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' ПРЕЗИДИУМА И ИК НА ЦК НА СЮК

V

БЕШЕ КРАЙНО ВРЕМЕ ДА СЕ МАХНЕ БАВНО 

ТО И НЕЕДИННО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
- :.МШМ

Миналата неделя вечерта президентът Тито ито имате теориите на Мао 
дзе Дун. Но аз съм с убеждение 
че мнозинството, мога да ка
жа уц на сто от студентите, са 
почтени младежи, за които ние 
не водехме достатъчно сметка, 
в които виждахме само учени
ци от училища, на които не е 
времето да се включат в ооще- 
сгвення живот на нашата со
циалистическа общност. Това бе 
ше грешка. Ние ги бяхме оста
вили сами. Тази своя грешка 
отчитаме сега.

На днешното заседание на Пре 
зидиума и Изпълнителния съ
вет на ЦК на СЮК се води се
риозно и обстойно разискване 
Макар на заседанието да бяха 
55 ръководни другари, няма ни 
то един, чието мнение се разли 
чава по въпроса за решаването 
на студентските проблеми, ма
териалното им положение, зае
мането на младите специалис
ти, които свършват, факултет, 
или по въпросите за неоправ
дано забогатяване на разни хо 
ра, за разни несоциалистическц 
явления, каквото е например ст 
роенето на частна фабрика. Ние 
осъждаме това най-енергично 
и таква и-подобни неща няма 
да позволим.

Предмет на днешното разис
кване са и редица други проб
леми. Обществеността ще бъде 
осведомена за тях. Сега се из
готвят насоки, които ще пуб
ликуваме утре или след някой 
ден. Тогава на всеки ще бъде 
ясно, какво е решено на заседа 
нието. Ще бъде ясно, че поема
ме цялата отговорност за изпъ
лнение на решенията. А който 
не е съгласен от нас, който след 
тези решения ще върви в дру
га посока и ще застъпва други, 
свои, становища, вместо да на
стои изцяло за изпълнение'на 
решенията ни 
място помежду ни. Решили сме 
да укрепим единството на наши 
те редици, не формално но де-

паправн из
явление по телевизията за въпросите, които са предмет на об
съждане на съвместното заседание чна Президиума и Изпълни
телният комитет на ЦК на Съюза на югославските комунисти.

Той каза: Тъй като тук днес 
се провежда съвместно заседа
ние на Президиума й на Изпъл 
нителния комитет на ЦК на 
СЮК искам да отправя няколко 
думи до нашата общественост, 
да обясня за какво става въ
прос.

Ще се върна малко назад. 
Най- напред искам да кажа, че 
по въпросите, които се натрупа 
ха и които много бавно разре
шавахме, ние сме разисквали на 
съвместното заседание на Пре
зидиума и на ИК на ЦК на 
СЮК още в края на месец март. 
Тогава решихме, че е нужно да 
се изяснят всички елементи. 
Въпросите се отнасяха до сто
панството и до обществената ре 
форма. Реши се да се направи 
всестранен анализ, за да се ус
танови с какво разполагаме и 
на кое трябва да се даде пре-

шенията, единодушие има. Оба 
че в прилагането им на практи
ка единодушие няма, . винаги 
има заоележки и отделни стано 
вища.

Стопанската и обществената 
ресрорма в момента изисква мно 
го по-ефикасни мерки и многи 
по-бързо разрешаване на проб
лемите, за да се открие на хо
рата перспектива, въпреки същ 
ествуващите трудности. Има въ 
зможност още сега да се уста 
нови предимството на мерките, 
които трябва да се вземат за 
подобряване условията на живо 
та и на труда на работническа 
рво производствениците, работ
ническата класа, защото е необ 
ходимо да се знае къде, каквц 
и колко можем да вземем, за да 
се осигурят средства за разре
шаването на актуалните проб
леми, като например подобря
ване положението на произво
дителя, въпросите за заемането 
на работна ръка, премахването 
на някои крупни несоциалисти- 
чески прояви, които у нас все 
повече са се изразявали. Също

Иоснп Броз Тито

сега именно трябва да построим 
всички обекти, когато нямаме 
достатъчно материални средс
тва, или трябва Да дадем пре
димство на други работи. Мое 
мнение и мнението' на всички 
тук, е, че предимство трябва да 
се даде на въпросите, за които 
говорих тук. Въпросите на рабо 
тническата класа, подобряване 
положението на производстве
ниците в предприятията, проб
лемът за разпределението на 
средствата, премахването на го 
лемите разлики в заплатите, ко 
ито се набиват в очи и с което 
никак не съм съгласен. За това 
трябва да се намери мярка. И 
редица други въпроси има, на 

предприемеше които трябва да се даде предам 
ство. Що се касае до средства
та, това не може да се реши 
още сега, защото трябва да се 
направи цялостен анализ.

Значи, сега не искам да 
воря нашироко, но трябва да ка 
жа това, което е най-важно за 
нас и за мене лично. Не 
става дума само за сту
дентските проблеми, за 
техните искания, с които аз, т. 
е. с повечето от техните иска
ния, винаги съм бил съгласен. 
Такова беше моето мнение и пре 
ди. Нашата младеж знае какво 
съм говорил и какво трябва да • 
се реши бързо. Работата не е 
там само. Това е част от проб
лемите, които сега са се натру
пали .Създадена е мъчителна- 
обстановка, нашият престиж в 
света е накърнен с това, а да 
«е говорим за направените ма
териални щети. Обръщаха ми 
се работници и - протестираха. 
Но нито в едно писмо на работ
ниците от който и да било край 
на нашата страна не пише, че 
работниците не са съгласни с 
исканията на студентите за по
добряване на материалното им 

те положение, за това да им се да
де възможност за развитие на 
самоуправлението, на пълното 
самоуправление, да не бъдат са
мо формално там, и да управ
ляват други, а не те, като най- 
заинтересовани. Нито едно та
кова писмо нямаше, 

на ЩАСТЛИВ СЪМ, ЧЕ ИМАМЕ 
ЗРЯЛА МЛАДЕЖ 

Затова днес тук трябва да ка 
жа, че съм щастлив, че имаме 
такава работническа класа. Съ
що мога да кажа ,че съм щас-

йствително единство, и за това 
да вземем днес категорично ре- 
вение .Това единство трябва да 
е такова, че най-ефикасно да 
съдействува за решаването на 
всички проблеми, които ни под
тискат днес и пред които е из
правена нашата общност.

Мисля, че събитията, които с- 
танаха в Нови Београд удариха 
мнозина от нас по главите — ня 
кои повече, някои по-малко. Из 
глежда хората малко се сепна
ха, изясни им се пред очите И 
в главите. Те разбраха какво би 
могло да стане, ако работничес 
ката класа не беше толкова съз
нателна, ако не виждаше труд
ности, които сама среща и в ре
зултат на това 
крачки, които не са съгласува
ни с нашите отношения в со
циалистическото общество.

димство.
Второто заседание на Прези- 

диуму и на ИК на ЦК на СЮК 
се състоя на 20 май. Тогава се 
пристъпи по-конкретно и се сти 
гна до единно становище, че оЗ 
становката е толкова назряла и 
ако не се вземат съответни мер 
ки, може да се влоши още пове 
че. Тогава решихме да образу- 
вама комисия и я образувахме. 
На нея е възложено да направи 
анализ и изготви материалите 
във връзка с въпросите от дне
вния ред. Уговорката беше вси 
чко да се свърши до 14 юни. 
Събитията обаче се развиваха 
много по-бързо и ни изпревари
ха. Резултатите от заседанието 
не бяха и публикувани по-об
ширно в печата и общественос
тта не може да получи истин
ска представа за разискванията 
и решаванията на заседанието. 
Това беше наша грешка. Но по 
неже събитията, повтарям пак, 
ни изпревариха, това заседание 
проведохме днес и по повод съ
битията на университета, които 

обсъжданите

се касае и до редица други про 
блеми, решаването на които не 
може да се бави вече нито тря
бва да се колебаем.

Решаването на проблемите в 
образованието например. Ние с 
години се въртим в кръг, а до
сега не успяхме да решим въп
роса. Специално във 
училища. Отделен е и въпро
сът за настаняването на работа 
на младите хора, които свърша 
ват университет и" които са под 
готвени специалисти. Значи и 
за самата система на самоупра
вление в универоитите става въ 
прос. Мисля, че професорите и 
студентите на първо място са 
длъжни да ни помагат да се раз 
вие самоуправлението в универ 
ситетите. Преди да се проведе ко 
нференцията на Съюза на юго
славските студенти 
една делегация. Тогава аз 
сочих проблемите и изразих мно 
«ие, че тези проблеми трябва да 
се решават спешно и запознах , 
членовете на делегацията какво 
мислим да направим. Това мал 
ко беше публикувано, много ма- 

беше публикувано,
бе обяснено на студен-

ТРЯБВА МЯРКА В РАЗМЕРА 
НА ЗАПЛАТИТЕ 

Но другари ние не смеем да 
прехвърляме върху работничес 
ката класа много голямо бреме 
и да очакваме тя мирно да чака 
и слуша. С нашите решения ние 
обхващаме голям кръг пробле
ми. Ще проверим разни въпро- 

система. Ще трябва да

го-

висшите

няма да има
си за
променим някои работи, някои 
инструменти. Ще видим дали

I

Димитровград

За развитие на самоуправлени
ето във всички отрасли на нашия 

обществен и политически живот

ме посети
по-отса само част 

проблеми. При това считам, че 
много по-важни 
за самоуправлението в предпри 
ятията и трудовите колективи, 
които също трябва да се реша
ват бързо. Не подценявам не
щата и смятам, че студентите 
са могли да видят много пъти, 

' че не сме се вслушвали достатъ 
чно, когато ни говореха, че и 
техните работи трябва да реша 
ваме по-бързо. За това не иМ 
правя бележка. Аз разбирам тя 
хното недоволство и считам, че 
сега ще решим техните работи 
така, както нашата социалисти
ческа общност може да направи

са въпросите

ла. Оправдателните искания на 
студентите се подържат и 
трябва да се разрешават по ре 
довей път в рамките на пред
ставителните и самоуправител- 
иите органи и по вече утвър
дената демократическа цракти- 
ка в рамките «а нашите мате
риални възможности.

Свещанието констатира, 
методът на улични демоистра- 

натиск, който искат да

На Н този месец в Димитров
град се състоя съвещание на 
което присъствуваха членовете 

Общинския комитет на СКС, 
Общинското синдикално вече и 
Изпълнителния съвет на Соци 
алистическия съюз. На съвеща 
нието се разисква по въпроси
те и задачите на Съюза на ко
мунистите и другите обществе
но-политически организации, ко 

произлизат от въпросите, 
повдигнаха студентите

многолко 
малко
тите.

За станалото напоследък 
студентските демонстрации — 
искам да кажа мнението си. За 
тези демонстрации, като размие 

докато траяха за всичко,

на

лях
което им предхождаше, стигнах 
до убеждението, че револтът на 
младите хора, на студентите, 
дошъл спонтанно. Обаче поете 
пекно, докато демонстациите се 
развиваха и после се пренесоха 
от улиците в университетските 
аули и зали, се стигна до извее 

инфилтриране на разни чу 
нам елементи, които не сто

е
ции и
наложат някои хора, вмъкнали 
се в студентското движение, не 
се в интерес нито на нашата ра 
ботническа класа, нито на са- 
моуправителното ни -общество, 

осемнадесет

итотова.
Когато говорим, че студентс

ките демонстрации са ни изпре 
варили, поставя се въпрос има 
ли тук някакъв политически па 
раван, дали някой стои зад 
го, за да се изтръгне от ръцете 
ни инициативата, чиито носи
тели сме ние, и въз основа на 
това да се създава, политичес
ки капитал. В това няма да на
влизам, обаче казвам, че беше 
крайно време да се отстранят 
най-напред бавността с която 
се решаваха разни проблеми и 
недостатъчното единодушие ме
жду ръководните хора при про 
веждането на мерките. Когато 
се касае за установяването на 
проблемите и приеменето на ре-

които
на Белградския университет и 

говори другаря Тито.за които
В уводната реч секретаря на 

Общинският комитет др. Геор- 
Алексов изтъкна, че населе

нието от Димитровградско на
чело със Съюза на комунисти- 

изявлението

тлив, че имаме такава младеж, 
която се показа зряла. Ето най- 
-новите събития в университе
тите показаха, че 90 на сто -от -

2»’
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тноне- го-което вече 
дини се изгражда.гижди

ят на социалистически позиции, 
позициите на Осмия ко 
СЮК, нито за прове- 
стопанската реформа.

студентите са наши социалисти 
чески младежи, които не се да 
ват да бъдат тровени и не поз
воляват на разни джиласовци, 
ранковичевци, маодзедуновци и 
подобни под претекст, че се гри 
жат за студентите да. се опитат 
да осъществят свои цели. Наша 
та младеж е добра, обаче тря
бва да й посветим повече вни
мание. Много виновн сме ние, 

(Следва на 2 стр.)

Това толкова по-напред, за-не са на 
нгрес на нате подкрепя 

другаря Тито, както и на Пре- 
и Изпълнителния ко-

щото, както в самоуправителни 
те тела, в редовете на нашите 
студенти и в лицето на Съюза 
на комунистите съществуват си 

способни нашата револю
ция да движат напред и да се 
противопоставят на всички по-

ждане на 
С една дума казано, стигна се 
до инфилтриране на елементи, 

се щеше да използват 
свои цели. Тук

ви
у .<

зидиума 
митет на ЦК на СЮК и Соци-

на които алистическия съюз и са съгла
сни всички проблеми на наше
то развитие да се разрешават 
само в самоуправителните 
и институции без натиск и

ли,обстановката за 
пък има разни стремежи и ра- 

— от най-реакциозни елемнти 
ини до 
до-радикалтш

тела
си-

най-екстремни, до псев- 
елементи, при ко (Следва 3 стр.)



ИЗЯВЛЕНИЕ ИА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕЗИДИУМА И ИК НА СЮК

БЕШЕ КРАЙНО ВРЕМЕ ДА СЕ МАХНЕ БАВНО 

ТО И НЕЕДИННО РЕШАВАНЕ НА ПРОБНЕМИТЕТРИ ВАЖНИ 

ПОСЕЩЕНИЯ
(Продължение от 1 стр.) 

особено Съюзът на комунистите, 
който недостатъчно настояваше 
и в самия университет да се ре
шат студентските въпроси. И 
ето, трябваше да се стигне до 
такова твърде нежелано поло
жение, за да видим окончател
но, че много бавно сме вървели, 
много се колебали и че това е 
имало тежки последици.

Другари, много пъти сме се 
изказвали, че трябва да се гри 
жим за човека. Но аз мисля, че 
разни инвестиции и разни не
съгласия около тях са засенили 
очите и мислите на хората тол 
кова, че се забрави човекът. 
Ние пък не може да строим об 
екти без човека. Не можем. Ня
кои мислят, че станалото е от
ражение на събитията във Фра 
иция, Германия, Чехословакия 
и пр. Това не е вярно. Не е 
тяхно отражение. То е отраже
ние на нашите слабости, които 
се натрупваха и които днес тр
ябва да махнем. Значи не бива 
да се тълкуват като резултат на 
еди-какви си външни влияния.

Аз призовавам другарите и 
другарките, работниците и ра
ботничките, нашите студенти да 
ни помогнат в градивното при
стъпване и решаване на тези 
въпроси. Нека будно да следят 
какво правим. Това е тяхно пра 
во. Нека да участвуват във на 
шия всекидневен живот и ко- 
гато нещо не им е ясно, когато 
нещо трябва да се разясни, нека 
да дойдат при мене, нека пра
тят делегация. Аз мисля че и 
за това няма да има нужда, за 
щото ние ще идваме при тях. 
И трябва да отиваме ,за да раз 
ясняваме работите така, както 
трябва да се решават в едно 
общество на производители, в 
една социалистическа общност.

За всичко това говорих нак
ратко. Наскоро ще се публику
ват насоките за бъдещата рабо
та .Сега ги готвим и ще видите 
яоно за какво става дума и ка 
кво мислим да предприемем кон

Белград по традиционен на- 
чйн посрещана твърде сърдеч
но и топло президента на Ин
дия д-р Закир Хюсеин — дър
жавник, хуманист и велик про 
светител от приятелската стра
на. В нашата среда също се на 
мира и английския министър на 
външните работи Майкъл Сто- 
юарт, а за пръв път след вой
ната ще пристигне и министъра 
на външните работи на Герман 
ската федерална република — 
Вили Брант. Тези три важни по 
сещения говорят за вън плю-по 
литическата дейност на нашата 
страна, насочена в различни на 
правления.

вия и Великобритания могат ус 
петно да сътрудничат, тъкмо 
зарад сходния им подход към 
различни международни въпро
си. Майкъл Стюарт заявил в Бе 
лград, че „Югославия и Велико 
британия имат много общо — 
но съществуват и видни разли
чия. ,',С това се потвърди пра
вилото, че сътрудничеството 
между двете страни с различни 
системи, па дори и становища 
по някои международни въпро
си, не само че е възможно, ное 
и полезно.

В библиотеката

Вили Брант в 

Югославия
оглед кой е, но който е 
мунистическо съзнание, не би 
на мястото си, но трябва да да- 
трябвало да настоява да остане 
де място на ония хора, които 
са способни да решават пробле
мите.

се решат техните въпроси, и сту 
дснтите трябва да ми помогнат 
в това. Даже ако не съм спо
собен да реша тези проблем, 
тогава аз не трябва вече да съм 
на това място. Считам че нито 
един наш стар комунист, без

с ко-

Среща на двама 

президенти
Срещата на президента Тито 

и д->р Закир Хюсеин е посвете
на предимно на разглежнадето 
«а въпроси, свързани с подго
товките на конференцияна на 
необвързаните страни на най- 
-високо равнище. Договорът в 
Белград и на Бриони е принос 
към създаването на обща поли 
тическа платформа, която 
бъде изнесена на по-широк фо
рум от страни, бъдещи участни 
чки в съвещанието.

До срещата Тито—Хюсеин до 
йде в момент, когато светът се 
стълхновява с много проблеми, 
от чието разрешаване зависи и 
бъдещето на човечеството. Ин
дия не може да бъде равнодуш
на към събитията в съседен Ви 
етнам, където войната трае ве
че повече от десет години. Пре
говорите, които се водят в Па
риж, макар че са събитие от 
първостепенно значение — още 
не оправдават оптимизма, кой
то изказа светът през последни
те седмици. Индия, както и Юго 
славия, е твърде загрижена за 
развоя на положението на Бли 
зкия изток, а двете страни ечи 
тат, че само с реализирането на 
съответна резолюция на Съвета 
на сигурността може да встра
ни кризата на Близкия изток.

г л
Въз основа на член 72 и член 73 от Статута на издател

ство „Братство” Съветът на трудовата общност на издател
ството обявява

Подобен характер има и по
сещението на Вили Брандт, ко
ето трябва да даде отговор на 
много въпроси. Най-важните се 
отнасят до регулирането на по
ложението на нашите работни
ци в Западна Германия, 
връзка с това трябва да се из
тъкне, че подписването на со
циална конвенция може да оз
начава много в подобрението на 
отношенията между двете стра 
ни. От значение са и въпроси 
като обезщетението на жертви
те на нацизма, въпроси във връ 
зка с нови кредити на Югосла
вия, съгласуване на търговска
та размяна и така нататък.

Естествено, от едно такова по

КОНКУРС
Във за:що

1. Ръководител служба общи работи на издателството. 
УСЛОВИЯ:

I
X. Виеше или полувисше образование
2. Петгодишна работа на ръководни места в управително- 

правна или комерческо-финансова служба
3. Знание на български език'

П - 1:

— Приетият кандидат се подлага на едномесечна пробна 
работа

— Работната заплата се определя според Правилника за 
лични доходи на издателството

— Жилище няма обезпечено.

кретно.
Що се касае до недоволство- 

т она студентите зарад немили
те събития, които станаха в Но 
ви Белград, аз мисля че това е 
работа, която трява да се про
учи. Ако макар и един човек, от 
която и да било страна е нару
шил закона или не е изпълнил 
своята дължност. или е злоупо
требил с нея — това ще го разя 
они следствието. Той трябва да 
бъде подведен под отговорност, 
без оглед кой е.

А въпроса за студентите, ко
ито проявиха своя много силен 

сега не бива да обсъж-

сещение не може да се очаква 
да разреши всички въпроси, осо 
бено когато се знае, че Югосла
вия

Ш
Конкуриращите лица трябва да представят лично или пои Западна Германия ие_са 

имали дипломатически отноше- 
ний десет години. Затова посе-

поща:
1. Молба за участие в конкурса със задължителните 

таксищението на министъра Брандт 
трябва да представляват начало 
то на процеса в разрешаването 
на всички въпроси, които пре
чат на сътрудничеството между 
двете страни.

С тези посещения приключва 
пролетния период на наистина 
плодовитата външно-политиче
ска дейност на нашата страна.

2. Документи за образованието на кандидата
3. Документи за петгодишна практика на ръководни ра

ботни места предвидени в конкурсните условия.
IV

Делови
характер Конкурсът е валиден 15 дни след обявяването му във вреволт,

даме. Револтът до който се сти 
ш-ш, е частично резултат и на то 
ва, че студентите видяха, че и 
аз често поставях тези въпроси, 

не се решаваха. Този

„Браство”.
Конкурсната комисия ще разгледа молбите и ще пред

ложи лицата за избор на Съвета на Издателството петнадесе
тия ден от приключването на конкурса.

Посещението на Майкъл Ст
юарт на Югославия — има де
лови характер. Срешата Нике- 
зич Стюарт показа, че Югосла-

а те все 
път аз обещавам на студенти
те, че всестранно ще настоя да V Ум. г.

23 ГОДИНИ ОТ ЕПИЧЕСКАТА БИТКА НА СУТЙЕСКА тизаноките сили от акцията „Ваис” (Би
тката на Неретва).

Неговите сюгжестии били приети до 
толкова, че вместо част от немските си
ли в Югославия да се освободи и отпра
ви към Източния фронт, били докарани 
големи съединения и няколко нови нем
ски дивизии в Югославия.

На шестнадесет хиляди бойци и че
тири хиляди ранени от Народноосвобо- 
дителната войска е трябвало, според пла 
на на германските военоначалници, 
се хвърлят към 120.000 немски, италиа
нски и български войници, домобранци 
и четници. Осем до зъби въоръжени кръ 
вници — на един полувъоръжен парти
занин, гладен и изтощен. Неприятелят 
при това разполагаше с най-съвремено 
въоръжение, имаше помош от страна на 
авиацията, танковете и артилерията, ре
довно снабдяване...

В каньона на Сутйеска, в този кър
вав май и юни, щурмуваха придружа
ващия батальон и един дивизион на Вър 
ховния щаб и неговата главна оператив
на група, която съчиняваха Първа про- 
летарока ударна дивизия (с комендант 
Коча Попович), Втора пролетарска удар 
на дивизия (с комендант Пеко Дапчевич) 
Трета ударна дивизия (с комендант Са
ва Ковачевич). Седма банийска дивизия 
(с комендант Павле Якшич) и Дринската 
оперативна група. Централната болница

се състоеше от три части: за неподвиж
ни и тежко ранени, болни от петнист 
тиф и за леко ранени и болни. С болни
цата имаше и „Детски дом” за децата 
на загинали родители.

Сред неприятелските сили се нами
раше и прословувата СС дивизия „При
нц Ойген”, италианската дивизия ,,Фе" 
рара”, четвърта ловна домобранска ди
визия. ..

ДОХАТО ТЕЧЕ РЕКА СУТЙЕСКА ■ ■ ■
_ В средата на тоя месец се навършват 25 години от пробива на- 

Сутйеска, което е повод за настоящия фейлетон, съставен във основа на 
исторически, мемоарни и други документи. Битката на Сутйеска стана 
вече легенда и епопея, защото е една от най-светлите страници от новата 
история на югославските народи.

„Операцията Шварц” немците подгот 
вяли в най-голяма тайност. Това тряб
вало да бъде гаранция за изненадата.
Немската солдатеска тогава още не била 
наяано, че за партизаните — няма из
ненади! ..

Неприятелят имал намерение да об
кръжи главните оперативни части на 
Народоосвободителната войска и, измо
рени от битката за ранените на Нерет
ва, да ги обкръжи в тесен обръч и да ги 
унищожи. Немските генерали считали, 
че партизанските части са на лоши по
зиции, в стръмни планини в каньоните на 
Тара и Пива, в планинските масиви на 
Дурмитор, Волуяк и Маглай. Този те
рен, по тяхно мнение, до голяма степен 
намалявал подвижността на партизан
ските части. При това партизаните не следствие успешното изтегляне на пар-

С партизанските действия непосред-Тито-ствено командваше йосип Броз 
Главнокомандващият на окупаторските 
сили беше генерал Литерс. Той имаше 
абсолютно преимущество м в хора и във 
въоръжение, но първия имаше парти
занската непобедимост и идеал за сво
бода.

да

са могли, с оглед на ненаселеността на 
тези предели, да разчитат на помощта в

бройхранителни продукти и големия 
ранени и болни. адскияНебето се разкъса, 

план, в зори на 15 май.
Началото на офанзивата .наистина^из

Било определено 'нападението споредда ста
не в зори на 15 май 1943 .. . Немците си 
останали верни на плана за обкръже
нието и унищожаването на югославски
те партизани въпреки лошия опит от 
Неретва. Генерал-полковник Лер, вър
ховен комендант на немските сили на 
Балкана и много добър познавач 
ложението на югославското военно по
прище, отворено признавайки 
нието на Неретва, се съмнявал в изпъл
нението на плана „Шварц”.

— Планът за акцията „Шварц”, пи
сал той, е трябвало да бъде изменен

ненада партизаните. Върховният 
обаче бързо реагира. Тито реши да с 
откаже от настъплението към 
Вече на 18 май падна неговото нареж
дане: за по-бърз изход от обръча, да се 
насочат на Запад, към Босна!

Смелото решение на способния 
еновачалник означаваше обрат в 
жението. След Голготата на Сутйеска,Р 
волюцията тръгна към победоносна оФ

Сърбия-

на по-
во-пораже-

поло-

нзива...
(Следва)
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ОТ ПЪРВОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮМ

’

За развитие на самоуправлението във 

всички области на обществения 

и политически живот

В БОСИЛЕГРАД

Големи надежди в 

реорганизацията
От тези разговори с нашите 

трудови хора трябва да произ 
лезнат заключения за- провеж
дането на които трябва да бъ
де ангажиран всеки работник, 
младеж, гражданин, а особено 
членовете на Съюза на комунц 
стите, както в трудовите орга
низации, така и във всички от 
расли на обществения 
Необходимо е една част от на 
шите хора да се събудят и ви
дят какво работят. Трудности и

пански ръководители в община 
та, че младите хора, които ид 
ват с дипломи са негодни 
работа понеже нямат трудов о- 
пит. Взе се заключение, че тря 
бва да се вземат определени ре 
щения в тая насока защото в

Тези дни, за първи път след Осмия 
СЮМ, се състоя събрание на Общинската конференция 
на младежта в Босилеград. На събранието

сегателства, чужди на полити
ката на Съюза на комунистите 
и социалистическото ни разви
тие. На заседанието се конста-

копгрес на -I.

за
присъствува-

ха членовете на конференцинта, представители на обще- 
ствспо-политически организации от комуната, като и Ду- 
шаи Ачимович, член на Председателството 
СЮМ.

тира, че оправдателните и про
гресивни искания на студенти
те, както и на останалите наши 
хора, които Централния коми
тет на Съюза на югославските съвещанието, би могли да бъ

дат заети над 30 специалисти с 
виеше и полувисше образова-

ЦК напа момента, както се изтъкна на
живот.комунисти и по-рано вече из

тъкна, трябва да се разрешават 
много по-бързо и по-последова- 
телно.

Обществената реформа, ико
номическите 
ните проблеми,

Събранието бе интересно по
ради това, че се проведе в ново 
изменените условия след реорга 
низацията на младежките ор
ганизации в комуната. Тази ре
организация е съобразена с кон 
кретате условия. Това позволя
ва младежта да организира оне 
зи активности чрез които може 
най-много да изрази своите тво 
рчески способности.

За разлика от по-рано, мла
дите ще се организират в раз
лични обществени организации 
със специализирани роли. Та
кива са например дружеството 
„Партизан”, фериалната органи 
зация, различните секции, кръ 
жоци, клубове и др. Това е пър 
вата новина на реорагнизация- 
та. Втората се отнася до устрой 
ството на СЮМ. По-специално, 
формирани са районни конфе
ренции в Горна Лисина, Горна

ла недостатъчно активна пара
ди недостиг на съотвествуващи 
форми за работа. Конвенциона
лното поставяне на задачите на 
активите се оказало безрезул
татно. Наистина не трябва да 
се забрави, че икономическите 
обстоятелства диктуват разно
образието на активността на мл 
адежите, обаче някои положи
телни тенденции в това направ 
ление трябва да се ползват ця
лостно. Подобно трябва да бъде 
и с останалите възможности.

Активността трябва да има 
вид на творческа работа.

Това е основното,' което при
влича младите 
дежите в разискванията. 
заЩо гораните постигат големи 
резултати. При тях малко се го 
вори, а повече се работи. Това 
трябва да стане и с останалите 
дружества — предлагат млади-

ние в няколко трудови органи
зации в общината.

въпроси, социал- 
трябва винаги 

да се разрешават в унисон с 
нашето развитие, с нашите въз 
моЖ1ности и за тази цел всички 
органи — от доле до горе — 
трябва да отразяват стремежи
те на нашите трудещи се, ко
ито искат да живеят и творят 
мирно и свободно в рамките на 
нашите конституционни права. 
На комунистите от Димитров
градско са ясни многобройните 
неразрешени въпроси на наши
те университети, но от друга 
страна, на тях им е ясно, че 
не трябва да се позволи нито 
един наш младеж да бъде из
ползван от разни консерватив
ни, реакционни и неприятел
ски елементи, които се опитаха 
студенските искания да изпол
зват за атака на нашата социа 
листическа система. Изхождай
ки от това изявлението на дру
гаря Тито по тоя въпрос под
чертава и бъдещите ни задачи.

На съвещанието се констати
ра, че комунистите в общината 
не трябва да бъдат само тъл
куватели на политиката и съ
битията, но преди всичко с 
личен пример на своите работ
ни места, в органите на самоуп 
равлението, в своите партаини 
организации и всякъде да се 
борят за политиката на Съюза 
на комунистите, да се противо
поставят на всички чужди на 
нашето развитие акции и мно
го по-самоотвержено, дисципли 
нирано да се борят за преуспя 
ването на стопанската и обще
ствена реформа за изпълнение 
на задачите набелязани в наши 
те обществени планове. Важна 
задача в тая борба на Съюза 
на комунистите е да се разбие 
мнението при някои наши сто-

казаха мла- 
Ето

те.
Изтъкна се, че на младежите

Залесяване в Босилсградское необходима помощ от масови
те обществено-политички орга- 

Тяхната
проблеми ще има и занапред, 
но чрез организирана и самоот
вержена работа нашите трудо
ви хора ще бъдат в състояние 
да ги разрешават и по-нататък 
развиват нашето социалистиче
ско общество- се констатира на 
края на съвместното заседание.

Кирил Трайков

За да бъде всеки човек в Ди
митровградската община в те
чение с всички събития от на
шето развитие взе се решение 
да се - организират разни съве
щания и разговори, както в Съ 
юза на комунистите така и в 
другите обществено-политиче
ски организации.

кизации в комуната, 
помощ, преди всичко, трябва да
бъде идейна и насърчителна. 
Оообена помощ е необходима в 
създаването на по-богат култур 
но-забавен живот за да се пре
махне „развлечението на млади 
те по кафенетата”. И въпроса 
със заемането на млади специ
алисти на работа трябва да се 
решава в рамките на конкрет
ните условия в комуната.

Съобщение
ОСВЕДОМЯВАМЕ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ, А ПРЕ

ДИ ВСИЧКО УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНИТЕ УЧИЛИ
ЩА, ЧЕ ОТ 1 ЮЛИ, КАТО ПРИТУРКА НА „БРАТ
СТВО”, ЩЕ ИЗЛИЗА „ДРУГАРЧЕ НА ВАКАНЦИЯ”. 
ПРИТУРКАТА ЩЕ ИЗЛИЗА ВЪВ ВСЕКИ БРОЙ НА 
„БРАТСТВО” ПРЕЗ ЦЯЛАТА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ.

Реч на другаря 

АчимовичБ. Костадинов чете доклада

Любата и Бистър, които ще из 
пълняват обединяваща роля в 
активизирането на 
младеж от районите.

В разискванията взе участие 
и Душан Ачимович. По-специ
ално той се стря върху хода на 
стопанския и обществен живот 
в страната и за ролята на мла
дите в рамките на тази актив
ност.

Ачимович говори и за актив
ността на младежките органи
зации пред VII конгрес на сръ
бската младеж. Тази активност

еъвкупната

ТЕ СПАСЯВАТ ЖИВОТИТЕ НА ДРУГИТЕще се премахне 

шаблонната ра
бота в активите В Здравния дом в Димитров

град на 7 беше по-оживено от 
обикновено. Екипата от Бел
град е дошла. Доброволните да 
рители на кръв бързат да из
пълнят необикновената си длъ
жност. В коридора са ученици
те от гимназията. Чакат 
За пръв път се включват в та
зи акция. Весели са и говорли- 

Искат да „овековечат” този 
момент със снимка. Заслужават 
това зарад себеотрицанието си 
и съчувствието към трагедията 
на други хора на които искат 
да помогнат. За тях ето дават за 
пръв път своята млада, черве
на, разцъфтяла кръв. Какво о- 
ще трябва да искаме от тях?

Пристигат и ония със злат- 
ии и сребърни значки. Получи 

са ги миналата година. И се 
га кой знае за кой път тече тя 
хна кръв да спасят чужди жи
воти. Тези със значките така да 
се каже са основоположниците 
«а тази хуманна акция в Димит 
ровград, която е оставила дъл 
боки корени в съзнанието на хо 
рата. Затова в Димитровград ги 
слагат между първите в бивша 
Нишка околия по броя на до
броволните кръводарители.

Заетите бързат час по-скоро 
да завършат работата и нару
шават реда, който пред гграта- 
та са поставили гимназистите. 
Младежите и девойки не се сър 

че ,,някой и разваля ре-

Това бе и основната мисъл на 
изнесения доклад за най-актуа- 
лните въпроси на младежта в 
комуната, както и на разисква
нията. Изтъкна се, че реорга
низацията всъщност е резултат 
яа задълбочените разисквания 
и предложения в младежките 
активи. С нея ще се премахне 
шаблонната работа на активите, 
които досега не са имали реал
ни програми за работа ,нито са 
пък били организационно доб
ре устроени. При това положе
ние новосъздадените дружествй 
и секции трябва да одиграят ва 
жна роля. Но това не значи, че 
трябва да се отива в крайност 
като се пренебрягват конкретни 

възможности. Гла 
вно е да се засили политическа 
та активност, възпитателната и 
творческа роля на младите.

В това направление вече има 
традиция. Пример за всичко е 
движението на гораните, което 
е не само политическа младеж
ка организация, но преди всич
ко творческа. Подобно може да 
се устрои и с новосъздадените 
дружества. Те ще бъдат форма 
на събиране, обмяна на мнения, 
получаване на нови знания в 
едно полезно начинание.

В разискванията бяха изне
сени и редица належащи въпро 
си, И за учащата се и за селска
та младеж се каза, че досега е би

трябва да върви в направление, 
.което да осигури младежката ор 
гаиизация да стане привлекате 

за младите. Според негово 
това е един голям до-

ред.

лна 
мнение
сегашен пропуск. Това означа
ва, че СЮМ не може да бъде 
кабинетна организация, 
нещата решава без конкретни

ви.

която

акции.
По-голямо внимание трябва да 

отдели на проблемите на сел 
младеж, понеже селото еската

лиостанало на равнището от преди 
10 години. Затуй е необходимо 

създават по-добри усло-
те условия и

в стая с два юревета. Там — и-‘ 
ли и тръбички. От тази стая 
излизат бледи и влизат в стая 
където „леля Тодорка” им раз
дава закуски. Двадесет години 
тя върши тази длъжност. Пред 
аиновинаш в бяла и чиста пре 
стилка. И тя искаше да я сни
маме за вестника. И тя заслу
жава това. И ето снимката й 
във вестника. Заслужава по по 
вод нейния юбилей да кажем 
няколко думи и за тези които 
дават кръв за другите.

Акцията завърши в 16 часа 
след обед.

В Димитровград тази година, 
както ни съобщиха е имало 63 
кръводарители. Най-много гим
назисти. Двадесет и двама мла

дежи за пръв път 
книжки от Червения кръст.

Добро начало. Желаем им ус
пехи в живота.

получихада се
вия за работа и живот и на тези
младежи.

Накрая на събранието се прие 
програма за работа и се форми

комисии и секции.раха нови 
За председател на общинската 
конференция и за член на Репу 

конференция набликанската 
СЮМ на Сърбия бе избран Борис 
Костадинов, наставник в босиле 

основно училище. За 
делегати на VII конгрес на 
СЮМ на Сърбия са избрани 
Стаменко Пенев и Борис Анто-

градокото дят,
I да” — старите с уважение пус

кат напред.
Първо — в залата за лекар-

«ов. оки прегледи и установяване на 
крйвната група. След това —

Леля Тодорка с приготвила за
кускатаВ .Велинов
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ВЪПРОСИ БЕЗ ОТГОВОРИ Тогава председателят ма работ 
ническия съвет доказваше, че 
досегашните усилия в овладява 
мето
за автомобилната индустрия оо 
танали напразни и тн. На всич 

това техническият директор, 
иначе инженер, казва:

тите да се преодолеят и да се 
увеличат личните доходи; кои
то три години са минимални.

Че на самоуправителния фро
нт във „Фабрад” нещо не е в 
ред говори и третото заседание 
та работническия съвет откак 
взе в свои ръце принудително
то ръководене. Дневният ред по 
казваше, че работническият съ
вет е прилегнал на работа с цел 
да възтанови самоугтравителни 
отношения, да отвори

ма украсни произведения
В КОМБИНАТ ДИМИТРОВ
ГРАД” — НА ПОЗИЦИИТЕ НА 
РЕФОРМАТА

Една постъпка на туристическото предприятие ‘„Нут- 
пик” от Ниш предизвика много коментарии.

Касае се за следното. „Путннк” имаше свой бюфет на 
граничния преход нри Димитровград. Този бюфет се на
мира па най-хубавото и най-нзгодпо място — веднага до 
митницата. Пътник, който идва в нашата страна, или оти
ва на Изток, щял не щял, малкия престой ще прекара в 
бюфета на „Путник”. В началото на тазгодишния тури
стически сезон „Путник” дал бюфета под закуп на частно 
лице от Ниш... Тази необикповена постъпка — обществе
ния сектор да се дава на частни лица — предизвика в 
Димитровград псгодуванс (колко можах да разбера). Да 
добавим: бюфетът бил предаден без какъпто и да било 
конкурс или чрез търг.

Какво питат хората във връзка с това е твърде интс 
ресно да се знае. И трябва е да се даде отогвор. Но гла
вните въпроси са: защо едни бюфет от такова зпачснис 
да се намира в частпи ръце? Защо не е обявен търг? Ня
кои си дават отговор: може би „Балкан” от Димитровград 
би го взел за 30.000 н. динара. Защо хората, които били 
заети в бюфета са оставени без работа?

Отговори засега никой не дава. Тук има нещо необи
кновено, което за някои хора в Димитровград — е съвсем 
обикновено...

Опитахме се да получим отговори на тези въпроси, но 
да си признаем, пито председателя на общината, пито 
други компетентни хора ни отговориха как е могло да 
се случи това. Единствено се счита, че е направена гре
шка, че това не е направено чрез търг... Но на тази не
законност никой не е искал да стане на път...

Мисля, че не е нужно да сс доказва от какво значение 
е гостилннчарството да бъде добре организирано. По
ставя се още едип въпрос: дали тази задача по-добре мо
же да изпълни частния или обществения сектор? И още 
един въпрос, вместо отговор на поставените въпроси:

Може ли ед1ш директор на реномирано гостилннчар- 
ско предприяатие, чрез жена си да държи и бюфет, а дру
ги да остават без работа?

Нужно е някой компетентен да се изкаже.
Не можем да останем глухи на такива въпроси!...

ко
Докато еампуправлението във 

„Фабрад” имат свое лице и опа 
ко, което е лошо, в комбинат 
„Димитровград” положението е 
обратното. Органите на самоуп
равление не водят междуособна 
битка. Сплотено търсят изход от

широко
вратата за действие на принци 
пите на реформата, да се създа 
дат условия за рентабилна ра
бота и делово сътрудничество с 
потребителите и производители 
те на автомобилни части и дру- трудностите, в които предприя

тието се намери. На общото съ
брание на всички работнически 
съвети разискваха за трудности 
те, в които предприятието се на 
мери следприлагането на клири
нга, макар че се очакваха добри 
резултати. Разгледано било и по 
ложението на пазара на гумени 
произведения и констатирано, 
че гумените обувки се приемат 
без рекламации. Представители 
на гросистите търсят гумени обу 

комбинат „Димитров-

ги произведения.
Обаче: „Боледуваме от съща

та болест, от която боледуваше 
и работническия съвет 
принудителното ръководене. Тр 
ябва откровено да си признаем” 
— каза един дискутант.

За какво се касае:
— Ни след повече от един ме 

сец комисията, която трябваше 
да даде оценка за принудител
ното ръководене още не е ус
троила събрание,

— приет правилник за вътре
шния ред в работническия съв
ет, макар че предварително че 
са прочели малцина членове на

преди

вки от 
град”.

И покрай това не всичко вър 
ви гладко. За да овладеят вече 
овладения пазар, някои произ
водители на гумени изделия пре 
длагат на търговията някои от 
стъпки. Нелоялна е конкурен- 

от страна на импорта.

;;

Комбинат „Димитровград”съвета.
И най-сетне най-важна 

та точка от дневния ред: „Ана
лиз на работата на предприяти 
ето е без каквито и да било ма
териали. Комисията е била длъ 
жна да го изготви до 15 май, но 
нищо не е направила. Под изго
вор, че всичко е било в ред.

Значи — заседанието не било 
подготвено. И въз основа на ка 
кво тогава да се разисква? Въз 
основа на какво да се прави сра 
внение на, настоящето положе
ние с миналогодишното? Поста
вени бяха много подобни въпро

— Мисля, че вашата дискусия 
е некомпетентна. Всичко, което 

е точно. Вие сте
цията и 
В две белградски търговски пре 

има над 80 000 чифта 
внесени от Испания,

привеждате не 
некомпетентен, а това което ка
звате, е преразказване... Не сте 
компетентни за такива изказва
ния и като председател на ра
ботническия съвет не трябва та 
ка да говорите. Като председа
тел подавате се на интриги и 
криво представяте нещата... Ов 
дадяхме производството и спо-- 
собни сме да доставим буфари- 
те на „Дървена застава”. Бра
кът, за който говорите, не съще 
ствува”.

Говорейки за критикарството, 
груповщината и стремежа на ня 
кои да го бойкотират, специал
истът по галванизация Синиша,

дприятия 
джапанки, 
които се продават на твърде ни 
ски цени. И съвесем естествено, 
заработват се 
твърде слабокачествени стоки. 
И това е една от причините за 
създаването на лагер в предпри

големи пари за

Богдан Николов
ятието.

Как да се разплетат тези тру 
комбинат „Ди-У дности. в които 

митровград” внезапно се наме- 
на който търсят

си.Чуждестранни студенти 

в Югославия
Според развоя на положени

ето може да се каже, че члено
вете на съвета са продължава
ли с взаимните ежби. Още не 
са се изцелили от старата бо
лест.

ри е въпрос, 
отговор работническите съвети 
на съвместното заседание. В то 
зи смисъл бяха определени и сл
едните мерки:

Службите интензивно да про
учват пазара, плановия и_техно 
ложкия сектор, да подобряват 
организацията на работата и те 

на производството

В Югославия следват около 
3 хиляди студенти от развива
щите се страни. Школуването 
на чуждестранни студенти у 
нас е в постоянен растеж. По
край стипендисти на югослав
ското правителство, около 2 хи 
ляди студенти се учат на разно 
ски на своите родители, а една 
част получава стипендии от сво 
ите правителства.

През 1967 година рязко се уве 
личи броят на онези, които ид
ват да следват в Югославия на 
разноски на своите родители.

Повечето от тях са студенти от 
арабските страни. През послед
ните години забелязано е идва 
нето и на студенти от източно
европейските страни: България, 
СССР, Унгария, ЧССР и Пол
ша. Студентите от СССР са сти 
пендисти на правителството си, 
а от останалите страни студен
тите се учат на разноски на 
родителите си.

Такъв начин на школуване 
се дължи на програмите за кул 
турно сътрудничество.

каза:
— Ако не прекъснете с гру

повщината — ще напусна пред 
приягието. Девет месеца работя 
без лични доходи и никой не 
дойде да види как живея”...

Разискваха и други. Имаха по 
дготвени „материали” и жесто
ко „документирано” и „компе
тентно” се бяха подготвили за 
случая. Фактически, внасяха са 
мо зла кръв. А тя и от добро 
предприятие може да направи 
лошо. А „Фабрад” все още не 
се е изцелил от старите болести, 
както каза Ранко Ставров. И тр 
ябва да се прекъсне със старата 
игра. Губи се от предвид, че са
моуправлението не е платформа 
за разчистване на стари сметки, 
но за градивно действие, още по 
вече като се има предвид зада
чите, които поставя реформата. 
Трябва да се тръгне по друг път 
и за трудностите да се търси 
решение, а да се прекъсне с гру 
повщината и др. отрицателни 
прояви. Настоящата самоупра- 
вителна практика във „Фабрад” 
не довди към добро, макар че 
предприятието се показват све 
тли перспективи за интеграция 
с „Цървена застава” и „Фадип” 
от Бечей. Има изгледи груднос-

Материали няма, положение
то в предприятието е лошо, пак 
продължават старите разисква
ния. Чуха се много противопо
ложни изказвания, привеждаха 
се цифри и „доказателства” за 
положението в предприятието. 
Всички казват, че са специали 
сти за всичко, пак взема връх 

одумванията, 
бойкотират се

хнологията 
при намаляване себестойността 
на продуктцията. финансово-ко 
мерческата служба да предпри
ема енергични мерки за събира 
не на несъбраните пари и тн.

Органите на самоуправление 
оценили'.'положителните мерки 
в реконструкцията и модерни
зацията на предприятието и кон 
статирали. че банките разтакат 
с реализирането на тези програ 
ми. Но без оглед на това. ра
ботническите съвети обвързват

критикарството, 
клюкарството, 
опециалистите. Просто да при-
мъчнее на човек когато види 
всичко това.

ДИМИТРОВГРАДСКА ХРОНИКА управата и занапред интензив
но да се бори за реализирането 
на тези задачи, като въвеждат 
съвремена организация на рабо 
та. специалисти, внедряват пос
тиженията на техническия про

ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ГОТОВ миналия брой на вестника 
съобщихме, че в комбинат „Дц 
митровград” са водени прегово 
ри с представители на известни 
чехословашки производители 
«а машини за гумарската про
мишленост. Тогава било дого
ворено чехословаците да доста
вят машините на комбинат „Ди 
митровград” най-късно до 20 
декември следващата година.

Във втората част от разгово
рите са уточнявани цените на 
съоръженията и монтирането 
им. На чехословашкия партньор 
димитровградчани ше заплатят 
над 10.000.000 нови динара.
В предприятието се надяват, че 
банката ще им одобри кредити 
за тези аранжмани.

се пристъпи към организиране 
«а събрания за избиране на нй 
ви съвети.

Общинските служби ще 
окажат необходимата помощ.

ВА

Още един детайл в урбанизи 
рането на града е завършен. 
Фасадата на детската градина е 
завършена. Всичко е готово на
есен децата на заетите да про
менят начина на живот и да ос 
танат. в сигурни ръце когато ро 
дителите им са на работа.

Около сградата никнат нови 
жилищни постройки.

Дали е добре детската гради 
на да се огради с жилищни по
стройки. По въпроса трябва да 
се изкажат и педагозите.

им
грес и тн.

Работническите съвети в ко
мбинат „Димитровград” се за
нимавали със съвсем други про 
блеми. отколкото тези във „Ф.а- 
брад”. Дали е по-добре така, 
или не. оставяме на читателите 
сами да оценят, а специално на 
колектива на „Фабрад”.

ПОМОЩ В ЕЛЕКТРИФИКА
ЦИЯТА НА СЕЛАТА

От фонда за електрификация 
та на селата Общинската скуп
щина е отпуснала средства — 
за район Поганово 6.000, за За- 
бърдие 5.000 и Куса врана 2.500 
нови динара.

Във всички райони акцията 
по електрификация е в пьлен 
разгар. В Радейна например се 
вършат трескави подготовки, а 
в Петърлаш се монтира трафо- 
поста.

М. Баклч

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Две предложения за разискване 

в областта на осигуряването
М. Б.

ПАСПОРТИ ЗА 50 ДИНАРА

Общинската скупщина в Ди
митровград е решила за паспор 
ти да се внасят по 50 и за визи 
по 20 нови динара.

Ползвайки правото сама да о- 
пределя размерите на админи
стративните такси за пътни до 
кументи за чужбина. Общинска 
та скупщина определила 
ниски цени, за да могат всич
ки граждани на ползват 
право при минимални разходи.

С разширеното заседание на 
Изпълнителния отбор на Социа 
листическия съюз в Димитров
град, на което присъствуваха и 
председателите на някои мест
ни организации на Социалисти 
ческия съюз, председатели на 
профсъюзните организации и 
представители на някои пред
приятия, започнаха разисквани 
ята във връзка с предложение 
то за системата за основна здра 
вна защита и здравното осигу
ряване на населението и за пен 
сионното осигуряване на работ
ниците.

В разискванията е подчерта
но, че от земеделските произво 
дители се търси да плащат ггьл 
ната сума, докато защитата не 
е на завидно равнище, разходи

те за лекуването са високи, ле
карствата скъпи макар че зе
меделците плащат осигуряване, 
и поради това болните избягват 
да се лекуват. . Тези и ДРУ" 
ги изводи произлизат от Д° 
сегашния опит от територията 
на тази община.

Самото тълкуване на матери- 
Никола

най-
ята, която предложи 
Петрович от Пирот и самите 
предложения дават алтернати
вни решения, върху които тря
бва да се изкажат осигурените. 
За да могат да направят 
на събранието е заключено пре 
дложенията да се дадат на ра
зискване в трудовите колекти
ви и най-големите местни орга

Социалистическия
М. Б.

това

ИЗБОРИ В МЕСТНИТЕ ОБ
ЩНОСТИ това

През юни във всички местни 
общности ще се проведат избо
ри в органите на тези самоуп- 
равителни единици. След реше 
нието всяко селише да предста 
влява местна общност — вече

«изации на 
съюз.Детската градина в Димитровград
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НАШ РЕПОРТАЖ ЗВОНЦИ

БОЖИЧАНИ В НИШ ЗАПОЧВАТ ПЪТНИ СТРОЕЖИИШв 5
Божица още от своето заселване, както бележат 

сците, се намирала на важен път в Краището, който 
Кюстендил, Враня, Ниш

летопи- На априлската сесия на об
щинската скупщина в Бабуш- 
кица бе решено да се отпуснат 
12 милиона стари динара за пъ 

строежи от Ракита до Звон 
ци и от Раков дол до Любера- 
джа.

Техническата група вече е на 
правила нужните премервания 
и изчисления и е съобщено, че 
пътят към Ракита ще бъде дъ

От преди един месец в Звон- 
ски район започна строене на 
пътища. Горското стопанството 
от Пирот, договорно с бабушни 
шката Общинска скупщина от
пусна към 8 милиона стари ди
нара за строене на път от Ра
кита до Бучи дел, който тряб
ва да се ползва за извозване на 
дървесен материал от Тумба.

На пътя сега работи един бул 
дозер и 21 работници от Раки
та и другите села, които на ден 
успяват да приготвят за рабо
та по стотина метра от бъдещо
то шосейно платно.

водил към
и оттам във всички краища на Бъл- 

Югославия. Трудолюбивите божичани, 
мирали работа и бързо се приспособявали към средата. Къде 
ли днес няма божичани? Но в Ниш, в квартал „Маршал Тито” 
те образували цяла една 
летарска”.

гария и по-лесно си иа-
тни

М1Ш IШшШсвоя улица, която носи името „Про-

Преди някой ден ги посетихме ...

Рейсът спря на крайната 
рка, вече нямаше къде, .трябва
ше да питам, така както ми ка
заха. Обърнах се към 
човек: къде се намира „Проле
тарска” улица?

— Кого търсите там? — ме 
попита той.

— Някои хора от Божица? — 
отвърнах.

— О, там цялата улица е бо- 
жичка ... — отговори ми той с 
такава усмивка като чели иска 
ше да ми каже, че трудно ще 
намерим човека, когото търсим 
и ми посочи улицата ...

Широката улица, оградена с 
нови двуетажни сгради леко се 
спускаше към брега на Нишава 
високо издигнат над Ниш. Два
та реда къщи, които представ-

лъг над три километра.
Наскоро ще се сключи дого

вор между общината и населе
нието от Ракита за участие на 
селото в строежите. Население
то ше може да обезпечи чрез

ко работи в строителното пред 
приятие „Грагьевинар” („Стро
ител”) ... Доселихме се тук най 
-рано и ето довършваме къща
та. Сега ни сполетя едно голя
мо нещастие брат ми загина 
преди известно време в една 
злополука... Друго всичко бе
ше добре.

Срещу тях, също така двуета 
жна недовръшена къща. Това 
е къщата на Петър Андонов. 
Той работи частно като строи
телен работник. Преди години 
купил тук земя и започнал да 
строи къщата. Преди известно 
време преселил и семейството 
си от Божица. Неговата жена 
йованка любезно ни посреща 
но с известно недоверие. Зато
ва пък студентът Димитър Мит

спи- писа за мен като участник в ат! 
летическите състезания по слу
чай Деня на младостта. И сега 
чета „Братство” само много ми 
е неудобно, че, трябва да оти
вам пред Народния театър да 
го взимам ...

В съседната къща заварихме 
домакинята Станка Миленкова 
с дъщеря си Гордаяа. Мъжът 
й Миленко, също строител ра
ботник, беше на работа. Горда- 
на е ученичка от VI клас на ос 
новното училище. Тази учебна 
година, както тя ни каза, ще за 
върши класа с много добър ус 
пех.

първия

Този път ще бъде добре до- 
шел на населението от Ракита самооблагане около 1.8 милио

на стари динара.
Със завършаването на 

пътища Ракита окончателно ще 
има хубав път.

и Бучи дел, но ще ползва и на 
горското стопанство. Именно в 
Тумба стоят неползвани от пет 
десет години насам стотици хек 
тара букови гори, които са ця
ло богатство.

тези

Богдан Басов

Строи се 

Видлич
път презБожичани напуснали своето 

село, търсейки по-добър живот 
и работа като строителни работ 
ници, помагайки си в строене
то на къщите. И така се намери 
ха заедно на улица „Пролетар 
ска” в квартал „Маршал Ти
то”. Жителите на едно от най- 
старите села от Краището, за 
което се казва, че още в „ла
тинско” имало манастир със се
дем червки. Селото често пъ
ти «араставало и се разселва
ло, дори по едно време е има
ло 7 къщи и, според една ле
генда, било „проклето от солун 
ските свещеници поп Драгоя и 
поп Гоя, които избягали тук 
след едно опожаряване на ма
настира”. След като „население 
то не искало да ги куртали” те 
проклели селото „ни крава да 
се отели, ни жена да роди” за 
девет години. И тази клетва не 
помогнала. Божица се създала 
от много преселници от земите 
на България, Македония и Съ
рбия. Кодини са от Прилепено, 
Джавини от Сърбия, Величко
ви от Дупнишко, Деянови от 
Прокупие...

Каточе ли историята на Бо
жица всеки петдесет години се 
повтаря,..

Такъв е случая и с божичани 
от улица „Пролетарска” в Ниш.

Б. Николов

ето от района. Те е приело това 
задължение на предварително 
устроените събрания във връз
ка с тази важна акция.

Според договора между 
да за пътища и „Услуга” пътя 
трябва да бъде годен за движе , 
ние до 15 септември тази годи-

Тръша. Комуналното предпри 
ятие „Услуга” в Димитровград 
започна да разширява и попра 
вя стария път през Видлич, 
чрез който да се установят по
добри връзки между Висок и 
центъра на комуната — Дими
тровград.

Фондът за пътища при Об
щинската скупщина е ангажи
рал за този обекпт 160.000 нови 
динара, които ще се изразход
ват за пробиване на пътя в ска 
листите терени. В изкопните ра 
боти ще участвува и населени-

Фон-

на.
Почти по същото време „Ус

луга” започна да разширява и 
пътя Суково — Трънски Одо- 
ровци като извърши поправки 
на най-опасните места в доли
ната на Ерма. М. Б.

Б ележка

Тъжна Борисова пролетВ градината

ляваха улица „Пролетарска” се 
намираха всред хубави градин
ки, грижливо засадени с чеснов 
лук и боб. Някои от тях още. не 
бяха довършени и тъмно-чер- 
вените тухли гореха като жар 
на утринното слънце, което се 
беше издигнало, високо ... Мал 
ко съвпадение има с местополе 
жението на старото селище на 
божичани. Като че ли божича
ни не могат без оня поглед, ко 
йто има тяхното селище и ка
то че ли те не могат без „гор- 
няка”, който освежава Божица. 
И така както далечните предци 
на божичани бяха дошли 
сегашното място на Божица за 
да разчистят трънето и „бука- 
ра” и построят село, което бе 
откупено после от турците 
след това получи името „Злат-1 
на Божица”, така и далечните 
поколения

рев от Босилеград, който тук е 
на квартира и редовен читател 
на „Братство” се намесва в раз 
говора:

— Като ученик в босилеград 
ската гимназия редовно четех 
„Братство”. „Братство” дори и

Случва се, че сс всичко свърши, преди да човек се 
осъзнае и да разбере какво става с него и около него.

Но тогава винаги е късно: настъпят трудности, за ко
ито недостигнат сили.

За всичко това сега обмисля и Борис Велинов от с. 
Доганица. Шестнадесет годшш е работел държавна рабо
та. Бил е и председател на общината в Назърнца в онези 
трудни следвоенни години, когато е провеждана национа
лизацията, изкупуването. Изпълнявал нарежданията. Ня
кои то разбирали не Особено по-заможнитс. Мислели, че си 
провежда собствена воля... После дълги години работел 
като завеждащ местната канцелария в Назърица. Все до 
преди две години е изпълнявал тази длъжност. Уволнен е 
като „излишек на работна ръка”. Неговата работа сега 
хонорарно работи завеждащият местната концелария в 
Долно Тлъмнно.

Борис е вече стар човек, със слабо здраве. Но и това 
не е пай-страшпото. Той най-малко се грижи за себе си, за- 
щото го обвземат грижи за семейството, което не е в със
тояние да издържа. Жената му вече 14 години е болна, от 
тежка болест. Тя е прикована за кревата. А това търси във 
всеки момент някой да бъде край нея. Опитът на Борис 
да я лекува останал без успех. Задължил се с 4.000 нови 
динара, които сега няма откъде да върне.

Трудно е на Борис, но още по-трудно е па неговите 
две невръстни деца. Едното учи в Бистър и всеки ден 
минава пеша по 15 километра. Без обувки! И хляб няма 
достатъчно...

— Не мога повече да го 'гледам как гладува. Ще го 
оставя от училището. Нека отиде някъде да пази добитък 
за парче хляб със сълзи на очи казва Борис.

Има Борис малко земя под самия връх на Църноок. 
Но тя е запусната. Години паред не я обработвал, а пък 
сега няма сили и няма с какво.

Борис обива праговете в Босилеград. Търси каквото и 
да било работа, за каквито и да било пари. Само някой 
динар да сс изкара за хляб на семейството.

Но само ведиаж намерил разбирателство. Синдиката 
му е заделил 400 нови динара. А колектива на общинска
та скупщината който го е оставил в такова положение 
мълчи! А преди известно време служещи имали банкет, 
за който се изразходвали средства от фонда общи резер
ви. Дали пикой не си е спомнил за доскорошния им слу
жещ, колега, приятел?

На Борис с необходима помощ. Ето една възможност, 
която той сам предлага. Не иска да бъде служещ, защото 
признава, че е неквалифициран, но да бъде па улицата 
при такива обстоятелства е наистина нечовешки. Той иска 
да бъде прислужник в долнотлъминската местна канце- 
ралия. И същевременно да разнася общинската поща за 
Назърица и другите околни села.

Наистина това е двойно решение, а в момента сдин-

БОСИЛВГРА 7

Важни решения за 

проблемите
на

голям проблем. Съветът препо 
ръчва решение по тоя въпрос 
да се намери с помощта на об
щината и на населението от тоя 
блок. Всяко семейство ще вне
се по 300 нови динара, които със 
средствата на общината ще бъ
дат достатъчни за изграждане 
на нов водопровод. Той ще бъде 
обществен и за неговото поддъ
ржан еще се старае общината.

Втори проблем в тоя блок е 
„дивия” начин на строене. Това 
налага общината да изработи 
градоустройствен план и за тоя 
блок, където засега честното ст 
роителство е най-интензивно,

По въпроса за изграждаване- 
то на улиците в Босилеград се 
взе решение строенито им да за 
почне още в начелото на след
ващия сец при положение, ако 
навреме се набавят необходими 
те заплануваои средства от 
600.000 нови данара.

Последната точка от дневния 
ред, която обсъди съвета, се ока 
за трудна за решаване. Още по- 
раио е съществувало решение 
на общината, с което е трябва
ло да се отнемат частните неза- 
строеии плащи в центъра на 
града. Те са необходими не са
мо 'за изграждане на нови об
екти, но и условие за провеж
дане на градоустройствения 
план. Решението обаче не е про
ведено, защото е било формут 
лирапо неясно и е давало въз
можност частниците да го изи
грават Новото решение обаче 
ще се прилага без изкмочения.

В. В.

Тези дни общинския комуна
лен съвет проведе сесия, на ко 
ято обсъди няколко важни въ
проса. Най-напред прие пред
ложението на седем села за въ-

и

веждане и разпределение на ме 
стното самооблагане според пла 
на на местите общности, 
тоя въпрос нямаше разногласия 
защото предложенията на села
та във връзка с ползването на 
самооблагането бяха конкретни. 
Например райчиловчани цяло
стно ще реконструират електри 
ческата мрежа и ще построят 

обществена сграда. Долно 
с еле

на тези божичани 
дойдоха тук в нивите преди 
шест години и построиха хуба 
вата улица „Пролетарска”, част 

„Маршал

По

от нишкия квартал 
Тито”.

Отбих се в първата къща, ко 
ято се намира от дясната стра
на на улицата. Излезна младо 
момче, което бързаше за учи
лище. Представи се като Нико 
ла Найденов.

— Кого търсите? Да, ние сме...
Застанахме пред • вратата от- 

където се виждаше цялата ули

една
ръжанчаки ще продължат 
ктрификацията посредством са
мооблагането, а дукатчаки и 
црънощичани главно ще стро
ят селски пътища. Тези села са 
въвели средно .по 
самооблагане.
Обсъждайки въпроса за подър 

комуналните обекти

3 трудодница.
— Ето това са почти всички 

къщи на божичани. Но, сега е 
трудно да намерите някой, вси
чки са на работа. Може по ня
коя жена и децата да са в къ-.

жането на 
и хигиената в града съвета взе 

съгласно което се форрешение, 
мира комунална служба. Тя е и 
побрано съществувала, но е по
вече била „служеща”, защото 
тези въпроси е решавала в кан 
целариите. Сега обаче създаде- 

оперативна служба, която

щи...
Бащата на Никола, Йордан, 

строителен работник също 
беше в къщи. Доселили се тук 
през 1955 година. В Божица все 
още имат близки и роднини ...

— Не само тук — божичани 
има и на улица „Виничка и 
„Воислав Вучкович” ...

От другата страна на улица
та край небелосаната двуетаж- 
ница бяха Пена Цветкова с дъ 
щеря си Лалка ...

— Не зная за какво се раз
питвате — с недоверие ме прие 
тя, а когато и казах, тя се раз 
приказва. — Мъжът ми Станач

не

на е
ще с егрижи за градския водоп 

пазара, хигиената в гра-ровод, 
да и др.

На сесията се водеха обстой- 
разговори и за проблемите 

жилищен блок „Кра-

ствспо.
— Отивах навсякъде, търсех помощ и разбнрапкс, 

но не намерих. И сега не зная не къде да отивам. У дома 
на ми сс върща.

Борис всс още вярва в човешкото сърце и разбира
телство.

ни
на новия 
ин дол”, който се намира към 
Райчиловци. Населението от не 

без вода и това - е
В. Велинов

го е .почти
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Чакат се предложения за 

Септемврийските награди
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Браво,
Веселине!ДЕСЕТ ГОДИНИ ПЪТУВА

Нечия ръка се стовари въ 
рху рамото ми. Обърпах се. 
Пред мене е отборпикът от 
Мъзгош.

— Напиши нещо, каза той 
Така се договорихме с шо
фьора на автобуса.

— За какво? — заинтсрссу

Понякога и без оглед лична
та воля, е трудно да бъдеш се
лски учител, да отиваш от ед
но село в друго, да се бориш с 
бройните трудности, или пък да 
пътуваш там където ти е семе 
йството и където имащ по-до
бри условия за живот.

Именно така е с учителката 
Мария Чипева от Босилеград. 
Тя вече двадесет години е учи
телка по босилеградските села. 
А последните десет години пос
тоянно пътува, първо от Боси
леград до Груинци, а сега до 
Белут.

Мария е започнала своята у- 
чителска кариера в годините н! 
революцията. Цървите две . го
дини в Извор и Груинци е ра
ботила без заплата. Обичта към 
професията понякога е по-сил- 

казва тя.

* '!
др. Времето«остта, науката и 

е така кратко, а още няма нито 
едно предложение от обществе
но-политическите организации,

Миналата година пръв път по 
случай освобождението на Ди- 

от фашистко робе-, 
бяха присъдени Септември-

митровград
тво
ски награди. Първите награди 
бяха присъдени на Марин Мла!

вах сс аз.
И той ми разказа история

та с Вссслип Васов, ученик 
от агори клас в Мъзгош. То 
ва с едпа кратка история за 
„малкия човек” с широки чо 
ешки димензии, които по-ря 
дко сс срещат у „големите” 
хора. Вярамс, чс Веселин и 
сам пс съзнава колко човеш
ки с това, което с направил.

| А сто, паправил е така, като 
чели не с могло другояче.

Веселин чистил рейса. За
що той да го чисти със ела. 
бите си ръце. Кой знае — мо 
жс би и да заработи и той 
някой динар. Или, кой знае, 
може би любознателността го 
е въвлякла вътре и с труд 
плаща билета си, може би е 
заобичал автобусите и

да бъде вътре. Кой зн
ае — може би и шофьор ще 
става.

Но, да оставим размишле
нията.

Веселин бил сам в автобу
са. Чистил го. Под едно се
далище намерил портмоне. И 
на Веселин му се лдат бон
бони, шоколад, и нему му тр 
ябват тетрадки, топки и др. 
неща, конто няма. Могъл е 
пред другарите си да важни- 
чи, че има пари. Можал е ги 
занесе на родителите. И още 
какво ли не е могъл да на
прави с тях. Може бе той не 
е можал да прецени колко 
струват 320 нови динара, кол 
кото имало в кесията.

Веселин дал кесията на шо \ 
фьора. Установило се, че я 

!е изгубил Естати Георгиев от 
с. Пъртопопинци.

Евстати се зарадвал когато 
1 видял, че всичко в кесията 
\ си стои. И наградил честно- 
' то момче с два пови дипара. 
Евстати си мисли, Веселин е 
дете.

Но много честно.

трудовите колективи и отдел
ни лица. А всяко прибързано 
решаване може да има лоши по 
следствия за Общинската скуп
щина, която желае да подтикне 
творческата дейност всред хо
ра от българската народност.

Трябва още веднага да се 
изпратят предложения до 06-

донов, автора иа първия роман 
на български език у нас „Зъба
то слънце” и колектива на са
модейния театър „Христо Бо
тев”.

Още три месеца ни делят от 
тази важна дата, когато за вто
ри път наградите трябва да бь- 

на ония, които
щинската скупщина за да могат 
нейните комисии по-обстойно и 
класифицирано да излъчат де 
йствително най-добрите и най- 
заслужилите.

дат връчени 
през тази година са постигнали 
най-забележителни успехи А об

Марин Милеваот динара
Учителствувала в Бистър, 

а после и в Долна Лисина. То
гава тук не е било днешното 
шосе и училището е служело 
като подслон на много изморе
ни пътници. И селото свикнало 
с нея, а пък и тя с хората там. 
И днес долнолисинчани с ра
дост ои спомнят за нейната по 
мощ, която им е оказвала. Ота- 
тък е минала в Милевци, а по 
сле в Босилеград, Штипско и 
др .места. Най-после отново се 
завръща в Груинци, а подир 
две години в Белут. Тук вече 
работи осем години и постоян
но пътува! За това време е из 
минала към 15.000 километра!

Нейните семейни обстоятел-

пък най-трудно е през зимата. 
Оняг до пояс и тогава тя е 
единственият пътник за селото. 
Много пъти е слизала от баира 
по чорапи или пък сядала на 
чантата, защото така и е по-си 
гурно да мине трудния път през 
зимните дни.

— Многл пъти — разказва у- 
чителката Мария — гърмотеви- 
ци и поройни дъждове ме зава
рят из пътя. А веднаж виждаг^ 
от към Изворщица се зададе го 
ляма буря. Знаех, че ако не я 
престигна няма да се завърна в 
Босилеград. И за това с всич
ки сили тичах. Тъкмо

ластта на изкуствато, литерату
рата, журналистиката, самодей- В. Николов

НА СПОРТНИ ТЕМИето,

ЗА АКТИВИЗИРАНЕ 

НА ВСИЧКИ СИАИ
иска

Димитровградският футболен 
отбор „Асен Балкански” по вси 
чки изгледи ще се задържи в 
средата на междузоновата гру
па. С оглед качеството на съ
стезаващите се отбори, а и ус
ловията, при които е работил, 
футболистите от Димитровград 
напълно могат да бъдат довол
ни. Сравнително високото 
класиране им дава възможност 
да правят по-спокойни и по-у- 
верени подготовки за предсто
ящото есенно и пролетно състе
зание, за да заемат едно от че
лните места. Когато си лрипом 
«им от тазгодишните 'състеза
ния, че „А. Балкански” бе опа
сен противник и за най-добри
те, то с право можем да очаква 
ме такова високо класиране в 
идващия сезон.

подготовките, тренировките, ко
ито за съжаление засега не са 
системани и достатъчни, 
разговор, както и разговорът с 
още един друг, също по-възра
стен играч, потвърди предпоста 
вката, че те са неизчерпаем из
вор, и на енергия, и на дейност, 
в една друга насока — трени
ровките. Защо тогава не съеди
ним тяхната енергия и желание 
с опита на „по-възрастните” и 
действително създадем1 
спортен живот?

Дограждане на спортния 
център и ...

Тоя

ства не и позволяват да кварти 
рува в селото. Мъжа и е също 
просветен работник и работи в 
Босилеград.

Може би е много по-справед 
ливо най-сетне нейното пътува 
не да се прекъсне и тя да ра
боти в Босилеград, където в ос 
новното училище работят мла
ди хора. Това би била и награ
да за нейната дългогодишна у- 
порита работа и мъки по селата. 
Обаче нейните молби още 
намират разбиране ...

Трудно е за жена в тези го
дини ежедневно да пътува. Все

минах
брега, придрйде мътната вода. 
Удари ме един вал, но някак се 
измъкнах . . .

Така вече десет години.
Тя дори се решава да остави 

работата, макар че има 20 го- 
с децата. Пък има и двама си- 
диии трудов стаж. Но свикнала 
нове които следват и тяхната 
издържка много зависи и от 
нейната заплата.

Наистина е тежко на учител 
ката Мария.

им

деен

Все още невралгичната точ
ка на димитровградския спорт 
е предприето нещо по-сериозно 
тър. След отстъпването на ста
рото игрище на строителното 
предприятие „Градня” в замя
на да догради спортния център, 
освен с някои дребни намеси, не 
е предприело нещо по-сериозно 
в тази насока. Действително, ра 
зговори се водят, а напоследък 
има изгледи да се построи съ
временна съблекалня с нужни
те душове и пр. Но предстои о- 
ще ограждане на игрището, 
построяване на трибуни и пр. 
Мненията обаче не са единни 
■по тоя въпрос т.е. не са единни 
дотолкова, че ръководството ра 
зполага с определени средства, 
а първите преоктосметки пока
зват далече по-голяма сума. 
Може би решение може да се 
намери в активизирането и на 
доброволна работа ръка, без от 
лед дали това ще бъдат учени
ци или спортистите, които също 
са съгласни да помогнат. Затуй 
може би най-правилното реше
ние, както каза един стар спор
тен деец ще бъде ако се събере 
общо събрание и на него се ре
ши как занапред ще се върви. 
Ще добавим, че засега едно та
кова предложение изглежда 
най-приемливо, защото не са
мо,' че е демократично, но ще 
ангажира и повече хора.

нц

М. БакичВ. Велипов
Защо няма всички условия за 

работа?Сурдулица
Върху футбола, та дори и вър 

ху спортната дейност изобщо, се 
отразиха повече фактори. Пре
ди воичко липсатц на здрава 
организираност, обществен ин
терес към него. И днес някол
ко интусиазирани спортни дей
ци се грижат за воичко 
тренировки до построяване на 
спортния център, от съставяне 
на, па до осигуряване пари за 
път на футболистите. Едно гол- 
мо болшинство се е пасив из ира 
ло или пък са статични наблю-

мачове.

КОМПЛЕКТУВАНЕ НА 

ЗДРАВНАТА СЛУЖБА от

иа средства от населението, об
ществено-политическите и тру
дови организации. Изчислено е 
че 40-те селища в комуната тр
ябва да дадат средно по 5.000 
динара за да се съберат нужни
те средства.

Такава акция заслужава пъл 
на подкрепа от всички, защото 
услеоненията в здравните услу
ги на населението ще бъдат зна 
чителни.

От една година насам в Сур- 
дулишката община се настоява 
да се осигурят материални сред 
ства за комплектуване на здрав 
ната служба в комуната. Именно 
настоява се здравният център 
в града да стане медицински це 
нтър, за да се осигури на населе 
нието комплектувано лекуване 
а мащабите на комуната.

За докомплектуването на зд
равния център и негово превръ 
щане в медицински център са 
необходими хирургически и аку 
шерски отдели.

Голямо разбирателство в това 
отноление проявиха всички — 
комуната, населението и трудо
вите организации. Предприятие 
„Власина” например 
година отдели от свои фондове 
400.000 н. динара, а тази 300.000 
за достройване на помещения за 
споменатите здравни отдели. Хи 
рургическият павильон вече е 
построен, но още не е обзаве
ден. Средства обаче ще се обез
печат чрез кредити и наскоро 
отделът ще бъде обзаведен.

Също в скоро време ще запо
чнат строителните работи на 
акушерския павильон. За стро
енето са необходими около 
700,000 н. динара от които „Вла- 
оина” вече е осигурила от свои 
средства 300.000. С доброволни

отделнитедатели на 
Всичко това показва, че нещо 
трябва да се мени, че трябва да 
се търси изход и заангажират 
повече души, като при това ра
ботите равноправно и с еднаква 
отговорност поемат всички.

вноски на граждани и предпри- 
обезпечвни още 200.000.ятия са

Но това не стига за строенето. 
Затова се предвижда една обща

С повече доверие у младите — 
ползване опита на по-старитеМ. Величковкомуната за събиранеакция в
Трябва да изтъкнем, че няма 

рязка граница между „млади” 
и „стари”. Защото оня, който е 
да речем „стар” за активен бо
рец на терена т.е. играч, той, от 
■друга страна, е „млад” за тре
ньор и може значително да до 
принесе. Или оня, който е „ос
тарял” да тича с футболистите 
на тренировките може да бъде 
съвсем „млад” в опита да се ан 
гажира върху други проблеми 
на спортната дейност. При все 
забелязват се напоследък изве4 
стно „остаряване” на отбора,
,дх>буване на познати имена”,
както е прието в спорта да се . летаргичен сън и ще 
казва. Веднага ще кажем оба- спортните ръководства да ги ра

здвижат, защото резултатите от 
че и тук има 
момчета, кои 

се класират

НОВИ АКЦИИ В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обновяване на останалите 
отбори

миналата

де едно месечен семинар в Бо
силеград, на който ще присъс- 
твува по един представител от 
всяко село на общината.

• Друга важна задача, набеля
зана в плана, която трябва да 
се изпълни, е да се подобрят хи 
гиеничните условия в училища 
та. Ще се построят няколко во
допровода, които да снадбяват 
най-угрозените училища. Ще се 
провеждат и ваксинации, изгра 
ждане на клозети и др. Засега 
вече е взето решение да се въ 
веде вода в долнотлъминското 
училище.

Всички тези задачи ще се из
пълняват с помощта на меди-

Босилеградската община ще 
получи 120.000 нови динара от 
фонда за реосигуряване при Ре 
публиканската общност за соци 
ално осигуряване. Тези средства 
са заделени след конференция
та на Републиканския червен 
кръст, на която е присъствувал 
и представител на Босилеград- 
оката община.

Тези средства, при 
ние, ако умело се използват, ще 
одиграят значителна роля в об
ластта на здравеопазването. Спо 
ред плана на здравния дом в Бо 
силеград и обществено-полити
ческите организации, те ще се 
използват за повече цели.

Основната ще бъде да се из
дигне равнището на здрав
ното просвещение на селската 
младеж. За целта ще се прове-

Дограждането на спортния це 
нтър безспорно ще допринесе 
и за обновяване и дейността на 
останалите отбори — баскетбол, 
волейбол, ръчна топка и пр. Те 
зи ' отбори вече година-две, па 
и повече се намират в някакъв

трябва

че, че вината за това явление 
не е на тези познати имена, а 
на ръководството, което недо
статъчно осигурява млади игра 
чи, а не ангажира по-старите 
в друга насока. От разговор с 
един „по-възрастен” играч, кой 
то впрочем и сега играе доста 
добре, узнахме, че той напълно 
е съгласен да отстъпи място на 
някои млад футболист, но ит 
ма огромно желание да поеме и

положе-
по-рано показват, 
сили, талантливи 
то също могат да
високо.

Накрая трябва да изтъкнем
активизирането

основното усоще веднаж, че 
на всички сили е 
ловие за общ напредък и импе 
ратив, който възлагат досегаш
ните резултати.

цинския персонал от здравния 
дом в Босилеград, и други спе
циалисти от вътрешността. От. Н.В. в.
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ПОЛЕЗНИ ИНИЦИАТИВИ ТЕНДЕНЦИОЗНИ РАЗМИШЛЕНИЯ НА КУЛТУРНИ ТЕМИ

КНИГИ НА ИЗПЛАЩАНЕ ТЪПКАНЕ НА МЯСТО
Няма съмнение,

полагат културните дей
ци в Димитровград за достойно 
ознаменуване на седемдесетго- 
дишнината от създаването 
градската библиотека 
положителни резултати. От на-, 
чалото на годината, когато бе 
отправен призив за доброволно 
даване на книги, па до днес, в 
-г— насока са забележени доб 
ри резултати. Макар че все още 
отзивът не е толкова

че грижите, нашият „Мост” остана на сухо. 
Поставя се въпрос: дали толко 
ва сме незаинтересовани за ра 
ботата на културното поле или 
липсва нещо в организацията 
на работата, в състава на редак 
цията, която изглежда повече е 

по-малко

книги, а това е съвсем малко. 
Същото положение 
гите на български език — към 
1.200

За двадесет и четири години 
свободен живот българската на 
родност направи огромна крач
ка в своето културно развитие.

Това се дължи до огромна сте 
пен от общото наше югослав
ско развитие 
към културата на рародности- 
те. Миналата година излезна пъ 
рвия роман на български език 
и първия брой на списанието 
„Мост”, а всяка година в общи 
«ите където живее 
народност се провеждат фести
вали. Имаме зачатъци в обла
стта на белетристиката, публи
цистиката, науката; скулптури 
и художествени картини създа 
дени от хора от българската на 
родност. Често пъти въодушеве 
ни от тези постижения в наши 
те планове се намират и такива 
планове като: откриване на му 
зей в Димитровград, художест
вена галерия (пак в Димитров
град). Тези планове се повтар
ят от година на година, а ре
зултати няма. Крачки правим, 
но все на едно място ...

ция няма достатъчно пари за 
финансиране да дейността в 
областта на културата по вре
ме на подготтовките на фести-* 
валите. Все още с културната 
дейност не управляват култу
рните работници чрез култур
но-просветните общности и дру 
ги културни организации. Зато
ва и няма никаква културна по 
литика с далекосежни задачи. 
На културата се гледа като на 
нещо в момента нужно, да се 
чесарува някой празник, да се 
се пЪсети някои град (мисли се 
на сътрудничеството с българ
ските крайгранични общини). 
Затова тази година в Димитров 
град не настъпи нито един са
модеен театър, дори и „Христо 
Ботев”, който има известни 
традиции. Театралното изкус
тво не се подържа ни сред гим 
назиалната младеж въпреки то 
ва, че има възможности. Цяла
та организация около фестива
лите държат общинските коми
тети на СК и общинските отбо 
ри на ССРН чрез комисии, кои
то години вече кадрово не се 
менят. Да не говорим, че те
зи фестивали и организационно 
се провеждат по един терк ве
че години, отдавна у нас пре
възмогнати. Тези бирократичес- 
ки и окаменени форми на рабо
та в областта на културата се 
явяват като сериозна пречка за 
културното развитие на народ
ността.

Значи: културата трябва да 
се предаде в ръцете на култур 
ните работници....

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е, ЧЕ НЯ
МАМЕ ХУДОЖЕСТВЕНА 

ГАЛЕРИЯ

които
е и с. кни-

книги, но навярно положе 
нието чувствително ще се подо
бри, тъй като засега и частните 
дарители отделят предимно бъл 
гарски книги, а същевременно 
от неотдавна издателство „Брат 
ство” започна да внася 
от НР България по твърде евти 
ни цени.

Засега културно-забавният це 
нтър с договора с издателство 
„Свйетлост” ни увери, че води 
сериозна грижа за обогатяване 
на книжния фонд и че търси 
начини на повече страни как да 
оразнообрази състава в структу
рата на книгите. Обаче, налага 
се тези акции да подължим не 
само с думи, но и с финансови 
средства, необходими за набав- 
ка на книгите. На първо място 
би трябвало и стопанските орга

на
ще дадат

и отношението
арепрезентативна, 

делова. По този въпрос и ръко 
водството на издателството би 
трябвало да предприеме мерки 
за по-ефикасно 
на редакцията на списанието.

книгитази
организиране

масов, ка 
кто се очакваше, все пак са съ 
брани над 500 книги, а това не 
е малко. Очаква се обаче, че 
резултатите в края на година
та, когато ще приключи акция 
та, да бъдат много по-високи.

Трябва обаче да кажем, 
само се чака на доброволни да
рители. Една твърде полезна и-

българска

ДАЛИ СЕ ИЗМОРИХМЕ...

И колкото да привеждаме при 
мери ще видим че във всяка об 
ласт сме направили сериозни 
крачки, но тези крачки сега 
правим на едно място ... А бъл 
гарската народност има условия 
своето културно развитие да ус 
треми по-бързо и решително. 
Изглежда, че се чувствуваме из 
морени, а младите кадри труд
но си пробиват път... Колко 
души десетки години и повече 
стоят начело на нашите кул
турни ИНСТИТУЦИИ И НИЩО Н()
предприемат да се тръгне по 
смело в културната дейност. 
Дори и народни представители 
избрани в нашите най-висши 
представителства в културното 
вече, които не са казали нито 
една дума в форума където са 
избрани, а на терена където жи 
веят не показват никаква акти 
вност...

Като че ли нашата дейност 
се завърши около изборите ко
гато избираме хората, а след то 
ва никой от никого не търси 
отговорност. Действително,, ка
то че ли се чувствуваме измо
рени ... В Поганово работи ка
то библиотекар седемдесетгоди
шен земеделски производител, а 
а едва ли някъде има учител 
да подържа библиотеката в се
лото където работи. Малко чуд 
но изглежда когато от едно у- 
чилище получихме запаковани 
книжките на „Мост” със забе
лежка, че учениците не могат 
да плащат по 2. н. динара. А 
нито един учител (в колектива 
има десетина просветни работ
ници) не се заинтересува да 
види дори и съдържанието на 
книжката!...

Значи нужно е едно освеже- 
ние яа хората от българската 
народност, които работят в об
ластта на културата. Някои ечи 
тат, че това може да бъде сим 
позиума на българската народ
ност, за който положително се 
изказаха неотдавна някои култу 
рни работници. Сега по всичко 
личи, че и този симпозиум ще 
завърши в архивите на дими
тровградския музей и художес
твена галерия!...

Да се надяваме, че няма да 
бъде така и че симпозиума ще 
бъде организиран за да можем 
тръгнем по-силно напред.

Б. Николов,

че не

иициатива, осъществена неот
давна от културно-забавния це 
нтър показва, че се търсят въз 
можности и на друга 
Книжният фонд на градската 
библиотека се попълни 
нови 600 белетристични произ
ведения от наши и чуждестра
нни писатели, благодарение на 
договор между сараевското из
дателство „Свйетлост” и култу
рно-забавния център. Издател
ството от Сараево даде книги 
на димитровградската библио
тека в стойност от около 1,4 ми 
лиона стари динара, при усло
вие отплащането да трае до 
1971 година с две вноски годи
шно. Безспорно, условията са 
доста благоприятни и решение
то на културно-забавния цен
тър да обогати книжния фонд 
на градската библиотека по тоя 
начин трябва да се приветству-

страна. низации да проявят повече ин-' 
терес, а след това и общинска
та скупщина, която поне засега, 
е главният финансиер на кул
турната дейност в общината. Бе 
зспорно, трябва да се оживи й 
акцията за събиране на книги 
от частни лица, стопански и об 
ществено-политически 
зации. Защото, както вече каза

с още

В ЧИИ РЪЦЕ Е КУЛТУРАТА?

Тазгодишните фестивали пак 
показаха, че културата все още 
се подържа на стари, админи
стративни начала, отдавна пре 
живяли у нас. Финансират се 
фестивали в крайния резултат, 
а нито една културна организа-

органи-

хме, първите резултати вдъх
ват доверие.

Ст. Н.

КЛИСУРА

РАЗГОВОРИ ЗА
ДВУЕЗИЧНОСТТАва.

Първо, зарад това, че това е 
пръв случай изведнаж за та
кава сравнително висока сума 
да се набавят книги. От друга 
страна, набавени са онези кни
ги, които най-много се търсят 
от читателите. Преди всичко, 
това са произведения на наши 
и чеждустранни писатели, кои
то се изучават в училищата. А 
когато знаем, че над деветдесет 
на сто от читателите са учени
ци, тогава определянето за та
кава литература действително е 
най-правилната насока, която 
и занапред трябва да се спаз
ва. Да напомним, че са взети 
произведенията на югославски
те писатели: Иво Андрич. Ме
ша Селимович, Аутуст Шеноа, 
Милош Църнянски. Алекса Ша 
нтич, Иван Цанкар. Радое До- 
манович и до., както и произво 
денията на световно известните 
писатели: Оноре Балзак, Вик
тор Юго. Теодор Драйзер, Мак
сим Горки, Перл Бък, Емил Зо- 
ла, Есенин и др.

Известна забележка може

Горното мнение най-добре по
твърждава факта, че отдавна в 
нашите краища и изкупена ху
дожествена картина. Старите на 
чини на откупа на финансира
не на тази дейност са напу
снати, а нови не са създадени. 
В творчеството и онова 
се презентира на хората в об
ластта на художествената дей
ност съществува огромна ра
злика. Изложбата на фестива
ла в Димитровград най-добре 
показа това. Фестивалния от
бор бе отделил средства за та
зи изложба само за пътни и дне 
вни на шоьора да мине из Бел
град и Ниш да събере картини 
те! Никаква друга политика за 
развитие на художествената де

йност не съществува. До 
кога само ще се самозадоволя
ваме с нашите планове?!

МАЙЧИНИЯТ ЕЗИК В ПОСТОЯННА УПОТРЕБА. АДМИНИ
СТРАЦИЯ НА СЪРБОХЪВАТСКИ ЕЗИК. В УЧИЛИЩАТА 
НЯКОИ ПРЕДМЕТИ ДА СЕ ПРЕДАВАТ НА СЪРБОХЪРВАТ
СКИ. ДОБРИ ЛИ СА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧИЛИЩАТА?

което
Рашко Георгиев, директор на 

земеделската кооперация се из 
каза, че българският език, ка
то роден език трябва да се усъ 
вършенствува постоянно, обаче 
зае становище, че администра
тивните работи биха могли да 
се водят на сърбохърватски е- 
зик, защото въвеждането 
двуезичност в тази област би из 
исквало много труд и много сре 
дства, а ефектът не би бил осо
бен, тъй като населението знае 
и съброхърватокия език.

Симо Зарев, учител се изка
за, че грижите за усъвършен- 
ствуване на българския език са 
били недостатъчни досега. Да
же и учителите слабо знаят е- 
зика и не се стараят да корес- 

български език.

Миналата седмица в Клису
ра бе проведено събрание по 
въпросите за двуезичността в 
Сурдулишха община. На събра 
нието на местната общност при 
съсгвуваха представители от 
Клисура, Драинци, Кострошев- 
ци, членове на местната органи
зация на СКС и граждани. От 
Сурдулица бяха дошли подпре 
дседателят на общинската кон
ференция на ССРН Станиша 
Станишев и член на Обшинс- 
кия комитет на СКС Милан Ве 
личков.

на

По въпросите за двуезичнос- 
Милан Величков.

„МОСТ” НА СУША
тта говори 
Той заяви, че българската на
родност в Сурдулишка община 
наброява към 9 хиляди жите- 

и предложи събранието в 
разискванията да предложи да 
ли са необходими изменения в 
досегашния курс по въпросите 
на двуезичното комунициране, 
като се има предвид досегашни

Когато започна да излиза спи 
„Мост” имаше тенденции 

Сега след 6 брой,
сакие
да се спре. 
макар че измина дълго време, 
следващият брой на „Мост” не 
се появява. Причината за това 
не са финансовите средства, за 
щото те са обезпечени, но сла
бата активност на редакцията 
на списанието. Както изглежда,

напондират 
Той се изказа също и за това, 
че българският език трябва да 
се ползва в обучението по вси-

ли
да се направи само. че все още 
броят на книгите за деца не за 

на малките чки предмети, защото едва ли 
ще се окаже пречка в обучение 
то по-нататък — в средните у- 
чилища.

Милко Андреев, учител също 
заяви, че българският език не 
се знае достатъчно добре от са
мите преподаватели, но и каза, 
че самите преводни учебници 
са писани на „нечист” българ
ски език и се оказват като пре
чка за подобряване на езика. 
Той каза, че букварът за пър
ви клас не е добър и би тря
бвало да бъде изготвен друг.

Любен Ананиев зае друго ста 
новище. Той каза че математи
ка, физика и химия би трябва
ло да се преподават на сърбо
хърватски език, защото повече 
то ученици от тези краища про 
падали на приемните изпити в 
техническите училища, зарад 
непознаване на сърбохърватска 
та терминология по тези пред
мети.

На края събранието реши да 
предложи от фонда за образо
вателното дело да бъдат отпу
снати средства за усъвършен- 
ствуване на български език. Ад 
мииистративните актове да се 
изготвят на сърбохърватски е- 
зик. А в близко време при пе
дагогическото училище във Вра

доволява интереса 
читатели, тъй като библиотека-

ят опит.та разполага с около петстотин
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В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА !АРХИВФОТО ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ 

ЗА РАБОТА
на поправитилен с две слаби 
повтарят класа и по-малко са 
на поправитилен с две слаби 
бележки. Значи налице са по- 
-добри знания от лани. Парале- • 
лно с подобрението на услови
ята за работа, преподавателите 
са подобрявали критерия на оце 
няване, което във всеки случай 
помага учениците по-добре да 
овладеят материята.

Миналата учебна година на
пример, гимназията нямаше ка
бинети и читалня. Тази година, 
благодарение усилията на орга 
«ите в училището с пестене са 
обезпечени подходящи помеще
ния за кабинетно обучение и чи 
талище, в което учениците да 
могат да учат. Затова и знания
та през настоящата учебна го
дина са по-добри, защото е осъ 
ществена по-висока степен в 
просветно-педагогическата ра
бота.

Едно след друго младите по
коления в гимназията напускат 
ученическите скамейки. Тази 
година са евидентирани 71 уче
ник в
успех завършили класа 49 учи- 
иици, или 69 на сто. Отлични 
— 8, много добри 6, добри 21 и 
задоволяващи 14. Повтаря класа 
само 1. Останалите имат поп
равителни изпити по един или 
два предмета.

През миналата учебна година 
с успех завършили класа 71 на 
сто от учениците. Тазгодишния 
успех, според процента на мина 
ващите, е малко по-слаб от ла
пи, макар че сега има по-добри 
условия за работа.

Процентите обаче не могат ви 
наги да дадат точна картина на 
положението когато се касае за 
възпитателно - образователната 
работа. И добре е, че е така. 
Тази година по-малко ученици 
повтарят класа и по-малко са

IV клас. С положителен

стая се намирал одър-легло на
пълней с слама, а за покривка 
се употребявали вълнени чер
ги.

Па снимката: Одър-легло в 
село Райчиловци, 
ско.

Тези мебели вече напълно са 
изчезнали и не могат да се ви
дят нито в Босилеградско, ни
то в Димитровградско. Одър-ле 
гло е представявал общо легло 
за всички членове на семейство 
то. В един край на огромната

ня да се открие паралелка за 
подготвяне на кадри за учили
щата на български език.

Ц. Димитров
Босилеград-

И. В.
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Хора и истини?

Познава ли Ванга?НИШ
14 ЮНИ 68

СТР. 8 — Това вярно ли е?
— Би трябвало да познаеш, 

че е така 
вам сигурен в себе си.

Неочаквано Ванга викна: „По 
-тихо. Какво си се развикал? 
Аз не мога да търпя шум.”

Мигновено разбрах. Изостре
ните сетива на ясновидката на-

много бъ-Пстринката врачка Ванга стана известна у пас
вестници писаха за всезнаещата га-рзо, след като лани пякои 

дателна. Носеха се слухове, че много хора от нашите краища
нещо за мъките си. На някои пред- 

живсят; на други, че дъ-

започвах да ста-
^ЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Злободневна <|
Същински бащичко ;!

отивали при нея, да научат 
сказала скорошна смърт, а те все си 
щерята им ще се разведе след седмица, на трети... Даже в пе
чата бе писано че пякакъв си инженер години вече живее в 
Димитровград, а населението от града само установи, че такъв

града. Лссковчани миналата ссд-
истина имаха нужда от специа 

обстановка. Само така тяПреди една седмица един приятел ми се оплака: 
,,Просто не мога да разбера моя син студент. Ни

що не го интересува, нито учене, нито политика. Ей 
така си му минава времето. Поне малко да е на мене. 
Ех, да знаеш какъв бях аз. Всичко ме интересуваше:

лна
можеше да се ориентира пра- 

човека, който 
насреща й. Но навикът й 

да реагира така показваше и 
Тази тактика мо-

човек никога пс ее е весвал в 
мица се бояли от земетресение.

Заблуждението па нашите хора вече е 
пак за читателите предаваме в съкращения репортажа от сп. 
„Здраве”. „При петричката врачка” от 
Бъчваров, о който се хвърля достатъчно светлина върху га-

вилно спрямо 
стоистихнало. Но все

невролога Д-р Павел нещо друго, 
жеше да смути дори и самона- 

посетител. Тя даваше
и ученето и политика и спорт . . .

На 3 юни го срещнах навъсен.
... — Защо съм навъсен. . . Преди някой ден 

разказвах за моя син и, ето, днес това се оказа съвсем 
Мислех, че нищо не го интересува, но съм 

знаел, че е непослушен и какво ли не. .. Просто се 
. Ние бяхме поколение достойно

деяния
голяма психологическа предни- 

глодачката. В царството 
на Ванга никой не можеше да

даснето на Вапга.ти
на наНаклонената улица ме отведе 

в нейиито жилище. Скупчени
те на групички хора пред вхо
дната врата го издаваха. Но на 
ли Ванга от три месеца не гле 

Какво е това?

„Петрич ме поорещна горещ 
и ленив... Странни са хората 
в този град. А може би всеки 
човек е особен, когато говори 
за неуловимото в човешката ду 
ша. За няколко часа чух много 
бройни случки и мнения — от 
най—изумителните, до напълно 
разочароващите. Едни вярваха 
във възможностите на „всезна 
ещата” жена, а други изцяло я 
отричаха.

Ето една от загадъчните исто 
рии, предавана от години от 
уста на уста: Било извършено 
убийство и въпреки упоритите 
търсения престъпникът не бил 
открит. Тогава бащата на уби
тия отишъл при Ванга. Гледач- 
ката му съобщила, че престъп
никът се намира в 
и му посочила кой е той. В ед
на дъждовна нощ старецът пре 
минал границата, убил убиеца и 
се върнал в България, където 
умрял, преди да бъде открит.

точно. доминира освен тя.
Тонът й стана още по твърд. 

Петричката врачка ми демон
стрираше още едно от забеле
жителните си качества 
водеше разговорите си с ини
циатива и не оставяше събесед 
пика да си поеме дъх ... Под 
нейно въздействие човек е спо
собен да си внуши всичко.

срамувам от него. . 
за всичко.. .

Цяла седмица моя приятел беше в почуда. Какво
Редовно четеше вестни-

да на никого?
Своеобразна манифестация на 
човешкото невежество или най 

тази жена притежава не

тя
ли не говореше за сина сгг. . 
иите, договаряше се с приятели и ругаеше сина си. ..

,,Знаете ли бре хора, — така започваше 
да имам двама синове, а то един и да бъде такъв . . .

И на мене ми беше мъчно. Съседи сме. приятели. 
Поканих го в неделя да гледаме телевизия . . . Извед
нъж моя приятел се насмея. Бръчките от лицето му 
изчезнаха. И отново му се върна старата усмивка.. .

„Не съ.ч знаял, че имам така добър син. . . Същин 
ски бащичко . . . Гледа си ученето, а когато трябва

народните работи да се грижи. . . От днес с 
друго око ще гледам към него. . .

Вечера видях и сина на моя приятел . . . Каза ми, 
че баща му купил нови обуща и му дал повече пари.. . 
Каза ми, че е дал всички изпити...

Същински бащичко. . .

стина
познатата сила да помогне 
всички пришълци търсещи по- 

различни причини?
С отварянето на вратата ме 

жена. В по-

напоне

мощ по Следва
посрещна пъргава 
гледа й имаше повече студени
на, отколкото в тихия й глас.

— Кого търсите?
— Ванга — казах аз високо, 

за да прикрия растящото напре
жение у мене.

— Не може.
Сложих властно ръка върху 

рамото й.
— Кажи на Ванга, че съм до 

да видя може ли да поз-

знае и за
Югославия

КУРСИВИшъл
нава. После ще пиша за нея ..

Б. Николов ЧОВЕК Е СПОСОБЕН ДА СИ 
ВНУШИ ВСИЧКОXXX

ПЕТРИЧАНИ НЕ ВЯРВАТ 
НА ЯСНОВИДКАТА АНЕМИЯСлед малко моята посрещач- 

ка се върна и ме покани. 
Ванга, дошъл съм да ми гле- 

— машинално произнесох
Във . „Фабрад", където са 

заети към 90 работници, пр
ез май е имало 216 отпуски по 
болест. В медицинските сви
детелства никъде не е забеле 
жено, че на работниците тр
ябва почивка, за да си гле
дат хората и полската рабо
та. Напротив, констатирано 
било, че има много малокръв 
ни, а някои от тях са и повре
дени на работно място.

Анемията е последица от 
слабото хранене, е резултат 
от минималните лични дохо
ди, които работниците полу
чават от дълго време.

Един от моите придружители 
из града не вярваше на чудно
ватите способности на гледач- 
ката. Беше го разколебала са
мата тя. Преди петнадесет го
дини пътувал във влака с пи
яна компания. Ванга се нами
рала. случайно в същия вагон. 
След известно време, когато гле 
дала на неговата майка, тя й 
казала: „Твоят син ще пропад
не от пиене”.

— Но аз тогава не бях пил 
нито капка — каза ми той. — 
Просто случайно бях попаднал 
в това купе... И сетне има дру 

Той неловко замълча,

даш
приготвената фраза.

Тя вдигна лице към 
видимият й поглед ме прониз
ваше. Едва ли виждащ

така да въздействува.

мен. Не-

човек
може

— Няма да ти гледам, 
може да стане, ако вземеш раз-

Това

решение.
Продължавах да се вглеждам 

в слухтящата жена. Вече знаех 
Тя наистина не бемного за нея.

случайна личност, а много, 
необикновена. Ванга бе- 

крайно чувствителна, с раз 
интелект и бързи мисловни

ше
много
ше
вит
реакции. Бих казал светкавич
на реактивност, 
мисление бе едно от главните й

X——к®у
А логическотого...

но после продължи:
— Това е стара работа. С при 

ятели задигнахме от двора на 
гледачката един бакърен 
На нея такива много й подаря
ват. Когато научи за кражба
та, тя ми каза, че знае кой от 
нейните посетители — един дру 
госелец — е извършил това, но 
не иска да го обади на власти
те. А спрямо мене, участника 
в тази история, не изказа никак 
во съмнение.

В малкия град живеят 
категория непредубедени хора. 
Най-много от тях срещнах то
зи ден. Те не вярват в способ
ностите на Ванга да чете мина 
лото и мислите на хора.

тя нанасяше 
моралния

оръжия. С него 
първия удар върху 
си противник. За сметка на за- ИЗПАРИАА СЕ ВОДА

ТА ...
съд.

врачкатагубенето зрение във 
бяха изострени всички други 
сетива. - Те отлично служеха на 
голямата й способност да ана
лизира. А по-късно научих и 
за блестящата й памет.

Изобилни дъждове падна
ха в Димитровградско.

Докато беше суша всички 
повдигаха въпрвеа с напоява 
нето.

Щом земята беше натопена, 
всички престанаха да постав
ят този въпрос.

Изпарила водата от ушите 
им. . .

XXX

Разрешението ще получиш не 
лесно и не бързо.

— Сега ще ми гледаш — под 
хванах самоуверено.

Спуснатите клепки над неви 
ждащите очи едва се приповди 
гнаха.

една

М. Б.зи студенти...— Не ми е ясно какво искат те
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