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ПРЕД ДЕНЯ НА БОЕЦА
• .

яа бой-
- д«*

на въстанието в Сърбия.
Подготовките са в течение, а планът 

слея обстойно разискване.

е направен

Петърлаш, кьдето 
голяма тру-

многогодишна
Тържеството ще се състои в 

■а този дете населението ще се радва
на тока след 

на. селото.

на
Дова победа — пускане 
работа по електрифициране

В п.тч>*аш щ« » съберат 0о*т » ”
предвоенното обучение, които пред в Р сьСТвзава1 
монстрират своята боеспособност и щ 
* разни дисциплини.

В навечерието иа празника п 
ил*а лагерни огньове.

Президентът Тито 

в Македония
Четете н*шмя 

нов фейлетон
места щепо всички

ПОДПАЛВАЧИТЕ 

и РАЙШАГА
Миналата седмица президентът Тиго пребивава в Ма( 

кедоония където посети няколко места в източната част на 
Републиката и посети значителни стопански обекти. Първия 
ден от посещението си президентът Тито присъствува на 
тържественото заседание на Македонската академия яа нау
ките и изкуството, където бе провъзгласен за пръв почетен 
член.

семейст-
Делегацим па Съюза на 

«о ще положат венци и цветя яа 
“лочи в комуната и Щ® »Р'ьчат 
■ата на загшаяите им другари.

подаръци яа

в Сърбия съ- 
годияа

и в
въстаниетоСедми юли — Денят на 

Ще се празнува тържествено, 
главните тържества ще се състоят в 
Нзашшщ.

Както всяка 
Т. Одоровди На снимката: на пътя от Скопйе към Щип президен

тът Тито посети земеделския комбинат „Дървена звезда 
в Крупшце, където разгледа оризищата.М. н. н. Схр. 11



От второто заседание на Рспубликан- 

ската конференция на- ССРНС

Всенароден парламент 

в постоянно заседание
— 3 аган тереоов алгостта на хоЗавсчера в Белград ое про

веде Второ заседание на Ре- рата с твърде разнообразна, 
публиканаката конференция 
на ССРНС, което разгледа от
чет 'за работата на своите ор
гани и османците насоки <за 
по-нататъшното развитие и о-
с ъщостБяваме на обществена- и .инициативи на трудещите 
та функция иа Социашистичсс ое и грпждапгитс. Мисля, че 
кия съюз в Сърбия. няма причини в Ооциалисти-

Покрай председателите на чсюгсия съюз да сс зансмарл- 
общински конферен- ва разискването за отиошени-

имтереоите са твърде разлия- 
само ако всички облас-ни и

ти от работата на ССРН са от 
крити, в ного щс намери из
раз богатството от активност

Баячки
цйи на ССРН от Сърбия на за. ята и работата например на

и образователните общности', ку 
лтурата, социалните ,и здравни

присъств-уваха, щдлнието
представители на съюзните и 
републикански общоствеио-по- осигуровки, мо1ито инак разно 
литлчеоки организации и пред лагат със значителни обще-

Сърбня, отвени средства.сгавнтелни тела на
Велко Милато-можду коитович, Мапкс. Никезич, Драгос- Разбира сс, в нашата поли- 

кал Маркович, Млленко Боя- тичеока система Социалистите 
нич Душан Богданов, Латип- сюия съюз е така поставен, че 
ка Пероюгч, Александар Пет. нито замества самоуправител- 
кояич, Мирослав Маркович, ка ните органи и тяхното само- 

представители на репуб- стоятално и демократическо 
ликанските конференции на решаване, нито е по-вотеше 
ССРН на Словения, Хърват- стоящ. Но той нс с и проста 
ско Босна и Херцеговина, Ма трансмисия па държавната по 
кадения и Черна Гора. литика, нито сервиз на органи

Във встъпителното си 
во председателят на Републи
канската конференция на 

ССРН Драги Стаменмович ме
жду другото каза:

След двете силни земетресения в крайбрежната част 
Хуарез, Чимботе, Юнгай вече не същес-на Перу градовете 

твуват. Предполага се, че броят на жертвите е по-голям от
са останали 800.000, а около 100.000Земетресе 

нието в Перу
Ел Нумейри в Югославия

50.000 души. Без домове
без родители. Разрушените пътища и летища затруд- 

оказване па по-ефикасна помощ. Опасност 
още съществува. Макар че леруанското

кто и
деца
ияват пречат за 
от епидемия все 
правителство се опитва да намали последиците, само една 
обща солидарност може да помогне на перуанския народ. 

На сшгмзсата: някогашния град Хуарез, който по цу- 
мексикаиски коренсподеит изглежда като Хи

сло- те на управлението, а още 
по-малко може да бъде кла- 
оичма опозиция, която само 
чака да критикува поведение 
то и решенията на представи
телните и самоулравителии '/р 
гатаи в нашата организация 
все повече ое издигат въ-

мите на един 
рошима, напълно е унищожен.

Опитът показа, че -по време 
'на изборите и по-големи и зна 
чителни политически похвати 
всички обществени сили в ме 
епната организация, община- проси, които кнтереоуват ши
та и Републиката са обръщат 
с лице към Социалистическия 
съюз като към общо място за 
политически договор и коорди
нирана социалистическа обще вич п0_шециалш> говори за съ 
ствена акция. Няма прич.ини
Социалистическия съюз да нс трудния е ство то. между ^улкан 
функционира така и когато ските на-роди: „Нашето стапо- 
няма такива по-гол едни поли
тически похвати. Още повече, • 
че имаме твърде полюжител-

След четиридневно официа- конференцията в Лусака. П.ре вастиянов поставиха нов
лно посещение в нашата стра зидентите Пито и Нумейри по товен рекорд по дължина на
иа днес отпътува нредоедате- дкрениха правителството на полета в Космоса.

Съвета на революцион националното единство на Сиа
нук, като изразиха мнение, че 

телството на Демократична ре то трябва да
публика Судан генерал-майо]} Камбоджа в Лусака. Пълна но Фреик Борман и Джеймс Ло-
Джафер Муамед ел Нумейри. дкрепа бе изказана и на сега- вел, които в „Джеминм—7“

По време на политическите шната активност на необвърза през 1965 година останаха
йно, по-дългосрочно балтон- разговори м.ежду двамата пре ните страни и на предстояща- орбитата 13 дни, 18 часа и 35
ско сътрудничество води през зиденти и техните сътрудници та конференция на шефовете минути,

бе обсъдено международното на необвързаните държави, 
положение, както и отношени 
ята между Югославия и Су
дан, които са традиционно дс} 

равноправие и взаимно зачи- бри. В разговорите голямо
внимание бе обърнато върху
кризите на Близкия' изток и правителство, председателят 
Индокитай. Двамата президен на Съюзния изпълнителен съ-

све-рок кръг от хора.
Спирайки се върху външна 

та политика Драни Стаменко- лят на
»ало командване и на прави- Пр.едишният рекорд държе» 

представлява ха американските космонавти

вшце е, че пътят към п-о-тра- в

ни опити и от всекидневната 
активност на нашата органи- установяване на добросъсед- 
зация.

В продължение на речта спя 
Драги Стаменкович напомни, 
че в Сърбия, покрай 18.000 от 
борнмци в представителните тане. СР Сърбия, както и ця- 
тела и в другите самюуправи- 
телши органи участзуват над
1.000 народни представители, 
около 100 хиляди членове на 
работническите съвети и упра подкрепа. Ние искрено же- 
вителните отбори, че активно 
участвуват над 5.000 съвети 
на местните общности, коми
сии и други тела, в които про 
явяват авоята активност пове
че от 120.000 граждани, че в 
Републиката се провеждат по
чти 700 референдума и около
20.000 събрания на избирате-

ПОЛОЖЕНИЕТО В КАМ
БОДЖАски отношения между всички, 

коеге, разбира се, подразбира
МИТЯ РИБИЧИЧ ЩЕ 
ПОСЕТИ СССР

Военният представител на 
По покана на съветското режима на Лой Нол съобща

ва, че са прекъснати съобще
нията на всички по-важни пъ- 

застъпиха за правдиво, вет на Социалистическа феде- тища, които овързват Пно.ч
лата наша страна, жизнено са 
заинтересовани за такава по ти се
литика и затова й дава пълна политическо решение на кри- ратишна република Югосла- Пея с по-големмте градове в

зата на Близкия изток и пори вия Митя Рибичич към края Камбоджа, с изклзочечние на 
цака американско - сайгоиока- на юни ще отпътува на офи- пътя. който свързва Пном Пен 
та агреоия срещу Камбоджа, циално посещение в Москва.
Бе отдадено признание на ге

на виетнам-

лаем уреждане на отношения 
та с нашите съседи — Бълга
рия, Гърция и Албания, стрс- роичната борба 
мейки се към отношения как ския народ и подкрепена ини

циативата да се даде възмож 
кост на Временното револю
ционно правителство на Ю-
жен Виетнам да участвува на дриан Николаев и Виталий Се риозато за режима на Лон Нол.

със Сайгон. I

МИСИЯТА НА „СОЮЗ-9" 
СВЕТОВЕН РЕКОРД ПО 
ДЪЛЖИНА НА ПОЛЕТА

По този начин за пръв път 
столицата на Камбоджа оста
на изолирана от останалите ме 
ста, което авидетелствува, че 

Съветските космонавти Аи- положението става все по-се-
вито вече имаме с останалите 
наши съседи — Унгария, Ру
мения, Австрия и Италия".

лите.

Подполковник Михаило Янкович та въоръжен народ, зарад е- 
татизацията на тези общест
ва. Затова моделът за въоръ
жен народ не ггрерастна в по 
стояина форма на вестта ор
ганизация на пролетариата в 
■смисъл на Марксовия анализ 
на опита на Парижката кому
на. Идеята за въоръжен на
род и основаващата ое върху 
нея концепция за общонарод
на отбрана обективно не мо
же да бъде приемлива за- вся- 

. -' ко общество. Едвам в ооциади 
стичвакото общество, което се 
развива на базата на самбупра 
.влението, въоръженият народ 
може да стане основа на це
ровата
1Бое1нно-отбран\игг1елна 
да се транюформира в тази по 
сока и да прерастне в постоя 
нна форма на воанно-отбрапти 
телната организация на обще 
■сивото. С това се връщат 

, обществото отбранителните фу 
нищил, които са били отчуж
дени от него след установява
нето на държавен 
над него.

Югославското социалистиче
ско общество възникнало в ре 
зултат на революционното пре 
устройство в течение на наро- 
дооовабодителната борба и ме 
роприятията на новата народ» 
■на власт, намери начин за пре 
възмогване на революционния 
етатизъм.

БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ ОБЩЕСТВЕНИ ОСНОВИ НА 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБЩО
НАРОДНАТА ОТБРАНА

Излиза всеки петък
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен и отговорен редактор Нашата концепция за обшо 

народна отбрана израсти а и 
ее развива именно върху поч
вата на само управители ото со
циалистичеако общество и по 
своята обществена 
ност .се нарежда межЯУ 00X3' 
нашите процеси на трансфор
мация на статистическата в са 
•мюупр авителна структура на 
нашето о1бщество. Такава кон
цепция, според която народна 
та отбрана е не само грил<а 
на всички обществени субек
ти, но и област за тяхното не
посредствено. решаване и а 
ции, единствено отговаря нобществе-

АСЕН ЛАЗАРОВ

‘ Технически редактор ообетве-
Още Енгелс изтъкваше зави участие на- - въоръженитеБОГДАН НИКОЛОВ

Издава „Братство" — Ниш 
Ст. Пауновия 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

ма-
симостта между веонната ор- си тя разбиваше съществува- 
ганизация на обществото’ и ра щата военна организация 
ЗЕитието на производителн ите то елемент на 
сили и характера на продук- структура на феодалното об- 
ци.снн1ите отношения, което щество и въвеждаше военна 
потвърждава и цялото истори повиност. Обаче доминацията 
чеюко развитие. Идеята за об на интересите на буржоазията 
що въоръжаване на народа, не осъществи идеята за въо- 
гледана исторически, не е съ- ръжен народ, 
веем нова. Буржоазията' про- — Социалистическите рево- 
кламира принципите: за брат- люцим бяха 'изведени предим
ство, равенство и свобода на ко с вътрешни сили, но и те 
всички граждани. С- активно' не осъществиха докрай идея-

ка- отбрана с тенденцияполитическата система
.■ •

на

ооци алзисти^еаките 
ни отношения, основаващи семонопол Безвърху самоуправлението.
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СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУ- 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

Междуобщинско съвещание в Бабушница

РАЗМЯНА НА ОПИТНа 14 дали въ.в Враня ое 
стоя заседание на Междуоб- 
тцпихжата конференция на Са 
цйалистогчоамия съюз, която 
обивгаца общинските органи
зации от бивша Иранска око 
лия.

съ- Одцелню

о положение на училихца 
та, които в някои общини са 
в твърде тежко положение 

. Паралелно с разрешаването 
на конкретни въпроси в орга
низациите ад Оощадшиетичес
кия съюз по-абстойно 
разисква за - 

им омеит.
Въз основа

Делегатите на общинските 
конференции във Враня рази
скваха по най-важните задачи 
на Социалистическия съюз ко 
иго са от общ интерес 
регион до края 
Съгласиха се, че М ежщуобщин 
оката конференци трябва да 
обърне особено внимание

ще се 
ролята му в оега-

за тоя 
на годината. на разисквания- 

е задъл 
прокето-про 

на пое

та специална комисия 
жена да подготви
грама за разрешаванена
дигнатите въпроси.

Програмата ще бъде приета 
на следващото заседание, 
то ще ое проведе на 5 юли в 
Беюиотепрад.

земеделието и развитието ад 
кооперативните отношения.
Също така важна задача 
организирането на

коее и 
разисква

ния по средноорочния план за 
развитие региона. м. В.

ЧУДОТВОРНО
РЕШЕНИЕ Изглед от Бабушница

На 10 юни т.г. в Бабушни- 
Ца ое състоя междуобщинско 
съвещание на което взеха уча бяха: организация на работа- 
стие следните общини: Ражан,

вота Стоянович. Главни теми името в някои органи е недо
статъчно развито, а някои кри 
тикуваха методите за разреша 
ване на кадровите въпроси на 
заседанията на общинските 
скупщини. Затова участниците 
на съвещанието обрънаха гол 
ямю
въпрос в общините.

Домагаиииът на съвещание
то Живота Стоянович след то 
ва устрои обед за учасниците 
в хотела на Звсначка баня. 
Участниците в съвещанието по 
лучиха като подарък книги, 
илюстрации и други сувенири.

съвещание в БабушницаТъй като общината и образователната общност 
в Сурдулица не можаха да осигурят около 1 милион 
и 200 хиляди динара за издръжка на образованието в 
комуната тази година, бе намерено чудотворно реше
ние. От средствата за образованието да се отделят — 
за основно и средно образование. Така основното об
разование, което е и задължително е в по-добро поло
жение, затцото получава 500 хиляди динара повече, 
отколкото през миналата година. За издръжка на сре
дното образование остават 580 хиляди по-малко, от
колкото миналата година.

Средните училища получиха отговор от образова
телната общност, че имала надежда републиката да 
отпусне добавъчни средства. Но това са само надежди.

В резултат на това положение членовете на скуп
щината на образователната общност, които са предс
тавители на средните училища, поискаха да се отделят 
и да образуват общност за средните училища. Това 
им бе разрешено с мнозинство гласове. Но тия, които 
бяха най-големи поборници за отделяне на средства
та за основно образование, настояваха да убедят чле
новете, че общността трябва да е

на

та ад органите на управление - 
Алексинац, Соко Баня, Проку то в общините, Пренасяне на 
пие, Куршумлия, Блаце, Меро извоани компетенции върху 
■шина, Житораджа, Долевац, съветите и комисиите, подго- 
Бела Паланка, Ниш, Пирот, тоетси за заседанията на СО и 
Димитровград и Бабушница.

На последното съвещание в
■внимание на кадровия

ДР-
На съвещанието присъсгву- 

Прокупие, на което присъству ваХа и общестшено-политиче- 
«аха само секретарите на об- оки работници от Бабушница: 
щииите, бе взето решение в Будумир Величковин, Боривое 
Бабушница да участвуват и Боиданович и Йосиф Алексан- 
лредседтателите и подпреюеда дров, Мирко Златковин и на- 
телите. За домакин на това съ
вещание бе определен секре
таря на ОС в Бабушница Жи-

родния преставител Драгутии 
Пейчич.

Камен ГКХРОВСъвещанието откри предсе
дателят на ОС на Бабушница 
СВЕТОМ.ИР НИКОЛИЧ, кой
то запозна присъствуващите с 
положението на българската 
.народност. Той изтъкна, че на 
цисналния доход в общината 
е 130 000 ст. динара на глава 
на на|селението, всеки 31 ж'.ь 
тел е зает, стопанството е ела 
бо развито.

Другаря Мидае Чирич, секре 
който

ПРЕДРАГ АЙТИЧ 

ПОСЕТИ 

СУРДУЛИЦА

БЕСЕДА НА 

ПОЛИТИЧЕСКИ 

ТЕМИ
единна. Може Новоизбраният ОК на СКС 

организира няколко сказки за 
политическия актив в Сурду- 
лишката община. Лектори бя
ха изтъкнати обществено-по
литически дейци от републи
ка Сърбия.

На 12 юни в залата на ВЦ 
„Блаоина“ Продраг Айтич, 
член на Секретариата на ЦК 
на СКС, говори пред лолмтиче 
ския актив в Сурдулишхата ко 
муна иа тома: „Някои идей
но-политически задачи па СК 
след конфликтното положе- 

V сурудулишката общи-

тар на СО от Пирот,
■взе участие на междурспубли 
канското съвещание в Осиек,

Милан Коматина, посланик 
при Държавния секретариат 
на външните работи на СФРЮ 
миналия петък в Димитров
град е говорил за междуна
родната политическа обстанов 
кд и за мястото на Югосла
вия в света. Той говори пред 
работническия колектив на 
предприятие „Циле" и пред 
политическия актив на Социа 
листическия съюз.

Присъствуваха обаче и мно 
зина стопански ръководители, 
представители на обществено- 
политическите организации по 
предприятията и на самоупра 
кителлите органи.

би с цел да им четат уроци.
Въпросът обаче е сериозен, когатс се имат пред-

от тази неравна делба. говори за известни новини в 
работата по републиките. Той 
•изтъкна., че на общините тря 
бва да ое предоставят повече 
■въпроси за разрешаване, чс 
някои отбормицм имат непра
вилно становище към адмиид 
страцията в общините. Голя
мо впечатление остави разис
кването на Живко Гренадич от 
Мороншна, .който се застъпи 
за по-ефикасна работа нас об
щинските окуишини. Другаря 
Стаменкошмч от Н>иш обаче се 
застъпи за пренасяно на ня
кои компетенции върху разли 
чните съвети.

вид последиците, които следват

М. Величков

условия отбраната на 
не само нациюна-

нашитеусвояването и приложението
нашата страната е 

би лен, но и най-жизиген револю
ционен интерес на трудещите 

Отбраната

на такава концепция
системасамоупрашителна 

останала не само недоградена 
— но и не би мог- се и гражданите.

националния суверенитет и 
страна

и непълна 
ла почнататък безпрепятстве
но и последователно да се раз 
вива. Като последица би има-

тази с

на ниесвободата на нашата
__' същевременно
брана на обществените отно
шения, които в нашата страна 
се изграждат на базата на са
моуправлението. Такава кон
цепция на отбраната е наи-оп 

и тимална и като препятствие 
за действие на вътрешните а« 
тнсоциалистинеоки, класови, 
бгарокрагиноско -

всички друни сили, кон
на де-

Бе изтъкнатозначи и от ца . м. н. н.също така, че самоуправле-
На Айтич бяха поставени 

мноти въпроси от присъству
ващите.

ла самостоятелност на 
фера и нейната отдалеченост 
от процеса на непоср едство:Iо 
изразяване на интересите иа 
трудещите се, на самоуправи- 
телните асоциации, нации 
народности. Без последовател
но прилагане на концепцията 
за всенародна отбрана би се 
стигало до изостряне на про- 
тивуречията между самоупра- 
вителните трансформации на 
обществото от една страйа и 
всъщност до етатистичеако- 
Цснтралистичеоки модел
ганизация на народна 
иа, от друга.

■Неминуемостта на 
та роля.на воички 
вителни и други 
субекти в областта на народ
ната отбрана е в това,

^ т щ
<ВАШАТА БАНКА Е

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА.
ЛЕБАНЕ, ВЙАСОТИНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ- 
ЛЕГРАД .

М. Величков <
<
<

ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,етатиешчее <
ЮИ № _Т(0 ое гтротмвсятастав ят 
мократичеакош социалистиче,
“ развитие на нашето об
щество. ■ Затова прилагането 
яа идеята за .въоръжен народ, 

Я представлява сърцевина 
нашата концепция на все

народната отбрана, представ 
яява найндобър начин за за-
•™а на нашето самоуправитс 
111 общество и от външни и 

вътрешни неприятели.

4
4* За редовни влогове се плаша 6“ « лихва

* За осрочени влогове — 7.5“/»
Всеки спестовник с влог от най-малко 1000 нови динара 
е зстрахован от евентуална злополука.
Банковите клонове • Босилеград и Сурдулица работят 
от 0.30 до 14.30 часа всеки ден освен събота и недели

4
<
4►н а ор 

отбра- кюято <► <
на

йактивна- 
самоупра- 

обществ!ен.и ■*■ — —I»

лно
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Босилеград

И ПОСЛЕДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

НА ФОСФАТИТЕ - ЗАДОВОЛЯВАТПОМОЩ НА ЧОВЕКА "а” *««* "««"ига"

яви*зла; вгъялм 4 -- мкпа, ч.иито фосфатс®и руди
за цели седемнадесет години

го-Институтът за ядрени и Д1>У 
ги суровини от Белград от пре 
ди три месеца в сградата 
Бившата керемидлошиица 
Райчилюшци 
флотация на фосфатни руди 
от залежите в Долна Лилии а.

от сегашната

ЗРИ, пред-
Двс години общинската скушципга в Димитровград 

служба за правяш помощ на гражданите. 
По-раио, когато такава служба имаше, в петък бс- 

канцеларипта на юриста. Средно на

на
в с. 

пробнапяма и други, шражиюдо-гс.постил гавърши
'ПИЯ.мс-ше пълно в

сец над сто души идваха да им се напише тъжба, жал
ба или друг вид обръщение към органите.

ТезИ искове, естествено, не са спрели, но като нп-'
нсмай къде ос обръ-

■ ' .. ............................................................... •Резултатите 
пробна флотация са добри. 
Такова е мнението на инж. 
ЖИВОТИЕ ДЖОРДЖЕВИЧ, 
който ръководи флотацията 
и пече шест години участвува 
п лабораторните и други из
следвания на фосфатите в Дол 
на Листна.

__ При сегашното пробно
каза той от

!

ма служба в общютата, хората от 
щат до адвоката.

От няколко месеца нашите хора отиват в Пирот 
и там от службата на пиротската община искат да 
се пагагше жалба или тъжба. И хората от пиротската 

и това е положително * похвал

им

служба им услужват, 
но. И съседска постъпка даже.

Но адвокатската услуга и услугата в Пирот е скъ- 
Адвокатската услуга е двойно ло- 

до Пирот коства пари за билети и 
за пилеене.

производство 
рудата с получен полсачествсн 

който има по-ботапа за нашия човек. коицет.рат, 
то съдържание от всички до
сега получени.

Във връзка с това на инж.
поставихме

скъпа, а отиването 
губене иа време, което никой няма

Изводът бос бил, че общинската скушципа с ви
за тази служба.

1/г

въ-новна, че толкова време няма човек Джооджспдач 
П]Х)С, какво са показали из
следванията преди, имайки 
предвид, че се провеждат веч 
че дооет години, а все до отг 
асривансто иа мината не се е

'~/У.

Мината в Долна Лисииа

ггогрешеп, защото имаНо такъв извод е донякъде Ч
силите па общината.нещо което е извън

обявяван конкурс за завеждащ— Три пъти е
служба, но и трите пъти безуспешно — 

председателят па общината.
А защо е това? Защото в щатните правилници 

на общината е предвидено лицето да има три годни 
службата правна помощ и изпит за

ииправната 
каза стиснало.

— Върху установените досе
га запаси на фосфатовите ру>> 
ди в Лисина са проведени по
вече изследвания, с цел да сс 
изнамери: съответен метод за 
най-икономично и най-рацио
нално експлоатиране и прера
ботвана на тези руди.

Родом с това — продължи 
инж. Джорджевич са правени 
и опити за обогатяване съдър 
жанието на тази руда със съо 
тесни химически методи. Всич 
ки тези изследователи и акции 
са дали положителни резулта-

ще задоволяват 
нужди на нашата страна. Из- 
ледванията гарантират успех, 
но при положение да се оси
гурят и други необходими ус
ловия. В случая решаването 
на тоя въпрос най-много за
виси от миния басейн „Бор“, 
който финансира изследвани
ята и е заинте ре спрян за от
криването на мината.

Няма нужда да повтаряме 
от какЕО значение ще е откри 
нането на тази мина за сто* 
пан ски я живот в Босилеград- 
ската комуна. Сега е въпрос 
как да се ускори тази акция, 
върху която твърде .много на
блягат всички от общината.

съвкупнитеВсички тези изследвания са 
дали добри резултати. Те са 
били необходими соглед на го 
ломилата на инвестициите, ко 
ято би била нужна при откри
ването на мина в Лисииа. Зна 
чи, търси се пълна сигурно
ст и икономическа оправдае- 
мост.

трудов стаж в 
референт I клас или правосъден. Такива не са се явя
вали на конкурса и трудно може да се повярва, че ще 
се явят даже на бъдещите конкурси.

А щом е такава работата, бива ли упорито да се 
държи па такива условия в щатния правилник, или е

тези изисквания? Напримерпо-умно да се променят 
да се иска юрист, но без тригодишен трудов стаж и 

Тогава сигурно конкурсите няма да са безуспе- 
хората няма да отиват в Пирот или да плащат

(Поради тези причини сега с 
отново ангажиран Института 
за ядрени суровини от Бел
град, който с полуигндустриал 
но производство още един 
път да провери метода и тех
нологията за обогатяване на 
фосфатите. За тази цел той 
ще произведе необходимо ко
личество концентрат за по-на-

113ПИТ.
1ШШ, И

адвоката двойно повече, отколкото се плаща в пра* 
помощ. Впрочее нали никой не се родил научен?

Даже и другояче може да се постъпи — 
пата има хора, които отговарят на условията. Не мо

ли тогава един да бъде назначен за завеждащ тази 
служби и да се оправи работата.

И в единия, и в другия случай би могло да се реши 
въпросът със службата за правна помощ и да се уле
снят- хората от комуната.

на
ната

в обши ти.
Също така и Института за 

ядрени и други суровини още 
преди няколко години е про
вел такова изследване и е по
лучил много добри резултати. 
По това време едно чуждестра 
но специализирано предприя
тие устроило е лабораторно 
■изследване на фосфатите от 
Лигаина. Подобни изследвания 
са провеждани и в страната

же

татъшно п-олуиндустриално из 
следване и преработване в ми 
перални торове и други про- 

заключи инж.

На ли администрацията е създадена Да помага на
човека?

М. Н. Н. изведения 
Джордж евич. В. В.

най-малко 50 милиона динара. 
Значи близо 13 пъти 
от годишната сума, която 
набира сега.

— в такъв случай канализа
цията ще стане след стотина 
години. А тогава, кой знае да 
лт: ще е небходимо?

— днес всеки ползващ жи
лище или място плаща след
но не повече от 2—3 хиляди, 
годишно, а мнозина избегнат 
и това плащане.

— в други места това обла
гане е устроено другояче — 
например върху лични дохе^.и 
и а служещи, занаятчии и дру 
ги жители и се оказва ефикас 
но. В по-големите градове та
ка се набират големи суми.

повече
Димитровград

I Може би решението на об
щината да се облагат не лич
ни доходи, а сгради и места е 
видяло бял ден, защото е из
годно за всички със заплати 
и други видове личен доход 
макар че това не можем да 
твърдим категорично.

Но и да не е така, решение
то трябва да бъде изменено 
шш отменено изцяло.

Защото:

— Канализацията е необхо 
дима именно на Димитровград 
ските жители, т.е. яа служещи 
те, работниците, занаятчиите 
и пр. Това пък не може да им 
се подари изцяло, защото и 
на селата не е подарена нию 
електрификацията, нито вод» 
проводите.

*

КАНАЛИЗАЦИЯТА 

НА „КОНСКИ 

ВЕЛИКДЕН“

Много наивно е да се мисли, 
че канализацията ще може да 
се построи само с тези сред
ства. Ще са необходими кре
дити, участие на „Услуга", на 
други заинтересовани предлри 
ятия и средства от някои об
щински ресурси. Обаче никак 
не бива да се пренебрегва „и! 
този извор — комуналното об 
лагане.

*

Изглежда, че именно тези 
хора са прави.

Докато таксата за водата не 
След две-тригодишен опит се увеличи 100°/о, Димитров- 

се вижда, че нещо не е в ред. град чувствуваше’ недоимък на 
Само от таксуването на сгра- вода в отделните райони. Уве 
ди и места се събират малко 
средства. А понеже таксите 
плащат не собствениците, но

личението в голяма степен оп
рави работите.

Ако така би се постъпило и 
с комуналното облагане за ка 
нализалия и уреждане на гра 
да, времето би се съкратило 
значително.

Ете данни, па съдете сами:ОКОЛО петстотин Димитров
бъдат

тия които ползват сградата и- 
ли мястото, те мъчно се съ-— за канализацията, според 

компетентните, са необходими 
близо половин милиард стари бират. Ползващият е днес тук, 
динара.

градски граждани ще 
дадени на съд, защото не са 
си платили комуналното обла- кога 

жители
Впрочее, спомнете си 

Димитровградските 
през няколкото 
ни са организирали 
роволиа ак-ция за уреждане 
града?

утре другаде. Как тогава ще
Защо например облагането 

не обхване личните доходи. 
Затова мнозина си поставят както се прави другаде. Ми

налата година само в общест-

гане за канализация и уреж- 
дане на града. Толкова души 
бяха за. съд и преди няколко 
месеца.

го гониш за такса.— от облагането, т.е. от так изтекли годя
ло® ■сите върху сгради и места в 

централния строителен район въпрос, дали това решение на 
нг Димитровград, могат да се общинската скупщина не иска 
съберат годишно не повече от

на
вения сектор са платени 
лични доходи близо 2 милиар 
Да стари динара. А занаятчи. 

3—4 милиона стари динара.. ИТС' да го направят ио-ефикас ите, а другите, които имат до
Тъй като гражданите не пла

за
Ако така продължи набира

нето на тези средства, тогава 
канализацията ще стане, да 
употребим детския език, на 
„конски Великден".

допълнения и изменения, ко-
Няма такива нали? А сеЛ

миогобройян-ходи по една или друга осно
ва? По 1®/о облагане това е 
сума от 25—30 стари милиона. 
А ако процентът е 2, това са

ските акции са 
Тогава следва да се плаща

но и в по-кратък срок, да се
щат с охота, трудно могат да паберат повече пари. Те имат. 
се съберат и толкова. М. Н. Нейков

"БРАТСТВО * 19. ЮИИ 19;0

предвид следното:
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Вместо коментар

ДАЙТЕ СИГУРНИ 

ПАРТНЬОРИ!
Тези малини много конфузия 

днзз. Вече гоппем, че до-шъл еди-кой 
кия ..Джервин" 
били готови

създават и тази го-
си от княжевс- 

а теи излъгал хората от Поганово, 
да се откажат от кооперацията и могло

леко да се излъжат. 
Нелоялността в конкуренцията е стара тема. Ве

роятно стара колкото и търговията. Обаче тук става
въпрос и за нещо друго: Колко преднамерено или не
обмислено е било това опитване да се взриви сътруд
ничеството между погалов скигге малинопроизводители 
и .Сточар > което може да навреди, и то много тежко, 
само на производителите ?

Какво например е могло да стане, 
„джервиновец" не беше дошъл, 
отказваха договорите си с кооперацията? Можеше да 
се случи кооперацията да откаже изкупа 
и те да си останат неизкупени.

И кой щеше да е виновен тогава?
Селяните

ако другият 
а производителите из-

на малините

щяха да винят кооперацията, тя 
селяните, а действителният виновник

пък
ИЗ ДОЛИНАТА НА ЕРМА щеше да е пред

ставителят на „Джервин', който минал из селото, изо- 
бещавал цена и си заминал, да не се върне вече.

Този случай упътва към следното:
И производителят, и кооперацията трябва да нас

тоят да си създадат здрава производствена връзка, ос
нована върху взаимна полза. Обаче да не 
от взаимния риск, който с често налице, когато 
пред вид нестабилността на пазара не само за мали
ните, но и за други произведения.

И нещо друго изпъква в случая:
Идваха представители от Алексадровашка община 

миналата есен. Приказваха с наши раководни 
сътрудничество между общините. Директорът на едно 
тяхно предприятие, което е голямо и 
мащаби, спомена възможностите

ПОГАНОВО
се бяга и; 

се ямаНАДПРЕВАРА 

ЗА МАЛИНИТЕ
хора за

за югославските
да се изкупуват^пло- 

дове от Димитровградско и говореше за добра цена. 
Тези хора си отидоха, но остана открит път за разго
вори за изкун на произведения, за обществено-поли
тическо сътрудничество — за всякакъв вид сътрудни
чество.

Земеделската кооперация жил на кооперацията най-нис- да го съдим за конкуренция. 
..Сточар“ в Димитровград има ка цена за машините. Значи изкупът се гарантира

Производителите имат дого- от кооперацията и поглновча-огаределени производствени от 
ношения на сътрудничество с >вори с кооперацията, според ни няма защо да се безпоко- 
производдителите на малини който са длъжни да предадат ят. 
от Поганово и Тръиско Одо- цялата реколта според пазар- 
ровци. Т-я има договорни отно ната цена. В случай да про
шения за производство на ма дадат малините на друг, про- 
линм и за изкупните цени. Се изводителите се задължават да на непознати и напускат сът- 
та кооперацията е предприе- обезщетят кооперацията с по рудничеството с кооперация-
ла мерки за навременно изку 0,50 динара за килограм. От та Защо забравят, че „Сто-
пуване и продажба на тазго- кооперацията' съобщават, че чар“ ги снабдява с хранител-

Повечето производителите не трябва да ни. стски, с минерални торове

И тогава защо нашите обществено-политически и 
стопански ръководители не се постарят да поизполз- 
ват този открит път за сътрудничество с Александро- 
ва.шка община и предприятията. На 
же да се братимим.

Това е още по-наложително сега, когато се и знае, 
и изтъква от мнозина наши ръководни хора, че само 
опирането на силни и то за продължително време, мо
же да донесе полза и процвет.

!Но остава един въпрос? За
що производителите така лес
но се подават на обещанията ли искахме да-

реколта.датната
предприятия, които изкупуват се тревожат, защото всичката ,и всички други селски погре- 

лредлагат ниски реколта ще се изкупи, според би. Трябва и производителите' 
цените на пазара. да ой помислят колко сметка

Славчо Димов, директор на има кооперацията, че държи
магазини по селата и пи снаб-

този плод,
цени и кооттерацията още не 
е сключила договори за про
дажба. И докато търси купу- кооперацията, по случая каза 
вач, „Джервин“ от Княжевац следното: „Постъпката
пратил овои изкупчик в Пога- „Джервин“ е учудваща. Защо решават за напускане на сът-
ново, който обещал на хора- ■ идват в селата и създават смут рудничеството.
та 2,5 динара за килограм. Ес сред хората? Ние сме спокой-
тестзено това зарадвало про- ни, защото нищо няма да за-

малко вре губим, ако малината се дадй

Днес всеки се лови и за сламка в търговията. Не 
е зле тази възможност за сътрудничество да се из
ползва, колкото може повече — защото сигурно носи 
двустранна полза.

на дява с туй-онуй и тогава да

м. н. н.
Ц. Боянич

изводителите, но за
ме. На другия ден пристигнал на други. Договорите са ясни 
Друг представител от „Джер- и ние искаме да бъдат зачи-та- 

и отказал цената. Съще ми .двустранно. Ако „Джервин
бе изкупил малините, щяхме

БЕЛЕЖКА
вин“

„Джервин“ предло- Примервременно на лошо отношение
Фестивал край 

Власинсно езеро
Сега младия инженер, 

с току що взета дипло
ма в джоба и току що 
стъпил в началото нз

Но още от първия 
ден нещата тръгнали об 
ратно. И сега той няма 
определена канцелария, 
в която да работи, ни- 
то пак свое бюро. Мс- 
стат го постоянно от ед 
но на друго място, в за
висимост от това кой 
служещ отсъствува.

Обаче не е само така. 
Още от първия ден мно 
зина служещи, макар 
че не са го добре поз
навали заприказвали зад 
гърба му, че не обича 
да работи. А сам той се 
учудава как и кос да ра 
боти, когато никой не 
дава задължение. Опи
тал се е с някои само- 
иницияткви и бил е иг
нориран. Игнориран е 
и по други въпроси, къ 
дете е неговата намеса 
като специалист необхо
дима.

А. Д. е младеж. И ди
пломиран строителен ин 
жеиер.

От преди няколко ме
сеци той работи като 
стажант в органите на 
общината в Босилеград. 
Приет е, защото е бил 
стипендиант, на община 
та. Да е инак — въпрос 
е дали би бил приет.

Впрочем както и да е 
А. Д. е дошъл в общи
ната с дълбоко убежде
ние, че ще намери раз
биране,
бота, че ще се отдължи 
за материалната помощ, 
която му е оказана чрез 
стипендия по време на 
следването му и ще спо 
могне със своите преспи 
знания в градоустройст- 

акции
на града, ■ който е и 
роден.

кариерата си е обръкан 
И изненаден. Той чув
ствува несигурност пора 
ди неразбиратгята. И 
иска да напусне общи
ната. Това сигурно щев мнооого дея- 

същи задачи йкоитозации, 
телмоети имат 
цели.

Фестивалът
на брега на и.

Фестивалът на тгламмнлрите 
°т югоизточна Сърбия и на 
гораните от Сърбия край Вла 
оинокото езеро иойто ще ое 
състои от 4 до 7 юли е резул
тат на продължителното дого
варяне на представителите на 
общесгвеио-политичеакигге об
щности от този регион, 
ват ое около 2000—3000 уча- 
овници във фестивала. Право 
Да участвуват имат освен лла- 
винарите и горанит^ и всички 
спортни и младежки туристи
чески организации, както и ос 
танали заинтересирани. Това 
е 'Действително момент за съ-. 
Щинско зближение на плани-7 
парите, гораиите
Те младежи и спортни органи

братство * 19, юни 1970

то стори, защото не са 
му създадени условия 
за работа.

Това е само един, но 
не и единствен пример 
в комуната, който оче- 
биещо посочва лошите 
отношения към млади
те специалисти. Ето за
що не трябва да ни из
ненадва, когато те напу 
скат такива колективи и 
търсят други, които им 
предлагат и разбирания, 
и условия за афирми- 
ране.

се организира 
езе-Влаоимскютво

ро.тттр ,ое устрои съревнование 

забавната програма
нарите и на. „ ,спортни-;
организират орещи н
те дисцшволейбол, 
маЙ^Фугбож Девеките (пио-. 
перони) игри както -винаги Щ 

най-голям интерес у 
,И За тези оре-

обезпечдаи възнаграж-

уеловия за ра-
Очак-

(

Iвената и други
възбудят

В. в.посетителите.
пги са 
дения.и останалн- М. Величко*
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СЕЛО КОСТРОШЕВЦИ сс 
намира близо до Клисура, иа

от 1200

0:

Наши селанадморска юиоочшт 
мотра. По мшогоброялите в'ь 
мишишя са кацнали костро- 
шоаоките махали, отдалечени 
една от друга и по няколко 
километра. А те действително 
са много: Сталчичова, Митро- 
ва. Баташка, Енескава, Кача- 

Попова., Му силова, Пе

“‘V
Ле,. ‘

>/****/ </// г/"" '
Ъ '

, * за селоот село• КОСТРОШЕВЦИ й1-~-
/////////////////////////,

ТИ:!г л.1 
«?’ ■!?

Зимно време ставали с-вадг 
кеманетатг. тогава не спираЛй‘Пе *, 
крлщавки и на празници. От СЧ 
итт за кострошевските гайдар0*8 \ 
гелои и Тодор Ргнгелов и

СЕГА СЕЛОТО има 120 к., 
строени от буков материал. Пои?"'! 
старият — и днес ко:стрсщевча !НЧ 
вече като организирани в преди-" 
гието „Радке Митрович" работят^1 
Скопие — 40, в „Казимир Велк013 
грацията не мина незабелязано , 
„Никола Тесла" е почти кострощ 
чатги има и но другите градове нГ’:

Може би затова селото И5м 
егвени проблеми — като електте^ 
други. Защото това се решава от - 
лението, а тя постепенно се тотт

пурци.
долага Р^Г Жер—.^и още други, -ито имат по 

с три къщи. Край махалите сс извисяват планински вещ1- 
ги, покритГс бук и богати насища, тсоито "М**™*^ 

животновъдство. Но с него се за.ним п(>

дал г съседните мери на село

РАСТЕНИЯКУЛТУРНИТЕ -

условия за
к нетрудоспособните мъже, а другите отиват 
строежите.

Мак — Мала Азия 
Карамфил — Молу.кюкитс ос 

троили
Маслина 

рието

Едва ли знаете откъде са би 
ли пренесени, ловенето от куц» 
туряйте растения. Тук даваме 
списък на по-важните ог тях, 
с прародината на всяко едно.

Ябълка — Близкия изток
Памук — Индия
Ананас — Централна Амсри

г& >много известно. Н-л- 
било голямо село.МИНАЛОТО на Кострошевци не е 

шейсетина къщи. Но това е 
защото тогава семействата-задруги имали и по 40 ду •

с—

кога имало

*Т. *‘л ,тш* ..Р«
през Дунава. По-известни били 

Гергин Колев/ Ян-

Черен пипер — Индонезия 
Мала' Азия, Близ-Слива —

КИЛ ИЗТОК

Соя — Китай
Дюля — Мала Азия
Слънчоглед — Боливия, Пе

на, до Лом, а оттам с лодки 
майсторите-зидари Веселин Стоименов и 

Рапчсп и Маиоил Иванов.
ка

Портокал — Китай, Индия 
Банан — Индонезия

Близкия изток.

ко

За големите семейства нечалбарството било нс само 
поминък, по и начин да сс забогатее. Семейството на Ми-

— Мала Азия, Тур- лешео Урошсп имало 50 души, на Стойче Лоров — 35, ша
Тасо Гьорев — 28. От тези три семейства сега са образува-

— Централна АмД ,гк някои махали. Най-богато било семейството на Таеа Iгл-

Круша -
Мала Азия

Фасул — Централна Амери
ка, Мексико

Грах — Средиземноморпето 
Фурма —

Мала Азня 
Лен — Мала Азия

Ч
РУ

Спанак 
кестан 

Тютюн 
■рмка

Чай — Аслм
Домат — Централна Амери-

Близкия изток.

Поганово
каКитайКраставица 

Кафе — Етиопия 
Какао — Централна и Юж

на Америка
Картофи — Боливия, Перу, 

Чили '

IЦентрална иВанилия —
Южна Америка

Лешник — Мала Азия 
Лоза — Средиземноморпето

Път зарад 

малинитеЗахарно цвекло — Оредизс- 
мнеморието

Захарна тръстика — Южни
те райони на Азия

Пшеница

Каучук — Бразилия 
Череша — Кавказ

СредиземномориетоЗеле
Леща — Мала Азия 
Царевица — Перу

Погаиовчаии трудно могат 
да извозят малините ако нс 
си поправят пътя. Затова от 
десетина дни селяните постоя 
ши» работят на пътя към По- 
гановски манастир и пътят 
скоро ще е проходим за мо
торни коли. Досега са употре
бени около 400 трудодни от 
които сто с волски впряг.

Югозападните 
райони на Азия, Етиопия

Интересно и полезно

ФОРМАТА ИА 

' ГЛАВАТА И 

УМСТВЕНИТЕ
СПОСОБНОСТИ

Малините вече зреят. Рекол
тата ще бъде добра и се оча
ква да бъдат извозени към 
2ЕО.ООО килограма малинов 
плод. Разбира се, това няма 
да е само от Поганово, но и 
от близките села — Драгови- 
та. Борово, Бански дол, Грапа 
и Планиница.

П. Тодоров

Формата на главата »е определя умствените способно- 
големият ум не всякога се намира в голя- 

обратното: малката глава съумява понякога дз
сти на човека, 
мата глава и 
побере забележителни опоообности. СГ.П;.'-

оед*
Един от първите плодове, с 

които ни поздравява пролет
та, са черешите и вишните.

Хранителната стойност на 
черешите и вишните се потвь 
рждава от съвременните лабо
раторни изследвания. В разли 
чяите черешови плодове се съ 
държат захари от 8 до 18п/о, 
плодови киселини, малки ко
личества танинови съединения, 
пектин, витамин В, и С. Чере
шите са богати на каротин 

■ (провитамин А) и витамин РР. 
Намират ое и соли на калция, 
магнезия, фосфора, желязото. 
Освен това вишните съдържат 
и микроелементите цинк, мед, 
кобалт, силиций.

и органични киселини засил
ва отделянето на стомашния ^ 
сок.. Препоръ-чва се сладките на <>• 
сортове меки череши да ое к- от»' 
дат преди хранене, а твърдите бо-в-^ 
— олед хранене. Черешовият пс^ 
сок утолява жаждата, ободря бо--' 
ва. освежава, възбужда апети- на 
та, има и пикочогонно дейст- ^ 
вие. Той се прилага при остри $ 
Хронични гастрити, обострена 
язвена болест на стомаха и ^ 
двангдеоетс1П1ръотника,' както 
и при изостряне на някои хро 
ничии колити. Във фазата на

В Малайския архипелаг и в Централна Африка някога 
за „най-хубава“ се смятала „куловидната“ глава. Заради теза 
дълго време главата не бебето стягали с превръзка. Оби
чаят да се изменя формата на главата бил разпространен 

Индия и на много места -в Америка.в
Буржоазните учени създаваха налудничави теории във 

връзка с формата на главата. Германецът Франц Йоюиф 
Гал твърдял, че известни духовни качества се разполагат в 
■определени учачетъци на мозъка и от това в черепа ое об
разуват възвишения. Той „открил“ 35 специални подутини 

черепа, подутина за наклонност към бой, математическа 
подутина и пр. Това лъжливо учение, което за съжаление 
се оказало твърде трайно, намерило последователи и ое на
рекло френология. Франодаозите изтъквали, че престъпността 
е овойсявена на хора с определена форма на главата. Това 
бе опровергано от руския професор-анатом Д. Зе.рноз, който 
доказа, че силуетът на главата не е причина за престъпле
ния.

в ВИШНИ во. ^
Iто#успокоение на тези заболява- 

ния черешите могат да се при 
емат под формата на кисели,
панирани _ компоти,__плодо®3
пюрета. Свежи череши се Д3'

опазматични ко

(наяр"
чен
чер^И 4За формата на главата влияе характерът на ораства- 

нето на черепните кости. У новороденото черепните кости 
са съединени с мека ципа. После ципата постел енмо се замес 
тва от костна тъкан. Но ое случва и така: на едно място 
коста се сраства, а в други още не и на черепа ое появява 
изкривяване, свиване, възвишение. Ако надлъжните шевове 
се сраснат по-раио от напречните, черепът се увеличава не 
в ширина, а в дължина.

Черешовите плодове са слад 
к;и и могат да се консумират 
сурови в неограничено коли
чество, особено от здрави хо
ра. Болните обаче трябва да 
Е.нимават за формата, под ко
ято ги приемат. Целулозата у 
твърдите сортове череши за
силва дейността на стомашно- 
чревния канал .и дразни 
вигцата му. Поради това при 
някои заболявалия трябва да 
се пият само оокове, а при

т:-тЗ *■ват при някои 
лиши, придружени 
(плодовете да ое одъвкат мн0

добре). При воички чернод- ^ 
робии, бъбречни, сърдечно-съ Д ^ 
дови заболявания черешите се 
дават както в ежедневната Ди ^4 
ета, така и в разтоварните лло ^ 
дови дни. Поради богатството ^ ^ 
си на калий те са

от запекЧЕРЕШИ яз "
го

0;Г>
&

лига-
ценни прч 

съвременни - л 
алказнт

>.:Д;
лекгу»ан1е с някои
медикамнти. Калият

п°:А— лечебно въз-други — само киоели или пр
епрани компоти, плодови пю- действие, необходимо при ня

пикочна’13 •

зира урината

рета и гтр. Наличието на ооли кои възпаления на



ч'Най много 
V ръка, а
(. сег^йст-
'гляз-ьл и 

учите*
I
ч^отяовъ 
Ч развито.
\)СемДесе"
. ,ца гове-
'■ отглеж- 
я бачия,

„аднте «
щ-Зи, «а 
,в гпоме- 

('ари Рая"

Услуга

Не спира производството 

на кувертюри
Тъкането на 

дим'итровград:ока „Услуга“ про 
дължана безспирно. Оказа се, 
че единият стан е недостатъ
чен да задоволи 
които пристигат, и затова 
скоро време ще заработят о- 
ще два такива стана. Те вече 
са пристигнали и трябва да се 
монтират.

кувсртю-ри в С трите стана, ще могат да 
се произвеждат над 70 метра 
кувертюри на ден и ще се на
станят на работа още десети- 

поръчките, на работнички.
*а

Работа обаче има за много 
повече станове, но няма съот 
ветна постройка.

вI

лени *•«> останал
„о сега

г)ИЯ-

Мн

оредя
кт-о
|ДИ. улицата 
щрзшез-

:>оустроп-
одата и 
на насе-

I

СТОПАНСКИ ТЕМИ(ямитров И овцете са малко

Гледайте си морузат 

човеци
Времето некико излази шашаво туя годину. 

оно ли ни зашашави и нас, или си ни йе 
дошло нещо, ама и ния га ударимо ко времето, 
йедва чекамо да падне дъж,

некикъв празник. А де Първи май, аде фе
стивал, ^а и Джурджовден- некико може да по- 
признаиемо и да не работимо — ли тъгай йе 
било айдучко събиранъе у старо време. Ама пра 
знуваньето ни улови и не миньуйе ко говеджа 
более.

Незнам

та да си поизмис-
лимо

Няколко месеца вече навея Някои производители това 
къде у нас е актуална една то правят е оглед на продаж- 
тема.: месо. Има ли го, няма ба на млякото, други — да не 
ли го, скъпо ли е . .. Всички се занимават 
тези въпроси още не са полу

село Божица
Е онядан се чу, ко петрълашанъе се канили 

Свету тройицу. Църквата 
за ягнища ли, за телчина ли, та да прайс 

молитву, па од църквуту сакали да. иду на кърс, 
да разнесе литийете п0 синорат. Цел 

си зо.губе. Од кога су видели незнам, 
йе од комшийете ким одоровчанье. И 
ли некиквога светца, па после пинили, та се из- 

' ловили у оро чък и одборницити. Озгоре па ка
рали и тия що не играю да се вачаю у орото. 
Демек и да ти се не играйе, че играйеш, 
влас казуйе.

Поще не йе стигло до мене кво су прайили
се опиняли да се

с отглеждането, 
трети да дойдат по-окоро до 

чили един задоволяващ отго- необходимия динар и прочее 
вор, защото час се казва има,

да славе 
бона

дала шеесе
Но все пак в основата начас няма.

Ако ое съди по месопродав- 'а0И1Ч!КО е изгодата, която сега,
зарад недоимък на месо е по панищите в Димитровградско, ко 

ито не са без месо, потребите- изразителна. Недоимъкът до
веде до значително покачване 
ка изкупните цени. За кило
грам телешко (живо тегло) из 
купчиците предлагат по 10—■ 
12 динара и телетата,
■под нужното тегло, 
под ножа. Това поголовно кла 
не в Димитровградско пречи.

дън да 
ама кока 

они слави-лят може Да си помисли, че 
това не се отнася за неговата
комуна и ще е недоволен само 
от цените, които не са ниски.

Но потребителят едва ли 
знае, че не воичкото месо 'е 
произведено от диммтрозград-

. ч есто 
отиват ка ти

I оките животновъди.
Как стои въпроса с добитъ

ка в комуната, с какви рзсур- мие имат законните разпоред
би, отнасящи ,се до отглежда-

Голяма вина за това явле-
петърлашанье, оти йедни 
слави. Ама

не
си се разполага?

Години вече броят на доби нето на добитъка. Старите ра 
ползва при белодробни въз- тъка — едрия и дребния — зло под би са малко помамене- 

захар паления. намалява. Старите животновъ- ни, но ефектът ще е нищо-
а Част ди занемогват, младите не же

Вишните и черешите се вк- лая7 да вървят по стъпките телетата от чиста .порода да 
лючеат в лечебното хранене аом ,и овцете и едрия добитък се колят, когато станат вместо 

температурни, трескави по степано ое топят. на 120 както беше по-рано —
състояния, при заразни забо- д в тези години, 1968 геди- ,на 150 килограма. За мелезите 
Дявания, при някои оперира- иа бе най-лошата за животно лимитът на теглото не е про
пи, изтощени болни, анемии- въдел го то. Сушата, която трая менен и ои остава на 90 кило 
ни и дР. дълго тогава., унищожи рекол грама. Такова тегло днес мо-

'тота на фуража и хората ос ж.е да ое достигне за два до 
принудиха да продадат и о- три меоеца и тогава телето ое 
чия' добичета, които ме бяха продава. А цените, сноменах- 
за продан. А резултатът бе- ме вече, стимулират тази прог 

значителпото им нама- дажба.

ка има и кои су сакали славу, се
йе имало нещо.

Та ка чу това, я се сети за йеднога
юь/ат да попа,

Що беше тука у наше село преди млого година, 
ка истина славеомо и идеомо у цркву. Он 
бичаШе млого да се времо там. Ка надойдеомо Ш

жен. Предвижда се например.
!леко Ус- не о-)• Прс
■^ерешо- при 
даазначе он уж проповед ни държи, а паметно ни казуйе.

Почнеше с богатото, пд с бого родицуту, 
обърнеше за работу. Накрай ни речеше: „Чове
ци, бог йе суде и на свако место

па
■ СД съ. 
* кисели- 
! “штм-

— и на нивуту 
3 ц ливадуту, ама нема да ви окоси ни пооре. Та 
Г затова се не завирайте тука при 
А що и я живейем од вашето оранье и косенье ..
Щ ’ -.А ка се заславеше, он си побегне у некойс
к село да не гледа ко изколемо що имамо, па ле- 
ш тоска натрзамо таратор од бели лук и оцът.
I Тека прайеше ония уман човечек —
Ш А са новити попове пропаганда ли прайе,
- млого ли паре има по црквете, караю кока ютре 
Ш че йе пришествието. А црквете се разлепую, па- 
а даю стенете и пропада онова що ученити кажу 
В „уметничко”, та требе се пази.
I Ама те това си йе работа на поповете. Я са-
В мо Ка гледам морузат, ми дожалейе, та си поми- 
[ слим: „Ей, човеци, я си гледайте морузакат, а 
я поповете нека се моле и за нас, ли затова ним се

За зимата могат да се за- 
кт ПР- пазят под форма на компоти,

■ ‘чест. конфитюри, сладка, сиропи,
^ сор. желета, мармелади, замразени 
Г^яност ИЛи изсушени на оянка. При ляч2|Не.
^ поду кул'йнарната им обработка да тогавашната загуба не 
> 1,е. ’ нс 02 забравя, че продължи- ва1Мса1На и едва ли ще ое на- 
^ ДУ телгаият контакт с въздуха съ ,вак]оа в един по-дълъг период.
, е-*ия-г Действува за разграждане на
■е«о 0с_ иггамсените им. Затова ое пре и ЗАКОНЪТ Е ПРОТИВ
*Ч° апе п<лРъчва веднага след очиства ДОБИТЪКА

нето от костилките да се из
сипват не в студен, а във вр- 

|^,_а 51 к,ц1 сироп (високата темпера- ^ва да се разбере,
■ ,ас 03 чура намалява действието ял 1Гнте. които не са 
Г^атв активни вещества, кои- митровграДако, изкупуват д-

110 рушат витамините). Виш- ™а % не само малкителета^
}ГИте и черешите се варят в Отрасли говеда ^инават Значи, необходима е опре-

медта общия изкуп ие д к]оето дел0На политика — по дълго- 
10°/о, а именно ДДасТвОТ0 срочна, стимулираща животно 
тревожи в >юивотнов д и .въдите, които предлагат на па

Не става въпрос,^ сс зара отрасли добичета и огра
у изкупчиците, жлИ мичава масовото клане на под-

питаме защо малко ‘1!а драсТъка. Иначе след година
говеда юе изкупуват, ин — може би ще ое питаме:

"мош”й?к“°веие"“г

пораснат.

крат мене млого,

ше
Някои пр0'изв'0дители, с ко

ито беседвахме цо този въ
прос, имат М1нение, което не 
е за отхвърляне. Те каза.Л: 
„Ако за юнетата се гарантира 
шс по->в1иоока цена за кило
грам тегло, която да покрива 
.разноските по отглеждането и 

наблюдателност тря- да да|ва солидна печалба, ка.к-
че изкупи и вато ж получава от продажба 1 

малко в Ди- на телетата, добитъкът може :
да ое позапази. А така нама- I 
ляшането ще продължи.

е на

попат.

Ц Малко

^■оьр. 
вс. Бо
' т« са СМайлИ|Р2ни 
оьДо СъДгйствува за унищожаване 

На витамините. Престоялите 
ПяРдове
,М|ИКН10

съдове
плача.

Що ютре ка дойде Пальа за порез — 
морузат че йе, а не од божият портовел.

од>за 
*а бо. 

Г1Рс-
имат по/ниоко вита- .вост 

съдържание. За да се 
за по-дълго време све 

"чна ' м°гзт да ое съхраняват 
^ из. Хлад},лник

МАНЧА, с.р.3ЗДазят“Од.
Ра» в

I м. н. н.при 0—1° темпера- защото
^Ра. ка телетата да

■ \

\ .
/



дърто, борили сме ое, трофе
ят е наш, второ, необходимо 
с трофеите да бъдат наши за 
повдигане морала на армия
та“. Такова стаиссмице изнесе 
д/яоо шжиткомисарят Вони Бъ 
лгараиов. Във връзка с тона 
необходимо е българската воя 
ока час по-скоро да се изте
гли п България.

Върховният .комендант отго
вори: „Българските пойохм вс 
днага да напускат Ниш, Всич- 

воонппи трофеи -л маггтггл 
да останат в наши ръце. Съоб 

това иа балтарския ко- 
като

пготес?лпдЖизаиял ШЕС- & тазигетТА Дишитил -----  ^ г ЯТ( а чс ония, ДРУ
; оов-обождааат 

Придоби )1Л във

\

Живоин Николич—Бърка теша 
гитс тежко ссРеволтираиг от такива поеть 

на българските комендаи 
Коча Поповим да
та началника на

от 1на1вицитс 
фашистката войска. След то
ва обеща, че ,ще направи всич 
1Ко възможно това Да 1К с$

ТШ<1И 
ти генералКОЙ Е ОСВОБОДИЛ 

ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ
де загюпод
щаба иа корпуса ттодполков- ,

■Полоктоич веднага да оти- повтори. к
: щаба на Шс,ста българ,- На 16 ля отида в

ска дивизия и енергично дя м да а1.аложи на ко
поиска плпчкоован,ията неза, Прокупи^-и Д бро
бавно да прекъснат. Полскоич - аа „ осуети иляч

•искането ага Главния нена бригада Дакооването иа трофеи и ведиа- 
всичюо, което не-

По~НИ1К
де в

ки
пренесъл
щаб. Комендантът на

Тези думи на Маринов мс тежката обстановка дадена — ™ите -сти^-ли.
смаяха. Опитах, че това е един от-лошото_поведемис (на бъ лвтааич отговорил: .Ние сме ' а (ОТЧСТ 11а коменданта
от почпочетнше генерали на гарониггс части. НеОешлям иароЛна. армия, която ое бори та «ЗДО на Сърбия
я-т тггяппкатт насока фашистка толкова жал за материалните ,сс за(Па0И народното им^- на ла' я ' направил
войска щом като е назначен блага колкото ии щсство, агне дори и за .най- за т ^ На Коча половин

, за главнокомандващ, а той не ха постънтоит^та едл а аг дребни кражби наказвахме със "Р п'0 мсе М(Юние гла-
стеснява тук, в сръбски на която широкси ърдо позво смъ.рт< а 1тгс говорите, чс то- «я-зах, яа ллянкоова

гтп пз каже чс е бил оку- лихме да участвува в боевете ва н,е е страяшю“. Комеппдан- вот ор .Р Добрич е
паторски командант тогава, ка срещу фашизма е нашата спра ^ ад дрпдашггаобещал че “^г“Тре„^^илов и чс той 
гато на народа от този край ага. ще предприем/с всичко нъ пп п,,Ме тищо от оно-беше най-тежко. Чувствувах се Тук ,0Сап3“о™овИп„,и^^ ™го да се прсдотвартгт тези яя ип „оголите части са при оово и да напуснат територи-

ли съм предател на носните за плячкооваимята пре Я№ЛС!|,(ЯЯ По време на тези ва киии п™ ]саза це
революцията приети от страна на бълглар- ,ра13Г0пОр,и ,Присъств.ували и два 0'^ли- заягавс " български

скапга бронста бригада и 12 лс мд полкотпкци л,а Червената вече с дал »Д ™ ' т
постъпките ТЧозГ^сги армия. Те и началото не раз- и V ™ Леоковац мо- правителство,

се то.юрошс в отчета а.л кома» брали за асапово става дума,, но гат |Да вървят само по една Се прот.ивопаставят на това ще
47 сръбска дивизия:“ когато им било обяснено тс улица на периферията на гра сч]итаме като неприятелски

„Ограбили .около 500 изправни подкрепили становището ага ^«""българс" Я1СГ“'
козила“. Комендантът на 47 ди Глп.вния щаб иа Сърбия. к.итс партизани, „За това — тт „

каза Пополи.ч — осведомих на трофеите в Нишка баня

щете 
меищант 
Придвижването на български
те части беше предвидено в 
договор с мен. Във ®.ръзка с 
вашите телеграми в които го
ворите за плячкоевзне на тро
феи и за моралното поведе
ние на българите, поисках от 
съветското командване бълга 
раките части веднага да пре
къснат напредването към Ко

га да върне моя заповед.
сутрин-

се

на Сърбия. За това реше-като че
своя на ага род и 
с това че съм е компанията на 
генерал Маринов и неговите 
офицери.

В Ниш навсякъде радост и
освен <в щаба на дюра ага

ята
ние ще осведомя съветското 

Ако българите;

увеселение 
22 сръбска дивизия. „Вместо 
да се радваме на голямата по 
беда, казаха ни те, принудени 
сме 'заедно с командирите на-

Във .връзка с ограбването
визия ос бил договорил с ге- Докато Полскоич водеше ___
месал Ти>енщафилов заплане- разговори с коменданта на върхогягия комендант .

„а « ш,- л«™ *-»-* » 3,
неговата под- полковяпик Боян Българаиов, >' бъЛгарок:а а1рмия главния

договорят щабове- политюомисар на Втора бъл- ,щаб яа Сърбия осведоми Вър фронт генерал-полковник Бир
ага Втора гарслса армия. .И той в нача- ховни.я щаб .с телеграма коя- юзон. Но всичко беше напраз

Трендафи- лого не можеше да разбере, то гласи:
сериозността на събитията за ношеиияТа с българите. Има

много трудности, защото и то 
хните ръководители зге /искат 

неговите да разберат. Тезсният тезис:

бе проведена още една среща 
на която лрисъствува и начал 
ник щаба на Трети украинскиопият

пази докато за 
ялба не .ое 
те на 13 корпус и

бригадите да 'защищаваме ма 
газинмте от българските час
ти“.

В щаба на корпуса, който 
този ден пристегна 
заварих и коменданта на Глав лов 

щаб на Сърбия Коча По- ва.

Онова, което българскитено.в Ниш, българска рамия.
се съгласил с всичко то- части бяха взели никога не би

които ставаше дума, но по-къ 
сято вое пак каза, не това е 
оГедонустимо и че

ми върнато.но все пак позволил него- 
части да вземат возилания

пович и за всичко то ооведо- .вите
и друг военен материал.

(Край)
Разменихме мнения замих.

чен път своя верен „Балказг , а отстрани това, 
през деня е зелено и е една нищо и никаква трева, то
ва сега е тъмно, загадъчно и безкрайно като цялата 
вселена- От време на време идват отсреща разни фаро-

минават и заминават. А Тян- 
си лети по Млечния път и моторът развива 

не някакви си сто-сто и десет, а втора и трета косми
ческа скорост. Много му се иска на момчето да 
космонавт, но знае, че никога няма да стане, защото за 
тази работа трябва много нещо. А все ще се намери ка 
кво Да го провали — както в бокса и в училище.

Тянката е вече в Сливен. Тук бързо не може да 
се кара, защото улиците са оживени. Мирише на па
наир. Тянката безпогрешно познава този весел аромат н 
бърза да потъне в него.

Всичко дрънчи, всичко звъни, дрезгава музика от 
стрелбищата. Тянката надува газта, сегиз-то-гиз вдига 
предното колело на балкана и се оглежда да види какво 
впечатление прави на момичетата.
Братя Вълкови се въртят около 
якета и гологлави.

И тогава на верандата пред публиката излиза По- 
нкьо. Самият Понкьо, дето учеха с Тянката в Трета ве
черна гимназия. "Как е попаднал при братята?,, Понкьо 
е с черен костюм, с връзка и на Тянката му се струва, 
че още малко и неговият съученик ще каже: 
енд джентъмен ..Изобщо засукано момче е Понкьо 
и си пада но отракготите работи — ето го сега пшикер, 
по едно време пласираше пластмасови гребенчета на 
процент, преди това беше уличен фотограф и досажда
ше на хората около паметника на цар Александър.

— Драги посетители на панаира, елате да видите 
трима артисти, които със своята смелост учудиха све
та.. Ефрем Вълков, акробатът, който кара по отвесната 
стена с крака върху кормилото на мотоциклета, прав 
на сгъпенката, обратно на седлото с гръб към корми
лото. Акробатът Илия Вълков и артистката Лили Ата
насова ... — реве Понкьо в микрофона/ после повтаря 
всичко това за крака върху кормилото, прав на стъпен- 
ката и обратно на седлото с гръб към кормилото. След 
това го потретва. Акробатите надуват моторите и настъ
пва ужасна олелия, а Тянката не отлепва очи от арти
стката Лили Атанасова, за която нищо друго не се каз
ва, освен че със своята смелост е учудила света.

Света можеш да учудиш, колкото си искаш, яо.с 
Тянката не е така лесно. На него не му се свива сър
цето, когато Ефрем Вълков минава високо горе, на ръба 
на кацата, под носовете на публиката, струва му се, че 
и той би могъл да направи същото и много му се иска.

На излизане от спектакъла, точно до стълбичка- 
та, Тянката вижда приятеля си Понкьо и артистката 
Лили Атанасова. Двамата си говорят нещо, Ботупгьт яа

шпикерът

детот беше командировка в Бургас, когато нау-янката
чи, че кацата била в Сливен.

ве като метеорити, мигат.показваха своите чудесииВ голяма дървена каца 
братя Вълкови, а и други имало сега — 
тоциклетиеги, карали чак горе по ръба и правели раз
ни фокуси__ На Тянката няма какво- да му разправят за

фокуси, защото той доста пъти ги е гледал — и 
братя Вълкови е виждал, и италианската трупа на ка
питан Марио, в която всъщност само Марио и Алдо ги 
бива, останалите са ватмани...

И се качва Тянката на балкана и опъва към Сли- 
■цао — на колегите от сервиза, — прекъсвам си

ката всестрахотни мо-
стане

тия

вен.
командировката за неопределено време, взимам творче 
ска отпуска.“ _ УЧУДЕНХубаво нещо са творческите отпуски. Тянката поз 
нава един писател, поправя му шкодата, та този писа
тел често-често ходи в творческа отпуска. Само дето 
шкодата вече хич я няма и даже за хилядарка не би 
я купил Тянката, а ако му я дадат за пет стотачки, ще

Сштра при кацата, 
машините с кожени

СВЯТси помисли.
Засега си е екстра с балкана, 250 кубика, форси

ран, почти състезателен. Само да му махнеш гърнетата.
Излиза Тянката от Бургас, пюиавежда се малко 

и ад кормилото и веднага прави деветдесет, сто, сто и 
пет... И с бялата щ каска прилича на състезател. На
стига бял мерцедес ... Изравнява се с него — вътре 

една мацка. Мацката само за него, за Тянката.

„Лейдис

мъж и
Ядосва се момчето, не ще да я гледа в чуждия мер
цедес и увеличава. Не вижда как вътре мъжът върти 
ръка около челото си — демек: „Тоя изперколясва, ако 
прасне гума..

Тянката си знае, че няма да прасне гумата, 
него такива работи не му се случват. Мисли си за мац
ката. Представя си я на балкана, даже й чувствува ръ 
цехв — как са сплетени точно върху стомаха му и топ
лят, топлят... А косата й се развява като на рисунка, 
като на картичка, като на кино и още като на кой знае

Разказна

от
Божидар

Томов
какво.

Ама никой не му е крив. Да беше завършил не
що — я инженерство, я друго, или в чужбина да е хо
дил на специализация, сега щеше ехехе... Щеше да си 
има и гаджета, дето даже в леглото ще му говорят на 
вие. Много обича Тянката да му говорят на вие, но не 
му се случва често, смятат го за малък.

Както и да е.
То всъщност като погледнеш, боксът му провали 

училището. Мачове, тренировки, туйли, онуй-ти, и ай- 
Дв. •.

После мадамите му провалиха бокса.
Виж, в сервиза го смятат за голям майстор и си 

е вярно — цар е на двутакговите машини, това вартбур 
зя, трабанти — знае им цаката. Даже в провинцията че 
сто го пращат, както сега в Бургас; обещават му и спе 
цкализация в гедерето, ама да видим. Старо куче е Тян
ката, нищо' че е на деветнайсет години и ще ходи в ка-

артисгката чертае разни елипси по пясъка, а 
се усмихва нежно с целзия блясък на металическите сЯ 
коронни. Тянката го блъсва нежно по гърба: „ЗДРасП* 
Полка“. И съученикът се задавя от изненада. Не мо*езармата наесен, дето ще му викат заяк.

Докато си ги мисли тези работи и то взело, че се 
стъмнило. Пали фара и не сваля скоростта. И му су 
струва, че светлата ивица на шосето е самата лунна пъ
тека или даже Млечният път и той кара по този Мле-

среояа-да се каже, чеч е много радостен от внезапната 
Мъчи ое да се усмихне, но не успява и се отказва.

ВЙ*-— Какво правиш, бе. Сто години не съм те 
дал. Няма ял да ме запознаеш с дамата.
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ФИЛМ

рекорден износ
Оперел м&отвдаияашната ин

формация на деловото сдру
жение „Югославия филм“, 
палата година сме изнесли 650 
лвдеищии дъшххметражни фи
.шмоое в 120 държави и 918 
ценцим късометражни филмо 
ве в 57 държави. Така с про
дажбата на фшпмове в чуж- 
бияа (без „Битката на Нерет- 
ва“) сме осъществили рекорд 
<гг един милион и сто и пе- 
деогт хиляди долара (8% пове 
чс окколкото през 1968 годи
на). Очакват се още 650 хиля
ди долара от 
филмове за които са сключе
ни договори, но още не са реа 
лишрани.

За миналата година също е 
характерно проникването на 
кадвертибиотния пазар. Пове
че от половината от съвкуп
ния износ на филми отиде 
западните страни, между кои 
то са и някои в които нашият 
филм за ,пръв път ло-оериоз- 
но прониква (Италия, сканди
навските страни). Югославски 
те късометражни филми все

никват и 
мс® е. дълогометражни ф ИЛ постановчика Мимица в ю ст 

рани, а лауреатът на минало
годишната 
филмът на 
дор Шкубоня „По 
Слънцето“ са купили 5 
ли етически страни.

В категорията на късите фи 
лмове най-добре се продават 
рисуваните филми.

чуеш камбаните“ на посгаяов

МП
„Златна арена', 

постанонника Фе-
ли лъчите на 

ооциа
чмка Антун Върдоляк 
Даден на всички 
чес.ки страни,

е про- 
оосциалисти- 

„Събитие“ на

КОНЦЕРТ НА ПИРОТСКИТЕ АРМЕЙЦИ 

В ДИМИТРОВГРАД
продажба на

По случай формирането на 
IV пролетарска бригада на 8 
гони т-г. гарнизона на ЮНА 
от Пирот изнесе концерт пред 
Димитровградската публика. 
Залата бе малка 
всички желающи да присъст- 
вуват на концерта. Програма
та беше наистина богата 
знообразна така че 
да задоволи вкуса на

Пиротските армейци и гимна
зисти изнесоха рецитал посве 
тен на IV пролетарска брига
да. В първата част на програ 
мг армейците-певци изпълни
ха босненски, сръбски, мак е до

нски, черногорски и други на. 
родни песни. Втората част на 
програмата бе за поклонили
те на забавната музика. Орке
стърът на пиротските младе
жи изпълни най-новите песни 
на известните поп-състави. Из 
пълненията на този оркестър 
предизвикаха силно въодупгев 
ление.

в
да приеме

и ра 
можеше 
всички. Този концерт потвърждава, 

че сътрудничеството 
младежите и

между 
армейците отпо-често се прожектират в Съ 

едииените щати. В Западна 
Германия, където нашите къ
си филмове и по-рано бяха 
добре приети, все повече про-

двата града се засилва, както 
и желанието на всички за по
чести подобни контакти. д■3

Борка Николова Петър Лубарда „Църквата св. Влах в Дубровник"

Запознават го с дамата. Красива е, няма две мне
ния — червен» яке, кожено, черен ластичен клин, висо
ки ботушки, тъмноруса и така нататък. Всичко си има 
момичето и всичко е поставено, където трябва и кол- 
кото трябва — ни повече ни по-малко.

Артистката Лили Атанасова, която със своята сме 
лост е учудила света, много трудно отмахна очите си от 
тези на Тянката, прави един кръг с тях и пита:

— И какво после?

третия път не чувствуваш вече нищо — нито страх, ни-
само Ученическа

екскурзия
то радост, главата ти е празна и всичко е 
флеюс.

ре

— Знаеш ли какво ми се иска — продължава след 
минута акробатката, иска ми се някой път да набера 
скорост и да излетя с машината от кацата. Излитам, и 
толкова. И започвам да кръжа високо някъде, където 
нямд публика и тренировки... Но това, разбира се, е 
невъзможно. Учениците от трети клас на 

Бошлеградоката гимназия те
зи дии устроиха осемднешна 
екакуроия, която има повече 
научен характер.

Те посетиха най-знаменити- 
те исторически и други места 
в Сърбия, Черна гора и Бос
на. Те пооетиха Овети Стефан, 
Будва, Дубровник и др. 
Тйентище пред спомен костур 
нищата пред тях е проведена 
сказка.

Двамата обикалят около палатките и леките дър
вени постройки на панаира. Вече няма хора, всичко е 
затворено, светлините са угасени. Въздухът мирише на 
прах, на кебапчета и на сяра. Палатката на стрелбище 
„Електрон" е осветена отзад — вижда се силует на едър 
мъж, който измъква през главата си пуловер. После и 
„Електрон" угасва.

— И после — отваря някак без мерак Понкьо, я- 
вно продължава разговора, — ще заминем за Нова Зе
ландия, чичо ще уреди тази работа, ще изпрати покани 
и ще ходим да гастролираме.

Лили поглежда Тянката и прихва:
— А ти на какъв език ще съобщиш, че съм учу

дила света? — Лека нощ — протяга ръка Лили, — не ме из-__ На новозеландски, разбира се, колко му е да се
— отвръща шпикерът, без да му

Напращай.мигненаучат пет думи 
окото. И си отива, и прибира гъвкавата си походка ня

къде в тъмното, неизвестно къде.
Тянката тръгва към мотора си, Балканът чувству

ва приближаването му и трепва: „Какво, потегляме ли?" 
Момчето рита стартера, включва на скорост, увеличава 
газта и влиза в кацата. Праши кръг долу в ниското, вто 
ри, трети, вдига скоростта, машината се накланя и пое
ма по отвесната стена. Тянката непрекъснато навива газ

намесва се в разговора и Тянха- 
чичо ти бил в Хоетду- 

в гимназията така говореше.
— Чакай, че

та, — ти по-рано разправяше, че 
рас. Не си ли спомняш —

По-нататък учениците са по 
сетили Крагуевац и на място
то, на което са стреляни уче
ниците от страна на фашисти
те, положили цветя. В Белград 
са направили посещение на 
всички музеи, а в Уб са успя- 
ли да ое орещнат с популяр
ния футболист Драган Джаич.

Обаче преди година и половина се 
се занимава с у- 

в каца. И ако ние
— Наистина.

Нова Зеландия. И там сегапремести в
реждане на мотоциклетни състезания ___
с Лили се оженим, ще заминем на гастрол.

— Той, разбира се, се шегува — усмихва 
__ Кой се шегува? Пошкьо ли? Той никога не се

шегува. На него единият му ™ грот^иед»»-
в Нова Зеландия, другият — губернатор на рей/ 
а леля му е самата Елизабет Тейлор.

— Нищо подобно — впряга ое По™«*>',елаидия. 
се казва Стоянка и е заедию^чичо ^Ндругата т леля

та — до отказ и лети, перпендикулярно на целия свят. 
„Колко просто било всичко“ — чуди се някой в него, 

пе е самият Т ятака, теша е някой друг, защото мо-
се Лили.

това
мчето в този миг не мисли за нищо. Със запален фар 
— главоломни кръгове в забранената територия, в за- 

периметър на братя Вълкови и Лили Атаязло-пазепия
ва, която' със своята смелост непрекъснато учудва света. 
Момчето си представя каква гледка е това от горе — 
абсолютна тъмнина и само фарът се върти като огром 
на жълта змия — први номер на Тянката, артист от Бъл 

който със своятта смелост учудва сам себе си.

— леля ми Средства за тази екскурогя 
са прибавили учениците и гим 
пази ята.— Не м;е разбра, аз 

— по майчина линия.
Тук вече Понкьо усеща,

тля обиден. __
Тянката и Лили извееш» време

В. В.гария,
Ръцете му леко извиват кормилото — дясно, дясно, ля
во, съвсем леко ляво и балканът е вече най-горе, па са
мия ръб, до предпазните стоманени въжета.

Е, това е. Това е — въздъхва Тянката и извива 
кормилото съвсем надясно, гумите сякаш не искат да 
се отделят ст спокойната твърдост на дървеното трасе, 

се подчиняват на момчето и мотоцикле- 
Известно време ое (вижи над трибуните за

поднасят я се отте 

мълчат, а шгеле
че го

момчето казва :
— Голям ръб е този Понкьо 

хумор няма.
И пак мълчат.
— Иосащ ли да те повозя на 

ката. Ще му се да покаже и той ^ усмихва ар-
- Лили се усмихва. света),

тестата, която със своята
— Не мога да поиаеям мюто<й*шь'
— Но* нали самата ти караш?
— Тъкмо затова. помоля да ми по-
- Знаеш ли какво, ** ^«аяало, докато се

мотеш и да ме вземете в -срУ”3™- птТ>а!аям моторите, 
иауча да карам по стената, ще м0же да ое про-
Аз съм цар па двутактошите мз^ София. Кажи 
*ери в сервиза на Четвърти километър 
л*е приказки на братя Вълкови, а- мв(Мне — усми-

— Няма никакъв оттоъл, мойп „ глупо-
*■* се покровителствено Лили, каясво нещо е вся-
сте тук. Не можеш да си прелет «ш трчгК. Караш, вт-Р' 
па вечер да повтаряш един и ^ коя. И след
теш се в идиотската каца като градинарски

Братство * 19. юни 1970

Никакво чувство за

но след това 
тът излита
публиката, а след това намира хякаква пролука в плат
нището и се измъква, навън, долу спи и хърка уморе
ният панаир, хълбоците на всички палатки се вдигат и 
отпускат тежко, а Тянката в това време 
високо и по-висок», докато ко-лелетата па мотора стъ- 

Млечиип път. Настилката е екстра, по.добра от

мотор? — пита Тяи

излита все по-*
ПВЗ.Т па
асфалта, не друса, звездите са чудесни и едри като я- 
бълки. Тянката се привежда над кормилото и му се сгру 

не е Млечният път, а онова добро и миого- 
шоге за Бургас. Тъмнината наоколо

ва, че това
ЛЮЛЯ»
като поптна трева и на момчето му се иска да спре и 
да се търкулне в нея, да заспи, да си почине малка, но 
по миризмата разбира, че това не е нощна трева, това 
е едно нищо и никакво празно пространство. И продал 
жава- напред по безкрайния Млечен път.

' Но това, разбира ое, е невъзможно.

изглежда

Страна 9

; (



СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ I > КОНКУРС 

за приемане на ръкописи за печа
тане на книги през 1971 годинаТехника и 

музика в 

един човек

По решеше на Издателския съвет и Съвета на тру. 
пощата общност издателство „Братство'' обявява конкурс за 
откупиш за издателохеата дейност ярез 1971 година..

С оглед, че финансирането на изданията на „Брат
ство" става въз основа на конкретно предложен план и аро- 
грамг. тази година се налага да приложим известни измене
ния в досегашния пачия на обезпечаване ръкописи за изда
ния през идващата година. Именно, досега издателството 
можеше да приема само представки, въз оотова на тях ла 
прави план но ОТ ТАЗИ ГОДИНА ЗАНАПРЕД ЩЕ ТРЯБВА 
СЪЩЕБРЕМЕННО С ПРЕДСТАВКАТА ДА БЪДЕ ПРЕДЛО- 
ЖЕН И РЪКОПИСА НА АВТОРА, РЕСПЕКТИВНО ПРЕВО
ДАЧА.

СИНИША СТАНКОВ: „Щастлив съм, че мо
га да за1яшя, че Шукарев с мой пртв 

' учител по музшеа и че той има голяма 
заслуга за музикалното изкуство на на

шата младеж."

Като резултат на тези промени издателство „Братство" 
всички заинтересовани от българската народ, 

онези, които не се числят към нея, но се за- 
нейната проблематика, за следното:

занимават с творческа дейност —

осведомява 
пост, кжкто и 
пимават с

1. Хората, които се 
поезия, проза, есеистика, литературна история а желаят 
произведенията им да излезат от печат в издапие на „Брат
ство" през 1971 година — да лредадат ръкописите си.

2 Научни дейни от българската народност, които изу
чават една или друга област, независимо от това дали тя е 
свързана с нашите краища или не е — могат да предложат 
сяон трудове за печатане в издание на „Братство_.

3 Свои трудове за печатане в издание на „Братство 
могат да предложат и културни, научни дейни и публици-

шгославятгски националности, но само при

чан оркестър къде то му бил 
диригент Богдан Блбкч.

— След това обикнах забав
ната музика и дж сз-музлката. 
Моят плавен инструмент е сак 
сафоага, а чело и китара са

те, кюгагпо става оргалшзатор 
иа джет оркестъра.

— Дойдох зга идея до орга
низирам длеоз оркестър. Сам 
направих план, и питах аралг- 
жмаии.
през 1959 година получихме 
I М.Я1СТО в Ноти.

Синиша работи като музи 
кант 26 години. По това вре
ме при него често пъти' е ид
вало до дилеми: дали напъл
но да се ореягтира към музи
ката или техниката. И винаги 
е оставало едно — той се за- 

член на оркестъра, при Радио лгимавал и с едното, и другото
Ниш, член на оркестъра при с еднаква страст.

— Сигурно чувствувате умора 
от толкова работа?

— Не, защото към музика
та имам голямо влечение и за 
това не я считам напрежение.

Сега Синиш а се готви за го
дишна почивка.

ОИИИША СТАНКОВ е по 
потекло от село Лукашица, Ди
митровградско: Още като де
те проявява любов към музи
ката и затова отива при ди
митровградския музикант Ге<) 
ргш Шукарев да учи музика.

Сега Станков работи като 
инженер в нишката фабрика 
„Ястребац“ в Ниш като шеф 

кюнструкциоино то бюро. 
Той е твърде ценен като ра
ботник и специалист.

Но Синиша Станков е изве
стен не само като инженер, 
но и като музикант. По този 
начин напълно протмвополож 
ни два овята техниката и му
зиката намират олицетворе
ние в един човек.

Музиката привлича Станков 
още от 1944 година. Отначало 
той изпълнява класическа му 
зика и като прочут челист е 
член на Белградския аимфони

На съревнованието

второ степенни.
След Белград Синиша ое на 

станява в Ниш, къде то живее 
със семейството сят. За крапсо 
време той
Няяш като музикант.

сти и от другите 
условие трудовете им бъдат непосредствено свързани с про
блемите на българската народност в Югославия.

4. Освен оригинални произведения могат да се пред- 
и преводи иа художествени произведения от изтъкнатистава известен в 

Става
лагат
югослаяялски писатели и поети.

5. Издателство „Братство" ще приема и ръкописи за 
наръчници по отделни предмети, нужни на основните учи
лище от българската народност.

Всички ръкописи трябва да се доставят в три екзем
пляра, написани на пишеща машина с разред тройка най- 
късно до 1 декември т.г. Обемът на ръкописите може да 
бъде най-голям 10 авторски коли (табака) т.е. около

на

Народни театър и члеи на За
бавния оркестър. С този ко
лектив той е пътувал във вой 
чки краища на страната.

— Това са години на труд, 
часове на непрекъсната рабо
та и безсънни нощи. Моята 
музика често е безпокоила мо 
ите съседи.

Синиша |Си спомня м за дни-

160
страници.

Авторите от българската народност трябва да доставят 
ръкописите си на български език, а от друга националност 
на сърбохърватски, македонски и словенски.

Миряна НАЙДЕНОВА ^— ■ щ —
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ЗАГАДКИ НА 

ГЕОГРАФИЯТАРегулирането на Блатъш- 

ница — на време
До пас са стигнали множество данни, 

Е че древните мореплаватели са знаели за 
Ш съществуването на земн, оттатък Херку- 
Е лесовите стълбове (Гибралтар). Още Кра- 
= тес Милоски, живял в Пергам през П век 
_ преди нашата ера, е представял Земята 
Е като кълбо, по което нанасял известните 
= нему земи: Периеция (която после ще на- 
= зоват Северна Америка), Антиподия (Н>ж- 

стеята. Вече сме се подготвили е иа Америка) и Алтеция (откритата след
= 18 века Австралия). Известни са също та-
Е ка картите на Оронций Финей, на които 

река Бериноюа и Ракитска, То- е са нанесени очертанията на неизвестните
Е по онова време (XV век) Австралия и Ан- 
Ш тарктида. Има сведения, че Христофор 

дането на цялата система, ко- == Колумб се е ползувал от тайни карти, на
Е които е била отбелязана Северна Амсрм- 
Е ка. Всички тези, а и други Данни навеж- 
Е дат на мисълта, че много преди Колено, 
Е Джеймз Кук и Тасман да тръгнат за Но- 
Е вня свят и Австралия, тези континенти са 
Е били вече посетени от древни мореплава- 
Е тели. Ето никои находки, които говорят 
Е в полза на това предпололсешге:
_ През 1962 година военният лекар Рей
Е Шеридан от Австралия намерил на остров 
Е Нов Хановер (от групата на Соломоповите 
Е острови) развалини от древен храм. „Мое- 
Е то първо впечателние — пише Шеридан 
= — бе, че това е египетски храм!" И

динствената страна, откъдето е могло да 
бъде доставено маслото, е Нова Гвинея 
и Австралия. Евкалзпттовото дърво е било Е 
изнесено за първп път от Австралия през = 
1870 година от немския ботаник фон Мю- 
лер. От друга страна, австралийският из- Е 
следовател Дъг Ситоя е намерил през 1965 Щ 
годила край Хербертън (полуостров Кейп- § 
Йорк) цяла картинна галерия от наспалия Е 
изображения. Между тях има едно трие- § 
тъблено растение, наподобяващо египет- Е 
ски , папирус. Между впрочем тристъблеп § 
египетски пагогрус се среща в диво със- Е 
тояние в Нови Южен Уелс и в Южен и § 
Централен Куипсленд. Никой не знае ко- | 
га и как това растение се е появило в Ав- = 
стралия.

Неотдавна стана известна и намерена- В 
та в Австралия монета от времето па Пто- Ц 
ломей IV, владетел на Александрия от 221 ц 
до 204 г. преди нашата ера. Тази мо- § 
нета е била намерена в място, където § 
някога е минавал стар път на аборигени- Е 
те. В същия щат — Куинсленд — е наме- = 
ре»а и тази наскална гравюра която на- щ. 
помня много повече европеец, 
австралийски абориген.

Няма никакви съобщения за плава- Е 
ния на испански моряци от ХГУ век по § 
тези места. Не е ли тя веществена остан- в 
ка от посещенията на някакви неизвестни щ 
мореплаватели дълго преди откриването § 
на Австралия.

Загадките около откриването на Аме- § 
рика и Австралия стоят нерешени.

5
1Ш111111111111111111111111Ш11Ш1ШМ1Ш1||||||||||||||||И||||||||Ш11111||||||||1111111Ш||||1Ш11Ш111Ш11111111Ш1111111М111Ш11111111111Ш1Ш11111111111111111111111111111111111111

V

‘ БРАТСТВО * 19. ЮНИ I970

ния материал който ш осигу
рихме.

Сега предстои да ое започне 
с регулирането на река Блатъ = 
шпица до река Ерма, където 
ще се строи голяма язовирна - =

В разговор с директора на 
(предприятие „Ерозия“ от 

Ниш, другаря Пенгич узнахме 
следното:

Биологическите работи са 
приключени. Специално това 

. се отнася до залесяването и 
затревяването на ерозивните 
предели, които са опасни за
рад наносите в Ерма. Много 
доволен съм от работите в ра 
йона на селата Т. Одоровци, 
Куеа врана и Ясенов дел, къ
дето и производителите ни по 
могнаха много със залесяване 
то на своите имоти, с стосадъч

I

да започнем с уреждането на

ва ще е началото на изпраж-

ято ое включва в обекта
ерминото езеро.

ЕК. Г торов

:0;
=1

като
че в подкрепа на това впечатление, през 
същата 1962 година, близо до град Дар- 
виц (Северна Австралия), бе намеруц ка
менен скарабей

I отколкото ЕI= свещен бръмбар на 
Е древните египтяни, — покрит с йерогли- 
Е фи. Епттолозите от Кемб риджкия уни- 
Е верситет потвърждават, че находката не е 

фалшива.
През февруари 1964 година в долина

та на река Йордан е била намерена добре 
балсамирана мумия на жена, погребана 

Е през X век преди нашата ера. Мумията е 
Е била балсамирана

=

ВЕ

с евкалипт ово масло. П-
=

звонаки ПЕЙСАЖ



ПОДПАЛВАЧИТЕ НА
РАЙХСТАГА - 1

ФЖ?-

неделник Вечео Фре“руари 1933 година. По 
неделник, вечер. Един студент от Ееплш.
ския университет си отива дома. Той » 

нава покрай крилото на голямата сграда ш Рай 
х слага. Обикновено тази част на улицата е ела 
бо осветена, котата няма вечерни заседания В 
улицата е толкова тихо, че стъпките на младия 
студент се чуват надалеч. Затова не е чута че 
ненадейният звук на счупено стъкло предизви
ква недоумение и страх. Младежът 
га глава към прозорците и отново 

Какво? Какво става? На

д ;,'Ч:'I

застава, вди- 
чува звън ... 

един от прозорци
те на втория етаж вижда сянката ка човек* ко 
ято веднага изчезва. Гледа отново 
съседният прозорец е счупен.

На студента му е съмнително 
да намери полицай. За щастие бързо 
ра. Полицаят тича към посоченото място а хту 
дентът си отива спокойно. Преди това

и вижда, че
Сградата на 

Райхстага !
и той отива 

го иами

хвърля
поглед върху часовника — дешгт часа и пет ми
нути.

Полицейският инспектор Бюверт __ така се
казвал полицаят — вижда счупеното стъкло По 
зова време при него идват двама минувачи Е- 
диният е журналистът Талер. И те били чули 
звъня на счупено стъкло, макар че се намира
ли малко по-д з-теч. Като любопитни хора те се
приближили и видели как двама влизат в сгра
дата през прозореца.

Онова, което полицаят и минувачите виж
дат е наистина ужасно: зз.д затворената врата на 
първия етаж се вижда отблясъкът на факел." Жу 
риалистът Талер пръв се опомня, хваща 
цая за ръката и взпса.: „Стреляте, веднага стре
ляйте". Бшверт изважда пистолета

I.
иоли-

Замислено — сторено... Райхстагъг сега го ПОДГОТОВКИ НА ПРОЦЕСА
ри.и стреля .., 

След няколко минути с-галени езици бълват 
от прозореца. Горят лесно запалмммте дракгри. 
Бюверт моли журналиста Талер и минувача да 
отидат до първия телефон и да повикат „про
тивопожарната команда". Часовника на Бюверг 
показа 9 • часа и 14 минути.

От нацистките ръководители на мястото на 
събитието пръв идва Гьоринг. Макар, че пред
изборната борба достига кулминационна точка, 
Гьоринг тази вечер никъде не произнася р-еч. 
Той съвсем „случайно" работи в едно учрежде
ние на улица Унтер дея Линден, непосредствено 
до Райхстага.

Като формална причина за арестуването на 
Димитров послужи доносът на нациста Хилмер, 
член на нацистката партия, че видял Георги Ди
митров заедно с Ван дер Любе. Разбира се то
зи донос беше лъжлив, защото Димитров нико
га не се е и срещал с Ван дер Любе.

По време на разшита в полицията, Димитров 
отказвал да подпише протоколите на следствие
то. Той заявил, че протестира против опитите по 
какъвто и да е начин да сг доведе във връзка 
с Ван дер Любе, че няма никакво доверие в уер 
майската полиция и че всичко, което счита за 
необходимо ще изнесе в изявлението, което сам 
ще напише.

Товг. изявление Димитров написал на 20 
март 1933 година и го предал на полицейските 
власти.

★ Наскоро пристигна и Хитлер. И той „слу
чайно" тази вечер вечерял г Гьобелс, макар чс 
и двамата преди това ежедневно произнасят ре
чи в разни градове на Германия. Сега той гледа 
пламъка и сърдито дава заповеди на Гьоринг 
за установяване на ред против комунистите.

На другия дея ооциал-демократите и левите 
граждански партии започват да чувствуват вър
ху себе си извънредните мерки на правителство
то. Техните вестници са забранени, ръководите
лите арестувани. В навечерието на марто в ските 
парламентарни избори, цяла Германия обхвана 
вълна от терор.

Полицейският поручник Латейт и неговото 
потделение пристигнали до запалената сграда в 
9 часа и 17 минути. Поручникът веднага дава за 
по-вед на Бюверт да стреля ако още някой се 
покаже на прозорците. Самият той със своите 
хора, влиза в сградата. Тичат към мястото къ- 
дето се намира счупеното стъкло-. На наскоро

водят „Аз, Георги Димитров, бивш български на
роден представител, бивш секретар на Общия 
работнически синдикален съюз на България и 
член на Централния комитет на Българската ко 
мунистическа партия от 1919 година, съм поли
тически емигрант от октомври 1923 година, осъ
ден в България в отсъствие във връзка с-^с 
събитията през юни—септември 1923 
Моите политически противници ми се заканваха 
с убийство и в чужбина. Затова не можех да жи 
вея в Европа под своето истинско име и бях при 
нудеи да се скривам под чуждо име. Така се 
случи-: да бъда арестуван под името Рудолф 
Гедигер. За подпалването на райхстага узнах от 
вестниците, пътувайки с влак от Мюхен за Бер
лин, както и останалите пътници. Името и сни
мката на „подпалвача" за пръвв път видях в гер 
манежите вестници ... Аз лично никога в живота 
не съм го виждал, пито съм се срещал с него".

На въпроса как се е отзовал в Берлин, Ди
митров отговорил:

спират. Горят двокрилапгге врата, които- 
към заседателната зала. Един полицай се опъва
о някакъв м-ек черен предмет. С учудване виж
да, че това грижливо- свит балтон. След това 
чки нахлуват в заседателната зала. Каква глед
ка! Столовете горят като запалено- море.

Когат-о полицаите напускат залата от дру- 
запъхтян от тичане чо-

вси
Късно- вечерта на 27 февруари 1933 година 

радиото съобщи, че в сградата на Райхстага с 
заловен един подпалвач, „холандският комунист" 
Ван дер Любе при който уж намерена партии'4- 
книжка на КП Холандия.

На друтя ден бе съобщено, че подпалване
то на Райхстага е дело на Германската комуни
стическа партия, която, уж с това дала сигнал 
за повдигане на въоръжено въстание. Всичко 
това се „основава" върху факта, че председате 
лят па комунистическата фракция в райхстага, 
Торглер, бил последен представител, който напу
снал сградата на райхстага. Веднага след топа, 
както вече казахме, бе взет закон за извънред
но положение, бяха премахнати мйого положе
ния от Ваймарската конституция, забранени ко 
муниситчесните и оо-циал-демократически 
цици.

година.

гия коридо-р се появява 
век без риза, само в панталони и обуща.

Посрещат го с пистолети. Този човек наи
стина чудно изглежда: с дълги нерешени коси, 

н-окрито с едри капки пот. След обиска 
Щ&;Жгу намират холандски паспорт иа име

с
п

Л$яе;'ван,;дер Л-юб-е.
Щ.

НАЧАЛОТО НА ЕДНА ГОЛЯМА ПРОВО-

М;

КАЦИЯ вест-
„Когато- през пролетта 1932 година в Бълга

рия отново бе поставен въпросът за амнестия 
на осъдените във връзка със събитията от 1923 
година и когато о-коло този въпрос се разви го
ляма политическа борба, реших да напусна Съ-

Непосредствено преди Да дойде Хитлер на 
Райхстага през ноември 

6 милиона
Няколко дни по-късно, в Берлин бяха аре- 

Георги Димитров, водачът на българ- 
още двама българи. Попов и

власт, на изборите за 
1932 година, комунистите получиха 
гласове. Тогава изплашените националсоциали
сти (германските фашисти)

стувани
ските комунисти и 
Танев, членове на Българската комунистическа 
партия. Димитров като деец на Комунистиче
ския Интернационал се намираше в Германия в 
нелегалност, под измислено име. Това нацистите 
използуваха: ще се опитат и него да замесят 
цялата работа. Председателят на комунистиче
ската фракция в райхстага Торглер, без одобре
ние на ЦК на партията, се обадил на утре ден 
на полицията с намерение да се „реабилитира" 
и, естествено, бива арестуван.

Късно вечерта на 9 март, железните врата 
на прословутия берлински затвор Моабит 
крибуцаха... За трети път този ден вратата па 
казамата се отвориха за да приемат тримата бъ

ветския съюз, където се намирах дотогава и да 
се върна в Европа за да м-ога непосредствено да 
участвувам в кампанията за пълна политическа 
амнистия. Към края на юни 1932 година при
стигнах в Берлин и оттам пътувах във Виена. 
Прага, Амстердам, Париж и Брюксел, където се 
опитвах за' този въпрос да заинтересувам видни 
личности от редакциите на разни вестници и спи 
са-ння, разни организации — културни, научни 
и други — и да осигуря тяхната морална и ма
териална, поддръжка в полза на изискваният а за 
амнистия. За целта събрах информативен мате-.

изве-

си поставят задачата 
комунистическа пар- 
комунистиечеко дви-

Да унищожат Германската 
тия и заедно с нея цялото 
жение в света.

в)

Затова от комунистите 
вят страшилище за народа, особено за ДЕ 
буржоазия. -Средства не се избираха. ь ^ 
придвижи своята пропагандна машинерия 
богатия арсенал се ползваха най-ефикасни 
СТВД и се фабрикуваха идеи. Но н« во 
всички изглеждаше недостатъчно силно 
статъчно убедително. Затова трябваше 
|УТисли нещо ново, да се намерят такива а __ 
Пн> които ще доведат до забрана на * те" 
етическата партия. Дни наред „най-луцидя
Мг>зъци на жандармерийската камари а
^ и най-сетне... идея! Скован ^плая^ ^ 
Се залалй. Райхстага. И тогава Р .„ов_
«™У- —«> ■“ 
ка е Гьоринг. , .<

БРАТСТВО * 19, ЮИИ 1970

риал за амнистията, публикувах шкма на 
стш! обществени дейци, редакцга1 и организа
ции и написах редица статиии и за икономиче
ското и политическото поло-жепие в България, 
за нейната вътрешна и външна политика както 
за чуждестранния печат, така и за списанието 
„Интернаци-ояале пресе — коресподентс", което 
излиза в Париж на френски, в Лондон на ан
глийски и в Берлин на германски език. Средства 
за живот, както и разходите за своите пътува- 

покривах от своите хонорари за публикува 
ните статии и преводи от руски на немски" ...

(СЛЕДВА)

зас-

лгарекм комунист.
Моабит имаше само една маси-Килията в

чка, легло от дъски покрито с одеяло, дървени 
прозорец с метални решет-виоскналъми и

Iки. • • ния,
Лидерът на международното работническо- 

Моабит стана номер 8085. ч-движение в затвора
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да* АДвСО.-

с. (Ул.)
Във вразка с дадените безплатни билети от страна

(Поща)па Комуналното предприятие „Услуга" на линиите:
Купоичетата изпращайте най-късно до 26 юни т.г.

ВНИМАНИЕ: На този конкурс имат право да уча
ствуват само читателите от Дшюитронградско, тъй ка
то безплатните билети на „Услуга" могат най-рацио- 
налшо да се използват от местното население.

Залепете го на пощ. картичка

Димитровград—Т. Одорозци, Димитровград—Д. Невля, 
Димитровград—Сенокос, Димитровград—Мъзгош и Ди
митровград—Височко Одоровци, обявяваме награднито

За читателите 

от Димитровгра-купонче.
Въпрос: На коя дата и къде започна народното

пггг>ов


