ от Босилеград откри 
свой магазин в Долно Тлъмино.

ф Набавени са нови пособия и помагала 
нсто училище.

ф Коренно се промениха жилищно-битовите условия 
района: купуват се -съвременни м-ебелн и домакински уре

ди, а всяка втора къща има транзистор.
ф Разширява се тютюнопроизводството: през изтек

лата година множество 'семейства «п-олучиха по повече от 
300 000 динара от тютюна. Межда най-добрите тютюнопро
изводители от 'района са Стоичко Поисойски, Радивои 
Стоичкпв и Петрови Иванов от Долно Тлълтино и Цветан
ка Любен-о-за от Извор.

В района се развива н оживена обществено-полити
ческа дейност. Недотавна се състояха годишни събрания в 
подружииците на Социалистическия съюз, «на конто се об
съдиха най-актуалннте въпроси. Заняюед на място
то на досегашните по-дружници на ССРН ще бъдат 

фоомирааа местни организации, с което ще се даде нов 
импулс в -работата им, защото и кадрово и организационно 
ще укрепнат Първичните организации на Съюза на кому- 

обсъждат въпроса за реорганизацията на СЮК и 
Четвъртия пленум на ЦК на СЮК, Шестия

ни в това строителство. А «после 
се спряло. Защо. Стигнали до 
място където трябва да се екс
проприира парче земя за -пътя. а 

да направят. Сега 
се чака компетентни да направят 
тоза. А после пак' ще напънат 
сили хората.

ска,
БОСИЛЕГРАД ПЕТИ 

ДЕи ОГКЪ .НАТ
ТОР -И

това не -могат

От Промая, планинския кръсто 
«лъг на Вла-синско езеро, рейсо
вете не могат да се движат по- 
нататък. Пътищата за Босиле
град, Клисура и Църна Трава са 
покрити сЪ-с снежни преспи, 

з Е-се още не са измъкнати от 
наносите три рейса «при Стайкови 
.чева махала. От ъосилегоад съоб 
щават, че всички опити да се раз 
чисти -пътя са напразни, защото 
силният вятър прази -нови наноси 
Температурата се е спуснал! на 
20 град"са под -нулата. Храна и 
медтлкамен-ги има в достатъчни 
количества. Болницата има х«кру 
рг за спешни случаи.'

са спестени 
града и времето.

Петърлаш: Всичко 

за електрификация
Ето. селото пан живее с ритъ

ма, на нашия живот.
м. н. н.

В БАБУШНИЦА НОВА 
ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

С шест варници, строени сел- 
осигу.рени за електрифи

циране на селото и района пове
че от 2 милиона динара. Д-окара- 
аи са «по местата си и необходи
мите стълбове. Готови са хората 
да започнат да копаят земята и 
разтягат жицата, но . ..

Две годани, ка-ззат пегрълаша- 
яи, чакат парите дз бъдат похар
чени за електричество, «но нищо 
не става. А пет години минаха, 
откак говорим за тази акция.

ски, са
за основ-

Бабушн«и.ца получи нова теле
фонна централа с 200 номера. А- 
да-птирана е и сградата в която 
се щгмтат пощата и телефонна
та централа. _____________

в

СЪОБЩЕНИЕ

Тези дни ше излезне 
от печат трета книж
ка на списание „Мост“. 
Це« а 3 н. динара.
Го инен абонамент 9 
полугодишен 4,5 нови 
динара.

а
5

Бребевчица: Над 

13.0 трудодни за 

комунално ст(. ое«е пистите
материали -от 
пленум нл ЦК на СКС.Изненадващи са цифрите 

строителния труп 'на това село. 
Нл пътя Смиловци-Димитро&град 
са изразходвани към 200 трудод

за
Р. Каранфилов
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ВРАТС Т В 0'в

ИЗ НАШИТЕ РЕПУБЛИКИКАК ПО—БЪРЗО ДА УЧИМ Словения с най 

високо жизнено 

равнище в СФРЮ

сре, де таено призна»» и е. През ок
томври тази година при Мииис- 
те1рста.ото на народното тгюсве. 
щение бе 0|рга1низк*р и между
народен г и оуч но-изе.медова те ле
ки център :.а -спожеегелогия.

На въпроса кс»га нашироко ще 
зиданият дч се учат чужди езици 

‘ чрез •сюпкссрчя той офгозооил: 
„Целта им е за .го дни а-две азеди 
всичко дз усъзъ-ошенетвувлме 
този метод и да подготвим по®» 
преда тава толи (-сега имаме само 
«петима). и то не с°мю за нзучл- 
ване т чужди етацн, но и други 
научни дисциплини. Навсячъ~с 
кътето е иосОходимс помпене 
ггс се -опитаме «да проверим опи
та съ.г сюгжестнията.

Но новия метод не могат и

ума да ги въприеме и задържи. 
Започва >с шепот, след то за ду
мата се .повтаря с повишен тон, а 
ц.ри тре»\>»о лро111-нася1-.е говори 
силно, в елповеден начин, за да 
се ломни добре.

Атмосфера за то'в.1 нещо съз
дава слабата светлина нл нощ
на Л"»ш в учебната стая, в коя 
то едва се забелязва сп-луетатл 
на преподавателя.

Център за сюгскестологни

Върху този проблем Гер-гн Ло 
закч-в работи вече- лза:надесет го 
дини, в началото сам, а послед
ните няшл«:<та'гог11гчи с още не- 
колицдна преподаватели -го чуж 
дп езигр. В д поех и че -методът 
омт)е не. е-ппнуц.ят 
леи за което вероятно ше трябва 
да се ю ».:с лтио т и ч жди чпе 
ци а листи, д-р Люззпаз е 'Дово
лен и от тоя а че ме'опият мчго-ч 
за бърг-о учене на чужди ез-ч-ци 
чрез сюгжестия е получил нопо-

В София, вече една година, 
чвод „ иЛчл-\.дсгво на д-р Георги 
Лозанов расопи»' експериментал
ни курсове за оързо овладяване 
на чужди езици, ре^лгатите от 
конао наистина са саСележнгел- 
•нн. Ла тоза време почти се уд
вои броят на думите, които слу
шателите усвояват за една ве
чер. Зш очна ли с 60—60 думич
ки, -па след това е 80—100 и стиг 
налн додуез-ояванего на 130—150 
Ду мм.

Практическата -работа довела 
преподавателите дп извода, че 
Процепът на за ломените думи и 
изрази не се променя. Еднакво 
2 децембар Е/ 8^0— ВъСК б„ 
се зшомнят и много и малко ду 
ми — казва професор Лозанов-

Затова решили да направят 
опит прало дозата лят да преда
ва урок ст 500 думи. На след
ващия ден била напразен а пис
мена проверка н се установила, 
че всичките 12 ученици в този 
експеримент са зополеиили поч
ти всичките 500 думи.

публика. В промишлеността съ
ществува дългогодишна тради
ция, което спссобсгз.ува лрои :во 
дителноегп из труди да е тю- 
геляма :лк>елкото в крзищз, къ
де го такаоа традиция няма. За 
това допоингея и до-големия? 
брей квалифицирам и и -тас '■■"'чзз 
л |фи.Ш'02'Ни раГстнщи. Макар 
че след -стопанската реформа 
броят из заспите работнигп в 
промишлеността се -нямали с 2 на 
сто между кзглифдци раните -ра
ботници почти няма незаети.

По-голя •' гг а л роиз^оди тел.чее? 
и по-гоГрата квалификационна 
структура па работниците догпй- 
-ь: ся и личните .доходи з Слове
ния да са по-високи отколхото ь 
останалите републики. За деветте 
месеца на 1066 голина средните 
лични доходи в обществения сек
тор в Словения възлизат на 
79,300 стло-и динара, към 69,500. Б 
Хърватско,

Между отделните социалисти
чески републики -на Югославия 
псе еще «има големи разлики в 
•степента на икономическо раз
витие, «макар че тези «разлики по
стоянно намаляват. Сс>циал« гстиче 
ска -република Словения с
1.650.000 жители или 8,4 на сто 
от обшия брей на население го в 
СФР Югославия в националния 
доход па -сг.оаната според данни 
за 1965 година, участвува с 15 3 
на сто. Националния г -поход «на 
глава от населението в Словения 
възлиза на 685.000 динара стари 
Динара към 'ббо.ООО п Хъ:в тско,
360.000 в СР Сърбия. 260 000 в 
СР Македония, 255.000 ч СР Бо-

Хсоцеговина и 245.000 в Чс

•войната
имппос най-рагвига промншлено- 

. ст. От селско и горск-о стопанство 
* сега п Слозе:рия се гпепита-зат 
само 31 ца сто ог обшия брей на 
.населението. Тъй като и в селско 
то стопанство и в занаятчийството

за . ГР1Г' тм
ие трябва дл прилагат неподгот
вена преподаватели, с-собе ю се
га »кс1Г2то е още в експеримен
тална фазл.

Живко БИЛ БИЯ
сна и
■риа гора.

Слззен-ия сте преди
Как се постига 
„свръхпомксне“? Заслужено признание
Как да се научи повече, дл се 

започни «пс-бързо — е -проблем, 
кейто налага сичам«иката на 
шешно и о време. М носим а учени 
в разрешаването на то»зи проб
лем правя-' експерименти с хип
ноза и са постигнали дебзи ре
зултати. Но. спорех д-р Лоза
нов, хипнозата крие и големи 
опасности. Ако неправилно се 
приложи, вместо тол^а мотат да 
се пседиззикат непоправими и 
тежки тоазми на човешката пси 
хика. Осзен тозп. хилготизепи- 
те .метат дп се и~-бо?ят на пръ
сти, а законът позволява хипно
за да се прилага само от лехз- 
ри-специалисти. Зз същността 
на тоз:т, какт-о се к^звз. елеци а л 
но бълтарекн метещ г-о Лоза
нов казва; ..Нпиияг опит показ
ва. че за свръхпочнв^е от голя
мо зн.аи°ние е сюгжеетията, а не 
съня. н^о гък УШ"-отчгиоа;чс. 
то състояние. Същността на на
шия '«ето-т е, че -^ння нз к^ито 
се преподава тоясва да се ос
вободят от всич.кр онова, което 

.да €т?ллче мислите им Га ..се 
Стп^^нвг“. зз *?л таоже по^опа- 
вателят да им р.нVЦIи да запомн
ят 'таи11 ки н^ии дулги.

Дтамите н^й-,т^Г^е се тто^^ят 
когято се пр^''°насят с ололична 
инт^г^аттия- П^е^•о.да•в', телят 
•разл*гч.ни нютаен в гл^с0 
в а гго н °й дрбъя н^иин съдъ ржа
нието ро непознатите гт-ртм, „за- 
повядавйки" по този -начин на

Ма «последното заседние па Об 
щниския отбор на Съюзените ор- 
ганиггдии на бойците в Лимптоов 
град бяха- -казани и нихолко по
хвални. душ за досегашния поед 
седател -на Общинския озУЗор Ми
шо АРА Н ДЖ ЕЛ О В-М Ч, сл”жещ 
в СУП за -дейна ра-бета «з Съюза 
на борческите организации в Ди
митровградската община. По то
зи случай на Аржжеловнч бе

гръчена ваяна с по-свс1нечис с на 
рддии мотиви, дело на преподава 
т:.ля по изобразително и. кустве 
в ДнмитроЕпрад Никола 79енкс,з- 

„В знак
на погионателност па другаря Ми
шо Артаджелс-внч от борческите 
опганизацин. Днмитрсвг.рад, 22. 
XII. 1966 година“.

Миша Аранджелович -по служ
ебни -причини ще напусне Чимит- 
ро-з-град.

63,500 в Сър бия,

В посзещен1ието стои:

М. Б.

Недоразуменията — плод 

на еснафски прояви
Поез'Последните-няколко голи- който частично е виновен за тр- 

«и постоянно се говореше (отдел ва н^йчп л.ъожангие, да й тюмог-
но или на събор-ння). че колекти- не правилтт.о Да схване неиьтта.

с вът на просветните оа-бот-нши в По т^зи начин колективът ка- 
зеснското основно училише -не е во .^'мата вт» дългогодишните 
ез;г:иен. Тоя -зъпоос бе предмет разпри и «недоразумния. 
и на различни съ^-рл-ния в учили
щето, д-ори и в общината. Нч<как 
обаче не може да се оп<рие винов 
никът за това положение.

Миналия месец -нешата се раз
криха. Оня, който «е бе свикнал 
на колективен жизст не м^жа да 
изтоае и започна г.а поелпоиема 
акции т> училището или извън не 
По пгютив единството на колекти , 
ва. Ста-за дума за учителката 
Кошута Колева. На своя мъж ка 
дз*ла, че колективът в Звонци го 
мо^зи. Пслта й б-ила да

плачп-
К. Гюров

60 години дейност 

на КХД ,,Абраше- 

вич“

звонци
Подобряване на 
положението в 

училището
Тези дни в Лесковац под редак 

цнята ща Аристомен Ристич из
лезе кюита за шестедесетгодиш- 
ната дейност на к.ултурно-ху-дс- 
ж:естве:г>ото дружество „Аб-раше- 
вич“ в Лесковац. Книгата съдър- 
,а материали -от създава-иет-о на 
дружеството .до днес, за ролята 
на доужеетвото в културния жи
вот на града, развитието -му и 
различните гостува ни. я.

Уводните статии газовят за Ко 
ста Абрашезич и Кост а Стамен- 
•кович, изтъкнати борци резюлю- 
ци-он-ери и култур1нн дейци.

Книгата съдържа 
Хранислав Ра-кич и Зар-ие Попо- 
виц за кчлтурио - XVд.ожествено- 
то дружсстзо „Абрашевич“ в Ле
сков ац -от създаването му до за
браняването на неговата дейност 
(1905 — 1940), статия -от Коста
дин Коцнч за работата н-л КХД 

, „Абрашевич от 1944 до 1955“, от 
Никелай Тимченко 
от 1956 до 1965 година. Веля И- 
ваношЧ пише за работническите 
дом-све в Лескова«ц в «периода от 
1905 до 1965.

Литера-туон-и «приложения да«зат 
Йода Михайлович — „Шест десе 
ти летия дейно црисътевие“, Ари
стомен Р-истич — „Абоашез1Ич“ в 
^помена на ■ня-ко«га1Шни негови чле 
нозе“ и Томислав Цветкович — 
„Сценарий за „Абрашезичевата“ 
заключителна юбилейна 1965 го
дина“.

внесе
*т-1с^гт и илр’'—Г|ч пъп

ните приказки приема улицата, а 
една гражданка

От началото на учебната 1966/67 
година в звснското осно-з-но Учн 
лище се оаззи оживена дейност 
за разрешаване на належащите 
нооблем г. Редица акции, бла-года 
рение на о-бша дейност, и помо
щта ,на О-бщиннската скупщина 
в Баб-ушница са «презъонати в де 

по!->о-бри се матеоиалчото 
./положение -на просветните работ 
ницн, разоткри«а се причините за 
отрицателните явления, зазд-р^ви 
се единството на колектива. Поо 
ъедаха се «и конкретни акцтги ка
то построяване на водопровод 
за училището, гюедпоиете са мео 
ки га'електрифициране на учи
лището и по. Училището с помощ 
от 1.5 ми-лиона стаои динаоа от 
от Об-шинската скупщина и свои 
средстза ще обзаведе 4 училищ- 

м^-^-ели,

засели «тите 
и няхС!ч членоре от -колектива — 
тъосят обяснения.

На събр21ниетп в трудовата об- Постонна
коитощчост слея изявленията, 

обидеви-те дадоха 
че «в-ч-ната е в «посочен ата до'У-

■ПО-СНЛП.Л е разв-кт общественият 
се'ктор, според данни за 1965 го- 
ди.на, сам-о 12 на сто от общия 
■национален дохеа се пада нл час

62.800 в Бсена и Херцеговина 
59,000 в Черна го-ра и 56,100 в Ма 
кедешня.

се установи,
Л'-'

гарка. Тя обаче енергично отхвър 
.всичко като започна да -о«б1иж 

да отделни члои-о-ве на колекти
ва. Въпреки всички «настоя-зания 
и след четири часа заседание въ
просът не мока да се разреши. 
Прие се решение по то-я въпрос 
да се -разисква «на учителския съ
вет или на съвета -на трудовата 
общност.
И тук б-яха изнесени същите об
винения от нейна страна, но тя 
категорично отричаше. Ко-гато и 
тоя път събранието -прегължи 4 
часа, зарад единството на колек 
тиза бе предложено 
предприемат остри наказателни 
мер-ки срещу нея. Членовете на 
колектива помолиха мъжа й Да й 
влияе и въпросът Да се уреди. Но 
с държането си и тук отново прет 
извика колектива срещу себе си 
и след обстойно разискване се 
прие следното решение: единство 
на колектива съществува, особе
но сега,' държанието на Кошута 
Колева и мъжа й Изан е непра
вилно, отношенията да не се за- 
остряват До съд. Също така се 
прие заключение Кошута Колез 
да се накаже с п.редугт«оежде- 
«ние а ак.о продължи и занапред 
с такива -неща — да се изключи 
от трудовата организация. Също 
така мъжът й Иван Колев,

3? уз е личен н сто на жизненото 
тиня сехтс-р. Повече от поло-зима- равнище говорят и ня.кои до"-пи 
та промишлени работници в Сло- дашщ. През последните годчшГв

Слг«зе::'ия се строят над 8.000 жи
лища го-дишно. Към коая на 1965 
гол!1«па шмаше 430.000 радиоабо
нати, или 1 радиоапарат на 4 ду- 

прсм.ишленост. Осзен тс-за раз- ши. Зелев-нзи-онта абонати има
към 110.000. За жишенмто рав
нище особено е характерно раз- 
«вип^ето на моторизацията. Все яо 
вече работни-ци ежеднезн-о идват

л-и
статия на

вения са заети в металсюбработ- 
ва щата промишленост, електро- 
пр-омиш леността «и текстилната

вити са рудодобивът, черната и 
.цветна металургия, химическата 
«и кожарско-обущарската проми
шленост.

за работата«и стаи със съвременни 
както -и. -мебели за учителската 
стая. От сп-ел-ствата във фонда 
'-на общо потребление с една част 
ще се електрифицират учебните 
стаи, а с другата ще се адаптира

на работа с мотоциклети 1И аатомо
В сравнение с 1952 година фи- 

. зичеокият обем на про-мишлен-ото
били. Покрай 200.000 мотопеди и 
39.000 м-отоциклеги в края на 

година Словения имаше 
регистрирани пътнически

производство на Словения е уве
личен през 1965. година 
пъти. Обаче съразмерно още пс- 
бързо е развитието в останалите 
републики. Така например физи
ческият «обем на

1965
да не се с 3,67 55.400цялата сграда. От средствата за 

амортизация ще се набавят наг
ледни средства по химия, физи
ка. езиците, -история и геогоасЬия. 
«Заетата н?й-голямл нужда се чув 

• ства от «помещение за стайно техни 
ческо възпитание, но с помощта 
-на Общинската скупщина 
най-скоро -време ,и тоя въпрос ще 
бъде решен.

Т-сзи акции, освен сплотяване 
.на колектива, създават -нс-омалии 
условия за работа. Единодушно 
решение на всички е, че всеки

автетарбили (52.100 от които чаС7 
ни) ил»и -ок-ол-0 30 на сто от вси
чки
СФР Югославия. В

пътнически автомобили в 
1965промишленото края на

гоитша един пътнически автомо
бил се падашге на 30 души (‘Б 
Хърватско из 92, в Македония на 
134, в Сърбия на 139. в Босна и 
Хе.ргцеговина на 224 душ-и). Обаче 
през «последните години моторн- 
зг-цията бър-зо се развива и в ос
таналите републики така че и 
тези разлики ст година на годи
на намаляват.

I производство в Хърватско е у- 
в епичен с 4,18 пътн, в Сърбия
5,05, в Бс-сна и Херцеговина 5,25 в 

е поместен зна«менитият говор на мя.,„^1П1П адс тТ 
Коста Стаменкович през 1937 го- , о. ^ 6,3 И в Че°:на Гс>?а

11,26. С бързото
и афиши станалите .републики

в
В документалните приложения

дина, стихо-ве — -рецитации, член 
•ски картички значки 
от предвоенния и следвоенен пе
риод.

В книгата Димитрне Кули-ч пи 
ше за Коста Стаменкович и „А- 
брашезич“, а Милош Кичевнч за 
създаването на дружеството „А- 
•брашевич“.

раз-в и ти е на изо-
разликите 

между тях постоянно намаляват. 
В общественияспестен ди-нао трябва да се тюрлз 

ходза за подобряване на матеои- 
алното положение, което ще оси
гури по-съвременно обучение на 
учениците.

сектор на -сто
панството сега -в Словения са 
заети 520.000 работници, 
представлява 68 на сто от -общо
то активно население на тази ре-

което

Франце СЕУНИГ
в „Дело“

К. Гюров



БРАТСТВО
т

Разгозор зз дзуезлч.чосгта в обучението
те са слаби, защото издателската 
дейност станала нечии монопол, 
учебниците бързо застарявали, 
терминологията пречи на децата, 
кога то полагат приемни изпити. 
Обаче и тук. както и за гимнази
ята. бе подчертана острата нуж
да от лехтира.и белетристични 
творби по майчин е~ик. Чуха се 
и други мнеидия т.е. как да се въ- 
се-,е двуезичността — дали един 
предмет да се учи -на тоя език. а 
друг предмет на оня, като се водн 
сметка кои 'Предмети се търсят 
на приемните иззети въз вътре
шността. Дори имаше гласни раз 
съждения уроците да се сменяззт 
-- единия -на български, другия 
на сърбохърватски и лр.

Интересно е разискването на 
Другарката Милена Гвозденович, 
която 1ИЗ'несе свои впечатления ог 
двуезичните училища на другите 
народности в Републиката. Тя 
изтъкна, че двуезични паралелки 
нс би трябвало да имат повече от 

' 25 ученици, че тогава се язява «у 
жда ст големи и извънредни ма
териални средства и лр. В общи 
черти тя занесла присъстзузащи 
те как .се прилага двоеоичното о- 
бучение. кои педагогически и 
други норми и изисквания трябва 
да се спазват.

Вече изтъкнахме, че конкретни 
предложения за решаване на про
блема не бяха дадени. Дори се 
прсязи игвсетно тесногърди-е по 
отношение на двуезичността, тъй 
като някои повдигнаха въпроса за 
Ше двуезичността не се възеае и 
в административните институции, 
защр различните материали се 
пишат на сърбохърватски език 
(дори на латиница!), коглто от- 
д-.-.лня термини и -изрази не се ра
збират. Обаче тези дискусии не 
бяха поддържани.

Ве^спс-рно, най-положителното 
в тоя разговор е, че тсй стана те 
ма на едш по-широко обсъждане, 
свобсано изказзане и изнасяне 
на становища . по въпроса, както

нови книги
ДВЕ СТАНОВИЩА 

КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ
БЕЗ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА 

ТАЛАНТА
Па 12 януари тази година в Ди 

аитровград се състоя разговор за 
еЬ'-е«».е Ни Да< е.-кол-ст в обу
чението в дими грозградското ос
новно училище и гимназията. В 
разговора

^ ^нТЪПИтел;:г0т0 слово на др. 
1райкоз, както и псвечего от из
казванията по-късно, по същно
стта си бяха обзор

„Лноица и дрозд" е приказка 
предназначена за деца. Нс с бо
гатата си плюстрованост хубавия 
-рисунък, тя с еднаква сила плени 
и ..по-сгазите“ читатели.

Тогава не е ли тоза още едно 
безспсрнр потвърждение на худо 
жествеггия талалт Метпп-и Пе- 
троз като художник-творец.

Ст. Н.

МЕТОДИ ПЕТРОВ — .Ли
сица и дрозд“ — народна пои 
калка з картини. Издателст
во „Братство“ — детска би
блиотека. Ниш — 1966 годи
на дена два пови динара.

върху поло-
желиего, в кое го се намират 
нсеното училище и гимназията 
след сткрива..его «а Паралелки 
и-с сърбохърватски език на лое- 
./одазане. Ье /посочено, че повече 
то ученици в те «и паралелки са 
българи тю нароилосг. но поради 
един предмет л-о малко (оттук и 
е ,'.:а възможност за слаба беле
жка

ос-учаензуваха начални 
и гимназиални учители от града 
и училищата в р-Йона, общосте- 
1РО-:аолиги»чески дейци в комуна
та. Мелела Гвоздеилзнч, ар .с е- 
тен -съветник пои отдел лроезета 
на изрод нос! и те в СРС, Вс-сидие 
Соковнч, предегазнгел 
сняга за народностите лдл Глав
ния отбор на ССР НС, Михаил 
Любеноз. председател на 00 на 
0СР11, Ла:ь.И1Ър Маков, предсе
дател на общ 1.:ската ск-пщина и 
др. Директорът на основното у- 
чили-ще „Моша Пияде“ в Димит
ровград др. Кирил Грай.с-ов с вс
тъпителното си слово — „П.обле 
ии, мерки и възможности за въ-

Е ни маге л: таят читател ще за бе 
лежи, 412 рецензията, която напи
сах по повод издаването «а раз
каза в картини „Шибил“ и тази, 

брой на в-к „Бракоято в миналия 
тегзо“ н-голса др. Лчгазка Тодоро
ва корен..о се различават. Ло
кате аз п-ризестзувах от все сър
це поязязането на „Шибил \ и ли 
сах за него, че е извън-редно твор 

произведение,
•Ни пълно г<>

НАСК°Р° ТРЕТА КНИЖКА 
НА „МОСТ“

на коми-
П-С-МЛЛ-КР*), настояване на 

родителите -или зарад по-солндна 
подготовка за по-нататъшно шко 
л у нане се записват /в паралелди- 
те със сърбохърватски език па 
прептиава.тс. Числ/мтте показ-те 

и това отношение са твъ-рде 
.убедителни — само 12,6% от учг 
ииците на гимназията 
българската

Интересно
разнообразиеческп вдъхновено 

дру. арката Жгазка 
порицава, сравнявайки г-о -й при
низявайки до илюстрованите ко- 
•в-лой-ски рсмани, кякзито ежедпез 
но срещаме пр книжарските ви- 
три. и и витрините на цигарените 
будки.

Може би другарката Живка и- 
ма прав-о, но това нейно право и 
«стила трябза строго Да опреде
лям. Съгласен съм. че и борът 
на „Шибил“ е нещастен и че ри
сунъкът з отделни моменти е по- 
слаб от поетическото слозо. Но 
ще трябза и тя Да се съгласи и 
признае, че и чеотежът има свои 
пропдм-ства пред тоза 
зашото „прочетеният“

1

Тези дни излезе ст печат тре
та книжка на списание „Мост . 
Тоя брой съдържа разноогрллен 

В отдел обществемо-
н-е с а ст 

народност, дока то 
броят на е-опис ллте се в сърбо
хърватските паралелки на 'об7че- 
иие С: мл-ою ПО-РС-ЛЯМ. Или пък 
от 992 ученици само 88 са от | 
мейство, чиито родители и двама 
та са ст сръбска народност, дока 
то в оенг-виото училище работяг 
.12 паралелки със сърбохъозат- 
ски език на обучение ,
420 ученици, от които 286 
българската народност.

г>ежда1.с иа ::з у -..нс в
Димитровград“ — всъщност, за
позна при-съст-зузащигеге със 
състоянието в димщ-.р.овлралските 
училища, г «което -огк и е I та, 
въ-р-ху поя то се разисква. И дру
гите «изказвания имаха повече ха 
рактер на запознаване със състо
янието 'В гимназията, проблемите 
и нуждите на учебното дело в 
•града. С изключение на гимнази
алния проект с който се предла
га въвеждане на сърбохърватска 
е ик 'В обучението, а български 
език да се изучава самолкато 
предмет) — другц конк етни пое- 
дложедля и -решения изостанаха.

Двг ЮСНСВН1И становища проли
чаха -ст изказванията. Според лъ 
рвото — да се възеде двуезичн: ст 
•в оалозното училище и замести 
бълггр п-зл със сърбохърватски 
език. на прелод-нанд в гимнази
ята, за тото това „налага съвре
менното развитие на обществото“

материал, 
политически зъпросн Марин Мла 
деноз и Димитъо Йотов се спи
рат върху въпроса за национал
на *а индивидуалност ка българ- 

СФР Ю. осла-сга^а народност в 
вия. Като се стремлг 
правдиво тълкуване и празят об
зор въоху сегашното 
на националния въпосс, автоон- 

сгатията гозооят обстойно 
поимерн. Да отбе-

да дадат

състояниес в-купио 
' са от

те на
и с кРтжоетни 
л-гжим, че това е пъ во сериолчо 
и задълбочено изказване, обляга

слс-зо — 
„Шибил“ 

врязва от „видения“
Тези факти бяха основа за ед

ните и >зр'Т'1те. Пъовите. за да 
докажат, че сърбохърватският е- 
знк дава повече възмсжнсст на 
■учениците при запиезането в сое- 
Дни и висши училища, и другите 
—, че тгзи „сръбска“ ппралелхн

но-мел.ю се 
Шибил. Да допуснем, че греша 
и в П1родимензисниракето на „Ши 
бил“, но тази грешка 
вдъхновение от пърз до ежбата на 
нашето издателство, което тя не 
може да почувствува.

Поязяванего на приказката в 
карггани „Лисица и дрозд“ обаче 
само потвърди че не съм погре
шно оагбрал худежесгзечото перо 
на жудожника Методи Петров, и 
че освен качеств-о на майстоо-ху- 
дожник, той >пр(итежаза качество
то ма художник - творец.

Една съ.зсем .обикновена бело
руска народна прикаска ни е пре 
дадена така, сякаш сме слушали 
•разказа на някой беловлас ста
рец, който ммг преди това е при
спивал внучеао си. Запознавайки 
йи с типичната белоруска обста
новка, художникът Методи Пе
тров внася успешно и обобщава
щия елемент, характерен за вся
ха народна приказка.

що се върху наблюдения и осно в 
кн утвърдени мапхсически меои- 
ла. Генералът в пенсия Михаил 
Ап^г-олг^п пи™е гя сътрудниче
ството между балканските народи 
в бепбата против Фашисткатя а- 
гре-ия през Втората световна 
война.

е повече

са резултат на отрицателна л>ак 
тика, наследена от по- р а но.

Също б>е изтъкнато, ча това е 
боля на всеки поотделно и че ни
кой пе тоябза Да се мери пои тгз- 
бирането на езика на обучение. 
Бе потвърдено, че досега е имало 
намеса, убеждаване — учениците 
от българската 'нт.родпост да се 
записват в паралелките с бългао 
ски език на обучение. Особено

В о^дсл изследваниянаучни
Асен Виденов олше га културна
та интегрдц- я на българската на 
родност, а Доагая Тодорович — 
за Погановскн манастир.

« по.тоя начин се улеснява по
нататъшното школуване на уче- 
нишге. И според второто дз се 
запази българският като м~йчш 
езиис на преподаване в гимназия
та, „по Да се подобри материал
ното положение, осигугяг учеб.ш 
цл, наръчници и помагала на бъл 
горски език“. Също тека, чрез

В отдел лнтератуоа и изкуство 
лктеаатурезегът Никола Наме- 
рански от НР България пише 
По следите на * Базовите герои 
(„Грамада“). Поместени са раз
кази на Детко Петров и Поокопи 
Попов, стихозе от Александър 
Дънков, както и стихозе на съ
временни български пое-*»

Ст. Н.

теза се явявало в остюзн-ото у- 
чилище. Изтъкна сс. че положе- 

^ . гаието не е толкова трудно, за- 
Г уч"]шщГТаУ? НГ? Бъ"Гда' «ото .п^и всичк,,' учеЗииш. са 
се подобри »и усъвършенствува преведени от сърбохърватски. Я- 
българ-ският език.

и усвоя-зплето на заключението, 
че занапред трябва дз стане*тема 
на още 1ПО-ШИООК кръг граждани, 
рс\дители и ученици.

Ст. Н.виха се възражения, че‘преводи-

пазлгагю дигна глава и дълго оглежда и 
1;е"ето, и земтга. Когато се увери, че стръ
вниците са (изчезнали, помогна си с кри-' 
лата и се и"праг'и на края на гнездото: 
Гллишаогегата се размърдаха и зяпнаха. 
Искаха хвана. Т яги раз-бута с човката ои, 
разлели крила, за-махна дза-три пъти, но 
ке посмя да лит:те и легна на черните 
съчки. А гладните й рожби г.ъох ха и1 
зяпаха. Тя пак се изправи погледна към, 
ливадите, оазперч оошавите си крила и: 
силно замаха литна!

Ала ,м!Й-г след това падна в градината.‘
И никога вече не литна. Ра"ХОЖДаше 

се -из гоадшата и гледаше небето и гнез-, 
дото си.

Тлм малките шаваха два дни и утихна
ха. Умряха.

Тогава осиротялата майка си намери 
удобно местенце под люляха и пззечето 
време лежеше. Аз ло°ях рибки и й ги но
сех, но тя като че ли беше разбрала кой 
езпнзвиихът за нещастието й, поглежда
ше ме г тъжни очи и на^ецедаше глава. 
Ря-"- -.омчие подаръците мч.

След няколко дни и тя умря. Умря изо
ставен !, измъчена, опозорена.

А гнездото все още се чернее на бря
ста. . .

За тия щъркели мислех, затова разсе
яно отговаоях но детето.

К.огато се връщахме срещнах другаоя 
Желев. Бързаше пр тротоара с наведена 
^лге г нос и отмина. И до
бре стори, че не се спря. Аз то а жалех, и 
презирах, и сигурно не ще можех да при- 
•коия Ч'*°с^вата си. -дх-п ме поглет^еше в 
сечите Добпе стори, че не се спря. Стигаше 
ми споменът аа моята клета щъркелица...

— Поеби я. зряоът му проклет -ох, 
п,ре"<и я1 — п^с^енуча ме жена ми. — Звън 
яг гм’г пр тллеФ''па. чуках с тупалкатя по 
тгвана. гао нито ме чу, -нито я о^ави. Катс 
вълх души агне. На милицията ли
да тъобщим?

И^лгзох н*' терясата и запалих циг°па. 
Н*о «ад. н4^ балконската впатя изглежда, 
бетче оборена, защггго сподавените сменя
ния на жената се ч^вахя мнргр ясн-с. Пла- 
чеше не^^ем човек. Проточено с болка, 
с мъуо. Поячът е като смеха, не може да 
се подправя.

Омекнах дгам <от и «гарата и неволно 
погледнах ръката си. Тя е нежна, с дълги 

«и ловки поъсти. Аз м^осо грижлив? под
държам ръцете си, защото съм цигула-р. 
И ми се стопи невероятно, че т°я бяла ръ
ка е могла някога да бъде тъй лукава.

А каква ли ще да е оъкята. 
подхвърлила злото в природно тихсто гн« 
здо над нас?. . .

Женат? н^д мене плачеше все тъй про
точено, г болка, с мъка. _

по двоца, не кържаха г плавен полет иа*д 
къщи. Ленпзо се спускаха по ливадите 
зад върбите и се бавеха там дълго време.

Една сутрин щъркелите се сбиха. Би
еха се настървено, като петли. Може би, 
защото смаем, че те са миролюбиви, този 
бой ;.\си се стори неестествен и налеп. Хвър 
лях сс един връз доуг с разтворени човки, 
пляскаха се с крила, блъскаха се с крака, 
чупеха съчки от гнездото.

Най-после женската победи и легна да 
тс1хди 'малмите.

Аз я гледах от двора гузен.Зло пред
чувствие ми капваше, че причината за тая 
крамола съм аз.

•Слч1г. час над двора се изви цяло ято 
щъркели. Никога нс допусках, че по на
шето поле има толкова -много щъркели. 
Мама се и'нлаши.

— Какво е това, поличба ли е?
Щър-келггте кръжаха все по-нервно и 

по-кг-око, крилата им сухо шумяха, шиите 
и-м, проточени като змии, сочеха все към 
гнездото.

А тгм щъркелицата -беше си свила на 
бяла топка, изаръщаше глава келкото Дз 
ги -слели е едно о-ко ипргакриваше с крила
та си гнездото. ‘

Седях под черницата и се свивах като 
нея, настръхнал и занемял.

Дълго поодължи това заплашително 
фучегао над бряста. Най-после нашият 
щъркел се спусна в гнездото и започна 
жестоко Да я бие. Познах, че е нашият 
щъркел. Не едни път съм гр подърлзал 
за опашката. Щъркелицата още повече се 
сви и се сля с гнездото. Той я би дълго, 
докато се умори, а когато се умори, отле
тя и н~а нещастната майка се спусна друг.

И започна една шеметна вихрушка -на 
крпла и -пооточсли шии от ятото До гнез- 
Яуго. Мама се кръстеше и хвърляше ка
мъни. аз мрещях и тичак окелр бряста, но 
с нищо не можахме да -ги сплашим. Когато 
се насетих или сметнах.че са я убили, от
летяха н нс се върнаха.

Едва тогава видяхме в тревата патето* 
То беше убито и изхвърлено -от гнездото. 
Навярно -резливият мъжкар гр е убил за
ранта, юс-гатю се биха с женската. Мама 
го взе (и се слиса.

— Това пък какво е?
Тоябзаше да й разкажа тщестлавния 

си план даимам пате от щъркели.
— Кдкъб клеветппк си бил* — ядоса 

се мама.
Не разбрах -защо ме нарече клеветник, 

но ми стана много мъчно.
— Никому няма да кажеш за патето, 

защото ще те -намрази цяло село.
И аз никому не -казах.
Щъркелицата не помръдваше. Мислех

ме че е умряла. Ала след пладне тя пред-

Разказ от ХАРАЛАН РУСЕВ
И го заеха щъркелите.
Двойка щъркели направиха

отгледаха потомство и езикнаха
Караница.та у съседите над нас започна 

дгпо.
'■ Впрочем не караница, а

Желев. Той е контрольор по еле- 
често ходи в -ко

па него
крясъци на гнег,до,

с -квиргала, хакто се свиква с дом и редно 
селище. */.егяха ниско над грлдините. ка
цаха по къщите, а когато дворът на ма
слобойната или площа дът пред 
случат безлюдни, слизаха на земята и се 
■разхождаха бавно и важно като нас, ко
гато излезем с жените си.

Но сега щъркелите имаха малки и бяха 
претоварени е раоота. Долитаха с широк 
-размах, напълняха гърл.та на най-глад- 

отлитаха към блатата зад града.

другаоя
«троп рев одите и много 
м^нлдадака. Когато ч;,ем гласа му. зна- 
ем, че сс е върнал.

И -окайваме жела му.
- Тя е наплашена и отчаяна жена. Не смее 
да ’Ш погледне, -когато ни срещне по стъл
бите. Плочите между егзжите са тънки и 

каквото става у тях, сме

нея се

знае. че всичко
чули. Мъжът й ■ниге и

Детето ме питаше какво ли не за щърке- 
.и-зползувах всичките си зна-ния

А у тяк стават лоши неща. 
д бие много често. ^

Бие я от резнгст. А сам «е знае рт ^о- 
го я -ревнува. Преди година получил ано- 

няха-къз подлец и отто-

Л1.1те и оз
л-о орнитология, за да му отговарям, но 
виж»"ах че не по задоволявам.

Мсже би, защото мислех за другиНОИМ1НО пиом-о от 
сава вярва само на клеветата

— Зашото е цзя?! — твърди жена ми.
на садист и п стоястно

щъркели.
Някога в село имахме 

щърчелазо гнелдо. То беше близо до 
денеца и мг ма се страхуваше щъркелите 
да те изпуснат в него жа-5а или зм-ия, ке 
татко не искаше да го разт'уря. Всяка го- 
:Цчиа те идеха като тържествени в-естители 
на пролетта, кацзаха на гнездото и ни по- 
цоздравяваха с дълго клелане. Аз уях бо
гат, бях горд, аз имах щъркели! Те ссраз- 
хождаха из двора като пуйките и не сс 
плашеха дс-ри катс докосвах опашките им. 
Кое с.ете в село може да се похвали с та- 

нещо? Никое!
Но всяка слава е отровна. Човек опне 

дн се от -нея, ;може да го погуби.
Или да погуби -нелините.
Моята жажда за слава погуби мърке-

висок бряст с 
кла-вонн^Гвйно0 Тя е чиста като роса, чиста 

е! Аз съм жена и лесно се досещам кой

КаКИреузеЛ1Ичава лошите ^-че^гва. -
пе-•неслокойна.

Моля
не й възразявам, защото 
се засили и тя- стана още

— Ще почне, ей сегз ще^ почне, 
ге. извети детето Дз ни слуша■

Избави ме! Съвестта ми ще остане чн
ста. . . Когааю миналия ,път^ Ва?кзти- 
к-омандировка и п-очиа да я бие, 
чах горе 7ж да искам нещо, за да 'ПР6^ 
не боя. Щом позвъних, тя престана да сте
не и нито я видях, нито я чух. Но след пас 
тъпите удари и болезнените стонове 
под-повиха. Не отид-ох втори път.

И дълго слушахмз дивашкия шум. 
Хванах -детето за ръчица и го

То предвождаше тревогата гоое и 
^ изйяга далече

кова

лпп.ета.
Всичко започна от 

което тъй -много прилича -на щъркеловите.
Качих се на бряста, хвърлих ст гиез- 

;.,7" едно яйце и сложих патешкото ■ 
Щъркелите ни Що не за-белязаха. Оме

га чакаха с родителска 
жн-

едно патеш-кб яйце,

навън.
беше много доволно, че ще
от нея.

И аз, като него бягах. .
Беше празник и много баши бяха изве

ли децата си на -разходка ,за Д не л. - 
на майките да чистят и тупат. Които тяхо 
от нашия квартал, обикновено ха
«рай маслобойната. П-оеди няколко го ини 
тя беше преустооена на електроенергия, 
парния -котел продадоха като ста^с 
по и тухленият комин престана да дими.

т.яха се да мътят 
радост ла впдят гнездото -си пълис с
ро:. която еЧаках и аз -да чуя гласа на своето чу
дно пате. Ех, че ще -има да се перча! Цяло 
село ще затовопи за моето пате .

Но когато яйцег^ се излюпнха, щърке- 
угрижаха. Не клепаха, не слизахалнте се



КАК ПИРОТЧАНЦИ
/цайтапщлакава надхитрили аврамач
ШШя^вяеж^Х =нтгг~=5=

се-и тръгнал. Лпппмаи та и тъй кат-о псе-регата на -войниката*^
Ксгато наближил вюйии каАв рамач и - голяма пуснали го да продължи дъ»

мъкнал краставицата и я насочил срещу Пиоот. **
войника: пс едно време каруцата на Аврама*

— Горе ръцете — казал Аврамч с на- -пристигнала в центъра -на града. Всичк» 
сочения „пистолет". терени, ковачи, колари и други работни-

Войникът в момента не разбирал ше- ш и -граждани, които винаги търпяли пад. 
гата и се дръпнал назад като ударил с семеш-ки от шепите на Атртмич го очзк- 
глмвата право в един остър пирон. Блик- ,вали с негьрстеггие. .. Аврамач се лрестру 

коъз под лъскавата коз-ирка на вой- рЯЛ, че нч границата нищо не се е случи», 
чгина и се стикла н-ие к ргката. Сог те е и ло и запознал ла ра-зка-зва тлои нов* 
Аврамач разбрал, че шегата е пресол-с- 
ша. И'зле"нали и други гойиици, направи- 

суматоха, ксято Аврамач в никой 
случай не е очаквал. Някои видяли „пи
столета“ на Азрамач — огромна 
краставица 
'По-осът. не
бил смутен от коъвтта която г>о обливала.

Докатс войниците и
заставата се обяснявали с Аврамач, мно-

Мо един ден пнротчаии надхитрили Ав 
рамач.

Както обикновено Аврамач тръгнал 
за Пирот съг своята . каруца и искал да 
се пошегува ощ: на пр лицата, ален 
от митницата -пои Жечюша (счгатт'’ и 
днес съществува) имало еднп малка 
сгройка в която живели войниците ст 
сръбския пост. Всеки който отивал за 
Пирот трябвало да се обади при войни
ците. Понеже Авр"мач пътувал 
всеки деч вой ниците добре го познавали 
к^то чорок и още пг-вече по неговите шеги, 
които правил. Тоя ден Аврамач решил Д4 
се пошегува с един войник малко меабик-

В годините след освобождението на 
Димнтров-градско от т рците и ай-познат 
шегобиец бил известният -каруцар Авра- 
мич. Въпреки че г-раницата била при Жел 
юша Авоамач продължил със своята ка- . 
,руцп еждеювно да пътува от Димитров
град до Пирот. Железопътната линия не 
била още готоза н той прекарвал хора ло 
Ппоот и обратно. Със своите ше~ц и за
качки бил известен, както в Димитрсв- 
гоаа т"ка и в Пирот.

В Пирот той обикновено минавал край 
терзни, железари и .други зтятчии и за 
всеки знаял някоя завика да каже. Съ
седите слатко се смеялн ..

Всички в Пирот очаквали той да прис
тигне и хората щом го виждали отдалече 
касвалн:

— Аврамач иде! .. .
Еедлг-га се съ о-ла тълпа хора край 

*сгс за да чуят нещо.

:П0-

иала
почти ше; и ...

— Азрамач — попитал го един работ
ник — кесато се насъбрали малко лове», 
че хоза, х — я н»и кажи много ли те бих* 
войниците -на граштцата ...

Всички започнали да се смеят...
Аврамач разбрал, че новината приети* 

1гла в Писот, поншпорил коня и избягал 
-от неудобното положение в което <пслад-.

ла се
жълта

иогенс.
Както сбикн-гепо, Ап^я^ч 

шок бил застанал п.оед низките врата
Понеже сградата била ниска 

си 54я

захвърлена -в прахта, но въ- 
бил за смях, защето войникъттръни °л

на
заставата.
войникът догпоп-л ,ч глттг 
праг на вратата, Ав-рамач още в Димит-

началникът на
нал.

С ЗЛОБОДНЕВНААНЕКДОТИш1 ■У/рш 0 - ПРИ ЯСНОВИДКАТА ВАНГА
Стихотворението на краля

Людовик XIV написал егихотпо 
ре::сте и го дал на Боало Да ка
же мнението си зе него. Понеже 
трябвало Да щади суетността на 
капри, нпя крал великият критик 
ловко се и:мъкнал от неудобно
то положение с думите:

— Ваше величество, вие може
те всичко, каквото -пожелаете. 
Пожелали сте сега например да 
на-лишеге едно лоше стихотЕ-оое- 

ВОЕИНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ ине и тоза напълно ви се удало.
Волтер и Фридрих Велики

-Волтер бил на гости на Фрид
рих Ее.тики в Сан Суси. Двамата 
тоябвало да преплуват през река 
Хифел. Когато се качили р лод
ката и потеглили разбрали, че 
преминава-нето ще бъде доста о- 
пасно. Щем .наближили отсрещ

ния бряг, Волтер уплашен пръв 
скочил на земята.

Кралят останал в лодката и 
•псан-грал философа:

— Нима толкова се боите за 
. живота си?

— Да — отговорил писателят. 
— На земята има много крале, ио 
Волтер е само един.

Обида

Кралят на Дания Фредерик VIII 
наградил критика Георг Брандес 
с орден втора степен.

Според обичая големят писател 
отишъл в двореца и благодарил 
на монарха. Ма излизане прияте
лите му гс попитали за церемо
нията. Бреидес казал:

— Заявих без заоби-колки на 
краля, че тоя орден е единстве
ното нещо, което имам от втора 

степен.

Както узнахме от печата, в град Петрич в ИР България 
живее <3 «годишната Вдига, кеято може да предвижда бъде
щето хсрата кли да и.м каже ня.чея юегина »и’3 миналото им. 

Много наши хора -посетиха Ванга, интересувайки се за
своето минало и бъдеще.

— Да. В/Дгцам една столица и -на иея ти седиш вече 
дълги години — казала Ванга ма един политически работ
ник. — До сега не си имал никакви мъки. Щом един форум 
те -предложи — насодъг те избира. Ти си народен предста
вител. . . Сега обаче виждам много хора, кощо четири га

да ги посетиш. Ако »е се лъжа то-ва са

ГРИПЪТ И ВАКАНЦИЯТА

Някои предвиждат голяма епи- 
дем-ця -на грип. Един учелнк от 
димитрозградските училища зая
вил:

— Нима епидемията -на грипа 
ще започне сега, когато и вакан
цията?

диези вече те чакатизбиратели. Ти имаш намерение да ги посетиш сега 
1Лред предстоящите избери но з-а нещастие сега е време
то е лошо, сняг е завеел път.ищата до тво-ити избиратели и ги 
въпреки желениело ти това -не можеш да направиш. . . Съве
твам те, сега нсией да се кандидатираш, ще изгубиш. . .

Пристъпва друг гражгшин. В а ига му казва:
— За тобе хс-рата си мислят, че не можеш да гозо-р^ш... 

Да. Е'и<жда'М, че -вече ,дзе години ме говориш. Говорът ше ти 
се възвърог ако на изборите не те изберат за общински от
бор ни к. . .

Пристъпва младо момче и веднага -отправя въпрор към

твейте

Един гражданин търсил учител 
около обед..

— Трябва мм един учител — 
казал той — но в училището се
га няма никой. Основн-ото учили
ще работи преди обед, а гимна
зията след обед, какво да прав
им? Ванга:

училище. Не мога вече да— Едва завърших основно 
се уча. защото не ми зърви. Какво ще стане с мене?

Ванга повдига глава:
« — Не се безпокой младо момче, ще станеш директор на

— Нищо — отговорил му друг 
—иди във военния отдел на общи 
ната там са всички учители, те 
работят До два. . . някое стопанско предприятие. . .

— Ти вс?.:щност не знаеш защо си дошъл при мече — об 
ърща се Ванга към един гражаданин. — Ти си журналист, 
отговорник за хумор и сатира. Ако искаш 
дълбока старост па-зи се от твоите герои във фейлетоните. 
Най-добре ще е твоите герои да бъдат положителни. Отрица
телните типове не се -нравят на някои другари. . .

От схсро в-реме взимаш герои за фейлетоните от ком- 
митетите и ръководствата. Ще бъдеш спокоен ако за герои 
взимаш келнери, прислужници, куриери, комунални работ
ници и пр. Богдан НИКОЛОВ

„БРАТСТВО“ — ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ 
НА КОЖИ И КОЖНА ГАЛАНТЕРИЯ да доживеешЕДИН ВЪПРОС 

ЗА ПРОТОКОЛА Димитровград
На последното заседание на про 

езетните работници по въпроса 
за дзучезичноста, на което *при- 
съствуваха и представители от 
Белград, протоколист беше Пе
тьо Тодоров.

По едно време «пр-исъствуващи- 
те забелязаха, че Тодоров нищо 
не пише в протокола, а само слу 
ша участниците в дискусията. 
На края той записал само диску
сията на Милена Гвозденович, 
представител на Съвета за про
света ;и култура от Белград, че 
Републиката ше финансира-раз
ходите във връзка с превеждане 
на двуезичността в Димитровград 
смит е училища.

Работническият съвет на кожара „Братство“

обявява У
конкурс лгОт съдбената практика

ИСТОРИЯ СЪС ЗЕЛНИК
за попълване на вакантно място 
ДИРЕКТОР на предприятието. ако двете съседки не бяха се 

скарали. И в междуособна раз 
мяна на обиди — едната ка
зала на съседката си: „Ти се 
умилкваше и на дарачията н 
затова му оплеска зелника ;а 
зарад тебе и ние теглихме сра 
мове. .

Работата стигнала и до съд.
Довеждани били разни сви

детели. Разпитвания, излишни 
ра-зкарЕания.

Съседките се поочули като
— „зелничарки“. . .

Да би мирно седяло •— 
не би чудно видяло. . . 

Няколко съседки от едно бо 
отишли на 

влачат вълна. Ня-

Уеловия: виеше образование и 5 години трудов стаж,
полувисше образование и 8 години трудов стаж 
или средно образование и 15 прослужени години 
на ръководни места. *

Лични доходи — по споразумение.
Кандидатите трябва да са отбили военната си повинност. 
Молби, с кратки биографични данни, обгербвани с 50 

стари динара ще се приемат в управлението на предприяти
ето в срок от 15 дни след обнародването на конкурса.

силегргдеко село 
дарак да 
мало назалица и те бързо до 
11Щм на ред Докато младият 
даракичия поправял нещо око 
ло улея, една от жените взепа, 
че мV изяла зелника, който 
той току-що бил започнал да

МОМЧИЛО, ЧЕСТИТА 
СЛУЖБА

яде. . .
Когато се завърнал — же

ните само се подбутвали и се 
смеели и не искали да кажат 
ко*^ е изяла зелника. . .

Минало впеме.
И меясе би „историята със 

зелника“ щеше да се забрави динара...

Научихме се, че си постъпил на 
служба в градската библиотека в 
Димитровград. Много хубаво, но 
Да ти -припомним само за три не
ща: Е: ма е далеч от библиотека
та, библиотеката работи и поез 
лятото, а в шадравана пред Кул
турния Дом няма риба. . .

Б. Николов

Епилогът на тази шега из- 
лезъл сериозен. За една тача 
зелник — гъп*еч**-<* па’*'’пг,а 
вЪзлетли на около 36.000 стари 

С. Ст
Ук.

При лекаря
МИТКО СИМОВ ПОЛУЧИ 
„ФИАТ — 1.300“

Обущарят-Митко Симов от Кли 
спечели „Фиат-1.300“ отсура

Радио Белград като милионен 
радиоабонат. Симов купил радио 

през 1965 година, ноапарата оше 
се развалил и той Го поправил и 
реш-стрираллхре? декември мнна-

когато и спечели 
на Радио Белград.

лата година
наградата 

Симов е пасио-кнран ( пчелар. 
Има 60 кошери и, кога е пчелар- 

по 2.000ока година получава и 
кг мед.

Митко Маринков
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