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СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО И ИК НА ЦК НА СЮК

Тито начело на делегацията на 

СФРЮ и СЮК на тържествата 

в Москва Ч

въстиии на българската народност в сФр Югославия Под председателството на др. Тито на 19 октом- 
съвместно заседание на Председател-ври се състоя 

ството и Изпълнителния комитет на ЦК на СЮК по
светено на подготовките за осмата сесия на Централ
ния комитет на Съюза на югославските 
Обсъдени бяха най-актуални идейно-политически про
блеми в настоящата фаза в провеждането на стопан
ската и обществена реформа. Направено е заключение 
тези въпроси да се разгледат на предстоящото засе
дание на Централния комитет. Въз основа разисква
нията, водени на съвместното заседание, Председа
телството и Изпълнителния комитет ще извършат ре
дактиране на проекто-заключеннята на ЦК на СЮК 
за идейните и политически въпроси в настоящата фаза 
на провеждане на стопанската и обществена реформа. 

Изпълнителния комитет. Тези заключе-

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В СР МАКЕДОНИЯ
комунисти.

ЗАЕМАНЕТО НА РАБОТА 

НАИ-ВАЖНА ЗАДАЧА
..Все повече ме измъчва Това между другото изтък

на президентът Тито на вече
рята, която в негова чест ус
трои председателят на общин
ската скупщина в Охрид.

Говорейки за стопанската

гри- вия за живот и работа в наша
та страна.

Аз не съм против това на
шите хора да отиват на рабо- 

ре- та в чужбина. Обаче аз съм 
против това нашите хора да оти 
ват на работа в чужбина неор
ганизирано, да бъдат там без 
наша подкрепа и старание и 
да стават лесен плен на раз
лични незаситни капиталисти.

Ние не бихме били последо
вателя към себе си ако по
край успехите не бихме изтък
вали и онова, което не е доб
ро. А не е добро че още когато 
минахме към реформата, не 
предвидяхме какво трябва да 
се направи за ония, които ще 
трябва да бъдат принудени да 
напуснат предприятията. Това 
трябваше предварително да 
обсъдим и навреме да пред
приемем нужните мерки"

жата за ония хора, които ос
танаха без работа, макар 
за това не са виновни.

че подготвени в
ния ще бъдат представени на осмото заседание на ЦК 
на СЮК на разглеждане ой приемане с цел да се под
тиква и насочва дейността на комунистите.

Председателството и Изпълнителния комитет са 
обсъдили и някои текущи въпроси във врьзка с рабо
тата на ЦК в Югославската народна армия, както и 
някои други актуални проблеми във връзка с между
народните отношения и международното работниче
ско движение. На заседанието е решено СФРЮ и Съ
юза на югославските комунисти на тържествата по 
повод 50-годишнината от Октомврийската революция 
в Москва да представява делегация в състав: Иосип 
Броз Тито, Миялко Тодорович. Кърсте Цървенковски и 
Н и яз Диздаревич.

Председателството и Изпълнителния комитет са 
приели заключение осмото заседание на Централния 
комитет на Съюза на югославските комунисти да се

Сега
ние провеждаме стопанска ре-

прсведе към средата на месец ноември настоящата 
година в Белград.

(Танюг)

Заседание на Общинския профсъюзен съвет е Димитровград^

САМОУПРАВЛЕНИЕТО ПРЕД 

ОЩЕ ПО-СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ
Президентът Тито

форма, която изисква по-смело 
да се върви към техническо 
усъеършенствуване на предпри 
ятията. към модернизиране и 
увеличаване на тяхната акуму 
ладия. Това обаче доведе дотам 
много работници да напуснат 
своите предлрития. За тези хо
ра общността следва да дър
жи сметка. Мисля, че на 
незаетостта днес трябва дд се 
глада като ка един от изй-гаж 
ните проблеми, изправени пред 
нашата общност".

форма и за хората, които ос
тават без работа, президентът 
Тито между другото каза:

..Убеден съм, че ние този 
проблем можем да решим. Мо
же би в сегашната фаза 
стопрс-центно, така както бих
ме могли това да направим ако

не
а

Ка разширения пленум на общинския съвет на про-
главнафеъюзитс в Димитровград, състоял се на 24 т.м.

бе самоуправлението и разпределението на дохода. 
Информацията, която бе разделена предварително бе 

допълнена в разискванията с конкретни факти за нару
шаване на самоуправптелноотта и неспазване на крите- 

разпрсделенис според трудов ефект.

□имахме повече материални сред 
ства. но псе пак можем п темадоста
да направим в това отношение. а

оИ ония работници, които ра
ботеха в нашите фабрики и се- п

□ риите за
В заключение бе изтъкнато, че профсъюзите в пред- 

сериозии задачи в областта на раз-
га са бе:, работа, също са чле
нове на нашата общност и тя 
е длъжна да им осигури усло-

□
I - гриятията стоят пред

гределеиисто, което трябва да се въведе в трудовите еди
ници. Па пленума бяха поканени да присъствуват и от- 
борнйците от Камарата на трудовите общности в ОС, но 

п малцина бяха дошли.
□□оаоаппоаооаооапооооооаопаооааооооаоаоооооаооооасшпсгаоаоаопппоосюосюпоо

а
и

: 1БОСИЛЕГРАД
заница, проектзправилн-ика 

разпределението^ в същата, ре
шават за ползването и разпо
лагането със средствата на сво 
ята единица, за приемането и 
уволняването на работниците, 
за годишните отпуски и 
Също така обсъждат всеки нов 
проект за правилници в пред
приятието, за проектите по раз 
витието както и за годишните 

. стопански планове на предпри 
ятието.

Така поставено, самоуправле-

Обшинският съвет на профсъ 
юзитс п Димитровград с помощ 
та на профсъюзите по предпри 
ятията и ведомствата 
вил една информация за състо
янието ка самоуправлението и 
разпределението в предприяти
ята, 'и учрежденията.

Тази информация бе обсъде
на на едно заседание на общип 
скня сЪпет па профсъюзите, ко 
сто ее състоя п миналия Втор
ник.

Всъщност данните са отговор 
на въпроса докъде се е стигна
ло в сферата на самоуправле
нието и разпределението с о- 
глед на прилагане разпоредби
те от нашето законодателство и 
съответните правилници на пре 
длриятията,

Ианво показва един анализ с 513ГОТ-

с МИНАЛАТА СЕДМИЦА НА ПЛЕНУМА МА 
I ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУ- 
? ПИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД ПРИСЪСТВУВАХА 
I ЕДВАЛИ НЕ ВСИЧКИ ОНИЯ КОМУНИСТИ, КО- 
Г; ИТО УЧАСТВУВАХА В ПРИЕМАНЕТО НА ЮЛ- 
5 СКИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. НА ТОВА ЗАСЕДАНИЕ 
I НЕ НАПРАВЕН АНАЛИЗ КАК СЕ П.РОВЕЖ- 
■ ДАТ ТЕ.

пр.

Те 1:: заключени I недвусмис
лено подчертаваха отговорнос
тта на комунистите в уреждане 
то на отношенията между хо
рата, които сериозно бяха раз
клатени в предизборната кампа 
ния, а за което голяма вина но
сят и самите комунисти. Има
ше тогава и непринципиални, 
аполитични становища и мне
ния и това внасяше смущение 
в идейно-политическата работа. 
Повечето комунисти правилно 
разбраха юлските заключения, 
които заклеймиха дейността на 
неформалните групи и се бори 
ха за оделотворяването им. То
ва допринесе тото животът и 
комуната да се върне в норма
лен ход, а дейността на обще
ствено-политическите организа
ции ла се насочи към съще
ствените проблеми.

На пленума обаче се изнесо-

нието Ср оказва успешно, ,защо-
резулта-

ха констатации,- че някои ко
мунисти са неактивни, а други 
все още не могат да се откажат 
от' критикарстването и под 
плаща на демократичност пре
чеха в провеждането на приети 
те решения. Към тази група се 
числят и някои от участвуващи 
те в юлския пленум на ОК на 
СКС в Босилеград. Те прояви
ха разколничеока дейност и 
при избирането на председател 
на Общинската скупщина.

Но с избирането на председа
тел — тяхната дейност не спи
ра. Някои комунисти, и органи 
ии на управление, само зарад то 
ва, че с новия правилник им 
били намалени личните доходи 
— си търсят оправдание в това 
дали са били „анпниевци“ 
„стойнетовци"... Тй не 
или не искат.

то дава положителни 
ти и осигурява завидна степен 
на решаване от страна на про
изводственика във всички обла 
сти на работата в предприятие-

Всс ощо не е пълен 
самоуправител

Тъкмо тази организации на 
самоупрапителните органи попя 
кога съдействува да

ОЩЕ НЯМАМЕ ПЪЛНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ то. се управ

лява от името па самоуправитеСамоуправлението в другите 
предприятия не Р на равнище
то на това в комбинат „Дими
тровград“. Схемата е почти съ
ща г.ъв всичките. Работническият 
съвет е централен за предпри
ятието и п трудовите единици, 
доколкото и съществуват, няма 
самоупрарителен орган. Такава 
е организацията в „Циле“ 
„Свобода", „Градил" и другите, 
които имат 
органи.

Организацията на самоуправ
ление то в каучуковия комбинат 
..Димитровград" за сега е най- 
съвършена за условията на ко
муната. Централен работниче
ски съвет и управителен отбор 
ся самоуправителни опгани за 
цялото предприятие. Но освен 
това съществуват съвети на тру 
ловите единици, чиито компе
тенции по уреждане работите 
на тпудовата единица са почти
ПЪЛНИ.

Тези съвети: приемат произ
водствения план на своята еди-

ля, вместо Да самоуправлява са 
мият топ. Примерът в „Цнле“, 
който е посочен в информация 
та, показва, колко опасно е да 
Се стои само при цептрални са- 
моуправителни органи, без са
моуправлението да слезе и на
долу, до трудовите единици. В 
„Циле“ например г имало слу
чаи, когато работническият съ
вет е трпбппло да даде формал 

(Следва на 2 стр.)

вили 
могат, 

да разберат, че 
(Следва на 3 стр.)

самоуправителни
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ПОДКРЕПА НА ВИЕТНАМ
*

къв вил съпротива, но в обек
тивните условия. Именно сред
ствата ва лични доходи са стро 
го определени и трудовият 
фект не може да бьде награж
даван както трябва. Съществу
ва старт в личния доход и про
менлива част, която при всич
ки възлиза на около 3%,

Обаче докато това е измери
мо при производствениците, все 
още няма уточнели мерила за 
оценка на трудовите резултати 
на служещите,- въпреки същес
твуващата система.

Иначе разпределението1 в ДРУ 
1'ите предприятя още не е пре
несено и трудовите единици, но 
се извършва централизирано 
За цялото предприятие. Едва ли 
е необходимо да се изтъква, че 
такова разпределение не осигу
рява справедливо възнагражде
ние според труда. Малко по-со- 
лидно, макар и на равнището 
на цяло предприятие, е разпре
делението в „Свобода“ и в „Гра 
дня“ — където трудовият ефект, 
при периодично коригиране с 
реализацията, е основа яш въз
награждението на производство 
циците, а за служещите осно
вата е стартът пл;сс процент 
корекция от реализацията.

— НОВА ОПАСНОСТ ОТ КОНФЛИКТ НА БЛИЗКШ1 ИЗТОК

Края на миналата седмица мина под знак на солидар
ност е борбата на виетнамския народ. Малко еа градовете, н 
които да не са организирани акции п рамките „Международен 
деп на солмдаиостта" е виетнамците. В Европа, Азия, Америка 
.стотици хиляди души демонстрираха срещу американските зло- 
доГютва срецу един народ п една далечна страна, което Ва
шингтон провъзгласява зя проблем от своята безопасност н 
унищожава тази страна като чели се касае едва ли не за екс
периментален център в Невада, в Америка.

, В тази акция света удивиха самите американци.
Столицата на САЩ, Вашингтон, доживея невиждани ан- 

тивоешш демонстрации. Многолюдна река от протести от около 
.200 000 души се сливаше от всички краища па тази пелина 
страна. Целта на тона събрание 0ешо „маршът към Пентагон“, 
седалището на американската военна машина, където се крои 
съдбата на виетнамския народ. Топа беше своеобразна обсада 
Да Пентагопа, за защитата на който бяха ангажирани към 
10 000 въоръжени до зъби войници и полицаи. Между тях има
ше и към 3 000 войници от елитните десантопи дивизии, същи- : 

.те, които правителството на Джонсън преди няколко месец» | 
призва да задушат бунта на негрите на улиците на милионния 
Детройт

е-

(Продължение от 1 стр.)

но съгласие върху пече пред
приети мерки от страна на X- 
и ряпата.

Опитът със съвети по отделе

Даже и променливата част
обикновено се дели поравно, за
щото процентът е много малък, 
за да действува 
върху отделни' хора.

Все пак и там се търсят нови 
форми, които м >же би Ще бъ
дат по-ефикасни само при усло 
вие, чР средствата за лични до
ходи получат по-големи разме-

нията п „Циле" може да се сме 
тне за провален. Те паднаха иа 
изпита

стимулиращо

самоуправлението, 
когато трябваше да решават за 
уволняването на работници, по
ради нуждата от съкращаване, 
зарад намаленото производство.

ма

ри.- Информацията, макар 
и сравнително обща е значител 
на крачка в разрешаването на 
тези проблеми. Досега за пос-

бегла

КОРЕКЦИИ И В 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ледните две години и щ. са во

дени извцн предприятията по- 
сериозни разговори, които да 
имат вид и на обмен на опит 
по въпросите на самоуправле
нието и -разпределението.

*
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО В 

У Ч Р ЕЖДЕ1«ИЯТА СТАГИЛРА
За сега по-солидмо разпреде

ление на дохода и на личните 
доходи има само в комбината 
„Димитровград“, мака)? че 
там самоуправйтелмостта н раз 
пределемието по трудовите еди 
ници още не е на завидна висо

Развитието на събитията на Близкия изток отново с пъл
на сериозност предупреждава, че международното положеоие 
в търсенето на адекватни пътища докато агресорът си стои не
наказан па окупираните територии. Египетските въоръжени 
сили, по-точно военно-морския флот, потопили миналата събо
та един от общо два парахода, с които разполага Израел. Ко
рабът „Ейлат“ е улучен недалеч от пристанището Порт Саид, о 
250 души пс са имали време за спасяване.

Потопяването на израелския военен кораб е най-големия 
конфликт след юнската война.

По обща преценка, този конфликт може да доведе до но
во изостряне па. положението на Близкия изток и представлява 
опасност от избухването на конфликт от. по-големи размери. 
Израелското правителство е имало спешно заседание. Моша 
Даян призвал изреалците па готовност. Той очаква ОАР да 
направи опит да отблъсне израелците от -източните брегове 
аа Суецкия канал, като има намерение да 
десетки хиляди войници и па стотици попи 
кове.

Най-ниска степен на разпре
делението за сега е » учрежде
нията, Това важи за службите 
в общината, в училищата и в 
съда. Причината не е в няка-

и

М. Н. Нейков

та.
Утвърждаването на дохода 

става в трудовите единици м 
то на базата на осъществената 
продукция, която е основа на 
съвкупния доход. След приспа
дане на материалните разходи 
и др. остава доходът за разпре 
деление на лични и фондове.
Но този доход обаче се кориги
ра с дохода от 'реализацията на 
цялото предприятие.

Този начин на разпределение 
създава заинтересованост в тру то на цените му.

Участниците в заседанието се 
съгласили по въпроса. че 
необходимо да се създаде пос
тоянна организация на страни- 

производителки и износ
ни ци на естествен каучук, коя
то да следи международния па
зар и да се стреми да запази 
цените на определено равнище, 

успехите на трудовата единица Става въпрос значи за подобна 
и на предприятието изцяло.

Каучукът се 

защищаваим противопостави 
самолети и тап-

В Куала Лампур е проведено зи с калая, която съществува
произ вече няколко години. От заседа 

каучук нието е -отправен апел към вси 
чки производители на естествен 
каучук да се договорят по въ
проса за сключването на меж
дународното споразумение. Та- 

е ка също се апелира и към САЩ 
да насочи продажбата на соб
ствения каучук от стратегичес
ките резерви като му определи 
минимална цена от 20 ренти.

Накрая конференцията е из
разила солидарност с протеста 
на европейските страни зарад 
изнасянето на американски ка
учук в Западна Европа по дъ- 

защитна организация както та- мпинг-цени. (ЕП)

заседание на страните 
водители на естествен 
от Азия и Африка с цел да се 
договорят как да спрат падане

Мексико, Аржентина, Венецуела и други страни в Ла
тинска Америка, както и някои европейски страни, в послед
но вреие са обхванати от вълни на демонстрации срещу САЩ 
и военото правителство в Боливия поради убийството па вид
ния революционер и бивш кубаноки министър от аржентин- 

Ернесто Че Гевара. Той паднал в Боливия като 
герилец „полковник Ра.мон“ след двегодишно преследване от 
страна па американското разузнаване (ЦИА) и реакционните 
кръгове в Латинска Америка.

Прогресивната общественост 
където се чувствуват пипалата на агресорите

военното правителство на Барснс за ликвидирането 
на Че Гевара, понеже в Боливия няма смъртпа присъда.

(Тапюг)

довата единица да се произвеж 
да повече, заЩото се дава въз
можност да се получат и по-го 
леми лични доходи,

При такова разпределение иа 
дохода личните доходи на все
ки производственик зависят от 
резултатите на неговия труд, на

ско потекло

те
„зеления континент“, 

от север, обви
ня

нява сега

„Другари,
„Пишем тези редове на 24 вечерта, 

положението е такова, че по-лошо не 
може и да бъде. Ясно е като ден, че се
га вече навярно отлагане на въстанието 
значи смърт.

С всички сили уверявам 
че сега всичко виси на косъм, на днев
ния ред се намират въпроси, които не

виките на чело с Ленин. Изстъпването 
срещу държавата, срещу буржоазният 
генералщаб, който току-що бе сменил 
царско-абсолюстическият, беше много 
смело.

Но, „Аврора“ не беше сама. Петро- 
градските работници предвождани от 
Ленин. Подвойски, Свердлов, Джерджн-

Гледах бронираните кола, 
край тях, с които Ленин още 
нощ, след като пристигна от емиграция 
в Петровград говори на петроградските 
работници и войници. Това е било на 
3 (16) април 1917 година. Своята реч той 
завършил със следните думи: -Да жи
вее социалистическата революция!“ На 
следващия ден, на срещата на ръково
дителите на партийните работници в 
Тавришкия дворец прочел 
войната и революцията. Всъщност, Ле
нин съобщи тогава на петроградския 
пролетариат и цяла революционна Ру
сия своите Априлски тезиси, в които се 
казваше:

„Специфичността на дадения 
в Русия се състои в прехода от първия 
етап на революцията, която 
на недостатъчното равнише на съзна
нието, слабата организираност на проле 
тариата даде властта на буржоазията1), 
към втория й етап, която трябва да даде 
властта в ръцете на пролетариата и бед
ните слоеве на селяните“.

Казват — Ленин тогава сериозно се 
възпротивил властта да бъде превзета 
от Временното правителство насила. Той 

- искал Съветите 
ло мирен път, но без компромис с им- 
периалистите в правителството и опор
тюнистите (меншевики, есери) в съвети-

застанал
същата

другарите,

доклад за

Към 50-годишнината от Октомврийската революция

Пътеписни бележки от 

Съветския съюз
момент

вследствие

Пише Д-р Петър И. Козим
Ленмн говори на един митинг

зва въз възваниетз. Държавната 
е а ръцете на Петроградския 
работническите и войнишки 
Военно-революционния 
стои начело на петроградския 
риат и гарнизона.

власт 
съвет наразрешават съвещания, конгреси (па до

ри ни конгреси на Съветите), но само 
народните въоръжени маси.

Отлагане на акцията значи смърт“.
На 25 октомври (7 ноември) 1917 го

дина загърмя топа от -Аврора“. Наблю
давах я (днес това е музей, в който се 
намира и нейното най-висше отличие: 
Орден на Червеното знаме) и си пред
ставлявам бунта на моряците, които са

нски п други, вече бяха тръгнали на 
разплата с безправието, експлоатацията, 
и цяла нощ вече бяха щурмували глав- 1 

_ните пунктове в града.
От Петроапалозската крепост отек

нали първите гърмежи. Разбунтовалия 
се гарнизон освобождавал полит-затво- 
рниците и революционерите, които тле
ели по занданите. Той биел По позици
ите около Нева и Зимния дворец, по- 

въстанали не само против своите ко- следното укрепление на 
мандири и офицери, но и против капи- правителство на Керенски. 
тализма и експлоатацията на работни- В 10 часа било публикувано възвание

„Към гражданите на Русия“, съставено 
от Ленин. С него народа бил осведомен 

на за победата на пролетарската революция 
в Русия. В тази юбилейна година стоя 

така велика, енергична и историческа пред един стълб в Лениград и чета уве- 
военно-революционно решение на Цен- личено копие на това възвание: ДВре- 
тралния комитет на партията на болше- менното правителство е свалено, се ка-

депутати — 
комитет, който

пролета-
да превземат властта

Нещо, за което се борил" народа: не
отложно предлагане на 
мир,
ственост върху

демократичен 
отменяван,» на спахийската соб- 

земята, работнически
те. контрол над производството, 

на съветско правителство — всичко то
ва беше осъществено.

Да живее

създаванеОбаче, договорите между Временното 
правителство и меншевико-есеровия блок 
пречеше към болшевишката орентиров- 
ка за създаване на пролетарска държа
ва. Пред Ленин и Болшевишката пар- 

поставяше задачата: с въоръжена 
отпора на

буржоазното

революцията на работни
ците, войниците и селяните!”ците и селяните. Представявам си как 

точно на този кораб, който днес се (СЛЕДВА)
ТИЯ Се

люлее на водите на малкия залив 
Нева, без колебание е проведено една

революция да се съкруши 
буржоазията и ренегатските партии на 

На членовете на Цектрал- I Касае се за февруарското въстание, 
с което бил свален царизмът в Русия, 

. Но на власт дошло буржоазното Време
нно правителство на Керенски.

пролетариата, 
ния комитет на 
Ленин се обърнал със следните Думи:

Болшевишката партия
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ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД

И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НА „РЕНТГЕН“

КАКВО ПОКАЗВА 

ЕДИН АНАЛИЗ
ници Се противопоставили сре- 

предложението общината да 
за 7 милиона като

(Продължение от 1 стр.) 
върху равнището на 
доходи влияят —- образованието, 
професионалната 
отговорността на работното мя
сто и
тях не е важно.

В последно'време 
оплакванията на

зачестиха нота здраве, подготвена 
отговор на общинската 
шина.

тукато
скуп-

личнитета никой не започва работата в 
7 часа. Аз виждам по присти
гането на рецептите. Обикно
вено започват да пристигат о- 
коло 9 часа, а някой път и по- 
късно.

Същото положение е и с оти 
ване на терена. И там нямат 
определено работно време. Хо
рата чакат по селата с часове.

Имах един случай когато оти 
дох с един човек от „Плива" в 
амбулаторията намерихме вси
чки лекари в една стая на 
приказки, а хората чакат пред 
вратите. При такова положе
ние търпи финансово и апте
ката, а най-много хората.“

гражданите в 
Димитровград за работата на 
Здравния дом. Има 
болни да чакат 
ридора на Здравния

гарантира 
участие в републикански кре-подготвеност.случаи дит, за довършаване на учили
щната сграда, което се разтака 
с години. Те се оправдават

с часове в ко- Не с прието 
на Общинската 
работно време

Общинската 
ла предложение 
двукратно работно време за да 
се облекчи положението на бол 
ките. ксито с часове чакат в 
кардидора. 
не е ггрието. Дори самзуправи 
телните органи противно на за 
конните разпоредби, приети в До 
ма на народното здраве приеха 
някои решения, които допри
насят за да зацари оше повече 
нсдисциплината в Дома на на-

заляганетз Това обаче за 
Формираното

предложението 
скупщина заДом и след 

при председа- 
искат и

с
това да отиват - 
теля на общината да 
тервенция. Раб тн.) време на ле 
карите не е определено. От ка 
кво боледува Здравния дом 
в Димитровград? Има

скупщина бе да 
Да сР въведе

ли ну
жда и неговатз работа да се 
сложи на „рентгена" на Общин 
ската скупщина. !Де Това предложение

се допус- 
такива 

едно такова учре-
не ли да съществуват 
аномалии в 
ждение?

За да отговорим на тези въ
проси се обърнахме за отговор 
в Общинската скупщина и доV

И шофьорите имат неограни
чени прана

Заслужава внимание и пис
мото на отборника от Трънско 
Одоровци, който говори за ло
шото отношение на шофьора 
към болните. Когато един ден 
трябвало да се откара една же
на с малко дете за Трънско 
Одоровци шзфоьра не искал 
да приеме жената, която дошла 
да придружава майката, с мал 
кото дете Въпреки това, че 
лекаря Павле Попович казал 
да я взбме шофьора Петър 
Йотов отвърнал:

„Аз съм задължен с колите 
и никой не може да господари, 
нито лекарите, нито акушер
ки ..

Остава да чакаме какви реше 
ния ще вземе Общинската

От едно заседание на ОК на СКС н Босилеград/

това. чР работата била довере
на на частни лица. А тези час
тни лица, белградски занаятчии, 
си имат предприятие още от 
1948 година и се ползват с авто 
ритет из цялата страна, а за 
публичния търг във връзка със 
строежа на сградата са лредста 
вили търсената документация.

Съвсем е на място забележка 
та на комунистите, защо към 
тези отборници не се предпри
емат партийни мерки. Макар м 
със закъснение, пленумът на 
Общинския комитет е „излъчил" 
имената на тези и подобни „ай 
тивисти" в първичните органи
зации. Отношението към 
елпщите

веднъж у тях схващане „за бор 
ба За власт" и психологията на 
„групи“, си е завоювало място 
и всичко друго 
на това, като нр 
се изживяват и вредят с възгле

те подчиняват 
престават да

дите си.
Тези свои разбирания те по-

въвказват на всяка крачка, 
всяка акция и пречат за оздра
вяването на положението в об- 
щината. Как иначе може да се 
обясни стремежа на някои 
борници в общинската скупщи
на да не се приеме решение за 
увеличение на таксите за горо- 
сеча в общината за частни нуж 
ди, и с това да се върви в раз- 

закон зпредписанията.

от-

Здравният дом в Димитровград

родното здраве. В дома може 
да осъствува един член от тру 
довия колектив без да дава мол 
ба и това отсъствие да се 
регистрира, а да се заплаща.

ги хора, като също така напра
вихме преглед на архивните до 
кументи на
те органи в амбулаторията.

чи- 
най- 

политическа 
носи

къмсерез със
Или — да се отхвърли предло
жението, с което общината да 

банката

самоуправителни- прогресивната
организация, която
цялата политическа отговорност 
за събитията, значи ще се по
стави на партийни начала. О- 
ния пък, които най-често настъ 
лват в името на демокрацията 
— най-много пречат и на демо 
крацията и в работата. М. Б.

засе задължи при 
20 000 нови динара зе построява 
не на трафзпоста в Босилеград. 
Това предложение не било при

била

скупщина на следващото си за 
седание. Хората от 
са заинтересовани за работата 
па Здравния дом и здравната 
защита.

комунатаТри въпроса — на които иска 
отговор Общинската 
скупщина

Райко Зарков: От здравната 
защита на населението 
не сме доволни

ето поради това, 
предварително определена лока 
цията на обекта. Някои отбор-

че не

За неправилната работа на 
самоуправителните органи 
Здравния дом са осведомени и 
съответните органи при Общин 
ската скупщина. Затова тя се 
обърнала с писмо към Здравния 
дом като поискала следните от
говори:

■ в какво сР състои Реше
нието на Управителния отбор 
на ЗД за отсъствията, което е 
взето на 28, 9. 1967 г.

Н Общинската скупщина да
де предложение да се въведе 
двукратно работно време в ам
булаторията. Същото предло
жение още не е прието. Защо?

■ Управителят на Дома на 
народното здраве е трябвало в 
определен срок да държи изпит. 
След това се взима друго ре
шение За продължение на то
зи срок.

До момента когато събирахме 
материали за тази статия Об
щинската скупщина не 
получила търсените отговори. 
Затова се заинтересувахме за 
същинското положение при се
кретаря на Здравния дом, Гро
здан Петров.

Б. Николов
Във връзка с работата на 

Здравния дом се обърнахме към 
1-аикз Зарков, началник на от
дела за обществени служби. 
Той заяви следното:

Преди 15 дни имах следния 
случай. Пациентите чакали дъл 
го време в Здравния дом и 
тъй като много чакали идват 
при председателя на общината 
ла искат помощ. Аз ги приех. 
Когато потърсих амбулатория
та по телефона обади се лекаря 
Йоцов и каза че е сам. Само 
един от лекарите този ден отсъ 
егвуваше оправдателно.

Отношенията между хората 
в Дома не са добри. Това има 
отражение в работата. Ние 
см» осведомени за незаконни 
решения на органите на само
управлението. Всичко онова ко 
ето е незаконо ше се предло
жи за разискване пред Общин 

беше ската скупщина. До кога в.д. 
управителя иожР да бъде У- 
правител? Общинската скупщи 
на е искала да се постъпи 
закона, но това не е

в

ПО ПОВОД ЕДНО РЕШЕНИЕ

(САМО) ЗАТВОРЕНА ВРАТА
Защо босилеградчани трябва 

да сР възмущават против това, 
че Комуналният завод за соци
ални осигуровки не е работил 
от 14 до 19 заключително. Всъ
щност не трябва ли да се схва
не негодуването като вмешател 
ство в самоуправителните права 
на работниците па една трудова 
организация. Нима на граждани 
те и на ония от селата, които са 
дошли да извършат своите за
дължения не е било достатъчно 
да прочетат на вратата, чР вси 
чки служащи са отишли в стра 
чужбина (Турция) малко да се 
разходят. Зашото това звучи та 
ка като допълнителна рекреа-

безпечават себе си още по-добре 
и с оше по-добри заплати и с 
по някои динар повече на по
лугодието и деветомесечието. 
Като че „комуналците“ нямат 
никаква грижа за това и като 
че са сигурни, че една от пред
ложените варианти обезателно 
ше бъде приета.

то на вратата на учреждението. 
Значи, изпълнили са първото ус 
ловие на самоуправлението ин
формирали осигурованите, 
ги няма по канцелариите.

Що се касае за решението то 
ва е вътрешна работа на всяка 
организация, па и на тази. Ка

че

М. Б.кво от това — самоуправително 
вратата. Това, чезалостлили 

на територията на общината се

Г остуване 

в Бабушница
провеждат съвещания на осигу 
рованите селски стопани не е 
важно, ни това, че отхвърлят 
предложенията на Комуналния 
завод за размера на лихвата 
за основните и разширени оси
гуровки. Нр искат да ги при-

по
изпълне

но.
На първото следващо заседа

ние на Общинската скупщина 
ше се поднесе информации за 
здравната защита на гражда- 

Има още 
въпроси. Заслужава впи 

мание и двукратното работно 
време и защо лекарите 
дежурство ношно време в Дома, 
когато вече за това се плаща

Здравният дом няма 
законен управител Младежите от Ясеновдел 

съдействие с граничарите и та
зи есен започнаха активно да 
работят за изпълнение на кул
турно-забавната програма.

Миналата седмица направиха 
посещение на Бабушница, къ- 
дето пред препълнен салон из
пълниха своята културно-забав 
на програма. Особен успех по- 

_ стигна Мирко Миловец с боене 
нските песни. Вера Момчилова 
и Евдокия Петрова, 
основното училище 
дел и Иван Миланов с изпъл
нение на народни хора.

Успешната програма пред ба 
бушничани се дължи на съвме 
стната работа на младежите от 
Ясенов-дел и граничарите 
съседната застава. Години наред 
вече младежите от това грани
чно село и граничарите работят 
заедно и постигат отлични ре
зултати в своята работа.

Митко Стойчев

в

_йрз Ж- - Ж2.щт щ тСпоред прегледаните доку
менти подготвени като отговор 
на писмото под номер 024544/1 
на обшцнеката скупщина може 
да се констатира, че Здравния 
дом няма законен управител. 
Според едно решение управи
телят р трябвало да вземе про
фесионален изпит. Тъй като до 
11 октомври 1967 година той не е 
взел нужния испит Домът оста 
па без управител. „От 2 октом 
ври 1967 година — се казва в 
писмото-отговор 
лекаря Иван Лазаров е на 
семинар в Белград до 31. 1.
1968 година. Домът няма ни за 
местиик яащото Съветът на 2 
октомври не се сьбрал. Досе
гашният управител е издал 
пълномощно за заместник на 
лекаря Павле Попович, а за 
финансов отговорник поставил 
Петър Денков, за което няма 
право.“
на секретаря на Дома на народ

ните в комуната, 
много

нямат

■штт 1
Мнението на аптекрая 
Франгоп

Обърнахме сс за мнение и ;>
към аптекаря Михаил Фран- 
гов. Той каза следното:

„Мисля, че в работата
най-важното е

учителки 
на Ясенов-управителят

■ чТ 1 щтц
на

ИЗдравния дом 
според Статута да се промени ра 
ботното време. Сега се рабо
ти от 7 до 14 часа преди обед 
и от 15 до 17 часа след обед 
хонорарно. Мое мнение е, че 
Амбулаторията трябва цял ден 
да бъде отворена, а да се на-

7

ОТ

Изглед от Босилеград

прави такова разпределение на 
лекарите двама да работят пре 
ди обед а двама след обед. Се-

емат не само защото са висо
ки. но защото се съмняват, че 

„соцпалците“ о-

ция след годишната почивка. 
Достатъчно е, че са информи
рали гражданите

се казва в писмото
писмено и по този начин
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Въпроси на снабдяването в Димитровград(0> Ш ХЩ XI© "ле ХВ X1 хв;
^ХРОХШШХЕ^, МНОГО МАГАЗИНИ

А СТОКИТЕ НЕДОСТИГАТТЪРГОВСКИ ЗАВОИ'
}}

— Искам да им разкажа нещо за постник. Нещо „хубаво“. 
Ни мене отдипна не ми се е елучппло (и босмлсградскил мага
зин на ..Слога“) започна, без много уподи Лпте Злитков от Бо
силеград.

— Кажете какво? Щом е добро — н« е лошо да се чуе.
— Прави къща и ще ми трябва битумен да сложа в пода. 

Отбих се п магазина н се обърнах към продавача Добри, каз
ва Лпте. Той ми показа едно буре. „В него има 80 килограма" 
— продадох 20 вече. Повярвах му, взех че платих и ен оти
дох, без да си помисля, Че ще ме излъже. Когато претеглихме 
бурето — имаше само 70 кг! Значи — платил съм повече 1.500 
динара! Очаквах магазинерът да ми върне „рестото.“ За гол
яма изненада обаче — той ми предложи да го разделим на- 

Д ако аз не съгЛся — той иска да си вземе бу
рето назад, за да го продаде на друг, който ще съгласи' да по
дели „загубата" ... Не можах да изтърпя, казва Лято, и му ка
зах, че ие може така. А той ми отговори: „Ти сс най-лошия 
човек в Босилеград. „Но какво да правя — битумен няма па 
друго място. А много ми беше необходим.

Продавачът някак се предомисли и ми върна 1.500 дина
ра. Но на мене ми трябваше още битумен. Затова изпратих 
съседката си да ми взсме 10 килограма. Добри не й дал. Не ис
кал да продава малки количества... „Много сс разнася — 
казал й той.

Отидох при директора. Но нищо не помогна.. . Ходих от 
къща на къща и намерих някак си 10 кг битумин.

Свикнали сме да казаме, че всеки който работи — и гре
ши. Но има различни грешки и грешници — но има за някои

хабят времето за отивале в 
Пирот или Ниш.

Това, че има много магазини, 
не е лошо. Има конкурираме, 

«разнообразява
не на асортимента «а стоките, 
може би и по-поиосими цени 
и лр.

ли от минаващите туристи и 
от потребителите, които идват 
отвън.

Димитровградскияг потреби
тел като че е изоставен в смет 
киге. Той е само второстепенна 
възможност, макар че за от
криването на магазините пре
текстът е бил „да се улесни 
снабдяването на димитровград- 
ск то население".

Откак „Ссдми юли" свърши 
съвсем меславнЬ в Димитров
град никнаха, като гъби след 
дъжд, редица нови магазини с 
шарени фирми и привлекател
ни витрини.

В тая пъстрота са магазини
те на „Сточар",

си

стремеж към

„Свобода",

• ч; , ■

5ФГ - ■ щ-и.

81
Другояче не може да се мис

ли като видиш еднообразния 
в потребителните

половина .. |.г

Ь асортимент
магазинчета на „Сточар" и „А- 
нгропромет" и това, че 
не са наема да отвори магази
ни в крайнините на града, за 
да улесни хората действително.

Много години виси въпросът 
за снабдяването на „Строшена 
чешма" с хляб, хлебни изделия 
и с по-разнообразен 
мент на други стоки. Хората 
още бият лъг до центъра 
града за килограм хляб или гю- 
свяствно качество шоколад.

Към гарата през това време 
никнаха нови жилища и щора
та също трябва да бъдат улес
нени, а не да идват в центъра 
да си. вземат туй-онуй.

Ако откриването на магази
ните беше зарад Димитровград 
ския потребител на първо

дали всички щяха да., се 
рот и другаде, ,. ' • * ■ наместят в центъра?' • >

— хората пак се оплакват. Все пак това'е въпрос,,ской-
че снабдяването не- е задово-: ^ ,мс^е да уреди-,„ОС-.,при; да- 
лителнб, > : аане- на' ?гкй6олитеяЙи^5'®’~,;‘;'''

— пак казват^нам не ни тря -д другото V въпросчза „'Сто-
вва'-много конфекция, но до-" чар< Наличнитепотребител- 
бър асортимент на- всекиднев- ни магазини,- които държи
но нужните стоки,- като тръс- Сточар“ би трябвало да не
неш от хляба и месото и стиг- бъдат образец на селските коо
неш до детерджените и шоко- ператшши дюкянчета, но съвре

менно и широко снабдени мага 
зини. в които потребителят да 
прави избор между 
еднородни хранителни и дру
ги стоки.

Поне така е другаде, а хора
та когато видят там, искат та
ка да е и в Димитровград.

И с право.

никой
И”

Шш* : . ■ ‘ '

"ЩШШ

к;.
асорти-

на

.
рЦ

грешки и отговорност.
Да приемем, че продажбата на малки количества е неиз- 

носна за Добри. Но как може да сс докаже, че на 20 прода- 
10 килограма се разнасят ... Защо Доб- 

Златков? Какво зпа-

шш
дени килограма

: ри си служи с шантажи за сметка па 
чи това? Не. навежда ли това на мисъл, че и други босилс- 
градски търговци си служат с такива средства?... Но най-до
бре що бъде ако с тези и, други явления се позабави и тру
довата организация по търговията.

Хората от крайнините заслужават Да бъдат улеснени

Но въпреки пъстротата от 
фирми не се получава горно^

— хората пак. отиват в'Пи-

,.Първи май, „Агропромет“, „А- 
стра", „Борово“ •' 'И др. — всич
ки открити., да „улеснят снабдя 
ването на хората", за да. не

то: мяс-
М. Бакич то

■ ■,« - -- - ' -

БОСИЛЕГРАД
- ?

:. • :
V- ;• л- '-’

СПЪНКИТЕ СА В СХВАЩАНИЯТА:

ладовите изделия.
Излиза, че нещо не е в ред 

със снабдяването, макар че и-, 
ма доста магазини и за таки
ва потребителни стоки.

Изглежда, че откриването на 
магазините не е съвсем основ
но върху нуждите на домаш
ния
градчанина и селянина от села 
та, но повече върху възмож
ността тук, близо до граница
та, да се прави оборот

на Съюза на ската задруга започнала да про 
дава шише бира за 140 стари

Първият етап за реорганизацията 
комунистите в босилеградска община е завършен 
завъртени са дискусиите при основните организации

Въз

редицата
динара, а захарта с пет^ динара 
по-ефтино. Започнали Да нерв- 
ничат и да се възбуждат: явил 
се конкурент, който объркал 
сметките им. Недоволниците тър 
сили интервенцията и на Коми 
тета и на Общинската скупщи
на. Търсили техният 
за цената на бирата и захарта 
да се защити чрез администра
тивни мерки. Това е 
което предприеха. В тези пред 
приятия работят членове на Съ

в упра-

и дадени многобройни предложения и мнения.
, основа на това в Общинския комитет се подготвя съ
вещание на партийнообщинския форум, на който ще 
се разглеждат и формулират предложенията. Така 
систематизиран, партийният материал отново ще бъде 
даден на първичните организации да кажат думата си. 
След това, в съгласие със Статута на Съюза и препо
ръките на най-висшите партийни органи в република
та, ще се реши за начина на организиране на комуни
стите в тази община.

потребител Димитров-

М. Н. Нейкови печемонопол

1П1
в я

2ВСИЧКО,
Малка реплика□

п

фактор за всяка дейност 
За превъзмогване

■предложения тически 
в общината.

В досегашните Проблемите — пред човекаюза на комунистите 
вата и в органите на самоупра 
влението. И на тях реформата 
е могла да им покаже нещо. 
Но. .. вместо да потърсят реше
ния в своите организации и сво 
ята политика за пазарните це
ни, па и те да намалят цените,

Яза реорганизацията най-интере 
което инсистира,

■
я

Встарите схващания 
област ще бъдат необходи-

насно е онова, 
в общината да има девет мест
ни организации с 14 клона, ка
то при това комунистите в тру
довите -организации в града 
ха били 'организирани в

тази
оусилия, за идейно-по- 

на чле-
Думата „човек" взимаме в

■ смисъл — избирател, член 
“ на организация, работник, 
а младеж ...
■ И желаем да подчертаем, 
. че въпросите, които се ка- 
2 саят до същестуванието на

ми много
литическото подвигане 
новете, така че Да схванат, че

И могат ли само толкова 
хора Да уредят въпроса, ко
гато се знае. че не всичко 
може да се уреди с постанлв 
лснис и решение, но с широ 
кн запозване с проблема на 
много ионече „ора. на цяла

С

би- Н

членовете 'иинициативата наедна
яорганизации са най-основните 

важните фактори във всекидне 
и обществено-

оеновна организация. на което упътват всички инстру 
менти на реформата, недовол
ниците обвинили кооперацията, 
че им подкопва основите.

Какво показва това?

:В разговор със секретаря на 
Общинския комитет, Симо Заха 

дейността

2 човека, до неговите жизне- 
! ни проблеми, трябва да са 
! наистина негови, да бъде за- 
5 познат с тях и да е ангажиран 
5 Истина е, че така се говори 
2 и прави понякога, но има и 
■ пропуски.

вния стопански 
политически живот и че време

една организация и пр.
Тъкмо затова и мислим — 

колко по-ефикасно ще е, 
ако с тези въпроси по ня
какъв начин се запознае 
„човекът"?

Това никак

риев, показа се, чР 
около реорганизацията ще се 
•развива без трудности и на
време ще бъде завършена. Оба

то на дирижирането отгоре е 
мнозина не могат да Нищо

минало, че 
се приспособят към новите ус
ловия на работа, че много от 

търсят административни ре

друго, освен, Чр ясно осветлява 
комунистите в тези ор- 

са лични и кол
ко повърхностно са

колко 
ганизации ; Сесията на общинската 

; скупщина гепример обсъд., 
; с пълна сериозност не един 
5 гъпрос в сферата на данъ- 
2 чната политика, проблема за 
> възпитанието па младите и 
! друго. Бяха това въпроси. 
■ които засягат именно из-

секретарятче. кактз изтъква 
на .комитета, съществената част

тях 
шенця.

схванали 
идейно-политиче- 

нейното 
трудова 

Разбира се, че 
има право като из- 

пътя на материа- 
същността на ре 

и реформата 
препятствия се 

в главите на самите

реформата, 
ската отговорност за 

в своята

на реорганизацията ще изисква 
много повече усилия от страна 
на всички комунисти, за Да се 
схване по-добре ролята на ко-

I
мунистите в условията на само 
управлението като идейно-поли

е от 
и касап 

Започнали 
и онези, които 

с продажба на 
т.ълмин-

Тълминската кооперация 
ворила зарзаватчийница

не е трудно, 
заЩото събрания, когато въпровеждане

организация, 
секретарят 
тъква, 
лизирането на 
организацията

ница в Босилеград.
просите са интересни и от 
жезнена важност могат ле
сно да се организират и да 
бъдат плодотворни. Тогава 
и проблемите могат да се 
видят и лекуват по-ефикасно 
— щом масово са ангажира 
ни хората, в средата на кон 
то проблемите възникват и 
ги гнетят.

Значи солидно подготвени 
те анализи и информации 
от сесията на ОС не е 
да се намерят пред събрани 
ята на избирателите, ССРНЮ 
и младежките организации, 
защото те могат да помогнат.

са да -нервничат 
се занимавали 
бира и захар, когато

2 биратели: е, младежта — чо 
2 века. Но и заседанието и
1 обсъждането участвуваха да 
■ же не пенчки отборници, а
2 л„ „ друГИ хора.
5 малко

че по

най-сериозно
Значинамират 

комунисти. хора разглеждаха въ- 
; просите ,които с оглед 
■ нуждата от бързо разреша- 
“ пане са много важни за ко-

7М. Б.
па

• Т

БОСИЛЕГРАДШшт*
Ш в муната изцяло.

Ц Анализите по

- а

ИЗКУПЕНИ 40 ТОНА 

ШИПКОВ ПЛОД
разглежда

ните въпроси са правени от2
ай общипските служби. Те са 
о минали и през съветите, пре зле
2 Ди Да са внесени за разгле-
■ ждане в скупщината. Колко
■ хора са се занимавали с про
■ блемите, пе „ трудно да 
^ пресметне 
в седем—осемдесет.

, Земеделската кооперация 
Долно Тлъмино е изкупила 40 
тона шипков плод. Учениците 
бт основното училище взели за 
шипков плод към 2 
динара. Един килограм се за
плаща по 50 стари динара.

в

се
ШШшшшЯКшШ не повече отмилиона

м. н. н.■

■ 1500:Босилеград СА1&. ! Я!
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КАКВИ ЗАГУБИ СИ 

ПРАВИМ?
СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 

ИЗМРЪЗВАНЕПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА 
В ДИМИТРОВГРАДСКО Идват студове. Понякога в първитр им набези, 

слабо обличане и несвикналост на студа хората пострадат от 
настинка или ако студът е по-силен — стига Се ДО измръзване 
на някои части на тялото. Тези явления обаче са по-чести през 
зимата, която няма да се забави дълго.

Затова ви предлагаме и тази здравна тема.

поради

Данните за миналогодишната 
•есенна сеитба са:

— общо засето 
към 36.500

лучени към 4.300 000 килограма 
зърно домашна пшеница.

Загубата 
Ако цялата
с високодобивна пшеница, 
тото в повечето райони 
възможно, щяхме да 
близо 11.000.000

Но само това не стига. Нуж
но е по-здраво организиране на 
производственото сътрудничест
во между кооперацията и земе 
делските .производители, къде- 
то кооперацията да бъде ини
циатор. Миналата година коо
периране с частни произволите 
ли е имало само на 3.000 дека 
ра, което е по-малко от 10 на 
сто от цялата засета площ. Та
зи година едва ли ще има по
вече коопериране, защото про
изводителят сее висзкодобивни 
сортове, но без нужната агро-

с пшеница етц е съвсем ясна. 
площ бешр засета 

за
това е 

получим 
кг. зърно или 

над три милиона килограма по 
вече отколкото сега.

Тази загуба Ше се яви и ид
ната година, и другите години, 
ако не се предприеме нещо по-

декара.
— от всичката площ с висо

ко г ;бивни сортове са бпли за
сети към 11.000 декара, 
ито близо 10.000 декара’ 
ния сектор.

По време на вършитбата бяха 
получени близо 7.500.000

от ко- 
в част- През студените месеци човешкият организъм е изложен 

на вредното въздействие на различни атмосферни фактори: 
студ, влага, вятър и др. Под влияние на ниски температури 
(под 0 градуса) кожата на човека претърпява известни болестни 
промени: измръзване, акроционоза, перниони, зимен сърбеж 
идр.

кило
грама пшенично зърно,
Чр някаде стихиите унищожиха

макар

ПриИзмръзването на кожата протича в три степени, 
първа степен кожата За засегнатите участъци от тялото е син-

пипане. Болният се о-каво-червека, подута и студената при
сърбеж, парене и лека болка При навременно лече-

сравнително бързо.
плаква от
нир тези промени в кзжата преминават 
При втора степен измръзване кожата е силно зачервена, отзч- 

мехури. При отварянето им се образуват рани, 
по-трудно се лекуват. Измръзването °т трета степен 

предизвиква пълно умъртвяване на кожата и подлежащите й 
тъкани. В зависимост от силата на студа и устойчивостта на 
болния могат да се развият по-леки или по-тежки изменения 

човешкото тяло. В особено тежките слу-

техника извън договорни отно 
шения с кооперацията.

Може би сега още е време да 
се понаправят такива сметки 
с частниците, които неведнаж 
са се оплаквали -от малки при 
ходи и големи данъци, а не са 
се замисляли за възможността 
от засилено производство.

Югославските данни общо 
взето са подобни. Значи това 
не боли само нашата комуна. 
Зарад засяване на домашни

па и покрита с 
които

в различни органи на 
чай измръзването завършва със смърт.

В детската и пубертетната възраст (особено У момичета
та) се среща т. н. акроционоза. Кожата па краката и ръцете, а 
понякога на носа, ушите и лицето става синкавочервена, леко„ 
сточна и студена при пипане. Това заболяване продължава- 
през цялата зима, трудно се лекува и обикновено се повтаря 
през следващата зима. У хора,. кбито работят със студеца вода 
или със студени предмети и са предразположени ,към из^ръз-- 
ване, могат, да се развият т. н. перниаци: Те се изразяват .в 
ггъпковидни и възловидни ..синюавочервенилподутикфТф - -пръс^ 
тйть 'на ръцетр: и краката, сьлрЬврДени с>с;.<^рбеис м, .ббяки,... :
.; У ■ ■ ;.Осббено 'чувствителни към -.студа :;са;)мд,лчсите деца,-стар? 
ците^малокфъвнйте и изтощените,: боледувагците^от-. разстрой. 
ство на кръвообръщението и нервната система,' алкохолиц-йа;^

пщеници вместо високодобив 
ни -ютраната ни е получила 
500.000.000 килограма зърно 
по-малко.

Примитивна обработка — производствени загуби м. н. н.
и др.сериозно, да с*> смени домашни 

ят сорт пшеница с високодоби- 
вни сортове.

Имаме ли възможност да на
правим нещо за смяната на сор 
товете? Сигурно е, че има. Та
зи година например има доста
тъчно качествено семе, достатъ 
чно тор и същевременно 
можност срещу семе от високо 
добивни пшеници да се дава на 
кооперацията зърно, което не е 
за сеитба.

значителна част от посевите. 
Според още непълни данни сре 
дният добив на висзкодобивни 
сортове пшеница е възлезъл 
на около 300 кг. от декар, а на

ЗАЛЕСЯВАНЕ Не винаги при работа на открито се ползва подходящо 
облекло. Има жени, които за да не изостават от модата и 
през най-студените зимни дни носят тънки найлонови чорапи, 
найлоново бельо, тънки памучни или копринени кърпи за гла
ва, недостатъчно топли обувки Не бива Да се забравя, че че
стото простудване на краката може да доведе не само до из-. 

' мръзване, но може да предизвика изостряне «а редица забеля
гания у човека (стомах, мускули, ставитр и пр )

За да се предпазим от измръзване, трябва да употребя-
богата на мазни-

ОЩЕ 50 ХА 

НОВИ ГОРИ
домашните сортовР пшеница о- 
коло 120 килограма по-малко. 

Сметката е проста. От 11.000 
получено 3.000.000 кг въз-декара е 

зърно високодобивна пшеница, 
а от цялата останала плот, ко
ято е към 25.500 декара са по-

ваме разнообразна и висококалорична храна^ 
ни, топли течности (мляко, чай, кафе). В работни помещения с 
циментов под да се -поставят дървени скари. Оолеклото т-рябва 
да бъде широко, удобно и топло. От значениР е и отопляването 
на жилището и работните помещения.

Движението 
рани в Босилеград направи не 
обходимите подготовки за зале 
ооването на нови площи през 
тази есен. Щом времето позво 

ще бъдат засадени нови 
борови, акациеви и 
фиданки на 50 хектара ерозив 
на площ. В Изпълнителния от
бор в Социалистическия съюз 
казват, че ше бъдат залесени и

ттш
1§Ш1

на младите го

Д-Р Н. т.
В БЮ°ОТО ЗА РАБОТНА РЪКА ЛИ

тополови

ОЩЕ СЕ ВЛИЗА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА ФОТОБИТРИНА
предприятие „Свобода“ да пре
несе своите стоки от помещени - 
ето

миналитр броевеВ един от
■ 'нашият вестник писа за това, че 

хората не могат да влизат в кан 
на Бюрото за работна

Тъй като условията за работа 
са не само невъзможни, но ицеларията 

ръка в Димитровград освен през прекачване 
през прозорец — от централата 
на Бюрото в Ниш е предложено 
службата ла преустанови рабо
та. докато не се реши въпросът. 
Това обаче оше не е йаправено, 
защото хората всеки час искат 
услуги.

Чака се другото решение — ос
вобождаване на входа или пре
местване на службата в Завода 
за социални осигуровки.

А дотогава хората ще се лре- 
качват през прозореца и завеж
дащият Бюрото ще им подава 
стол, за да стане прекачването 
по-лесно.

Поне да бяха направили една 
дървена стълба.

много смешни
прозореца.

От 17 август, когато входът бе 
затворен от живеещия там Ти
хомир Виденов, в Бюрото за ра 
ботна ръка не може и да се вли 
за другояче.

Този. едва ли съществувал дру

!

повече площи, разбира се, ако 
позволи времето.

Районната секция по ерозия 
във Владичин хан, 
стопанство във Враня и раз
садникът в Долно Тлъмино 
са подготвили посадъчен мате
риал за повече от планирани
те площи.

Според плана 
на трябва да се залесят 130 хе 
ктара, от които през есента — 
80 ха.

Като се има предвид големия 
опит на босилеградчаии в за- 

може да се оча
ква че плановете ше -• бъдат 
изпълнени.

гаде, случай още не е окончан, 
въпреки усилията и на служба 

хората от общината.

горското

та, и на
Засега е предприето следното: 
■ Бюрото съди Тихомир Ви

денов за възбраната, но реше
ние няма още.

И Преговаря се със Завода за 
социално осигуряване на преме
стване на Бюрото в техните по
мещения в -центъра на града. 
Съгласието е готово, -но се чака

тази годи

В центъра на Димитровград пред магазина за самообслу
жване има обществена чешма, до която е отворен шахт. Ка
пакът на шахта е „изчезнал“ и вместо него комуналното пред
приятие е сложило някакво буре, което стои незакрепено и от 
време на време минувачите го бутат. ■ ,

Този шахт, както и шахта пред Народната банка са пое
то, нна опасност за хората, особено децата, които си играят 
край тях.

м. н. н.
лесяването

Г л
Чудно е как „Услуга“ си стои равнодушна.Съобщение М. Б. С. Алексов

Строи се мост 

при ВоденициЧИТАТЕЛИ,
Абонирайте се за вестник 

„Браство“ за 1968 година 

Годишен абонамент—10,а 

полугодишен 5 нови динара.

Предприятието за пътища 
във Враня строи моста на 
пътя Промая-Бзсилеград. Вече 
са сложени основите на бето
нните стълбове, които трябва да 
се построят през есента, а на
пролет ще се постави и бето
нната плоча и мостът ще бъде
годен за движение.

Модернизирането 
Промая-Босилеград ще започ
не идната година.

на пътя

V. Как пазим общественото имущество? 11а снимката е остатъка 
от бившата сграда пя мина. „Ерма“ в РакитаУ М. Б.
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С ЗАПИСКИ ЗА ХОРАТА^ ВСИЧКИ
ТЪРСЯТ ЛЮБИСАВ

У

и и ■
Време: Петък,
Място: Канцеларията на пред 

седателн на съда а Димитров-, 
град.

Ако пяк:«(1 .ме беш0 питал до 
момент, кака.) работи нре 

дседателя на съда, нямаше да 
зная да му отговаря. Мислил 
съм, че и съда се гледат само 
строгите параграфи и законите; 
донасят присъди.. Не е така.. .

Този ден председателят няма
ше пито едно дела. Седеше и 
канцеларията си и приемаше. .. 
Даваше отговори на различни 
въпроси. Аз слушах и не се оплг 
вах да забележа нещо. Това 
бяха кратки въпроси н отгошь

трябва да кажат истината и па 
най-блиаките си, колкото и гор 
чпва да е тя .. .

Седя и слушам...
— Любисаве, обръща се един 

селянин от вратата .— какво да 
правим с таксите?

— Трябва да ги изпратиш по 
пощата...

— Не умея да попълня чека, 
искате ли да ми попълните.

— Дай, донеси, Ще

И така .хората се 1>едуват. Пи 
тат ;;а лични доходи, за своите 
права при преминаване през 
нивата, за водата във воденица 
та, за правата в предприяти 
ето, за наследство, па някои тъ
лкувания ма закона...

— Любисаве, какво миелш ; 
по този въпрос? Любисаве, ка
жи ми какво да направя? Лю
бисаве. ..

И всички търг своите пра 
ва— )• съда.

— А по някои от геои въпро
си трябва да разискват в орга
низациите на ССРН, трудовите 
колективи 
Илиев — защото за всичко мис 
да кажем последната дума...

В. Николов

този

го попъл
ним.

Селянина отива ма будката. 
Влиза друг. Млад човек. За-

грижеи
— Председателю, искам да 

ми обясниш една работа. Нямам казва Любисав
Без думи

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
езика, а датчанинът Расмус 

Раск е знаел 230 езика и е из
писал 28 речника на 28 езика.

.. .английският виртуоз Рих- 
тер, ученик на Лист. е 
наизуст повече от 2 000 музика

Н. Н.

тели. 13 от участниците в екс
перимента не издържали изпи 
та, в това число един ученик и

библиотека в... Кралската 
Стокхолм съдържа около летде 
сет хиляди книги, посветени на 
шахмати.

НИ

. .. всички учители.
... учените наброяват 

по 1 000 000 
80 000 вида молюски, 27 000 ви
да паяци, 2^ 000

окз- свирел... свраката, като иска да раз 
гледа някой предмет, непреме
нно се обръща към него с ця
лата си глава. Тя прави 
защото очните й ябълки се вьр 
тят.

насекоми,вида

раци. 
вида 
5 <т

вида
18 000 веда риби, 15 000 
червеи, 8 500 вида птици 
в-ида иглоко, 3 500 вида млеко-

това.

... повърхността на сушата
по цялото земно кълбо е 13.590 
милион хектара. От тях само 8 
на сто се обработват (в тов* чи 
сло влизат орните земи. паои-

питаещи.
... в България 1 април нари

чат ден на лъжата, във Фран
ция — ден на рибите, в САЩ 
— ден на глупците, в Шотлан
дия
Япония — ден на куклите, в Ис 

ден на бъбривиците.

— Любисаве, де ми изпиши чека.. . Какво правиш, 

Симеоне ?...ри между председателя и издва 
щите хора за работи, които са 
в ход, така, че страничен човек 
едва ли можеше Да влезе 
проблемите на всеки 
въпрос...

Как времето сР мени? Някога 
хората За такива въпроси ид
ваха в Общината, 
комитет...

път до нивата? Какво да пра
ви? щата и горите, които се изпол-

— Могла да ти обясня по при зват за стопански нужди), 
нцип

— Мене интересува конкрет
но моя случай...! За него да ми 
кажеш. Какво Да правя?

кукувиците, вден на
в .. .един италианец колекцио

нира само най-скучните книги 
в света. Той вече е събрал де
сет хиляди различни тома Е- 
дин^неуспял поет като разбрал, 
че вричките му ктгиги се нами
рат в тази колекция, едва не 
се самоубил.

.. . съществуват бактерии, ко
ито буквално изяждат шосета
та и аутобаните, тъй, като се 
хранят с асфалт.

. . .родителите на австралий
ските ученици се оплаквали, 
че на годишните изпити на тзх 
ните деца често биват задава
ни въпроси, излизащи далеч от 
рамките на училищната пр 
грама Като взело предвид го
лемия брей на тези оплаквания, 
министерството на просветата 
на Австралия уредило пробен 
изпит на 24 ученици и 12 учи-

започва председателят.
зададен ;пания

... по пресмятанията на аме
риканските 
морското дъно лежат не по-мал 
ко от 1 милион потънали кора
би. Од 1902 г. досега средно на 
година са потъвали по 398 мор

Симеон Христов е бил ня
кога добър учител. Неговите 
ученици били добри ученн-

океанографи на
— Аз не мога тук да давам 

присъда. За присъда трябва да 
подадеш тъжба. Мога да ги по
могна само да знаеш станови-

партинния
Ци и с успех продължавали 
в гимназията и другите учи 
лища. Така казват в Боси-

— Сега — казва председателя 
— за всички идват при нас. ш.е за да не харчиш пари на- 
1?'-отдав,та работници от „Цил .■ празно, 
потърсиха в съда зашита на

ски съда.
. . . край бреговете на щата

Орегон (Бразилия) жизее риба. леград когато се поведе раз 
говор за него. Но оттогава 

много неща се

Влиза предишния селянин. О- 
ставя чека. Председателя по- 
пълнва и дава обяснение на 

на предишния.. . Хората излизат.
Влиза друга група от три

ма човека. Изгледа че са поз
нати. Председателят зече знае 
по кои въпроси идват. Не са 
тук аа пръв път. Зап >чват раз
говори. Сега пр въпроси от 
друг род и в другата страна на 
комуната. . .

която има четири очи, разполо 
жени две по две едно над дру
го. Едното око от всеки чифт 
гледа надолу, а другото 
горе. По този начин четириоката 
риба избягва срещите с опасни 
хищници.

... в град Печ (Унгария) ста
нало нещо сензационно: една 
кокошка се превърнала в пе
тел. Тази кокошка в продълже 
ние на 11 години редовно носе
ла. но след това постепенно за
почнала външно да личи на пе 
тел. престанала да носи, започ
нала да кукурига, иораегнал й 
висок гребен, голяма опашка 
и т н. Различните физиологич
ни изследвания показали, че 
това развитие е ставило посте
пенно. Научното обяснение на 
случая е, че у животните поло 
вият характер се явява не абсо
лютно даден, а притежава отно 
сителнн свойства и съществува 
възможност за 
пола.

- . Удивително е трудолюби
ето и продуктивността на 
го велики хора. Испанският по
ет Лопе де Вега е написал око
ло 2 000 театрални 
които над 5С0 са запазени до 
днес и 21 том стихотворни сбир 
кн. Разказват, че писателката 
Жорж Санд, свършвайки нощем 
някой свой роман, започнала 
веднага първата глава от нов 
роман. Тя оставила 
от 109 тома съчинения.

своите права във връзка с лич 
ните доходи и работните места. 
Случва се, чР някои органи 
самоуправлението

до днес 
променили и всички тръгна-на-разискват
ло наопаки при Симеон. От 
преди две-три години Симе 
он не е вече старият и до
бър Симеон, а друг. И за то 
зи, втория Симеон, сега мно

с часове ло някой въпрос и на
края вземат решение: „На 
■ъд, па каквото той приеъ

- ади...
А хората в съда, местни хора, 

познават всички и често пъти го се говори.

— Симеон се пропил.
— Симеон не е вече добър 

преподавател .
— Симеон избягва

Културни връзки с чужбина
хора-НАШИ ИЗДАНИЯ НА ИЗЛОЖБАТА В СОФИЯ та, не се трезни.

— Симеон се удавил в ра 
кията... И от стария добър 
Симеон малко останало.

Затова трудовата органи
зация, когато Симеон дока 
рал до дувара, го наказала 
е последно предупреждение. 
Родителите на учащите се 
деца — негодуват срещу Си
меон. Някои не дават на де 
пата си да отиват на учили 
Ще. Оплакват се в общин
ската скупщина и искат той 
да бъде сменен. Да не препо 
дава в училището . ..

— Докъде си стигнал, Си
меоне?

По случай 109-гздишнината 
от рождението на българския

Книгата е приета на излож
бата, която се откри на 21 ок
томври т.г. в Народната библи
отека ,?Кирил и Методий“ в

София, по случай 100-годишни 
ната от смърта на Георги Ра
ковски.поет и революционер Георги 

Сава!“ Раковски
сместване на

издателство 
„Братство“ отпечата юбилейно

Б. Ник.

издание „Георги С. Раковски 
— 1867 — 1967. от Джордже Иг 
нятович.

Юбилейното издание „Георги 
Сава Раковски“ е голям при
нос към проучаването на жи
вота на великия революционер, 
особено за живота и дейноста- 
та му в Сърбия.

мно-

пиеси, от

Поставен е »попа«
творчество

■ .. ако се напечатат ръкопи
сите на знаменития 
Ойлер, биха 
-малкп 30 000

математик 
най-изпълнили

страници, от ко
ито всеки ред ще съдържа 
дно-решими задачи. Този 
матик е научил за 22 
зуст „Илиадата“ и
Съчиненията

Четете и

разпространявайте 

в. )}Братство“ , 
Изпращайте ни 

материали. Нашия 

адрес е:„Братства“ 

Нишу Вождова 11.

тру
мате

— Какво правиш?
— Върни се докато не 

е късно .. . Ако не можеш
дни наи- 

.. Одисеята". 1

на Гьоте са били 
напечатени в 130 тома. Компо
зиторът Рооини 
19 години

сам, потърси помощта на 
лекаря. Взимай инжекции 
срещу алкохола — за да ста 
кеш отново 
Симеон, добър 

— Докато е време.
— Докато и родителите на

е написал за ■;

над 32 опери. 
•.. феноманелна стария, добърпамет са при 

от из- 
науката. Те- 
имената на 

на Ати 
разби- 

вла-

тежавали твърде много 
весгните хора на

преподавател.

мистокъл е знаел ?

всичките 20 000 жмтели 
на. Йозеф Мендзофанти 
рал 114

Подобни картини са чести в Димитровград. Това е най- 
радостния момент за едно семейство без подслон.

А когато се постави покрива — после вече е лесно...
Сн.: Б. Николов

децата са готови да ти про
стят.езика, а 54 от тях 

деел превъзходно. Зауервайн е 
говорел и пишел М. Б.

на 52 различ-
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ТЕАТЪР

ЗА ОПРЕСНЯВАНЕ 

НА РЕПЕРТОАРА
й ™ИгТеЛяТ^На ^е11уе1ИВРийската награда, самоде-

Може би тъкмо сега би трябвало по-здраво да се 
обсъди репертоарната политика през изтеклата годи
на, за да се извлече нужната поука за бъдещата рабо
та. Покрай многото признания, отдадени на театъра 
от любителите на това изкуство е имало и не една за
бележки — главно по репертоара.

Ю Дали и тази година трябва 
4 да се остане при Нушич, Оре- 

Страшимиров

бликата, разбираемо, още живее 
с образите на известните герои 
на Нушич и Сремац, защото 
за едни те са вечни, за други — 
ехз, на старите „добри, спокой
ни“ времена.

мац или Антон 
само?

В31 Дали зрителите не биха
пожелали съвремени пиеси, ко 
ито до голяма степен са по-бли 
зо до живота на любителската 
публика?

Е Окончателно, не е ли вре
ме в репретоара на този мал
цинствен театър да 
някои съвременни 
драматични творби, които’пуб
ликата би приела със задовол-

Опигьт от гостуването на ДРУ
ги театри ооаче неведнаж е по
казал, че димитровградският 
любител на театралното изкус
тво радушно приема 
съвременни ггиеси и пълни за
лата, когато те му се предлагат.

новите,проникнат
български

ПочивкаДжродже Андресзич-Кун
Когато още миналата година 

беседвахме с група самодейци, 
те изтъкнаха, че наши пиеси 
могло лесно да сР намерят, но 
български нямало и затова из
борът бил спрял върху „Све
кърва“ от Страшнмиров, която 
вече е била на сцената на ди
митровградския театър още пре 
ли едно десетилетие.

ство.
Тези въпроси не са измисли

ца. Те са един вид концентрат 
на многото въпроси, които бъ- 
лнз'ват зрителя в назечерието 
на сезона и на които би тряб
вало да се обърне голямо вни
мание от самодейците ка Дими 
тровград.

От разговори с носителите на 
това изкуство узнахме, че съ
щите въпроси вълнуват и ко
лектива, но някогашните успе
хи с творбите на старите майсто 
ри ги теглят още. Част от .п у -

ция бе съобщено, че пиесата 
„Прокурорът“ от Георги Джа- 
гаров (НРБ) се играе на сцена
та на един известен лондонски 
театър. Привеждаме това само 
като свидетелство за качество
то на съвременната българска 
драма, в която редом с „Про
курорът" на Джагаров има не 
една пиеси, които биха били 
приети от димитровградската 
публика, обичаща хубави твор-

От репертоара на Югославската
телевизия

ги- .

РЕВОЛЮЦИЯТАДали действително е толкова 
трудно да се намерят съответ
ни пиеси, не знаем, но е факт 
че българската драма има вече 
не една добра творба, 
седмица-двр в една информа-

ПО годиниби.
Струва си труда да бъдат на

мерени и проучени, за да вля
зат в репертоара не само „Про
курорът“, но и: „Жени с мина
ло“ на Димитър Димов, „Мал
ка нощна музика“ на Андрей 
Гуляшки и Владимир Карака- 
шев, „ Сезонът на надеждите“ 
на Георги Величков, „Няма сго 
истини“ на Лозан Стрелков, 
„Студена земя“ на Хр. Каца
ров, „Тайната на старата къща“ 
на Панчо Панчев, „Мечтите се 
шегуват“ на Любен Попов, „Да 
сР провреш през дъгата" на-Ге
орги Марков ' и” други, които 
поотдавна или отскоро се играят 
на българските сцени.

Една или две пиеси от широ
кия избор наши съвременни 
творби, едно или две повтаря
ния от миналия репертоар и 
също толкова от българската 
драма биха представлявали ин
тересен и солиден репертоар не 
само за Димитровград, но и за 
гостуване у нас или в Ш'о.

м. н. н.

Преди

© Предаването „Време- 
плаване“ н идната годи-

© Светолик Митич подгот
вя от януари идната година 
пова серия посветепа на Ок
томврийската 
която ш.е сР предават изклю 
чително нови материали, ко 
ито е намерил в 
ня СССР. особено в Москва. 
Това са филмове и докумен 
т.„ които досега не са преда
вани. В тях Ще Ср говори за 
възникването н 
на съветската власт по вре
че на революцията.

1

на ще продължи с непо
знати досега документи 
за Октомври.

революция в

I
архивите

Цялото предавапе „Време- 
плавапе“ до края на година- 

Октом-■га е посветено 
врийската революция. Реда
кторът на тази серия Свето
лик Митич 
че всяко предаванр ще бъде

на
развитието

Iпредупреждава
I

посветено на една година от 
Октомври. Така още утре
заглавието на предапето ще 
бъде 1917, а слеД това, в про 
дълженис, Щр бъдат отбеля
зани събитията от 1918, 1919,
19"' '?г3 година.

Този циклус Ще завърши
Iдо края па годината, ио 

топа нс се изчерпва и тази 
тема.

с

/

аеднаж ме видя, когато бп.х с Боги, очи
те му засияха — от радост ли, от изне
нада ли, незнам, но после ми каза:

— Юлия, ти си умна, но внимавай. 
Човекът си е човек.

— Знам — беше отвърнала тя, си
гурна в себе си.

А сега, колко много тревоги я нати-

нейното момче — си каза той. — Но тя? 
да, тя е помислила, че Боги се отказва 
от нея, а не моя адвокат от делото“.

После бързо се свести — 
те е в смъртна опасност - 
към изхода.

На вратата го спря звънът 
фона. Той застана

Мила Джорджевич

Формалност неговото де- 
- и тръгна

на теле- 
и се стресна от же

гналата го мисъл, че детето му е може 
би вече мъртво. С трепереща ръка вди- 

: гна слушалката и зачака.
От другата страна на жицата мом

чешки глас питаше:
— Това бащата на Юлия ли е? Тук е 

болницата.
— Жива ли е? — едвам събираше 

дъх бащата.
Да, да, тук е Боги, сега й дадох 

кръв, елате веднага.

скаха.(разказ)
бавно закрачи навън. Стори й се, че 
някой я обхвана през кръста за момент 
и се обърна, но не забеляза кой е. Кога
то бръкна в джоба на мантото, намери 
бележка и счете, че някой сега я Р сло
жил в джоба II Все пак реши да я про
чете в къщи. Затова отказа да се пораз
ходи с другарките си из града и когато 
тръгна сама, пак почувствува как я об
лива горещината и се замисли: „Дали 
татко забелязва какво Р станало с ме
не? Ох, само той да не узнае. Другар
ките, те са злобни. Ето и бележката, си
гурно там е написано онова.

В кухнята се разхождаше баща й. 
масата. Тя скочи да го прегърне, защото 
за него тя беше само малко момиченце, 
и след като го целуна, избяга в стаята 
си. Там хвърли чантата и бързо измъ
кна бележката да я прочете.

Трите думи я сломиха съвсем. Колко 
низко е паднала, а каква беше само до 
преди седмица-две. И баща й, нали той 
я обича, нали неведнаж й е казвал че 
прилича на майка си, за която тъгува 
цели петнадесет години вече. Какво да 
направи — да кажР ли всичко? Не, не.

Връзките си с младежа тя коиеше 
ст баща си. Лъжеше го, когато отиваше 
на срещите. Нали тя му беше единстве
ната надежда. А сега тази надежда бе 
изневерена.

Погледът й оглеждаше стаята и про
менените пердета й припомниха Че утре 
е нейният рожденден.

— Ако татко узнае за срама ми, си- 
гургио ще се убие. Ако имах майка, ще- 
шР да е по-друго. Но майка няма. Как 
мога да приказвам с баща си за... Нали

В кухинята се разхождаше баща й. 
И тя се опита да ходи из стаята, после 
взе книга да чете, ио само нервно обръ
щаше страниците. Взе отново бележка
та и тъпо гледаше в двете букви „Р и

Преди да отиде на училище, искаше 
да го види. Затова се облече бързешка- 
та, също така слезе по стълбището и без 
да забави крачка, стигна до ъгъла на 
улицата, където той обикновено я пре
срещаше. Но сега го нямаше и улицата 
й се привиждаше изкривена и грозна с 
малкото любопитни минувачи, които -я 
заглеждаха. Тя знаеше, че ше загуби 
първия час. както щеше да загуби и го
дината, но стоеше. Чакаше, макар че 
всичко й говореше, че той няма да дой- 

.де.

Б“,
Внезапно вратата се отвори. Викаше 

я баща й за вечеря. Тя се опита да се 
усмихне, но не излезе нищо. Отказа да 
вечеря. Чакаше да заспят всички, за
щото тая нощ трябваШр да направи не- 
що. През отворения прозорец гледаше 
градината. Пуста е сега-помисли — ако 
беше ясно, щях да гледам как се ражда 
луната в короните на дърветата. И уло
вила се в мисълта за раждането про
плака: „Никога'да не се ■ роди, никога. 
Как ти вярвах Бош, как ти вярвах. А 
сега трябва да направя нещо, една фор
малност. ..“

Чу баща си да излиза и реши, че 
трябва да бърза. Взе ножче от чантата 
и засече в ръката. Кръвта започна да 
струи от вените и тя усети че пада в 
безсъзнание. Искаше да каже нещо, но 
ис можеше. После усети как в стаята 
влезе баба й и как звъни телефонът...

Линейката тъкмо излизаше от двора, 
когато баща й се връщаше от улицата. 
Коравостта му се сломи от лошото пре- 
дчувствир и той се хвана за оградата, 
като тъпо гледаше в отдалечаващата се 
кола. После си спомни, че Юлия бе 
скрила някаква бележка, когато я ка
неше за вечеря и се втурна към стая
та й.

Той хвърли слушалката и хукна.
В болничната стая видя дъщеря 

със затворени очи, пребледняла от загу
бената кръв. До нея седеше красив мла
деж с черни очи и топлеше ръката й в 
■своята.

Мла-ежът се понадигна, 
стария и каза:

Не бях вчера в града. Сутринта ис
ках да я видя, да й честитя 
ден. Имах щастие — видях 
на кръстовището и разбрах... Ето, вече 
не е опасно, дадох й от своята кръв, тя 
ше живее.

Юлия отвори оби. Баща й сй поари- 
веде над нея и й прошепна:

— Дете мое, оная бележка е моя, не 
е от това момче. За Ракич адвоката е 
думата в нея.

Нейнитр
по-светли, а ръката й потърси 
на младежа.

Лекарят, който бе влязъл ги огледа 
и хладно каза: „четвърти месец бремс- 
ност, това е причината. Боги погледа н 
земята и каза:

— Трябваше вече да се вземем, но...
— Ще го направите пак. като оздра

вее — каза бащата.

си

Когато влезе в класа и седна в чина, 
учителят я изгледа тревожно и каза:

— Ти, Юлия. не си добре, защо не 
си идеш в къщи?

Тя завъртя с глава, но не стана да 
си иде. Почувствува как я облива огън, 
как трепери и вдигна глава да изгледа 
с големите си хубави очи целия клас. 
Стори й се, че нейните другарки и дру
гари знаят за нейната бременност и си 
шепнат нещо, че са против нея 
мълчеше. Всъщност мислите й не бяха 
тук, тя се питаше защо той не дойде, 
какво му се е случило, дали не е охлад
нял.

погледна

рождения
линейката

и

— Не съм забелязала, че иска да се 
разделим — мислеше. Едва ли ще стане 
това, но ето не дойде.

Учителят преподаваше урока, а 
все се връщаше към ъгъла, където се 
срещаха. Очите й се пълнеха със сълзи 
и много усилия полагаше да ги възпре 
да .потекат.

Когато изби звънецът, 
юрнаха низ стълбището. Стана и ти и

очи станаха по-големи, 
ръката

тя

„Р и Б“. Това беше негова бележка, 
несръчно сложена в нейната вместо 
неговата дреха ощр миналия ден 
кич Богдан адвокатът, не Ристич Боги.

в
учениците Ра-
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СТР. 8УщщЩо I една родина и половина може 

да се приближи до Земята на
растояние 40 милиона км. Сега 
■двете ' планети се делят на 30 
милиона км. Годината на Вене
ра възлиза на 225 денонощия.

— Венера е открита 
1761 г. от руския учен Ломоно- 
сов и дълго време учените не 
са имали никаква престава за 
нея поради това че е обвита с 
гъст облаков слой.

— Учените отскоро уетанъ-

!
Тези дни снегът беше обрадван г още една по

беда на Човека в неговото заемане на Всемира. За 
връв път машина, направена от човек извърши из
следвания на Венера, планета която обръща вни- 
манието на учените. Това е още една победа на съ. 
детските учени и космонавти, които по случай 50- 
I одишпината от великия Октомври отправиха 
Венера станцията „Венера 4“.

Габровски хумор

ДА СЕ ПОПЪЛНИ БРОЙКАТА
през

През време на Балканската война наповерили на
Иван Патката четиридесет пленени гръцки свещеници 
Да ги откара в Севлиево.

Подкарал ги той пред себе си. Когато стигнал село 
Враниловци, ги прочел. Излезли тридесет и девет. Не

кореспо- Именно така с ориентация за
почна подготовката за среща 
и на предшествуващите авто
матични станиции „Луна-Й" и

Е то как забележи 
дента на ТЛСС спускане 
станицията на Венера:

„В 5 часа, 45 минути и 52 
секунди, когато станцията от

ца
виха, че Венера се върти около 
остта си по часовниковата стрел 
ка, дз-като Земята срешу часов 
пикова стрелка.

— През 1965 година
Кузмин и американския

се^уплашил остроумният габровец. Видял, че наблизо 
минава- вранилският поп.

— Попе, архиерийският наместник ми нареди да те 
взема и заедно с тля попове да те карам в Севлиево! 

— Ама как може така? Дай ми черно на бяло. .. 
— Черно на бяло нямам, ама имам пушка и нож. 

Тръгвай, иначе ще кажа, че псуваш царя на майка. 
Тъй закарал и предал в севлиево четиридесет све-

съвет-
ския
радиофизик Кларк успяха да 
определят диаметъра на твър
дото кълбо на планетата — 
12114 км.

— Температурата на повърхно-
планетата може да сестта на

колебае в различни нейни точ- 
130 до 480 градиуса Цел

щеника.

ки от
извод зиеви.

Колкото и да я мътя — 
силната вода си следва пътя . . .

\

ПопраЕИ грешките си стари, 
но. . . в своите мемоари. Един самохвалко на друг:

— Знаеш ли Атлантическия“
океан? 

— Да.
— Аз го преплувах.
— А ти знаеш ли Мъртвото- 

море?ИЗ СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ
- Да.

Само с проповеди и съвети 
не ще кандилото да свети. . .

— Аз го убих.

Човек с насинено око върви 
с мъка по улицата. Милостив 
минувач се обръща към него:

— Виждам, приятелю, че си 
зле. Искаш ли да тР изпратя 
до вас?

МЪЖЕ

Едни ги оценяват по заслугите, 
а други — по съпругите. . .

лг далечила се от Земята на 77 
милиона, 938 хиляди километ
ра, се приближи до Венера, 
започна припланетен сеанс. 
Първия сигнал от станцията 
стигна до Земята за 4 минути 
и 20 секунди. Само този факт 
говори какви колосални успе
хи е постигнала съветската на
ука и техника, която влезе в 
„делови разговор“ с космичес
ки обекти, отдалечен на дееет- 

. ки милиони километра.
Нямаше нужда,, от традицио

нния „доклад за с-амочуствие- 
то“ на станцията в решаващия 
момент на полета 
дния сеанс потвърди, че „Вене- 
ра-4“ е напълно готова за сре
ща й планетата.

На светлиното табло в злата 
на кординационно-иследзвател- 
ния център, на което се разкри 
ваше това историческо съби

тие, в левия ъгъл се появи над 
пие: „Слънцето е в полето на 
зрениено на датчика. „Започва 
ше ориентация на станцията. 
..Луна-13“. Обаче дори опитни
те специалисти със 
во закимаха с глави, 
програмно-временното устрой 
стзо на станцията ..Докладва“ 
на Земята, че ориентацията е 
завършила за секунди.

„Ето науката започва да дей
ствува“, каза иЬтженерът, кой
то следи телеметричните уреди.

Какво зпаем
Венера

С Ъ 0 Б Е Н И Е — В никакъв случай едвам 
избягах оттам!

- © -Според правилника на комисията за издателска 
дейност на „Братство“ до 15 януари трябва да се из
готви план на издателската дейност за 1968. година. I 

УмоляЕат се еснчки автори да дадат в писмена ! 
форма предложение за печатене на свои ръкописи и 
изпратят ръкописа. Според правилника на редакция-{ 
та предимство имат автори от българската народност 
и ръкописи на автори от всички други народности и I 
чужбина, ако тематически са свързани за краищата в | 
които живее българската народност и българо-юго
славските отношения. - • " |

Крайният срок за предаване на ръкописите е 30 
декември 1967 година.

задовзлет-'. - г-' 
когато Родили се няколко близначета 

и 5-годишния Тото пита:
— Татко, всичките ли ще ос

танат при нас или-са изпрате
ни да си изберем едно, от тях?!

- ® -
— Какво чувам? Разкъсала 

си с Фреди?
за планетата

предпосле — Да. Миналата нощ...
— Защо? Какво са случило?

когато

За загадъчната планета Вене 
Ра сега. след спускането на 
..Векера-4" се откризат 
възможности за откриване тай
ните на тази планета.

Според проф. Ала

— Вях вече легнала 
той дойде, някъде

новиОт комисията за издателска 
дейност на издателство 
„Братство“

след полу
нощ' и искаше да ме бие. И 
щеше това да направи ако неМасевич, 

известен астроном Венера на стана Алфред да ме отбрани.
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