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Неоправдано изчакване
Подготовките за образуване на общности за ооразова- 

ннето. като ннсттитуцня, в чпято компетенция минават вси
чки въпроси от областта на учебно-възпитателното дело, 
закъсняват сериозно. Ако в Димитровград поне е образуван 
инициативен отбор, в Босилеград още не е сторено и това 
Известни напъствия за това как трябва да се пристъпи 
към провеждане на новия Закон за финансиране на ооразо- 
ганнето и възпитанието бяха дадени на регионалното съве
щание в Ниш за Лесковашка, Нишка и Заечарсха околни.

Въпреки тези напъствия, предприемането на конкретни

НАРОДНОСТ В. Сфр ЮГОСЛАВИЯ

ПЪРВА СЕСИЯ НА ОРДМиигигл ГА
К ^МсЬЕРЕни^Я В Б "СИ прград

ЗА ПО-НАТАГЬШНО УКРЕПВАНЕ НА 

НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ДЕМОКРАЦИЯ
акции закъснява.За оправдание се привежда, че на общината не е изпее 

бъде финансовата помощ от Републиката, стно каква ще
оглед че се касае за пасивни общини, не е ясно с какви сре
дства ще разполага учебното дело и пр. Обаче това е само 
едната страна на въпроса. Не по-малко важна е и обемната 
работа, предходното провеждане на необходимите подго
товки, за да се мине към новия начин на финансиране на 
образованието и възпитанието.

Като първа необходимост е образуването на общностите 
за образование. Законът дава широки възможности за са- 
моинициатива на общинските скупщини, да си изберат най- 
подходящата форма за съответните условия. Така^ например 
за предучилищното възпитание и основното образование 
могат да се образуват общински или междуо-Щннски общно
сти а за средно, пол-,-виеше и виеше образование се предви
ждат общности от още по-широки размери.

Тук се к~сае за образуването на общности за предучи
лищното възпитание и основното образование.

вата общинска ^онференщ-я"3 Б^Ч?егРад се състоя пър- 
Конференцията обсъди и при Поа«?А ИСТ"ЧеСК~ия СЪЮ3’ 
конференция, отчета за пабптЯтРаВ Лата на оощинската през 1966 година Съ.3 раоотата на организацията излъчи делегат за Р^йТпКа УЧреди «вълните,1ен 
алистическия съюз. Републиканската конференция на Соцн-

през 
съвет и

В новите Правила особено Кой трябиа да потърси и предложи най-походящо реше
ние от предвидените възможности? Преди всичко инициати
вният отбор. Той 1 ма възможност да обсъди осички възмо
жности, да установи връзки с други инигиативни отбори, и 
дт ппедлож I оня вариант, който няй-добре отговаря на ме
стните условия и предстоящите задачи. След ~опа предстои 
подготвяне на учредително събрание, да изработи проекто- 
статут и т.н.

Всичко тева, разбира се, не бн могло да се направи на 
бърза ръка — само формално да се задоволят определени
те норми. Ако постъпим така ш.е накърним най--прякото 
самоуправление на трудовите хора, заети в уче'нзто дело 
Нека обърнем внимание и на това, че според Закона, най- 
малко половината от членовете на скупщината на общността 
за образование трябва да бъдат представители на образо 
вателно-възпитателните учреждения. А именно тя, скупщи
ната, ще вземе решения, ще определя критериите за разпре
деление на финансовите средства — ще бъде реализатор 
на самоуправлението в учебното дело и в областта на мате
риалните блага.

Затова изчакването в подготовките на инициатви отвън 
са неоправдателни и това забавяне може да доведе до не
желани последици, до половннчато осъществяване а опре
делените принципи.

място е дадено на ролята на Социа
лна гическия съюз в общината 
Така, в членовете 4 и 5 на Пра
вилата се казва:

„Обши ската организация на Со 
ци&листички съюз 
като съставна 
етическия съюз на 
Югославия приема 
ята на Статута на ССРНЮ 
бори за провеждането 
според условия.та и възможности
те на стопа ското, социалното н 
културно развитие на Босилеград- 
ска община.

етическите стопанства 
селскостопански производители 
производството на ония 
за конто
приятни климатически условия 
общината като — подобряване на 
овощарството, животновъдството, 
зеленчукопроизводството и 
стриалните растения;

и частните
в

продукти, 
съществуват най-благо-

в
Босилеград 

част на Социали-
в

инду-трудовпя на 
постановленп- 

и се @ за развитие на самоуправле 
името във всички области на об 
ществения живот и за последова 
телно осъществяване на самоуп 
равителннте функции на трудещи 
те се. Основа на 
то обществено отношение

им в дело

Любен Рангеловдемократическо 
в кому

ната представлява самоуправле
нието на трудещите се, трудовите 
организации и местните общно-

Основ чата цел и задача на Об
щинската организация на ССРН 
в Босилеград е на трудовите хора 
и на гражданите, 
Социалистистнчеохня 
масова

дено на ролята на местната ор
ганизация на Социалистическия 
съюз като най-близка оста низа-’ 
циотна форма, в която непосред
ствено 
вилата 
висш

обединени в сти;съюз като 
политическа организация 

да даде възможност да осъществят
чле-уват гражданите. Пра- 

предвиждат като най- 
орган на обш,ниската оргз- 

(Следва на 2 стр.)

Е за развитие и укрепване на 
непосредствената демокрация прн 
приемането на решения в местните 
общности, събра шята на избира
телите, събранията на трудещите 
се и референдумите;

за развитие-на свободни- ра
зисквания и размяна на мнения 
по всички въпроси, за които са 
заинтересовани гражданите и тру
дещите се;

М. П.правата и задълженията си в уни 
сон с принципите, които произли
зат от конституционите 
на СФРЮ и СРС

•начала 
и статута на 

Босилесрадска община. Организа
цията на ССРНЮ работи по свон 
правила. В този смисъл ССРН в 
общината се бори и застъпва;

■ за по-нататъшно укрепване, 
развитие и издигане съзнанието 
на трудещите се и гражданите с 
цел да се заздрави материалната 
база на общината, да се увеличи 
производството и производител
ността на труда във всички обла
сти на стопанския живот, да се 
преодолява стопанската изостана
лост на общината;

Завършиха предизборните конференции в СССН

Пълна демократичност
за развитие и укрепване на 

сътрудничеството с Общинската 
скупщина и всички обществено- 
политически организации, дружес
тва, сдружения на гражданите в 
общината, за по-успешно осъще
ствяване на‘ общите цепи, които 
са от интерес за трудещите се и 
гражданите и за осъществяване 
на общите задачи."

Вилно място в Правилата е да-

За 28 отборници на двете ка
мари на Общинската скупщина са 
предложени 89, а за 4 народни 
представители в самоуправ,ителни- 
те съвети

жни кандидати само за самоуп- 
равнтелнпте тела на Република кака 
та скупщина. Досега са проведени 
39 предизборни конфере гции в 
Социалистическия съюз и профор- 

(ганизаццчте -на които са участву
вали средно по 50 граждани. В 
Общи"скня отбор на Социалисти
ческия съюз изтъкват, че интере
сът за изборите е по-голям на 
■село отколкото в града.

Никога
предложени толкова много канди
дати за представителни 
Затова допринесе не само демо
кратизирането на изборите и .из
бирателната система, но и фак
тът, че гражданите правилно са

схванали, че трябва свободно н 
сериозно да пристъпят «ъм изби
рането на действително най доб
рите, хора с големи способ юстп 
с .най-добри морално-политически 
качества, които са последователни 
в провеждането на самоуправн- 
телните принципи и стопанската 
и обществена реформа. Затова не 
трябва да ни смущава, че за 28 
отборнически места са издигнати 

по-рано не са били 89 кандидатури, за четирима пред 
ставители — 34 кандидати. Прн 
пзднгначето на толкова предложе
ния само в една организация пред 
ложечият кандидат не получи по
вече от половината гласове. За 
общинския съвет бяха предложе
ни 43, а за съвета на трудовите 
общности 46 възможни кандидати. 
От това число “ай-мчого са сел
скостопански производители — 55, 
служещи 16, работници 10, за
наятчии 3 и така нататък, обаче 
само тон жеш и съшо толкова 
младежи. Много по-неблагоприят
на е стоуктурата на поедложечи- 
те възможни кандидати за пред
ставители. За стопанската камара 
са предложени 20 възможни, за
оогачизацно що-полнгчческата' 13, 
а за културно-просветчат-а камара 
на Републиканската скупщина са
мо еднч възможен кандидат. Поч
ти всички са ръководители в об
щи -ските форуми или 
ските ооганизации, а 
ко са поедложечи 
следственото производство. Обаче 
право на гражданите е сами да 
предлагат и зачитайки 
те са се опоеделили за 
иите, защото имат довеоие 
Напомняме,
поедложечи на 10 респективно 
дем и само двама, на той пре- 
дизбоони конференции. Имало е 
и случаи, когато конференциите 
не са се съгласили-^в списъка на 
възможните кандидати за иаоод- 
ни представители да влезнат пвад 
ложеннте. Имаше малки откло
нения от приетите контерин орц 
предлогачето. На четири конферен 
цни на Социалистическия 
бнлн предложени

на Републиканската 
28 възможни кан-скупщина 

дндати. Членовете на Социалисти
ческия съюз изтъкваха най-доб
рите, обаче малко конференции 
предложиха кандидати от други 
села и от Пиротска община. На 
конференциите бе изоазе.чо 
волство от досегашната работа на 
отборниците.

До .излизането на вестника ще 
се проведат предизборни конфе
ренции — последните 
села, в които се издигат възмо-

■ за укрепване и развитие на 
сътрудничеството между социали-

недо-

Философията на Мао тепа.

И В ОЧИЯ

Босилеград

Приключва предизборната 

дейност
Тези дни в Босилеградско при

ключва предизборната дей юст в 
организациите на ССРН и про
фсъюзите за издигане ‘на канди
датури за бъдещи отборници на 
Общинската скупщина и за пред
ставител в Републиканската кама
ра в скупщината на СРС. За 28 
отборници, колкото трябва да бъ
дат избрани в тоя избирателен 
период, са изтъкнали към сто 
кандидата, а за мястото на наро
ден представител плетчадесет — 
Стой ю Ива юв, председател на 
Общинската скупщина, д-р Ананп 
Стоянов, управител на Здравния 
дом, Стоян Станков сътрудник на 
в. „Братство“, Д|»ттър Янев, 
юрист в общинския съд, Иван 
Раденков, служащ в общинския 
съд, Никола Димитров, съдия в 
общинския съд, Симеон Захариев, 
секретар на ОК СКС, Славчо Со
тиров, досегашен председател на. 
ОО ССРН, Стончко Андонов, учи
тел от Горна Любата, Иван Де- 
спотов, секретар на Общинската 
скупщина, д-р Васил Христов ле
кар в Здравния дом, Павел Илиев, 
служещ в общината н други.

Първите трима от кандидатите 
са предложени в по-голям брой 
организации. Всички изтъкнати

кандидати са известни обществе
но-политически дейци и се полз
ват с авторитет сред гражданст
вото.

Общо впечатление е, че в пре
дизборната дейно:т повече се ра
зисква върху кандидатите за на
роден представител, докато изби
рането на нови отборници е 
второ място. Причината е там, че 
някои от предложените повече са се 
заели

в стопан-
съвсем мал- 

хоча от непо-на

пърху привличането на хора 
на своя страна. Това започна 
от пр ед кандидацио гните събрания, 
■когато лично те или чрез сво-и при 
върже чщи вършеха непричципиал 

агитация. Върху тези прояви 
ще се разисква на разширено съ
брание на Общинската конферен
ция на ССРН, когато ще бъде 
устроен и общ списък на 
дати — отборници и народен пред 
етавмтел, с който ще се излезе 
на качдидационните събрания на 
избирателите.

критериитеоще поедложе- 
в тях.

че само двама са
сена

кандн-

В досегашната широка поли
тическа дейност обществечо-пол.н- 
тнческите организации наппавчха 
сериозно опущение. Не се обсъди 
въпроса за бъдещ председател на 
различни 
комбинации в

съюз са 
и осъждани ли

ца.
Изразявайки недоволство от до

сегашната работа на отборниците
отделни или групови 

затворени кръгове. 
Ст. Станков (Следва на 3 стр.)



БРАТСТВО*

СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД
Брночскии пленум па ЦК ни С.(ОК 
и 01 чета се констатира, че Соди- \ 
нднегичсскнит съюз е имал гола ! 
ми успехи и рая:яза ето да сг.ч I 
1’0|:: (ца<а на Бриочскня и.кмум. I 
иъц|*-ки, че гой дойде но дреме 
на иол дчге работи. Членните да 
Ссжпнлиетнчогкш' съюз. се качва 
в отчета, не само "е. се сол ида

(Продължение ог I стр.)
има Г>7 членове, иячъ- 

иепосредстнсно н местните 
Накратко казано, общинската 

_ орга щяацнн. Също тиха, преди 
‘ жда се, доугнте обще.гне «о-потп- 
тпческп оргя тн.чацни и дружества 
да мигиг да изпращат свои пред
ставители на заседанията на 
ст.вгге и Обши'.ската конференции 

ССРН пълноправно с членове- 
ге на конферемцнита-.

] поръчам*) на всички поаннтел тва 
I н свега боа оглед дал-м -припял 

лежат па световната организация

"адските мнимнш тоац път ме уби
ха I ри кого.

11а пьг лл Кайро предонденть!
на Финландия д-р Кеконен пре
би цлп.1 .;ша дни на Бриони, къдо_ 
го пуче зТСЕТГП,ТТнто "се .ггодготн- 
ише ла посещение на М-оекна и 
Будапеща, а след това на Виена 
н далечната Япония. Третата по 
ред среща Тнто 
ше иараз на взаимното задотпст 
во от досегашното развитие на 
приятелското сътудаичество и же 
лкнпсто то н ааиащЛщ всестранно 
да ге развива.

Докато Д-Р Кеконен беше на 
път за Египат, четохме офпцим I 
н-ото съобщение от Бршони, че 
Юччуславня ч! Финландия оказват 
пълна 'Подкрепа на вепчкн усилни 
за подобряване обстановката на 
доверие и сътрудничество в све
та. особено в Европа. Тито в д-р 
Кеконен и този път се раздепи
ха уверени във високата стенен 
на югославско-финландско разби 
рател-ство и тъждествеността на 
становищата по основните между 
народиш въпроси.

! конто ще 
чечн...В л-не американски държани,

две цсссгпле~гп'я~с;.Ре,т~птуйчн№й-,-ек-,"---:-11-ли-не—1^'»*ей1Ш-ц||, с подписи
Москва и Вашингтон, между чГь;»

н
•I-плодцраха адски мини па терор!I

I ните се задължи, че щеетически емигрантски групи, о 
ГН11КН1 от фашмекото маркобеоие, разпоредбите па този забележи-

зачита1
Кеконен бе-

ПРСТ1ГЛ конто се бореха п 
две страни. Трябва -да сс напои

тези ; телен документ. гле- ■

рп.шраха С решенията на те «ума. I 
мо изразиха желание и готвило-.-; 1 
реше пн.та н ст.г оц мцата радникал I 

провеждат в дело. Раз- ( 
вмха се отвореш, явни разисква ; 
нея особено в наргпйнгге органи 
нации, -козго разобличиха редиш. .

явления обаче имаше

I ами. че пашата страни е реши; а 
да предприеме решителни крачил 
за защита на своите представитет 
ства м граждани. Битото за •по
добни работи -ни се извиняваха М 
още пиков, -но нашите хора прЯ 
това губех 1 животите он

по да геПредложенията и
гражданите от трибунага- на 
цнатпетпческня съюз се уреждаха 
ох страна Общинския отбор 
ССР II м представяха ма г 
те т п,те служба в трудовите ор

ек у н-

нсканняга и > 
Со-I Фатална елучайпосг искаше 27 

\ януари 190 7година да .не бъде о- 
\ г.паменувап само като ден, .когато 
\Гнет1»т се задълж; 'аше, че кос

на отринатеч щ
н те«депцин някои неща уя 
предо I авн г розово. Остава вземат 

са -повдигнати м зно

КОМ1К'- е«-
Ьщ-съ-г те бъде използван ла мир 
Iгн цели. Ознаменува се и 
цеп на мързи жертви па коемонав 
(нката, загинали па земята, до- 

геннй пече беше

и Общинската 
•разрешаване. Конфсреч-

гачизацип лезиего, че
„-ьпроси за разрешаване.

Ко фере шик га пре/хлож I Д.ел , 
Лазаров и Йосиф Трайхоззч м - 
■пе-ове- на Съзната конференция)

сс;рцк>.
Конференцията избра, нов

съвет в следния състав. | 
Ра|:генои.___зре,'1 седтш^к.—^

ге-п—

\ ■като
■щцш га

цията обаче констатира, че много 
на Соиия-Москва, Лондон п Вашннггон 

бяха на 27 януари арени ма гъби 
тия подобни на своевременното 
■подписване па Споразумението 
за частична забрана па ядрените 
опити. Този път на зелената маса 
,-тоеше отворен за подпис Между 
народното споразумение за мир
но и чюл.шаме на космоса. Това 
споразумение единодушно бе при- ■ Кенеди триумфално 
сто и Обединените нации и пре

пека «ни и предложеши
лист-тческн съюз са савършнллн 
в чекмеджетата на отделни слу
жба и ме са взимани предвид. То
ва масивно ртношение на компе
тентните към предложеччята на чн.телен

—гтйпггмтатлеио», поднредселл
»-ьр<у «юесидя^:: --^а^ойк^Гр, "БрааксГмл!;:

Апостолов. Владч
член-елшотг»: .....д| крояе Стазкоз н Слаа-

Снибайки се въ^>ху_^1Л«чшсгггсм_1^> Я
на

като чонеш-.сня |- 
дш.г.боко иа-нлезиал и опасните 
г,|'1|1|н на космическогй иространс

ПИ
и:ип* :

А мор 11 к анс к и те алстр 0* шип«1 ! ■().

___ ____ У-яй'с-и- Чн|Ьн лагпиа-ха
нред^коай" т!й' тричасшште • от 1ти 
н космически кораб, който тряб- 

21 феи ру а р-п от Кейп

■ Г \л пеш;
*

ГК>чти същевременно се чу оте 
една аискжа оценка, че са укрвп

наше на
.да ги понесе

нали тенденциите :>а намаляваше* 
на напрежението в Европа. Ни

на П.ре-

в космоса.

еказа я ''.тредселателят 
з-идиума на Върхоознпя съвет из

Тщ от строя над 2.600 американ 
ски цоймш;и. В тези опеза-ции са 
|уча-ствуза;гп повече . г 00 хиляди 
!амсрнч<а11скв 
войници Освен това борците на 
Фронта за национално оезобождо 
пие са свалили 1-2 неприятел, ки 
самолети, 70 танкове, пропирани 
Коли и т. н-

Вьпрекн денонощните бомбар
дировки па свободната теритопия 
па Южен -и Северен Виетнам, аме 
риканскитс загуби сз нес нс-го- 
леми. Както съобщават чуждес- 
траапте агенции борците на 
виетнамския народоосвободптелез 
фронт само и последните 
перацип в така нарочения 
лезен юнъгълпнк“. са изхвърли

СССР Падгорпи по време на сфп 
цназпюто си посещение в Италия, 
първо от този вид в петдесетго- 
дншната. история на съветската 
държава. В таз«н сьвстско-нталн 
аиск.г среща на най-високо рав
нище някой виждат подтик за |Дв\- 
странното стопанско сътрудпнчсс 
гво, а л-ру-гп Дори и добър знак 
за политическо доближаване, на 
линията Москва — Рим. Подпор
ни посети Италия в твърде бла
гоприятна обстановка на развитие 
на стопанските отношения. Доб-

Околийския отбор на ССРНСлед съкращаване на
,ц южш.'виеп|.|м.кп ПРЕДЛАГА СЕ 

СЪВЕЩАТЕЛНО ТЯЛО
ЮЖ .3

II-

„же-
С всички* техническа игодина.

други работи ше се занимава сек 
ретар, който избира това теле. 
Разходите ще се изплашат 
общ фонд.

Оправдахтие за формиране

За да се -попълни празнината 
в сътрудничеството между общия

на Соцналнс- отските организации 
гическня съюц след съкращаване 

окс.тийскате отбори, Око- 
Ц|ИШ

пато на
дмйскняг отбор па ССРН в съдещ утолило тяло има много.

Това тяло ще развива между- 
общинскот-о сътрудничество. То 
ще сгодш-мага да е върши обмен 
на опн-г между общинските орга-

даде инициатива за основаване на 
съвещателно тяло на общински
те организации. Проектът вече о5 
съдиха председателите на оби(и-н 
ските конференции и приеха ос
новните 'Положения за това ст> 
т? удкючество.

Спорен проекта съвещателното 
тяло ще съчиняват дредставителн 
на всички общин-скн конференции 
в околията. Заседанията ще 
провеждат в опредеедеш! центро
ве или 'Последователно в седа
лището на вс я-ка община, а -пред 
седател на заседанията ще бъде 
избрано лице г- манДаг гт една

рнте стопански -отношения неми
нуемо се отразяват и върху поли 

обратно. Президентът

.'3 ■ - '

тическнте п
Сарагат щ италианският минис
тър-председател Алдо Моро бяха 

посетят Москва

ра 'личнииизации. те поздига 
въпроси в секциите или па заседа 
иията на републиканската н Сън» 
•.ката кецференцни. ше обсъжда 
работата на !аредставителните и 
са м о удр ав и те лн нт е тела и подоб
но. То обаче не решава. То ще

■ .. ■

поканени дл
: .. а.7

■ *

Поедпоследннят ден в седмица- 
1>гг донесе непргштни вести ет 

Северна Америка. В четири траДо 
САЩ н в два канадски, поч 

момент, със еннхро 
бях 1

та.
сс дава препоръки и сюгжестии на 

общинските конференции, 
щественс-тголнти-че: кнте органи 
зацин. общинските скупщина и 
са-моупра в;гтел-НитеОргани.

об-ве на
ти в същия
визирана вражеска акция

атентати на шест югоизвършени 
слав-окн дипломати-чес ко-консулар 
ни представителства.

М. БАМЕРИКАНСКИ БОМБАРДИРОВАЧ
За щастие

» »*» • • ♦ ♦ ♦** ♦ ♦ » ♦ • • « **• 4 • • • •*% • • »*• • • • • »4* » • •*♦ «
• 4 »♦

ИВАН КРЕКМАНОВ -хст-
консцирацня. Ал 

смитам, че за да заличим следите си, как
то следва, ние трябва да потърсим подслон 
при такива хора. с конто през събитията 
не сме били заедно и не сме емигрирали 

Димитров погледна към мен н 
- Ето кои могат да станат на

Сарафинът отново погладна през лупата 
пръстена. По-дълго задържа очите сн на 
мястото, където беше издълбана годината 
— 1877.

да бъде никакваняма

ЗАПИСКИ НА ПОЛИТЕМИГРАНТА
— Аз купувам метал, а не музейна цен

ност — изтърси той. Погледнаха го. Очи
те му светнаха. Разбрах, че хищникът ло
на. голяма риба в мътна вода“, но нямах 
време за пазарлък. Взех предложените ми 
динари. На масата на сарафина остана дя
довият пръстен, а в сърдцето ми споменът 
за героя от Шипка, който с никакви ди
нари не може да се купи ...

Тръгнахме да търсим квартира.. .

— Ти — обрънах се към Антанасов — 
ивееш тук от три месеца. Неможе ли да 

ми кажеш на коя улица сн видял най-мно
го обяснения «а двете стаи под наем?

— Па улица Белградска има много 
< бявлежия за стаи. Това знам точно. Нали 
[ секи ден по тазн улица отивам в лагера. 
Как е по другите улици — немота да ти 
кажа.

^ — Добре, заведи ме на улица Белград-

заедпо. - 
Атанасов, 
ши хазаи.I

5) попита Ко-Ва:нлеи и Атанасов?
Прекрасно!

Нямам нищо против — каза Генов
Коларов н Димитров. Той беше силно въз
буден и нервно кашляше. Коларов и Ди- 

попитаха какво се е
Есенният Ден изтече неусетно. Вечер

та при Коларов и Димитров ЯоЛцох®^®; 
тноима муши, конто го поздравиха сърде 

р Първият, най-едър от тях, с кафяви 
гши и кестенява коса, беше Гаврил Генов 
Останалите тр.има бяха Христо 
Фердинанд Козовски а Ге(>Р™ пИМиТп0в 
Те поведоха сърдечен разговор с Димитров 
и Коларов за въстнието във Врачански 
окоъг в който бяха участвували. 
споменаваха Фердинанд и Берковнид Б 
чнновци н Криводол. Пефохап и шких). 
много други места, където въстаниците 
бяха водили ожесточим боеве с превъзхо 

противник. Признателни думи 
бяха изречени за геройски з^^лите 
Иван Бобанов. Владимир Минчев. Димитър 
Веремшнкн. С-гояп Алеи д-р Стаме . -

ллроп.
X

митров станаха и 
случило Генов сн пое дъх и докладва:

— Сега идвам от пощата. Нашата явка 
съобщи по телефона, че 

партията в София Цанко-

А през това време аз н моите друга
ри ще поемем охраната ви в хотела. Само 
през нашите трупове може да мине някой...

Генов излезе. След малко Козовскн 
правите отмерени крачки по тъмния 
ридор на хотела, а Георги Михайлов сс 
р азх ож д а^_по_цюжоа р а ,-~дъ р жейкп-в-у 
своята „вечна“ цигара

Двамата — аз и Атанасов —

но.
в Цариброд ми 
по сведеншя на 
вото правителство е изпратило тук маке
донски терористи, за да ви убият. — 1оя 
избръса с длан потното си чело. — Трябва 

нещо! _______________

вече
ко*
\

глГГТГаа предприемем 
Двамат
— Да седнем — предложи Димитров. 

— ще обсъдим какво трябва да правим. 
Станаха 1ок-оло мачдда.

се спогледаха.ръководители
излязохме

на улицата. Над града имаше разкъсана 
облачност. Подухваше вятър:

— Имдш—т-н- здшгмх другар* сн —
-с—кдтГво/ю заплатим наема на квартирата? 

— Нямам даже за капаро.
Помолих Атанасов да ми покаже па-

ждащ ги малко Димитров 
ще останем тук, та каквото ще~-да__сш- 

ва. Трябва г\реди всичко да подготвим нч- 
а ноин битки против фа

шистите. Освен това тукще тр,Гбвтг_лд"ра т 
решим и въпроса за нейната нздържка. И 
още..
мълча. След малко продължи: — Разбира 
се, ние ще останем тук ,н сме длъжни да 
останем, но аз бих предложил да заживеем 
нелегално още днес, 
с частна квартира, за да можем спокойно 
да работим. Не знам само дали ще ни се 
удаде скоро да си осигурим удобна квар-

Нне казва след
I

Йоснп Иванович и за още много другари, 
имената на ковто съм забравил. След то- 

поведе разговор за положението на 
емигрантите. Димитров и Коларов предло
жиха на четрнмата другари да свикат още 
тази вечер в общежитието емигрантско 
брание и да обяонят на другарите стано
вището на
фнйското узурпатороюо 
продължи
тарната, че никой не би-ва Да пада духом, 

трябва да съблюдава нужната

шата емнгр
-+ва се

Защо? Баш сега ли? 
Баш сега Искам 

„банкова" операция 
вчера.

------- ска.
. какво ли не още. — Димитров зи да извърша една 

- като Костовата
Тръгнахме, Прекосихме няколко улнци, 

нз които се 
След малко излязохме -на една широка у- 
лица, по която растеше рядка трева.

съ-
„разхожджше“ студен вятър

партията: че борбата срещу
правителство ще 

до пълната победа на проле-

со-
Атанасов ме заведе на пазара. Спрях

ме пред едни сарафин, па косато предло
жих зчатиня си пръстен. Той то повъртя 
ръка, стед това го стожч под лупа.

— От Руско — турската война е — 
рекох, за да повиша цената му.

— Металът, стар илн нов, все едно, 
нма една цена.

— Спомен от дядо мк. 
вал и боя па Шипка срещу турците.

като сменим хотела
Ето я улицата, които търсим — казав

Анастасов.
че всеки 
дисциплина.

Вторият ден па чужда земя ои отиде. 
Настъпи третият, който ни донесе 
ко неприятности.

Още рано сутринта Гаврил Генов, без 
да почука на вратата, влезе в стаята йл

Поехме по десиия тротоар. Спряхме 
пред една двуетажна къща. Прочетохме об 
явлението н влязохме вътре. Оказа се о- 
баче, че тук живее сръбски майор.

(СЛЕДВА)

тира.
— И тук ще намерим! — отвърна Гав

рил Генов. — Моите >$ора ще намерят пол
не мал-

Той е участву-ходяща квартира още днес.
— Но това — табеляза Димитров

« •



В Р А Т С Т В о

НОВИ зА КОНОПРОЕКТИ
ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВОБОДА“ ПРЕОДОЛЯВА ТРУДНОСТИТЕ9)Има изгледи в Закона 
делените кооперации от 1965 
дима да бъдат внесени

за земе- го кооперациите ще 
това -отношение с 
ски

се изравнят в 
другите стопан-

го- м:;и\тПри тези ус- 
кочфокинонера 

„Сво-
своптс пет 
довия матките 
трудно устояват на пазара, 
бода“ не е голям кочфекцио :ер, 
но не е и

значителни
изменения и допълнения. Тези 
менения вече се обсъждат и ще 
бъдат представени в Скупщината

организации.
В случай че кооперацията 

ганизнра като 
взема

из-
се ор-

предпрнятие, то малка риба, която лес- 
лава. Със скрит оптимизъм

___ правата, които коопераци
ята е имала в областта па изку- 
пуването, и другата дейност и 
поема цялото имущество 
женията на кооперацията.

Кооперативните 
освен че представляват

икономика, ще бъдат мно 
го по-приспособенн към 
те се условия на стопанисване, ко 

изкупуването вече не е изкл
ючително право на териториална
та земеделска

за разглеждда-е п приемане. 
Целта е .кооперациите но се

и самоувереност се очаква влия- 
ико-омичег-хнте закони 

на домашния пазар, защото голе
мите още не са се.„пробили" на 
пазарите през (границата, 
разположение не е без причина.

„Свобода" няма склад, така да 
се каже.който би н.м умъртвил 
ио-големн оборотни средства. Гова 

сигурен знак, че са наме- 
за домашния пазар.

да имат
възможност освен с изкупуването 
да се занимават и с друг вид дей
ност, както и да организират по- 
тясно производствено сътрудниче
ство със земеделските производи
тели.

наето наи задъл-

предпрнятмя, Таковановина впашата
създал н-Според проекта за измененията 

п допълнеиенията на споменатия 
закон кооперациите ще могат да 
се организират в предприятие без 
особена процедура. Досегашната 
териториална ограниченост в про
изводственото сътрудничество със 
зе м едел-ек ите производители 
предвижда да бъде махната.

гато
вече (. 
рил!
Тай гата на успеха лежи в самите 
тях. Техните модели са -съвреме
нни и отговарят на вкуса на пот
ребителите, бързо се приспособя
ват към пазара, 
реагират на всички промени. вод
ят сметка за качеството га свои- 
1е произведения и се борят 
подобрение продуктивността 
труда. С огледа на това, че про
изведе мята им са от сезо"С.ч ха
рактер и че .модата на о-бтеклото 
е доста чудна и непостоямпа, в, 
„Свобода" не се държат строго-

кооперация. I „виза
Предвижда се решението за ор

на кооперациите втипизиране 
предприятия да бъде приемано с 
допитване, което ще се провежда 
в трудовата общностт на 
рацията.

се благовременн-’коопе- 
М. Н. Н.ка-

В шивашкия цех
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И покрай неизвестността, която 
им идва насреща в тази „тежка 
годпна" деловите хо-ра в Димитров 
градското -конфекцноното предпри
ятие с оправдан оптимизъм и са
моувереност гледат из изхода и 
от производството и реализацията. 
Неизвестността ги мъчи само то
гава, когато на домашния пазар 
поставят себе с I покрай големите 
производители, които с разни ирт 
вилегии в търговията дават мчо-

овия от „СвобСПОРЕД КРИТЕРИИТЕ — 

„ВЗЕТИ СА И МЕРКИ“
УС.Тго по-изгодни 

да“, чнято стойност на произведе
нията в края на годината тряа:>.1 
да бъде един 
милиона стари динара. Големите 
ко-1фекционери имат склад и по 
20 милиарда. В търговските м.. 
газнни, осве I намалението от 
на сто те внасят и 8 пропейг: 
в спестовната хаса. От друга стг-: 
па купувачът вече е свикнал ?■ 
купува по намалени пени и

на

милиард п 500

Па предизборната конференция 
па Социалистическия съюз в Сми- 
ловци ие е прието предложението 
за всички бъдещи кандидати. Да
доха се четири предложения на 
кандидати за отборници, две от 
предложението 
приела, а от четири предложения 
за бъдещи кандидати за пред
ставители .щадена е виза" само 
на един. Ако това може нещо да 
значи, навежда ни на и-едвуемне- 

заключение, че всъщност 
емпловчани са схванали не само 
демократизацията на избирателна
та система, а съзнават и своите 
демократични права сами да пред 
лагат и да избират, като не сз 
допуснали да им се натрапят оне
зи, КО1ГТ0 спорещ титхното мнение 
не могат да отговорят на място
то за отборници и представители. 
ХЦе кажем, че .и този, който бе 
избран „получи виза" в следващо
то изясняване.

При дискусиите за значението 
на отборниците в комуналната си 

-стема и работата на събранието 
на избирателите след реформата, 
емпловчани са изразили 
недоволство от работата на досе- 

-'гляния отборник, като искали да 
гн консултира преди Общинската 
скупщина да донесе решения.

Критики бяха отправени и към 
работата на земеделската коопе
рация, затова че не контролира 
закупеното мляко, няма лаборант, 
на откупните цени на агнета и 
телета, които цени са по-ниски, 
отколкото в съседните кооперации, 
на високия „ушур", на работата 
на ветеринарската станция и пр.

На конференцията се договори
ха на следващата да се донесе 
решение за тяхна сметка да се 
извърши лрсиласнрапе на имотите

М. Б.

конференцията -е случаят в „и и л Е“

Наказание за шрудоЬ уейех
лема

Случаят в „Цнле“. така да го 
наречем, може би не е единствен, 
но е твърде характерен за насто- 
ява.чнята на някои бюрократиче- 
ски сили в нашите предприятия 
да диктуват производството

Група монтьори в „Цнле", в 
която са работниците Александър 
Кръстев, Рангет Йорданов, Иван 
Иванов, Иван Младенов н Георги 
Мадов реши да увеличи производ
ството. Според дотогавашните тях- 
ни 5 норми работници монтирали 
10 гадероба. Така работещ цяла 
година. Те заработвали по 30.000 
ст. динара.

* След стопанската реформа тазн 
група работници решава да уве
личи производството. По инициа
тива на работника Александър 
Кръстев те предлагат в групата 
да останат трима работници. Спо
ред методите предложения и пре
дварителни изчисления трите ра
ботника би можали да постигнат 
същото производство.

труда, т.с. да си остане 577 дп 
нара на рабтник за един гарде 
роб. Вместо това трудовата еди 
вица взема решение те да бъда’ 
възнаградени по 50 динара за е 
дин гардероб.от

ЗАЩО ТРУДОВАТА ЕДИ 
НИЦА ВЗЕМА ТАКОВА РГ 
ШЕНИЕ?

ГА

Групата монтьори принадлежи 
на трудова единица в която има 
27 раболннци и работнички.“ По 
състав твърде нееднородни. Към 
тази група се числят и болшин
ство от групата жеци-политнровяч 
кп. С болшинство гласове те оч 
ределят на монтьорите по 1606 
динара за един гардероб вместо 
1932 динара. Така например ра 
ботликът Александър Кръстев 
през -ноември е работил 56 700 
ст. динара. Вместо тази сума той 
получава около 40 000 динара.

Работникът Александър Кръс
тев същевременно е и председа
тел ча трудовата общност при 
предприятието. Той запознава ди
ректора па предприятието с този 
случай и насрочва събрание на 
трудовата общност. На заседание
то се взема решение па тримата 
работници да се заплати разли
ката след нова година. Обаче 
след.нова година работниците не 
получават заработените пари п 
вместо по 10 гардероба започват 
да произвеждат по осем. От ди
ректора на предприятието пол> 
чават нареждане да продължат 
с монтиранитео на 10 гардероба.

Разплатата с тримата работни
ка от трудовата единица се пре
нася в централното ръководство 
па предприятието. Директорът 
взема решение Александър Кръ
стев да се премести в машинния 
пех, където никога не е работил. 
Такава решение се взема и 
Р п-тел Йорданов.

' -
- ■

към производства/ите плачове. В 
тези изследвания отиват п ио-да- 
лече лансират нови модели от 
нови платове и често поднасят 
изненади. В началото на тази го
дина готвят нещо, което другите 
конфекционери 
Става дума за женски и мъжки 
мачта ог „чина
кан, сс-месена с памук в разни 
пастелни цветове. Такава конфек
ция за пръв ггьт се произвежда 
в страната и представлява 50 па 
сю ог произведенията за пролет
ния сезон. Също тачи този вил 
плат пръв път в страната се про
извежда п комбината във Враня

не произвеждат.

синтетична тъ-своето
V РЪКОВОДСТВОТО ДАВА 

С’Ь ГЛАСИ Е
^ ;• --; !Ч

С тази инициатива се съгласява 
ръководството на предприятмтето. 
Двама работници се прехвърлят, 
по тя-хно съгласие, на друго ра
ботно място и вместо петима, кол
кото бяха в групата, остават трн- 

Ге успяват да постигнат съ Малко селско
стопански про

дукти
ма.

А: Кръстев:
Преместиха мс без мое съгласие

един център.
случай малко по-отблизно.

производство от ноември 
монтаж

ЩОТО
месец минала година

10 гардероба И с право очак
ваха да бьдат наградени според
пяПа да видим този

Димитровградчанн 
се оплакват от пазара. Казват, че 
в последно време се чувствува не
доимък на земеделски продукти, 
макар че по-голяма част от насе
лението в комуната съставляват 
земеделски производители. Поло
жението действително е такова. 
Чувствува се недоимък на плодо
ве, яйца, качествени картофи, зе
ле и други продукти.

Миналия петък например на па
зара имаше съвсем малко земедел 
ски продукти, които бързо бяха 
разграбени от населението, въпре
ки високите цепи.

в-се поьече

ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЧНОСТ
дига не са излизали пред избира
телите на предизборните конфере I 
цип и -не са взели по-дейпо учас
тие в предизборната дейност.

Освен това, бие в очи, че в 
града с оглед на числеността ма 
местните организации на Социа
листическия съюз, посещението че 
беше задоволително. Много мал
ко бяха посетителите от трудови
те колективи, въпреки че са чле: 
нозе на тези организации. В са
мите колективи пък малко работ
ници отсъствуват от събранията 
1гл профоргачнзацните. М Бални

която тази община съчип 
една избирателна колегия, а 

от Димп- 
Даниите 

предизборните кочфе- 
можаха докрай

(Продължение от 1 стр.) щипа, с
ява
останалите са предимно 

и околността.
на предизборните събрания граж
даните искаха избраните отборип- 
ци и ония, па конто не е изтекъл 
мандата повече да се ангажират м 
своята работа, повече да са 
жду избиратетите, и в скупщина
та да изразяват мнението кп из
бирателите, да им лре гасят всичко 
за работата на скупщината 
своя страна да бъдат мобнлизато 
ри във формирането на общинска
та политика. Затова на ко тферет- 
циите гражданите търсеха 
"оато са най-добри и ония, 
те отговорят на тези изисквания.

В тази община пс се поставя
повече

тровтрад 
говорят, че 
пенции все пак не 
да разбият'междите между села
та и общините и Да ни уверят, 

момент на дсмо-

ме-

че настоящият 
критическо развитие пз,-.лква 
отборници и народни представи
тели квалифицирани обще.тве ю- 
иолиткческн работници, без оглед

Слабокачественина картофи се 
продаваха 100 динара килограм, 
връзка праз лук

за
и ог

100 динара, 
венс-ц сухи чушки — 500—800 ди
нара, ябълки и круши трето

230—250 динара и яйца 
— 00 динара брой. На пазара ня
маше пито един килограм сирене 
или други млечни продукти и маз
нини. Една кола дърва, по-мал
ко от кубически метър се прода
ваха 9.000 динара

-.ЩЕ ХОДИМ ПРИ ДРАГИ 
СТАМЕНКОВИЧ . . .“ качеот коя избира-от кое село са или 

телна колегия. Защото и крнтерп- 
позволяват да -се вършаг

чип 
изби-

ствоония.
конто Случаят с тримата работ 

излиза вън от предприятието. Те 
пекат помощ от синдиката, къде 
то се оплакват при Митко Томов 
и в Общинската

НИМ !|
ите не

селата,междукомпромиси
е отборникът,

пат хора, способни да се справ
ят със задачите, -които поставя сто 

обществена реформа 
колегия.

но да сещевъпрос дали гражданите 
<е интересуват на избирането на 
народни представители или отбор- 
маци. Но се забелязва нещо дру
го. Само в Изатовди е предложе 1 

Болев Дол, в Пра-

скушцича мри 
Александър Леков, завеждащ тр\ 
ловите отношения.папската и 

в тяхната избирателна Магазинът за земеделски про
дукти в града също не е добре 
снабден, за да смекчи нуждата 
от такива продукти.

Не по-добро е -снабдяването и 
плодове. Въпреки че у 

нас са внесени големи количест
ва, в димитровградските магази
ни до миналата събота нямаше 
такива стоки.

— Въпреки това, — казва ра
ботникът Александър Кръстев — 
нашият въпрос не се разреши. Аз 
казах, че ще се оплакваме и при 
Драги Стаменкович 
ректорът ич върна на старите рл- 
ботнй места.

А къде е подкрепата на пчо- 
фсъюза в пведппиятието и работ
ниците в трудовата единица?

Б. Николов

забележка се отнася 
коятоДругата

Общинската скупщина.
своята работа.

гражданин от 
ча от Било. в Грапа са предло
жили един от Желюшя, а един 
от Бански дол на възможе I кан
дидат за отборник. В останалите 
гета е предлаган кандидат от съ-

до
За-.апредТеш! слабости ще се от- и тогава д е

с южнистра-шват.
Събранията избирате тите 

ще трябва да приемат кандидати
те на най-добрите.

Забелязва се, че и представите
лите и ония, на които изтича мат

па
Подобен е случаятЩОТО СрЛО.

н с възможните кандидати за нн- " 
родни представители. Само двама 
га предложенк от П,протека об- М II М
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АГОНИЯТА НА „7 ЮЛИ“а Повече от два месеца Димитров- пия „Словения",
'градското търговско 'Предприятие ши" от Обреновец
се бори с остра крива, от която, на „СедМ’Н юли“ и Вукелич — и
изглежда, 'Ин-ма да излезе цяло. сделката била договорена. „Сед-
Два месеца необмислени „Гергов- ми юли“ продава платното
ски работи" бяха достатъчни пред „Полопривредник" за 147 милио-
нршгтието да стигне до ръба па на динара, а той на „Седмн юли
пропастта. гуми и автомобилни части за око-

Завчера по телефона директо- ло 300 милиона динара. В града
рът па предприятието ни съобщи, се носеше слух, който не се
че заседава колегията по въпроси ричаше и от отговорните в пред
на кризата и че има изгледи да приятпето, че това били гуми пре-

велосинеди, които мио- 
щелн да се продадат 
печалби. Може би за- 

се бяха

„Польопривред 
директорът

рлд умишленото правене на 
сделки, които отслабват и иначе 
слабото предприятие.

Директорът «е е могъл без 
знание и решението па колектива 

дава генерално пълномощно 
на човек извън предприятието. 
Пе е могъл да открива предста
вителство и лагер в Моди сал, 
пито да назначава отговорници 
за топа представителство, или да 
прави сделки, които надвишават 
силите на предпрадтието. Той пи
то е зачитал самоунравителните 
органи, пито се е 'вслушвал в съ
ветите иа службата, в която ра
ботят и специалисти.

На първото договаряне на хо
ра от агенция „Словения", „Поло- 
приаредник", директора на „Сед- 

юли“ и Вукелич е бил пови- 
и счетоводителят Максимо-

СКЪПА НЕБРЕЖНОСТ на
да

Небрежност или непознаване па своите права из области 
на социалните осигуровки, псе едно — много -струват наши
та общност.

Мнозина граждани отиват -при лекар без здравната кни
жка. Лекарите ги приемат иа преглед, дори ги пращат в бол- 
ПНЦ1ГТС на лекуване а слсд това тези хората доживяват разми 
разкарвания. И то зарад това, че предварително не са у ре ле 
ни административните изисквания около заплащането за пре
биваването в болницата.

Голям брой хора, особено от -село, не познават своите 
права. Те не са запознати достатъчно колко трябва да пла
щат за дадена болест когато се лекуват. Всеки гледа дп се 
завърши работата, а след това лесно. ..

Не са малко н тези, конто те знаят, че щс платят н 
колко, 'но при тръгване -носят със себе си здравните -книжки. 
В болниците ги приемат защото „болестта не чака“, а слсд 
това ...

от-

се спаси нещо. Уверяваше ни, че 
лагеруваните стоки започнали дз 
се продават, че някои от послед
ните големи доставки са върнати 
на доставчика и ще се вземат мор 
ки по съдебен път да се върнат 
па предприятията голямо количе
ство -стоки, които по искане ма 
иеовластеио лице са доставяни на 
„Седми юли“.
; Ако тези, малко обнадеждващи, 
новини са достоверни, това може 
само да се отчете като удивлявз- 
що присъствие на духа у хората, 
които съзнават и каква трудна 
обстановка са поставили не само

димно за 
го бързо 
-при големи
това някои предприятия

доставки, конто никогаявили за 
няма да бъдат извършени.

После работите вървят стремо- 
сад е откритоглаво. В Пови 

представителство с началствуващ 
вукелич. Стоките Пристигат на ди 
митровградюката гара, постоят, по 
стоят и се връщат- обратно за Но- 
ви сад, където се лагеруват. Ву
келич има генерално пълномощно, 
от директора и въз основа на не
го сключва договори за нови до
ставки на стоки. И всяка достав
ка са пак гуми и авточасти, които 
не много се търсят на нашия па
зар. Една такава доставка бе при 
стигнала и та 16 януари, когато 
всекиму беше ясно, че с такъв гол 
ям лагер не може да не се изпад
не в опасна криза. Дали на Ву
келич не е било ясно това иди си 
е имал свои сметки и полза, не 
знаем, но едното с истина — Ву
келич е изиграл предприятието и
го е довел до фалит.______

Разбира се, пръв ’ сътрудник в 
това му е директорът на пред
приятието. Без да иска разреше
нието от колектива той дава пъл
номощно на Вукелич да прави 
сделки в името на предприятието. 
Заедно с него, след като са взели 

от „Полопривредник", те

ми
кан
вич. Когато поискал да се проучи 
първо кредитната способност иа 
предприятията партньори и тър
говските качества «а Вукелич, ди- 

освободил от засе-
Тезн дни общинският съд в Димитровград е получил 150 

заявления от Общинската скупщина против такива гражда
ни. Със съд се нрави опит да се уредят разноските около 
тяхното лекуване, Защото болниците в Пирот, Димитровград, 
Нищ и Зайечар след като отпускат такива граждани се об
ръщат към Общинската скупщина в Димитровград за нап- 
лащане на разноските. Сумата-, която се иска не е малка. За 
150 граждани се търсят 5.208,801 стари динари. И не само 
това. Таксите струват 238 540 динара, а да не взимаме пред
вид разкарването на тези хора до съда и болницата, работа
та на администрацията в общината и съда.

И -всичко това най-добре щс завърши ако веднага се на
мери кой щс заплати разноските. Обикновено решенията 
съда се обжалват, взима се решение за -изплащане и това 
двойно повече увеличава таксите така, че загубите около ле
куването та тези 150 граждани излизат 
милион стари динара!

В повечето случаи тази сума ще заплатят самите граж
дани. Защо тогава не се уреди въпроса преди да се влезне 
в болницата? Б. Николов

ректорът го 
данието.

Въпреки указанията на специа 
листите, директорът не е държал 
сметка за малките оборотни сред
ства, които не смеят да се бло
кират в големи лагери днес. Не 
се е вслушал и в -предупреждение 
то, че сега всяко предприятие ра
боти -предпазливо и то срещу пла
щане а «е срещу смяна на стоки, 
и проче и проче.

После, когато всичко тръпнало 
наопаки, и когато това не било 
тайна е търсена помощта на ко
лектива. Всъщност колективът 
прояви .разбирателство, но не е 
ли могло това да бъде още в 
началото, когато нещо е могло 
да се поправи?

своята трудова -организация но и 
снабдяването на населението в ко 
муиата.

Иначе е много мъчно да се вяр
ва, че работите щс се оправят.

Защо?
Бюлетинът за кризата ма „Сед- 

ми юли" от миналата седмица
показваше между другото и то 
на, че редица предприятия си тър 
сят своите пари, а „Седми юли" 

може да ги върне, тъй каго 
лежат в потърсени стоки.

„Братство" от Димитровград си 
иска 17 -милиона динара за дос
тавка на кожуси и други стоки. 
„Фабрад" — 9 милиона за брави, 
„Димитровград" — 102 милиона 
за платно. „Аутобанат" — 18 ми- 
лшона за возила, 
шести юли" от Скопие си иска 36 
милиона авансирани пари за до
ставка на гуми за велосипеди и 
към 50 милиона за доставени ав
томобилни части и гуми. „Седми 
юли" -през миналата седмица има 
ше на сметка -в банката не пове
че от 4 милиона динара, а стой
ността на стоките му в магази
ните на дребно не надвишаваше 
200 милиона динара. Банката бе 
отказала да поддържа кредита му 
за трайни оборотни средства.

С две думи казано — от черно
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не
по-толеми с един

ТЪРСИ СЕ ИЗХОД ОТ 
ПОЛОЖЕНИЕТО

„Двадесет иДИМИТРОВГРАДСКИ БРОЙКИ стоки
пак купуват автомобилни части и 

„26 юли" от Скопие и 
„Югобанат“. макар че 

се вижда, че тази стока мъчно се 
продава за пари, «о всеки пред- 

смя-на. А после крачките към 
фалита се ускоряват. Постоянно 
се пътува от Димитровград 
Нови сад. Умишлено или по гре- 

спогодбите -не се назначава 
«о много

У .
Просто не може да се вярва, 

че едно търговско предприятие 
може да -пропадне. Наистина има 
един такъв случай, може би един
ствен у нас, и ето сега и Димит
ровград, може би, ще доживее 
тази слава — да фалира негово
то търговско предприятие. Някол
ко «е добре обмислени търговски 
постъпки, едно фатално несъобраз 
яване на стопанисването и — 
фалит.

Сега обаче трябва да се пита
ме, какво после. Ако предприятие
то фалира, стига се до затрудне
ния, временни разбира се, в -снаб
дяването на населението, което 
никак не е виновно за това. Ня
кои постъпки, които бяха напра
вени от трудовия колектив, за да 
се осигури населението, още не 
са оканчани. Едно предприятие 
трябва да поеме грижата за ма
газините на дребно, но отговорът 
още се чакаше във вторник. Как
во ще бъде, ако не приемат, ма
кар че имаше уверяване, че всич
ко е готово? Ще има един застой 
в снабдяването, докато не се яви 
дгото предприятие.

То най-доволни бихме били. 
ако някак станеше така, че ..Сед
ми юли" да излезе от кризата, 
но всичко говори, че няма да е 
така. Дано се лъжем в твърде
нието си

Към края на 1958 година бру- 
топроизводството в Димитровград 
ска община възлизаше на 
480 000 000 динара, при което на 
Селското стопанство се 
70 «а сто от общата продукция.

тази година стойността на про
дукцията

-гуми от 
возила ог

година националният доход 
глава от населението -възлизаше 
на_217 000 стари динара, т.е. зна
чително повече отколкото в пове- 
ленно общини в Нишка околия.

Преценява се, че потенциални
те възможностите са значително 
по-големн и в промишлеността и 
в селското стопанство. Селскосто
панските мощности скриват голе
ми неизползавни ресурси, а про
мишлените не се нзпълзват док
рай. По-нататъшннят успех зави
си от борбата за използване на 
съществуващите мощности, от ор
ганизирана. професионална гчоно- 
мнчна п производителна работа.

М. Б

на

лага
пада към до

В шка в
мястото за доставка, 
вагони пътуват до Димитровград, 
а после на разноски на „Седми 
юли" тръгват за Нови сад. При 
разтоварването се установяват де
фицити и прочее.

Сега -на Вукелич е отнето пъл- 
Вукелич не е вече 

е късно.

е запланувано да въз
лезе на около 9 милиарди дина
ра. От това реалир,нзкрането 
индустриалните изделия ще въз
лезе н селското стопанство в об
щественият сектор на около 7 ми
лиарди н 400 милиона стари ди
нара. Останалото ще се осъщест
ви от индивидуалното производ
ство в селското -стопанство и за
наятчийството'. Към -края на 1960

на по-черно.

ФАМОЗНИЯТ ВУКЕЛИЧ И
САМОНАДЕЯНИЯТ
ДИРЕКТОР номощното.

пълномощник, но сега 
Предприятието е вързаноВсъщност, какво е ставало, за 

да се стигне до това дередже. 
Гумарата имала платно. „Сед 

юли“ -го взел за продажба 
Съ-бралн се представители на аген

здра
вата.

ДУМАТА НА 
УПРАВЛЯВАНЕТО И 
СПЕЦИАЛИСТИТЕ НЕ Е 
СЛУШАНА

МИ

БОСИЛЕГРАД
Беседвахме с председателя на 

събра-ннето на трудовия колектив 
в „Седми юли“ и с главния сче
товодител на предприятието, как 
се е стигнало до тия последствия. 
И единият, и другият заявиха, че 
вината носят първо директорът и 
Вукелич. Директорът, че не се е 
допитвал с органите.-на управля
ването и службата, а Вукелич за-

Нов средносрочен план
в обществения сектор има само 
17 хектара. Към обществения сек
тор се числят п няколоко десети
на хектара с овошки, 
преди няколко години. Въз основа 
на тия площи в края на средно- 
срочен ия план Боснле-градско ше 
произвежда около 99 вагона ово
шки. На събранията иа избира
телите и на неотдавна състоялия

В Босилеград приключват ра
зискванията по проекта на плама 

стопанското развитие в общи- 
1967—1970 година. В прое

се търси отчет какво е проведено 
в дело.

В разискванията -на разширено
то заседание на ръководствата 
на обществено-политическите ор
ганизации се изтъкна, че съще
ствуват големи тру.т.ссг ! ггм из
готвянето па проекта, защото тру 
ловите организации в -комуната" 
бав-ят доставянето на ила ювете

М. Н. Нейков

на
засаденината от

кта се предвижда съвкупният про
дукт да расте в размер от 10,6 на 
сто, общественият продукт 12 и 

14 на сто.

нови гори
националния доход с 
Националният доход на глава от Горачнте обаче несамоса зале

сили 105 ха голини. Същевремен 
но те отгледаха т-е. очистиха 13 
ха идавозасаднн гори и подготви
ха пад 30 хектара за залесяване.

Миналата .година гораните заса 
днха скодо 300 хиляди борови 
дървчета, 110 хиляди акациеви, Ю 
хиляди смърчови и тая 2 хиляди 
тополови дръвчета. Или За за
саждането -ма всички дръвчета 
те са дали над девет хиляди тру 
додин. а стойността «а извърше 
пата работа възлиза на -над 125 

..хиляди нови динара.
Новите гори в Босилеградско 

се -считат да фабрики в тся край. 
Успехите, които ежегодно се бе-

Голетни наред босилеградскнят 
планински -район -мени сз-оя лик. 
Преди изцяло обраснало с гъсти 
гори, то днес в района има тта-д 
т-ве хиляди хектара голини и 
ерозивни местности, а от 16-те 
хиляди хектара, колкотс -има 
лотос, — 12 хиляди хектара са на 
път -към цзчезва-не. От своя стра 
иа, това унищожаване на горите, 
зарад обеднените условия в сел
скостопанското производство, раз 
питието на съобщенията и туриз
ма, кара хората от тоя -край маср 
ва да мигрират към -вътрешността 
на страната, защот0 не виждат

населението значи от сегашните 
850 нови ди-500 ще нарасне на 

на глава
се пленум на Общинския отбор 
на Социалистическия съюз

си в Общинската скупщина. Из
несените досега забележки 
ложення ще бъдат взети 
манне от общинските

от населениетонара
през 1970 година.

Малко, внимание обаче се обръ
ща на развоя ша минното дело, 
защото още се изследват рудните 
залежи в комуната.

про
ектът претърпя сериозни крнтцкн. 
Изтъкна се, че някои предвижда
ния са нереални. Има се предвид

и пред 
под внн- 
службм.

След приключването на разисква
нията Общинската -скупщинадосегашната практика в съставя

нето и приемането на обществе
ните планове, без. след това да

щс
внесе нужните изменения.

Ст. Станков
Централно място в проектопла

на на стопанското развитие 
дава на овощарството и живот
новъдството Разчита се. преди всп 
чко, на пнтензнвпране на тези ор 
расли «а частния сектор. Място
то та земеделските коопераации 
в сред-ноорочния план обече не с 
определено! 
сред-носрочния пла-н се очаква по
добрение и интензивиране на жи
вотновъдството. Броят на говеда
та н овцете ще се увеличи с б 
на сто, на свинете с 7 на сто го
дишно.

В Босилеградско днес има към 
777 хектара овощни градини, пре
димно частна собственост, докато

се

перспективно! условия, конто да 
обещават -по-добър.

Движението на
МЕЖДУ ДВЕ СМЕНИ - 

ПРЕДИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ младите гера 
■пък ежего- 

1мо изскубват по|Д ноктите на
в Босилгерадскони

.тежат не замайват никого. Мла
дите горанн повече -говорят 
трудностите, а те «д-ват почти от
всякъде

ерозията землището и го превър 
шат в млади борови, акациеви и 
други гори. През изминалата 
1966 година зад тях

През годините на Годишната' профсъюзна конфе
ренция в димитровградската кон
фекция „Свобода" се проведе 
край .машините. Между две смени.

След разискванията за произ
водството на предприятието в но
вите условия, необходимостта от 
модернизиране на предприятието 
и определянето на критериите за 
избиране на представители над

150 членове
ганизацпя

зана тази трудова ор- 
пзд| -гнаха кандида

турите за един възможен канди
дат за представител в стопанскага

недостиг на работна 
сила, саден материал, единство 
в акцията и пр. Всички тези про 
блемн обаче то-обстойно ще бъ 
дат разгледаши на общинската 
конференция на гораните от Бо- 
силепрадско, кеято е насрочена 
■за 19 -февруари таз-и година.

е изникнал 
нгз зелен пояс-гори от над 105 
хектара 'площи. За младите гора 
ни тоя успех те е изключителен, 
с оглед на това, че върху залее

н един за органнзацначо-полнт.м- 
ческата камара в републиканската 
скупщина.

Конференцията завърши и ма
шините запяха отново.

ява-не на -голините се -работи още 
от освобождението. така че това 
е още една халка в общата вери 
га нл техния успех.М. Б. Инж. Минко Якимов
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БРАТСТВО

НАШИ РЕСЕНСЕ Л А

Село Ресен се намира югоизто
чно от Босилеград, близо до юго- 

бълсарската

Според останки, 
рат в пределите на селото, може 
да се заключи, че в миналото тук 
са расли буйни гори, об,итавани 
от най-различни животни и птици, 
известни на флората и фауната 
на Балканите. Може би 
то название на селото ■
— идва оттам. Именно горите са 
били обгати с леска,

костта .Пресвета“, а другата в 
„Кляш". В „Калуджерско усое“ 
пък имало манастир с много ка
лугери, които били добри живот
новъди. На празника „св. Трои 
цз“ в „Пресвета“ се правел съ
бор. И на такъв един събор било 
направено голямо хоро. На танеца 
играл „силен българин", 
момък, но дошли турци и не им 
било драго, че хората са весели. 
Един турчин опитал да вземе та
неца, но момъкът не му дал. Ста
нало сбиваче. т\'пчннът 
пищов „кремъклия" 
но той го изпреварил, отнел му 
опъжнето и убил нападателя. Тур 
цнте обаче сн отмъстили жестоко. 
Зарад убития турчин „турили вси
чко под нож", запалили черквите 
и махалите и така запустяло се
лището.

Колко време не е имало живот 
тук, не се знае. Предполага се, 
че преди около 400 години хора
та пак са заселили тия места. От 
стари хора узнаваме, че „Степано-' 
ва“ махала била заселена от хо
ра, конто бяталн от Македония, 
„Влаинска" махала заселили хора 
от Радомирско, а „Шейнова“ — 
кюстендилци.

които се нами-
хланско
Почвата е камениста, без много 
вода, защотб ерозията е била 
безмилостна към това село.

В далечното минало по-голяма 
част от селската мера е била 
дъно на голямо ез-езо което съ
що много отдавна се изляло през 
Драговищица и Струма в Егейско 
го море. След изливането остана-

гра <• "'а.

и само 
Ресен

личен
а тя с реси..

ли множество пластове и закръ
глени хълмозе от дребен разноц
ветен пясък и чакъл, който сега 
се разлага от ветровете и дъжда 

коритото на Драговн-

вд мг ' а.т
на момъка.

Ресен„Степанова махала ви пълни 
щипа.

В местността Рошиш се нами
ра ума, смесена е в ъгли ща от бо
рово дърво.

наформени горски 'насаждения 
500 декара площ.

Всъщност, ако 
деще, трябва да продължи със 
залесяването. Но не само това, 
производството също трябва да 
бъде приспособено към създали
те се

Въпреки ерозията има усло- 
изкуственн 

пасища, «о нищо не се 
Нещо по-засилено е 
Сега вече има

ма.
вия да се направят Ресен нека бъ-лнвади и
предприема, 
овощарство, 
декара млади овощни 
Също така значителни са успехи- 

залесяването. През 1911 
били залесени 50 дека-

,1А СТАРИНИТЕ И МИННОТО 
ДЕЛО

100
градини.

климатически и теренни ус-В околността на селото ,има сле
ди, които 
силно разпито рудннчарство в то 
зи край, вероятно по време на 
римляните н турското владичест
во. Останали са и легенди, че ня
кога в околността имало седемде
сет забоя, от които е копана руда 
и изпирано злато. Казва се също. 
че от местността „Стари кладе
нец“ до споменатите находища н- 
мало тунел и че водата била дове 
ждана от източните височини на 
Мялевска планина по специални 
вади през местностите „Славче“. 
„Рудина“ и др., за да стигне до 
село Ресен при „Граднннще“.

Легендите казват, че Ресен ня
кога е бил градче — твърдина, а 
селището се намирало при сегаш
ното училище. То било заградено 
и имало само една порта. В ме
стността „Мъгурка“
»ръх, казват, имало ветрена мел
ница, а днес самото място носи 
такова название.

Днес все още се забелязват 
останки от някогашното рудничар 
ство. Някои забои са все още дъл 
боки до 50 метра, забелязват се 
стени н останки от тухли. Според 
легендата тук старица е „люляла 
70 люлки“, докато жените и мъ
жете работили в мините „до за- 
иън“.

те н по 
година са 
ра, а

ловия и към нуждите на човека.
Стоян ЕВТИМОВ

свиделетелствуват за

след освобождението са о-

в звонско

Слаба осведоменост 

на гражданите
Дядо Мите Влаинскн

СЕЛОТО ПАК НАМАЛЯВА
Боровете изглежда са преоблада
вали в местността. По Долищата Данни за жителите на Ресен от 

1907 година показват, че тук е 
имало 87 къщи, че хората са гле
дали 2.408 овце и 157 кози. По-

показ-

и потоците се намират остатъци 
от борина и сега. В местността 
„Търсйе“ в брега «а едни дол, на 
дълбочина 6 метра, съм намирал
н овъглени лешници. Дядо М-нте сетнешните преброявания 
Вланнски ми е разказвал, че ня- ват, че селото още тогава започ- 
кой си дядо Постол секъл леско
ви пръти, „мазни като смоци", и 
от тях направил хамбар за зър
нени храни, който изтраял 60 го
дини

Безспорно, вината, че. осведоме
на гражданите е слаба.С изключение на село Пресека, 

гражданите от Звонско не се ос
ведомяват достатъчно. Практика
та на информации, която преди 
година-две бе широко прилагана 
— днес я няма изобщо. В някои 
от селищата гражданите по най- 
актуалните въпроси се осведомя
ват чрез малкия брой ежедневни 
н седмични вестници, радиоапара
ти, а в други п това няма. Час
тичното осведомяване за събития
та у нас н в света довежда хора
та погрешно да тълкуват нещата.

Твърдението, че не съществува 
интерес е .неточно. Интерес сред 
гражданите съществува. Така, на
пример, в Ракита гражданите се 
спират в дюкянчето на Георги 
Гюров, местен шивач, разискват, 
дори остават до късно през нощта. 
Тук, както и в Звонцн, може. да 
се обезпечи обществено помеще
ние, обаче няма кой да предприе
ме това.

ността
преди всичко е в ръководствата 
на организациите .на ССР.Н, СК 
и младежта. Но н просветните 
работници, трябва да бъдат по- 
активни по този въпрос. Има о- 
баче случаи преподаватели да не 
са абонати

нало да намалява. През 1911 го
дина имало 2.206 овце и 7 кози. 
За 60 години 94 семейства напус
нали Ресен, а няколко махали за
пуснали отново („Попов връх").

на самия

нито и а един весг- 
диевен. или седмичник, У-мик

чителите «е трябва да забравят, 
че трябва не само да възпитават 
подрастващите поколения, но и 
да помагат, осведомяват н по- 
старите, защото и това е един 
внд възпитание.

КАК Е ЗАПУСТЯЛ НЯГОШНИ- 
ЯТ РЕСЕН?

Сега Ресен има 68 къщи е око
ло 365 жители, обитаващи осем 
махали. Домовете са белосани, 
скромно обезаведени н чисти, а 
хората гостоприемни и сърдечни. 
За училището сн полагат големи 
грижи, но младежта не остава 
тук, и селото старее и умира. 
През .последните години в селско
стопанското производство е внед
рена още една култура — тютю
нът, от която хората имат по- 
големн приходи, отколкото от дру 
гите култури. Животновъдството 
е стара традиция, обаче ерозиите 
не позволяват да се увеличава бро 
ят «а добитъка. Главната храна 
за добитъка е лнстниковата шу-

Еедна легенда ни разказва за 
това, как някогашното селище би
ло превърнато в пепел.шце. При 
идването на турците Ресен имал 
две черкви. Едната била в мест-

К. Гюров

ГРИПЪТ
СТИХВАНА ЗДРАВНИ ТЕМИ

УСЛОЖНЕНИЯТА ОТ ГРИПА Здравният бюлетин за Димит
ровградската комуна от завчера 
гласи: Грипът стихва в града и 
няма опасност да получи разме 
ри на епидемия“:

След първите пристъпи от Пре 
дн .петнадесетина дни в
имаше значително число 
от тая болест, обаче с времето 
броят им 'намаля. Сега все по- 
малко хора идват да търсят, ле
карска помощ среше тази 
лест.

Всъщност .грипът се разви по- 
значително само в града, гаероят 
но поради честите 'контакти е НР 
България, където -владее епиде
мия. Иначе районите ида комуна 
та не са чувствително засегна
ти. въпреки слуховете за грипна 
епидемия Във Висок 
спооед изявление ча управителя 
ма здравния дом, въпреки тхр.иказ 
ките за 400 болни има само някел 
к-о случая на заболяване, дока
то останалите, конто са 
помощ страдат ст хронически -за 
бслявання на днхтел-кнте пътйщ 
или. от обикновена .простуда.

В район та Пог.дново също. ня 
ма заболязакия и не се очаква 
болестта да вземе особени .разме

Незав-н-снмо от протичането си гр.ипът нерядко дава .различни 
по тежест у-сложення. от конто почти винаги зависи изходът на 
заболяването. Тези усложнения засягат преди всичко децата и хо
рата в напреднала възраст. Най-често се поразява дихателната 
система — леки трахеята и бронхити.

ПРИ КЪРМАЧЕТАТА опасно усложенне е капилярният брон-
обхваща най-малките брон

ирала
болни

ПО СЛЕДИТЕ НА ЧОВЕШКИТЕ НЕПРАВДИНИ
хит, при който възпалителният процес 
хии. Той се появява остро, внезапно с учестено дишане, посиняване 
и отпуснатост. Децата изпадат в извънредно тежко състояние, ма-

устаяовяват тежки оелодробни измения.
бо-Вместо признание—

НЕЧОВЕШКО ОТНОШЕНИЕ
кар че мри преглед не се

НАЙ-ТЕЖКОТО УСЛОЖЕНИЕ от грипа е пневмонията. Тя
заболяването и дълго времесъсможе да се явн едновременно 

високата температура не спада -или се .покачва след настъпване 
един безтем пера турен период. Едновременно с това се ъгемлъаI 
кащлицата, дишането се учестява и затруднява. пер.яд 
се .появяват бодежи в гръдния кош и задухиалият има храчю, 
понякога примесени с кръвни жилки, устните му, носът, ноктите 
други части на тялото посиняват. Състоянието му рязко се влоша
ва. Той става” неспокоен, напрегнат, унесен и бълнува. Характерно 
за грипните пневмонии е, че имат пълзящ характер, като в кратко 
време обхващат единия или двата бели дроба. Това съвсем затруд- 

дншансто на болния и обременява сърдечно-съдовата си-

Тъжна е историята на бай Ста- 
ГТетков от Звонско. Дори, ко- 

я разправя сълзите му

зачитат удостоверенията на спе
циалистите му отрязват, че е спо
собен за пълно работно време 

вентилатор и

поя 
гато ви

бликат. Към двадесет годн- 
бай Станоя Петков е работил 

„Нова. Ерма“. Бил е едни 
най-добрите работници, но 

„Спече-

като куриер, при 
под. В нашата страна трудът се 
уважава. Има бюрокрации и има 
Комисии, конто зарад лошото съ-

сами например,
нн
в мина 
между
не спечелил много пари.

“ нещо друго — разяждащата 
рудничари професионална 
„силикоза“. И то

нява
стема. стояние в учреждението си — не 

зачитат тоя труд. Не признават 
дори пи руднпчарокага работа. Ни 
силикоза от трета степен!

По-нататък пътя на бай Станоя 
се движи от едно до -друго пред
приятие, където му дават отго 
вор, че нямат такива работни ме
ста. Когато изчерпил списъка им. 
сега решава да се жали на вто
ростепенни органи. И да търси 
своето право.

Но. най-тъжното за • бай Ста
ноя са ония думи, че той изял

именно 
хляб бе слезъл 

К. Гюров

Усложненията на сърдечно-съдовата система засягат предимно 
по-възрастните болни и се срещат при токсични форми на грип. То
ксичният миокардит (увреждания на сърдечния мускул, които мо- 

доведат до тежки невъзвратими промени) се проявява със 
смущения в сърдечния ритъм — учестяване, прекачання, тежест в 
сърдечната област, промени в кръвното налягане и др.

В острия период на грипа се наблюдават изменения от страна
забавен пулс, ниско кръвно

търсачЛИЛ
много 
болест 
та степен.

тре-
агат да

отдавна, 
„отдавна“ 

тъй далече. Но,когато

закритаМината
Може би за някои това 
•не изглежда 
сн немощен, безсилен, а без ра
бота, когато трябва да набавиш

е

на -вегетативната нервна система
налягане, п др.

Чести са усложненията и -на централната нервна система под 
форма на менингит (възпаление на мозъчните ципи) и енцефали
ти) възпаление на мозъчното вещество), които се проявяват с 
гравоболие, повръщане, гърчове, загуба на съзнание н пр. Зася
ганията на периферната нервна система се проявяват под формата 
на невралгия, неврити, радикулнтн и др. Понякога се наблюдават 

слуховия нерв. лабиринтите (смущение на равнове
сието), .възпаление на ушите синузити и др. Усложенията на очите 
се подвиват с възпаление на конюнктнвнте, ириса, кръвоизливи в 
ретината и др.

Ясно е, че почти всички органи п системи в човешкия органи
зъм могат да бъдат засегнати от грипните усложнения. Прибавен 
към друго страдание, грипът утежнява развитието на заболяване
то и създава условия за поява на неприсъщи усложнения или за 
активиране на стихнал вече болестен процес. Затова трябва да 
бъдем много внимателни и да предпазваме от заболяване децата, 
старците й хорйта, конто страдат от различни хронични болести: 
сърдечно-съдови, бъбречни, чернодробни и др., защото в такъв слу
чай грипът може да дойеде до тежки, невъзвратими и често пъти

Д-р Ж. Кънева

ри.
Изтъква се. че за тева допри

насят мразовитмте дни и трудно 
то съобщаване на районите с о ра 
да. поради непроходимите пъти
ща.

толкова удостоверения, че не сн 
способен за работа — тогава тм 
се струва, че с много отдавна. А 
бай Станоя има удостоверение от 
Института по медицината на тру
да в СРС, че сн е „заработил“ 
силикоза трета степен. И специа
листи лекари потвърждават съ
щото.

възпаление на
чужди средства. Та нали Ваксина .още не е намерена. Как 

топни съобщиха ще се предприе
мат мерки тя да бъде доставена 
от Загреб, където, -според печа- 
та, нмалс достатъчно ваксина. 
Предприятията още са затНере- 
севанн да ваксинират работннци- 

тъй като пнидо не гарантира.

за своето парче 
в мината?

ИЗПРАВКА
Но, когато се отнася до първо- 

комненя В „Братство“ бр. 273 бяхме на
писали, че Босилеград има хи
рург. Понеже последният хирург 
напусна Босилеград още през ок
томври 1966 година, то умоляваме 
читателите да ни извинят за гре
шката.

степенната инвалидна 
прн Комуналния завод в Ниш за 
установяване на пеення, без прег
лед му отговарят с обида: такнв.1 
като тебе изядоха средствата на 
социалното осигуряване. И без да

те,
че епндмнпта «яма да се развие, п 
следващите месеци, когато се 
очакват по-топли дни.фатални последици.

м. н. н.
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Др. IIсиропи ч обходи цидата п > 
лншо игротягаии сс до подножие
то на соло Берели що па Д1.ЛМСИ- 
ии около А км. Долината тгод Бе- 
1>шлща иаточташе 'блатото „Бе 
ропач-ко езер-о" дълго около по- 
.чо-аин )снло.метТ(.р, широко около 
50--60 метра н дълбоко I—2 мет
ра, сега напълно -покрито (- побо
ла кора лед.

Пролети го време, когато окол- 
неят снеговете от разклоненията 
на Влашка планина и Дрепомя 
глдаа, калето и пре време на по
ройни летни дъждове водите на 
„Бсроввчкото езеро“ зе .изливат 
и текат лирсз „Влашко лнваг’е'‘. 
Ако ле ги поеме и погълне „щуца 
лото“ „Локва" (при поятата ..Ко
шути ца" (намиращо се на среда
та на „Влашко липаг*е"), вълните 
продължават до попора „Пещери 
ца“ .и изчезват и пето.

Оледон атол но, сл я и ата 
„Влашко' ли-ваг’е"

■ лв^Л^^ЯиоАона

УЧЕНИЧЕСКА САМОДЕЙНОСТ 

В БОСИЛЕГРАД
Драмската секция има 54 

на. Тя подготви и представи др* 
мата

Краят на първото полугодие в 
босилеградската гимназия, освен 
за равносметка в успеха, послу
жи и за равносметка «а учениче
ската самодейност. Става 
за дейността на секциите и гру
пите, които младежкият комитет 
п училището и членовете на мла
дежката организация оформиха в 
началото на учебната година.

Обща оценка е, че ученическа
та самодейност бе богата, макар

яд».

свекърва“„Зла
представления — за ученици * гра 
ждани. С иея гостува и в Тлъ- 
мино. Успех забележи и секцията 
на младите биолози, наброявала 
120 ученика и секцията «а млади
те математици. Те устроиха пове
че сказки из областта на биолог-ъ 

и математиката. Също така

две

думаНаучни изследвания гш долината на Ерма

ПОДВИГЪТ НА СТУДЕН
ТА МИКА БАКИЧ ята

и футболната група постигна за
виден успех, особено през хуба
вите есенни ди.и, когато всяка не
деля устройвате футболпи срещи

Лошота

долинл 
фактически

че към края на първото полуго
дие отслабна. От осем секции и 

бяха създадени,

гюле.ка1рсто‘ВОпре|;!)ста1вчмша 
твърде (продълговато, дбсега пе

ене ци ал п ата л и те $ ату 
ра. В източните «раища на IIВ 
Сърбин са познати само още две

Хомоли

В четвърта*, 19 т.м., главната 
цел па ептелеозознте беше да уя- 
паят цгма ли промени в -пещерата 
от тесенижнето им през август 
1966 г. Групата пак дойде до 
подземното езеро, от задния 
край на юоето допираше необик
новен шум. За да не губят щ-рсмс 
едни започнаха да измерват дъл
жината на (подземчгия канал. По- 
хараторн-ите дялоше получиха име 
на. Така, извънредно красивата 
колонада сталпмнти беше паз-ова- 
иа „7-те мъдреци'', друпи два 
стълба с варовикови драперии по 
лучнха името з,Арка на лгобова- 
та”. Едно то бнпрошзте ,прошаре
ния където във идьлбпатнните бе 
ше се чга-съ-б-раша .вода от :ка-пчузн 
спелелодате нарекоха „Тръпеза- 
рня“, а друго нроши-ренне на 
лъкатушестня 'пещерен канал „За 
ла на тишината“, В „Трънезаои- 
ята", шонеже имаше вода, момче 
тата обядваха, а „Залата на тишн 
ната“ получи 'името си поради то 
ва, че от тавана й висеха парче 
та скали готови и при -най-щшюж 
ння шум да се срутят.

Утре ден дружината се .разде
ли на две групи. Едната, начело 
с др. Иов-ан Петравнч трътна да 
разузнае околността на „Ветрена 
дупка“ към гело Беровица, Вто
рата прупа, начело с Петър Ба- 
кич (в нея бяха и Жслнай, Мнка, 
Братко, Радойко, Шиля, Дегкис 
и Вукмал) нмаше за задача от 
една страна да продължи измер
ванията и уточни вътрешното опч 
санне на пещерата, а,от друга да 
опита 'да преодолее подземното 
езеро и да узнае какво се намира 
зад него.

Какт0 е вече -пс-знато входът 
на „Вечерна дупки“ се отваря 
.малка .ровипка разположена I «м 
над влаижото угеилище, около 
100 м височина над равнището 
на Ерма. От този вход продъл
жава иго ля е мен канал в утровиетр 
на баира „Мали въ>р“. Поройните 
ручеи, които текоха 1955 и 1956 
година през „Ветерна дупка“ да-

наха оснозашие да сс заключи, чс 
пдащката пещера е фактически 
фосшито корито на подземна ре
ка, което с било п постоянно дей
ствие, когато долината на Ерма 
е била 100 м по-висока. Понеже 
сега Ерма е по-дълбоко врязана 
в долината си някогашния подзе 
мен .ручей се е също спуснал по- 
ниско в нови 'незнайни пътища 
под почвата.

Нр ако всичко 
тогавза уместно 
(н другият вход на „Ветрена дум 
-ка“, там където водата е потъ
вала н изчезвала в утробието па 
„Мали вър“.

Предложението -па др. Петро
ви, ч за съществуването на в-пор 
вход сс ока: в а 'напълно вярно. 
От Другата, западна, страна на 
„Мали вър“ пред групата на да 
Петровнч -се откри чудесната сля 
па долина „Влашко Лгиваг’е" оше 
пес,писана в науката. Ученият бе
ше възхитен.

и спортни състезания, 
време напоследък пасивизира ней
ната дейност, но безпорно с ху
бавите пролетни дни отново ще

групи, колкото 
само половината от тях може да

отвея но .а

се похвали е ботата дейност, до- 
като другата половина само жи- 
вуркаше.

На първо място е музикалната 
секция, съставляваща се от му
зикални изпълнители и група из
пълнители ла народни и забавни 
мелодии. Музикалният състав има 
четирима акордеоннети, двама ки
таристи, един тамбурист. Художе
ствен ръководител на тази сек
ция е Зоран Такев — преподава- 

живоппс. Тази секция се

такива' .полета — едно в
второ а Забърднето (к Ф 

стеното Од<>1 опеко поле). <
сс активизираето н Трябва да кажем, че в начало- 
го Ученическият университет съ
що бе деен. Но сякаш чакаше са
мо думи на похвала, така че щом 
го похвалиха прекъсна с работа.

Да се надяваме, че във второто 
полугодие всички -секции и групи 
щс- се активизират повече и че и- 
края на учебната година ще 
четем мпо.-о повече успехи и ре
зултати

П,С) същото (време щурмоиа- 
гоупа .на Петър Вакпч -напра

ни същински .подвиг (Но не е ли 
всяка крачка па тия младежи, ко 
ит„ |Дерзиат царството н-а Цер-бер 
подвиг?) Групата без пречки 
стигна до (подземното езеро. Свет 
липата ца карбитннте ламбп 
пемпгваше да се съзре, че » дале
чината та'Ва'нът на пещерата се 
спускаше до самата повръхност 
на езерото. Какво има по-натам 
не се виждаше.

Смелчакът Мнка Баноич беше 
определен да сь-владее езерото. 
Надуха малка гумена лодка и за 
нея прикрепиха здраво тънко 
найлоново въже. Мнка снема гдре 
хи те си 'йа не. му тежат ако 
наложи да плува. Остава само

I а
това е в-рио, 

е да се потърси

от-П01

тел по
представи -на гражданите от Бо
силеград, а съвместно с драмска
та секция гостува в Тлъмино.

Антон Борисов II кл 
Босилеград

И к ме морнам— И да не -мм бехте казали — 
обърне се Др. Пепрсаич към при 
друокаващите го влашани ПЕТЪР ВИДЕНОВчс

гогука има попов сам гцях да 
открия. Ето, но тия д-юЛоещн се 
кл,опрел на дива леска, залепени 
на канарата, върху конто се е 
хванало (инье. А-псолютно 
сигурен, че тия заледени 
се клатят от стружката топъл въз 
дух, който идва от подземието, 
1 ледът се хваща .поради това, 
че навън е температура от мтнус 
20 грасгу-са. В .пещерата темпева- 
тупата е плюс 13 градуса.

Долината „Влашко лива-Це" за 
аръшаваше г фуниевидна вдъл- 
б-н-атина, ,з пълното 
откриваха грамада стени. Между 

блокс-ве се откриваше

се .
в

Николов, в от името на местната 
организация -на Съюоа на бой
ните -с-е. раздели Рангел Каменов 
И в двете слова на Петър Виде-

спррт|ф.гащета, взима .ръчна дам. 
ба и тръпва р неизвестността Ле
жейки ® дъното н-а лодката, коя
то буквално .гребе надвисналите

съм
•клони

нов се отдаде чест и признание 
за заслугите му във войната и 
следвоенните години.

Петър Виденов е роден 
1915>.год...Участвувал е в освобож 
дението на Ниш, в битките при По 

Прищина, Нови Пазар. 
Бело поле по посока

скала-!, -Мнка успява да (преплува 
езерото дълго около 40—40 мет
ра. По -средата с-и източеното сте 
ро (Прав!н остър завой, така 
М-ика е скрит от другарите си не 
гам.о от дълбоките води на езеро 
то, но и от острия завой.

изненада

презчс
па която сс

ка,мените 
зловещата тъмна цепнатина „Пе- 
щерица“. За нея по-оа-нишите из 
следователи не са знаели.

Естествено, че по,и тева откри-

дуево,
Сйепица, 
към Вишеград. В борбата за ос
вобождение ,на З-вориик като ко
мандир на подделение бива теж
ко ранен.

в
Първата очакващо 

тамсмелия момък отвъд е, че
пълла тишина. Не саме.владее

че не чува вече гласовете -на свои 
те -другари, но изчезва ц страхот

ти-е се -налагаха нови задачи: лъо 
но, да се открие до каква дълбо
чина .-допира „Пешерица“, второ, 
да се докаже и тамери в.ръ?ка 
измежду „Пещерица-- и „Ветрена 
луа-ка“.

На 18 януари т.г. в Белград по
чина Петър Виденов от с. Жел- 
юша, член на Съюза на бойците 
и на Съюза на военните инвали
ди. На погребениието му, 
граждани на Желюша, присъст- 
оуваха група от седем души на 
местната организация на Съюза 
на бойците и трима души от Съ
юза на военните нвалндн. 
изнасянето на тленните му остан
ки от къщата от името на мест
ната организация «а ССРН над
гробно

но буботене, което създаваше ал 
и.зията на подземен водопад. Са- След освобождението .дейно ра

боти и се намира в ръководства 
на обществено-политическите ор
ганизации. в Съюза на бойните, 
Съюза ,на -военните инвалиди.

С преданния си труд, честност,, 
упоритост н всеотдзйност еа об
щото дело Петър Виденов се пол
зва с уважение между гражда
ните и съратниците сн

мичъх и .почти гол, омаян от въл 
н ебиите и необикновени феномен* 
Мяка продължава яо сухо 
50—60 метра н -се връща назад.

-Същия деи, късно през нещата 
нъ:в влашкото училите спе.пеоло 

.разговор.

освен
еще

Запксаио в Звонии
ПрнСледващият, моля олишеп;:ите водиха 

Впечателеннпта и от шовръхност. 
та и от подземшето едно ст др-г» 
бяха по-интересни

в а а

и по-шеобикуправителят на Здравния център 
Воя Кръстим в Бабушница (днес 
беше негов ред) прегледа най- 
болн.ите, а сетне ме прие. Интере
сувах се как са успели да орга
низират обслужването на здоав- 
,ннте станции в района на Бабуш- 
ц.ишко, когато броят на лекарите 
не е голям.

Хората от Звонско -най-много 
ее страхуваха в зимните дни да 
не останат без лекар. Страхът им 
бе оправдан — лекарят ги напус
на именно когато лошото време

произнесе Генкослово
потен и.

По предложение на Др. Иозан 
1 !егрсвич групата реш-^. утре ден 
да се съсредоточи върху овдцдя- 
Му страна, от към „Пещерица", 
Целта беше ако -бъде -възмоисис 
да се.допре до езерото од другата 
му сатрапа, .от към „Пещерица“. 
на която .страна беше стъпила е- 
дипетвеио ногата .на студента Ми 
кл Вакпч.

(В следващия б-рой: Колко е 
хълбока „Пещарнца“? Съществу
ва ли подземна връзка измеж.ду 
„Ветрена дупка* и „Пещеонцч"?,

СПАС СОТИРОВ

СПОМЕН ЗА НАШИЯ АННОоткъсна повече селища и когато 
пътищата.фъртуните заснпаха 

По това време и Автомобилното 
транспортно предприятие в Пирот 
се отказа от рейса за Звонци.

Хората от Звонско обаче не от- 
помощ. Ма.

(АНГЕЛ СОКОЛОВ)
Не един иди дава дена — шест месеци ще изминат на ” 

февруари от деня, когато изгубихме нашия Аджо, но скръб
та, за него не намалява.

Не само неговите най-близки роднини, но и приятелите 
му и другарите му, неговите учепици, нишките улици и во
дите на Височица, Нишава и Ерма, дълго и дълго ще жал
еят привършения син и влюбен родолюбец.

Аджо загина като същински борец, предан труженик. 
За съжаление неговото голямо безстрашие не можа да на- 
делее разсърденото небе, което тоя път стори голяма греш
ка и очебийна неправда. Тъкмо това събитие открива в си
яйна светлина величината и благородието на Аджината ду
ша, коят* до кокчината му може би и не съзнавахме на
пълно-

— Главното е в единната ак
ция на всички в колектива. И в 
това, че моралното задължение е 
по-силно от служебното. Откак 
здравните станиции в Звонци в 
Велико Боньннце останаха 
лекари полагаме максимум уси
лия. Постоянно сме на крак. На 
знак за помощ от Ракита, Раков- 
дон, Цървена Ябука ние всички, 
схващаме като въпрос за живот 
или смърт на човек. Освен това 
предприемане сериозни мерки гри
път да не се разшири повече. То
ва положение заплашва лекарите, 
които идват и издържат 
година или бяват веднага. Ние 
кореняците сме уверени че граж- 
дачите никога 
без лекарска помощ. А думите му 
„Следващият, моля ..конто ме 
последваха в коридора, сякаш бър 
заха да потвърдят моята мисъл.

Камен Гюров

.!'
танаха без лекарска

никой не се обади на раз-кар че
конкурс, Здравният цен-пксания

тир в Бабушница бе решил да 
не отсъпи пред стихията и да о- 

оболелите. С по-
Пбез
Гказва ломощ -на 

лузатворения си джип шофьорът
бай Божа 
път през сметищата и довозва ле
карите от Бабушница. Казвам ле
карите, защото и решението било 

сменяват. Досетливата 
Тинка Томова 

бай Божа и за снабдя-

редовно си пробива

I;Расте броят на 

студентите в 

НР България
За себе си Аджо остави много любещи го роднини, поз

нати, другари, няколко генерации възпитаници в Тузла к 
Ниш, и.е по-малко обичащи го от всеки негов съгражданин 
в Димитровград. Аджо зад себе си не остави нито един про
тивник, нито що годе озлобено същество.

Слава на учителя, спортиста, сина и приятеля Аджо- 
Поклон пред Л|икз и живота на Аджо!
А- гет Соколов Маринков, роден във Височко Одоровци. 

през 1937 година, беше професор по физическо възпитание 
в гимназията „Стевяр Сремац“ в Ниш. Ненадейно изгуби 
живота си от мълния на 7 август миналата година, когато 
искаше да помогне на близките си. Ангел беше член па 
Съюза на комунистите и отличен педагог, който получи 
много признания в местата където беше на работа.

!;— да се 
медицинска сестра
използва
ване с лекарства. Дори и зъбо
лекар идва редовно.

Проявиш ли грижа към хората 
им се пълнят с похва-

някоя
През последните години броят 

на студентите в НРБ се е увели
чил значително. Докато преди че
тири години е имало 54000 сту
денти, сега те са 87.000. В същия 
период са били открити четири 
нои-1 В--СНГЧ Уччтища в страната.

От общия брой студенти 70 на 
сто следват технически, селскосто- 
папски и икономически науки.

устата
Гражданите на Звонско с приз 

нателност говорят за лекарите от 
Бабушница.

Когато влязох -коридорът на 
амболаторията почти беше изпъл
нен Между болните имаше и та- 

чак от Църна тра-

1
!■лн. няма да останат

I

кива, дошли
Трябва да причакам, докатопа.



тБРАТСТВО

ЧИИ СА КУЛТУРНИТЕ 

ДОМОВЕ?
Всички домове на културата, 

конто в Сърбия са към 1.500 на 
■брой и тази година ще останат в 
центъра на вниманието на обще

ствено-политическите организации. 
И може би е дошло време след 
двадесетгодишно отлагане 
постройки да започнат

открият читалища, библиотеки и 
други помещения.

Според сведенията, с конто раз
полагаме, излиза, че бившите ко
оперативи и 
за всичко друго, но най-малко за 
културни потреби. В някои села 
те се използват за кооперативни 
магазини, за складиране «а семе
на, в някои за учебни 
докато по места си 
вършени и пропадат.

Но н покрай това обществено

домове днес служат
тези

да се пол
зват за онези цели, за които са 
строени. Това е заключението и 

събранията на .избирателите, 
конто се провеждат теви дни в 
югоизточна Сърбия. Разрешаване
то на този проблем може

на

да спре
миграцията на населението от се
лото в града. Младите хора, 
то се занимават със селско сто-

полнтнческите организации 
лата

по се
вече предприемат мерки закои-

поправката и обзавеждането 
тези сгради. В тази насока 
очаква и общинските

повдигат този въпрос 
като поставят иск домовете на 
културата да се отнемат на до
сегашните си незаконни притежа- 

В домовете трябва да

Г 1,3 НСТВО
скупщина

да помогнат на ония, конто 
времето строиха тези домове.

С. Снмнчссгелн

1ялааалзалааа'ди<1«<ааааа-лаа*яа«««*1«аяаааввавааяа«ваая1ваяаава«вмавваваа
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НАША ПОЕЗИЯ:
:
: СТЕВАН РАИЧКОВИЧ:
: МИР:

ПИЯНАТА ЛОДКА•а

САВО ШУМАНОВИЧ:П

а Слънце грес. Топло слънце грее!
Нищо няма да ми стори брега. Нека вее 
Нищо няма дл ми стори брега. Нека вее 
вятър, слънце — по пътеки пак.

Нищо няма да Ми стори не5е. Нищо.
Виж ме зегльо, пак се смея.
Тук сред твойто мъртво пепелище 
Болни очи искам да засея.
Тук съа:. Мислите мн гена клюмнат всички 
Искали възнак да колежа. Дълго. . .
Чудно е синевата чезнат птички.
Защо и тук ме преследваш, гъго?

РАЗДВИЖВАНЕ НА КУ1ТУР1АТА ДЕЙНОСТ■■

:
::

иинтензнвна дейност, как-3 Изтеклата 1966 годяла в Бабу- 
шкншка община в културно отно
шение се характеризира с извест
но затишие. Освен програмите в 
рамките на чествувакията на дър
жавните празници, както и тради
ционните срещи, друга културна 
манифестация 
преприемана.

Такова състояние досега се оп
равдаваше с известни обективни 
трудности — недостатък па мате
риални средства, липса на поме
щения, което пък убиваше ини
циативите, слабеше интереса за 
тоя вид обществена дейност.

Краят на 1966 година обаче се 
счита за „преломния момент" в 
културната дейност. Традиционна
та акция „Месец па книгата и пе
чата“ раздвижи 
потъналата в сън ореда, в която 
живеят и работниците на хими- 

■ ческото промишлено предприятие 
„Лужннца“. Повечето от тях за

пръв тогава чуха на хубаво из
пълненото представление за кни
гата, нейното значение за всеки 
човек, отделно за тя работниците.

Културно-просветната общност 
и Съветът на библиотеката е рач 
ките на тази акция устроиха тър
жествено откриване на читалище, 
което за Бабушница бе най-круп
ното културно събитие. Веднага 
след това бе отрит и дебатеп 
клуб, който вече започна с рабо- 

■та. За председател «а клуба бе 
избран другарят Драгослав Ма- 
нич, преподавател. Занапред все
ки петък в читалището се прове
ждат разговори за любими писа
тели, живота и дейността на мла
дите, работиичеакото 
международното положение и вър 
ху други теми, конто са набеля
зани в плана на клуба.

Значи, с откриването на читали
ще, което сега работи по цял ден, 
бе дадена възможност за органи

зирана
вато в Бабуница дълго липсваше 
Читалището все повече събира 
езтузиаспгте — онези по-старите, 
а и нови — които обичат живо- 
нистта, музиката, театъра 
които се интересуват за обществс 
пия живот. На площада вече «яма 
зяирджии, залата с билиярда е 
почти празна, защото младите се 
преселиха в читалището, където 
прекарват свободните си 
в четене на вестници, разглежда
не на илюстровани списания или 
в четене па хубава книга.

:
:

• и
ч ИЛИ
д

и
или акция не ем|«

•и Нека тъжното да спре зачас.
Искам аз човекът, чуваш птпцо!
Очите затварям. (Чупя клони сякаш.) 
Тъчи, ветре, б-ез нишки къдгльо.

Пускам, да -върви! Знам: мравка е това. 
Смрът Ще бъде ако стъпча нея.
Нима смърт? Виждам: небето е заря. 
Лежа осаг/готен и за всичко пея.

■т
•и>«
1 л 
'а

часове

• а Всички са съгласни и с това, 
че доколко за тая- институция се 
отпуснат още средства, то парите 
няма да бъдат дадени напразно. 
Защото именно оттук

•5»

-М

движение,:: Шумолят кран мене -жита полегати. 
Вщгчко тъй е тихо. Тъй тихичко. 
Тоя бряг и мравка са познати. 
Мир е. Слъкпето отново грее.

изникват 
инициативи. Сегаш-: инициативите.: всички иден, 

ното положение показва, че раз-:
5 (Преп. Ст. Н.) бирателство по тоя въпрос ще 

Новко Николовима.I (3 и я -

може да хвъркне за тая работа! Нема да 
стане, нема, нема! И клика той да маже с 
червива вода вимето, а аз «а три крачки 
излизам на улицата. Козата врещи подире 
ми, адът му с ад. като. че я дерат с кре
мък!

виждат в сечнннте, влезли са в селото. Па 
колко .пъти съм губил стока в керкезкото, 

■вика той и ми разправя как губил там 
стоката сн и как познава всичко като длан
та на ръката си. Две -овце му се били 
недн там, първескшси, забияг се в тръните 
н се агнят, а той обикаля и търси. „Цяло
то керкезко го овършах!"

Но ето я и козата най-после. Тя блъс
на с рога вратницата, поогледна ни дяво
лът и веднага почна да бръстн овошката 
яо вратницата. Той скочи, подвиквайки: 
Ненабръетила се!, сгащн я между вратни
цата и плета, дето висеха цацорките, хва
на я за рогата и я поведе пред двора, та 
да и намаже вимето с червива вода. До
бре, ама не успя да я свърши тази пуна и

1Де дойдеш ли — питам го 
•сем брашно на керкезкото?, а той ми ви
ка: Ей, то вече е надвечер; глей ги козите, 
слизат цр^з сочилите,' требе да се дои ко
зата, ще прегори!; И ми разправя той, че 
се била -убола н;г вимето;— козата му — 
и че ще я маже с червива вода, та да не 
червясало убоденото. Той държеше 
ца с червива вода и гледаше към сечнннте 
дано разпознае козата си; ,и май я раз
селва, ш.ото почна да мг побутва, без да 
ме гледа и да ми вика: Она е! Она е! 
Опа!

съм секъл нощем всички мертеци за къ
щата. па и кюпр.щгта е оттам, със зет ми 
заедно я- секохме и таман сме я повалили, 
те ти го горския. Стой!, и: Стой!, вика и 
не само виква ами щрак-щрак с,/пушката, 
па и никъде и-,не .бегаме. Не бегаме, а 
пристъпваме, както сме с брадвите, и като 
падна той на колене и като го удари на 
една женска молба:, ама ние къде ние къ
де ти, светкат брадвите на месечината! на 
гръцмапя му точно светят. На четири крака 
се нзмушн в гората и все вика:, живи да 
сте, че ме поживите!... Знам го аз кер
кезкото! Аааа, не е ома! Не е! Не е! Мой- 
та е рога!

За козата говореше, щото все сечпните 
гледаше.

да изне-

м II.

аг-

И се вземам ат та в къщи и гледам как 
пушекът на къщата ми направо през вра
тата излиза, а пред вратата седят децата 
ми и ядат печени картофи заедно с ляспа 
га. Жената -вади вода с витела ,н полива 
градината. Цигук-цигук, вика витела, цигук 
-цигук! Стоя на средата на двора, мисля 
сн: на два пъти ще се изнася брашното, 

ще опъвам керкезкото. до сабале 
стане! И опъвам аз брашното и се 

наемоам през сечнннте, всичко ми е позна
то. всяка пътека и криволица. Ама изгле
жда, братя, че и на други е било познато, 
и други е имало в тъмното, късно ги чух. 
Стой! Стой!, викат ми, ботуши тропат, пу
шки припукаха, брашното зле ме притисна.

Убиха ме. и като лежех после в сан- 
дка тъй смирено, че дори раните не усе
щах, гледам как оня идва да се прощава 
с мене. Той он сваля хапицата, ръцете му 
миришат на червива вода и на виме, стон 
той кротко край сандъка и ме гледа с 

Тъй кротко ме гледа, братя, 
че. ме заболява сърцето и п-очвам да търся 
револвера си, дето е шест на трийсет ,н 
пет, за да гръмна в кротките му очи, но ми 
го няма револвера.

Десет ли, двайсет ли години лежа аз. 
брат я, в могилата. Лежа в могилата, гле
дам как жената вади вода с витела, витела 

свойто. повтаря: цигук-цигук; 
дам как пушекът на къщата ми все през 
вратата излиза, щото ми е никаква къщи
цата. Само дето децата не виждам д& сед
ят пред вратата и да ядат картофи заедно 
0 люспата. И другата къща

пани-

Кротък човечец беше той. тъжен 
вечен, съвсем дребен, и очите му тъй крот
ко те гледат, че сърцето те заболява. И 
всичко наоколо бе също.лака кротко, каго 
че му е одрало кожата: къщата му, двора, 
оградите, щ н о.н с ца ор-ц, шарените, де
то по градищата им викат кратуни 
те шарени, ама кротки. Кучето му, и то 
клечи кротко на двора, езикът му цял ла
кът надолу виси и гледа как жената пере 
в коритото. Тя пък съвсем скромна и не
забележима женица, ни хълбок у нея, ни 
там какоото другото требе, ци нищо, а 
само женица. Та пере тя, тръска си ръцете 
над коритото, на гю едно време ни вика: 
Що се не маате с това ваше шушу-мушу, 
ами ще вземате да ми подпалите къщата!

И призовава тя господа да дойде да 
убие мъжа й, ама господ никакъв не се 
появи, па и да се бе появил, как ли ще 
носеше на тоя кротък човечец! А тоя кро
тък човечец стиска паницата с червива 
вода, поглежда към сечнннте и дума на же 
на си: Не бой сс нема да я подпалнме!

чо-
два пъти
ще

КРОТЪК ЧОВЕЧЕЦи

Разказ от Й. Радичков (НРБ)
взело да го яде. Женицата видя това 
когато от сапуна шшцо не беше останало, 
а само една топка пяна имаше на устата 
на кучето. То сн тръска главата

Пък аз гледам над сечпните, дето е кер- 
тъмни гори там. Разб-

чак
кезкото с големите 
рали сме се с тях голема вечеря ще изне- 
семе брашното тогава още я няма месечи- падне

пяната, женицата се развика и хукна да 
търси нощо да удари с него кучето. Тя 
гнча нагоре-надолу из двора, а мъжът И 
пусна козата, взе едно дърво и уж кротко 
пристъпи към кучето, ама като го удари 
през кръста, та то два пъти се обърна. 
Сапун ще ядеш!, псуваше го той, знаеш ли 
как се намира сега каустик, никъде нема 
каустик! и хвърли дървото подире му. 

Дойде гой при мене после да ми каже 
зор взел една буца сода каустик.

кооата

кротки очи.пата.
Змийско усое е керкезкото, 

гой, знам го аз, пълно е там с гъби, ама 
най-вече лютици. То и лютнцата- става за 
ядене, стига само преди туй да я кипнеш 
и да й хвърлиш водата. Па с лук после, 
па под вършини, та да видиш как бай 
ще си облизваш .пръстите! Малко ли съм ги 
брал тия лютици! Верно, че е усойно, каз
вам му, миналата неделя там вадих пъно
ве, гората е пълна със змийски ризи.

Човекът изведнъж се оживи и като гле
даше да не разсипе паницата, почна да ми 
разказва как се сълбнча змията, също че 
жена се сълбичала — сваля сн надолу по
лата, само че щом се сълбече, пак обле
чена се остава. После с почесва, гледа ме 
все тъй кротко и пита: Ами, ако пешо гал, 
или нещо друго излезе на пътя? Не бой 
се, казвам му, имам резолвер аз, шест на- 

г го
ни трепна, ни (шщо, само пак ме попита: 
шест на трийсет и пет ли?, и аз му казах 
чс е шест на тр.ийсет и пет. Да бехме за
пушили, кани ме той, и сядаме ние да 
запушиме.

Сядаме върху мекия троскот, буболечн- 
цн пъплят по него, мравки подтичват, зае
ти с мравешки работи, козите пече не се

казва ми

и тлеем всеТой и успокоява,- че нема да я подиа- 
шме, пък аз гледам къщицата и виждам, 
че пушекът й излиза през вратата. Съвсем 
никаква къщица, чс дори комин няма, ами 
пушекът й и а право през вратата излиза. 
Нема да я подпалнме, нема, нема!, казвам 
на женицата и сс сещам за моята къща, / 
щото и на пея пушекът й направо през 
вратата излиза И дворът ми същият ка- 
«ки-речи и кучето същото, само дето цър- 
цорки немам, не обича мойта жена църцор 
ки. Веднъж ли е викала тя господ да ме 
убие, ама де ти господ ще влезе й двора 
ми. кво ще нрави той в двора, да седне 
да гледа жена ми ли! Кво ще гледа ка
то у иея <(,и хълбок, ни там какаото дру
гото требе, нищо, а само женица!

с какъв
Ама не можа да ми доразправн, 
пак пак се бе върнала при овошката и я 
бръстеше, та изтича да отварди овошката. 
Аз пак гледам керкезкото, мойте хора си
гурно вече са пристигнали и гледат отгоре 
селото. Слънцето ааа, ще залезе, наоколо 
става червеникаво, като че ще пламнеме 

и добитъкът, и народът, и

гледам също.
нали другата къща срещу моята, но 
нея, братя, пушекът й вече

на
не излиза през 

вратата, щото човечецът лека-полека ко
мин й направи и сега пушекът му лаправо 
през комита излиза. Той стон кротко на 
двора и.гледа как пушекът кротко се вие 
през комина му. А аз, като му гледам ко 
мина,' поява _ ла ме заболява сърцето и 
ровя в могилата да търся револвера сн. 
тоя, дето е шосг на трийсет и пет, та да 
гръмна е комина му, но ми го няма револ
верът, братя, забравили са ла го оставят

всичките 
къщите.

Виж кво, казвам му, ей сега ще зайде 
слънцето, кажи мн къде да те чакам? Той 
държи единия рог на козата, гледа ме крот 
ко и най-кроткото ин казва, че не може 
да дойде. Партизанлък е това, ще сн под
паля къщата с тоя партизанлък! Ако е 
да откраднем дървото от керкезкото, щел 
да дойде, но да носиме там брашно за ня
кой ой — никога!, «я човек н главата му

Т

А -той гледа към ссчнните и ме пита 
по ед!ю време керкезкото ли? Бая е да- 

- яече керкезкото. знам .го аз. нали оттам в могилата мн.
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Едип черпеПдцлест мъж, с големи дре
хи и високо надигната'шубара ат агнешка 
кожа, под конто светеха две огромни очи 
и вдъхваха настроение на псехого кой го 
ги поглеждаше... Така го помнят пегопн- 
Тс съвременни». Такава и още по-внуши- 
ге ■■ с та' -а 'V
слушали за шего и неговите шеги. А той 
подлагаше на шега ниските страсти па хо
рата.

БНИКОЛОВ*айтамь!&аеава
щкЯИр от недалечното нилтнало М:

:

Стапяше па подемех и хората ог

натолии явления, които се явяваха в чар- ,
шията, царнбродската чаршия, която тога- де до интервенция и от страна на поли- Кралство СХС Станчо се оженил 
на се зараждаше ... цията ...

Станча от Бачово.., Достатъчно беше При такива случаи Станчо отговаряше ’ ^ 
само да се сиомсе името му ,и хорага на свой начин: 
вече да се смеят върху някои казани ше- — Когато Станчо бие някого
ги... А той се явяваше в града винаги видят, а когато Станчо бият в Козарица,, казал една шега за себе си: 
па кои и спираше пред някоя кръчма ка- тогава никой не вижда , . .

по вто
ри път, зашото почина/.а първата му ж; I 

I Втс'ата т/ жеча Оса соъбчи-я
град Пирот. Затова в този момент той бевсички

1— Аз съм царски син, но кралски зет 
Това беше нашият Станчо и хубаво бе- I

ше да бъдещ с него, поне за момент даЦарски син-кралски зет се нас.чееш . ..
1'о наит"/Д 'о беше на не: оз",я ко I | 

Той си знаеше урока. Сутрин донасяше \ 
„царския син“ в града, оставяше го в ня- 
коя кръчма, а той оставаше с часове пред | 
вратите на кръчмата за подемех на деца- | 
та .. . Случваше се поидкой път децата да 
му оставят сепне или тревица, но това бе- |

-■ю вч с1 -огаго 
Станчо се връщаше обратно в Бачево ко-

Неговите шеги бяха изниквали из иа-то го връзваше за някой дирек пред кръч
мата ... Всички минаващи вече знаеха: рода н казваха по някоя истина за настрое

нието па населението, за неговите мъки и 
радости . .. Затова се и помнят и прераз- 
казват ... Те действуват в момента разоб
личаващо, но се и ломят, дори и днес в

Станчо е пристигнал .. .
Притежателите иа кръчмите имаха гол- 

той да гп посещава, защото
Ь1 Заад • ■'

ямо желание 
веднага се увеличаваха и консуматорите... 

Често пъти хората го загпгтппха, защо 
о Бачево и да стане

пят му имаше възможност през нощта дз
Няма да става дума за някой от се 

мейството на Н.В. Кобурготската 'династ1Ш не напусне ^ напълно 
нлн за - някой близък от семейството на „граджаннн".
Н.Г. Каратеоргевичи ... Не1 ...

Думата е за един нашенец, който годи-

си пасне зеле 1а тревица или бачевско сен- 
отговарящ момент хозата ги повтарят . .. ие Учного малко са дните когато Станчо и 
„Както що казваше Станчо. . ." неговият кон денем оставаха в Бачево...— Е лесю е да се създаде град — 

отговарял той. — Съберат се по няколко 
шашави от всички села и формират град...

нерядко, защото Станчо 
„свстеюта аодица“ 

-род тг н >ши оаомин з вбечз аз В1Г взо>.*1м

Станчо за себе си най-малко говореше, 
но една негова шега на негова сметка се 
отнасяше и до много други царибродчани...
След присъединяването на Цариброд към ят: „Както казваше Станчо...“

I ах..да са г.о.ие 1.ле ..а -ъзре..1с ..„ци- 
ге за наш я Ста чо Бянеч'кч .. Ватшцин 
на неговите вицове и днес могат да се чу-Случваше се, 

постоянно беше край
ровградските кръчми н засмиваше жители
те на тези заведения . . . Това е известният 
Станчо Бачевски . . .

§:

★Болен от подагра мъж, страш
но ядосан, отива да се скара на
0^^ 1~ч

в — е~ «ата о^ 
другата, а 
направил 
гата.“

★СКРОМНОСТ
— Младежо, нямаш ли достатъ

чно доверие да ми дадеш на заел 
един долар?

— Имам ти пълно доверие, но 
нямам долар.

казва па май- т . д,ся:Тригодишен с,ин 
ка си:

— Ти си ми казвала, че един 
щъркел ме е носил, нали?

— Разбира се, малко дете.
— И че тогава съм бил тежък 

3 килограма и 300 грама?
— Да, толкова.

Една английска дама запитала 
Бернард Шо в първите години на 
неговото творчество да й каже 
кои десет книги счита за най-до
бри в целия свят.

— На този въпрос не мога да 
дам отговор, аз още не съм на
писал десет книги.

~ 1 Г' ■

вместо това, ти си 
едната по-малка от дру-

ПРИ ЛЕКАРЯ
и

Писмо до бай - Вене— Напоследък страдам от без
съние, г-н докторе. Това много за
труднява работата ми.

— Каква професия имате?
— Нощен пазач.

3— А ти знай, че размахът на 
крилете на щъркела не му поз
волява да подигне такъв товар.

И

и

:
■
мДОСТАТЪЧНО Е ЕДИН Драги бай Вене,

Писах ти преди две години и ето сега пак ти се обаж
дам. Ще кажеш защо така рядко? Много просто. Щом се 
насрочат избори спомням си и за тебе ...

Не зная как е при вас? Ние вече имаме предизборна тре 
ска. Дадохме вече предложения за народни представители 
а мене предложиха за отборния ... И знаеш ли каква ха
рактеристика ми дадоха. Мояг комшия става и казва: „Аз 
предлагам другаря, Филанкишията за отборния. Той най-доз 
бре ще отговори на това място, защото по природа си е мъл
чалив човек . ■ .“ Аз право да ти кажа, бай Вене, очаквах 
да ме предложит за народен представител . . . Бил съм ве
че един път отборник и зная как е . . .

Народен представител е друго! . . . Ех, да видиш ка
къв представител на народа ще бъда аз . . .

Веднага ще мина в града, ще си взема нова квартира. 
Не може бай Вене, народен представител, да живее на се
ло. . . След това за две три години ще си взема нрла . 
Не ония за сено, за които ти говорих по-рано, че са се счу
пили няколко спици на едно колело? Нищо подобно! Авто
мобил ще си взема. Ти може да се смееш, че в моето село 
не може савтомобил да се ходи? Та какво ще правя там... 
Аз от кога чакам момента да се махна от село. Аз съм 
толкова години на село, сред народа, та мога четири години 
да бъда народен представител и да говоря от името на 
народа, а да не ходя всред народа. Зная аз техните мъки и 
неволи . . .

Всичко бих наредил, бай Вене, ето и в години съм вече 
и после трябва да се пенсионирам, а като народен предста
вител бих имал по-голяма пенсийка . . Но за нещастие
никой не ме предлага . . . Лош народ. Тъкмо затова ти и 
ниша. Ела у нас на гости и когато бъде събрание дз ме 
предложиш. Ти си много красноречив и това ще свършиш 

2 *с успех. Сега няма вече бележки, форуми и други подобни 
; •'неща, а всеки може да предложи някого . .

Толкова за сега . . . Бай Вене ти си последната на
дежда .. .

Приеми мноро поздраои от
Филанкишият с.р.

★ п
Английският, писател Г. Честер- 

тон заминал в един град да дър
жи сказка. Обаче, когато прнстиг 
нал в града се разболял и тряб-

/■

★ Председателят на колхоза по
питал сърдито бригадира:

— Защо твоята жена не отиде 
на работа?

— Тя отиде у вас, за да не 
скучае вашата жена отговорил 
бригадирът.

□
■

В МАГАЗИНА ■
ш

вало по съвета на лекаря да ле
жи. Един негов приятел го по
сетил и за да го

Дайте ми оплаквателната У

' книга?
— Кой том ще искате, моля?

“
■успоксш за

почнал да говори за въздуха в 
града.

— Според статистическите дан
ни при нас умира само едно ли-

2
■
■

СЕДМОЮЛСКИ“ ВАРИАЦИИ ■
■
ице на ден.

Честертон тогава се повдигна и 
каза:

— „Седми юли“ е предприятие 
в което, както казва татко — 
пукна последната пушка..

ЕДНО, НО БЕЗ ДНО. . и

г— Просто не разбирам — казал 
едни димитров|Градчашп 
„Седми юли" без конкуренция да 
фалира?

□

— Вървете бързо и питайте 
дали този един е вече умрял.

гкак
м

:— Това и аз се питам 
говорил му един от колектива.

от-
■VАнекдоти ■
■

ПАК ПРОБЛЕМ... ■V ■
— „Седми юли“- пак пред зат- 

казва някой. В л п
ги № 
--А

т

РЕВАНШ руднемия 
— Загщо? Аз мисля че община-

■
“-Ч

та е пред проблем - 
друг.

— А защо пък тя?
— Трябва да основе ново пред

приятие за директора! . . .

отговоря ■Гьоте от.ишъл в посещение на 
един свой приятел — скулптора 
Макс Клингер.

— Кажи му, че не съм в къщи 
— каза Клингер на слугата, но

с-
я
Я

:така високо, че Гьоте го чул. 
Друг път Клингер пристигнал 

Гьоте. Гьогс

НА ЧАС ПО ИСТОРИЯ ■— Щом вече не им служи за 
нищо, згщо не ни го отстъпят за 
детска градина?

Писмото преписал 
Богдан Николов— Петре, я ми кажи нещо за 

7 юли . . .в посещение при 
случайно бил на прозореца и ко
гато го видял извикнал:

: • •

— Недей да се качваш, не съм 
в къщи.

— Как може да говориш неи
стина — разсърдил се Клингер.

— Ти си невъзпитан човек — 
каза Гъоте.,

—■. 'Аз повярвах на твоята слуга, 
а ти не искаш да вярваш на 
мен.

Все едно никога ■ ■

о/^з^, ко/я
~4с>Я-4<5=Л' 004-К /3 ______ ___ / - ИоЪ Го Лг&В & РМС//Н у</и-

ГО?'■ > 30/4 ГЗГЛЗК

★
Въз-^р-те'- етлемеч се хвали 

пред своя доктор:
-т- Аз докторе, пито пия, нито 

■ пуша,;- по жени. не ходя, не се 
занимавам: с празни 
никога не посещавам кино и теа
тър, -лягам си рано и- запя етюга 
диета, .Утре ще празнувам осем
десетия- рожден ден.

Как? .-^ попитал докторът-.1

разговори,

-+■ _1_ г
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