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НАРОДНОСТ В СФР

ЮГОСЛАВИЯ

Миналата седмица на засе
данието на Общинската конфе
ренция на СКС в Димитров
град се чуха остри критики
по адрес на местните органи
зации на СКС, Общинската ко
нференция и Общинския ко
митет на СКС в Димитров
град. При това бяха посочени
някои отрицателни явления в
организациите на СКС
след
реорганизацията. Констатира
се, че тази отрицателни явле
ния са резултат не на реорга
низацията а на слабата акти
вност на някои ръководни ор
гани и по право на някои ко
муписти, които седят в тези
партийни форуми. Как иначе?
може да се обясни, че Конфе
ренцията на СКС, най-висшия
партиен форум в общината не
е свикан па заседание от 4 но
смври миналата година, а ня
кои функции, както се посо
чи на конференцията, за то
ва време били превзети
от
страна на Общинския коми
тет на СКС.
През този период от осем
месеца какТо в общината, така също и в живота на Съюза на комунистите в страната
станаха твърде важни събития, а Общинската конферепция трябва да има свое стано
вище по всички въпроси из
обществено - политическия
живот на общината (стопапството, просветата, културата),
за да могат комунистите да
имат ясна престава за какво
да се борят и какви цели да
преследват. Иначе могат да се
срещнат различни становища
по много въпроси в самоупра
Бителните органи и организации. Комунистите не могат да
равняват своите схващания с
мненията на някои комунисти

*

Из дейността на партийните организации

ВСЕКИ ЧЛЕН ДА БЬДЕ ПО-ДЕЕН
Съвещанието, което секрета къв начин е възможно да се тийните организации трябва
рят на ОК на СК в Босиле засили дейността и на остана да се застъпват за по-голяма
град Симеон Захариев прове лите обществено-политически собствена активност и самоиде със секретарите на основ организации. Обаче само с ко
Не от по-малко
ните организации и на клоно нкретни акции комунистите в кициатива.
вете на СК, имаше за цел да комуната могат да потвърдят значение е и индивидуалната
се разяснат причините за на своята авангардна роля. При активност на всеки комунист.
стъпилата неактивност при по това и ръководствата на пар(Следва на 3 стр.)
кечето комунисти и същевре
менно да се направят подгото
вки положението да се подоб
ри с конкретни акции.
По този повод се направи
преглед на състоянието в орга
мизациите на СК и се обсъди
програмата на общинската ор
гакизация на СК за реализи
ране на решенията на Деве
тия конгрес на СЮК.
В новите условия — изтък
на се на съвещанието —1 е не
обходима всестранна и разно
образна активност на комуни
МИХАИЛ ТОДОРОВ, ЧЛЕН НА ОБЩИНСКИЯ КОстите, които активно да уча- МИТЕТ НА СК В ДИМИТРОВГРАД ОТГОВОРИ НА НЯКОИ
ствуват във всички обществе- ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА СЪЮЗА НА КОМУко-политичеоки акции. По та- НИСТИТЕ, РОТАЦИЯТА И ДР.

Беседа с Михаил Тодоров

Каква е ротацията в
общината?

Пето заседание на Съюзната конферен
ция на ССРНЮ

НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССРНЮ

Миналия понеделник в Бел
град се проведе заседание на
Съюзната конференция на
ССРНЮ.
На заседанието бяха обсъ
дени резултатите от публично
то разискване по Акционната
програма на ССРН за разви
тието на селското стопанство
и на село и бяха изслушани
представителите на земедел
ските производители от всич
ки краища на страната.
Конференцията на ССРН из
цяло подкрепи Възванието на
Стокхолмската конференция
за Виетнам и образува Фонд
за помощ на жретвите на аг
ресията и колониалното вла-

нителното бюро и на Прези
диума на ЦК на СЮК, на дру
гите обществено-политически
организации и земеделски про
изводителм, които са най-пряко заинтересовани за осъгцсствяване на Акциоината програма на ССРН за развитието
на земеделското стопанство и
на селото.

АКЦИЯТА ЗА
ПОСТРАДАЛИТЕ
ПРОДЪЛЖАВА

дичество.
Акцията, която започна \#иБяха избрани нов председа- налата седмица за събиране
тел и подпредседател на Съюз «а помощ за пострадалите от
ката конференция на ССРНЮ наводненията в СРС Сърбия,
продължава. Всички трудещи
Председател е Велко Милато- се от общината се отзоваха на
вич, досегашният председател време. "Работниците от Дома
на сукпщината на Черна гора, на народно здраве дадоха
а подпредседател — Есад Цс- 64.000 динара, работниците и
■служещите се от Общинската
рич, изпълняващ длъжността скупщина 11.300 динара. Акци
председател на Републиканска ята привършва в комбинат
та конференция на ССРН В „Димитровград“ и мебелното
Босна и Херцеговина.
предприятие „Циле“.
участвуваха
В заседанието
Б.
също представители на Изпъл

Критико, но без лично отговорност

Мнозина считат, че отслабва
работата на Съюза на комуни'
стите в общината. Какво мис
лите по този въпрос?

Кои са причините?
— Една от причините е, чс
погрешно схванахме ротацията в Съюза на комунистите,
Работата в клоновете, активите, отслабва много. Чака сс
повече от местната организация. Но, не са само тези
причини. Комунистите са пре;
заети с частни работи. Ето един пример: Зная, че е труд
но да се проведе районно съве
щатше на комунистите, когато
започне ловния сезон. Комуни
отиват
сите предпочитат да
на лов, отколкото на съвеща
ние.
(Следва на 3 стр.)

Общинската
конференция
на СКС в Димитровград напра
ви крачка напред в това направление — констатира мно»
го опущения в партийната ра
бота. Сега следващата крачка
трябва да бъде решителна,
или да се премахнат корените
на тази неактивност, или да
се започне по стария начин. А
корените могат да се махнат,
ако от критика на слабостите
се премине към търсене на
лична отговорност. Не може
да се критикува само абсграк
но.
Да не излезе работата шоред народната: „Рибата смърди от главата, но се чисти от
... опашката",
Б. Ник.

В ТОЗИ БРОЙ
* СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ НЕ Е ПАРАВАН
* ПЕТЪРЛАШКАТА ПЕЩЕРА
* ПАРАЛОВСКИ ГРИЖИ И НАДЕЖДИ
* ЗАЩО ПОСКЪПВА МЕСОТО?
* СТУДЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В ОБЩЕСТВЕНИЯ
ЖИВОТ
* РИБАРСКИ СЪВЕТИ
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ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА
БАНКА В ЛЕСКОВАЦ

а
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ЛЕБАНЕ,
И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ
ВУЧЙЕ ГЪРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН,

*
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Обединената кредитна банка в Лесковац.

те.

— Също мисля и аз.
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ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.
НАД
1000
ВНЕСЪЛ
ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНЕ
СРЕЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА

от ръководствата, а своята ак
тивност могат да насочват)
въз основа на решенията на
своята партийна организация.
А такива проблеми в община
та има много. Комунистите
все още не са сериозно рази
еквали върху стопанското раз
витие на комуната. Никога не
е бил на дневен ред въпроса
за културата и просветата. А
трябва да се признае, че в та
зи област има също така спе
цифични проблеми зарад на
ционалния състав на община
та и съвсем е разбираемо, че
се явяват и такива проблеми
(учебници, двуезичност, кадри
в просветата). А съвсем е на
място да се разисква и за та
кива ексцеси като принудител
ното управление в Дома на
културата, което показа едно
своеволие в тази област. Кра
йно е време в културните ин
ституции да управляват работ
ниците по културата, да креп
не самоуправлението в същи-
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Миналата седмица безспорно най-значително политическо събитие бе Консултативната
среща иа необвързаните в Белград.
Иа снимката — представителите на 51 страни в заседателната зала.

Външната политика на Югославия

Заключително комюнике НИИМУ НЕ ДАВАНЕ ПРАНО ДА НН
на консултативната среща мени, за да сшаничи с нас
— Из експозето на Мирно Тепавац —

преговори ще бъдат окончаВ КРАЯ НА РАБОТАТА СТРАНИТЕ - УЧАСТНИЧКИ
възможно по-бързо и с тра
ни
В КОНСУЛТАТИВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НЕОБВЪРЗАНИ
й " пр.т,«ние с което на виетНа завчерашното заседание во да се намесва отвън. ОбраТЕ СТРАНИ, КОЕТО СЕ СЪСТОЯ ОТ 8 ДО 12 ЮЛИ ИЗДА
намския народ ще се даде въ- на Съюзната скупщина за вън тно, много трудности, които
ДОХА ЗАКЛЮЧИТЕЛНО КОМЮНИКЕ, В КОЕТО СЕ КА
оможнпст да решава сам за шната политика на Югосла- ставаха в определени периоди
ЗВА:
пи да поедотвоатят прекия въ своята съдба По този повод вия говори държавният секре в отношенията с някои страСпециални представители на оръжш
конЗзтакт между тях. Те подчертаха, че бързото из тар на външните работи Мир ни бяха по правилно последи
правителствата, които участву Също и ?я нш тевденция теглете на всички чуждестра- ко Тепавац. След като напра- ца от пренебрегването и яаваха в консултативното заседа пп Тзпешм-н слоновете пое- «ни сили от Южен Виетнам ви преглед на общото поло- рушаването на тези принципи,
ние изразиха своите станови сред™
сговори.Участни
без поставяне на условия е ос жение в света и гОвориза реЗначи/, е очевидно, че в кои
ща по въпросите от дневния цитеобТче подчертаха
че то-„о в ата за всяко решение на
зултатите от срещата на необ- текста за разбиране условияред в дух на искреност и вза яп от гъмо себе си не осигуря- този пооблем
вързаните в Белград, той ка- та ,за по-добро ■ международно
имно уважаване. Те потвърди ва мира и независимостта за
Изразявайки
с
пълно
едино
за,, че Югославия в своята сътрудничество има свое мяха привързаността на техните
всички и че разрешаването на душИе своята подкрепа към социалистическа система осно сто и гледането на разликите
държави към принципите на международните
проблеми на Национално - освободителните вана върху самоуправлението в системите, разбиранията и
политиката на необвързвансто
лага
пъпно
зачитане
движения представителите на и независимата международна практиката в различни страсъдържащи се в декларации сите На страните за интерекоито 2р“лстоа?а които участву позиция вижда не само осно» ни. Без да навлизам в истори
те на конференциите на ръ
ководители на държави и пра става въпрос и на всички стра ваха в консултативната среща пата придобивка на трудещи- ческия и обществено-икономи
вителства от необвързаните ни от международната общ- констатираха с огорчение, чо те се от нашата страна,, но и чеокия анализ на съществе
страни в Белград и Кайро. Те ност както и това че всички процесът на ликвидирането истинското и съществено съ- щите разлики, искам да поддържание на .-неприкосновени чертая нашето убеждение, че
зи принципи запазват валид страни трябва да участвуват „а колониализма е в застой.
в заключителното комюни- суверенни права' на СФРЮ; ко разликите от само себе си не
ността си в условията на съ- в 1 разрешаването на световнии въпросът за Ито са залисани в нейната Ко би трябвало да бъдат
пробвремието, а политиката на те работи.
ке е засегнат
.
необвързвансто се утвърди ка
Решимостта на необвързани правото на арабския народ ог нституция. Тазш наша пози- лем, обременяващ междунаро
_______ Палестина. Казва се: „След ка ция, съобщи той, ни обвър- дните отношения.
Разликите
то изслушаха представителйтд зва за свободно и равноправно впрочем са естествено явлена палестинското освободител свързване и сътрудничество с ние и израз на множество оно движение участниците под всички страни за по-успешнр бективни и други обстоятелНАСЪР: В крайна сметка промени, които отговарят на крепиха резолюцията от 1964 изграждане на по-добри отно' ства и противоречия в съврсстановището на необвързано- техните нужди без вмешател- ' година с която съгласно с Ус- шения, за по-плодотворно ме- ментаия свят. Затова, както истта е политика за благото иа ство отвъп.
тава на ООН, ръководителите ждународно "сътрудничество, -люзорно-е да се търси обстамира основаващ се върху пра НЕРУ: Политиката на необ- па държавите* и правителства- за свободно заРМДне и-изразя новка без разлики или да се
вързването е реакция на реди та подкрепиха възстановява- ване на становища и мнения държи така като че не Същевдата.
СЕКУ ТУРЕ: Необвързване- ца страни върху хода на меж нето на всички права на араб- по всички проблеми и явле- ствуват също толкова е вредто не е нито идеология, нито дународните отношения и в ския народ в Палестина. Уча- Ния в съвременния свят.
но на съществуващите разлиполитическа доктрина. Като основата си отразява тяхното стниците изразиха безрезерДобрите отношения на Юго ки да се дават прекалени раз
политическо становище то е желание да останат самостоя- вна подкрепа на арабския на- славия с много страни в Ев- мери и изкуствено да се обререзултат на един процес на телни в своите становища и
род от Палестииа в неговата ропа бяха възможни толкова меняват отношенията или да
трансформация на нашите на- акции,
борба за освобождение от ко колкото са уважавани принци се оправдава налагането на
НОРО ДОМ СИЯНУК: Ед- лониализма
роди, които отказват да оста
и расизма, за дя пите, колкото се уважаваха на ообствено мнение и разбира
нат или да станат инструмен- на от иай-очебиещите харак- придобие отново
своето, неот шето вътрешно устройство и
теристики на
необвързаните
ти на други страни.
нашата външнополитическа по не. Никому не можем да даправо!
ТИТО: Политиката на необ- страни е различието на техни менимо
След
като
се
изтъква
непри
зиция
като историческа реал- дем право да ни мени,, за да
вързването не е само фактор те идеологии и режими и вед
на мира в света, но и такова но тяхното единство в защи- емането на окупацията на а- кост в която никой , няма пра- ; сътрудничи с нас.“
рабоките територии след 5 томеждунардпо демократическо
„а
1а
на
идеалите
на
свободата
и
ни 1967 година и след констаотношение, което помага
влошаване на ико
страните, чиито народи искат на обществения и икономиче тацията за
комическото положение на ра
да осъществят обществени ския прогрес.
звиващите се страни зарад не
благоприятните търговски и
то важен и траен фактор в те страни да бъдат фактор в икономичеоки отношения с,
международните отношения. разрешаването на междунаро развитите в комюникето се изУчастниците в заседанието ко дните проблеми се прояви и тъква, че „участниците в сре
Преди четири години се появиха първите предложе
нстатираха, че сегашното све на консултативното заседание. щата са изразили задоволство
ния за конгрес на самоуправителите в Югославия. Между
Подчерта се, че никакъв по- от нарастващия интерес към
товно развитие се характери
временно на много събрания тази идея бе приета. Миналата
зира с конфронтирането на значителен напредък не е на политиката на необвързване
година се прие и от Шестия конгрес на Съюза на синдика
народите, които се борят за правен за безопасността пос- то в овета и считат, че сегаштите.
своята политическа, икономи средством разоръжаването
Сега почти със сигурност може да се каже, че този го
международна обстанов
ната
ческа, обществена и културна вследствие на което независи ка засилване дейността на нет
лям събор на самоуправителите ще се състои през втората
независимост срещу силите на' мостта и суверенитетът на на обвързаните страни и на сили
половина на октомври 1970 година. Организаторите нарочно
империализма, колониализма, родите, както и техният уско те, които са готови да окажат
са избрали тази година, защото нашата работническа класа
неоколониализма и всички рен икономически напредък подкрепа на принципите за
тогава ще чествува две десетилетия на самоуправлението. В
други форми на чуждестра са изложени постоянно на тру независимостта и суверените
ръководството на Синдиката, обаче, се напомня, че конгре
нна доминация, които все по дности и опасности.
та,
да
отстранят
заплахата
исът няма да е само манифестация на успехите на самоуправече си служат с политика на
В своите изложения участни
употребата на сила в развлението в този сравнително кратък срок, но ще има преди
сила и натиок, подразбирайки ците посветиха особено внима ли
всичко делови характер.
решаването на конфликтите
и въоръжени интервенции, су ние на съществуването на ог между
независимите
държави,
Идеята на работническото самоуправление днес е пре
бверзивтш акции и намеса във нища на международни кризи
подкрепят правото на все
минало границите на нашата страна. То сега е крайъгълен
вътренпгите работи на други и върху проблемите на съвре да
ки народ да решава самостоя
камък ,около койтО; се сблъскват консервативните и прогре
страни, като по този начин менния овят.
телно
и
без
външна
намеса
сивните сили в световното раобнтическо и социалистическо
нарушават и погазват сувере
Прокламирайки подкрепата за пътищата и начина на соб
движение.
нитета и териториалната ця на героичната борба, която ственото
си развитие, за ликЗатова около хиляда делегати на Конгреса ще изтън
лост на голям брой независи води виетнамският народ с го
на колониализма
видирането
нат ения постижения в развитието на работническото и об
ми страни.
дини, за своята свобода и не и раоовата дискриминация, за
ществено самоуправление, крито повече от всичко доприне
Участниците отбелязаха уси зависимост, участниците изра
на икономичес
соха за престижа на Югославия в прогресивния свят. Но
лията, правени от великите си зиха надежда, че парижките ускоряването
кото развитие и равноправи
главната тема на конгреса ще бъде — как самоуправление
отноето в международните
то да укрепва по-нататък как да се преодолеят препятствия
шения и сътрудничеството.
та, които го спъват.
„Във връзка с тези задачи
На конференциите на самоуправителите, които вече
в комюникето се изтъква не
са проведени в някои стопански отрасли, и в по-големите
обходимостта от засилване и
градове, бяха изнесени редица предложения каква да бъде
развитие на взаимните отноглавната тема на конгреса. Очаква се, че и в Другите дей
шения и сътрудничество меж
ности и региони ще бъдат проведени конференции на само
ду необвързаните страни с
управителите, а самият Копгрес трябва да бъде финал на
цел техните отношения да по
обАцоюгославската дискусия за пътищата на по-нататъшно
служат като пример за прила
то развитие на самоуправлението.
гане на принципите, които за
ОПИТИ
стъпват.“
На 16 юли се навършват 25 години от деня, когато по
„Участниците в консултатив
Съществува
идея
освен
докладите и другите докумен
заповед на Върховния комендант на НОВ и ПОЮ в Гравина
ната среща още веднаж пот
ти
да
се
подготвят
няколко
анализа
на опитите на отделни
(Италия) бе формирана първата танкова бригада на НОВЮ.
върдиха привързаността си
трудови организации. Проблемите на трудовите единици, на
Чествувайки този дне в паметта на бойците още живеят спо
към правото на всеки народ
пример съвместно 1цс обработят някои научни институции
мените за съдбовните дни на Революцията, когато първите
свободно да решава за соб
и самоуправителите на една от ония трудови организации,
партизански танкове в боевете за Кралево, на Козара, Вив които работата по трудови единици е дала извънредни рествения път и развитие. Те
луси, Любовия, Клековци, Радово Ждрело, Купрес, Прозор и
считат, че отстраняването ка
зултати. Опитите от интеграцията съвместно ще обработят
Неретва и по други бойни полета даваха своя принос за пеколониализма и ликвидиране
учени и органите на самоуправлението от трудовите колек
бедата над врага.
то на дискриминацията ше
тиви, известни по успешните си интеграционни похвати.
В частите на ЮНА от танковия състав на 15 юли 1969
укрепят сътрудничеството ме
Всички тези и други документи, както се предвижда,
година ще бъде по-тържесгвено откогато и да е но-рано.
жду техните страни и другите
гат да бъдат представени за публично, обсъждане.
Ш. В.
Двадесетпетгодишният юбилей от датата на създаването на
^ —______
развиващи се страни, ще до
този род войски, остави в аманет на сегашните и бъдещи по
БРАТСТВО — вестник на българската народност .» СФР Югославия.
ведат до установяване на ме
коления вошшци богата част от историята на НОБ и още
Излиза асски' петък * Урежда редакционна колегии
*
Директор.
по-светли образи на бойци от чиито храбри подвизи израстждународни отношения на ба
главен и отговорен редактор АСЕН ЛАЗАРОВ * Технически редак
на този род войска. В паметника — музей на бронираните
зата на равноправието и ува тор МАТЕЯ АНДОНОВ * Издава,,Братство” — Ниш Ст. Паунович
части се намират фотографии и документи свързани с на
жаването на интересите на вси
72 телефон 25-444 в 25-4*0 *. Годишен абонамент 15 а полугодишен
родните герои Петар Драшшш, Лазар Марин, Милан КориПечатница
чки нации“ — се казва в ко- ; 7,5 ноаи динара. Тек. <;метка 625-5-78 ,Нар. Банка Ниш
па. Душан Пекич, Петар Грачанин, Душан Боркович, Боя
Радич, Обрад Лазович и Борко Арсенич.
..Вук Караджич" — Ниш
(Прес-сервиз)
мюникето.
- .

Изказвания за необвързването

ПОДГОТОВКИ ЗА КОНГРЕСА

Голям събор на нашите самоуправители
през есента на 1970. г.

По повод Деня на бронираните части
на ЮНА

25 - ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА СТОМА
НЕНИТЕ БОЙЦИ
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Из дейвостта на партийните организации

Беседа с Михаил Тодоров

ВСЕКИ ЧЛЕН ДА БЪДЕ ПО-ДЕЕН
(Продължение от 1'стр.)
В последно време — казва
се в разискванията — е дошло
до особено отслабване на актишостта на комунистите. За
насталото положение има повече причини. Сигурно, първата е субективна и се отнася
до незаинтересоваността * на
комунистите към обществената работа. Разбира се, органи
зациокната и териториална
структура на партийните орга
низации
е незадоволяваща.
Това" налага да се продължи
със започнатото
преустрой
ство.
Главно по тези причини до
сега нито една партийна орга
кизация не е цялостно разработила материалите от Деве
тия конгрес на СЮК. Разбира
се, поотделно той е разглежндан от някои комунисти, оба
че това не е достатъчно.
Бездействието на комунисти
те е най-очебиещо в стопа«7
ските организации. Това нещО
отсрочва даже интеграцията,
а самоупрагителните отношения стават формални.
Това говори, че при много
комунисти не съществува лична ’ отговорност и самоинициятиза за решаване. Някои до
ри по година и повече не идват- на събрания и не плащат
членски внос. Други по-стари
комунисти трудно се преориентират. Свикнали на директи
задачи,
вно изпълняване на
те изцяло се пасишизират. То-

»Сточар«

ва е така, защото недостига
организирано
идеол огическо
изграждане на
комунистите,
както и активното мм включва
не във в синките промени на
нашето обществено развитие
Опресняването на СК с нови членове върви бавно. Досегашното . приемане е
било
кампанийно, а на моменти не
организирано,

КАКВА Е РОТАЦИЯТА В

то училище. Това е анахро
низъм, с който се постига оп
ределена цел: създават се бюро
(Продължение от 1 стр.)
кратичеаки отношения, в кои
За такова положение често
то се работи по собствено нахождение, а все в принципите пъти допринася и това че ние
„на самоуправителните отно- не знаем къде е истината в
партийната ни работа. Всяко
тения“.
И в босилоградската основ- мнение се счита за достовер
на организация. която има но и затова можем да оправ
250 члена, нещата не вървят даваме дори и три пъти отла
както трябва. Напротив ней гане на едно партийно събра
Дали училищата са без
ната активност е между най- ние.
контрол?
Мога да кажа, че комунислабите в комуната. Единстве
но по-добре работят организа сите са активни, когато почув
На съвещанието се изтъкна, циите в Долна Лисина, Дукат ствуват, че положението е оче най-големи грешки правят и др.
собено или въпросите са мно
комунистите в училищата. Из
го важни. Такова положение
тъкнатите примери показват,
имахме след IV пленум.
Решаване на стопанските
че семействеността,
личните
въпроси
— Казват, че много стари
интереси и демагожките про
комунисти остават иезаинтсре
яви отричат всяка принциппВ програмата за реализира совапи за партийна работа. Иалност в обществените рабо- не на решенията от Деветия стина ли е това?
ти.
конгрес на СЮК са изтъкна
В тези училища малцина ко ти конкретно най-актуалните
муннети дават съпротива на въпроси върху, които комуни
тези прояви,
стите в комуната трябва найЕто защо няколко комуниста от централното основно V- много да работят. Това са пре
чилище в с. Бистър са тьр- ди всичко стопанските въпросили комисия за
обществен си. Отделно се подчертава ро
контрол, която да
установи, лята на комунистите в разви
същинско състояние в това
училище. Обаче поради нераз тието на слабодоходното заме
бираеми причини такава ко- делие и в кооперациите, кои
мисия нс е отишла в учили- то да се интегрират и изме
щето.
нят своя погрешен курс.
В псе е чето училища се дър
Развитието на самоуправите
лица.
жат неквалифицирани
лните
отношения е отделен
а квалифицираните се уволня
ват
Това е най-очебиещо в въпрос на кейто комунистите
бистърското и горнолюбатско трябва да отделят внимание.
На работниците в стопанските
организации се казва, че вси
чки сегашни слабости са ста
нали под действието на сто
панската реформа. Всъщност
- те не са ооведом&ни за субек
тивните фактори, зарад които
получават намалени заплати и
квалифицирани
специалисти.
Очаква се, че до края на го се създават дефицити.
Особено много програмата
дината този Фонд ще разпо
лага с повече средства откол набляга върху съвместно аккото през първото полугодие, ционно единство на комунизащото налице са всички из-< стите, което да бъде платфор.
гледи кооперацията да попра
ви финансовото си положе- ма за успешно действуване по
— Да, при някои стари ковсички важни въпроси.
ние.
мунисти намаля интересът
към партийната работа. НаВ. В.
М. Б.

право
казано, отношенията
към тях са лоши. Има и та
кива: дехкато имат някоя фун
кц!ия те са актинии, а след ка
то отидат от това място пре
стават да работят. А има мно
го недоволни, защото са има
ли и имат трудности зарад ра
ботно място.

КРЕДИТИ ЗА РАБОТНИЦИ
От 36 молби на работниците за отпускане на кредити за
жилищно строителство. Коми
сията по обществен стандард
на кооперативния съвет при
Земеделската кооперация
„Сточар“ положително реши
25. Не бяха решени молбите
на ония работници, които нс
изпълняваха условията на кон
курса. По-точно те са искали
кредити за адаптиране на апа
ртаменти, за купуване на ста
ри частни згради или за стро
еж в други общини. На оста
налите са отпуснати кредити
от 1.000 до 7.000 динара със
срок на изплащане от 5 годи
ни и 3% лихва. Средствата от
42.000 динара са от тазгодишната акумулация във Фонда
за общо потребление лредназ
начени за жилищно строителство.
Миналата година същата ко
мисия на два пъти е отпуска
ла подобни кредити. В първо
то разпределение са отпусна
ти 106.000 динара, а във вто
рото 60.500 динара.
Иначе в този Фонд има аку
мулирани 160.000 динара с ко
ито, според решението на Кооперативния съвет, трябва да
се строят апартаменти за агрояоми в Смиловци и Висок.
Макар че решението е взето
неотдавна, в Дирекцията
на
кооперацията се кристилизи-1
ра едно друго мнение, което
изхожда от факта, че в тези
места агрономите могат лесно
да намерят квартири и от по
ложението, че те със собстве
ни средства строят къщи в
града, в който е осигурен кон
форт. Доколкото службата по
обществено книговодство да
де съгласие, се казва в коОле
рацията, средствата щс бъдат
вложени за електрификация
на селата. Средствата са осигу
рени въз основа на правилни
ка според който 60°/о от сред
ствата за жилищно строител
ство се употребяват за кредиди, а останалите за изгражда^
не на апаратаменти за високс)

БРАТСТВО * 18 ЮЛИ 1969

Какво мислите за ротацията
в общината?
— При нас ротацията е са
мо размяна на местата, Това
важи разбира се и за мен.
Много оме задържали стари
схващания в работата ни. Ка
дровите промени стават в
кръг. Те са сигурни в такава
ротация и не обръщат шгама
на своята идеологическа
ота. При такива условия
ваме опирачка в работата
нашето развитие. Има хокоито дълго време остават
едно и също място. Затова
съм за
по-революционна
•на на кадрите. Може би то
е опасно, но при нас се на| опасно е и, когато няхора остават на едно ръшно място години наред.
престават да чувствуват
бюрок р атизи р ат
отслабва чувство на отгово
ост... В ротацията трябва
се включат нови хора, а не
ли и същи да се обръщат,
адюто иначе искали или нс,
явяват бариери между тях
гражданите.
Оправдано ли е мнението,
има бъркане в работата нз
щш ската скупщина извън
— Слушал съм такива забе
жки. Често пъти известни
ща се прикриват зад мнеяи
•а на някои личности и ис1Т да прокарат неща, които
: е приел нито един форум,
о този начин се прокарват
ващанията на отделни лич
ности. А това е твърде отрица
телна практика.
Б. Николов
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Законопредписанията, уста
вите, правилниците и правила
та обхващат и компетенциите
за изпълняване на определе
на дължност. Върху това почива цялата ни стопанска и
обще ствен о-политическа кон
ституция, която израства от
широките слоеве на трудещи
те се. Щом тук се скъса ниш
ката, щом се работи незако
нно/обърква се не само не по
в и телнитсГ'и с1моуправитс'ши
институции, но н общеегпенщ
политическия живот
повече някога по-малко). В
повече някшн

СЪЮЗИ НА КОМУНИСТИТЕ
НЕ Е ПАРАВАН

е лошо. Не е лошо негодува- тс към ония, които са длъжни
нето на хората срещу неспра да осигурят законност в рабо
ведливото. Не е ли положите тата на учрежденията, инстилно това, чс хората критику ■гуциитс и организациите и на
ват лисинската кооперация, тохните органи на самоуправкоято с уволнила
бременна лепи ето към тези м подобни
жена. Нападат една иезако- явления. Тяхната иопоследопостъпка и своеволие на ватслност в провеждането на
някои в кооперацията които. законните и самоуправителнина те пълномощия допринася за
шфочем^
” .Ю}Ки
засилване на не отговорността*
крайна сметка иаиачс почти във всички наши об а топа в
щипи се протестира против ся сериозни щети върху поли
тическото настроение на тсре
на. От друга страна това не е
налия за установяване на отло ДоС“шаВ институция3 ит питат щюментартите законпо, лош смие на сътрудничество
между хората.
Вместо това почти във всички организации и служби се
же и в иайют^°ече“°^ бвде ^Услуга“, защото нс подър- върви по линията на „Наймалкото съпротивление“. От-:
Другояче нс
в нашето самоуправително об жа чистота в града или защо
гаворните хора, разните коми
то
с
автобус,
предназначен
за
щество. Добре е когато данъ
сии и инспекции може би задвадесет
пътници,
превозва
и
коплатците от Димитровградщото са неспособни, защото
петдесет
по
твърде
лошиско негодуват, да речем, че да - по пътища към Дерскула. не искат да си създават лоши
мъчните са пратили ,на някой тс
отношения с хората, защото
от тях запис, с който погреш Кой щс отговаря за животи обичат да бъдат по страни оц
но го задължават с данък, и- те на хората, ако се стигне до събитията или защото са поЯТ "биТп^б при лртоител "п&чната
^ез паднали под разни влияния и
протекционизъм нс
виждат
употребявайки с^^тс "ко 3 е° едаа, Гдруга работа възможността за действуване
консолидиране на рабц
мпетенцш. И воичко това не с отношението на иачалници- върху

тата и с това създават благо
приятна почва за критизиране, крамоли и интриги, като
нс държат сметка как този
кошмар в службите ще се отрази на терена,
За да се прикрият собственитс
слабости,
безсилието
пред проблемите, неспособността да се приложат дисциилинарни и други законопред-:
писания, определени от самоуправителните институции, хц
се позовават
рата най-често
на Съюза -на комунистите и
по този начин обременяват
събранията на организациите
с онова, което службите са би
ли длъжни да решават на ра
ботното си място не само ка
то комунистите, но и като хора, на които са възложени оп
редслени длъжности и за кои
то получават лични доходи,
Имайки пред вид този мом-ент Съюзът на комунистите
се намира пред нови проблеми — борба против това да
бъде параван на нечии слабц
сти и погрешно ръководене,
Затова комунистите са призва
ни да преценяват какво от тези критики и забележки можс да решава Съюзът на по
муниститс, а какво са длъжни
да решават дадените служои
и хората в тях.
М. Б.

Стрми >■ а

г .
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Босилеград

Програма
ЗА РАБОТА НА ОС
На своя сесия съветът за
общо управление и вътрешни
работи на общинската скупщина в Босилеград прие проектопрограмата за работа на
ОС в течение на тази година,
Тази програма е наистина
качествена, но е въпрос дали
ще се осъществи. Такъв скеп
тицизъм изразиха и някои
членове на съвета, защото и
досега пълно планирани неща
не да провеждани.
Например в програмата се
казва, че събранията на изби
рателите покрай другото ще
разискват и върху стопанското развитие и развитието на
обществените служби в кому
ната. Това е известно противо
речие, защото общината за
тази година не е изработила
обществен план за развитие,
Подобно е и с въпроса за запознаването на избирателите
с онези проекторешения, с ко
ито. се установяват материални облаги на гражданите. Не
винаги дооега е практикувано
и това.
В течение на тази година
ще се устроят още седем се
сии на общинската скупщина.
На тях ще се третират много
важни въпроси, някои от ко
ито имат окончателно значе
ние за отделни области на жи
вота в комуната.
Между другото по-важно с;
запланувано отново да се уто
чнят местата на събранията
на избирателите, както и на
изборните единици за избира
не на представителни органи.
Отделно място в програма
та заема донасянето на реше
ния, препоръки и други нор
мативни акти от областта на
земеделието и горското дело.
Тук обаче по някои въпроси
са вече взети решения. Тако
ва например е онова за изме
нението на племенния състав
на добитъка посредством от
криването на разплодни стан
ции. Това решение е взето още преди три месеца, обаче
не е проведено. Защо е тога
ва планирано в програмата?

Подобно е и с решението, което се отнася до запазването
на горите и земеделските кул
тури.
На>л-лосле в тази година
скупщината ще разисква и за
проблема на развитето на сел
скостопанокото производство
и изкупването на производст
вените излишеци от него.
в програмата също прави
впечатление, че има въпроси
по които са взети решения още преди две и повече години. Означава ли това, че всяка година по някои въпрос
трябва да се взима решение,
ако същото не се провежда?
Такъв е случая с решението
прибавяне
за задължително
на водомери, зарад икономия
на водата в града. Това решение бе взето преди три годи«й. Значи, върху него отново'
трябва да ое разисква, само
поради това, че не е провсдено. Подобно е и с решението къде и как в града може
да се отглежда д.обитък.
Положението е, че най-сетне на сесиите на общинската
скупщина ще се разисква за
градоустройствения план, чиито опущения са очебиещи.
Той не само че ще се допълни за изграждането на нови
квартали, но ведно ще се корегира според
изискванията
на гражданите.
Почти редовно скупщината
ще обсъжда някои належащи
въпроси на стопанските орга
низации, Тя ще се заложи за
подобряване на кадровата им
структура посредством заемането на нови квалифицирани
кадри. Ще се настоява в мини
те „Подвирове“ и „Благодат“
да се заема и селска работна
ръка.
Би трябвало на някоя от се
сиите да се разгледа и това,
колко решения са проведени
и защо някои не са. По такъв
начин взетата програма за ра
бота ще бъде много по-дело
ва и по-конкретна.
В. В.

След IX конгрес на СЮК

СМПРШЕИЕ ШИ I ДЕЙСТВИЕ
Политическата акция за осъ
ществяване решенията на IX
конгрес на СЮК създаде извънредно благоприятна обета
невка, в която челно място
заема широко проявената готовност на комунистите и на
самоуправителните структури
на обществото да се ангажират за осъществяване решени
ята на Конгреса и да изпълпят надеждите, които той откри, във връзка с разрешаването на редица актуални про
блеми за по-нататъшното раз
витие на социалистическите об
ществени отношения. Изразя-.
вайки искането за разширява
не на материалната база на
самоуправлението и за последователно провеждане на реформата, конгресът нанесе ре
шителен удар на затварянето
в себ® си и на всички тенденции към запознаване на бюро
кратическия монопол, под който и да е вид.
УБЕЖДЕНИЕ
Същевременно все повече
съзрява убеждението и укрен
ват силите, които върху него
основават акцията си, че е нео
бходима — по-ускорена инте
грация на обществото върху
самоуправителни основи.
Докелкото реформата по-по
следователно се осъществява,
стига се до все по-големи пре

групировки на силите във вси
чки слоеве, а на самоуправителния код на развитие на об
ществото все по-очебиещо се
противопоставят групи и отделни лица, които искат да за
държат старите
отношения.
Счорократическия монопол и
заетите позиции в обществото
Като опозиция на самоуправлението, тези сили се. опитват
да парализират акцията на
Съюза на комунистите,
В това разпределение на си
лите в обществото трябва да
се търси мястото за акция на
Съюза на комунистите за про
веждане решенията на Копгреса. От особено значение се
га е да не се позволи нова ди
скусия по въпроси, които пре
ди и на конгреса бяха уяснени и по които бяха заети не
ни становища. Връщането към
тези въпроси би могло да забави осъществяването на конгресиите решения и да нане
се сериозни политически ще
ти на Съюза на комунистите
и на нашето самоуправително
развитие.
ПЛАТФОРМА
Нашата цел е да се изгражда отговорна демокрация и
самоуправително общество, ко
ето има опора върху по-ефи
касна власт и което е способ
но да се противопостави на

враговете на социалистическа
та демокрация. В това трябва
да се вижда функцията и ха
рактера на съвременната дър
жава в сегашната фаза на ра
звитие на самоуправлението и
на развитието на представите
лните тела и органите на уп
равлението в инструмент на
самоуправителното общество
и на стопанството, организи
рано върху самоуправителни
отношения.
Без излюзии, че са намере
ни необходимите рещения за
всички въпроси на обществе
но-политическите окотения.
Съюзът на комунистите тря
бва да се бори против консер
вативните тенденции; като съ
щевременно заздравява соб
ствената си идейно-политическа платформа, и не бива да
отстъпва пред силите, които
са против политиката и проме
ните, насочени към обществе
ния прогрес. Всичко това изи
сква изостряне на политичес
ките сетива на Съюза на ко
мунистите, анализиране на фо
рмите и тактическа борба на
противническите сили при по
следователно насочване на об
ществената акция към изгра
ждане на яови отношения и
разрешаване на актуалните
проблеми на обществото.
С. А.
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Международна сцена

60.000 американци които казват

»Не искаме но виетнамското бойно подео
Видният публицист и дългогодишен лейбъритски пред — Джонсън, Мора и Самас
ставител в британската Долна камара Фенер Брокуей, който
спада между големите противници на американското вою- станаха известни като „тройка
ване във Виетнам, а написал за весгагш „Трибюн" статия в от Порт Худ“. (Не ми е извекоято отразява .развитието на съпротивата в самите Съеди стно, а бих искал да знам, ка
нени щати. Препечатваме статията в съкращения.
кво се е случило по-късно с
Това, че 60.000 американци души са арестувани. защото тях).
са отказали да се борят във отказали да бъдат войници, а
В самите военни сили съще
Виетнам, е факт, който в ис- преценява се че в чужбина
ствуват
две учения: едно, которичеоко отношение спада има около 15.000 бежанци.
ето говори в полза на дезер
между най-значителните в тоПобудите на тези дезертьо
ва наше време.
ри не винаги са политически. тьорството и друго, което се
През март Сенатският коми На тях са непоносими военни застъпва за оставане във войтет за военна служба бе осве- ят живот в воюване, някои се ската и за водене на пропага
домен. че във въоръжените
страхуват, а някои дезертират
сили е имало 53,357 дезертьо защото не виждат оправдание »да.
ри, цифра съотвествуваща на за тази война.
Съществуват много инфортри и половина дивизии.
мативни афиши, които се боНо
съществува
и
здраво
по
Темпът на дезертьорството литическо ядро.
рят против во»йната.
е следният: шестима всеки
Това
започна
през
1966
го
Вътрешната опозиция в сачас.
дина във военната база Порт мите въоръжени сили
В Америка повече от 1.ооо Худ — и пионерите в този акт
с подкрепата на политически съз-

Стршпща 4

нателните дезертьори и про
тивници на регрутирането е
образувала „Уния на америка
нските войници на
служба
чиито лозунг е: „Американски войници — обединявайте
се, защото няма какво да за
губите, освен белезите на ръкава“.
Голям пример на храброст
на движението против войната вътре в американската вой
ска беше тяхното участие във
виетнамските маршове и Де
монстрации в Америка. Мнози
на в колоното бяха облечеяц
в ОВО|Ите униформи. Особено
трябва да се изтъкне решени
ето на 43 войници в Порт Худ
които отказаха да
изпълнят
заповедта да участвуват в известното потушаване на' вълнеяията в Чикаго, в демонстрациите по време на миналогодишката
национална конвенция на Демохратичес ка па

Клисура

ЧЕСТВУВАНЕ
ДЕНЯ НА
ВЪСТАНИЕТО
Т р адиционното чествуване
Деня на въстанието в Сърбия
и тази година бе проведено в
клисуроки район. На събора
на населението от района 8
Стрезимировци бяха
дошли
множество младежи и възра
стни хора, както и работници
и служещи от близките градо
ве.
Граничарите и младежите от
Стрезимировци играха футбо
лен мач, а възрастните наме
риха възможност да си попри
казват и да се повеселят при
чаша ракия и хубави мезета,
за което се бяха постарали зе
меделската кооперация и ча
стните гостилничари от селата. До вечерта се извиваха
кръшни хора.

М. В.
БРАТСТВО * 18 ЮЛИ 1*»

Въпроси на редакцията

Фоторепортаж от
свиждането при „Славче“

ЗАЩО ПОСКЪПВА МЕСОТО?
Как ще «и обясните реше
нието на Общинската скупщи
на в Димитровград за увелича
ване на цените на меоото на
дребно?

На той въпрос ни отговори
агрономът Йордан Маринкоз,
инолектор по земеделието
и
горите:

Опакото на въпроса

Решение по всяка цена
Поради слабото им материа
лно положение данъкоплатци
те от Босилеградската комуна
все по-трудно и по-нередовно
плащат данъка си. Това се ви
жда и по евиденцията на об
щинската данъчна служба
през първото полугодие тази
година.
Как най-успешно да се съби
ра данъка е въпрос, на ко>йто
вече години наред компетен
тните от общината търсят от
говор. Главно поради посоче
ната причина опитите в това
направление остават безуспе-)
шни. Такъв е случая и с пос
ледната акция на данъчната
служба.
За да се събира данъка, об
щината е забранила на земе
делските кооперации и търго
вското предприятие да запла
щат изкупления добитък и
траверси на онези хора, кои
то закъсняват със заплащане
то на данъка си. Вместо това
тези пари трябва да се преда
ват на общината.
Тъй като резултатите са изо
станали, изпъква въпроса да
ли едно такова решение е оп
равдано. Болшинството данъ
коплатци наистина се намират
в трудно положение. Но това
не означава, че те не искат да
си 'заплатят данъка, Напротив това им е една от глав

ните грижи. Обикновено тези
свои обществени дължности
те изпълняват във второто по
лугодие на годината. До тога
ва те- успяват посредством се
зонните строителни работи и
с продажба на някои земедел
ски стоки да осъществят зна
чителни приходи.
В случая са направени две
грешки. Първо кооперациите
тези средства не са предавали на общината ■ в името на
данъкоплатците. Второ общи
ната продължава да слага лиданък,
хва на незаллатения
Вместо всичко това земеделци
те нито получават пари за сво
ите продадени стоки, нито са
пак заплатили данъка.
В данъчната служба това
вече виждат, но е необходимо
и да премахнат тоя „метод“
за събиране на данък.
В. В.

— Общинската скупщина се
принуди да вземе тази мерка.
Иначе Димитровград щеше да
остане без меоо. Нито една
организация, която се занима
ва с доставки на този продукт
на вътрешния пазар не би при
ела да снабдява с месо град
при условията на низки (ста
рите) цени, а при високи из
купни цени от земеделските
производители. В такъв слу
чай загубите бояха били неми
нуемм. Иначе високите изку
пни цени си се наложиха са
ми, защото търсенето е по-го
лямо от предлагането. Мина-)
лата година, даже и до преди
известно време, изкупните це
ни бяха много низки. После
дицата от това беше намаля7
ването на добитъка. Сега изведнаж месото се търси мно
го и затова изкупните цени се
покачиха. Това е положение^
то в цяла страна и Димитров
град не е изключен. Затова и
ОС Димитровград прави тази
интервенция за повишаването
цените на меоото.
Искам да кажа, че покачването на цените на селскосто
панската продукция, специал-|
но на животновъдството, има
голямо значение за земедел
ския производител.
Новите
цени за добитъка са изгодни
за животновъдите, защото го
насърчават към
по-съвреме
нни мерки и методи за подо
бряване на животновъдството.
Прочее сега се плаща и сме
тката за миналогодишните це
ни, които сериозно угрозиха
животновъдството в общината.
М. Б.

*
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Културно-забавната програма, която беше на завидно
качествено равнище привлече вниманието на десетици хиля
ди присъствуващи. Непрекъснато три часа на украсената ес
трада се сменяваха изпълнители на фолклор, танцови и за
бавни песни.
Тоя път с комплектна програма участвуваха самодей
ният колектив „КУД Абрашевич" от Лесковец и ансамбълът за народни песни и хора при Окръжния съвет в Кю
стендил.

§1 §е
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Отглеждане на горските
култури през лятото
Отглеждането на новозалесените горски култури е ор
ганизирана акция, която има за цел да се произведе въз
можно най-бързо качествено дърво.
Отглеждането се дели на етапи: окопавапе, плевене и
прашене. Най-голям неприятел на младите култури е буре
на. Всъщност това е буйна трева, папрат, шипки, тръни,
храсталаци и др. Бурена буйно расте и взема водата и мине
ралните вещества на новозалесените култури. В съфо време
•
ги унищожава механически.
Като мерка за остраняването на тези плевели е окопаваието и плевенето.
Дръвчетата се окопават на дълбочина от 5—10 см.
При това се държи сметка да се не повредят. Заради това
се копае на разстояние от 10—15 см. от тях. На неокопаното
място тревата се унищожава. Окопания кръг около фидан I
ката трябва да има широчина от 50—70 см. Най-добре е око
паваното да се проведе през юни или юли.
Плевенето трябва да се провежда всякъде къдсто има
много бурен. А такива има най-много на площи, които по
рано са били целини, покрити с папрат и други растения.
За да се освободи фиданката от плевели, с помощта на сърп и
специални градинарски ножици се отстранява бурена. Пле
венето се провежда повече пъти .в годината все докато но* возасадените култури не достигнат такава височина, на коя
то бурена нс може да действува.
Окопаваното и плевенето има за цел да се унищо
жи бурена, а прашенето да обогати земята около фиданка
та. Последното се провежда с малка кирка, с която се дреб
ни земята, за да се премахнат пукнатините и по такъв на
чин се консервира влагата, необходима на растението при :
засушаване.
;
Тези акции се прилагат в залесените площи в Босилеградско. В течение на тази година гораните са окопали и
опленили 42 ха площ. Обаче това все още не е достатъчно.
Стоян Евтимов

' *
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КАКЪВ ХЛЯБ ЯДЕМ?
В Димитровград неотдавна
бе открита частна хлебопекар
ница и новите хлебопекари си
стекоха доста мющерии. Въпросът около частна хлебопе
я

;':Я
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По следите на отборническите въпроси

Съвети
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Свиждането на югославско-българската граница при
„Славче" в Босилеградско мина тази година подобно на мно
го предишни.
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V
карница бе поставен и на по|;
следното заседание на общин''ч V:
ската скупщина. Един отбор*
•V
ник, иначе директор на пред
.
к
приятието „Услуга“, поиска от
говор от председателя — как
ви са данъците на тази хлебо
пекарница. Отговор ще полу
• .
чи на следващото заседание
на общинската скупщина.
I
Заинтересувахме се по въ
[Г2
к
проса при компетентните в об | !
щината. Навсякъде получих
ме отговор, че частниците из
Болшинство хора на срещата при „Славче" дойдоха
пълнили всички условия СПО;
поради търговия. Магаз1шите с грамофонни плочи и шокоред изискванията на инспек
цията, дори и повече. Също
лади от югославската страна бяха много бързо изпразнетака съществува
поетояннен
ни. Пред българския магазин на сувенири тълпяха се също
контрол върху производството)
много хора.
и според това се определя да
нъка на същите. Значи рабо
Обаче и тоя път имаше спекули, защото нямаше орга
тата не е там, че частниците
низирана продажба на всички стоки.
са взели половината проиапод
ство на градската хлебопекар
ница, която както се казва е
напълно модернизирана.
Ра
ботата е на друга страна, в опита за давлснис на частници
тс, и в забравянето на конку
ренцията, която трябва да ле
жи в качеството па производството, а нс в натиска.
Във връзка с това ди напо
мним за един момент. Касае се
за новото становище на ССРГ1
по частния труд. Там се каз
ва, че обществото може да рс
гулира само чрез данъчна си
стема дохода от частния труд.
Значи според Закопа частния
труд трябва да се стимулира,
а същевременно да ое изклю
чи експлоатацията на хората.
Аюо частниците в хлебопекар
ницата в Димитровград изпъл
нягоат всички условия, защо
По цялото съборищс бяха направени богати трапези.
тогава тревога. Нека хлебопе
карите от „Услуга" се борят
Роднюш и приятели развързваха торбите с печени прасета
за потребители по друг начин,
и агнета. Бутилки с бира пепрскъсиато со донасяха и 110който е приет у нас.
пълняваха менюто.

рь
Щ 11Й11

Б.

Текст и снимки: В. Велинов
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ПАРАЛОВСКИ
ГРИЖИ И НАДЕЖДИ

Тихо е през тези юлски дни
в Паралово. Тишината се е
простряла по ридищата и ни
вите, чисто жито вятъра леки
чко люлее.
Само в ливадите е шумно,
Падат откос след откос, хората се надпреварват с лошото
лятно време.
В цъфналата край пътя ливада старец с подвит гърб и
скулести ръце чевърсто дър
жи и движи косата. Само на
моменти спира, отрива си по
тта от челото, изважда от по
яса острилото и лекичко мина
ва по острието на косата.
— Трябва да знаеш как да
остриш косата. Тъпа ли — и
най-силен да си, щс паднеш
на втория откос — казва той.
По нагорнището пак осамоте
ни косачи.
На селския мегдан, окръжен със стари и рядко с по
някоя нова къща надничат

'ста изградена отдавна, Дали
няма да рухне дсжато се в
‘нея «е сложат необходимите
машини — запитват се лараловчани.
По криволичещия път към
планината всеки час се м_дрка
трактор. Далече, от горе под
планината то'й -прекарва после
дните параловски буки. Хората
Не държат много сметка за
тях. Въпрос е дали и могат.

чорлави детски глави. Агнета
минаха по тесния път и диг
наха облак прах. Малко черно кученце се опитваше да
прегризе ч синджира и да ги
настигне ...
Около се протягат ливади,
Но откосите са пак „тънки“.
Само когато има достатъчно
валежи, тревата достига до ко
лене.
Паралово няма достатъчно

Щ

ш:1лнаям
ОТ КАКВО СЕ
НУЖДАЕ БОСИ
ЛЕГРАД?
Борис Николов, пощенски
работник:
— Водоонадбяването е найострият проб
лем на града.
Тоя въпрос не'
търпи отсроч
ване, защото
към 50 семей
ства в обществените жили
щни сгради и много други въ
обще нямат вода. Предлагам
за решаването на тоя въпрос
да се въведе самооблагане в
пари и с тези средства да се
прибави достатъчно вода.
И снадбяването не е задово
ляващо. Това специално важи
за зарзаватчийниците, които
само на моменти имат онова,
което е необходимо на хората.

к к "к

Драган Тодоров, милицио-,
нер — стажант: — Поради не1
решени въпро*
си в доста тру
дно положение
изпадат мла
дежите, а особе
$
но онези, кои
Щ V; т п
то не са радом
от Босилеград.
Например в града няма орга
низпрано обществено хранене
и др.
Би трябвало да се построи
и бензиностанция, за която се
говори дълго време.
* ч- *
Рада Младенова, домакиня:
— Снадбяване
то не е решено
добре. Това ние
домакинките
най-добро
го
знаем.
В града недостигат услужи и
работилници, необходими на
всеки го. Така например все
още няма дамска шивална, спе
циализирани търговски мага
зини и др.
Чувствува се нужда и от пб
организиран живот на жени
те. Би трябвало по-често да
се устройват семинари и кур
совс от различни области.
В. В.

ЙЙ&:
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Изглед от Паралово
вода. Само няколко изворчета са за всичко. Но ето, тук с
водоснабдяването върви много по-бавно за разлика от дру
гаде. Може би заради това, чс
вниманието на хората е все
още към започнатата предишест години електрификация.
То, че тя не приключи разочарова населението. Вложено
е много работа, усилия и сре
дства, а газеничетата и тъм
ните сокачета пак са останали.
Щората разправят, че те не
били виновни за тази бсзуспе
шност. — Вече сме безсилни
— казват те. Поставихме едни
стълбове, а сега ни казват, че
били неподходящи. За „импре
тираните“ нямаме пари. И об
щината си мълчи. Тя много
ни обеща, а малко даде. Че
това не е ли и неин неуспех?
Горе на ридището стои осамотена. сградата на трафопо-

Данъка трябва да се плати, а
земеделците друг избор НЯ;
мат: правят траверси и ги про
дават. А данъка е тук наист-ина голям. Почти няма семейство, което годишно да не пла
ща по-малко от 1.000 динара,
Нр повече са онези, които заплащат по две и повече хиляди динара,
— Земята ни е преценена
като особено качествена —
казват параловчани. И то за
що? Поради десетина години,
когато се провеждало премер
нането на земята параловчани
разсърдили мерджията: не го
викали по домовете и не му
.правили гощавки. А когато си
търгнал, той казал, че ще го
запомнят. Така и станало ...
Параловчани се надяват, че
няма дълго да чакат да се попра-ви злобната човешка гре-шка-

Дали низкото кръвно
налягане е болест
Кръвното налягане на човека се мени не само през
деня, но се приспособява към всяко напрежение. Значи, от
личителна черта на кръвното налягане е променливостта.
За валидно се счита кръвното, измерено при абсолю
тно спокойство. Меренето става в седящо или в легнало по
ложение. При здрав човек кръвното налягане постоянно се
мени през деня — увеличава се при физическо или душев
но напрежение, а в моменти на почивка — спада! Това при
способяване обаче може да бъде недостатъчно и да създа
ва затруднения. Ако налягането тогава силно спадне, гово
ри се за хипотензия (низко кръвно налягане).
Днес в здравните заведения все по-често се срещат хо
ра, особено ясени, които се оплакват от: безпричинна умора,
главоболое, главозамайзане при промяна на положението.
Тяхната трудоспособност е силно намалена. Подложени са на
постоянна опасност при рязка премяна на положението на
тялото да получат главозамайване и да се повредят.
Низкото кръвно налягане може да бъде наследствено
(или получено в течение на живота следствие иа тежка бо
лест), резултат от взимане на опиуми или на конфликтна об
становка в семейството или на работното място. Значи, не
става дума за никаква болест, но за моментално състояние
на организма!
Човек с низко кръвно налягане идва при лекаря с на
дежда, че ще бъде излекуван. Разбира се лекарят това не
молсе да постигне. С лекарства кръвното налягане в кръво
носните съдове може временно да се повиши, но само докато трае тяхното действие.
Най-добра терапия е физическата рекреация. Лица,
които страдат от низко кръвно налягане трябва да упраж
няват гимнастика на свеж въздух. Физическото напражение
стимулира кръвообръщението и жлездите към по-добра ра
бота, както и оксидацията на хранителните материи. Твър
де полезно е всекидневното миене с хладка вода.
Д-р Й. В.

Случайност или злонамереност?
Автобусът на предприятие- та. Когато излязъл, видял авто „Ниш-експрес“, който пре- тобуса в реката. Комисията е
возва пътници от Ниш за Зво установила, че автобусът е
нци, на 10 юли вечерта по нео бил оставен в скорост и на ра
бясними причини е слетял в вно място. Чудно е как е изкоритото на Блатъшница в вървял назад около 30 м и
Звонци. Шофьорът оставил ав се обърнал в реката,
тобуса близо до реката и оти
шъл на вечеря в гостилницаЙ. Александров

СЪОБЩЕНИЕ
В следващия брой
поместваме интересно четиво
за летящите дискове.

в. в.
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СТАРИ СМЕТКИ
В решението на Общинскае от- и запита:.
белязано, че те се искат за
— Хубаво другари, нека е
1969 година!
от 196 година, но дали
Искането на такива стари ди или след Христа? от пре-

ЗАЩО НЕ СЕ РАЗБИРАТ?
Отборниците Димитър Ма- „икономически“, а Величков
зиа.ва^еТо^сотГна^^ '*“* "матем™ски" език.
щниска скупщина по въпроса :„^1аК®а се на ДРУг°то засеза поскъпване на Месото тпуДа г°ворят както и оста
дио се разбираха: Защо?
“а™ °тб°Рници, за да се
Затова, че Манев говор,, на
.“Ж™ "

ВИЛИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ
.•

. ... - .•. л .
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Тези дни една.кооперативна та карат толкова вили?
продавница откара нови три— Е толкова учители замирожнй вили."
наха на село?
отговори
— Кой ли ще работи с тях, Друг.
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Неотдавна Общинската скупщина предприе мерки за
разкрасяването на
тптигет.» -ч
града’ Беше изпратено предложение и до

™ ВД \ЗГ ШЯ-

иенътпа -ня г™-. В ^тюлитровтращ. Той е най-неуреденият в
да гоРнаппак^ г3, макар че кооперацията има възможност
ралата т РГр п Същинска градина. Имаше предложения оттова в остава лГ’3®6 и пл°Щта да се озелени, но всичко
Какго гр чака "По-благоприятни“ времена,
стълбове
!-яЖДа на нашата снимка, някои бетонна
растът бурени и
оградатз е Разкъсана, а по двора
Б. Н.
Сн. Ст. Алексич
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Събрание на местния студентски клуб в Димитровград

МИСЛИ НА ВЕЛИКИТЕ

СТУДЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ
В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
Около 40 студенти от Дими
тровградска община,
които
следват предимно в Белград,
Ниш и Скопие, проведоха на
11 юли т.г. годишно събрание
па местния студентски клуб.
На събранието гирисъс.твуваха
председателят на Общинското
събрание Димитър
Славов,
председателят «а общинската
конференция на Съюза на мла
дежта, Иван Дончев и началникът на обществените служ
би при ОС Райко Зарков.
Събранието уточни сегашни
те и бъдещите задачи на клу
ба, избра нов управителен и
контролен отбор и за
пръв
път комисия за материално
то положение на
студентите
от общината.
И в доклада за работата на
клуба, и в разискванията за
предстоящите задачи домини
раха три основни проблема:
идейно-политическата работа
на студентите като членове на
Съюза на младежта на общи
нската организация,- култур
но-забавният и спортен живот
в града и на село и някои въ
проси, отнасящи до материал
нота положение на студенти
те от общината.
За резултатите от досегаш
ната работа на клуба най-до
бре говори констатацията на
един диюкутант, който
каза,'
че пасивността е голяма, а
проблемите за разрешаване
са много. Причините за това
не са само в липсата на по-;
мещения за клуб, игрища, чи
талища, зали — с една дума
в материалната сфера, колкото в неактишността на всички
фактори в общината да се по
беди стихията, да се сдружат
силите и да се пристъпи към
една градивна творческа рабо
та за превъзмогване на досе
гашните слабости.
В разискванията за идеоло
работа.
гическо-политическа
културно-забавния и спортен
живот, за проблемите на след
ването и материалното поло
жение на студентите и на мла
дите, членовете на клуба из
тъкнаха, че наболелите проб
леми трябва да се решават в
духа на солидарност, разбира
телство и в духа на самоупра
влението, като основни върху
всички
които се интегрират
саобществено-политически,
моуправителни и институционални сили в комуната. За да
може работническата, селска
та и учащата се младеж да
стане организиран носител на
прогресивното, тя трябва да
се включи в механизма на ко
муната като действителна иде
йно-лолитичеока сила. В този
смисъл дооета не са направе
ни почти никакви усилия, така че м-есптгият студентски
клуб повече беше пасивен на
блюдател, отколкото актьор и
■носител на събития, преди вси
среда.
чко в собствената си
Тогава не е чудно, бе изтък
нато на събранието, че млади
те малко са осведомени за жи
вота в комуната, недостатъч7
но включени в самоуправител
ния механизъм, предоставени
на улицата и като такива чс?
сто са носители на нездрави
явления и в града, и на село.
Най-основното е, че те нямат
Когато
къде да се събират,
трябва да се договорят за ня
каква акция, те това правят д
кръчмите, а за по-сфикасии
акции трудно може да се го
вори, когато им липсват найосиокни материални средства.

Разискванията обаче пока
заха, че много проблеми са
Еъзмикнали защото не е имд
ло договори и защото клубът
не се е включил в-ь ввсички
процеси в общината. Наприт
мер не съществуват никакви
препятствия студенти да се за
познаят с работата на самоуправителните органи и Скугацината, както и с
всички
проблеми в общината В рази
скванията бе изтъкната необ-

„Благата" критика не насърчава дарбите, напротив,
насърчава бездарностите и наместо сериозно отношение
към литературното творчество, създава литературно фанфаронство.
(Димитър Благоев)

Събранието взе решение ве
даага да ое пристъпи към ор
ганизиране на танцови и под
брани програми, да се осъще
стви сътрудничество с работ
ническата и селска
младеж)
да се организират спортни съ
стезания, да се направят под
готовки за студентските игри
и т.н. Също така заключи, но
воизбраният отбор да напра
ви договор в Общинската ску
гацмна за осъществяване на

Идеята създава герои — интересът създава хитреци.
(СТ. Михайловски)
— Как ще привлечем виимапието на публиката?
— Като облечем кожуха си наопаки.
(СТ. Михайловски)
-'V

Самокритиката е кръстница на художествените рожби
— некръстените от нея са незаконородени.
(Пенчо П. Славейков)
Личните чувства имат право на съществуване в лите
ратурата само ако те са толкова лични, че читателите да ги
признаят за свои.
(Пенчо П. Славейков)
Раболепието не е по-малко зло от робството.
(СТ. Михайловски)
Постоянното ръководство от вървежа на обществените
работи е хиляди пъти по-полезно, отколкото глупавото са
модоволство даже и от най-доброто управление.
(Димитър Благоев)

Договор на студентите
ходимостта от такова сътруд-,
ничеството, особено когато сс
касае за проблемите на ло-на
татъшната афирмация на мла
дите.
От друга страна -студентите
критикуват културно-забавниц
и спортен живот. За тяхното
връщане в своята среда поч
ти никой не се интересува и
те са принудени сами да съз
дават условия и да организи
рат разни програми. А за та
кава дейност няма материал
ни средства. Миналата година
на студентските игри в Княжезац, вместо студентите, от
Димитровград бяха изпратени
ученици от гимназията, кои-;
то участвуваха в състезанията
неофициално. В форумите на
спортните дружества се намиг
рат възрастни хора, които не
са в състояние да организи
рат по-интензивен спортен жи
вот. Това е една от причини
те, че ония спортове, в които
постигаха
димитровградчани
добри резултати просто изчез
наха.
Събранието разгледа и начии а на стипемдиране и кре:
дитираа-ге. За да -сс отстраотят
]гепра.вилноститс в тази об
ласт, бе предложено да се об
разува комисия за материал-;
II ото положение на студентитс при клуба, която в договор
с органите на самоуправлени
ето в трудовите организации
и е общинската скупщина би
доприпсена стипендии и кредити да се дават на ония, кои то добре учат, а нямат мате
риални сродства, Бс изтъкна-,
то, чс досегашните опити поч
казват, чс стипендии получа-1
ват главно ония, чиито семейства имат добри приходи.
Н сдо разум ени ята ОКОЛО ТОва дали следващата година ЩЧ
бъдат преустановени кредити
тс, отстрани Райко Зарков, кр
чс
йто запозна студентите,
Общинската скупщина е вне?
ела в Републиканския фонд за
на студентите
кредитиране
36.345 динара и чс 58 студен
ти тази година са получавали

кредити.

планираните акции. Общин
ската скупщина ще окаже,
според възможностите си, ма
териална помощ.
В новия управителен отбор
бяха избрани: Милка Попова,
Свободаи Гюров, Николайчо
Соколов, Свободан
Кръстич,
Любинка Златанова, Донка Ми
цева и Овободан Алекеич, а в
контролния отбор — Никола
Стоянов, Елена Милева м Те-;
менужка Костова.
М. Бакжч

Ч.!

Селяните се оплакват, че пъти диетите, които заловят, а об
щата лошо се поддържали. щината плаща всеки ден, пре
каран от контрабандистите а
На едно събрание било каза затвора, и годишно й се събе
но и следното:
рат към 50.000 динара разхо
— Имаме ликьори, които ди. Митницата продава зало
вените контрабанди стоки къси спят на работното място.
дето си иска, а на общината
Хей, човек, по-тихо.
Ще
не дава нищо. И докато в об
събудиш ликьорите.
щината хората протестират за
рад ненужните разходи, мит
*
ничарите се усмихват.
Всичко см върви постарому
А какво друго могат?
— митническите предават на
М. Б.
Вътрешния отдел контрабан

' '■ V ' -

.
-

V
»

'

'
■’

'

”

-

'

,

, * : «. . . . че*
,
■>: >Г

Й /Л-ЧА—-' V:

|

'

-

■

.

.

< ..... :
•

:■

....
.

.

..-V

• . ' -А'
.V.!-

Йр;
- . .; .

А

. А

АЗ*Я»:

•*;
■е

:I

ЧЙ*

■

I

■у

Ш!

й
11

I ч»

г'

. Г', '
*.

Iг

■V

ч-г
■

**•

ь;,-

На десния бряг на Дунава, край Нови сад, се памира Пстроварадинската крепост, на
речена още по време на турските набези към тези краища „Дунавският Гибралтар”.
Според легендите и преданията тук имало крепост още през тридесетте години преди новата ера. Иначе днешната крепост е строена значително по-късно, да спре турските
нашествия.
Днес крепостта е превърната в чудесна туристическа атракция.
Часовниковата кула обаче е иай-лесио забележима от посетителите. А всеки жител на
Нови сад ще ви каже, че големият часовник на кулата показва ТОЧНО ВРЕМЕ още от

1702 година.
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Със спелеолозйте на Д-р Йован Петрович

*:

нДАНЧУЛОВИЦАи-ПЕЩЕРЕН ШЕДЬОВЪР
вестните не мсхгл да направя
сравнение.
По такъв начин, благодаре
ние усилията на доктор Пет
ровия още една неизвестна и
най-опитните мла- безимена пещера става достъ
След като в събота ое запо- Димитров — омелчата, ученик — един от
I
на всички нае.
З&ЛЯБГ «
"ХЯЯ
се про пна
Още възбудата и доволство
то на свидетелите на това съ
тр и новосашски опелеолози — към езерото. , За съжаление.
Стълбите и въжетата
у
отноХ^Гбодри - в неде установява се, че без разкър- веряват още ведааж. Профе- битие не бяха стигнали, когато от Попова дупка пристигля 6 т м — започнаха атака тване и разширяване на дуп- сорът поправя възлите.
'
тайните на петерлаш- ката спускането до водата не стливо, Шильо! Професорът на още една приятна вест, ко
Нито е възм^шо.
превзима пълна команда и не
ято всички с радост споделистуденото утро нито сълзлиСледователно и тоя ден под дава на ррисъствуващите ни,
УД облади Можеха да осуе- земното езеро успя да запази то да шепнат. Напрегнато сле хме. Забравихме наближававите
си.
ди мъките и пъшкането на
щите се поройни облаци
тят намеренията на храбреци тайната
по пронизвани от мълнии и гър
Докато
втората
група
без
спускащия
се,
чиято
каска
те.
в мрачевината.
Пред грандиозния вход на спънки и особени впечатле- тъва
— Пристигнах!, Отвесно се мотевици приближаващи се от
вече популярната Попова дуп ния успя да изпълни задачата
Видлич, когато куриер ни.оба
ди, че младежите в Попова ду
пка успяли да се доберат до»
подземната вода. По увиснала
стълба спуонали се до повър
хността на водата — стеснена
в подземен каньон. Този про
лом широк около два метра
отивал към югоизток и пра
В глъбините на пещерата
вел остър завой, какво е зад
Вй" I
завоя момчетата не могли да
В следващия брой: — Исти
узнаят без гумена лодка. Во
на
и легенди за Джамънска
дата била мътна и дълбока оП ро екто-идеята
пропаст,
коло 20 метра!
на Др. Й. Петрович: за уреж
Две големи и спектакуляр- дане на петърлашките пеще
,Угу •
ни открития направиха спелео ри. — Сърдечно зботуване със
лозите в понеделник: откриха спелеолозйте.
Сп. С
новата пещера Данчуловица и
се спуснаха до водния басейн
в Попова дупка. За следващ
път ще остане да открият съ
щинските димензии на подзе
мните канали и евентуално е1
зерото, може би наподобява
щи каналите на Венеция. Бъ
деща задача ще бъде и да се
проследят живите течения на
Петърлашаш! живо се интере суват за изследванията
потъващия поток, които и за
напред
но до кога — ще
ка професор Петрович спря си, трета група, предвождана спусках около 10 метра. Към бъдат още тайна.
своите младежи и ш раздели от професор беше затрудне- изток се показва канал, отвър
на три групи:
на. Тя откри в почвата една звам въжето и отивам да раПървата група, предвожда- твърде интересна, но . много зузная
съобхцава
Младе
на от Перо Кютко отиде да тясна многообещаваща цепна жът.
. разузнае голямата зала на По тина край една пътечка в бли
— Можеш ли 'самичък. Шипова дупка със задача да ра- зает до карстовата депресия льо, вика професорът. Мозбере как може да се стигне '„Данчуловица“. И тук проник жеш] Добре, щастливо и внидо подземното езеро, ако дей ване във вътрешността не бе млвай!
ствително съществува. Втора- възможно без разкъртване на
С нетърпение изчакваме ка
та група с Мишо и Бранка да скалите и очистване на теж- кво ще се случи псънататък.
направи обстойно изследване ките камънаци. По такав на- Какви ли опасности дебнат уна всичко, открито досега. Ос- чин случи се за утре ден спе- самотения омелчата в подзетаналите тръгнаха с него да леолозите да имат да решават мието? След десетина и повепроследят въртопите и цепна две големи същински трудо- че вечни минути чуваме стьпуклата е разперила ръцете и краката си
тините на самата повръхност. ви задачи — къртене на ока- ки и шушкане и възхитен ед
Сборен пункт на всички гру- лите.
същинска птица. Като птица е лйтнавам долавящ се глас:
пи бе на същото място, на
На 7. VII, понеделник ни бе
Лл из ,СИНьото- самю дето не маха кряле, а
— Величествено, чика Йоплаче. Ангелинка не е виждала птица да хвър
обед, в 12,30 часа.
ше много трудно да се опре- во! Открили оме нова неповчи и да плаче, нито пък самолетът плаче кога
Придружихме се към първа делим към коя от групата да торимо красива пещера! Не
лети, макар че с бомбите си, разказват руши
та колона, която без да се ба- се причислим: дали към тази, мога да опиша колко е хуба
къщи градовете и убива.
ви потъна в мрачевината на която трябваше да се спусне ва. Не е голяма, но пленява.
мемливия вход на Попова ду- до езерото или тая, която ще Професорът външно остава
А куклата плаче. Плаче ли, не плаче ли —
Ангелина не може да види баш добре защото
пка.
дръзне да навлезе в двореца спокоен, но личи, че и той е
След няколко минути пъл- на Тартар при Данчуловица. възбуден, че се радва Усетът
слънцето се излива прашо отгоре, облива разпезене, катерене и скачане стиг- Понеже личеше, че Др. Петро- не то е излъгал. Спускат се
™ ое кукла, стича се по войнишкия нож
нахме в голямата зала, нявга вич очаква особен резултат още две момчета (единият от
надолу и боде очите на детето. Очиците се нашно лребивалище на нопозна при Данчуловица, уповавайки тях е пак Георги), а след това
рягат, детето се надига на пръсти: плаче, плати хора и цивилизации. Сека се на неговия инстинкт и зна- и доктор Петрович. На други
.плаче' боли Я, войнишките нои Веба, членове на групата, ние, останахме с него. Имах- не позволява. Спускането е
денонопИ
Не«Са се ,виждали с нея цяло
предложиха залата да наречем ме възможност да следим на- извънредно трудно, връщане„Куклата беше изчезнала п-^а ст
„зала на срещите . В нея се право, как работи доктор Пет- то още повече Опасности без
тЗ;, *°ийя беше Съгледал забравена върху
съсредоточават няколко гале- рович, когато изследва подзе- брой
лр
р. Я ^еш'е отнссъл нанякъде. Хитри люЕГКГ ^
- —Ч— « н» швиа ЙЙЗЬ,
т^^.а доое™< че Ганчо Божанов няма

_Венеция под земята. — Спускане с въже в неизвестността. — Още един смелчага от Петърлаш.
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(Кръстьо Луканов)

тите и сталагмиттите, за чиято
среща са нужни хиляди /години, когато се превръщат в
стълбове.
След внимателно обхождане
на страничните канали разузнавателите се отправят към
южния свод, където подът се
наклонява, а непроницаемата
тъмнина скрива мистерии. Мо
мчетата се осигуряват с въжета и слизат до долния етаж
с помощта на въжени стълт
би. Забавят се. Първият им
опит не е успешен. По-късно
им се придружава и Георги
СЕраннца 8

много ни помотаха по-скоро
да се размъкнат големите ка
мънци, задръстващи отвора,
Любопитството на всички ни
пората. Горещото слънце взи
маше данъка си — няколко
литра пот — но никой не обръщаше внимание на това. Ка
ква разлика от температурата, която преди ден измерихме в Попова дупка — само
12®С. Най-сетне отворът допуска да се промъкне човешко
тяло. Доктор Петрович изпра
ща Бартол до Попова дупка,
незабавно да повика Шильо

ва човешка нога не е сгьпвала!
— Толкова е богата с укра
шения, чисти и бели, че до
статъчно беше само нея ла
бяхме открили и
ни
да не бъде напоазен
л
р'
лашаки имат с какв° Да се го
РДеят- Чудесно, прекрасно. Не
толкова по димеязиите, колко
то поради разнообразието на
украшенията, тяхната динами
ка и композиция. Обиколил
съм много пещери по света.
но нито с една от на мен из-

ла ш,3 ПаРИ Даскупи на Дъщеря си хубава кукта'нТт^
бяха съобразили, че само ръкамп. 3
маиетор кундурджия като Маджара
измайстори кукла от кожа и мъниста
като жива. и бяха скроили нещо ... Ангелинка
.... м^’ТЪ1рси я’ вик? я, на име по воички тай“ ^ моли я да се покаже. И ето сега кукмяоГ061116 набучена на ножа на войника, раз' и
като птица. От очите й калят сълчмР™,!!ЗМ6шато слънце. Ангелинка гълта с ра
на устищ»СИ °Т усили,е да докосне куклата влажВ двора навлизат още войници — едни »
™
' ДРУ™ в зелено — всичките със странни
железни шапки на главите си и с пушки, и с ноп в^!а пушките. Ако всички войници дойдат
пушмите с ножовете си нагоре и на
мушкат куклата, коремът на куклата ще се °т»ори и кукла.^ ще умре. Верчето Михова ямаумряла кукла с разпран корем, от дупката
БРАТСТВО * 18 ЮЛИ I»*9

В Босилеградската гимназия

Успехът по-добър от
През изтеклата учебна годи
че е тоя ви- ви на оан101вните училища с пъ
на босилеградската гимназия ™уокпотш-ьрждава,
бил добър и че е изпъл- лна сериозност да работят и
„Иван Караиванов“ постигна
псД°е™ГПенГо^ГТгодРиСЗ
УопеГниТе циГзаТа^Тето им ^
по-чергите няколко годи- постните изпити.
ЛН1М училиша
ни. Отделно е. много пои приемните изпит.,
училища,
добър успехът на ученици
пегХГ
У
записване в гимназията
са
кандитсть-ували
119 ученика
те от първи клас. От 108 уче
В сравнение с предишните от които 73 са издържали при
ника в тоя клас повтарят са години много по-добър е ус- емни изпит по математика бъ
мо 19. На поправителен изпит пехът и на приемните изпити.
и сърбохърватски еса останали онези ученици, ко Това потвърждава оправдае- лгароки
зик. Между тях мнозина са
ито са от основните училища мостта на общинската образо- постигнали отличен успех по
дошли със съвсем слаба под вателна общност всяка година трите предмета^ Преди това е
готвеност по отделни предме да се провежда тестиране на било рядкост. Тоя' път найти. Такива най-много има по учениците, като успешен ме-, добър на приемния изпит е
математика и физика. За раз тод за проверка на същински бил Евтим Дшгов от горнолголика от преди диференциране те им знания. Това е действу батското основно училище.
то на успеха на учениците в вало на училищните колектиВ. в.
първи клас, дошли от различ,
ни основни училища, е все помалко. Тсява говори, че и в ос
нолните училища много по-се
риозно се работи за подобря
ване на обучението.
По мнението на директора
и на преподавателите от гим
назията учениците от първи
клас са по-дисциплинмрани и
Най-новите данни говорят, ни дела на югославски писате
по-заинтересувани за работа.
Във втори клас 54 ученика че през последните двадесет ли. От сърбохърватски и слозавършили класа, 39 са на по години в Македония са публи венсаси и от езиците на друправите лен изпит, а 17 повтар ку.вани 4.165 книги (заглавия) ги народности, са печатани ов над 16 милиона 427 хилядг! коло 800 преводи,
ят.
На практика тоЗастъпени са и световни изВ трети клас от 96 ученика екземпляра.
ва значи, че на всеки жител в вестни автори:
от френски.
само 34 са направо завърши Македония се падат по И ек- руски, английски, немски ц
ли.
земпляра. Днес в тази Репуб- други езици са преведени око
В гимназията твърдят, че лика съществуват няколко из ло 900 заглавия. Печатани са
тоя клас е показал най-слаб дателски предприятия, между и много книги на езици на на
успех. Най-много са онези, ко които са „Култура", „Кочо Ра- родностите: напримор на тур
ито са останали на поправите цин“ и „Просветно дело“. Ос- ски език са печатани 130 зален изпит. Само по математи- - повани са и други издателства главня а на албански около
ка има 31! Това говори, че те като „Миела", „Епоха“, „Нова 110 (без учебниците).
са съвсем неподготвени по Македония“, „Наша книга“
Миналата година в Македо
тоя предмет от преди. Защо- итн. С издателска дейност се ния са излизали и около 50
то още от първи клас те по занимават и разни научни ин списания. Освен на македон
казват най-слаб успех по този ституции, професионални сдру ски, списания излизат на тур
предмет.
жения, музеи и др.
ски и албански език.
Изтъква се, че най-голям
В четзърти клас с поправи-,
Иначе македонските издате
телите изпити в юни всички успех в издателската дейност лй най-голяма помощ получа
95 залисани ученика са успе- представлява печатането на ват от Фонда за издателска де
шно завършили класа. От 66 голям брой книги от югослав йност. Само за последните де
ученика, които са направо за ски автори: публикувани са сет години. Фондът им е от
вършили в майския изпитен 81^ заглавия на македонски пуснал 15 милиона 341.870 ди
срок 65 са успешно завърши писатели. Публикувани са на нара.
(Прес-сервис)
ли и зрелостния си изпит. То- македонски и много преведе-

шш

ВСЕ ПО-ГОЛЯМ ВЪЗХОД НА
МАКЕДОНСКАТА ИЗДАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

ла корема и се подаваше вехт памук и нищо по
вече.
Изпърво Ангелинка се зарадва много като
видя куклата си в ръцете на офицера. И ое за
тича да си я получи. Но офицерът повдигна
куклата и тогава я забоде на ножа на войника.
.Ангелинка подскакаше да я докосне, отмаляха
. ръцете и краката й да се повдига, идеше й до
рев, но войникът все издига нагоре пушката си
с куклата на ножа.
А офицерът се смее и внезапно пита:
_ Кажи ми, момиченце, кой ти даде кук
лата? ...
Нещо рязва въздух. Детето замръзва за миг
с протегнати нагре ръце.
Наблизо изкряка подгонена кокошка, гъски
засъскаха, деца се провикнаха някъде из овош
ките. Ангелинка не се сеща да свали ръцете си,
не ги усеща.
Кой е дал куклата! Чичо Маджар, разбира
се, той й е дал куклата, кой друг може дд на
прави с ръцете си жива кукла. Чичо Маджар с
майстор на куклата... Очите на детето замижават от слънцето. И кукла, и слънце се омесват
в горящо кълбо — аветло и голямо, с безброи
златни и сребърни нишки, и сред тях Ангелинка
сякаш вижда чичо Маджар как седи на техния
таван пуши лют тютюн и постоянно маха с ръ
ка във въздуха, та разбива пушека, за да излиза
пушекът на струйки над керемидите на покри
ва на бедната им къща, седи и прави друга кук
ла за друго дете навярно. Рунтавите му вежди
пошавват в краищата си. Има всякакви. Срещ
али сме и лоши. Ти не казвай, Ангелинке, ако
някой те попита има ли чужди хора у вас, го
вори й сякаш Маджара.
Но офицерът я сепва с хубавия си смях.
— Кажи, кажи ...
Ангелинка с объркана. Няма ги мама и та
те, те биха се оправили с тия хора, навлезли в
двора им и отнели куклата й. Тате е силен. Сти
скай зъби кога те боли, а душата си карай Да
пее, душата на човека е дадена за пеоен, учеше
я той. Народът затова е корав, че е пълен с пес
ни. Лапи тя се беше затичала по пътеката да
посрещне баща си, когото дълго бяха държали

„УРОЖАЙ"

Киричеико:

Стар учител на гости в Радеина
Учителят Йован Яблан, кой
то учителствувал в Радейна от
1930 Д° 1935 годоша’ миналата
седмица посети село Радеина,

За да посети овоето работно
място след толкова години го
вори, че го свързват мног
спомени с жителите на това
място. Йован Яблан е изве
стен като комунист. Той служ

Ученици на ПОЧИВ- бувал в Радейна в годините
^
«а най-черната реакция, кога
ка В Звонска баня то великосръбската реакция
Тридесет най-бедни, добри
ученици, от основните училища в Бабушнишка община ще
бъдат на петнадесетдневна по
чиЕка в Звонска баня. Разнос
ките, които ще възлезат на
около 10.000 динара, е поел
Фондът за детска защита при
Бабушнишка община. Учените ще имат пансион, какъвто
се полага и на останалите го
сти в Звонска баня.

в полицейския участък, но падна и падането трая
страшно дълго, все надолу и все в тъмно — бе
ше обола окото си с ножа, който държеше в ръ
ка като тичаше. Лекуваха я безкрайно дълго,
баща й не мърдаше от леглото й. Тя го питаше
■ какво е това душа. Душата е в тебе, дете, търси
я, казваше той. Очите й бяха превързани, но
тя надничаше в себе си, и вярно-, намираше там,
дълбоко, нещо светло, като слънцето, което бе-;
ше загубила кога падна на пътечката. Баща й
често запяваше с дрезгав глас и от това светло
местенце тя чувствуваше как извира също песен. И когато после отвързаха очите й, те бяха
станали още по-оилни и още по-хубави, само
една малка бледа ивица на лявото показваше,
че то вече не вижда ... Сега Ангелинка пак зат
варя очи и дири онова овстло място, което ба
ща й Ганчо Божано® нарича душа. Иска й се да
повика песен, тю куклата все летеше със слън
цето недосегаема, и офицерът все сс смееше, и
чичо Маджар все пушеше лютия ои тютюн на
тавана на тяхната къща, и от светлото местенце
се обажда не поосп, а нещо, което свива гърло
то и я души...
— Ако- кажеш, ще ти върна куклата и дру
га ще ти дам, която да говори.
Има всякакви, чува отново Ангелинка отвъ
тре си гласа па Маджара, срещали сме и лоши.
Ти не казвай, Апгелиикс, ако някой те попита
има лм чужди хора у вас... А този какъв е, ми
сли детото. Сигурно е лош, щом търси с пушки Л
чичо Маджар и измъчва куклата, но ако е тол
кова лощ, защо е уомихмато лицето му и защо
обещава нова кукла, която да говори. Да не би
да се преструва, а? Дръпни връвчицата. Черве
ната шапчица дръпнала връвчицата... Не, нене! Не пипай връвчицата, Червена шалчице! —
извиква като на сън Ангелинка.
Отваря очи.
— Моята кукла е най-хубавата — казва тя
на офицера.
— Да, но не говори — смее се офицерът.
И слънцето чука, чука по русата главица на
детето. Боли, Болят и очите. Кучето престана да
лае — някои стреля по него. Не се чуват и виковете на децата из овошките. От очите на кук
лата валят сълзи и разтопено слънце. Войникът

вършила денационализация
на тези краища. Йован Яблан.като комунист се борил
против тогавашния режим и
бил арестуван от властите.
Някогашният учител бил в
селото приет с радост. Много
ученици,
негови некогашни
сега възрастни мъже канили
.СВОя бивш учител по домове
те си на гости. Старият учител посетил и училището.
Б.

стои. мирно с пушката си, ха да заплаче и той.
Само офицерът е весел, и копчетата по дрехите
му са весели, кой го знае колко много кукли си
има офицерът, които говорят.
Амгелинка се обръща към къщата, обръща
се с цялото си тяло, за да може да види хуба
во. Очите й бързат към прозорчето на тавана,
иска да орещне очите на чичо Маджар и да го
попита може ли той да направи кукла, която да
говори, и може ли чичо Маджар да заповяда на
офицертша да върне нейната кукла. А Маджара,
вярно, седеше на тавана, не беше допушил тютюна си, та пушеше, но беше забравил да маха
с ръка и да пъди пушека, и пушекът излизаше
над керемидите едва забележим. Синьото на очи
те на Ангелинка го намира и плисва в изпоте
ното му иебръанато лице, после се връща като
ехо към Ангелинка и това ехо събужда плаха
пеоснчица в душата на детето.
Ала офицерът е уловил вече тоя диалог.
Смехът му секва .Извиква:
— Подофицер Поксда, бомбите!
В тоя миг офицерът пада край Ангелинка
без стон — стрелял е Маджара. Тупва до нея и
куклата, войиичеТО избягва. В малката къщица
на Ганчо Божанов изригват бомби, издига се на
горе кълба пушек, като от огромна цигара. Ка
то от-огромната цигара на чичо Маджар, поми
сля си бързо Ангелинка. Грабва куклата и хук
ва към най-тайиото си скривалище в градината.
Дворът сс изпълва с викове, псувни и безредни
гърмежи, а тя все тича подплашена, притисна
ла до разтрепераното ои тяло разтрепераната
кукла. Изведнъж съзира да бяга през градината
и. Маджара.
— Чичо Маджар, чичо Маджар — вика де
тето, — ела! Имам скрито местенце...
Но Маджара изглежда не чува Ангелинка.
Той бяга, бдга, обърне се, та стреля с пистолета
ои пр ония и пак бяга.
Ангелинка се мушва в гстия без, замирисва
й страшно на зелена любеница. Притиска кук
лата до себе си и ляга на тревата. Горещото слъ
още пробива отгоре, но тялото й зъзне като мо
кро. Още чува гърмежите, от очите й капят съ
лзи, къпят куклата, а в детската й душа наедрява светла топлинка.
I
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ПОЛЕЗИ
СЪВЕТИ

Злободневна

ВУНДЕРКИНД

* За салата употребявайте
япг, 'кщкч&Я!.
ароматизирал! оцет. Приготов
уташ се, луташ се, па се ожениш. Не мине много вре лява се така: оварете вилен
ме и опа, дойде детето. Ти по чакаш обикновено, пък оцет и го изсипете в съд. в
то вземе, че се роди вундеркиндче.
който е поставена оол по вкус.
Повечето от родителите иопадат във възторг от способ Добавете ситно нарязан магностите на детето си, от неговия ум и дарование още в най- даноз, нарязано коренче хрян
ранната му възраст. Останалите пък се примиряват с мелан- и дафинов лист.
холичната същност на отрочето си и го оставят на издръжОцетът ое прецежда през
ка на съдбата.
гъста цедка. Приберете го в
Специално аз принадлежа към първата група родите- добре запушена бутилка.
ли, защото никога не съм преставал да вярвам в изключи
телния интелект на моя Галитон, или Галитончо, както си
* Рибата няма да мирише
го наричаме в къщи. Татковата отмяна, детето на мама, чо на тиня, ако я измиете в си
вече на четири годинки, а вече начетено и със способности. тен студен разтвор от сол.
далеч надминаващи тези на неговите връстници. Какво ли
се крие в този мушморок, овде черпи тази овоя самородна
* Зеленчуците (с изключе
култура, като че кожата ми е одрал ...
СТУДЕНТСКИ РАЗГОВОРИ
ние
цвеклото и зеления
Ето че ии дойдат гости. При подобни случаи пускам грах)на ое
— Пестим така от небръенене и немиене, нали?
варят в подсолена
нарочно машитофона и поглеждам скришом хлапето, а то
— Да бе, още книгите да станат излишни.
вода, за да се намали загуба
небрежно подава ухо и гърлене изгрухтяла:
та на хранителни вещества.
— Пее Рей Чарлз!
Превъртам ролката. Галитончо се вслушва и оега из- Най-добре е да се задушават
скимтяша::
в закрит съд с малко течност
— А това е. Рита Павсхнс! — и невежата публика е ос
(вода или бульон).
ведомена повторно.
Със затоплянето на времето какъв вид растителна стръв!
И това се повтаря многократно. Гостите се чудят, а аз
Това е стръв, на която нали
и
содите по дъната на водое
*
Сиренето
остава
по-дъл
чувствувам, как те окрито ми завиждат и скромно се изчер
вявам. Майка му пък под предлог, че отива в кухнята за го време прясно, ако върху мите се развива разнообраз- тат всички видове риба почти
кафето, щастлива излиза от стаята с усмивка, озаряваща ли него се поставят 1—2 бучки ната 'речна микрофауна: ма- през всички годишни времсмарци, какавиди на едноднев на. Затова и наред с различни
цето й. Да, щастие е да имаш такова дете . ..
А то невъзмутимо изтрива мазни ръце в панталонките захар и се държи в съд, за- Ки и комари, охлювчета, пи- те видове насекоми, качамаци,
явици ... Умножават се и насе живи рибки, полезно е да има
си и небрежно разхвърля скромната си картинна галерия, творе» с похлупак.
* Съдът, в който варите комите във въздуха. Така че те постоянно кутия със земен
плод на ранния период от неговото творчество.
В най-нажежената атмосфера, когато гостите вече пре- мляко, няма да загори, ако храната на рибата се увелича червей,
Той може да се намери в
маляват от възторг по невероятните дарования на Галитон, предварително го изплакнете ва и разнообразява и тя все
по-неохотно се обажда на то тлъстите, обработваеми плотой, милият, отправя към тях едно „боннюи“, или „оревоар"
със студена вода.
рен и бял червей. Ето защо, щи (най-вече след дъжд). Мо
с подчертан френски акцент и ое оттегля в покоите.
за да има уопех в риболова, Же да се предизвика да излеЗапитан веднаж откъде е придобил тези солидни зна
* Маслото се съхранява за нужно е стръвта да се търси зе на повърхвостта на почва
ния по френски език и безупречното си произношение, Га
по-дълго време в непрозрачен предимно в самия водоем или та и при суша, като се полеят
литончо отговори с присъщата си скромност:
— От Маруся!
съд. Под въздействието на п-ьк в околността, която го дупките му с вода ,или пък
да се застелят с мокра слама.
Маруся? Дали не би възпитала тя подобни способно светлината то пожълтява и заобикаля.
Опитът показва, че в най- При по-малка влага е уместсти и у техните деца? Бедните, те дори и не подозират, че
големите горещини дори хи- но да се търси нощем с фена езика на детето Маруся — това е енциклопедията на дя добива дъх на лОй.
до — „Ларус“ ...
щната риба се отказва от мес нер. Солената вода го иззаж
* Яйцата се запазват по- ната храна и търси растител- да най-бързо от земните оби
И как да не му се радваш и да не се гордееш с тако
ва дете-чудо, което само чувствува нужда от все нови и нови дълго ' време пресни, ако се ната. Кефалът например пред талища.
Земни червеи най-добре се
знания и работи най-задълбочено над себе си.
намажат с мас, масло или дру почита грозде, млечна цареви
На Нова година и нашата профорглнизация в учреж га мазнина. Мазнината залъл- ца, грах, тестени каши, чере съхраняват в глинен или дър
ша, слива. Не кълве ли той вен съд (никога в ламаринен
дението уреди детска забава с елха и подаръци.
Радостни тръпки побиха душата ми при мисълта, че ва порите и възпрепятствува на червей, на жива риба, по- или железни), в който се по
колегите и техните деца ще се сблъскат с едно гениално достъпа на въздух. Сххраня- пова лъжичка или подобна стзвя мъх. Всекидневно мътворение — моя Галитон.
сат ое в тъмно и проветриво стръв, трябва да се опита ва хът трябва да се овлажнява с
рено жито, парен грах, раз няколко капки мляко с мед
Пристигна дядо Мраз, а децата радостно зашумяха в място.
очакване на подаръците. Той им даваше кончета, камион
лични видове качамаци и вся или безсолен говежди бульон.
Ако липова мъх, може да се
чета, а децата в отплата декламираха стихчета за най-раз
ц-ц-ц
използува ленена или памуч
лични горски животинки.
на
торбичка. След като се на
Сюблимен момент! Дойде ред и на Галитончо. Заста
„СИРОВИНА"
ТЪРГОВСКО
тя
__
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОБОРОТ
топи в безсолен бульон, тя се
на пред дядо Мраз и получи голям рунтав мечок.
И ПРЕРАБОТКА > НА ОТПАДЪЦИ В БЕЛГРАД
изцежда и тогава се слагат чер
— А оега кажи пред всичко едно стихотворение! —
КЛОН — ПИРОТ
подкани го дядо Мраз!
вейте. После се поставя в дър
вен или глинен съд (на хлад
Не искам, по-добре ще пея! — И без да се суети
ОБЯВЯВА
но място). На дванадесет ча
Галитон застана в средата на салона и нежно запя:
са торбичката леко се овлаж
....... аз виждам в твоя взор искри,
няава говежди бульон.
но се обръщам настрана,
прости, иди ои, разбери,
Рибата най-охотно поема
Условия за постъпване на работа:
на мой приятел ои жена ..
млад земен червей, който ня
със со7в®ИСГ“ГаЛИфИЦИран тъРговски Работник или лице 1 ма разплоден възел (удебеле
Едва сдържах сълзите си от аплодисментите на роди
средно професионално училище с търговски стаж. По
но колелце в предната част
тели и деца. И в този момент самият директор на учрежстъпването
на работа става веднага.
на тялото).
дението направи знак на вундеркинда ми да дойде при него.
— Молба със съответните документи
Извадените червей се упот
Погали го бащински по главата и ласкаво го запита:
се изпраща на
следния адрес:
ребяват , за стръв, след като
— Мило детенце, а как ое казваш?
Миг мълчание.
са престояли 24 часа, или поне
работаа на°отаадъциГ(ОвщСс«1тор)Ш,>ИЯТИе “
и преедна нощ, за да се очистят.
Хайде, кажи на другаря директор как се казваш7
— подканих аз ■ Галитон.
Препоръчва се кърпа, напоена
Белград, ул. Дубровачка 35.
с конопено или слънчогледо
Срок за подаване на молбите е 8 дни от деня на обя
На татко 'Идиотчето! -т— отговори в скорошно ворка
вяването.
детето.
во масло (по възможност пеАз онемях.
рафинирано), което помага зз
Личният доход се определя с Правилника
за разпребързото им очистване.
^леяиа
ДЖЕКИ БЕНАДОВ
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