
БЕЗ ОБОРОТНИ СРЕДСТВА
Югославско-съветските отношения

„ЦИЛЕ": КРЕДИТИТЕ 

ЕДИНСТВЕН ИЗХОД БРЕЖНЕВ В 

ЮГОСЛАВИЯ
- СТРАНИЦА 3 По покана на президента на СФРЮ и 

председател на СЮК Йосип Броз Тито, Лео
нид Брежнев, генерален секретар на КПСС 
пребивава от 22 до 25 септември на неофици
ално приятелско посещение в Югославия. Дру
гарят Леонид Брежнев придружаваха секре
тарят на ЦК на КПСС Катушев, членът на ЦК 
на КПСС Русаков, членът на ЦК на КПСС и 
заместник-министъра на външните работи на 
СССР Родинов и посланикът на СССР в СФРЮ 
Степаков.

Това е значително събитие в развитието 
на югославско-съветските отношения. Именно, 
интересите над вете социалистически страни 
изискват постоянно да се развива сътрудниче
ството между тях. Югославия от своя страна 
винаги е отделяла на отношенията със Съвет
ския съюз особено внимание. Както е извест
но, неотдавна Съветския съюз посетиха пред
седателят на нашето правителство Митя Риби- 
чич, държавният секретар на външните рабо
ти Тепавац и партийна делегация, която при- 
съствува на XXIV конгрес на КПСС начело с 
члена на Изпълнителното бюро на Председа
телството на СЮК Миялко Тодорович. Тези 
срещи на най-високо политическо равнище по
казват, че Югославия настоява сътрудничество 
то със Съветския съюз да се развива и задъл
бочава във всички области. Това от друга стра 
на значи, че сътрудничеството има още много 
възможности и че те трябва да бъдат изпол
звани.
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По повод спора за язовира в Лисина

ВЪПРОСА МОЖЕ ДА СЕ УРЕДИ
По инциативана Изпълни- — Това е заключението в 

Изпълнителния съевт на СР 
Сърбия

градска община не се съг
ласиха по тоя въпрос по- 
нататък. да 
ВЕЦ „Власина”.

Тоя разговор, без оглед 
че бе изчерпателен, завър
ши без каквито и да било 
резултати.' Всъщност един
ствения извод, който са пре 
дложили членовете на Из
пълнителния съевт е реше
ние за тоя спор да се тър
си във взаимните договари- 
,между ВЕЦ. „Власина” и Бо 
силеградска община.

Ето защо се очаква жал
бата на ВЕЦ „Власина”, из 
пратена до Републиканския 
секретариат по градоустрой 
ство и комунални дейности 
да бъде върната на прераз
глеждане на спорещите се 
страни.

телния съвет на скупщина
та на СР Сърбия, тази дни 
в Белград се водиха разго
вори за решаване на създа 
дения спор между ВЕЦ „Вла 
сина” и Босилеградската об 
щина. Както е известно, спо 
рът се отнася до взимането 
на три босилеградски реки 

на ВЕЦ „Вла-

преговарят с

лишка община и генерал
ния директор на електросто 
панството на СР Сърбия.

В четиричасовите разговс 
ри и от едната, и от друга
та страна бе изтъкната съще 
ствеността. на. спора. При 
това представителите 
Босйлеградска община заяви 
ха, че не съществуват усло 
вия за взимане на водите 
за нуждите на ВЕЦ „Власи
на.”, с оглед на значението 
им, които те имат за съвку 
пния стопански живот на 
комуната. Изказвайки с то
ва и единодушното мнение 
на населението е комуната, 
представителите на Босиле-

Пссещението на Леонид Брежнев, във все
ки случай, даде възможност да се разменят 
мнения и становища по всички въпроси. Това 
_значи, че и всяка от двете страни и занапред 
по свой начин ще дава принос както за раз
витието на взаимното сътрудничество върху 
равноправна основа, така и в световната поли
тика за опазване на мира и сигурността.

Затова Брежнев в нашата страна бе пос
рещнат радушно.

за нуждите
сина” за изграждането на 
язовир е Горна Лисина^- 

В разговорите участвува
ха: инж, Радивое Маркович 
и Жика Радойлович, члено
ве на Републиканския из
пълнителен съвет; Владимир 
Стоичков и Стоичко Анге
лов, представители на Боси- 
леградска община;
Потич, директор 
„Власина” и Йован Петро- 
вич, председател на Сурду-

на

Петър 
на ВЕЦ

В. В.

СУРДУЛИЦА и И.

АНКЕТА СРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК У

ПИРИИГЪТ ЩЕ по—1И «:?»
-■

мето на самоуправлението в 
отделните колективи. Тя 
обхвати също така и начи
на на разрешаването на ня
кои иаболяли въпроси в тру 
ловите организации, ефика
сността в работата па пър
вичните организации па СК, 
причините за напускане чле 
нството в СК, структурата 
ма членството, забележки 
върху работата па ОК ма 
СК и осведомеността по об
ществените СъбИП 1Я.

Младежите трябва да от
говорят колко познават м- 
деиге и задачите на СК, как 
ви са грижите ма СК относ
но идеологическо-възпмтател 
мата работа сред младеж- 
тта, жеАанието при младите 
за влизаме в СК и критиче
ското им отношение към от 
рицателиитс появи в общес
твото и и.

училищен център и селско
стопанското училище.ОК на СКС в Сурдулица 

100 чле- 1Р 2ще анкетира около
СКС от иепосредс-

Тред сесията на ОС в Боси
V

Анкетата се отнася до про 
блемите във връзка с член
ския внос в СК, и самото 
члануване в СК, мсжлуособ 

отношения в трудовите

нове на 
твеното производство в по- 
големите трудови организа
ции. Както и около 60 чле
нове на СКС земеделски про 
изводители. Покрай тях гцс 
бъдат анкетирани и 
100 ученици от техническия

-

е се позволи I 

-врмр на тра|(
ните
колективи, дейността ма ор 
ганизацииге на СК, кадро- и?трудоватаполитика, Пвата
дисциплина и функциониса-

около .■ш ____  С~.‘

Отговор Н1 СТАТИЯТА
| „Увопне“

СПет

Р. 5

ВЛАСИНА И ВЕСНА КОБИЛА 

ПОД СНЯГ
VШ

&Ш уМУ-,; "лзаед {
метеоролозите, така и за всич- 

Бесна КобилаНенадейно, както за
18 и 19 септември, Власина и 

бяха покрити със спят, дебел дори и до

,
___ — Схр.ки ни на ■■■■■ '

Действената Опера
Пасториус“ схр

'

След завършеното анкети 
материал

голяма вреда па 
картофите и 

тези места с

Ненадейните снеговалежи нанесоха
е изпочупил, на

райе, анкетният 
ще се обработи и ще послужи 
на ОК на СКС в по-иататъш

овощните дръвчета, които 
на закъснелите с вършитбата 

над 1000 м.
стопани в

пата му работа.М. В.надморска висина
М. Величков



Заседание на Републиканската конфе
ренция на ССРН След приемането на стабилизационните мерки

Дали клирингът ще помогне?Пред втората фаза на 

конституционните промени
и попе че, отколкото миналата година. 
Паралелно с топа се увеличиха и дохо
дите — общо около 34“/». Обаче нето- 
личните доходи в първите седем месе
ца в настоящата година са с 26 ш сто 
по-високи от същите през първите се
дем месеца миналата година, а остана
лите лични доходи — дори и 41“/..

СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ мерки 
Съюзния изпълнителен съвет са приети 
в цялата страна, на всички равнища 
— от предприятията — до Съюзната ску 
шцина с убеждението, че това е един- 
стисиия път да сс излезне от моментал- 
пото стопанско положение, което ско 
продължи по-дълго време, не мирише 
на добро. Според последните официал
ни сведения на службата по обществе
но книговодство, * ръстът на промишле
ното производство през първите седем 
месеца в годината възлиза па 11,4%», ко
ето се счита за неблагоприятно, а в съ
щото време вноса с нараснал с 26 на сто 
в сравнение със същия период минала
та година. Износът с само с 4 на сто 
но-голям. Очевидно, касае се за дисо
нанс между увеличението на производ
ството и вноса.

на
Ц1Ю1ПШ промени в Социали 
етическа република Сърбия. 
В разискванията функцията 
на Социалистическия съюз и 
занапред следва да сс раз
вива като функция па поли 
тпческо допитване, чрез ко
ето трудовите хора да могат 
повече отколкото досега да 
изразят своя интерес и сво
ето влияние. Основен въпрос 
па нашия политически жи
вот днес е осъществяването 
на колкото с възможно по- 
широки възможности трудс 
щите сс и гражданите от 
всички структури чрез Со
циалистическия съюз да оди 
яят върху това политическо- 
представителната демокра
ция да сс трансформира в 
1 ЮПОСрСДСТВСПа СОЦ1ШЛ11СТ11 
чсска демокрация.

Концептът за бъдещите 
конституционни промени ще 
бъде утвърден па общия съ
бор в Сърбия, който вероя
тно ще сс състои през ноем
ври тази година.

На заседанието си от 21 
септември тази година Рсиу 
блпканската конференция 
на Социалистическия съюз 
в Сърбия разгледа измене
нията на устава ма органи
зацията и принципите за бъ 
лещите конституционни про 
мени в Социластнческа ре
публика Сърбия.

*На заседанието освен пред 
ставителите на общинските 
и междуобщниски коифереи 
ции на Социалистическия съ 
юз прнсъстуваха и прелеела 
теля па Съюзната коифереи 
ция иа ССРН Велко Мила- 
тович и генералния секретар 
Али Шукрия, председателя 
на Конституционния съд па 
СР Сърбия д-р Йован Джор- 
жевич и представители па 
съюзни и републикански ор 
гами.

стопанските процеси 
доведе до силно увеличение на инфла
цията, безпаричието и неликвидността.

стопанството през юли 
около 100, а поискването

Този ход на

Дълговете на 
възлизаха на
на 80 милиарда динара. В момента 
то мярка за оправяне на положението 
сс прилага клиринга. Не трябва обаче 
да забравим, че такава мярка на два 
пъти досега се предприемаше но не да
де особени резултати. Затова се пос
тавя въпроса: дали новия клиринг ще 
бъде мягъосната пръчка, която ще по
каже изхода от съществуващото поло
жение?

ка-

Тона стана по нреме когато растат 
и складовете залежали стоки. Според 
сведенията, тези 
март достигаха стойност от 78 мили
арда динара. Запасите от материали въз 
лизат па пад 27 милиарда, исдовърше 
но производство над 16, а запаси от го
тови произведения — 34,5 милиарда ди
нара. Стойността иа залежалите стоки 
с твърде висока, особено ако се срав
ни с обема на осъществените доходи и 
фондовете през изтеклата година. Така 
през 1970 година доходите на заетите 
в нашата страна възлизаха на около 
98 милиарда, докато във фодовете бяха 
внесеш: само 20 милиарда динара.

В първите седем месеца в годината 
цените дребно в сравнение със същия 
период миналата година нараснаха с 
13,4 на сто, жизнените разходи пък на
раснаха с 14,3 на сто, разходите на пре
храната — дори с 15,7%»! Ония пък, ко
ито се хранят по ресторантите, общес- 

- твените столове и на друг начин в - гос- 
тилничарските обекти, ще трябва да 
плащат за храна средно по една пета

стоки към края иа
Стопанството в момента повече из

разходва, отколкото това му позволя
ват материалните възможности. Затова 
се пристъпи към рестрикции на някои 
видове потребление. Но трябва да се 
осигури рестрикциите да бъдат селек
тивни., Между най-важните мерки, кои
то спешно трябва да се приложат е и 
прекъсването с непокритите инвести
ции, които през юли бяха за 15 процен
та над същите по същото време през 
изтеклата година, а които и тогава бя
ха критикувани като прекалени.

Това заседание всъщност 
е начало па втората фаза 
на публичното разискване 
по предстоящите копетиту-

Разширено заседание на Междусбщинс-
кат* конференция на СКС н Изпълнител
ния отбор на ССРН

Общо, стабилизационните мерки са 
във фаза на провеждане. Изглежда оба 
че, че техния дух, освен оня във вноса, 
който и най-лесно се контролира, не се 
провеждат достатъчно бързо. Все още 
сме във фазата на договаряне и прего
варяне, така че резултати от предпри-Укрепване на общонародна

та отбрана и финансиране 

на неразвитите общини

етите мерки -можем да. очакваме малко 
по-късно.

м. с.

СТОЛИЦЕ — малко ми
ньорско селище, недалеч от 
Крупан, тихо и почти неиз
вестно, в което до преди вой 
ната идваха само бирници и 
полицаи, стана, така да се 
каже, за един ден, приют на 
най-висши ръководители на 
освободителната война н ре 
волюцията.

колко месеца въоръжените 
борби доведоха до големи 
военни и политически побе
ди почти в цялата страна. 
Бяха.

щаб с членовете на ръковод 
ствата от всички краища и 
през същото 
проведе разширено заседа
ние на ЦК на ЮКП. Скром
ната. селска къща, където бе 
подготвена, стая с две маси, 
13 столици и няколко пейки 
— която не приличаше на 
какват ои да е конгресна

ТЕЗИ ДНИ в Ниш се със- връзка с организирането и 
тоя съвместно разширено за укрепването на. системата иа 
седание на Секретариата на общонародната, отбрана и 
Междуобщинската конферен финансирането на. неразви- 
ция на Съюза на комунис
тите и Изпълнителния отбор 
на Междуобщинската кон
ференция на ССРН, на кое
то присъствуваха председа
телите на общинските скуп- 
щини в Югоизточна Сърбия, 
секретарите на комитетите 
на. Съюза на комунистите, 
председателите на общински 
те конференции на ССРН и 
генерал-полковник Гюро Лон 
чаревич с представители на 
Главния щаб на Сърбия за 
въпроси по общонародната 
отбрана.

На. заседанието се водиха 
разговори за задачите във

вре.ме да се
създадени многоброй- 

ни народоосвободителни пар 
тизански отряди, бе освобо-

тите общини с оглед на но
вия закон, който прие СР 
Сърбия.

Политическите и организа 
ционни подготовки за укреп 
ването на военните, матери
алните и политическо-морал 
ни сили в страната, в рам
ките на концепцията по об
щонародна отбрана — на те 
риторията на Южна Сърбия 
— бяха предмет на разгово
ри на множество събрания 
в този край. На заседанието 
бе постигнат договор между 
отговорните хора в общини
те в тази част на Сърбия 
във връзка с предстоящото 
сътрудничество.

С новия закон за финанси 
ране на неразвитите общи
ни който като главен кри
терий взима броя на населе
нието — сериозно са ощете
ни общините: Бела паланка, 
Гаджин хан, Долевац, Свър- 
лиг, Бабушница, Димитров
град и други. Именно 
годишното преброяване на 
населението това нещо още 
веднъж сс потвърди.

На заседанието бе заклю
чено Междуобхцинското ве
че да разгледа система на 
финансиране на неразвити
те общини и да 
свое предложение в Репуб
ликанския изпълнителен съ
вет. Дали бюджетните каси 
в тези общини ще останат 
празни през последните ме

дена голяма територия, на 
която веднага започна да се 
организира и да действува

Към 30-годишнината от въстанието

Съвещанието в Стопице
Големите успехи на пар

тизанските сили през първи 
те месеци: на народоосвобо- 
дителнатг война бързо уве
риха окупаторите, че в Юго 
славия не се касае до няка
къв малък бунт или съпро
тивително движение, 
то беше

нова революционна 
народоосвободителни отбори

власт —БРАТСТВО 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В ОФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Иялжза

Урежда рДОящн»
Директор,

I * отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Издш „Братство' — Наш 
Стг. Пдувомп 72, телефон 
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зала, без пултове и микро
фони — се проведе истори
ческото съвещание в Столи 
це на 26 
дина.

Широкото
родоосвободителното движе 
ние, големите победи над 
окупатора и домашните 
датели, както и 
ни неуспехи в 
Ща на страната, 
пред военните 
кн ръководства 
вободителното 
дача да се 
разглеждане и

развитие на на септември 1941 го-
оегьи

Присътствуващитепре
някои мест- 

някои краи- 
поставиха 

и политичес- 
на народоос 

движение за 
пристъпи

какво
организирано в ня

кои европейски страни. Те 
видяха, че са изправени пред 
добре организирана 
чески ръководена народна 
партизанска война. Плано-

делега
почти от всички край- 

щг. на страната бяха
с таз ти.

_ приве
тствувани от другаря Тито 
със спокойни прости думи, 
без крупни фрази, „от кои
то лъхаше страст и неукро
тима борческа воля 
волюцйонер, 
пълководец, мъдрост и дал
новидност на държавник“. 
Неговите

Т1

и такти

към
решаване на 

редица новосъздали се круп 
ни въпроси и военно-поли
тически проблеми, 
смисъл ЦК. на ЮКП 
вещанието си състояло се на 
31 август в Белград, 
шение през септември да се 
свика съвещание на Главния

на ре- 
героизъм наотправи вете за повдигане и органи 

зиране на народоосвободи- 
телното движение, които ра 
зработи ЦК. на ЮКП 
наха да се реализират. Въс
танието в Югославия стана 
действителност. Само за ня

Гедрппеи абонамент 15 а по-

В тозиТ< сметна 525-5-75 Служба 
онодство

Нар. баяна Няв

думи тогава • каза 
ни не са записани, но за тях 
си спомнят участниците в 
съвещанието.

на съ-започ
взе ре- Ето как Ро-сеци в годината - 

още не е известно.
засегае». 7* — долюб Чолакович 

„Записки“
в своите 

евоцира тези ду-
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ЗАЕМЪТ ЗА БЕЛГРАД-БАР 

ПРЕД КООРДИНАЦИОННИЯ 

КОМИТЕТ

Цялесс без оборотни средетви33

ЕДИНСТВЕН ИЗХОД - КРЕДИТИТЕ
Под председателство на 

Илия Петров на 13 септем
ври в Димитровград се със
тоя заседание на координа
ционния комитет във връз
ка с внасянето на заем за 
линията Белград — Бар. На 
заседанието присъствуваха и 
представители на стопански 
те, обществено-политически
те и другите организации, 
както и представител на бан 
ката Гооро Маркович, който 
даде известни пояснения във 
връзка със заема.

Според възможностите — 
димитровградска ‘ община 
е в състояние да внесе заем 
от 600 000 динара.

В разискванията се изтък 
на, че от 2 700 заети —
1120
за Белград—Бар. От данни
те за юли се вижда, че броя 
на записалите заем показва

ла на иска на предприятие
то, че кредити за оборотни 
средства димитровградското 
стопанство не може вече да

В комбинат „Димитровград" 
са записали 79 600 динара, 
от които 50 000 е внесло пре 
дприятието. В това предпри 
ятие само 39 души са запи
сали заем. Те са от админи
страцията, докато нито един 
производственик не е меж
ду тях. Както се изтъкна, ра 
ботниците в най-голямото ди 
митровградско предприятие 
не са запознати достатъчно 
с начина за внасяне на за
ема и затова се е случило 
така. Подобен е и случая със 
Здравния дом.

Според сведения, с които 
разполага координационния 
комитет, най-ревностни във 
внасянето на заем са били 
работниците в „Циле“.

Накрая бе прието заключе 
ние до изтичането на после 
дния срок да се развие по- 
широк дейност, така че да 
се увеличи броя на заемо
дателите в комуната.

— Ако не получат кредити от банката единс 
твена алтернатива е на маляване обема на 
производството — получава, защото то вече 

ползва достатъчни средства. 
— Ние — заяви Васил То 

ползваме 300.000доров
кредити за оборотни сред
ства и 2 милиона за креди
тиране на купувачите. Съ
щевременно фабриката за 
гумени изделия ползва кре
дити за оборотни Средства 
от 18.700.000 динара, конфек

Въпреки, че дървообработ 
ващото предприятие „Васил 
Иванов — Циле“ от А 
тровград вече няколко годи 
ни успешно работи и пости 
га завидни резултати, нелик 
видността упорито чука на 
вратата му и има опасност 
да бъде изправено пред ал
тернативата; или намалява
ме обема на производството ! 
или

шест месеца на тази година 
във фондовете 
430.000 динара, а през после 
дните години са построени 
6 собствени 
1.300 м2 продажбена площ.

са внесени
ими-

магазини с

ция „Свобода“ 6.310.000 дина 
ра, „Балкан“ също ползва 
кредити. Считаме, че „Ци
ле“ е в неравноправно по-

■

единственото спасение 
ще е в получаването на кре
дити за оборотни средства 
от пиротската банка.

„Циле“ почти цяла година 
е с блокирана текуща смет 
ка в банката макар че де
ловите партньори му дъл
жат около 700.000 динара. 
Съвкупният приход за пър
вите девет месеца на тази 
година възлиза на стойност 
от 17 милиона динара. Поч
ти нищо не помогна и отча-

ложение и затова ще се за 
стъпваме за разговор с пред 
ставителите на банката на 
общинско равнище. На нас 
в момента са ни необходи
ми поне 2.000.000 кредити за 
да станем ликвидни и да 
снемем блокадата на теку
щата сметка. Всъщност — 
заяви накрая Тодоров — ние 
ползваме кредити за оборот 
ни средства от банката на 
равнището от преди някол
ко години, когато производ
ството възлизаше на стой
ност от само 1.800.000 дина-

само
души са записали заем

тенденция към увеличение, 
на първо място, в „Търго- 
кооп“, „Сточар“ и „Градня”. В. Г.

На срещата при Стрезимировци
яният опит на ръководство
то на „Циле“ да измени ре
жима на кредитирането на 
своите произведения като 
намали сроковете на 12 ме 
сеца при участие от 20%. 
А известно е че всички пре 
дприятия от дървообработ
ващата индустрия кредити
рат купувачите на 24 месе
ца. И още нещо в полза на 
успешната дейност на това 
предприятие: за първите

САМО 2000 ГРАЖДАНИ
ра, а днес то възлиза на 
стойност от 17 милиона ди
нара. Значи, банката не сле 
ди нашето развитие, не вър
ви в крак и с развитето на 
цялото димитровградско сто
панство.

Граничните срещи в из
минатите години при с. Стре 
зимировци бяха масово по 
сещавани от населението на 
двете съседни страни — 
СФРЮ и НР България, осо
бено когато се провеждаха 
през юли.

Тазгодишната, обаче сре
ща на 19 . септември__ се,...
проведе при съвсем лошо 
време. Чемерник и цяла Вла

сина бяха покрити със сняг. 
Затова този път посещение
то бе съвсем слабо — само 
около 2.000 души от двете 
страни. Това говори, че ко
мисиите за гранични срещи 
трябва да размислят да ли 
има оправдание 
да се провеждат през септе 
мври,-.или,през юли*, както. 
бе преди.

В Тодоров

От разговора с директора 
на предприятие „Циле Ва
сил Тодоров узнахме, че пи 
ротската банка е отговори-срещите Д. Йотов

М. Величков Общината й промените в политическата система

САМОФИНАНСИРАНЕТО НА
ОБЩИНАТА (II)

рии; 3) да се засили полити
ческата работа всред маси
те на които да се разясняват 
целите на НОВЮ, навсякъде 
на свободната територия вме 
сто старите органи на влас 
тта да се създават народо- 
освободителни отбори като 
основа на новата революци 
онна народна власт; 4) да 
се пристъпи към създаване 
на по-големи партизански ча 
сти, за бойците се въвежда 
единно название — партиза 
нин, а за отрядите партизан 
ски отряди; 5) да се продъл 
жи с упорита борба за укре 
пване на 
динство на народа чрез на- 
родоосвободителния фронт, 
а също така да се увеличи 
бдителността против всички 
прояви на контрареволюция 
в разните краища на стра
ната.

ми: „След късо встъпително 
слово за международното по 
ложение, другарят Тито за
почна да говори за нашите 
проблеми и задачи... Целта 
на въоръжената борба е из
гонване на окупатора от на 
шата страна, унищожаване 
на домашните предатели и 
създаване на нова Югосла
вия основаваща се върху 

на нейните

В постоянната конферен
ция на градовете се застъп
ват в конституциите на ре
публиките и на федерацията 
да се прокламира принципа 
на самофинансирането и за 
доволяването на съвместни
те нужди в общините. Счи
та се, че това самофинанси
ране трябва да се схване — 
и в предстоящите дискусии 
за втората фаза на консти
туционните промени — да 
се приеме като право на тру 
лейди те се и гражданите са 
ми да решават за задоволя 
вапего на своите съвместни 
нужди. Това не значи само 

автономия на об-

нък върху дохода ще улес
ни постепенното преминава 
не към принципа на бруто 
лични доход.

пата същност на отношения 
та на трудещите се към за
дачите на общината. Счи
та се, че ще бъде необходи 
мо в конституцията да се 
изтъкне, а в статутите на 
общините подробно да се 
разработи, по кой иачичн 
ще се финансира задоволя
ването на съвместните иуж 
ди в общината.

Принципът на бруто личен 
доход

равноправието 
народи и демокрацията. Под 
знамето на въоръжената бор 
ба трябва да бъдат мобили
зирани всички 
Югославия без оглед на на
ционална и религиозна при
надлежност. Необходимо е 
с още по-голяма упоритост 

народното

Положението на недостатъч 
но развитите общинипатриоти в

С отделни разпоредби в 
републиканските конститу
ции трябва да се осигури из 
пълнявапето на основните

политическото е-

да се развихря 
въстание, да укрепват орга-

партизанските 
отряди, да се мобилизират 
нови бойци... организира 
нова народна власт и неу
моримо политически да се 
работи всред масите, да се 
разобличават предателите и 
саботьорите на освободител 
ната борба“. След обстойни 
те разисквания за военно-по 

положение 
съвещанието бяха

задачи на недостатъчно ра
звитите общини, т.е. градо
вете и индустриалните цен
трове, би били длъжни част 
от дохода от тяхната тери
тория да насочват за задо
воляване на основните

обществото

низационно
Критикувайки сегашната 

система, авторите на ново
то предложение считат, че 
с прилагането на бруто лич 
мия доход, като основа за 
изчисляване, ще се създадат 
действителни самоуправител 
ми отношения. Програмата 
би приели ония, които тря
бва да я финансират, а би 
били отговорни, ония които 
трябва да я осъществят. По 
стоян ната конференция е 
също така на мнение, че тр
ябва да се направят ради
кални промени в начина на 
плащането на данъка от ст 
рана на трудовите организа 
ции. Те предлагат покрай 
данък върху личните дохо
ди, като основа за данък да 
се приеме и доходът на тру 
довата организация. Прогре 
сивиото въвеждане ма да-

Тези решения взети на съ 
Столице бяха за-по-голяма 

щините и по-широко учас
тие ма гражданите в реша
ването за самооблагането и 
другите видове финансира
не, но съществено самоупра 
вителио_ отношение. С дру
ги думи, трудещите се и гра 
жданите ще решават ме са
мо за някои средства за за

вещанието в 
от огромно значение за по
нататъшното правилно раз- 

НОБ във всички

надълження 
към гражданите от недоста 
тъч но развитите общини.

Но съществуват 
мия и тук да се направят 
„чисти сметки", преди вси
чко зарад различните фор
ми косвено преливане. Всъ-

витие на 
краища на Югоълавия вър
ху единна политическа и во 
ениа линия.

II нска-

влитическото
страна, на 
приети и няколко историче- 

за по-нататьш
в Сто-Решенията приети 

лице бързо се отразиха вър 
ху по-нататъшното развитие 

освободителната борба. 
Създадаха се нови въстани- 
чески огнища р- Хърватско, 
Словения и Македония. Оку 

-I бяха все по-неси- 
и бяха принудени да

щеност става дума за качес 
твени промени, защото днес, 
например, субсидии получа 
ват и голям брой общини, 
които, фактически, чрез дру 
ги водове преливане дават 
на останалите по-малко ра
звити области по-големи сре

ски решения 
ното развитие на народоос- 
вободителната борба: 1) във 
всичките шест покрайнини 
на Югославия дотогавашни-

доволяваие ма съвместните 
си нужди, но и за това кои 
общи нужди, в кой обем и 

кой начин ще бъдат за
доволявани.

Самият термин „самофииа 
нсиране" в досегашния сми 
съл на думата не би съответ 
ствувал па конституционния 
текст, нито пък, адекватно, 
би изразявал самоуправител

н а

по
паторите 
гурни 
засилят 
Въстанието от ден на ден 
прерастваше

освободителна борба.

те военни ръководства да 
прерастнат в главни щабо
ве, а Главният щаб да се пре 
именува във Върховен щаб 
на НОВЮ; 2) бе разработен 
подробен план за създаване 

свободни терито-

военните си части.
дства отколкото получават 
като субсидии от републи
канския бюджет.

в общоюгослав
ска

С. М.Боголюб Илиев
на нови
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Среща на бойците
фронта що се организира 
тържествен преглед на пре
живелите бойци от отряда 
„Момчил войвода“ и Първа 
царибродска допълпагоща 
бригада. Живущите извън 
територията на Димитров
градско гце бъдат поканени 
да дойдат на тържествата.

На тържеството е пока
нен да присъствува и 
менданта на бригадата Ву- 
кович и комисаря й Драги- 
ша Станкович.

Предвидено е да бъдат по 
„Циле“, „Свобода и

На 13 септември управн
ик Съюза нателпия съвет 

бойците в Димитровград ор
ганизира среща на преживе 
лиге бойци от отряда „Мом- 

войвода“. На срещатачил
присъствуваха и председа
теля на общинската скупщи 
па Димитър Славов и сскре 
таря на ОК па СКС Райко 
Зарков.

На срещата бе разисквано 
по програмата за чествува- 
нсто па деня па заминава
нето на царибродска брига
да на фронта, какго и за 
разрешаването на някои со 
циалии проблеми на някои 
бойци.

ко-

сетеии 
„Димитровград“.

Бе заключено да се отпра 
препоръка до общинска

та скупщина за отпуснане 
помощи на вякои бойци.

В. Г.

в 1
Във връзка с чествуване- 

то на 30-годишиината от 
въстанието в деня на зами
наването па бригадата на

па

ПО ПОВОД ЗО-ГОДИШНИНАТА ОТ ВЪСТАНИ 
ЕГО НА ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ И 27-ГОДИШ 
НИНАТА ОТ ФОРМИРАНЕТО НА ЦАРИБРОД- 
СКИЯ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД „МОМЧИЛ ВОЙ- 
ВОДТ", НА ПЪРВА И ВТОРА ЦАРИБРОДСКА БРИ 
ГАДА, НА 28 СЕПТЕМВРИ 1971 ГОДИНА ЩЕ СЕ 
НАПРАВИ ПРЕГЛЕД НА ПРЕЖИВЕЛИТЕ БОЙЦИ 
ОТ СПОМЕНАТИТЕ ЧАСТИ, УЧАСТНИЦИ В НОБ.

ПРЕГЛЕДЪТ ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕН НА ПЛО
ЩАД „ОСВОБОЖДЕНИЕ" В ДИМИТРОВГРАД В 
10 ЧАСА И ЗАТОВА УМОЛЯВАМЕ ВСИЧКИ ПРЕ
ЖИВЕЛИ БОЙЦИ ОТ СПОМЕНАТИТЕ ЧАСТИ ДА 
ПРИСЪСТВУВАТ НА ЧЕСТВУВАНЕТО.

ОТ КОМИТЕТА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА 
ЗО-ГОДИШНИНАТА НА ВЪСТАНИЕТО

(Снимка: Ст. Ллексич)Слабата охрана с често причина за попреди

Състоянието на охраната по труда

За 8 месеца —63 тежки 

и леки повреди
Д. Невляуправлението не са разглеж 

дали на своите заседания 
отчетите на инспекцията по 
труда, нито пък техните за
бележки. Трудовите колек
тиви трябва да използват 
усилията на Общността по 
образование на работниците 
от Ниш до края на година
та с помощта на трудовите 
организации в Димитровград 
да извършат всеобхватно о- 
бучение на работниците по 
охраната на труда.

— Правилници за хигиенично-техническа охра
на имат само 2 трудови организации. — В тшвечето 
случаи се повреждат млади — необучени работни
ци от областта на охраната. Строят се трафопостовете

'* МАШИНИТЕ СЕ ПУСКАТ 
В ДЕЙСТВИЕ БЕЗ 
СЕРТИФИКАТИ

Инспекцията по труда при 
ОС Димитровград е напра
вила анализ за състоянието 
на охраната по труда запър 
вите осем месеца на тази 
години. Балаксът от 63 теж 
ки и леки повреди говори, 
че охраната по труда и обу
чаването на младите работ
ници от тази област за тру
довите колективи в Димит
ровград, с изключение на 
2—3, е последна грижа. Как 
то констатира инспекцията, 
правилници за хигиенично- 
техническа охрана съществу 
ват само в две трудови ор
ганизации. Непълното про
веждане на законопредписа 
нията за охрана на труда в 
условията на перманентното 
увеличаване броя на заети
те, се отразява и върху броя 
на повредите. В повечето 
случаи повредите са про
дукт на неподготвеността, 
особено на младите работ
ници, за работа на сложни
те машини. Примерът на 
дървообработващото • пред
приятие „Васил Иванов — 
Циле“ ясно показва ползват 
от образованието на работ
ниците по охраната на труда 
Преди няколко години по 
броя на повредите това пред 
приятие заемаше едно от 
неславните първи места в 
Димитровград. Тази години 
са забележели само 2 леки 
повреди, защото предприя
тието със собствени сили 
проведе образование на ра
ботниците по хигиенйчно-те 
хническа охрана и резулта
тите са налице. Трябва да 
се подчертае, че само ИГП 
„Димитровград“ има профе
сионална служба от тази об 
ласт.

Тези дни комитетът по 
електрификация в Долна Не 
вля и строителното предпри 
ятие „Градня” подписаха до 
говор за строеж на трафо- 
постове в селата: Сливница, 
Барйе, Горна Невля, Долна 

Д. Йотов Невля и Скървеница.

Строителните работи на 
трафопостовете трябва да 
бъдат привършени до 15 но 
ември, а стойността им въз 
лиза на 13 000 динара.

Основен недостатък на вси 
чки предприятия в Димит
ровград е пускането на нови 
машини в действие без сер
тификат, което е в противо 
вее на Основния закон по 
охрана на труда. Последни
те две тежки повреди в ИГП 
„Димитровград“ са резултат 
именно на липсата на серти 
фикат за новите машини 
пуснати в действие. Повре
дени са млади работници, 
неподготвени от областта иа 
охраната, и в никакъв слу
чай не е трябвало да бъде 
допуснато да работят с ма
шини за които няма трудо
ви организации провеждат 
в дело закоонопредписания- 
та за периодично преглеж
дане изправността иа маши 
иите.

Инспекцията по 
установила

В. Г.

Възход на »Търгокооп«
Вече седем месеца в със

тава на кооперация „Сто- 
чар“ от Димитровград рабо 
ти цех на „Търгокооп“. То
зи цех пое грижата около 
снабдяването.

С формирането си този цех 
се намери в трудно положе
ние. В Димитровград няма 
добре обзаведени магазини, 
пътищата в комуната са в 
лошо състояние, така че сна 
бдяването иа селата е затру 
днеио. С два дотраялн ками

она и два трактора „Търго
кооп“ обслужва 11 магази
на. Благодарение усърдието 
на колектива на „Търгокооп” 
— снабдяването е добро.

През първите седем месе 
ца в годината „Търгокооп“ 
показа положителен баланс 
Направи оборот от 7.800 000 
динара, а във фондовете е 
внесъл 580 000 динара. Въз- 
награждаването 
основа на осъществения обо 
рот. Средно личните доходи

се движат от 630 до 880 ди
нара. Във връзка с работата 
на „Търгокооп“ занапред, ди 
ректора Миле Димитров, ка
за:

— Основната ни цел е да 
снабдителнатаразширим 

мрежа. В Димитровград ще 
открием магазини на улица 
„Власаки Алексов“, 
тал „Сателит“

труда е 
в предприятие 

„Васил Иванов — Циле“ 67 
недостатъци, от които са от 
страни само 32. Така напри 
мер от началото на същест
вуването на това предприя
тие се ползва магазин с 
ко възпалима течност, кой
то не е построен в съгласие 
със закоиопредпнеанията. В 
комбинат „Димитровград“ 
инспекцията също е устано
вила 39 недостатъци. Инспе 
юдията е възложила, на пред 
приятието да отстрани тези 
недостатъци, защото в про
тивен случай -ще бъде при
нудена да забрани работа
та на отделни 
уреди.
Основна характеристика за 

всички

в квар- 
и на улица 

„Осми март“. По-късно ще 
открием магазини и на ули- 
ца „Седми юли“ и край Лу- 
кавишки мост. В общинска 
та скупщина предприятието 
е представило искане и за 
откриване на нови .магази
ни на улица „Христо Бо
тев“ и в „Сутйе.ска^край гра 

болница.

става въз

ле-

Предприя-дската
тието няма да закрива не
доходните магазини в някои 
села. Предвижда се модерни 
зиране на магазините в Тръ 
нско Одоровци, Поганово, 
Смиловци и Височко Одоров 
ци, а с въвеждането па не
прекъснато работно време 
ще се поправи положението 
в недоходните магазини.

За да може да подобри 
превоза „Търгокооп“ набави 
един камион „Чепсл“, а пас 
коро ще набави п един ка
мион-хладилник.

машини и

трудови организа
ции, е че законопредписани- 
ята от областта на Основния 
закон за охрана на 
се прилагат частично.

труда
От

друга страна органите на Изглед от Долна Невля В. Г.
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За възнаграждаването в Босилеградска комуна

Плитки ли са бюджетните каси?
Фактически, нито една 

трудова организация в Бо
силеградска комуна на при 
лага възнаграждаване, за 
което може да се каже, че 
стимулира труда. Опитите в 
това отношение най-често се 
осуетяват, защото -не са по 
волята на мнозина в колек 
тивите.

Това е първата характери 
стика на личните дохбди 
на заетите.

Втората се отнася до съ
ществуващите разлики в ли 
чните доходи, които в мно
го конкретни случаи са ре
зултат на материалното по
ложение на някоя организа 
Ция, но не и на производи- 

труда. Оттук

га е обратно. В момента със 
съща квалификационна стру 
ктура служещите в буджет- 
ните организации имат сре 
дно с 20°/о по-големи запла
ти от заетите в стопанските 
организации.

Така например служещи
те със средно образование 
в първите имат средно 1.200 
а при другите 800 динара л.

в бюджетните организации 
личните доходи обикновено 
кампанийно се повищават и 
то след разпределяне на об 
щинския бюджет. При това 
никога не се зачита повише 
нието, предвидено с общест 
вения план. Обикновено, то 
е два или три пъти по-голя- 
мо.

Няма ли вода, 

ногато я има?
Поради това нещо при за

етите в стопанските органи 
зации съществува тенденция 
да се „преселват” в бюдже
тните и другите организа
ции, в които са заплатите

От 1967 година насам започна масово въвежда 
.не на вода по домовете в босилеградските селища.

Отпреди няколко години и земеделците правят 
опит за напояване на по-големи обработваеми пло
щи.

д.
Тази разлика е още по-го 

ляма при онези с полувис- 
ше и виеше образование. В 
бюджетните организации за 
платите на тази категория по-високи, 
заети възлизат на 1.900, а в 
стопанските на 1.200 дина-

Това е едната страна на медала, 
ват подкрепа и признание. С тях расте жизненото 
равнище и общото развитие на икономическия по
минък на населението в Босилеградско. Същевре
менно и повишаващото се жизнено равнище под
тиква към нови такива акции.

Това е едната страна на медала.
Пложителната.
Другата обаче е отрицателна. Тя тревожи, за

щото става все по-масова.
За какво именно се касае?
При мнозинството случаи,- когато става въпрос 

за изграждане на частни водопроводи от отделни 
лица или групи хора, почти редовно се явява трето 
лице, което спори и пречи. Позицията на лицата, 
които оспорват е почти винаги една и съща: счи
тат, че водата е частна щом като са я ползвали 
или ако се извора намира в тяхно място.

Друг вид спорове създават стопани, през чий- 
то имот трябва да мине водопровод.

Това са спорове при провеждането на първата

ВМЕСТО ЗА ФОНДОВЕ 
ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИра.

телността на 
се явяват и социални разли
ки.

Най-големи лични доходи 
имат заетите в съда и в об
щината. Разбира се, тук и 
квалификационната структу 
ра е най-добра. Най-големи- 
ят л. д. в съда е 2.300, а в 
общината 2.000 динара.

Трябва да се изтъкне, че

Поради ниската акумула- 
ционна и делова способност 
на стопанските организации 
в комуната и личните до
ходи на заетите са малки. 
Нерядко, на различни съб
рания е изтъквана тази кон 
статация и правено сравне 
ние. При това са предлага
ни и ограничения на запла 
тите на заетите в бюджет
ните организации, които не 
са приети.

Поради това нещо в сто- • 
панските организации наето 
яват на всяка цена да пови
шават личните си доходи, 
за да „достигнат” тези в бю 
джетните организации. За 
тази цел се ползват и таки 
ва възможност, които фак
тически не съществуват. На 
пример, всички свободни 
средства, които като чиста 
печалба обикновено се вла
гат във фондове за възпро- 
изводствени цели, в босиле- 
градските стопански органи 
зации се ползват за повиша 
ване на личните доходи.

Това е главната причина, 
че в последните няколко го 
дини във фондовете не се 
заделят средства или се 
внасят само символични су
ми.

За разлика от преди няко 
дко години, косато заплати 
те на заетите в стопанските 
организации бяха сравните 
лно по-високи от онези 
бюджетните организации, се

в

Из нашите предприятия

Вярно, честно ■ ■ ■
акция.

Един работник от босилеградското транспортно пред 
приятие вече бива уволнен от колектива, поради разли
чни машинации които правил като шофьор и кондуктор.

Първият път, по формални причини, бил върнат на 
работа от съда. Сега повторно е уволнен. Тоя път той на
мерил за необходимо да се обади при директора на пре 
дприятието.

— Директоре — казал той, обещавам, че от Нова 
година ще работя вярно, честно и почтено.

При това обаче работникът забравил 
коя нова година ще изпълни обещанието

" Вместо това, сега отново чака съда да го върне на

• Подобни са и онези, които са създават при пол 
зването на водите за напояване на обработваемите 
площи. Вук съществуват оправдани тенденции за 
„разделяне” на. водите. Именно, според традицио- 
ните навици на босилеградския селянин, водите за
напояване се ползват на дни или часове, но по 
начин, на който това са определили техните ^ащи 
и. дели. Оттогава обаче до днес са настъпили зна
чителни имуществени промени, които отричат ня
когашния установен „ред” за ползване на водите. да каже от

си.

Според закона, тези спорове сега решава об
щинска служба за имуществени въпроси. Словото 
на закона обаче не винаги може успешно и във 
всички конкретни случаи да се приложи.

работа!

Пред сесията на ОС в БосилеградКато основно, босилеградският селянин трудно 
може се убеди, че водите като обществено имущес 
тво имат обществен интерес и като такива се пол- 

на общите и отделните по-

Често пъти за изкарване 
на по-висок платен „разрез” 
ползват се пътни и дневни, 
хонорарна работа и друго, 
за което няма оправдание. 
Ето зашо има случаи' (осо
бено в земеделските коопе
рации някои хора да имат 
повече пътни и дневни, от- 
колкото има дни в годината

Ще се разреши ли 

правене на траверси?
зват за задоволяване 
треби. При това в Основния закон за водите се ка
зва. че „право на ползване на вода има всеки, 
като я ползва по рационален начин”...

С оглед, че на територията на комуната не съ- 
една свободна вода има много слу-ществува нито 

чай отделни извори и изворчета да се купуват и 
продават. Затова селяните правят и писмени дого
вори. Такива случай има в Горна Лисина, Млеко- 
минци, Гложйе и др. села.

И В ПРОСВЕТНАТА — ГО
ЛЕМИ РАЗЛИКИОт няколко години насам Сигурно е, че това проек 

в Босилеградска община торешение ще бъде прието
беше забранено правене- от страна на ОС. Обаче то
то па дялани траверси. Спо- ще се прилага при засилен 
ред решението на Общип- контрол. То значи много по 
ската скупщина, което бе- сериозно, но досега ще се 
ше в унисон със съответния контролира сечта. При то- 
републикаиския закон, беше ва ще се повишат и такси- 
позволепо само изработва- те, които се заплащат за вс 
пето на рязани траверси. яко отсечено дърво. Средст- 

Практиката показа, че с вата от тези такси ще се 
това решение не е постигна събират в общинския фонд 
то много за рационалното по горско дело и във вид на 
ползване на горския дърве- инвестиции ще се ползват 

материал. За изработва- за възобновяване на горите.

В общинската служба по 
горско дело считат, че' едно 
такова решение е съвсем на 
място. Като основно, в кому 
мата има много зрели буко 
ви стьбла, които при друг 
начин на експлоатация не 

. би били доходни. Същевре
менно с тяхната експлоата
ция не се цавреднява на го
рското дело.

работници,Просветните 
които също се финансират 
от един „кош” имат също 
различни лични доходи в ра 
злични училища. Така на
пример, средно, в Долна Ало 
бата учителите имат най-ма 
лки, а- в Бистър и Босилег
рад най-големи лични дохо-

непозводени сделки с водите, 
извлич а материална полза.

Стават и други 
от които се 1__

общински служещи често пъти, 
самото място да решат спо- 

р? биват преследвани от недоволните хора. Така 
се случило в Гложйе, Горна Ръжана.

Компетентните 
когато правят опит на

Тези спорове създават лоши отношения. Съз- 
и вражди. Стават дори и по- 

такъв в една долноли- 
положение поради 

една махала в Глож 
Горна Любата „во

ди.
дават се груповщина 
бои. Да напомним за един 
синска махала. Непоносимо 
сищите причини е създадено в

^Н^ГеНМанИарВу=е мирното селско еже-

За отбелязване е, че в 
някои училища освен квали 
фикацията във възнаграж
даването главна роля има и 
трудовия стаж. Това е най 
показателно 
ското и бистърското учнлн-

сен
пето ма позволения вид тра 
верен мс е съществувала до 
статъчиа механизация — дъс 
корезмици, които да удовле 
творят нуждите им. С една 
дума казано, за тези травер 
си в комуната не съществу

в горнолисин-
дневние.

Как може най-шатно да се разреши 
проблем?

посочения ща._
В гимназията учителите 

1.440 до 1.600получават от 
динара, а в основните учи
лища от 1.100 — 1.330 дина*Вола има достатъчно във всички босилеград-

скиВсеГиша, макар -^обГче^^ир^Г'ме^л 
о непоклатим Крайна за споро-

ват условия.
Наскоро обаче това реше 

отмени. Общии- 
въп

ра.
ние ще се
ската служба по горски 
роси готви ново решение, с 
което на Общинската скуп 
щипа предлага да се позво
ли изработването на дялани 
траверси.

В комуната 
и организации, които са кло 
нове на някои организации 
от вътрешността. Такива са 
клоновете на г 
щата, социалния завод, еле 
ктрическото и др- В тези ор 
ганизации личните 
са по-големи например в сра 
внение с. онези, конто имат 
заетите в стопанските орга
низации.

съществуват
хората. И това е 
вете.

Наред с това — значител 
но много ще се подобри и 
поминъка на босилеградския 
селянин. Защото, цената на

~лл=г====:= 
»-г

Аймстт/иат и общинските инспек по-засмлеио да действуват и ^
ционни служби.

банките, по-

доходн
Това проекторешение е траверсите е сравнително 

обосновано на пълномощие, ”
което в конкретния случай висока и представлява до- 

изменеиия републикан бър източник па приходи.В. В. дава
ски закон за ползване на го В. В.В. в.рите.
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Манастирът в Паля

ЕДИН ОТ НЯЙ-СТАРИТЕ В ЕВРОПА
Едва през 1914 година са 

направени общи гробища, не 
далеч от манастира.

Манастирът е построен от 
големи каменни блокове и 
жива вар и покрит с плочи. 
Този културен паметник не 
е под защита па държавата 
н до голяма степен е разру 
шсн. В манастирските пред 
всрия има и пушкариици на 
правени от грубо дялано дъ 
рпо.

818 година. Ии-В подножието на с. Паля 
планина Вър- 

' топ, обкържеп с девствени 
букови гори сс намира Пал- 

манастир. Този ма- 
пастир, забравен от всички, 
все по-трудно издържа зъ
ба на времето. Предполага 
се, че този манастир, 
чен „Св. Богородица“ е пос

троен през 
тсреспо е, че до неотдавна 
е било забранено влизане- 

манастира. До
в пазвите на

то на жени в
женски добитък не ери и

пускай в двора. И гробища 
та са разделени: край мана
стира е мъжкото, а малко 
по-далеч — женското гроби

яиския

наре-
ще.

ш А

тш& Палянския; манастир
На тема: Ученикът в семейството В училището за КВ работници

В манастирския двор в ми 
налото са погребвани чер
ковни главатари и свещени 
лица.
надгробен паметник пише; 
„Тук почива свещеника И- 
лия Златков“.

НОВА УЧЕНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦАV. Въвеждане на детето 

в процесите на ученето Върху един запазен
найте занаятчии учениците

се ползваха и за ра-Отговорните по учебно де* 
ло в Босилеградска комуна 
правят усилия в училище- 

квалифицираии работ 
ници в Босилеград да се 
създадат нормални условия 
за работа.

Това училище е ново и е 
обременено с редица иераз 
решени въпроси. Един 
гях е как да сс осигури до
бро обучение на 
те. Досегашният опит за у- 
челиците от първа 
да се
обучение при частните зана 
ятчии и две съответни пред 
приятия се показа неподхо
дящ. В предприятията това 
обучение не е било успешно 
организирано, а при частни-

често
боти, които нямат никаква 

специалносттаПреди всичко, да уточним понятието учене, от- 
да отговорим на въпроса:' какво представля- 

Ученето е предобиване на знания,
връзка със 
им, която изучават в училито заносно

ва ученето.
умения н навици. То може да бъде несъзнателно 
и съзнателно. Макар че се говори и за учене по 
време на сън (хипнопедия), както и за учене с по
мощта на машини (кибернетическо учене), ние ще 
се спрем само върху ученето, което се прилага в 
ежедневната практика, т.е. на традиционното уче
не — на съзнателното или така наречечното твор-

Останки от старинен град 
край манастира

С поздемен тунел манас
тирът е свързан с градище
то (укреплението). Според 
преданието, тази крепост е 
построена по времето на ла 
тините. Досега никой не се 
наел да проучва манастира 
и градището с тунела. Пред 
полага се, че тази крепост е 
служила за 
християните.

щето.
Поради тези причини от

говорните от образователна 
та общност и от училището 

,на тази учебнав началото 
година направиха една ре
шителна крачка: 
комплектна ученическа ра
ботилница на стойност от 
70.000 динара. Тя ще бъде 
заплатена със средства на 
образователната общност, 
общината и транспортното 
предприятие.

от
поръчахаученици-

ческо учене.
Но, за да се научи нещо, необходимо е 

да се задържи (ретенция в съзнанието), след това 
да се възобнови (репродукция) и накрая да се пре 
познае (рекогниция). С други думи — да се запо
мни.

година
това практичноосигури

изгонване на
Следователно, за да се запомни нещо, предвари 

телно трябва да се учи, относно да се научи, то 
ест да се запомни. Както се вижда, процесът на 
ученето се реализира чрез процесите на помненето 
е такова, че не всичко може да се задържи в съз
нанието, или се задържа по-късо или по-дълго вре
ме, а след това. се изгуби, изчезне — забрави се. 
Затова трябва потворно да се учи, относно да се 
преповтаря (репетиция).

„По-добре ленивец, но глупак”

Всеки родител желае детето му да бъде добър 
ученик. Обаче ако в тези настоявания родителят 
бъде небдителен и несъобразителен, може да по
влияе детето да покаже и слаб успех, да намрази 
ученето и да прояви изобщо омраза към училище
то.

В. В.

ВУЧИ ДЕЛ ПОЛУЧИ 
СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДА

За името на Паля

Името на реката — Стара 
— навежда на мисълта, че 
селото е съществувало от
давна.

Може да се предположи, 
че самото име на селото 
„палес”, което значи „стар“ 
да е от латински произход.

Предполага се също, че и 
първите християнски свеще 
ници са от византийско по
текло.

За активна работа на местната общност в село Ву- 
чидел и за успешно решаване на някои комунални про
блеми в селото тази година селото получи Септемврий
ска награда. С това бе признат труда на стотици члено
ве на ССРН от селото, който дейно работеха за разре
шаване на лшого проблеми в селото, като изграждането 
на път от 6 км, изграждането на нова училищна сграда, 
кооперативен дом и магазин. Сега селото има водопро
вод, а домовете са обзаведени образцово. Преди една 
година селото бе електрифицирано. От общната стой
ност от 20 милиона ст. динара местната общност бе реа
лизирала 15 милиона ст. динара. . , -

——-- ' Йордан МилановГрешките на родителите във възпитанието на 
подрастващите са първостепенна причина за сла
бото учене на детето. На първо място е лошият ли 
чен пример (а известно е, че примерът е най-ефи
касното средство на възпитание и че има най-гол- 
яма въздействаща сила), след туй критикуване на 
децата и тяхната работа на всяка цена и без спе
циални поводи, наказанията, както и прекаленото 
награждаване — 
за слабото учене.

Ако детето не е привикнало да работи още 
докато е било малко, и няма формирани трудови 
навици, на него ученето няма да причинява радост 
и удоволствие, но то ще бъде досада и тежък то
вар, Или, ако детето не е свикнало на планова и 
системна работа и в къщи, и в училището, също 
така могат да се очакват лоши резултати.

Все пак, ленивостта и незнанието как да се 
учи са най-голямата причина за неучене. Обикнове 
но ленивите деца са онези, които нямат трудови 
навици и култура, които нямат доверие в себе си, 
па затова работата не им е интересна, даже им е 
отегчителна, и те мислят, че по-честно е да бъдеш 
ленивец, отколкото глупак!

Ленивостта, незаинтересоваността и омразата 
съм: ученето и училището могат да се коренят и в 
слабото здравословно състояние на детето, защото 
децата се уморяват бързо и бързо губят желание 
за работа. Психически и умствено слаборазвити 
деца, също така не обичат да учат и пасивно се 
отнасят към училището, понеже не виждат успех 
в своята работа.

Но и умствено някой нормално развити деца 
не обичат да учат, понеже по-слабо четат (дислек- 
ция), по-слабо пишат (диеграфия), по-споро говор
ят (ачене) и под. Също така деца с телесни и го
ворни недостатъци могат да замразят и другарите 
си, и ученето, и училището, ако постоянно им се 
подсмиват, ако на всяка крачка ги ругаят и 
дават различни унизяващи имена.

1Манастирът да стане 
нсторическ:: паметник

Манастирът в Паля с миг- 
го стар и заслужава внима
нието на учените. Топ е па 
второ място в Европа. Зна
чи, паметник от голяма стой 
пост! Но зъбът на времето 
прави своето.. Затова компе
тентните час по-скоро би 
трябвало да предприемат 
мерки за консервирането 

му за да нс се разпада.

М. Величков

са поводи и част от причините

Е новия цех на „Лужница” 
в Бабушннца

им

Слободан ВАСИЛЕВ
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Из дейността на босилеградските горани Отговор на статията

ПОДГОТОВКИ ЗА ЕСЕННОТО „Уволнен по време на специализация“ 

ЗАЛЕСЯВАНЕ В брой 515 на вестник 
„Братство“ на страница 7 
е публикувана статия под 
заглавие „Уволнен по време

тел, което бе и направено. 
Веднага след това Иван Ла
заров започна да обръща 
гръб на Здравния дом. Няма 

на специализация” в която вече и дума за систематиче 
се изнасят неверни данни 
за Здравния дом в Димитро 
град се обърна през ноември 
та, умоляваме Ви да публи
кувате следния наш отговор:

„Бившият управител на 
Здравния дом в Димитров
град с обърна през ноември 
1969 година към трудовата 
общност с молба за специ
ализация по педиатрия. Съ
щевременно бившият управи 
тел обещаваше, че ще по
мага на Здравния дом в сле
добедните часове без ком
пенсация. Трудовата общно 
ст се съгласи с молбата иа 
Лазаров като зае становище 
личния доход на Иван Ла
заров да определи Управи
телния отбор. Управителният 
отбор на заседанието си от 
12. XII. 1969 година взе ре
шение условията за специ
ализация да бъдат същи ка- 
кто и за лекарите Сава Ба
сов и Никола Цветков — 
т.е. фиксно 1.500 динара с 
плащане на пътни разноски 
до Пирот и обратно до Ди
митровград, както и компен

за един ден. Здравният дом 
не може да приеме условия 
та за специализация, които 
определя съда и затова на 
Лазаров бе предложено да 
се скъса договора като му 
бе предложено място като 
лекар от обща практика. То 
ва Лазаров не прие и Здрав 
ният дом поднесе тъжба за 
скъсване на договора зарад 
изменените обстоятелства за 
специализация.

Що се касае до отно
шенията в Здравния дом, 
изтъкваме, че самоуправле
нието е застъпено до макси
мум, самоуправителното до 
говаряне също, а критика
та и самокритиката са един 
стаено средство за решава
не на спорове.

Изтъкваме също така, че 
Иван Лазаров и Никола 
Цветков никога не са имали 
междусобен конфликт, как
то това казва председателят 
на съда Иван Тошев в изя
влението пред журналиста 
Кръстич.

Чудно е и това, че Сло- 
бодан Кръстич не е могъл 
да запише изявлението на 
управителя на Здравния дом 
и затова е просто измисли- 
лил някакъв си член 78 от 
Статута на Здравния дом, а 
изявлението е дадено въз ос 
нова на чл. 76 а Общия за
кон за трудовите отноше
ния. Защо е това направе
но, ние не знаем, но факт 
е, че изявлението на упра
вителя на Здравния дом е 
фалшифицирано за да се до 
каже, че Иван Лазаров е 
оставен на милост и неми
лост на Здравния дом и че 
неговите искания са оправ
дани.

През тази пролет босиле
градските горани 
83 ха площ, с което изпъл
ниха годишния си план. с 
90°/'о. Сега, през 
им остава да залесят 
още 10 ха ерозивни площи.

Разбира се, тази относите 
лно малка площ ще бъде за 
лесена без затруднения. Го 
раните са готови да отпоч- 
нат акциите си. Също така 
навреме е осигурен и посад 
ъчен материал.

През тази есен- обаче го- 
раните ще имат и друга, 
също така много важна ра
бота. Те ще изготвят за про 
летното залесяване 10 ха е- 
розивни площи. Между дру

гото, тези подготовки под
разбират и копаене на дул 
кн за фиданките, които 
се засаждат.

Боснлегр адс к итз 
главно залесяват през про
летта, защото в тоя период 
акциите им са най-успешни. 
Именно, процентът на при
хващането на фиданките, за 
садени през пролетта вина
ги възлиза на над 90%, до- 
като през есенното залесява 
не прихващането успява не 
рядко и с 50%. Такъв е 
чая особено много 
стните видове, които не по 
казват по-голяма устойчиво
ст на зимния климат.

залесиха ски прегледи и следобедна 
работа. Същевременно той 
веднага започва да търси 
увеличение на личните до
ходи без оглед на договора 
и разпоредбите на чл. 75 и 
76 от пречистения текст на 
Основния закон за трудови 
те отношения, в който меж 
ду другото се казва: С ог
лед че се касае до компен-

ще
тази есен 

само горани

сация която определя тру
довата организация, работ
никът няма право на увели 
чение иа компенсацията до- 
колкото по време на него
вото професионално издига 
не евентуално се промени 
правилника за разпределе
ние на средствата за лични 
доходи“... Въз основа на те 
зи разпоредби бе отхвърле
но искането на Лазаров за 
увеличение на личните до
ходи. Значи, не се касее до 
конфликт, но до чатинаена 
законнопредписанията 
страна на Здравния дом и 
неговите органи на уттравле 
ние. Междувременно Лаза
ров използва правото си да 
търси компенсация чрез съ
да. Присъдата на Общинс
кия съд в Димитровград е 
в полза на Иван Лазаров, 
която потвърждава и второ 
степенния съд в Пирот. Це
лият предмет сега се нами
ра в Републиканската про
куратура. Чудно е откъде 
Слободан Кръстич е полз
вал информации когато пред 
метът не се намира в Общи 
нския съд в Димитровград. 
Лазаров чрез съда наплаща

слу 
с иглоли

В. В.

Ябълки има-пазар няма!
от

И тези есен стопаните от 
босилеградските селища не 
знаят
ябълковото 
Ябълки ще има в изобилие 
особено много в Босилеград,

Райчиловци, 
другите околни села. Но ка 
ква полза, когато ще про
паднат. Ако не се превземат 
мерки съвсем е сигурно, че 
и тази година нито един ки
лограм ябълки не ще бъдат 
изкупени. Така е вече 
колко години.

има, но няма никои заинте
ресован, няма пазар. При 
земеделските кооперации и 
търговското 
„Слога“, поне засега такава 
заинтересованост не същес
твува.

Дали няма изход? Напри
мер да се потърси пазар в 
някой промишлен овощен 
комбинат.

какво да правят с
производство. предприятие сация за разходите по вре

ме на пребиваването в Бел
град. Имайки предвид закл
юченията на трудовата об
щност и решенията на У пра 
вителния отбор, сключен е 
договор, 41-што разпоредби е 
съставил Иван Лазаров ка
то тогавашен управител. В 
точка 2 на договора се каз
ва: „Здравният дом се за
дължава редовно да изпла
ща компенсация вместо лич
ен доход фиксно в размер 
от 1 500 динара месечно, път
ни. разходи до Пирот,. жом- .търсената компенсация и то 
пенсация за времето прека- 

В. В. рано на специализация в 
Белград, според Правилни
ка за личните доходи на Зд
равния дом в Димитров
град”.

Радичевци и

Още не е късно за това. 
Ако предприемат мерки ябъл 
ките ще се унищожават как 
то и в предишните години 
или, в най-добър случай, с 
тях ще се храни добитъка 

тгеу.варят за ракид.

ня-

Дали наистина няма пазар 
за босилеградските ябълки ? 
— 'поставят въпрос произво
дителите.

Секретар, 
Васко Тодоров

Известно е, че

Въпреки произволите в 
тълкуването

пратен на специализация в тия като същевременно при 
съгласи§..,с чл. 75 и 76 на емам всички ваши настоя- 
Основнйя закон за трудови 
те отношения и въз основа 
на разпоредбите на Правил 
пика за личните доходи и 
неговия член 54.

На 9 януари Иван Лаза
ров поднесе молба да бъде 
освободен от поста управи

денциозно съм интепрети- 
рал думите му.Така Иван Лазаров бе из- на моята ста-

Вие и по-нататък упорито 
настоявате да докажете из
правността 
ме, че никъде в отговора на 
казвате въз основа на как
во Иван Лазаров ви е осъ
дил. Изглежда, че упорито 
занемарявате Статута на За 
вода за социални осигуров
ки в Пирот.

Все пак една работа оста
ва очевидна: на Димитров
град са необходими педиа
три, а такава ваша кадрова 
политика най-много се отра 
зява върху родителите на де 
цата.

вания да докажете изправ
ността на кадровата полити 
ка, която се. води в Здрав
ния дом в Димитровград, 
все пак остават някои нео
спорими факти. Преди всич 
ко. с решението на Общин
ския съд в Димитровград е 
доказано, че Иван Лазаров 
е имал право, когато е тър
сел компенсация за личния до 
ход, което е потвърдено и 
от страна на Окръжния съд 
г. Пирот. Това за нас беше 
достатъчно доказателство, че 
в Здравния дом се води ло
ша кадрова, политика. Ва
шето наблягане върху дан
ните, чс Общинския' съд е 
сгрешил, т.е. че Иван То
шев с имал особени причи
ни да. поддържа Иван Лаза
ров, потвърждава, че секре
тарят на Вашето учрежде
ние упорито настоява да на 
рушава авторитета на Иван 
Тошев. А причините са оче
видни. Братът на секретаря 
Тодоров е бил два пъти про 
тивкандидат за поста пред
седател на съда и в двата 
случая загубил.

Пишейки за събитията 
Здравния дом нито за мо
мент несъм имал намерение 
да омаловажавам работата 
на Никола Цветков и зато
ва още повече ме учудва 
твърдението, че лошо и тен-

си, но учудва

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

_ БУЯНОВАЦ 
_ БОСИЛЕГРАД 
_ ВЛАДИШКИ ХАН .
_ ВЛАСОТИНЦИ 
— ЛЕБАНЕ 
_ ВУЧИЕ
— ГЪРДЕЛИЦА и 
- СУРДУЛИЦА

Босилеград

) ОТКРИТ МАГАЗИН 
ЗА САМООБСЛУ

ЖВАНЕ

Слободан Кръстич
1ч

Продажба
• ' О Неотдавна комунално-за- 

патчийското и услужно пре 
дпрпятие „Услуга“ в Боси
леград, откри в центъра па 
града магазин за самообслу 
жване.

Продава се къща 
с дворно място 
в Димитров

град.
Запитайте при 

>“ Ангел Димитров 
Гинска 2 

Димитровград

спестовни влогове със заплашане на го
дишна лихва от 6 и 7,5 на сто 

Всички'.спестовници с влогове от 
вече нови динара са застраховат, от последствия.

приема

1.000 и по-
‘Л

Това е първия такъв мага 
зин в Босилеград и затова 
той създаде голям интерес 
сред потребителите.

С.та на злополуки.
ЧЬ Банката води валутни сметки на частни лица

би 7,5 на сто.
банкатасъс заплашане на лихга от 

.Спестовната служба в централата 
работи всеки работен ден от 7 до 19 часа.

на
Новооткритият магазин ще 

търгува предимно със стоки 
за широко потребление. Аа 
напомним, чс за разлика от 
другите съществуващи мага 

той е по-съвременно
Те,екс - 1*6-79 ЧКБ

20-15, 21-15, 33-63*
Телефони:

ЗИНИ,
оборудеи.

В. В.
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семейството; а още но 
госпожите в модер-

ножичката, 
за ши

жените, предани на 
— фините ръце нагатНо, да ти обясни онова, * най-важното за 

мене. Страхувах се, че оставам насаме с гос
пожа Наталия. Нямах никакви определени 
мисли, само се плашех. Имаше нещо застра- 
шапащо в самия факт, че аз, обикновеният 
войник, съм длъжен да остана сам със спру- 
гата на моя високопоставен началник. Поне 
да не беше заключена входната врата, при 

семейства в града, по ня-

НАШ РАЗКАЗ вече 
ните къщи.

Беше й, значи# необходима
кикто и кутията с — и
ене, такива витрина,
тя приближи към стеннаг мене и аз

-
,Ш у™'как очудено "висящ "та
™на!ЛиакКсе0в'.рна към платното пи, да
го погледне още *'ш?” — обади се, без

„Защо толкова бъР3‘“~ парче плат.

К^матТиТсИчко -^ставаше там,

бЕШЗа",тИ прекъснах ра^ат^ и, с изпа-

ГешГлуГосГче ^'войник о^К,ралската 
армия разсипва силите си из кухните, 
псисирайки труда на някаква 

Осмелих се да вдиша
затова, че в

Ло преди няколко дип бях ордш.прец 
„ри командира па пограничния полк.

Като адютант, помагам на полковника да 
запаше сабята си, подавам му фуражката н
жГ^ремеГ я^аС св"черГГ1
кобила. При това, бях на услугите му в неговия 
дом, особено когато нещо трябваше да се па 
зарува по града.

това, господскнтс 
какъв свой градски обичай, всякога заклшч- 

врата. Тая врата сега, простоват входната 
пс мн излизаше от ума.

Детко Петров
чсч

ЧОВЕКЪТ НА КРАЯ НА 

ПОКРИВА
ком- 

изгонена слу- 
погледа си и не- 

момента 
от мене. Защо- 

не беше вече та-

ГИНЯ.
що да помисля, само 
беше на известно разстояние 
то чувството на изкушение 
ка интензивно.

Веднаж, стоейки на _ 
къща, ненадейно, без “къв по^ се из- 
плаших, че ще скоча отгоре Височината бе 
шс главозамайваща, а долу се чернееха пук 

върху напукания тротоар. Избягах 
вече не смеех да се

мияпа полковника 
По едно време щом 

спалнята, защото стъп 
около мене, измък

След заминаването 
филджаните в мивката, 
разбрах, че тя отива в 
ките и пече не се чуваха 
вам глава от парата, която на “'•лни се из- 
дига над умивалника. Обзе ме силно желание 
крадешком да отключа входната врага. Ми- 
сля, че другояче щях да се чувствувам 41 
знаех, че къщата пе е заключена.

Госпожа Наталия отново се появява в ку
хнята. Няма навика да ме подканва когато 
работя, но сега — може би затова ,че мие
нето на филжанитс много се удължи пита. 
„Войнико, готово ли е?"

Знаеше името ми, и презимето ми знае
ше, и от къде съм, и в кое място служех, 

бъда командирован в това граиич-

по““"".,“*”> 
в кухнята. Понякога получа нещо н за закус
ка, макар че заради закуската в»шаш се дър 
пам. Отказвам п се червя, но на края асе пак 
изяждам кнфлата е маслото, която, докато 
бъде изконсумирана от чншшката, заедно с 
чашката чай, действува недостнжнмо в срав
нение с нашите войнишки буламачн.

Когато за този ден, вече за нищо не съм 
необходим в къщата на командира, застана 
до кухненската маса, поправи крутката под вой 
Н1Ш1КНЯ колан и като почакам мъничко, е 
войнишко поведение, което ненадейно мн ид
ваше, потеглям от кухнята; длъжен съм обра 
тно в казармата.

Тази сутрин, както често става, със за
претнати ръкави се захванах с кухненската 
печка. Случваше се врочем и това: свърш
вах понещо, което не е съвсем мъжка работа. 
Измия съдовете или лъсна плочата на печка
та. Замествам слугинята, отменяйки белите 
господскн ръце на госпожа Наталия във 
ки по-груби работи.

Не зная дали да ти списвам кухненската 
Необикновено я помня. Понякога я 

подробност върху

покрива на нащата

натинитс 
от покрива и 
горе.

качвам

Това ми дойде в главата в момента, А<> 
Наталия разглеждаше ту от ед- 

другата страна на платното съскато госпожа
пата, му от 
сините цветчета. я
пак. дойде под висящата витрина. Качи се на 
табуретката така, че аз на две крачш* от 
нея можех за момент да гледам, над ръоа на 
печката, само нейните крака, оез чорапи,^ в 
чехли. Не искам обаче да описвам тия неини 
крака, защото ще разбереш всичко. Доста
тъчно е да кажа: женски крака. Още по-то- 

__ крака, с които разполагаше моят ко-

преди да
градче, но заради дистанцията, която тря

бваше да съществува между дея и ония, на 
конто нейният мъж беше началник, тя се оо- 

„войнико". Аз

но

чпо
мандир. ^

Ето, че докато тя стоеше върху таоурет- 
ката, шавайки с едното си стъпало в чехъла, 
налична в .моето зрително поле само с дол
ната половина на тялото си, аз донякъде ус
пявах да се владея. Дори и ръцете ми прес
танаха да треперят. Тогава обаче, в тоя мо
мент на мигновно спокойствие, ужаси ме ми
сълта, че само миг преди това нещо можеше 
да'се случи. Може би, това нещо, .между 
мене и кея, само що не беше се случило!

Когато слезе от табуретката и отново бе
ше на другия кран на кухнята, аз почти с 
ужас схванах, че в един определен момент, 
можеше да ми се случи да я сграбча за кра
ка. Колкото повече тия мигове се отдалеча-

към нея 
полковничке“ръщаше към мене с 

се обръщахс- „госпожа 
при което прибирах пети, сякаш стоех пред 
своя началник.

Забелязвам: донесла ми е нещо за похапва 
не след миенето на съдовете. Чинийката вече 
чакаше на кухненската маса.

Това със закуската вече беше станало не 
що установено. Може би така трябва да бъде, 
щом всяка сутрин доста време прекарвам в 
кухнята й. Донякъде това беше като с хама
лите, които почерпват в господска къща след 
свършената работа, просто защото

всич

печка.
сънувам, виждам всяка 
нея. Това е защото много се занимавах с
нея.

Ето и тая сутрин запретнах ръкави зара 
ди нея. Плочата почти искреше.

Тогава, за да избърша с лакът
наклоних глава. Погледът 

върху домакинята.

такъв е
редът.потта от

Побързах с филджаните, а после, с нави
ти ръкави, прибирам пети.

„Готово е... ” — казвам с глас на винов-
лицето си, малко 
ми неволно се спря 
Може би знаеш как жените понякога имат 
навика нещо да си оправят под роклята. Ли
цето им стане разсеяно поради мигновената 
съсредоточеност. После ненадейно, 
спуснат роклята, като че нищо не е и било, 
свикнали вече да не чувствуват никакво стес 
нение в присъствието на мъжа. Виждаш ли^а 
госпожа Наталия, очевидно за момент бе 
ше забравила, че до нея, вместо нейния мъж, 
има чужд човек — войник. И ето, няколко 
мига аз зяпах в нейната разголеност. Не зная 
дали забеляза погледа ми, но и по-нататък 
нещо човъркаше със своята господска ръчич
ка под задигнатата рокля, трепкайки разсея 
но под въздействието на собствените си доко

ваха, толкова повече ме застрашаваше това, 
което не се случи...

Ако бях убеден, че командирът в случай 
на нещо, заради семейната чест, ще ме по
милва с оная негова сабя, струва ми се, че 
това нямаше да е толкова страшно. Защото

___в люята съвест ^съществуваше нещо неясно и
'неописуемо, но още по-страшно.

Един войник веднаж ми каза за полков- 
никовата жена: „Измършавяла е защото пол 
ковникът премного я язди": Закиска се за
ради думите си, после ги повтори още някол 
ко пъти с наслада.

Често, докато бях сам

ник.
А в главата ми се мъти.

— Отстоя ден все повече изпитвах страх 
към полковннкбвата къща. Страхувах се да 
не се случи нещо между мене н_полковнич- 
ката.

отново

Не искам криво да ме разбереш. Колко
то пъти бях в тоя дом, тя никога не беше на
правила нито един изкушаващ жест. Зная, 
че е неуместно дори и да споменавам това, 
нещо повече, неприлично е такова спомена
ване, но все пак — да знаеш. Що се отнася 
до мене — а това, което сега ще кажа е съшо 
нелепо с нея, тия мъжки 

думи, които сквернят и разголват, ми идваха 
е ума, всъщност не ми излизаха от главата, 
докато тя шумолеше със стъпките си край 
мене. Със своето тегнещо присъствие, те ся
каш ме тласкаха да извърша злото и аз при
мирах от страх, затова че завладяваха 
лото ми съзнание.

Сещам се.

— що се отнася до мене, заради моя
та природа, а и поради войнишката ми не- 
сръчност ,нито веднаж не почувствувах, че 
съм съблазнен. Но все пак 
да не се случи.

От какво точно се плашех 
таш. Ето, че тук няма нищо

свания...
Няма да забравя тоя ден. Към девет ча

са се чу звънчето въз вестибюла. Квартирата 
на командира не беше далече от казармата, 
по-точно нямаше и пет минути ходене, зато- 
ва в утринните часове той честичко преска
чаше от казармата до дома.

Щом чух звънчето

се плашех нещо

ще попи-
ця-определено, 

вероятно и нгацо определено не съществува
ше. Само, че все повече се ужасявах при мн 
сълта за утринните часове, които бях прину 
ден да прекарвам в полковннковата къща.

Сещам се само по някой път ме обзема
ше кратковременно облекчение. Това бях? 
ония сутрини, когато нямах

моята войнишка куртка леже
ше захвърлена върху един стол до кухнеката 
печка. Госпожа Наталия чакаше дасвърша 
работата и после да изям онова, което вече 
беше сложила на масата. Ръцете н скпъсте 
ни върху гърдите, биеха в очи със своята бе- ■ лота И нежност. доя,а ое

нещо ме преряза. 
Стоя неподвижно, там където съм и чакам. 
Глупаво държа в ръката си парче изтъркана 
шкурка, а черен съм — това усещам не само 
по ръцете ,но и по ушите. Изцапан съм по 
цялото лице като калайджия. Без куртка на 
себе си, само по войнишка риза, чувствувам 
се сякаш съм хванат в престъпление.

Влизайки в кухнята, полковникът придър 
жа с ръка сабята, крепейки я да се не люлее. 
Потупа ме леко по рамото. После заедно 
хме кафе, а аз постоянно нещо очаквах.

Домакинята ни доливаше кафе. Докато 
протягаше пред мене ръката си с джезвето, 
нямах смелост да шавна. След това не смеех

никакви задъл
жения към дома на полковника. Сянката на 
злото се . разминаваше с мене поне за 
ден. За следващия — ще мисля утре сут
ринта. А този следващ ден ще дойде като 
неизбежно нещастие.

Отново съм самичък с госпожа Наталия 
в нейния дом.

Ръцете ми треперят, докато трия 
на кухненската печка.

Без да искам, усещам всяко нейно дви
жение покрай себе си. Тя клечи пред 
рената витрина на другия край на кухнята. 
Гладейки с длан коляното си, рови из прег
радите, пълни с шарени дребулии. С

В тоя 
мене. Докосваше 
на стола.

тоя момент беше съвсем близко до 
с роклята си моята куртка

пи-
Досега винаги 

които бяха минали 
случи, както

се опасявах от часовете, 
и в които нищо не се 

я ~ и от тия, които трябваше да
млят»’ яСеГа обаче тя беше толкова близо, цялата беше пред мен, е нейните бели ръце 
рамене, гърди... Не, не бива да ти ги опне.' 
вам, пак може всичко криво да разобереш. 
гъцете споменах само заради това, защото 
тях, такива нежни и бели, в много неща за
менях в тоя дом. Врочем, войници са рабо
тили в тая къща и преди мене. Някакъв вой
ник-дърводелец беше направил 
витрина, и трите табуретки, и още някои дре 
булин в кухнята... Значи, госпожа Наталия

плочата

да срещна погледа на полковника.
Понеже бърза, полковникът седи неразсъ- 

блечен върху табуретката. Малко е наведен 
на една страна, а сабята с върха си шари и 
потропва по пода. Понякога от бързане изпи
ваше кафето на крак, подпирайки с ръка саб
ята до себе си.

След кафето той припряно тръгна, а аз 
почувствувах силно смущение, че оставам с 
госпожа Наталия в къщи.

Чаках като пленник до кухненската ма
са, докато тя го изпращаше през антрето. Зна 
ех, че при входната врата, опитвайки се да 
изтръгне от него малко нежност, ще обвие 
около врата му своите фини ръце...

отво-

дланта
на лявата си ръка продължава да глади пре- 
гьнатото си коляно, после тънките си пръсти, 
в същата оная залисан? игра, под ръба на ро
клята, започнаха да четкат опънатта кожа 
на бедрото. Накрая, тя отдели парче платно 
и го сложи до себе си. Настъпваше момента,

и стенната

така стои със своите ръце пред мене, а аз 
треперя от предчувствие, че ей сега, в същия 
момент, ще й направя нещо. Ако

когато започваха ония кроенета и рязане с 
малката домашна ножичка, без което не мо з момента
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култура ★
я хвана за рамото, али за 
и да е другаде, това вероятно ш* Л” К1>Аето 
щото в края на краищата ™ к затова,
случи. Целият съм обзет от един™бВа Аа се 
съд: ехо случва се, само що не е тапът

Стиснах клепачи и вероятно мал™ г°" 
залитнал, като от малокръвие съм

За нея, без съмнение, щеше г., „
съ~еАЙ ВНАИ СА,т войник паднал в

„Какво има, войнико?” __
И ето, тоя

га ★ изкуство:|
Сто години от публикуването ва Ботевото стихотворение

ДО МОЕТО ПЪРВО ЛИБЕ”
_ло„ дочувам,

ята на нашата обща 1;°™ остС „Ра”"Ва маГ51‘

заЕ.* «”■ “ -г—
ето запомних до най-малка подробност

ето първо либе“, само че
тири години след обнарод
ване на

гарската култура. Въпреки, 
че той е написал само два
десетина 
нейната дълбочина и в емо 
ционалната сила той се пред 
стави като ненадмината по 
етическа личност.

стпе- първото му 
творение „Майце си“. То при 
надлежи към 
великия български револю
ционер, който“се бори като 
журналист и поет, револю- 
ционнен

стихо- стихотворения в
поезията нако-

В стаичката, 
премествах сандъка за 
край в другия. Около 
и на пръст от картофите.

Напънах, цялата си войнишка сила, мъчей 
ки се със сандъка от груби дъски.

която служеше за килер, 
зимнина, — от единия 

мене миришеше на
И след сто години стихо

вете на Ботев живеят. Ней
ната художествена мощ и 
идейно и естетическо вну
шение върху читателя оста
ва и до днес така снажно 
като поезия изпълнена с оп 
тимизъм, поезия която при
тежава огромна мобилизира 
ща сила с ясна идейна на
соченост и революционна 
устременост.

водач и патриот 
срещу враговете на свобода 
та и правдата за да завър
ши във Врачанския балкан

лук

през май 1876 година. Чо
век конто написа от пара
хода „Радецки“. „Аз съм ве
сел и радостта ми няма гра 
ница. когато си наумя 
„моята молитва“ се сбъдва”.

Домакинята_ пак забелязвах нейните
оели ръце — стоеше малко на страна. Зад 
гърба й бяха сложени един върху друг, два 
чувала с брашно — домашен запас на ония, 
които се плашат от воина, повече от другите.

че

Но силата на Ботев е вБутайки сандъка 
с рамо, преместих го в другия ъгъл. Когато 
дъното, стържейки по пода, 
кой пирон, аз, почервенял от напрягане, усе
щах как тя безпомощно 
показвайки ми се час от едната, час от дру
гата страна. Аз дори и не помислях за сан
дъка и може би затова така бясно налитах 
на него.

Тогава отекна звънчето във вестибюла.

ту с длани н гърди, ту красотата на неговата пое
зия. Тая Затова в годината когато 

преди сто години бе обна
родвано стихотворението му 
„До моето първо либе“ в 
което с трагична 
изречени 
раздиращи думи, ние обявя
ваме същото стихотворение.

поезия на револю
ционния водач и човека, ко 
йто така страстно се боре
ше за южнославянското еди 
нство, може да намери мя
сто във всяка световна ан- 
талогия. Поезията на Ботев 
има голям принос към бъл-

запънеше в ня-

обикаля около мене, Христо Ботев

болка иПРЕДИ СТО ГОДИНИ бе 
публикувано стихотворение
то на Христо Ботев „До мо

такива силни и

Наталия побърза да отвори.
В къщата влизаше полковникът. Това бе

ше неговото време. Щом влезе в кухнята — 
това видях през отворената врата на килера 
бре осветена от килера, през отворената вра
та с уплаха забелязах: роклята на рърба й 
беше цялата брашнена. Кой знае какво ще 
си помисли тоя, който идваше. Вероятно на 
негово място и аз бих си помислил същото.

_ БлеАнеейкил_стрех.. до т сандъка, а госпожа 
— веднага зае своето място до масата. Вър
хът на сабята чукна звучно върху пода. Пол
ковникът потри ръце в очакване на кафето. 
Мене още не ме забелязваше, макар че вече 
бях прекрачил прага на кухнята. Измъквайки 
се незабелязано от полумрака 
мълчаливо зачаках в някаква 
войнишка поза...

И така, след толкова дни прекарани в 
полковниковата къща — постоянно на ръба 
на някакис нещастие, решавам да помоля ко 
мандира за нова ДЛч>лшо««.

Беше утро. В канцеларията 
из. току-що започваше работният ден на ко
мандира. Сабята висеше о закачалката почти 
до пода. През отворения прозорец, откъм пла 
ца, нахлуваше утринният въздух.

Аз, който долагам на командира за офи- 
цирите и войниците, този път за рапорт до
кладвам първо себе си. Излагам моята мол
ба. ..

ДО МОЕТО ПЪРВО ЛИБЕ
Остави таз песен любовна, 

не вливай ми в сърце отрова — 
млад съм аз, но младост не помя, 
пък и да я помня, не ровя 
туй, що съм ази намразил 
и пред теб с крака погазил.

как нареждат дума по дума — 
приказки за стари времена 
и песни за нови теглила!

Запей и ти песен такава.
запей ми, девойко-^’*—~аР°ст, 
запей-^—■‘*сгг орат брата 
как гинат сили и радост, 
как плаче сирота вдовица 
и как теглят без дом дечица!

на килера, 
безсмислена продава.

Забрави туй време, га плацех——
-ои-о-о^ДИШКа:за поглед„л/м*.»--- 

рсгсгтЖ тогаз — вериги влачех, 
та за една твоя усмивка 
безумен аз света презирах 
и чувства си в калта увирах!

Запей или млъкни — махни се! 
Сърце ми веч трепти — ще хвъркн 
ще хвъркне, изгоро — свести се! 
Там, там де земя гърми и тътне 
от викове страшни и злобни 
и предсмъртни песни надгробни. . .

на полковни-

Забрави ти онез полуди, 
в тез гърди веч любов не грее 
и не можеш я ти събуди 
там, де скръб дълбоко владее, 
де всичко е с рани покрито 
и сърце зло в злоба обвито!

Там . . . там буря кърши клонове, 
а сабя ги свива на венец; 
зинали са страшни долове 
и пищи в тях зърно от свинец, 
и смъртта й там мила усмивка, 
а хладен гроб — сладка почивка!

Вече не съм в полка така, както по-рано.
Старши подофи- Ти имаш глас чуден — млада си, 

но чуйш ли как пее гората?
Чуйш ли как плачат сиромаси? — 
За тоз глас ми копней душата 
и там тегли сърце, ранено, 
там, де е се с кърви облено!

Аашнаха ме на границата, 
церът не ме гледа с добро око, не зная, може 
би полковникът му е писал нещо за мене. 
Зная само, че командирът много се разоча- 

отведнаж му отпаднах от сърцето.
моят нов началник ме 

очи. Освен
Ах, тез песни и таз усмивка!
Кой глас ще ми викне, запее? — 
Кървава да вдигна напивка, 
от коя и любов немее, 
пък тогаз и сам ще запея — 
що любя и за що милея!. . .

рова, че
Сега чувствувам го — 
гледа с неговите разочароваш! 
туй, тук стрелят по граничарите от оная, дру 
гата територия. Но ще смогна някак. И тук 
е за хора.

О, махни тез думи отровни! 
Чуй как стене гора и шума, 
чуй как ечат бури вековни.Поеведе от сърбохърватски 

ВЛАСТИМШ* ВЛЦЕВ

скетболистите от Димитров 
град посетиха Годеч.

Особено внимание предиз 
викаха
Луков, Гигов, Николова, Ма 
нов и Георгиев, както и таи 
цовня състав.

Сътрудничеството между 
съседните общини4 на грани 
цата между НР България 
СГ' Сърбия допринася за вза 
нмио запознаване и сближс

ПРОГРАМАТА за сътрудни 
чество между Димитровград 
и съседите от България Дра 
гомаи, Сливница и Годеч се 
реализира успешно. Тези 
дни димитровградчани гос
туваха в Сливница, Драго
ман и Годеч с подбрана нро 
грама.

С това те върнаха посе
щението на драгомаици 

на 16 септември, а на 18с.м. 
то гостуваха в Сливница. Ба

Самодейците от Димитровград 

в Драгоман и ^Злявница
изпълненията на

В програма от народни и 
забавни песни бяха включе
ни и народни хора от Сър
бия и Косово, които всред 

Драгоман предзрителите от 
извикаха въодушевление. На 
изпълнителите бяха връчени 
букети цветя. Интересът за 
програмата 
голям и затова бяха органи-

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ СЕ 

ПРЕДСТАВИХА ДОБРЕ беше толкова тю между хората на двете 
страни.

В. Г.тирани две прсставлешш.
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ВИСОКА ПОБЕДА
I

I— 94:37„Свобода” — „Ком”
Така започнало...предстоящите срещи в цен

трална сръбска дивизия. В 
твърде добрия отбор на „Сво 
бода” се проявиха: Соколов 
който беше и най-добрия ма

ла в Годеч и твърде убеди
телно поразиха слабите до
макини с 94:37.

Още от самото начало бас 
кетболистнте на „Свобода" 
взеха нннцаитпвата и отми 
нута в минута увеличаваха 
разликата в своя палза. Ра
зиграният Соколов, Петко- 
вич и Милев пълнеха коша 
на Дом' и с ефектните си про 
бнви въодушевиха малоброй 
ните зрители. Треньорът Ми 
лев даде възможност и на 
„вечните“ резерви да игра
ят и с това искаше да се убе 
ди в тяхната готовност за

Годеч, игрище на „Ком", 
Масакнев н Игов. Малко след полунощ на 14 юли 1942 година 

американският часовой Джон ^за Донгжггягй &«г
метите на 6—7 метра разстояние. На един киломе 

базата забелязал група от четирима

съдии:
Зрители: 100.

Ком: Александров 12, Боя
джиев 13, Йосифов, Нико
лов 6, Гонев 4, Иванов 2.

„Свобода“: Соколов 30, Ми 
хайлович 12, Димитров 8, 
Милев 10, Петкович 26, Сто
именов 2, Йосифов 2, Колев 
2, Петров 2.

В рамките на спортните 
срещи между Димитровград 
и българските градове Го
деч, Сливница и Драгоман, 

17 септември баскетболи

йстор в играта, след това 
Петкович, Михайлович и Ми 
лев. В отбора па „Ком“ ни
кой ме се прояви особено.

Съдиите Масакнев и Игов 
водиха срещата без грешки.

Баскетболистите на „Ком“ 
ще гостуват на димитров- 
градчаии на 30 септември.

тър източна от 
АУШ_. т^Г-аизСГал той остро.

Единият от тях, строен младеж с продълговато 
лице му отговорил с лек чужд акцент, че са риоа- 
ри и че „в гьстата мъгла” загубила ориентация. 
Кулен не бил доволен от такова обяснение.

—• Елате с мен до базата — заповядал тоя.
_ „Рибарът” с прдълговато лице хванал чана

Симеон Мановстите на „Свобода“ гостува- совоя за ръката. ---------------------------------------------
— Слушай ти, малкия! Сигурно имаш баща и 

майка! Искаш отново да ги видиш? Ето ти таи 
малка, „паричка” и забрави, че някога си ни вид
ял. Разбра ли?

Изненадваният младей?, стягал в ръцете пачка
та пари и веднага се отпразил към базата си.

Междувременно човекът с продълговатато ли
це и. тримата му другари ка бъра ръка изтоварили 
гумената лодка, с която доплавали от подводница
та у-202. Бързо изкопали дупка и з нея сложили
четири сандъка, осигурени от проникване на^вда------

да. Всеки сандък сълържаА-си^етт-еКспло-

Сурдулицаие на общест Радник“-вено - политически! 

и спортни дейци
11:0)

На 19 септември в Сурду- 
лнца се състоя междунаро
ден приятелски футболен 
мач между отборите на „Ра 
дник” и „Партизан“ от град 
Трън (НР България).

Мачът завърши с 1:0 в пол 
за на отбора на „Партизан“. 
Гостите играха по-добре, по- 
организирано. Футболистите 
на „Радник“ не показаха 
умелост и добра игра и за
това съвсем заслужено за
губиха мача.

га *
достатъчен да нанесе големи щети на аме

риканската нндутерня. След това съвсем спокой-
зив

Беше необходимо хандбалистите на „Асен Балкан
ски” да влязат в по-висок ранг на състезание, без иг
рите и финансови средства, за да се устрои среща на 
„най-високо равнище”. Именно, на 16 серптември бяха 
водени разговори между обществено-политическите и 
спортни функционери в града за перспективите на дими 
тровградския спорт.

Александър Леков, секретар на СОФК запозна при- 
съствуващите с моменталното положение, в което се на
мира — футболния, хандбалниц и баскетболния отбор. 
Обща характеристика за всичките отбори е — намаля
ване на финансовите средства, което представлява най- 
тежкия проблем. Без пари не може да се очаква някакъв 
особен успех на спортното поле.

Между многото резискващи имаше е редица предло
жения веднъж завинаги да се разреши въпроса с фи
нансирането на тези дружества а с това и да се осигури 
по-добро бъдеще. Едва това съвещание показа, че „и об
щинските ръководители не са напълно равнодушни към 
досегшната слаба работа на тези клубове, но, кактч; бе 
изтъкнато и на заседанието, тяхната дума не е слушана.

С цел да се изнамери на конкретни решения спорт
ните функционери търсеха от обществените ръководите
ли томболата да се даде на ползване на спортното дру
жество „Асен Балкански” и по този начин да се само
финансират тези три отбора.

Също така взето е решение бюфета да се даде на ня
коя организация, може би на инвалидите по труда, но 
то занапред то да бъде един от главните и най-важни 
извори на финансиране на димитровградския спорт. Сред 
ства за асфалтиране на игрището по ръчна топка, а 
след някой ден ще бъде регулиран статуса на на томбо
лата и бюфета.

Има изгледи да се намери решение за Димитровград 
ския спорт. Нима това обещание не остане само мрътво 
слово на хартия.

“ 2

но, окато Кулен тичал към базата, тръгнали по шо
сето кран брига към железопътната гара Амейд- 
женсент. Когато Кулен с още двама въоръжени 
войници: се върнал на мястото, не намерил нико
го. Така започнала Операцията Пасториус”.

Адски план
М. В.

„Операция „Пасториус” получила 
по някои си Франц Даниел Пасториус, който бил 
водач на първите германски преселници в САЩ. 
Целта на. тази злодей ска „операция” била

С дълбока скръб съобщава
ме на роднини, близки и 
познати, че нашата мила съ 
пруга, майка,

названието

свекърва и прехвър
ляне на германски диверсантски групи по брегове
те на. САЩ, със задача да извършват най-крупни 
саботажи в та страна и с това максимално да уни 
щожват американския военен потенциал. Планът 
за унищожаване на най-големите американски фа 
брики за производство на оръжие подробно бил 
разработен в „Абвер” и Върховното командване 

Вермахта. За комендант на тази операция бил 
определен СС-поручик Валтер Капе, който цели 12 
години работил в клоновете на нацистката партия 
в Чикаго и Нюйорк, като отговорен ръководител 
за пропаганда. Той имал задача да събере 
себе си германци, които години наред 
ели в САЩ, да ги завербува за нацистката 
гия и да ги организира в диверсантски групи. Пла 
нирано е тяхното отличчно познавае на английски 
език и на американските обичаи да се използва 
за „до тогава невиждан саботаж над гигантските 
американски фабрики, които ковиха смърт на Гер 
мания . Според този план би се формирали малки 
групи въжръжени до зъби с най-съвременни 
зиви, които би бнищожавали американските фа
брики, В случай на нужда би

София
Петрова н?.

около 
вече живе- 

идеоло-

домакиня от село Славиня 
внезапно почина на 20 сеп
тември 1971 година на 73-го- 
дишна възраст в 12 часа.

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Ан
тон, синове: Васил и Тодор, 
дъщеря Пара, снахи Кате
рина и Свиленка, внуци Ва
сил, Никола и Милан, 
то и множество близки и 
познати.

как-
експло

се прехвърляли сС. Кръстич
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гирамнски подводници. Целите били „а- 
планирани и избрани. Шручик Папе бйлР^ЛИВ° че мнозина американци от 6 убеден,
които са останали вещни ~рмански произход, 
приемат неговите предложения153 (Где? родина’ и'с 
мрежата от агенти тпябвало и А органи на
де в САЩ и от Чикаго „ И самият т°й да дой- 
рации. Аа Ръководи вс]чк]те опе-

- -<-.КУЛТУРНО -ИСТОРИЧЕСКИ оА бзлезсятелности

В СР СЪРБИЯ
.1

СТУДЕНИНАОБУЧЕНИЕ НА ДИВЕРСАНТИ

задача. Той имал ня °Ва никак не била лека
1нР10ТаприлТ942МгоНТИ ^«^исткиГге^ералщаб!

вече не съществуват ^Гвън^Г^вяГ^икой не 
смеел да узнае къде се намират 

На други ден 
обучение

те.
започнала тежкото и всестранно 

— от утринна гимнастика, подготовка на 
експлозив и мини, адски машини 
би. и пластични бом

На курсистите било обяснено, че материал за 
да купят във всеки аме-своята адска работа могат

4

рикански магазин, без да предизвикват 
ние. Например твърде 
готвен?.

подозре-
лесно могло да се купи под- 

маса за запалване на въглшца. Смесена 
със сярна, киселина и захар тази маса 
лична, възпламенитална бомба. За да се направи 
мастило за секретни съобщения било необходимо 
д? се сложи едно хапче аспирин в алкохол.

През последните седмици на обучението 
дидатите били откарани на една берлинска товар
на гара. Тук специалистите

ставала от-

кан-

Богдан Николов: Студеница (акварел)им показали как една 
шепа пясък, вещо сложена в осите, веднага дове
жда до хавария на локомотива, или как една 
вещо поставена мина с твърде малко експлозив 
може да блокира железопътните релси. При 
цялата група имала тридневен инструктаж в една 
от най-големите фабрики за производство на алу
миний и магнезий- Поручик Капе им показал как 
твърде просто е да се пресече далекопровод или 

демодира трансформатор с един куршум. 
По този начин една такава фабрика би била 
чена от производството поне осем часа, време до
статъчно течният алуминий да се охлади, което ще 
им? тежки последици във ваните за топене 
алуминий.

На 29 април започнали заключителните изпити.
«- Задачата била всеки курсист незабелязано да се 

приближи до една монтажно построена фабрика за 
производство на оръжие, монтажна ж. п. гара, или 
до огромни цистерни с нефт, керозин и бензин. 
Кур^-^тгите били длъжни в унищожат импр«» 
курсистите

В СТУДЕНИЦА намерихме един 
чужденец, който изглежда проучва сре
дновековното изкуство в СР Сърбия. 
Приятно се изненадахме, когато редом 
с известните манастири в Сърбия видя
хме и името на Погановски манастир. 
Разбира се, това няма никаква връзка 
с историческия паметник Студеница, но 
за нас, които имаме толкова възмож
ности да видим и се запознаем с Пога- 
ново — все още слабо го познавам, въ
преки това, че този паметник заслужа
ва да се чествува шестотингодишни- 
на от построяването му.

средновековното сръбско изкуство. Ху
бостите на Богородичната черква, ней
ните бели мермери и богата скулптура, 
на порталите и процорците е малък ше 
двовър на средновековната скулптура. 
Подобни скулптури могат да се видят 
в италианските катедрали на юг. Тук 
е известното „Разпятие“ в Студеница.

Живопистта в Богородичната черк
ва е много унищожена. Тази 
говори, че Сърбия по,Куршум
Аа добри .гщ“-, Пазар Гюргеви стубове 
вероятно са живописани от византийска 
майстори. След едно десетилетие в

това

как. се
изклю

на

ц<ипспИ. 11рИ- 
Те идват тук 

на Стеван
Онова, което пие_це, 

Поганово,ж_в.1Г"от Цял 
влщ^Запознават с манастира 
Неманя Студеница — този най-хубав ма 
настир на средновековната култура на 
Сърбия. В оградата на манастира днес 

няколко черкви от различни

наСтуденица се чувствува участието 
майстори от Сърбия. Всички паметници 

Студеница говорят за още по-добър
свят.

след
напредък в живопистта.огг

били веднага дисквалифицирани като
Между сръбските крале Милутнн е 

построил най-много черкви — около 15. 
Неговата черква в Студенина св. Йоа
ким и Ана (1314) е украсена с най-ху
бави стенописи, създадени през 14 сто
летие.

се пазят
епохи, които със своята живопис пред
ставляват най-важния етан в развитие-

Най-то на изобразителното изкуство, 
значителна между тях е Богородичната 
черква, която започнал да строи Не- 

сина му Стеван

5
„глупави" за тази задача.

На кандидатите били давани примамливи 
щания: големи месечни заплати и завидни постове 
в държавната служба след свършване на войната. 
Били разделени в две групи, всяка от коитополу- 
чила определена задача за навършване на саботаж. 
Първата група под ръководството на Аж°РАЖ 
Джон Деш имала задача да унищожи фабщиките 
за производство на алуминий в Алкоа (щата Тенеси) 
в Ист Сент Луис (щата Илинойс) и в Маена в щата 
Ню-Йорк. При това трябвало да унищожават фаб
риката за криолит във Филаделфия. Втората гру
па под ръководството на Керлинг имала задача 
да унищожава мостове и тунели. Основна задача им 
била да разрушат моста „Хелгейст" на Ист ревер 
в Ню-Йорк и ад унищожат водопроводната мрежа 
- основната, артерия на многомилионното населе
ние на Ню-Йорк. Двете групи имали задача също 

„ай-многолюдните места ~а ™°^™чнй 
паника всред населени-

обе-
маня, а довършили я 
Първовенчани и Сава през 1209 година.

1314 година 
Йоаким и Ана, а

През 16 столетие една част от сте
нописите в Мнлутиновата 
преработени. Тези стенописи говорят, 
чс н но време на рабоството, когато 
художниците работили само под влия
ние на чуждестранн майстори, може да 
се съди, че тук са работили добри май
стори на живопистта.

черква саКрал Милутип построил 
черква, посветена на 
през 16 столетие е построена и черква
та св. Йован днес била напълно разру
шена. Ако се има напредвид, че покрай 
тези черкви тук са построени търпеза- 
рия от 13 столетие, кула от същото вре
ме, няколко конака, между които изве- 

Мнлош от 18 сто- Посетителят в Студеница не може 
а да не се възхити от запазените пред
мети: икони, книги, съдове, текстил и 
др. Почти всички манастири в Сърбия 
са изобилствувалн е такива предмети. 
Обаче по време на робството те били 
унищожени. Затова днес само Дечани, 
Печка патриаршия и Студеница имат 
същински съкровища. Предметите на сби 
рката в Студеница са от 17 до 18 столе 
тие, и съвсем малко от 15 и 16 столе1 

Обаче най-голямо значение има 
саркофага на Стеван Първовенчани, кой 
то е облицован със слонова кост (1609).

Да напомним и това че. Студеница 
се намира всред хубава природа. Пос
троеният мотел и съобщителни връзки 
дават възможност на любителите на то
ва средновековно изкуство във всяко 
време да го разгледат и да му се по
любуват.

стния конак на княз 
летие. Може да си представи всеки кой
то досега не е видял Студенина и ка
къв културен живот тя е подържала 

вековете. Според едни запис Сту-през
деница е имала над десет черкви.

Студеница е един от манастирите, 
който след идването иа турците не е 
страдал. Според някои записи манасти
ра е имал нормален живот от 15 до 17 
столетие и по това време неприятеля 

унищожил стенописите му. Но в 
началото на Великото преселение нас- 

най-тежки дни за манастира. По

така по 
гари, подземни железници 
мини за да предизвикват
ето. тие.Поручик Капе постоянно им говорел, че ведна- 

' у - - па американци от гер-
маиТцРиЯбпроиА“хоСдеиВдЪГосигурят сътрудничество и

не е

тъпват
това време монасите от манастира при 
твърде трудни условия успяват да за
пазят много забележителности на мана-

помощ. Винаги с тяхното национално чувство, мак
симално ^подтик вайте тяхната ““^им

Твсичко%о° вТагГсе съобразявайте от тях да на- 
ПРаЕ1айТю^оТоГучиикРГ пЦе -общид на в -н член 

без
началото една сра-

стира.

След толкова векове на съществу
ване на този исторически паметите днес 
посетителите могат да се възхищават 
пред

поотделно
гар, който избягва да

Обаче Капе направил още в Б. Николовархитектурата и живопистта наталпа грешка. СЛЕДВА
Страница 11
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Хумореска

Бъдете любезни
А. Чикарков

ГАЛАНТЕРИЕН МАГАЗИН. Стройна, из
ящна продавачка, обърнала гръб на тезгяха, 
разказва с увлечение на друга продавачка:

Аз, разбира се, си давах вид, ю не 
внимание. А той продъл- 

очитс му едни такива,му обръщам никакво 
жаваше да ме гледа, а 
съвсем кафяви. ..

Пред тезгяха стои купувач и чака със сго- 
ичеоко търпение продавачката да благоволи 
да се обърне към него. Като се възползува от 
пауза в разказа й той каза:

__ Бъдете любезна, моля. Нужни ми са
чорапи.

Продавачката, без да се обърне към 
ента, оправя прическата си и говори на колеж 
ката си най-откровено:

— И той ми каза: „На Вас много Ви оти- 
Ви".

кли-

ва тая рокля и прическата
А аз спокойно-спокойно, най-въздържа- 

но му отговорих: „Така ли намирате? . . .
— Бъдете любезна — отново се обажда 

купувачът. — Необходими са ми чорапи. Черни 
Прелестната продавчка продължва унесе

но своя разказ:
— ... А то така искрено, възторжено въз- 

„О, да! Да! Много Ви отива!" А аз. . . 
Бъдете любезна — моли пак купувачът. 
Без да го погледне, продавчката пита-.
— Какво искате?
— Трябват ми чорапи. Черни — отвръща

разрешил. Арно ама цело 
село оди Горни Криводол се 
дигне та там. Йеднък запле 
нили 30 говеда и казали де- 

имот йе ньин. Тува 
се затекли войници и ови- 
церийе од караулуту та не 
дошло до бой.

Но ютре дън за свако за- 
плен»ено говедо наплачува- 
ли по илядарку (старе па*
ре, а кой-немал-илядярку да
плати, стокуту му затвори
ли. Чу дека повече била де
ца — одека че иман» илядяр-

ка тия

кликна:

мъжът.
Редактира Д. Йотов— Чорапи, черни — мрачно повтаря про- 

лсаха. После се усмихва просветнала и вдъ- ку.>угарката си:
патичен, скромен, в; 
межливо ме молеше. . . „Кога ще“?
Аз, премрежила очи, го гледах и. . .

— Бъдете любезна — отново подема ку-

ой е такъв сим- На друЬият дън Игнят и 
Гроздан (ти Ьи знайеш) оти 
шлк да си узну говедата, 
ама преседникат 
ту зайедницу Васа Димитров 
и секретарят Бддуь-^юигланов 
———некоии човеци од 
селото ка надигну притйета 
ишло чур по селото. Гроз
дан, ли си йе по лък на но- 
гу, измъкнул никико та по- 
бегал, а Игнят кико по-пат- 
рав га однел за свите. Изре- 
брили га неколко

»а-

ИМа гтоо да шаоь
немо и за село

на месну-
пувачът.

— Какво желаете най-сетне? — троснато 
го пита продавчката.

— Искам, моля, чорапи. Черни. Като цве
та на костюма ми.

— Какъв размер?
— Хм, как да Ви кажа . . . Нося обувки 

номер 43.. .
— Вие не знаете ли, че чорапи е такива 

размери няма? Как може да искате такива 
неща!

нути по 
гърбину и по главу и он чо- 
векат за малко да тваше.

У селото се уровало. Глад 
на добичета, затворена, одо 
вам Игнят окал 
душу, па се и он утаял. Чък 
на ютре дън дошла 
ция та избавила

КА МЕ ЗАЧЕГАРИ онядан 
моят исписник Йован од Ви 
сок що сам се уджерепил 
па само писуйем за гражда- 
н>е. Ти, бре Манчо, каже 
он, кока не си од село. Мал 
ко ли смо цапкалн, малко 
ли смо свинНу поиграли, по 
седенНе смо зайедно ишли. 
Ко тека да заборавиш. Лнз- 
нул си ма чиниш, види се 
това. Ама де йела да испн- 
йемо по йедну и да ти по- 
прекажем: кво има по села
та, па ако очеш пнеуй, ако

нечеш ти пак се върти по 
градищата. Седомо и он ва- 
ну да ми распрая:

— Вечима неколко године 
горнокрнводолчаше и долно 
крнводолчаше се караш ко 
цигаше. 
пашу, час за церак, за мед- 
же, за путища — има нема 
онн си найду. Покре грани- 
цуту има задружно имаше. 
Долнокриводолци питали ди 
ректоратога на „Сточар“ да 
пасу некойе време говеда на 
това имаше. Он човекат ним

Продавчката се обръща най-сетне, вдига 
към клиента своите красиви, пълни с гняв очи 
и замръзва на мястото си.

— Ах!... Това сте Вие?! — изсмутолевя 
накрая тя.

Купувачът тъжно се усмихва и отговаря:
— Да. Това бях аз .. . Прощавайте. . .
Покланя се и бавно напуска магазина.

додека имал

мили-
стокуту.

— Те това ти йе, Манчо, 
оди мене, а са оке по йоще 
йедну реВиш па да вачам 
автобусат — рече Йован, 
преметну йош йедну па ис- 
търча из кавенуту.

Час се скараш за

А със здравийе 
Манча с.р.

МЕЖДУ
ПАРТИЗАНИТЕ
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