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Общинска конференция на ССРН в Димитровград От „Седми юли" дама никакви ;Щ|р 
ободряващи вести. Може би за та ЩИК 
кава трябва да считаме, че на 2 ■■ *
февруари колективът иа яреллрн

отзовал директора Сто- ЦН 
Живков, когото считат за най- щ 

•кризата па щ 
и е назначил за Ш

■ ■I
'— За член на Репуб

ликанската конференции 
избран ТОДОР СЛА- 
ВИНСКИ, а за Съюзна
та конференция предло
жен ЙОВАН ВАЦИЧ, 
служещ в Съюзното у- 
правление на митниците 
в Белград.

— Нов председател на 
Изпълнителния отбор е 
ИЛИЯ ПЕТРОВ.

Без успешна общес 

твена-няма трайна 

стопанска реформа

ятнето е .
я«
голям виновник за 
предприятието, 
временно изпълняващ длъжност
та Петър Стоянов. Друго няма. 
Кризата продължава и Няма «и- 
кг«ви_ггрн-з-наци, че предприятие
то ще "избегне фалита.

щ

I1111Все пак не се стои със сюръсте 
«и ръце. Преговорите с едно тър 
говск-о предприятие от -дРУг гра.д 
продължават. Според замисъла 
то би трябвало да поеме магази
ните на дребно, за да не се сти
гне до разстройство в 'снабдяване 
на населението. Въпреки несъгла 
снето на колектива, кои да поеме 
това (става въпрос за две такива 
предприятия) работите ще се у.ре 
.дят по необходимост, може би 
малак» по-другояче от предиллните 
предложения, за-щотс- никой не е 
съгласен да се обремени с дълго
вете па „Седми юли“.

Ш&Оя
Миналата седмица в Димитров 

град се проведе общинска конфе
ренция на Социалистическия съюз 
на която освен делегати, присъс- 
тьуваха гости от Пирот и Бабуш- 
мица. Тя се различва по много не 
ща от 'всички досегашни по две 
причини. От една страна, тя ограз 
яда намеренията на прогресивни
те сили в Общината да преотдо- 
леят протнвуречнята възникнали 
от стопа-нската и обществена ре
форма, а от друга представява 
синтез на широка'!! оживена дей
ност яа трудещите се след IV 
пленум, която чрез конференции
те за реорганизация в Социалис
тическия съюз, Съюза на комуни
стите и Синдикатите, а по-специал 
ио .на предизборните конференции 
даде ттптврърждеиие на опоавда- 
постта на усилията в развитието 
на обществено-политическите от
ношения в духа «а непосредстве
ната демокрация на територията 
на общината.

Изследванията, тако да се 
жс, в това направление показаха 
на конференцията, че местните об 
шности такива каквито са

организирани въпреки

ято добивите са твърде низки. 
Вместо тази култура могат да сс 
произврждат и картоф,и, които па 
един ха дават над 7.000 храните
лни единици, а например царевица 
едвам 1.700. Също така, особено 
в районите на необработени пло
щи трябва да се произвеждат ма 
липи и тютюн, експарзета, да се 
правят изкуствени ливади и по
добно, за да могат всички краи
ща да бъдат стопански активни, 
което е и ооновио условие на сто 
папската реформа.

С това не се изчерпава дейно
стта на Социалистическия съюз и 
кооперациите на село. За да може 
младата работна ръка да се за
държи на село необходимо е села 
та да се електрифицират и да с- 
направят ц-Ътвща 
свързват с центъра на комуната, 
да се обезпечи- културна и добре 
организирана здравна зашита и

Магазините се празнят

конто 
„Седми юли" 

или

мито са Залежали стоки, 
представителят на 
Вукелич е събирал от едно 
друго предприятие и гп е товарил 

гърба «а колектива на „Седми 
юли“, водейки го към с.ицуротл 
пропаст.

Временно нзегьлмя&апцнят .длъж 
ността и колективът са обрдаува- 
ли комисия, .която в Нови сад тря 
бва да неправи .инвентаризация 
на .стоките, да ги класифицира 
на търсени и -залежали !1 да види 
какви са изгледите за -продажба.

След инвентаризацията ще бъде 
■предприета още една крачка дн 
сс спася каисвото м-еже. Именно 
планира, се е Ано съвместло обсъж 
дане. на положението в „Седми 
юли“ от представители на пред
приятието и доставчиците му Ще

[следва на стр. 3)

ма

Снабдяването е все - .по-лошо. 
Осведомиха ни, че още се раотто- 
лага с най-необходимите чтродук- 
ти, -обаче нови д-сставки на стоки
няма.

На лагера в Нови са.д Цяма -осо 
бен-и промени'. Натрупаните стоки, 
от 1К'о1ито -значителна ча-ст едва ли 
могат да се лродадат, си стоят.

‘ Счита се, там са хвърлени някол
ко стотни милиона динара, които 
трудно могат -да се възвърнат. 
Голяма част от авточастите и гу-

!.зсетс те гл

пр.
В изпълнителния отбор на об

щинската конференция бяха из
брани 11 членове и 7 делегати за 
между общинската конференция.

ка-

Коча Йончичго-
лелш
факта, че -всяко село има свод ра
злични нужди и интереси, в досс 
гашната работа не оправдаха съ
ществуването си. Примерът пък 
на тези самюуп-равителии институ
ции в Забръдие, Поганово и допя 
къде в Т. Одоровцн не дават пра 
ао на ония, -които причините за 
слабата работа търсят в това, че 
нс са имали материални средства. 
Макар и с'най-благоприятно по
ложение и местната общносг в 
самия град не се изтъкна в орга
низирането на сервизи, конто биха 
улеснили живота на гражданите 
и разрешаването на -някои -комуна 
лии проблеми. В последно воемс 
Общинската скупщина й помогна 

р’азписа самооблагане. Раз
новидността на нуждите и интере
сите на селата в едча местна об
щност, недостатъчният брой хора, 
които биха се занимавали с тази 
самоуправителна институция и ти., 
създадоха реална представа, че е 
необходимо да се измени органи 
зационата структура и бе предло
жено всяко по-голямо село да н- 
ма своя местна общност, а някоя 
ко по-малки села да се организи
рат в една местна общност. За 
разрешаването на общи проблеми 
—: електрификация, изграждане 
ма пътища и тн, се предвиждат 

коиго ще

не на селскостопанското произвол 
ство и на частния сектор. Причи
ните за това са разнообразни. Не
достатъчните финанени и кредит
ната неспособност доведоха до
там, че кооперацията се ежазва не 
с-тю-сос-на на продължи с изкупува 
! ето на земя, за -кредитира::е н<1 
производството -В 1Г-’-ДИВ1!ДуаЛИ!'Я 
сектор, да обхваща ■необработени- 

плоши, да обезпеча по-добра 
механизация и оборудеюст и т.д. 
От друга страна миграцията на 
младите хора от село в града от
кри проблем за работна ръка на 
село, което доведе до появата на 
голям брой старчески домакинства 
и предизвика затруднения п обра
ботването на кооперативн/пе име
ния. През последно време намаля 
производственото сътрудничество 
между индивидуалните селскосто
пански производители и коопера
цията. То днес съществува глав
но в о^ези района, в които е 
дължптелмо прилагането на мини 
мал-ни агротехнически мерки.

В частни ръце се намират 90,12 
на сто от обработваемата площ в 
обшилата, а само 
намират в обществено производ
ство, разбира се, ако и най-низки
те форми на сътрудничеството 
гат да се насекат обществено про
ИЗВО-Л-СТВО.
денисто, че 1358 ха обработваема 
земя не се обработва. И въпреки 
извънредните природни условия и 
овцевъдството -намалява, а особе- 

обществения сектор. Ако пра 
три голини кооперациите има

ха 9.000 овце, днес имат 7.000 ов- 
плачовете трябваше 

около 20.000.

Социалистическият съюз поето 
янно проверява работа си в бор
бата за реформата. Ъ*ЛЛМ6>
Изтъквайки стопанската -рефор
ма като необходимост в условия
та на нарастнаЛа производителна 
сила в нашата страна и като един 
стзен път за в ключ в ад е в между 
народното разпределение -на тру
да и световния пазар, другарят 
К-око Йончич посочи .голямата ро 
ля па Социалистическия съюз в 
осъществяването на -задачите в 
реформата. Той ка-за, че тази ма
сова обществено - политическа ор 
ганизацня е един от -носителите 
па реформата и в борбата за ре
формата постоянно преизпнтва ра 
ботата ой, заемайки ролята на за 
щитник на самоуправлението, ни. 
наги съзнателно да -последява ра 
звнтието ца самоуправлението и 
■установява положението на трудо 
■вите хора в него и да в-одн смет
ка -за съдържанието на самоуправ 
лецисто. Защо-то самоуправление 
то е средство, а не цел и може да 
се превърне в за-сада 
специални служби и да им служн 
като защита. Затова Социалисти 
ческият съюз трябва да има пре
глед върху условията за осъщес
твяване на саотауправнтелннте пра 
ва на трудовите хора, до коя сте 
пен работническите съвети има г 
влияние върху модернизирането 
на производството и интеграцията 
като два основни стопански про
блеми.

ПРИНЦИПИАЛНА КРИТИКА 

ИЛИ ЛИЧНА РАЗПЛАТА
!

та

Политическата активност в настоящите избори е характерна 
по това, че изхожда от програмата на обществената реформа, ка- 
нто в рамките на обществено-политическите съвмеетности, така и 
във всяка трудова организация.

Задачите и проблемите, които възникват в провеждането на 
стопанската реформа в дело с» различни като в рамките па всяка 
трудова организация, така и във всяка община, регион. Затова * 
политическата дейност на Соцналнстическкия Съюз и останалите 
обществено-политически организации»! има своебразен печат и из»- 
сблствува с различни подходи към различпи въпроси, с много- 
бройни мнЬния, които защищаваме като схващания на реформата от 
трубината на ССРН.

като

за-
•• V

Сигурно е, че едно задълбочено обсъждане на проблемите в 
задачи на реформата изисква компетентна, аргументирана и гра
дивна критика за да се вземе най-правилен кцрс в цо-пататъшното 
развитие. Такава критика ще допринесе да се види как трябва да 
сс върви занапред в провеждането на реформата. Обаче критика» 
та, която в известни случаи се чува в общините, като чели няма за 
цел да покаже как занапред дч се решават проблемите в унисон 
с изискванията на реформата. Тази критика сй служи с полуисти
ни, инсинуации, с подмятания, счита за <,противкан'идат“ всекиго. 
Разбира се тази „критика“ е оцветена с принципналност ио тя чес
то обижда личностите, които и досега настояваха с успех да.нзпъл. 
няват своите задачи в обществото.

па някс-и23 и а сто се

м о

От значечге е и све-
координацион-нн тепа, 
предприемат мерки за разрешава
не на общите проблеми, 
организация съотвествува и на 
реорганизацията на Социалистиче
ския съюз на местни организации.

Изхождайки от многоброЙните 
мнения, 'критики и предложения 
на конференциите на Социалисти
чески съюз, Общинската конферен 
пия
на състоянието на селскостопан
ското производство и на изчамнра 
него «а най-добрги гпътиша за акти 
визиране на големите Потенциал
ни възможности, които има този 
стопански отрасъл в комуната.

Още повече че през последните 
години се забелязва известна стаг 
нация в селското стопанство, а

Такава

Настоящите събрания на Социалистическия съюз и събрания
та на избирателите трябва да получат здраво политическо съдър
жание, а за това трябва да допринесе принципиалнито и правлно 
настъпване на Съюза на комунистите. „Тези събрания са още един 
изпит на тяхната политическа зрялост по простата причина, че нб 
винаги е лесно политически правилно да се поставим към някои 
конкретни мнения и Предложения, нито пък ясно да определим гра» 
инцата между прогресивното и онйво, което тегли назад. А тъкмо 
тук, на място, трябва да имаме политически рефлекс, способност 
да се включваме в хода на реформата и аргументирано и компе
тентно да се борим за своето становище пишеше тези дни в. „Ко
мунист“.

110 В
ди Той (по-нататък изтъкна, че тря 

бва да се стимулират индивиду
алните селскостопански 1Прои13во- 
дители Да -произвеждат възможно 
повече и че пРон,зводстве«ото съ- 
трудннчество между тях и коопе
рацията трябва така да се разви
ва, че производителите -сами Да 
видят полза от него, да бъдат рад' 
неправия (па-ртньорп в сътрудпиче 
ствот.о и Социалистическия съюз 
да обезпечи равноправно договя- 
ряпе е диопълннтелни форми ца 
самоуправление в ксоперацняа. 
та. Накрая Кочо Йончич посочи 
нямолко погрешни разбирания по 
въпроса на ротацията.

не а спогед 
да имат

Ръководейки сс 
специалисти

търси Социалистическия 
кооперациите и нейните специални 
служби н другите институции ДП 
се ангажират за обхващане на 
възможно по-големи площи с кул 
тури, -които дават няй-добчи дохо 
ди и са "'ай-петабнлнч. Така на
пример подчерта се, че е необхо
димо възмож -о по скоро да се на 
прави преоркСтировка за произ
водство на внеох-олобивча пшени
ца, която в тоя край дава над 30 
цечтнера, вместо царевица, от ко

ст анализите 
конференцията 

съюз ннаспециално внимание обръна

Това същевременно ще бъде принципиална, градивна, другар
ска критика, а не лична разплата произлизаща от лични политй-

А. Л.квнтскн интереси.през последните две години и ии- 
тегрнранафЯ (!Йооперация. все по- 
малко усилия прави за обединява М. Бакнч



БРАТСТВО

От общинската конференция на ССРН в Босилеград
— Препоръчва се: кай- 
много трима кандидати 
:(а едно място на пред
ставител или отборник 

— Към 4.000 изаирате 
ли на политическите пре
дизборни събрания в Бо
силегр адско

ИЗБИРАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА 

ПРОЯВЯВАТ ВИСОКО ПОЛИ
ТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ ПРИ 

КАНДИДАТИРАНЕТО

м т,т «в
«ШИИ№

У
ССРН и участвувалите «’ заседа
нието други форуми ще прело]*,. 
чат на избирателите, макар, че ти 
няма да е .задължителна 
Освен тези лица яголипичеекитс 
събрания триеха за възможни кан 
дида-ли, за иредставители следни, 
те другари: Димитър Янев — на 
9 събрания, Иван Радешсо^ на 6, 
Славчо Сотиров на б, Симеон За 
ха/риез на 5, Никела Димитров 
на 4, Иван Деолото® «а 4, Стоя
нко Андонов на 1, Васил Захари 
св на I, Любен Рангелов на I, Ва 
сил Христов па I, Миндо Якимок 
на I, Павел Илиев на I, Спаско 
Спасгсов на I и Иван Пенев също 
па 1 събралие.

Избирателите от Босилеградска 
та комуна на предстоящите избо
ри те изберат:

— едни пгред-ставмтел в скушдм 
пата па С1 ’С, в Републиканската 
к а мара;

— 16 отбирницн в ебщиискага 
камара в ОС на Босилеград;

— 12 отбораиця в камарата иа 
трудовата общност па ОС Боси
леград.

На устроените политически съ
брания в комуната обаче са пред 
ложени много поведе възможни 
■кандидати, което на места може 
да се .отчете н като неправилно

На 5 (|)слруа))н ,ц Босилеград 
бе устроено разширено заседание 
на Общинската конференция на 
ССРН, па което|у,честиупаха пред 
стаиители па О&щиногаия комитет 
на СК, >иа профсъюзната, борче
ската ,|Г младежка организации, об 
щоствено . иолитичеект н култур 
гщ дейци.

Участвуваха също .председател 
яг на Околийския отбор на ССРН 
в Лсскоиац др. Миле Вслкович и 
директорът на „Братство“ Др. Асоч 
Лазаров,

Заседанието изслуша и обсъди 
доклада на общинската и.Лмрате-

за тях.

■*9Р1Я|«в®Щ|р8| 

Ию* т шгтж«В ь*шн
От миналогодишната среща в Белград

)

ДАИИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ИА ССРИ ЗА 
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

И ВСЕ ПАК НЕ БЕЗ 
СЛАБОСТИ

Въпреки че, бе отчетена'съдър
жателна работа в предизборната 
дейност, заседанието изтъкна.щ 
някои слабости.

1. Стойне В. Иванов, преподавател, председател на Об
щинската скупщина ц Босилеград, роден през 1926 година в 
село Г. Лисина. Член па СЮ.К от 1954 година. Бил е от- 
борннк па Общинската скупщина, член па ОК на СКС и 
член на ИК на ССРН п Босилеград.

2. Д-р Апапи Р Стоянов, лекар, роден през 1932 година 
в село Ярсшпик, Член'на СЮК ог 1963 година. Сега отбор- 
пик в Общинската скупщина в Босилеград.

3.. Стоян А. Станков, професор, сътруниик иа п. Брат
ство в Ниш. Роден през 1934 годила в село Плоча, Босилс- 
градско. Член "а СЮК от 1952 година. Бил е прдседател 
на Среднощ коленият комитет член на Университетски;! коми. 
тет в Белград, досегашен председател на 00 на ССРН в Бо
силеград, сега член иа ОК па СКС в Босилеград.

•
— Отбеляга се, че не нався.чъ, 

д есъбранията са имали оформ? 
ни мерила -затова какви трябва 
да бъдат .кандидатите за предста 
интели и отборници и се е стиг
нало Да бъдат предлагани повече 
лица.

— В [приемането па предложени 
ята .за кандидати по места не е 
имало гласуване >и търсене на ищ, 
зинство, ,и0 всеки .предложен е 
считан за .кандидат;

3

Йревиденът иа Републиката и цредесадстел на СЮК Тото, заедно 
със сстдпещря на ИК па ЦК на СЮК Миалко Тодоролич м други 
сътрудници; прекара миналата седмица на неофицне ,но посещение 
в Москва н Будапеща, където води ра сговори,с.иа^виешите ръко
водители на СССР н Унгария. Ествестено е, че останалият свят, 
по-специално Европа — с интерес следеха тези срещи на ръково
дителите, конто играят активна роля в акциите за цо-добро меж
дународно разбирателство, мир и афнрмация на социализма. И с 
двете страни сътрудничим все повече и по-разнообразно. Вървим 
По епецйфйчйи пътища в собственото развитие, и, сър запознава' 
нето ка - проблемите и успехите на другата страна, обогатяваме соб
ствения си опит.

Другарската обстановка на разговорите в Москва и Будапеща 
съдсйствува за взаимното желание по-добре да се схванат особе
ностите па въшкополиткческите становища на Югославия и СССР, 
респективно на Унгария, конто неминуемо произлизат от особенос
тите па вътрешните движения на всека страна. Между нас и каши
те приятели. СССР п Унгария, както и някои други социалисти 
лески страни, съществува различна степец ||а съгласие по някои 
международни проблеми. В последно време, например, най-често 
се говореше за различията в нашите подходи към разединеното 
международното работническо движение, и ако така може да се ца. 
же. към акциите за сближение на територията на Европа. Тези тс- 
мц,'разбира ;се* .са засегнати в Москва и в Будапеща. Затова раз- I 
•говорите на :Йосип Броз Тито с Леонид Брежнев и Янош Кадар по 
тези въпроси са от голямо значение.

I

—- ‘.забелязват се прояви ца"по
литически неоправдани агитации 
настояване да .бъдат предлагани 
само. някои кандидати;

Между кандидатите няма млз- 
'ч у.: г и же.-ги, -което същд такт го 
зори за едно отношение към тях;

— Паралсвската организация 
па ССРН не е устроила събрания 
поради неуредени въгфоси околр 
слехтрифихацнята и др.- 

С з

л-на 1СОМНОИЯ иа Социалистическия 
съюз, изнесен от председателя иа 
комисията др. Пенко Нлйдено-в. 
То стрие зиклюбечия, които във 
форма на: поръчение ще бъдат 
представени па събранията на изби 
рателнтс във връзка с предстоя- 
щето утвърждаване, на кондида- 
ту-рите за,представители е репуб
ликанската камара и -отборници в 
камарите ни ОС.

Предизборната дейност, коят0 
разви организацията-.на ССРН в 
Босилсгр.адрк-ата,..комуна ,е била
твърде богауа н..с'ьд;црщатс.лиа — 
се изтъкна в доклада й в разис
кванията.

разбиране па демократичността в 
'.предлаганетс- ‘У нас.'

— За едното -място на рестубли 
кански представител са изтъкна
ти 17 кандидати;

— За отборници з общинската 
камара за 16 вакантни места — 
59 кандидати;

— За -отборници в камарата на 
трудовите общности за 12 вакан
тни места —- 30 кандидати,

— В разнекванет-о това явление 
бе окачествено като сгрехаляване 
и затеза заседанието единодушяр 
-решиша едно -изборно, представи
телко '-жясто Да бъдат кандидати
ран пай-млоро трима кандидати.

На рамото заседание се отказа
ха от кандидатурите за пред-стази 
тел в Скупщината на СРС друга
рите: -Стоичко Андонов в Горна 
Любата н Симесн Захариев, сехре 
тар на Общинския комитет, но се 
счита че още кандидати ще на- 
-правих същото.

В резултат на .горчите решения 
заседанието стрие да препъръча 
на събранията иа нзЗиратиле да 
изтъкнат за стредставнтели кандп 
датурага на лицата, к°ито ся би
ли предложени на повече от 20 
политическа -събрания. Това са 
ссм.1 три лица: Стойне Иванов. 
Анлнн Стоянов, лекар и Стоян. 
Станков, журналист.

Всъщност т-оЗа е листата която 
общинската конференция

авчеращното разщкрено За 
седанне на обшстиеката конфсрен 
ция па ССРН завърши първата 
фаза ст 'сгодгстозките за яр'едстб7 
ящит-е избери. Макар’ й да е имйт 
ло слабости завършена е. огромна 
работа.

От следващата седмица ц Вр- 
силеградско ще започне втората, 
фаза от тези подготовки -— събра 
нията «а избирателите конто ще' 
си кажат думата по въпроса ба 
Издигане -на кандидатите и за .ут
върждаване на

На 3 декември т,- г. бе -открита 
дейността сто стодговяването за из 
борите с -разширен пленум ■ -на 
ССРН. Оттогава ,до това заседа
ние в комуната са били устроени 
над сто събрания и -заседания в 
организациите на ССРН ш проф
съюза, -на които -са обсъждани ак 
гуалиите прс-блеми На комуната, 
разяснявани въпроси за процеду
рата па избирането и са изтъкна
ти възможните кандидати за пред 
стявители р Репч^лика»-—.-.-а 
чара в скупщината на СРС 
отборници в ОС. На всички тези 
:ъб.рани'я са присъстзували близ.у 
1.000 членове на С-СРН

• \

Б отношенията между СССР и Китай избухнаха тягостни съ
бития. Членовете на семействата на съзетсиите дипломати напус
кат Пекин. Говори се че и самите дипломати-могат да тръгнат за 
Москва, както и техните съпруги и деца, ако от китайска Страна 
продължи изострянето на положението, което от съветска страна 
бе охарактеризирано като „заплаха с физически и психически 
терор“.

От друга страца, китайското посолство в Москва беше огнище 
на сцени конто рядко се срещат. Неговите тридесет служещи пре
несоха „културната революция“ в съветската столица и се стълк. 
ногщха с-московците, които премахнаха убидтелннте антнсъзетски 
витрини от степите ка китайското посолство. Китайците твърдят, 
че “гова ,е дело на съветската милиция извършена с помощта на 
електрически триони и брадви Съветският представител опЬп->епга 
учас-июто на органите на сигурността и твърдението, че китайските 
дипломати са били физически нападнати

тяхните. кандида
тури.

Все ст а к решенията на ' ССР}!' 
трябва да бъдат правилно фазбр^ 
ни от избирателите,, защотоЦГафе У 
:*к решенията е да не се позволи.
:шкахв-о■■ка.ру.щаване демократич
ността иа избирането ннто да се.

;*•

тса-
и за

накърнява нелр^коснозечотб прг- 
во да решава сам и езеболно. ,

ГЯ. Н. — С. Ст ."

и младе
жта —- пъл-ноправн/и из^и-ратели 
на комуната. ма

1вШ1вапшс1Есов5;ивсиЕаавшаяяяаасаядиаапп1В1:сацпв1а11С2аяакиаааапв'Л1иа1гя1гпяп;111яопи11авя11ииавв!1
евпаааиясовяаяязшсияпвастпяогяаавсзсяагяагпяяйвзмкпаяапаинднспксчвщ.

ИВт КР.ЕКМАНОВ подараше, но се въздържахме, за 
се издадем.

Разбира сс, по
— Първата ни конспирация на чужда 

земя!
да . че

;. • * ? •

пътя за хотела въо- ^ : • «V.
вахме. с у-асоречн крачки, повтаряйки име- Олед малк!) ллязохме в. двора на
то на хазайката Наталия Арсич. шата квартира. Изкачихме стълбнте. тръг-

В хотепа обмислихме как да ставс пое- нахме по коридорчегго. Шумът от нашите
”а ДругаР,гте К°"аров 11 Д'1- стъпки потъваше в шума на шевната Ш- м!ггров в новата квартира. Още -решихме ч ' • ■■ <

машите места в хотела да се заемат ог шна‘ хазайката работеше. Влязохме в
1 аврнл Гечов, Хр-сто Михайлов. Ферди- 
1над Козовочн и Гео-тн ,Михайлов, 
приковем отсъствието па

ЗАПИСКИ НА ПОЛИТЕМИГРАНТА
Скоро след нас пристигна ш вто-стаята.

рата двойка. Беше студено «ато вън. Ос
танахме с вдигнати яки. Запалихме лЩ- 

Сдаба -светлина освети широката 
стая. Хвърляйки бегъл поглед по желез-

. -.г..:
за да 

нашите водачиИзлязохме отнов-о-на улицата. Смелих- В полутъмното кор.идорче т.я понзтър-.
мц: тротоара — тръгнахме по левия. Про- ' си праха от халата си и прибра «осите «и- . от- точа място.

'четохме п-рво .обявление. Влязохме в голяма в -кок. След това -ни въведо- в свободната . Стъм-ни с-е За-внон етуте-.
къща. Хазайката нн въведе в свободната стая. Приближих се до единия прозорец Улицата пред 'хотела бъозо опустя Но

. ^ Тихо е. Имам двама сина — ниже- датедища . ■; , . же,ски гла1-
ме» и .адвокат..Женени са но децата са им Жената, скръстила ръце .„а гърдите -хотела Колаоов ч Димят“ о^ извТа^Гпои
много възпитани., Послушайте. Чува ли се си, чакаше да ,я заговорим, - себр с„. г1ти Гр." пЛ’Л ”

Няма, ... „ - К*“? —й - ~ .о”,а '«а,,,,
Разбира се,, а тая к-вартира беше нуе-; зах аз. — Търоим квартира... Ста"ах и иапчсах стаята В

Добна за хора като нас. — Аз съм водовица, шивачка. Из да- - жупаше Хп-ето ' Михайлов
казах , вам ,П°А наем. стая, за да изхраня деца- .- двоча. П-избивах си 

та си.
— На -нас стаята харесва . . . 

ще искате за пея?

мата.вятъо.

ннте кревати, по масата и -столовете ние 
•3абеля“ахме един скрин, върху който бяха; 
наведем! м-ного снимки. Започнахме да гд 
разглеждаме — искахме да разберемчка-1- 
квому алпеса е „родословното дърво“ на наФиге' 
хазаи. Снимките, минавах' от ръка на р-Й-’

.. Ето сватбената сцнмка на хазайката,-. 
Скромност, енромашния} Вър време крга^ 
копринена -рокля се смяташе почти за зд-' 
дължптелна за венчалния обред «а .неве
стата, хазайката се бе венчала в сукнена 
обикновена рокля.

коочлооа де- 
Изпязох на 

път между файтони 
и коне След меч. по мойте стъпки.

Колко пеше Димитров. Изравнихме 
: улицата.

Же-ага се замисли, оглеждайки ква- Втооата двойка излезе
дешком пашата печална външкост. Сетне -еъшля начин Напвед вървете А-частасов, 
ни поедложи толкова нисък наем, че ние следвам от Коларов. Те вървяха по на- 
веднага се съгласихме. Дадохме и капаро.

— Виждам — направи ни комплимент

ка
'-^ГДс' -погледаме още стаи 

йя- жената —>■ ц ще. се. вър-нем пак.
,П,родл;отжихме да вървим по левия 

г.ротЬар. По едно бреме съзояхме ъглова 
паяантова; къша,’иа «зкрпвената -врата на 
която п,.1ссше бяла- х'арт.(.я с оръфани кра- 

' Чща.: 'Пресякохме улицата и застанахме 
Пред партат,а. Обявлението беше написано 
С, неравни, изкривели букви. Влязохме, ми- 
||ахЧе през маллео 'Дворче и стигнахме до 
Дъсчена! стълба с няколко стъпала. Пот- 
рюпахме исдпъж. По -никой «е «и отвори.. 
бтаътре идваше някакъв шум. Потррпах- 
мс втори нЪт — по-сил ю — за да прео
долеем шума. Отвори се врата. Шумът 
Флведчъж- престана. -На' стълбата се пока- 
ла "дребна жеча — В халат, потънал а 

’ прах. Още помня усивката й, когато ни 
иокайи яз влечем:

:
въо- 

се едва на >

от хотела по
• • «;!•

Сръбско жилище без портрета и*,1 
краля и без икони и кандила! 
на Анастасов, оглеждайки стените

шлгте стъпки.
Стнгмахме Нишавскпя мост, осветен от 

двете страни с големи лампи. Насреща нн 
лшмаше жива душа. Под краката -ни шу
меше .само реката, .напълнила коритото -си 
от есенните дъждогс. От моста

— възклик
на стаята.жената колко почтени хора са моите

кварти-р антп.
— А ключ! Може ли да се нанесем 

още днес? Няма кьде да спим.
Димитров пристъпи крачка-две и като' 

посочи с пръст към стената, откъдето се; 
чуваше шумът иа шевната машина,- рече; 

Денонощният човешки труд — ето 
е изгонило от тая къща и бога, й'

се вчж-— О, разбира се ... Жената извади 
■ключ к>г ключалката и ни го подаде с 
жест «а доволен човек.

Когато взехме спасителния ключ. ни 
идваше да целунем ръката, -която ни го

яаше новата квартира. Показах я на Ди
митров. Той се спря за момент, обърна се 
назад

кое 
краля!втората двойка и шеговитокъм

Ч г.лза: (крзй ,ц следващия брой)
Г •



)БРАТСТВО

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ РазговорДА НЕ ЗАБРАВИМ ТУРИЗМА! с читателите
каква «ърека с месторождението 
на нашите жу рналнетй. Надяваме 
се, че със своите дописки от клн. 
сурския край ще допринесете да 
се подобри осведомяването за то 
зи край.

Време е вече да посветим една 
вестника за разговорМеждународната година на т\ -

ризма започна, а Димитровгоад 
вече я пссреща неподготвен. Ка
то изключим

град резбарски сувенири, 
нямат никаква връзка с бита на 
населението тук. А човек иска да 
си понесе одомен от края, през 
който минава, не да купува това, 
шевици, малки грънчер кн предме 
ти или рунтдзи шопски калпаче
та. Чужденецът ще ги купува, ,за- 
ЩОто едва ли ще ги срещне 
къде е по.големите места, където 
понякога 'битът в сувенира е обе
зобразен Ст пгекзлеми художпи- 
чески намеси. Естестгено това не 
бива да бъдат пък съвсем беззку 
ски ппедметчет,1, които ”се се на
блюдават .с присмех.

А какво да кажем за нашите 
фотографии — изгледи, оцветени 
различно и тъй неуспяло, че ни
кой не ги поглежда. Защо пък и 
тук ,не се памесви някой и да оси 
гу.ри изгледи «а града, на Ерма 
и Погановскн манастир, които с 
качеството на фотографията да 
привличат окото, а с текста назад 
да дадат най-кратки познания и 
данни за пределите от фотографи

Нали имаме туристическо дру
жество в града? Нима т° не може 
да направи нещо в това отноше
ние, когато още преди няколко го 
дини прие обемисти планове да 
прави къмпинг и пр.

Ако сега се счита за къоно да 
се оформя „индустрия за сувени
ри“, нека това ,да остане за по- 
късно, но нека се предприеме не
що да се осигурят солидни изглг 
ди и албуми ,0т нашите краища. 
Те са услуга на чужденеца и пол 
за за «ас. Ставаме по-известни 
някъде и си осигуряваме приходи. 
Туристическото дружество сигур
но има нужда от пари за по-едри 
начинания, а ето, те -са в малките 
картички -с Погановски манастир 
нли Ерма.

Заети сме постоянно с много ра 
боти. Ето идат избори и се гот
вим за тях, мислим за пролетната 
сеитба, за промишлеността, но 
нека да стделнм време и за таки
ва размисли и акции, зашото мно 
го чужденци ще минат и тази го
дина и ще си отнасат нашите поне 
100 .динара за две фотографии— 
изгледи,

А един милион чужденци по 100

които колона от 
с читателите. По наше мнение то
зи вид сътрудничество може да 
допринесе за по-нататъшното му 
доближаване до нашите читатели 
сътрудници. Казваме читатели — 
сътрудници, защотс все по-голя- 
■мата публичност в работата като 
елемент на влиянието за по-каче
ствено оформяне на обществено
то мнение, без което самоуправ
лението би било -напълно, иоиск- 

място за

мотела и бъдешия 
мотел на границата, които па гра- 

малките суми 
които постъпват в касата на об
щинската скупщина и държат ня- 
колицн.на служещи и работници, 
Лруг-о .нямаме, за ,да посрещнем 
или спрем туристите.

Туристът, да не забравяме 
ва, е човек, -който се нуждае от 
храна, развлечение, задоволяване 
на определени интереси 
всичко е_готов да заплати поня
кога и повече от очакваното. Ту
ризмът пък е много д-охеден сто 
папски отрасъл, който «а малки 
градчета като нашето осигурява 
ежегодно много средства, които 
едва ли бихме се намерили на дру 
го място.

Ние катс че забравяме това, 
ка.р да ни е известно. Ето, две го 
дини вече гледаме как минават и 
заминават чужденците, без да сме 
мръднали е пръст да ги поспрем 
н вземем срещу нещо частичка от 
парите, конто са понесли за пъте 
шествието си.

да дават само

Другарю Васо Дуигеров от с. 
Поганово, не ни е известно кога 
ще се. проучат тайните на „Бан
ски връх" и „Петканини“ «-„Змея" 

Ние пишем за проучва-ни-

нл-

то-
дупкн.
ята,а драгото е-работа на спелео 
лозите. Когато те решат да про

за които ни ни

ва да отделим повече 
сътрудничеството (писане) на чи
тателите. Тук подразбираме вси
чки трудещи се, чието писане е 
обективно и с градивната крити
ка съцрйствува да се разцешват 
проблеми, разяснява дадена поли 
тика и усъвършенстзуват мето
дът и съдържанието «а работата 
в органи и организации.

Обаче да започнем разгово-

и за
учат пещерите, 
щете, нне ше публикуваме резул
татите от тяхната работа

Анонимен доугарю от Босиле
град, пишете, че в „Братство" ня
мало какво да се прочете и зато
ва «еловата цепа била неоправда
на. Предлагате „Братство“ да пи
ше за това, което ще интересува 
читателите ,обаче’ не казвате как 
во, например,. Вас лично би гште 
ресувалс. Пишете ни също, че 
ако публикуваме Вашето писмо 
ще обадите имет-о си. Ако сега 
поискате, мажете

ма
ра «н.

Д|ругарю Цено Димитров от с- 
Стрезимировци, Вашата дописка 
за електрификацията, която пу
бликуваме, ни зарадза .много. Съ
гласни о.че със забележката, че 
малко пишем за клисурския коай. 
Действително сме писали малко, 
но ще настоим да поправим про
пуска. Обаче «е сме съгласни с 
Вашето категорично твърдение, 
че нашите сътрудници отиват и 
пишат от места, където са родени, 
за да им .остават командировъч- 
ните. Ето зг.шо: нашите журнали
сти не са р-0'Ини само в Димитров
град или Босилеград. Когато ИД'
вате в Ниш, отбийте се до оезаче- 
цията и ще .видите, че статиите, 
писани ог тези места нямат ни-

да ни пишете 
като се подписвате с* пълното 
си име м гтоезшие.“ Само така ще 
знаем, че сте доброжелателен.

НЕ САМО ХРАНАТА 
СЕ ПРОДАВА

Не мислим, когато говорим за 
подготовките, самс на предприя
тие „Балкан" -или „Седми юли“. 
Наистина те биха могли да взе
мат- мерки да си осигу.рят някоя 
и друга пара ,0т тези постоянно 
префучаващи когй нас хора, а не 
да чакат от димитровградчан.и и 
селското население. Имаме тел 
вид многс Други, наглед дребни 
нещо, които биха били много по
доходни от даване на храна или 
Други потребителни стоки.

Трудно н малко вероятно е ту
ристът да остави шосето да вле
зе в града, когато «а 60 км е Со
фия или малко по-далече Ниш,- 
които сигурно са по-желани от 
туриста, отколкото нашия град. 
Но ако той не иска да влезе в гра 
да; защо „Балкан“ и „Седми юли“ 
не го пресрещнат на пътя? Има
ше впрочем едно време такава ми 
съл — да се направят будки по 
посето и да обслужват хората о 
кебапчета м Други скари, с тютюн 
и шоколади, или поне с безалко
холни .напитки, конте се търсят 
в летните горещини. Но то си ос
тана сам-о мисъл.

Защо пък таен .мисъл не се осъ 
ицесгви «менно « годината на ту
ризма-, когато се очакват много 
повече минаващи — зарад отме
нените визи, улесненията на мит
ницата и др. Или защ0 не се на
прави това, когато примерът на 
ресторанта на гарата е твърде по 
казателен, а сметката му много 
.убедителна.

Благодарим на всички читате
ли, които «и пратиха адреси на 
озеите близки, пояетили и позна
ти и така помогнаха вестникът да 
поду и нови читатели « сътруд
ници.

динара, оставени дук, прави едва 
ли не една трета от общинския 
бюджет

М. Н. НЕЙКОВ

Из дейността на Съюза на младежта

ПРЕД СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ
Дко темите набелязани в пла

на за работа на Общинския ко
митет на Съюза «а югославската 
младеж в Димитровград получа
ват (както и заслужват) зо-реал- 
ни .димеизии и по-пълно съдър
жание, тогава селската работни
ческата и учащата се .младеж ще 
бъдат оше пс-активни -в разреша
ването на твърде актуелните за
дачи до октомври тази година. 
Без оглед'на това, че планът на
глед представлява <-бор от разни 
активности, в действителност ор- 
.ганизарана окция, в която Об
щинският комитет се явява като 
фактор, който движи .напред, към 
разрешаване на въпроси от непо
средствен интерес за младежта ст 
селото и от града.

Освен «-.еологнческо - полити
ческата .работа мла-.ежките акти
ви и техните ръководства имат 
.намерение да осъществят по-тяс- 
но сътрудничество г всички об
ществено *• политически органи
зации, тръгвайки от предизбор
ната активност за представителни

тела, организирането на тържес- обществените помещения в .града 
тва по случ.-.й държани и народ- и селото“- 
ни правници, проблемите на ра- Това са актуалшг въпроой;- -кО- 
ботническото самоуправление и ито неотложно трябва да се р*з- 
участнето на младежта в .него до решават, 
организирането на трудови акции.
Общинският комитет на СЮМ ще

• » 1

М: Б.

Договор на комунис
тите от звонски 

район

подпомага сътрудничеството с ос 
таналите обеществено . политиче
ски организации, в които члену
ват предимно млади хора като 
фериалния съюз, движението на 
младите горани, червения кръст 
и други.

ята. Елин албум с погановските 
-стенописи .например ,не би отми
нал пито един турист.

Провеждането на стопанската 
реформа и-предстоящите избори 

За да може -запланувана акти- за представителни тела бяха -глав 
вн-ост да се развива в Дух на не- -на тема на районната конферен- 
посредствена демократичност в ция «а комунистите от район 
плана е -предвидено да бъдат ке-н Звонци. 
султираии и младежите. За тази 
цел се предвижда да бъдат -поове 
дени пленуми, срещи, съвещания 
както и заседания на секретари
ата, а в крайна сметка да бъде 
включени всички въпроси от ин
терес за младежта. Между люби, 
мите теми «а младежта от село 
са: „Културно-забавният живот 
на младежта“, „Как се използват

КОЙ ДА СЕ ПОГРИЖИ?

Има много неща, -които биха 
могли да се направят и да се по
ставят във витрините на мотела, 
на гарата, на границата, Да да се 
купуват от чужденците. Има есге 
ствено и редица други възможно
сти. Нахвърлихме само няколко 
от тях, и -спираме п-ред въпроса 
добре, но кой Да го направи това.

Върху плана на работа, на Об-, 
щине-кия -комитет на СКС се из
казаха много комунисти, между 
които Велимир Джорджевич, сек 
ретар на Общинския комитет «а

СКС. Говорейки върху пробле
мите в района Джорджевич петък 
на следн-ото:

Земеделската кооперация тряб
ва да се занимава все повече с 
производсвот, л не както до сега, 
най-голямо внимание да -се обръ
ща на търговията: .<

Съществуват и слабости в об
ластта на образованието и въз
питанието на децата, какте-и нез
драви отношения в колектива на 
•основното училище „Братство", 
конто сега се под-обоя-в-ат. 

Комунистите .отчетоха слабо
сти в работата с младежта. Зато 
вп ще -се гш е д-прием лт мерки зала 
поед поактивпо -да се работи с 
младежите за тяхното т.еоретичес 
ко и идеологическо нч-гтшжтане.

К. Гюров

БЕЗ МЕСТНИ СУВЕНИРИ

Из „Седми юли“Градът няма ника-кви свои СУ- 
-яеиири. Някой доставя на мотела 
и «а един магазин -в Димитров- Директорът отзован - кризата

продължаваМъки с теле
визията

ми -загуби, по ше продължи да 
ж-ивурка оше. Всичко това обаче 
е само гола надежда. .

Узнаваме « за някои чудни ма
неври на бившия директор. След 
отнемане пълномощното на Вуке 
лич, той пак го е овла-стил да пра 
д-зтаяглява -предприятието и (е сти 
гпало до и-ови поставки. Логика
та упътва към една мисъл, че н 
кризата на предприятието се е по 
дал «а подлъгваинята на един «лй 
друг, може би най-много На Ву

келич, чнято „деловитост“ е м-но. 
го чудна и съмнителна. Иначе 
.как да се обясни .всичко, което е 
п.равил с предприятието.

Може би ще е добре „Седми 
юли" -да предприеме и съдебни 
.мерни -срещу някои доставчици, 
зашото е очевидно, че работите 
не са били съвсем чисти.

Значи, засега „Седми юли“ оше 
съществува, «о краката 
съвсем рахитични.

от стр. 1)(Продължение 
търси -обшо решение,

блха изпаднали в
Босилеградчани много се за 

-радваха когато получиха теле 
визионно реле. Но, уви, за

зашото•се

ето фалира. Намеренията са ла 
се предложи те да си вземат сто
ките от лагера ,в Нови -сад обра
тно, 32Щ-0ТО в случай н-1 фа- и 
биха претърпели значително по- 
големи загуби. Надеждите са. че
мнозина от доставчиците ше се
гъгпа-сят с такова .п.елложедие, 
обаче някои едва ли ше сюиемлт 
да ст вземат стоките. Специално 
се -мисли на тази, които са напра 
вили големи дост-вки на нетърсе 
н« авточасти и гуми, за които и 
мя возила V нас,- •

В предприятието този замисъл 
се осн-овава върху сле .ното. ра- - 
гюлага се с имушеств-о, което ш 
надминава 50 милиона динара, бе ( 
■да гс смятат стоките за продаж
ба на дребно. Това значи, че в 
едучай на фалит доставчиците ще 

м"же -би ше

кратко.
Към 70 семейства в града, 

които имат тлеивизори са пред 
големи изпитания. Телевизио. 
нните апарати често се рязвал 
ят, а няма кой да ги поправя. 
И хората са принудени дп ги 
носят в ЛесковаЦ, Ниш и дру
гаде и да се излагат на голф 

разноски. Някои правят о- 
поправят по^редс- 

вом търговското предприятие, 
такъв случай те мно

Годишно събрание 
на съюза на борче
ските организации

му са Миналата седмица в Звонци се 
проведе годишно събрание на 
Съюза на борческите оогакиза- 
нии. Главна тема на -събранието 
беше дейността па бившите бойци 
в и повеждането на стопанската 
реформа и участието на същите 
в -поеястрящите избори.

Особено внимание се обърна,

М. Н. Нейковми
пит да ги

гио пъ« п 
го се бавят.

Тук обаче мъките не преста 
ват. И след поправката — те
левизорите се развалят отно-

СЪОБЩЕНИЕ .покогд другото, за материалната 
п^мпщ «а ония бойци, които имат 
ш-ждп за това. Даде се предно 
женне Да се .отпускат дългосре-ч- 
нскат да сто-оят къща и До. 
ни «-цепити -на -очия. членове които 

Вновото ръководство бяха из
брани нови членове, в за поетсе- 
лят^л отново- бе .избран Веселин 
Димитров.

во.
Излезе от печат- книжка 3 на списание 

„Мост“. Йена 3 нови динара.
Годишен абонамент 9 нови динара.

И на собствениците им не 
остава н»пцо доуго освен да ги 
запечатат. Дали няма възмож 
пост в Босилеград да се от
крие сервиз са поправка на 
радио и телевизионни апарати?

С. Станков

за.пебят м.ного пари и 
доиемат по-лекото решение да сн 
Прибеоат стоките.

Я-сн-о е, че лко това успее, ,пред
приятието ше се измъкне с геле-

{

У В. Гюров
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' И- длеб -и- след толкова пленуми па различни форуми 
(ог комуната до федерацията) и мриании да говорим откро
вено за слабостиге. нередностите и неправилноСтие — съще
ствува анонимност. Анонимни писма се Отправят до рьколо.г.

. <Л тд ,(т^ .ррудог.и ,.цлц ,одц(.ествено-по'Лнтнчески организация). 
....ио.г..исии, <,ъс6л;н. И по .неписано нравило от гвторите па те.

•|н нусма сО,крава, .'те отпрнрат ИСТИНА, н0 поради рпзлн- 
ч,. дни .съображения искат да си останат анонимни.

,Ф{Ц«; е. ,чс. .има анонимност зарад лични изгоди, напакос- 
дякане. е.спафшииа.

Ш- ■тШ

цел. Личната цел е присъща 
,.;Хорд конто по един пли друг начин си пробиват лъг към цо- 
, сТйвецрта цел

Но,, с,анонимност се продължава и зарад това, че хора, 
които,;.отЦрйто са говорили за слабости, иенравилпоСТисн 
дс-живяЕгла зла участ. Върху главите им се стоварапал гие- 
във. на .засегнатите, тако че вместо правдата да възтърже. 

,ствив!),г.от, .откровеният с бил подлаган на преследване, у 
.... взАнснле и цр. Топд .е сдщ| от корените, че хората и пнес се 

длужат с анонимност.. Значи, причината с и п СТРАХА на 
хората.......... •

лична на

иКАКВИ СА ТИЯ „ПЕКАРСКИ РАЗХОДКИ?
Нгшата редакция иаиоследаък получи няколко аноиим- 

. . 1.н писма, което бе и повод за тази статия. Чнтатслка пи се 
■ оплаква, че в- Здравния дом в Димитровград пата нездрави 
отношения, но тя се страхува да напише пълното сц име У- 
чеикк от гимназията ни обажда, че някои от професорите 
имат не. само непсдагогическо, но и некултурно отношение. 

, ме ги-,изсмиват, унижават. Анонимно ни бе доставено, че пе- 
едагс-гическнят - съветник за бълагреката народност при О- 
колнята проявява сноевоДчс. Дори наш редовен читател ни 
нрави забележка за цената и големината на постника Казах 
онова- „дори“, защото Редакцията никога не се е обиждала 
от истина, а неотдавна проведе и анкета, за ла чуе мнение
то на читателите.

.. . От. посочените примери и от положението, което те из
насят водела ме, че в техните писма — малко или повече — 
има истина. Наложил съм си задача, не да изпитвам степента 
на тази истина, а да посоча корените, тях да пресечем, а а- 
нс.нимността тогава салта Ще пресъхне.

Вече казах, че един, а може би, и главният е страхът от 
последиците. Анонимността гарантира, че авторът няма да 
се камер-и в незавидното положение да напусне предприяти
ето. учреждението или Црочне.

Задача на СК- ССРН, Съюза на младежта. Профсъю
зите и други форуми е да създават атмосфера на доверие, 
искреност. Ръководствата обаче на тези организации трябва 
решително да се борят срещу всяко своеволие на засегнати
те, които тенденциозно, с настървание и озлобение преслед
ват всяка положителна критика

Значи понякога и'пациентите при- '. 
бягпат до хитрости, конто пречат 

редовната работа на здравните’ 
работници. Тези случаи обаче че

Не, отскоро в Димитровград р 
селата недоволстпуват от здрав; 
щата служба. Населението, особФ 
ио преб дните, косато грипът за- 
штишаше да вземе размери па 
епидемия, отправи редица забеле
жки, конто могат да се сведат до 
следното:

Лекарите се ' разхождат през 
работно преме, а хората чакат и 
десет часа да преглед. Следобед
ният им труд се хонорува и зато
пя са разходките. Една жена ча
каше за преглед от 7 до 17 часа. 
Едни петък в здравния дом ра

че много неща заелужнат да н.ч 
се обърне внимание и от здрав
ните работници, и от други компе ма
тентии органи.

Неотдавна в здравния дом за- са малко, 
седава управителният съвет. На Все пак управителният съвет не. 
заседанието пригъствува прелее- реши нищо окончателно. Това зна

ч,ч, че не е изключено разходките 
да си продължат, а неуредициГс 
да предизвикват протести и

да теля г на Общинската скупщина . 
и на-стоя да бъдат обсъдени име- . 
тю проблемите, които предизвик
ват протести сред населението.

Лекарите не отрекоха, че. има 
разходки из града през работното 
време По-точно не бяха катего
рични в това. Обаче изтъкнаха, 
че "е всекс-а са ипаз ч| '•азхбд-:н.

по-
нататък.

Не е трудно да се разбере. Че • . 
работите могат ла се оправят са-_- 
мо ако се вземат определени мер- 
кн. Изглежда че спешно трябва 
да се уреди въпросът с лекарски- 
те посещения по домовете. Защо 
трябва да ходят всички, когато ,,. 
може-да се уреди така, че един ч 
лекар да прави визитации, а дру- .<• . 
сите да си гледат работа в амбу- 
лотариите. Стува ни се, че част - 
от вината пада ,ч върху органите 
на управлението, които малко -са 
обмисляли въпросите за органи
зиране на работата.

Какво^е нужно? Ако исканията"' 
за домашни прегледи са -числени.у -. -, 
нима не може да се въведе, задъл . 
жнтелно обаждане в дежурната 
служба на дома, която по заявка', 
ще праща дежурен ’ Лекар като 
му осигу-ри • превоз, за да не губи ,.- 
време.-А ако пациентите злрупот-, , .
ребяват и искат бърза помощ нео
снователно, нима не може да се 
установят определени такси, които " ■ 
да си плащат тця, конто си прав; • 
ят кеф, за сметка на .чакащите..,, 
пиед амбулаториите. Струва ни 
се, че органите на управлението 
могат да направят това. Тогава 
няма да има разходки, нито из
лишно позиви за бърза .помощ.

ботила само Лекарката, а остана
лите ги нямало. Обвиняват, гп, че 
не позволявали да дойдат

защото често пъти се посещават 
болни по домовете. Посещението 
на селата пък, казаха те, е било 
частично спряло зарад прекъсна
тите от снега шосейни съобщения. 
Слуховете за 400 болни във Ви
сок не отговарят на истината. Ле- 
краят, който отивал горе, устано
вил малко случаи на заболяване 
от грип. Мнозина страЛат от про
студа или хронически възпаления 
на дихателните пътища и пр.

Бе даден отговор и по другите 
забележки. Смилствци -например 
ще има нов здравен работник, а 
Поганово ще бъде посетено, ще 
се възстановят съобщенията. Ле
карите, бе казано, нямат нищо 
поотнв идването на други лекари. 
Но условията, които поставят за
интересованите да дойдат са не
приемливи. Те искат 
ки заплати, 
и пр.

още
лекари, за да си получават хоно
рари.

Тези приказки кръжат из гра
да,, а от селата идват тревожни 
призиви за помощ, 
мнозина хора се нуждаели от пре
гледи и лекарства, в Смиловцн ия 
мало здравей работник, а Погано
во иска редовно да се идва в ра 
йонната амбулатория.

Безспорно, не. всичко казано е 
основателно, но е сигурно и това.

Във Висок

Ст. Николов

По повод исканията за прекласиране на обработваемата земя

ЗА КАДАСТЪРА И ДАНЪЦИТЕ много вчео- 
определен конфорт

ПАЦИЕНТИТЕ ЗЛОУПОТ
РЕБЯВАТНа някои предизборни' коифе- услови» да жи-вотнев%дсгво, а н вцц, Трънско ОдЦровци, СМнлс-з-

рен-цин 11а;Соцнал1игг.гчеокия съю- приходите от йййЬ01#»зъЛството ц„ и друри -села поито-се повди-
в Димитровградско сс повдигна влизат в кадастърскйя -приход
въротроса оа прокла-енраие на зе- пресметнати в сено, слама и дру- гат горния -въпрос дават за. <пра-вц
мята. Веднага дп съобщим, че пи рг-стения. Трябва да напомним, на тези хора ла се търси промя-
класмрая-йето" на земята -във Би- че «ри -тдхива сравнения в по-йв- на на състоянието в кадастърски-
сок което’ста11а .през 1962 -голина годно .състояние са «произвелите- тс КМИП1 н0 -преди да търсят ко-
отле-и м-негре грешки. Сегашните лите — |ра-стеннезъд|и. защот,0 и ' , '
искания са резултат -на известни те са заинтересовани ,дз -пре-иове- мисия, може би -бяло дооре да
негодувания,-че -земята в Желю- дат повече, да -създават пазарни приемат предложението на кала-
ша почти еднакво е оценена кал- н-.лиш.еци, конто да -продават пс стър-:-,тото управление при Общнн
то и земята в шлациПскитеЕседа’.' • пазарни цени А пазарните цеНи ска,та см.щика и -а видят дали
Разговорите на тези тема в Дн- - са много по-зи-с-ски. Освен’ товт
мптр-а-вград нокезаха, че има из- в-планинските-райони-големи лло са основателни искпн-ия им а слее
вестнчг полорааумения във -връс-к^ щ-и -.земя са запустени, а се обла- това да кс-кат‘ла се • прехллс-и-рн
с класиранег-о -на -земята и форми- гат с данък като че дават рех-ол- и .мета. Всеки други опит може да
ранено иг кадастърс1кнте н.оиход.н. - та. Това е други* -момент в ек сте а б-Ьде .скъ-.л — комисията може ча

Излтгза,-че имат .--:г>авдание .тс идното -селско стопанство, без с- . „ . ____ ___ _
капията-земята да-се .класира пов - глед че не дава доходи, В това нам ри съ 10т "олп вП1е- а сто
торно. -Миозйиетао- сел-скостопап- откошеи-ие Димитровградска -об- папите да платят големи разпос
ски производители са съгласни
разходите око-чо -класираиетр да ., 00&схве,№цитс „скат да се с- 
•паднат -иа тякна сметка. Ооачс 
по-големи,- грешки във формира
нето на када-стъ-рските приходи 
не'са въуможио защут.о то е -резу 
лтат От ередиите-добави от -рдсти 
телните -култури. Цените ма про
изведенията -в новите условия са 
значително; п°Д ращнищет-р, утвъо 
депо е кадг-стърски-я приход. Той 
се полщнана' когато от общите 
средни доходи се премахнат -раз
носките /за семена, трактори н д-ру 
ри селск-остс-пански машини ш у-'-

11лй-много все пак се говори за 
„лекарските разходки“. Излиза, 
че тези разходки й губене 
работното време в много случаи 
са резултат на капризите на бол- 
н.'1те или домашните им. 
сутрин, каза управителят на здрав 
пия дом. пред жилището на ле-

Действнтелно, здравият, дом има . 
леха-рн. Пет дни в седмицата един 

от лекар бтсъствува, защото се’ об 
хождат районните амбулатории. В 
самия дом работи детски диспан- 

Всяка сер, болница и п-р. и всичко това,, 
|юка определени лекари. Трудно 
е да се отделя дежурен й за та- ' 
кива посещения, но все пак е по-1 •"

•г-

кар.я стоят двама-трнма души, ко
нто искат гехпнят болен да бъде целесъобразно това, отколкото на - ■ 
прегледан в къщи. Без да се яви. три позива да се юрват 
в службата, лекарят е принуден 
да огмде до една или друга ма
хала на -града и времето си изте
че. Той идва късно и го срещат 
протестите на пациенти, които ча
кат пред амбулаторията.

Бе изнесен и един пример. Ед
на жена чакала в редицата пред 
амбулаторията. Когато й омръз
нало това, отишла си и пратила 
детето ла мека бърза помощ, зл- 
щого уж умирала. Лекарят, кой
то я прегледал веднага, устано
вил, че не боледува

трима .
различни лекари, а амбулаториите , 
да остават празни, когато пред 
вратата чакат ч немалко болки.

Впрочем за естеството на ле
карските разходки и злоупотреби^ 
те на пациентите би мо-гло да се . 
поприказва и йа я«’° събрание' 
на избирателите -или ССРН, но в ’ 
рамките на едно зряло обсъждане 
на по-острите и неотложни про- • 
блеми по здравеопазването.

Обаче гвдкой трябва да даде 
това инициатива.

щипа си има све-н слабости — п 10 и
В такъз едучай от целия шум 

няма ла 1и-злезне -нищ-:. И тогаза 
ше -кажат: „Къде беше? — Никъ
де. Какво стра-ви? — Нищо.

, езобогзят от земята, която не мо
гат ,да обра-ботзат, -кооперацията 
ке е способна ла се наеме с обра- 

■ бота ата иа удре-бнените бедни ни- 
. -ви. По този начин притежателите 

иа тази‘земя, и шал-й или не, са

М. Бакич М. Н. Нейковот нищо.

-чс-иу-гдеии да плащат данък на 
тази земя, която се вс-ди в кадас- 
търските книги и която трябва да 
дава доходи. Сс-бстве-ниците иа 
а :-хава земя не могат да бъдат ос

Спирка 

под открито небе
ГОРНА ЛИСИНА

луги, стойността на употребените
11з-окуствон-и торота н други а1Г-р:о- р,убодени с-т -данък а-ко не -дадат
техничес-ки мерки. Факт е. че в 
рав-вшцните -предели се влагат мцп. 
гс по-Малко -средства. Такъв с слу 
част с Желюша. . В цлтпииските 
п-рошлп пък,- се .злага- много 

■средствт 31 то ГД. Услугите

п а- у;бе ди теля н до к аз а тел-: т в а 
Обаче, селскостопанските пс-он : 

-водители и-мат прозо да търсят 
з к.гдътъ-оските Кинги да се про
менят класите па 
щото м-ного терени са страдали

Много пътници негодуват по-ра 
Ли без отго-ворнне-то отпошеТТнс 
към пътн-иците от страна на тран 
спортното п-редприятие Весна ко
била“. За населението от района 
на Горна Лисина най-голяма труд 
пост представлява -неразрешеният 
въпрос -с автобусната спирка -при 
„Две -реки“ ,в Горна Лисина. Спнр 
кпта е под открито небе. Ту.; еж- 
елчезно

чакат и стари ,или болни хора 11 
деца.

А каквиповече
на сеех '.шнзацията -сп значитслло
ПО-ЛХЪПИ, а и 1ПОВСЧСТ,;, сЛ’уЧВИ р“)
б робот ката става -пг -примитивен с-,- -па-в-апнен-ия и други природни 
начин,. Положително може ла се 
каже, не кадастъреките приходи

парцелите за- непреятиости имат о- 
1пътнит1, -които пристигат тук 

с -багаж? Честочпътн г 
мъкнат до Г. Лисина. Но, след 

■ една неволя идва друга: -през ху 
бавите летни месеци лвтобуаите 
отиват що Горна Лисина, До цен

ния
часове -го

бедствия. А а-ко е променен на-
на земята. чина па аю/рзвлие 

в 1>1ини::ш1тс вре -еди еа. гтл-г .лст • по01с?'вс)лителйте са ллъиони ,да о- 
въпроса -сломят за това съответната слу

данъка между Желюша и жба в Общинската скупщина вся 
•планинските озйопи.. В.Желюша к.,_ година най-късно до 3 април, 
влаганията са значително ло-го
леми. добивите — П0-НИК01И. - От 
друга -спргпа, За-йталят се. че в 
платнените предели им.] добри

търа, а през зимата,, понеже пътя
чакат автобуса -пътници 

с - г рпа Лисина, Тспл-и дол. Дол 
на Гъжг-ча и Плоча. Няма ника
къв п- слон за хората и те сто
ят на открито -по сняг.

ката в е тесен и неравен, не отизат.
Трябва най--сетне и хоз-и въпрос 

да се раз,реши. Или да се поара-вй • 
пътя- д-о -селото, -или да се -напра
ви една чекалня при „Две реки".

Тези и -подобни -м-с-менти както 
и някои други ВЪЗМОЖНИ грешки 
з класирането на земя-го в Гуле ц> ВЯтЪр и

дъжд Не е редък случай тук да Ст.
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Над салтг) сст6,'''к-;>ай гразгцата в полукръг, от блата 
>!ч:1а,..1Ч>;<рав;:уа.д:а: птават [|равнл,ку--г преде
кой . бе, .(флрцд йелртв ?'С ■ най-хубавата „пребирна“ черга, каквйто 
тукашн1.тс:-5*смн давй.т , на сватба ма «умове, свекрове. Селото 
е поделено |(а\. махфли. ф къщите 
фасади, св-етли.,.".. •! •

' бйх.мс-,ф0Д1д-л( ;.;-а. кб-фере щин’ н,‘-немахме време, да съзерцавал? 
но и да. ;И.ск.рхме..йе. можехме,- защбто -мощта с тъмния сн воал 
спусна и. -Д>!И'1а въ:р-ху селото. 'ЗапбФна царството 
ги .1,импа -н6[Ц. .. .

Пред:) ,аат|ачва1(ето па к«:ферс-.щии га Наминахме цри бай Со- 
п*Р I юров. ..Д>;<о:-ашеи: иеча лбар ,п миньор, села тгвадид-.п-азенонер.
Т»ук, рр-ещ,. -къщата е чешмата-, за която, и да водопровода махалата 
е дала,още, тбгдра. към един милион старт динара.

‘ Д'Чс.-струва М лого повече — казва бай Сотир, —' Но"пък • 
водата,й; клкра е. — ле.те -не «в тгнябва "иаачва. одра, а зиме чай.
Такава вода :мон?е да .намелите само в бал-капите,,

Чай не ми'тчя-бваше,' а.ЛИ си пийнахме от

4’.

• Г*’ч
!от . в-з не удържаха па думата си

не издържаха до края. Въпреки 
семейстйо /ареше?,пето всяко 

внесе по 32 080 ст. динара, много 
отказаха. Затова селския

изв-.е в.

души се
комитет по електрификация беше
принуден да поиска кредит 
Общинската скупщина на сума от

01
*I -

800:000 динара.С 10-
Стрезимировци е имало и едно 

друго улеснение при електрифи
кацията в сравнение с другите се-

заха

1п зелета пет (а. сякаш пя .

хубависа почти всички нови с Стрезимир овчани .използ а 
трафостаницията г- на гранччинидт
пойт. ’ -• \ , ?•••:•• г ' «1

И докаТо един селяни .работе-; и 
други се разхождаха По .кръЧ ^ 

мите и грвереха коДко пари нм^т ._(;_
-:Д 5-^ВЛ

Трябва да изтъкнем,- че по вре; 
ца електрификацията сеу-ПР»:,

Щ явиха учителите Си.ма Зарев -и 
Богослап Ивднчев.

Сега всяка

ла.
с.

IV
па още. една. дъл-

ха,

в банката.т % ш
ЩШтш МС

*в(Щ 8штт, варената ракия . 
която, бай Сс/гк.р,.яи .подками. Последва и хубаво мезе, сякаш-бай 
Сотир, бр..снацравил- гоща-вка. . -.

. — Ам.ч-лфццввха,. - пазим, си обичая, дойде ли,-ти човек а
къща да-.го. ,м а постиш, така е било от стари времена

И за-почмаха ДЯ сц хвалят селото. Не, че е тяхно, -но защоо» 
като -него лппмдлб, .Че.'тук.;и Дете. н ,зиме е хубаво. И- затуй момите . 
тук се застояват, младежите се взимат момичета--от село'.;.

• — -Хайде, нека -някой потвърди от чие село момък—бедняк е 
взел певица. А цащият;, Иекрем това направи. .

Иобймсиа- смях и -одобрение.. . >••
—■Това потвърждава и -це сме красиви по малко! — -подхвър.,

щ ■ --е.

електрифицирани 
къща има електрически уреди 
Хората ооаче искат и телевизия.
Но за това още няма,условия, з.-.тг-м.

Т:
:т

Г чДо селото само с коне

■ селото. Гоя: .пояс., за който - говорехме иред-Н малко лете гб викат 
парк, а зиме „Пребир“. По-старите му казват „смъртта за ското 
въството“, алй те. и «е ‘.виждат, че ако не е тоя пояс след години 
селото -напълно би щчезшал-о, защого пороищата ще го ст.кпал . • 
Попе в тоя райои ерозията личи навсякъде.

На герифереадията з,а(5елязахме, че надошлите девойки, по-чи- 
шо пе се 'разли-чадат от диези по -градовете.

Узнаехме, че с.лед построяването -на .училището, -което сами . 
строят чрез местно саооблагаче и с минимална помощ па общин
ската скупщина в Бабущчицл, следва електрифициране на селото.

И на края — един въпрос. П*-.' 
лучихме електричество нямаме ■ 
майстср! електротехник. -Кой иЦе1'.'’ 
върши поправка на мрежата? Вс ^ ; 
че на'няколко пъти оставаме'л в' 
мрак - ::

V.

.111 друг. : ■ . - -: г .. : : г:?а. -
Цено ДИМИТРОВ ..-щд.Отново смях.'

тт-.,.Че. то. п нашите са си хубава —. прщзс' трета
нога ние Сме допуснали друг да мц отвлече мома. С -наш треч-да• • Някои с метърлемне чакат електрическия ток, защото са ои ооигу 
фил други къщи не кичим. Помиите ли как Ката и даров-етс си рили пари за мабавка на радиоприемници,, па дори .-и телевизори,
даде на майка му, само.з.а нйш Генча да ои остане. А тя старата Конференцията имаше пай-малко вцд на .жонференцпя Тя

повече приличаше па разговор на делови хора., воден на език., с 
какъвто си-служат дар ата от тоя край.

Напускайки селото къс ю през нощта доловихме песен, която 
§туде:цчят в??тър съскайки късеше и разхвърляше над заспа -ит-

Камен ПОРОЙ

я вижте

Как може това да 
се случи?само- годили момата- ..

Но...и, п това седз‘младежите отиват «а печалба. Добри Са 
майстори й сръчшнтс' ръце -втгнагн се търсят. Млюзина си довеждат 
мома, Стар[ -:те„пък се занимават с овцевъдство. Напоследък „не им 
върви“. ■ каз.заг защоТо:1 Г-орск-ото’ стопанство в Пирот залесило мач къщи

•-

Предш няколко дни се разнесе 
вестта, че на 28 януари младе}К- 
ите от Бистър ще устроят забав-"'1"'5 ! 
ма печср. Дори на няколко места 
-бяха налепени и афиши; Зато6а'!::?' 
салона -беше пълен с посетителй:"!::

За съжаление не бяха дошлр! 
всички иоп ълн-ители. Поставя се 

това да се

■■■■■■■■■■■■■« а■■■■■■■■■■■■■■шаа■■■■■■■■■■ ■ ■■■ммаааща1В1овасг131хяя| аЯяв ■■■■■аа1рп ««е ■ я а и а »•'■■■ ш111111М1

Ц-.

тавят .около «1ет. добре ..развцтн 
пръчки, ко»тс- следната година 
трябва да 'дада-г плод. Добре от
глеждана малиновата градина да

като същевременно .могат да бъ
дат засадели повече издънки.

СЪВЕТИ 

НА 

АГР
ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА МАЛИНИТЕ
Прявагга трябва да е предвари

телно добре (подготвена. Тр.ябда 
да се изоре дълбоко и да се на- ва 'ПЛ°Д Д° години, обаче до
нори с оббрески тор. В случай, 
че -няма обо-роки тор, могат да се 
употребят изкуствени. На едни

.въпрос — к.ак може 
случи?

•.: •: ч . <5и>зите <намаля»ват с.аед .десетата 
година.

• -т

Иван Ненов.
Рикачево

У на(- предимно , се отглежда - 
„нклевс-кият“ сорт със дребни яло 
дозе, н-г от -миналата година про
никва н ви-сокодоби-впа -малина с 
едри и по-качествени плодове и 

.ло-голям лобни. От тях -м-оже да

хекта-р площ се хвърлят 50.000 кг 
оборски тор. а ако употребяваме

' ■

I ‘изкуствени, тогава -са «еобходимн 
около 300 кг аз-отин торове, 100

презимуват. а ма пторага година 
от пъпките в яазвите нп ли-стата 

е извънредно,уцеходна култура. , . се .раиаиват цветове, конто дават кг калиеви, -4Р0 кг суперфос- 
От 1965 гедина в нишите -краи- 

щ. оо&бено5 й южните яреде/т. за 
почна внедряването па малината 

(гпроизк-о.лс-пзената дейцост н а
•хорага и се. оказа, че не -само кяп 
матическите условия благоприятс 
твуват за ||ейн-ото оглеждане, но • 
и го-за, до-х-ос]И1 е „н селянина ста 

Именно тази

Млекоминчани 

построиха нс^в;; 
мост на Драго 

вищица

За нланнпските■ крапща, какша- 
то е -и машата обичана, малините 711:-7

о. •. ).:!

-плодове, след ко.его издънките фатът и 1калиевйят тор. Азотните се я-о-лучн плод. до 10.000.кг. от
изсъхват. Цъфтенето- па малините торове се прибавят -пс време на ‘ хектар, -коетс според цените, е

■ трае-около двадесетина дни. След растежа на малината пролетта. към 3 милиона -стари динара,
това плодовете зреят към трн-де- При млади-тс насаждения тареие-

то се навършва така, че се елт-га

■-V г•:VI 
.^.Н-ГЧЧ', 

г;О Н; »ЛЯД
'. 7-’I 0.7

в
Нашите . на-самс-депия -не са за- 

сенватн от болести и вредителнисетина дни.
♦ /\\

близо до растението ,п шояс ши
рок -до 80 см. При старите масаж 
ден-ия тореното става по цялата 
повъвхносг. 'Окс-паваието се нзвър 
шиа-двл нъччнпрез пролетта и 'ля
тото. като' -гоенето азотен тор 
се извършва при п'|>,рвото ок0'Па- 
ва-не. Преди -ппчрвото окспаваие 
се събират сухите клонки.-и лис-

Най-добре е малината да се заел 
1Пясъчио-нловести почви

и затова трябва Да се. даш-ма-з.! Населението от село Млекс;мин'
ват по-значителн-и. 
е причината ла нспрестаното .уве
личаване на малъпознте и ас л-ж ле
ния и ла в-сс >поДоброто отглежда
не на тази куЛщоа..Миналата го- 
дина от 590: декара са (получени 
60.000 кг малини, зз които се по-, 
лучиха повече от 18 милиона ди
нара. От тоза земеделските иро- 
и :водители са , Получили 25.000 
кг иди 6 милиона -стари динара от 
собствените си насаждения..

Търсенето., на малиновия плод. 
добрата .цена и сигурният плас
мент па продукцията съдейству- 
ват. за дввстоян-иото разширяване 
ц| иасажг.ел-нита --з частния сектор 
и за -наерс/лаиет.о ца щроияно-дите- 
.чя към отглеждане ну по-доб-ивни

при внасянето на жосъдъчеп ма
териал отвън .да це -се -Ешесе и за
раза, срещу коят0 борбата е мно-, 
го трудна, п изисква големи .раз
носки, а заплашва н в. .утпцожа- 
ва-не на градините.

жда ма
Мочурливи ПОЧВ1И не бива да се 
ползват за малинови насаждения. 
Малината -може да сс засажда; и 
на по-бедни почви, но тогава тра

ци Построиха нов мост на Драго^-'.’ 
-вищица. която"-дели селото "на1 • ■'
две части

Старият мост реката отнесе нре.. . 
-Ли две години.

Хората бяха (Принудени прел 
студените зимни месеци да отн-1 . ~ 
иат през раднчевскнят мсст. „. •»

7 7

енето па насажденията е по-крат
ко, .1 добигп.т пс-стизък. 

.Раимножаваието Й. Марипков,
инспектор пз -зс- 
Димптронград

на малината
агроном , 
меде:гието

стаза чрез едногодишната издън. та, за да се отстранят заразите. 
• ки.-които трябва Да сц добре раз- При окопа1вт.-ието се ярореждат 

вити. Корено-витс жили трябва да издънките, -кат(> нсз.ужшите се от- 
са дълги около 10 см, .дебелината страня-зат съвсем и -се оставят
на издънката «.ъм 1 см, като -из- 8—10 летсгог-сти за следващата Го 

|Цри засаждането трябва дима. Ако се оставят издънки за 
33 см. Засажда ра множавапе, те се 'црс-реждат, 

по-добре да става аре-з- като се'оставят добре развитите
и отдалечени от главното рлсте- 

прел пролетта, доклто издънките ■ шсс. 
не са .зая-очпали да се развиват.

П-р,и засаждането-трябва да се 
.знае следното:

Ив. Ненов, Ри.качцво ...

г ; •

-д ьнисата
Съобщение на редакциятада се съкрати дс

пето е
есента. Но е възможно да бъде и(.о.отове малини

Тъкмо ;Щт ;-ва'счйтаме да -нуж
но да :дад.ем козтги напътствия „за 
отглеждане! з из ,,малината.

Редакцията се обръна към някои свои читатели
са да й изпратят адреси на свои приятели

с мол- 
и съграждани сБеритб-тта ма малините става

- сз да им се изпраща в. Братство.на ня-кол-ко пъти. Обаче це се бе
зочията валежитере. когатс

Мали-иата з -оиг-х->жда у г дива- - р «стояииет.^ при засаждане го Слез беритбата малиновото цаса

7“б««
ра-длчнкте. Сгрзнн се оггле- е ог ред до ред 2. м а и,/ до ил

ждат 10)1 НзбОО раЛлични сортове м меж,ту издънките в реда. Така
обзатроде!: !‘«стАиий. Това расгб могат да -станат до 7.145 издънки та п се запалват. Есента се' отс-

мнЧгбгбЖиа/кк),'6 лвегодннг- на хектар площ. За обработваме траняват'из.дФшоите, -които ще се
на ръка 'разстоянието между ре- използват, за гйовн йасажде»
дппете сенамаляна на '1,й метра, н самия грък! на малината се ое-

Ние утоляваме ониц читатели, 
в най-скоро време

коитодова песа направили
да ми изпратят адресите.ждемис се Окопава ' още -веднъж, 

а легоТа-сти.г.е, конто ' са дали 
плод. се острацяват -след -беритба-

От ТОЗИ брой 
ли. Умолява

га в изпращаме „Б-р-атСтво“ 
г се същите да внесат 

изпратения пощенски запис.

на новите читате- 
сумата за абонамента по

н ис е
на/оае^ПУй-а-ст. “Първата- годи

а/гиъРтГ дйМ' IплъпкК, кг>йто
ия, а V.И I

Уна м

Г:



БРАТСТВО(1

В културната дейност на Димитровгредско:
\

Каква ще ни бъде 

1967 година?
Според плана на Центъра м 

култура и забава в Димитров
град през настоящата година мо
же да очакваме по-богата кул
турна дейност, 
прожектирането на П4 филмове. 
15% от които са от родното ки
ноизкуство, както и прожектира

те Л№0 в а филмови новини.

факт — досега трудовите органи 
зании в Димитровград изобщо ш- 
са заделяли средства за. култур
на дейност и към тоя вид дей 
кост, може би, -са проявявали из
вестно ечвехождезие. Котато ка 
звам това, имам предвид -култур
ното рзвлечечке -на работниците, 
което е равно на пула. Ето защо, 
налага се по щ-стоящем за ку.тту- 
рата да се разказва яе като 
за непроизводителната дейност, 
по като за равноправен партньор 
в производството.

Предвижда се

не па
Подвижното кино трябва да даде 

киио-иредставле- 
десет филми,

към осемдесет 
нгя на сено т.е. 
конто •средно ще се прожектират 

Покрай това вДВА НОВИ РЕКОРДА В 

ПОДЗЕМИЕТО НА ВЛАСИ
по десет дни. 
плат е, съвместно със земедел
ската кооперация „Сто ча;р“ да се 
представят популярно научни фил
мове от селското стопанство, а 
дежолкото има интерес и сред ра

ботниците може да се прожекти
рат филмове, които тях иитере-

МИНАЛОГОДИШНИЯТ 
ПЛАН ЧАСТИЧНО 
ИЗПЪЛНЕН

Фактът, че миналогодишният 
план на Центъра и тазгссодиш- 
ният са същи говори и за това, 
че пе всички набелязани акции са 
могли да се проводят в дело. Та
ка например от заплануваните 4 
драми през 1966 година, две заг
лавия (т.е. две драми) срещаме 
и в тазгодишния план. Същото 
положение е с библиотеката, къ- 
дето се предвижда откриване на 
районни библиотеки -и. създавай» 
на една централна, в културно- 
художественото дружество, на
родния университет. Защо именно 
се е стигнало до такова положе
ние?

суват.
Освен киното се предвижда и 

подобрение работата на .градската 
библиотека, както и откриване 
райопди библиотеки. Също тякн 
запланува-о е на банка та на 400 
книги, половината от които тря
бва да бъдат на бългаоски език. 
Бибилотеката трябва да бъде ор
ганизатор и на литературни не 
чери, кодто според плача трябва 
да бъда г осем.

Но, гатеаеса на

лешешщ ага „Пещерица" да отиват 
■не само към „Влтрсиа дупка" но 
и .п.о посока на „щуцалото“ „Лок-

н ръцете -си радиопредавателя н от 
време на -време влизате във връ 
зка с изчезналите в „Пещерица“.

— Хало, доктор Йово! Хало. «а“ т.р. -под пада на «лялатр до- 
доктор Йово! — обаждаше се Пе- лина „Влашко ливягс . 
ро .от дълбочина около 40 метра. в дните от събота до среда 
— Положението е следното. Над. блестящо се потвърдиха предниж 
мен е Мнка на дълбочина около даннята на Д-р Пезротлтч, Опело- 
20 метра,, под мене па 50 метра е оложклта дружина продължи го-
Жолнай. Жолнай казва, че се е ступаното .във Власи до 25 иагу-
спуснал върху- една -платформа, арй 
която на изток продължава в га
лерия. Това е посока на „Ветре
на дупка“. Под него пропастта 
продължава. По отекването ма 
хвърлените камъни Жолнай шред 
полага, че дъното е твърде да
леч. Имам намерение да се спус
на ап при -него. Всички сме доб
ре. Кажете как да постъпим.

а 21 миналия Месец др. 
Петрович поведе към „Пещерица“ 
по-опитните Пера, Мнка, Жолнай 
и Вукман. С тях тръгна и 12-го- 
дишпйят Слободан. Дежурещ в ла 
гера остана Гоца. Радойко, Ши
ля, Бранна й Денис -полуЧ1иха за
дача да продължат измерванията 
във „Ветрена дупка". Владееше 
тихо и не телкова студено зимно 
$тро. 1 Слънцето изпращаше при
ветливи и топли лъчи. За да сти
гнат по-бързо до „Пещерица" взе 
ха -оки. Освец храна в торбите им 
се намираха и два .ръчни радио
предаватели, найлонови стълби 
за спускане .в -подземието, .плас
тични каски, .гумени лодки, лам
пи :пр.

Първите десетина метра спус
кане в „Пещерица“ не представ
ляваха никаква особеност. На 
дълбочина владееше п-олумрак. В 
една вдлъбнатина бя-ха натрупани 
оставки от пънове и пращан. Вук 
ман, когато -определиха да .дежу- 
рува на тоя пувкт, го мързеше да 
накладе огън. Обичая навсякъде 
из подземието да се чувствуват 
като е дома си, да подклаждат 
огън, да си даже варят супн и пр.. 
е едно от качествата, конте на 
непрнвикналите изглеждаха неес
тествени. Но за храбрите момче
та, които зад себе с-и имаха вече 
много овлаояни лещери и сума 
часове живот из -подземията, тия 
постъпки не беха «иЩо необикно
вено

Д-р Петров-ич «е изпускаше от

на

гражданите 
безспорно- най-много ще привлече 
театралната самодейност (това ни 
потвърди и изтеклата 1966 годи
на). Ма димитровградската сцеча 
трябва да бъдат изпълнели че- 

12 пред-ставлетия. 
Културно-художественото пък доу 
жество ще изнесе 6 концерта, ще 
участвуват на’ различни тържес
тва и състезания. Запланувани са 
десет тостуваиия на а-нсамбли от 
страна.

Накрая и дейюетта на Народ
ния у.чивеоситет ще се подобоя 
— ще работи вечерно политиче
ско училище за възоастьи и мла
дежи, ще се устройват сечччаои, 
устни новини, публични предава
ния, както н курсеве.

Це 1търт е планирал и устрой
ването на две изложби «а наши 
художници, както ,ч редовно ус
тройваме па фото-изложба, други 
дейности около чествувачето на 
държавните празници и различни 
тържества,- граничните събори н

Не щадейки себе си, влагайки 
свръх-човешки напрежения, бел
градските ученици и студента ус
пяха да овладеят иааълно „Пе- 
щорицл“ и Да се :пъ:рви спуснат 
ид нейното дъно. Те установиха, 
че дълбочината иа „Пещерица“ 
изнася 150 метра! Същински Тер 
тар — вход в митологическото под 

— Хало, Перо! Хало, Перо! От цемио царство! Тора е най-дълбо-. 
л-ич1ь0 чух всичко. Спусии се до клта пещера на територията нл' 
Жолнай и разузнайте накъде от цр Сърбия. Радост от .победата 
вежда намерената галерия. Бъде беше-тоЛяма и заслужена, 
те внимателни. Чл.кам доклад след - - г-.- _
половин час. Щастливо! Моля, Спускайки се до дън-сто на „Пе.
-повтори думите ми! щерица“, спелеолознте откриха,

На опелеолозите стана яоно, че
са на .прага иа нови -неочаквани (колоР дъоки, -изгледани. кости, 
открития, че им през,стои гоЛяма ^пал^,;._0т ^^медиу. че-,
и трудна работа На шега еДпн век .улотреблявг)-и кои,то-пороите ■

са довлекли от-долиата, продъл
жава д0 вече .и^дезтннте галерии 
на „Ветрена -дупка". Възпей .ли по 
тоя -кРак на изток момчетата се 
обреха на доугата страна на езе
рото, ,ца която беше стъпил и Ба 
кич, но минавайки езерото с лод
ка в обратна посока. По такъв 
Ил чин ле оказа, че „Ветсена дуп
ка“ е значително по-дълга от ото- 
рячно и.3°ест1ги-е 2.4 -м н че има
два -входа _ един „Пещерица“ и
в—о намиращ . се в местността 
„Вън-дини присади“ близко -до вла 
шкото училище.

Най;сетнс сбъдна се и третото 
предположение иа Д-о Петрович. 
Вървейки по една дълбока н тзър 
де тя-сна галерия отиваща на за
пад рт дъното на „Пещерица", 
студентите Мнка и Жолнай успя
ха да се разходят повече от по- 
л^вшг километър -прд „Влашко 
лива-г’е“ ,и да доближат щуцалото 
„Л-оква“. Така иолнеза, че компле

Главно и изключително затова, 
че при разпределяне ни средства
та в общи ския бюджет, 
къслго пр,и приемачето му от стра
на иа отборлицнте— на култур
ната дейност най-много са рязани 
полите. Кпатковйдостта на отбор- 

че те досега 
твърде малко или • изобщо не са 
разкекавалз върху културната 
лей-гост те са се задълбочили и

тази

а по
тири драми

пилите идват отам,
тзя

нас проследяванезаели
дей'ост.

Може б!), има известно оправ7 
почеже миналата година.дание,

много повече се обръщаше вни
мание на стопанството, трудов,ите 
организации,- но котато става- -ду- 
ма за димитровградско стопанс- 
во, то трпбва да изразим известен , 
скептицизъм. Само две-три тру7 
довч организации се показаха до 
стойни и издържаха първата го- 

стопзнската реформа. С 
■не неля отвличане погледа 

от стопанството или неподцечя- 
го, но само сравнявам върху

от тях каза:.
_ Ние обичаме дългите пеще

ри, обаче тай-и, братко, се оказа 
прекадено дълга!

ди"а на 
товапр. и пр.

Въз основа на п-роучване по- 
връхностните феномени Д-р Пет- КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ 

ГРИЖА НА ВСИЧКИ
вам
коя дейюст колко внимание е от
деляло и какви са резудта.тнте..

При- наличието иа скорашно 
приема -е на общинския бюджет 
би трябвало общинската скупщи-

рович очакваше подземните разк-
Тоя пла-ч иа Центъра за кул

тура и забава, обаче, ще бъде 
реализиран ако Общинската скуп
щина (защото и на-апред тя си 
остава главният и единствен из
точник на сзедства за културна 
дейност!) задели нужните сред
ства. А според набелязалите ак
ции ще трябва тази година об
щината да даде 9,5 милио-а ста
ри динара. Тази цифра никак не 
е голяма с оглед акциите, които 
се предвиждат и разгръщането на 
културната дейност като нале
жаща задача.

Трябва да посочим и още едни

Босилеград
на да се запознае и с-останалите 
дейности, които се таксуват .като 
непроизводителни — учебното де
ло, културата, спорната дейностПо-добри условия за 

работа на гимназията и ДП.
Защото трябва да констатираме 

още веднъж, че ако - културната 
дейност върви с дребни крачки, 
то и производството няма да има 
широк размах. Още повече, че 
физическата култура не върви, ин- 

Ст. Николов

И- 47,5% положителен -у-алех след то 
ва IV с 47%, I с 36% и II с 29%.

Диреторът на гимназията Лю
бен Аресе изразява надеждата, 
че успехът в гимназията, ше се 
подобюп още повече. Той се изол 
зи особено похвално за първокла

Вогнлегр адска та гимназия „ 
ван Караиванов", открита през 
1962 година бележн вее л-о-видни 
резултати в обучението и възпи
танието.-' Ако нагГравим сравнения 
през тоз-и петгодишен . период от 
откриване на гимназията ще ви
дим подобряаване. В това отно
шение, подпомогнаха и родители
те, крито .всека година при запис 
ване.на децата вна-сят от 2—5.000 
динара. По този начин гимиаз-и- 
ята се снабди с нови книги и у че 
бнн помагала.

Докато в края на -първия ср°к 
-лрез миналата година в учили
щето имаше 33% ученици с поло
жителен успех, сега успехът е 
39%. От 453 ученика без слаби 
бележки са 175. Най-добъо успех 
показаха [учениците от III кла-с с

как.
псът канали, -галерии и понорн 

спиците, които бръзо са се при- ти Влаот гарнблмЖаБа или даже
способили към новите услсв-ия на 
школуване. Директорът се ис-ка-

надмянлва 4 км, а това е растоя- | 
пие по-гелямо от досега официал- I 
нр най-дългата пещера в СР Сър 
бия — Боговннската пещера, ко
ято в най-скоро влеме да очаква.

РАЗКАЗ
за похвално и за работата на пое
подавателите и каза, че успехът 
е резултат и на подобрение на кза 
лификациопната структура -на пре 
подавателите. Сега в гимназията 
работят 12 професо|ри, 5 настав
ници и трима със среди0 образо
вание и задочни студенти. От та
зи година гнм-назията има и спе
циалист по български език.

ПЕНСИОНЕРЪТме, лед публикуване на научените 
дан-ни, влашката пещера да бъде 
пс-овъзглясена за най-дългата пе 
щера в СР Сърбия. Стефан Николов

Двата рекорда не са единстве
ното пешо, което причини радост 
нз Д-р Петрович. Геоложкото ус
тройство и тектоническите явле
ния в околността «а „Ветрена ду
пка“ и долината „Влашко ли- 
-ва.г’е“ дадоха нов-и доказателства 
в -подклепа на оригиналната тео
рия на Петрович за произхода на 
карстовите полета, която той из
каза в науката още преди петна
десет години. Според Д-р Петро- 
внч карстов-ите полета са плод не 
егмо на квретеве, но и на -селек
тивна ерозия. Създател на кар
стовата теория беше всеизвестни
ят еръеки учен Цвиич. До сега 
никой от специалистите не е въз
разил на Д-р Петро-вич.

(В следващия брой: Кои тайни 
оста/наха неоткрити. Каква е пол

зата от изследване на пещерите).

Макар и отслабнала .ръката уп
равляваше машината. А машина
та е като работно добиче, стига 
да умееш да му командваш.• По
сле, пма пешо красиво, нещ-о не
уловимо от простия разенък в то 
ва да направляваш огромна ма
шина. И не само това-. А закач
ките, шепите, -омяхът на -прияте
лите ти ... “

якаш дочу проточеното, 
отчетливо нззвъняване на 
часовника. Надигна се в 

кревата и -с пярлива болка ои -спо 
мни: „Не, «икс-га няма да свикна. 
Винаги се събуждам по същото 
време."

Нервно, с треперещи пръсти «а 
мери цигарите под-възглавница
та. Хрипливо изрщаквзне на запал 
ката и в трептящите искри цъфна 
жълто, лице, а върху отсрещната 
стена се изви орлов нос.

„Толкова години 
ча пенсия. Все бързах 
радвах ... За какво съм 
бързал?,Да стана самоцел! Да о- 
попная още едно ново разочаро
вание.

Тичане, де «е закъснея. Да не 
изпусна -влака . . , А сетне, връ
ща пак с тичане. Един еднооб
разен, но интересен кръг. Защото 
там имаше друга-ри, план, норми.

с
Ст

Скръбна вест
ГЕРГО НЕЙКОВ Мисълта за машините му на-п-см

ни -опели машини, конто бяха нл- 
вхърлени -от строя, и в тоя мо
мент бай-Асен -се видя в една та
кава .машина, «а к-оягго е отнето

чаках да полу 
и все се 

тогава
от СЛАВИНЯ

ПОЧИНА НА 3 ФЕВРУАРИ СЛЕД МЪЧИТЕЛНО 
БОЛЕДУВАНЕ НА 76-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ.
ОПЕЧАЛЕНИ

СЕМЕЙСТВОТО, РОДНИНИ И ПОЗНАТИ

правото да работи.
Между пожълтелите му от ци

гари пръсти догаряше угарката. 
Тсй не обърна внимание на бол
ката, а отново продължи:

пак ще трябва да лег
на, да ми-сля, да се самоизмъч- 
вам. А мислите се изостроят като

„Сега
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жтни?!жр:вана в
В;иед адгвъ^ад^ггеи^мпш^с“ з^Г^шопннн^м^кой ^Й°НаЛИ' закЛЮЧението* коет°/ук-таме мо-

говоРи'и пише за мйнодуиациойаи ви‘.,рез ЗеТЛ. Се т?а3‘ ЖеЖе да,Ае чуе’ че бил° -,*еи»а<:-
нИтЬ опушения Д за слабостите иа,.иъЧ2ата и Вто- тие . че Югославия е мносонацио •

. в тая област, конто произлизат н-, !^,В0ЙН'5' Това е *акт- кална общност. В такнза схваща-
от основните яакошн?^« ,:“а 1<?вд;,'С1Же всек" Да разчита. пия се отразява пръската, която
— ■ \И -ст ^гова че мзвйстйй' ли'• 'ч?,?ВВрС?С » доказан « редица слу съществува между етатазма, бю-

ца щ служби са'се опитвани лй ' като' «зклчрчтм, разбира се. рократазма а национализма. Внамалят^или извратят тези ценни пи кон^ж^п"^^ ЛИЦа ИЛ1‘ ,грУ «усложните огицше аия. бгарсжра
Придобивки на страната ни. В'рам те’на сТ^татз ц/о^' гра,г::'ЦИ' т,гзъм ,,е Е,иЖЛа яз^згати форми
кнге на пашата'народност не с и- стпшга лруга ПЪк социалистическо развитие. У
мал0 (уклони .0т типа на онези « йь™ ? е бе.тряовало зарадя гор '«его се създава чувство, че мно-
Космет мо Фсе пя«'е .иинт^опо* "■ 1 "® <1>акти да:; се йодаеияза па- гоиацноналиата Оолщюст. също
мептн да «нгутРрпС,- И лЦ еле- ционалната иМдизйдурлност на както и разновидността иа само-
зайост -на '' 1ю гЧчюк'Ч!рА°И Кат малцинството нн„ която в ®оло- управлен.еските облици, му уело-
йа сюдбвиЧеТп»Д0КраЙ й :рам,си .тЬябва в жнява живота, а бюрократизмът
го с* йлвя’к) г т Гьптг-тт ' с 0Ва ЧеС СФРЮ Дд се развива и тачи като обаче едносбраз-и-г. опростяване“

Ч€ 8 ИЗВе‘ ••• националната индивидуалност (лак там, стр.' 199).
Ч„т ,1а ненуж,ж, „а останалите парели, макар че Не можем дакажей, ' че нашата

_йл . Лл.. . (лц оналиото чувс- българите в Югославия са числе_ среда., е била имунна от такиватво с политическата ориентиров- 
ка, а ЧесТсУ.цсичко е :идвало и от 
«№езкЪстйс\ в Пякбн случаи дори' " 
от 'Лйчдото

и е
мепти

-
• 'Ч VшУХ ж

■р

но малка етническа група в срав 
ципа с..югославските, унгарци, или 
шйптари. Тоза още повече трябва 

...... отношение ига този да се тачи ц развива и заради то-
илн онези,- 'ползващ.се с; автори-, ,.аа, че бъгларската народност за- 
тет или 'вявет в! отрицателния ,едно,с ллрЦ-ите в бивша Югосла- 
смисъл па думата- ,вия не е имала никакви лоава, до

тоглаеждане заслужават иятсон ,,ри. не е имала прав-о яа се нарече 
основни въпроси от тази- ооЛаСт. бЪгларска народност (подрдбнос- 
сколо конто се раждат недоразу
мения, тйкнва4 №Лн' Други станови
ща. коп-ро сетие се нй^озавтт с 
тежки думи. като — пзцнонали-
*т>м, : унйтафизъМ'' хегеиОнизъм, ......
шовинизъм’ 1и,др.' Да вземем преди ‘ (' - 
вокчко националното чувство. То ' * '
ва чувство' У нафите граждани е 
ртцоайтйлнето младо,'мнозина на, 
ши по-стари ' хгора помнят в .гюме 
то то Ма 'ПацйбпалГюто осъзнава- 

националната диференциация 
■и нашите 'хора, общо'взето, не са 
ггбремйн'ени с нацисналнстически 
черти; Това Особено ' 'конкретно 
може Да се вИди .в .цтническо-гра- 
гс«Ч11ИтС'^ъл*Т' (блавз^мя;' Държина,
Звот1фн! и д,р.1',':к'Ь,Дй’г-о. йа практй-
ига се'-вижда едно човешко и брат ______
стср' разби^'атслствр между хора- ЩШШ 
та Да Яс^фетр •ет.ййчгефсата. лринад- 1 ЩШШщ 
леДсност Дш ;е 'същеСтвей .елемент М" 
при оценка на ■ЧОзек Млн събн-пме. I 
(Например: Отношението .«а фа-.

сръбокитеди ^йм българските'се- § $3|$§^
Лга. ачТ омразата на хсрата <и от 
едните' й-от'1Друпнте,'села ‘е била 
Лак' на 'еднакво р'з1вйигщ'е; имало 
е блеС-тйтцк слагай на; чозечлост 
крез НфйКе' У(я Миналите вейки; ко 
цато‘хората' от тия села'са отказ-
Г,15*3&&5;Т,,-ГГе- »»- К.З., „Язнха ,е ™.р««-

« ес »” в“м-Г,Г„оГ.°”-Л- ГГо
всъщност отразява упитириСтиче 
ски, те бюрократнческо статиче
ски .схващания, конто водят към

■схзащания или поне от елементи 
на такиза схващания. Често се 
вдва до недоразумение, когато
става въп-рос къде са границите 
па една такава национална инди 
«идуалност
максималните или ,с: даугй: думи 
казано — докъде върви пеложи
телното национално чувство, а регват 'разписанията и самостои

ти за това '.могат Яа се намерят в откъде започва шовинизмът, до- 'нс се разпореждат в. тази -ооласт. 
дисертя1цнята на д-р Коча • Йон- ;къде може да .върви национална- ® бооилеградоклта гимназия на

V, , ’ ИЙМИН та въздърждост, а сткъде зйлоч: пример се е стигнало дотам, че
~ ва югославски или сръбски уми- българският език фактически да

таризъм. Разбира се'това са тбл «е тоигира като чужд език « .да
| ковй деликатни въпроси, че точ- застъпен с минимално число часо
1 на граница 11е може да се опре- ®е- Заоравя се, че този език е не

,2 дели, още сювече, че това само елемент на националната ни
;;-;Ш нобече- ' нлй • по-малко (а не индивидуалност, но и наше основ

б и трябвало, както Се изтък- цо средство за мислене, каша ос
ва от. найтвисшите партийни ръко нова -за получаване на знания,
водители: и както е -записано в наша основа и за овл.тдяза.не па
партийните документи!) от. поли- сърбохърватския език. В учиди-
тичеоката, атзтоофера н от лично- щата това не е самр гол език, то
то отношение , на това .или онова ла1 граматика; но и предмет, чрез
ръководно. лице:.(-секр_етар, пред.; койТ° се.-.изрчява българската н
седател, едпректор на -.училище световна литература и култура,
или предприятие. и по;). Основни а в пето могат да бъдат включе
те положителни прояви на тази ни даже и части от югославската
национална индивидуалност, на литература ('.македонска, словеис-'
националното чувство се състоят ка), та что този яачип.при нвуча-
гла®нс'-.в това да. се наречеш свр- ванетр на сърбохърватския език
бодно българин, да употребяваш ударението да пада върху непово
своя тенижов.ен .или диалектен е- то практично овладяване. Този
сик, да имаш свои училища, чи- вълрс в стевечето случаи ст.ихай-
талнша; печат, . .мултурно-худо- ио е раз решаван (и боенлеград-
жествена дейност и лр. Тези об- «кия ,слу1чгй е вероятно от такъв
щи ■ начала., натъкнати в полити-. Р°Д) и .изобщо не съществува ед
чезките, държа,цпн и просветни 1,3 професионална и политическа
документи, ничеяк не ттр"дизвикват 'концепция,-която да бъде закон
спор,,ио при . по-подробна разра- па всички .наши училища. Друг
ботка на -някои -от тях се идва до спор.еи въпрос е и националната
различни мнон-ия, което различие ни история. И тук по начало въ-
в някои случаи ражда неоправ- ,просът е разрешен — в учебната
дано съмнение в общите печала. ^
Да тръгнем от родния език — в програма са (тпедвицени ,добавя,ч
общите рапчокв^нич ра-аличия ия- ни материали но българска исто--
ма, «о в конкретното им орило- рия, пр ие навсякъде и еднакво
жепие се явяват: някои просвет- това се провежда. Немислимо е
ни дейци и политически ръководи
тели, като из-хозкдат от грубо да соворим за национална ннди-
практнчннте цели, подценяват о- -видуалност, а да допуснем нашн- 

бученнето по роден език, пренеб-те средношколци да ме нззнлват

МАДОНАВ. СТОИЛОВ
минималните и

основните моменти на национална 
та ни история, ,с конто те по-пра
вилно ще се включат и в юго-з- 
лавохата такава н при коет-о исто 
ркята наистима може и ще бъдее
учителка за младото поколение 
на тази динамична епоха. - Ие е 
•и, не може да бъзе национализъм 

нашите-учайДи се, Фко цлщитр 
траждави 'ббщо взето, бъдат за
познати с формирането на българ 
ската държава, с нейното разви
тие, ако знаят най-основмите да
ни за политичегкнте борби за осг. 
вобожление, ако знаят за революг 
Ционните борби в рамките на мо
дерната българска държава, адсо 
знаят за септемврийското въста
ние, за ролята па България от 
явете войни н победата на прог
ресивните сили. Всичко това в на 
шия случай трябва, разбира се. 
да бъде освободено от рома н- 
т н ч е II

§
5

/ ; ‘ • ако

не н

и С то Р и 3 Ъ М или 
от обидно .и «ецаучно тълкуване 
на историческите събития за смет 
ка на съседните народи. Пе такъв 
нари.н се запознават ,с нсторнчес 
кото си минало всички останали 
паротп и народности в страната 
ни н така тшгбза да бъде и у 
нас. Нерешителното отношение 
към тоя въпрос 
блестящите сбщн поставки и. сяо 
мата на консервативните сили, а 
от друга страна, поради естестве
ното любопитство на младото по-

&РДГСТ00-

чич за положението на малцинс
твата в бивша Югославия) И тУК 
трябва да си' припомним думите 
на Велко Влахович, който на 
Ос\лия конгрес па ОЮК, между

само накърнява

ло Славиня, .изхождайки 
тичегтсй::й*и^б-цр).!й чески |услРзия,
<а нзясгей'';-яа'йлнзаке й състава

н™™Гм*"™='»»“? **-»-»-«*»«"р=«е1:*г",|4«ккто'". б1»глр Логично чоглод-
ерата държава, за ДД приеме .еле ствие от такива теории беше и

от прак

колеине, се дава възможност ис
торията устно да; се преразказва 
в семеен кръг от по-стари хсра, 
чинто тьлкуваниц са неточни н 
често политически вредни. ;

01СШ1*янивввапявсашп*,а11яааасвовипви*и*ИЕК0с»пияяап13иигоив
• . ' . . ........... - ' . ! • *• « 1ВД

1 » • •

'< • • • •• : ■ •.. •само и а, стотинд юрач 
» м.у, а тей беше въ'рв. 

ял нвпразо'' йрйз полето.' Едза‘;'сс'' 
.га разбра, че я чузетзува .като 
нещо сиое, близко., Улови се, че-; 
По цял дец це 
нея.

'• .V' 1.1,
сечива И боЛят.'” В 'слепоочията ■ 'це ' в .ковачницата на баща 
сякаш уДря'' ‘иай-гЬлемпят само- Слабата ръчица дърпаше г 
цодзижйСчу.к.“ ' ' ' . та ,на ипкърпен, ковашки

местя бозилюдиостта , на стрина 
Бояна. Всеки .дец му 'даваше про 
изводе-пао, нови машини. За усъ,р 
дие и качествен труд бе удостоен 

ваше се и бълваше от 'крътоояоаз с орден. Тоя- орден се особена ра 
уста сипни пламъци. „Та- дост кичеше гърдите си .през

«ава .е и смъртта“ — мислеше празнични дни. 
си той, и се изпотяваше от страх.
— „Нали баба 'казваше, че при
лича на змей самс,много по-гроз- 
ня. А змеят, койт.о промушваше 
Свети Иван с копието на икона— 
та, .окачена е едно опушено кьо
ше на низката гостна стаичка, 
много приличаше на стария мех.“ 

от годините

му. 
ръчка

та .на й.жърпен, ковашки мех, 
■ Отново мятане в кревата, превъ' който хрипливо пъшкаше, за иъх 

рщаце. ту. ра,, една, .ту на . друга
и пай-сетпе съньовц/ият .ните си

зора. Вай Асен почувствува,, че 
'възнухът живее.

И сто — за лръв/път можеше 
по-цълро Д.а наблюдста разсъмва 
пето. Оптрсди все бързаше, н ня
маше ;времс . . . „Внмл.ги в лсиво 
та пешо остава падс-ра .брано, ще_ 
иромяпо и непочу.вастзенр“ — лиро 
шепна си той.

мост, тя бе II 
ка от къщата

страна,
глас на стрина Бсяна го смъмри:

„Хайде, стига сн се мятал, ка- 
Т() че ли чимаш циганска пепел.“ .

Той цтш>во замълча, прегълт- 
на. По сякаш прегьлтна ра.зто-пе- 
но желязо. - • - ••••

Опита се пак да мисли 
делни работници на бриганата си.
Надяваше се, че дрямката 'Пред
зори отш>но исе юлйпи клепачите . От цигарите ли,

ли, остра кашлица преряза гърди 
Ала тая нощ пито: ЦиГарите, ни те му. Тя се (Поидаижи с хриплн

т0‘опитът-.да ирмислй -бавготори во~ пужгеие. „Също като стария
довезкдаха съня1 му. (Може би то- мех!“,— премисли с« тси. 
на-се дължеше на .южния:вятър, Стрина Бояна се раздвижи 1 
който топеше стрехите ш капчу- започна отново да го хока- 
гвитс весело .звъняха в тихта Тоя път не можа да издържи, 
нощ. В тази песен бай-Асйг до- з?щот.о се беше о-зло&ил счеше
лавяше ритъма на .някаквд маели воички, срещу самия себе си, 
на будеща нов жшзрт. . лицата, капучка, дори и ооещу

„Нима разбрах какво е жи- ония, коит.о му бяха дали неиси-
всп-ът? — < Мегсжнн Содипи, уси- ята. 
лепни*' ЦсЛюенни Се игйизах^ „Ако я пе бяха Дали, сега щях 
толкова бързо1 И ето„ смъртта, да .бъда сред машините, щях да 
от ден на ден крачи към лего додчззвам моята, да я чистя -и 
по-смело, по-бързо , лъскам. А машината е кчт0 же-

„Плаша ли се от смъртта?“ ’— -на. Ако я обгърнеш с грижи, л,з* 
питаше се той ски. ще те слуша, няма да те ич-

„Като дете, много Се плашех неверн. Бъдеш ли гоуб — обеза-
от смъртта“ тслн.о те .изневерява!“

Детството му изплува с едно И зат"й полагаше много гриЖц
за пея. Чувствуваше, че тн налс1-

откъсва поглед .сд '

г- Ти ли -си. бай Асен?.^ лйгйгХ'• 
та.;по,1ца13лчът-.'

Бъдещето, макар н малкс по-го — Аз .съм,,Л-, отговори., .сянаш; 
дини, му рткри една безмерна уловен в престъпление,
окученост. „Да чакаш смъртта — Как, .пад, ли да обиколка?'1’
със скръстени ръце!- Има ли ие- . Ехе, душата тцоре дърти «кож^ 
що до-глу пав-о и до-безцеддо? — маищците —. дйдзр .йзвюгрлдо паф 
питаше се пече пе знам за .кой здчъг Марин. *; ' ~|
и1ът- — А бе,- Марине, да'се върти,!

то душата се върпг ^ з Сточна 
пскрена бай- Аса,! н от.ведпа^к1 
млъкна. 1 '

— Ще

„А кой ли рабгти сага с нея? 
— питаше се. — Ак0 са я дали 
да някой хлзпак ще я унищожи. 
Младите винаги са сприхави, не- 
улегнали. Внпапи преуморяват 
машините. И ще потекат частите 
да ремонт. А машина слез ремонт, 
«е мц я хвали. Счупеното не ста
на ново!“

Въздъхна, бавно стана н под 
тлъсти намери панталона си. Съ
бори един стол и стаята изпълни 
уплашения, още съньовец .глас па 
стрина Бояна:

— Ти ли си, Асене?!
— Их, бре, :да ти се не вндн- 

Каквю си се дадипнал в полунопг 
Я лягай е недей да ходиш като 
таласъм — изплаши ме проклет- 
инко! — каза тя, н след малко 
стаята .отново изпълни равномер
ното й хъркане.

Ала той се облече, отве-ри вра
тата и. излезе навън. Щом се по
каза южнякът развя бялта му 
коса като я взе за пряспа сняг. . 
В гърдите му стана до-леко- а 
погледът му привлече тънката 
ивица зъбеои, където оабелпзаше 
първият отблясък па идващата

за от-

Нима във фабриката не може
ха да му дадат някакво по др.уга 
работа.

Под краката му болезнено н 
скърца на снегът. „Също катс 
миране“ — и някакви хладни т,оъ 
пкд доопизахн тялото му. •

„Не, .няма повече ля чакам. От 
ново ще търси РАБОТА'

,.А, все лак, има нещо постоян
но — продължи мисълта си — 
навярно зората е такова нещо. 
Ето тя винаги идва такава. Пъо- 
вс ше забели сякаше .далеко, мно 
го далеко.. • После -ще поисгъдм 
до-близо, по-смело, докато най- 
сетпе не люмне в къовави пожа
ри, а слънцето це изникне от тя.х 
като грамадна, чеовена топка.

Така унесен, тгй 
пристигна

му.

:
ти .разкажа цещо, ксе-* 

т.о неотдавна чух — знпочпл Ма-
почнте- Сте1ЦИа ме СЛ11И 'познат щ 
попита. „Ни-знаеш ли къде-^е-да-
мнра загубен ненсионео?" М.йс- 
лих. мислих и накрая отопзорнх, 

чс зная. „На бандерите, ЦаНра 
Дон ,к текролог!“ — лопълщ, той 
11 се 'Затресе ют смях. Тсгав.д н 
аз се измях на Десетката му. Аба 
сега, като те Гледам такъв ‘ бях 
искал да му кажа, къде може на 
се намери и на друго .място Сти
га да дма човешко сърце. — ца- 
вършн Марин и с уважение взе 
■под гт,ка бай Асен, като го 
де към вътрешността на фабри
ката

У-

нс усети как 
До входа на «фабри

ката в 1МлЛ'1«уг,о градче.
пове-

•< т.чташгко, изцапано с кюмюр яи- Псъщ
I ' ’

1



* братство

I к'.м<*ц|.ч1 П1ГГ ес пробил на тълпи ги и
И.»СЛ ОГроМНПН чу.К В рЪЦСЛС с,и.

Гледай кгт ще изгуби
трудно е да се счупи стон

'■ Гой И) ИЛ !чу),;1. 
ияюнам ни рлииле иаднинил чука 
ннл колкото сили имал Чули ударил 
<чом.чати В точи момент облак
11(Д'ИП1ИЛ

ННМ1Ч |||] ' » м;1лн^, 
и лама* 

1П,р.Чу 
1фй* гт
Пелите ’дрс*Х!) ни /Ьчиидко, .лицето му, увпчпц биля! 

оо/н-паим 01 пепелта 
Всички

6Г НИКОЛОВ никойлцгйтатък&аеава модхиърл Н.П 
на иалгалнеча с пенел, това аз ччан 

I ктиоеннтнит захвърлил чука. Сми,» 
между насъбралите се. В тоон момей» 
нрютигпал ДП1ИИДК10 Данни, облече» в по
ви бели народни дрехи. Той пристъпил :<ъ ■» 
нае'»>бралнте се хора ...

Какво има, бре хора, -ново?
Нима нищо, отговорил му някой, 

никой ле може да счупи таи стомна, на
пълнена с пепел.

— Как да не може, аз мога . . .
— Т-рудно ще направиш това Дапнлко, 

шхпхпър.тил му Тодор Бъраякл.

над ир»:< •|,|-тзу.иа|Г1ите

присче-п).нц,1 ((■ 
лейки е»! за хор»* а 
моме.п еква зла, пич а га за 
и Тодор Ши'иоп

Казват, че три дии Да видно Д,- 
излизал в чаршията, и люкян-и и> 
лял затворен.

В чаршията само за тона се 
«ало. За новите лерхи иа Дарвнкн 
пата . ..

С.И1 -. ,13.
Някои лорм

Д Ч.р- 
в ТО.) И

Тодор В-ьрч.чь ,

<•*>«! |Ц*

ог та-ТРИ ДНИ НЕ ИЗЛИЗАЛ 

В ЧАРШИЯТА
нриказ- 
I» :т-1М

■ ■ ■

Нап1>лпнлн една голяма стомна с пе
нел в я поставили пред дюкишл . . . Хора
та започнали да се събират около нея. 
Много души с почуда гледали па това, за- 
шюто си помислели, че се юрне някаква 
измама ...

Днмнтроашрадока чаршия в началого 
на тоя век е имала свои характерни бе 
лези, както и всяка чаршия. От ранна су
трин до -къс-иа вечер хората нравили ше
ги и майтапи надхитряли се ... Ако някоя 
шега успее — се преразказвала с дни, а 
тогава се готвслс друга .. . Някой сигурно 
-ще изгуби в тази пира . ..

Е-то една коягто се помни и днес .. . А 
тази шега -не се помай само зарад това, 
че е много духовита, -но и затова защото 
нейни актьори били най-ш»дните търговн.'» 
ма тогавашния Цариброд...

Една заран търговците Тодор Бързах 
и Тодор Шииов вамнелилн да се пошегу
ват с някого. Кой ше бъде това те не 
знаедн, защото всичко зависело от топа 
мой -ще схване -тяхното предЛоженне, че 
не е шега .. .

Напълночата стомна не .може да
казал То-ее счупи по никой начин ... 

дяр Шнпов.
— Топа не е вярно — добавил някой

от нрисъствуващитс.
— Давам бас — добавил Тодор Бър- 

че даже н с чук да я ударим от
горе -в»:,ма да се счупи . . .

Хората се трупали, 
стомната нараствала.

— Дай, па ще я счупя 
някой—;1к'я1и да не може'да се счупи оби

кновена стомна . . .

чака

Тълпата около

изпика I

шоосюоосюосшоооооопшснзооосшрпооосюсюЕгооосюоиоопшооссюоросшоаоооаоойс— Не е. знае стотина .думи. А 
оня зеления струва две хиляди... 
Знае двеста думи!

— А жълтия?
_ Три хиляди. . . нр трябва да

ни предупредя, не не знае нит» 
една дума!

— Защо' тогава' е така с-къ:»?
— Той е шеф на онези два па- 

папл-гала. . .

сО

Моята женидба I
с

□
4 □

О

ЛИ □

Дя пукна, ако съм предполагал, че така щс се оженя. к 
ама тг.а-стана тя -каюзато стана . - . |

Матилда, 34 .годишна, асистенти» на Катедрата по сл.аз- . о 
ниска филология, при запознанството пи — .<: мустаци 'л‘а1 |
лече по-гъ-Сти от моите.

Ще -бъда откровен-иеститът не вървеше. Преподавателят Е 
искаше да ме скъса, защото обърках творчеството па Вуг. с 
Караджич -с поезията на Наред Хи пек' МзХа, но точно, то
гава се намеси асистеитката и каза, че: Първо—т прост.? ,е 
учудена от моето объркване; Второ — -най-активно. съм взи- о.
мал участие в упражненията (бога ми, да Лръ3 път я виж- х
дах!); Трето — слушала ме да чета на глас произведения' ' с 
от Ву.к -Караджич.

Все лак преподавателят беше непреклонен, но не ми пи- . с 
са -бележка, а ме вържа. Като и-злягох. от кабинета му, аси- 
стентката ме настигна и ми каза със съчувствен глас,'.че- ве ' § 
черта мога да отида при нея на ко-н-султацн-я. Отидох. .Не 
■ме върна. На другия ден тя дойде в .квартирата «и, зя. да 
ми обясни още ня-охи въпроси от -конспекта, които не. бях гг: 
добре овладял Не я върнах. И така нататък.

На изпита лак сс превалих. По-точн0 преподавателят . )'и е
ме скъса, по пак ме върна. И оттв-о з°пбчняха консулта- ф
циите -с аоистентхата. По едно време й казвам (вече нй „тй"): Е

— Абе стига вече тези консултации, че от тях не ми ос- В.
тава в'реме да се подготвя за щин-те! §

А тя ми -каса: „Изпитът не е най-зажното" . с
И наистина след няколко дни -стена нещо- много по-ва- § 

ж-но, защото, за да стане, трябваше Да търсим двама свиде
тели н да посетим Градския народен съвет. След това вече 
взимането ла изпита отпадна от дневния ред.

• Аз -заврърш-их Университета, сега също съм асистент. . Е 
Иначе съм добре но ми тежи, к-егато няксот от моите студен- -. Е 

о -ти ме срещнат -с жена ми и к-така-г зад гр.ъба ни: „Каква ида. Е 
2 да -майка -има нашия-г асистент!" (И двамата,с Матилда сме Е
Е руси и малко сп Приличаме). Винаги .в такива моменти сн Е
В сгаомням за налита по славянска литература и ми става хем Е
В смешно, хем,малко тъжно. Не се стърттях и попитах веднаж ”
° Матилда: ...... -2

— Ти на изпита припозна ли се .или нарочно го -направа»? Е 
тя -ме погали по косата, усмихна се загадъчно и само

□
а

Трудностите на 

Таен
а
а
п с
□... Иречек (Констатнн Йо

сиф) е чешки историк. Бил е 
професор на Пражкия универ
ситет от 1884 н във Виенския 
от 1839 до смъртта си. Още 
като младеж съставил бнблио 
графията „Кннгопис на ново
българската книжпина 1806 — 
1870. „Направил е ценни из
следвания върху старата и съ
временна история на Бълга
рия и при тези пътувания по
сетил и Цариброд.

С

Марк Твон 'Пристигнал в едно 
малко място, хъдето трябвало да

В 11ОСЛ0ДП31Я МО-

О ЕО ЕОИзправнаизнесе сказка, 
мсит пристигнал пря един бръс
наря да се обръсне.

О

а
оВ статията „Царски син — крал 

ски зет“ обнародвана на това мя
сто в миналия брой са изменени 
■думите ага главния герой Стаагчо, 
по вН-на на автора

фрябва да гтоп: .
,.Ка бие' Станча фекбга у Коз.»- 

рнцу сви вИДе, а ка Станчу бийу 
па Павлиопчетс никой не види“.

\□— Побързайте — казал на бер- 
бермиа ■— трябва да отн.дя па ска 
зката.

О

□
О с

— Имате ли билет? — го запи
тал бръснаря. — Колко аз зная 
-ВОИЧ1КИ билети са разпродадени. 
Трябва Да -стоите.

— Това са -моите трудности, ко 
гато Твен държи сказка, аз тря
бва да стоя прав.

О
сгп

о
5□

□
а
а

Ч о
□
□
а с
аКъсно с
о о
о. .Според преброяване на 

населението от 1953 година 
Югославия е имала 16,990.617 
жители. На 100 ха площ се па
да пр 113,3, а на 100 ха обра
ботваема площ 222,7 жители.

ОЕдин пиян човек потърсил так
си да го откара в хотела. По лъ- 
тя шочрьора забелязал, че той за
почнал да се съблича.

— Как-во ви пада на акъла: 
Още не сте пристигнал»» в хотела 
— казва -сърдито шофьора.

— Защо по-рано не ми казах
те?!'Преди три минути оставих 
обущата си пред вратата.

О

О

И Е'ао о
каза: о

—- Ех, момчето с№и. . . . о
Имайки предвид разликата в годилите 1ш. жела. ми - нм.1 , Е 

о . пъяло ЕПр-аво така Да ме на:рича. Г
Р. . . Ак»(> вп -се случи па 1НЛ*кой изпит същото, нагграъо Е 

•кажете: . ^
п

□

о.'. па 5 февруари 1944 го
дина е формирана Пета южно 
моравска бригада на НОВ, 
която по-късно бнла преимену 
вана в 7 сръбска бригада. Ко
мендант, на бригадата е бил 
Гюра Златкович-Милич.

О

Др^г.Тохо, В;ие сте се припознали. Аз изобщо ле 
о ч идвал на упраокненнд. Ак>о сн замълчите асато мен, ще г^астс'
□ чиат.консулетните ,и в мрая на краищата -сигурно ще Вн се
о наложи д.а шгшете разказ като този, на който определението с 
о „хумористичен“ едва ли с най-точното. п

о СЪМ о— Имате ли па-пгал, който да 
знае да говори?

— Имам. .. Този синия можете 
да получите за хилядедка.

— Не е ли много?

О

Е:
о

Без думи аоаопоаооопоаааоооооооопсооааопаоог. тпоаооааооааоопопсшоостпаЬопЬаЬп!:

. . ДАРЛИНГ е река в 
Австралщ». де-е» прито** »-* о. 
Мъри. Извира от иЗточноа*- 
етралийските планини. Цената на възхода*•>

■1

I д.

с^чД7

•I

1(0$

. . . през 1919 година в Д 
Невля е съществувала партий 
на организация в която са чле 
лупали между другите и Паун 
Тошев, Станча Михалков, Йо
сиф Зарков, Стамен Андреев, 
Дуда Димитрова, Рангел Ге- 
лев, Асен Тодоров, Стоян Най 
денов, Иван Колев, Арса Ми- 
нов, Крум. Димитров. Захари 
Кръстев и др..

) .1

_»)
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