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ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В СКОПИЕ
/

Досега намерени 833 мъргви.-Над 2.200 ранени.-90о|° от Скопие 

разрушено. - Животът постепенно се нормализира.-Помощ 

пристига отвсякъде.-Ще се строи ново Скопие.
Скопие преживя катастрофално земетресение, най-разру 

шителното в своята дълга история. Градът е в развалини. Ве
стта за тази трагедия на най-хубавия град на република Ма
кедония предизвика дълбока скръб в цялата страна Президентът Тито в разрушено Скопиеив чуж
бина. В тези най-трудни дни обаче още веднъж пролича здра
вата човешка солидарност, братството и единството и здрава
та сплотеност на нашите народи. Хиляди специалисти, работ
ници, войници, младежи от всички краища на нашата социа
листическа родина веднага се притекоха на помощ.

Днес те са в изстрадалия град между неговите жители, 
по неговите разрушени и умъртвени улици. Тук разкопават ра 
зрушепите сгради да спасят още някой неугаснал живот, ле 
куват ранените, пазят живота и здравето на преживелите и 
вече настанени в импровизирани жилища скопски граждани.

Животът обаче не е угаснал. Животът се възстановява 
и раненото сърце на града започва да тупти. След някой ден 
тези удари на живота ще ускорят, защсто човекът никога не 
е падал'духом пред могъщите сили на природата.

Нов град, може би върху разрушенията, или на ново мя
сто, ще изникне. Ново Скопие. По-модерно. По-хубаво. Хората 
ще забряват трагичната страшна игра на подземните сили.

Президентът, на СФР Югосла 
вия Йосип Броз Тито посети на 
27 юли разрушената стокица 
на Социалистическа републи
ка Македония.

По вре,ме на 
Града той е бил запознат с по 
ложението в града и с органи 
зиране работите по спасяване, 
живота на гражданите и тях 
ното| приютяване.

Заедно с него са посетили 
Скогше подпредседателят на 

Републиката Александър Рай
ков и ч и председателят на Съ 
юзната скупщина • Едвард Кар. 
Лед.

След обиколката на разруше 
чия град президентът на -Репу 
^ликата и върховен кс1иенда| 
нт на въоръжените сили мар 
шалът на Югославия Йосип) 
Броз Тито чрез генерал-полка) 
вник Анте Банина. комендант 
на Скопската военна област о 
Изразил признание и дълбока) 
благодарност за пожертвувате) 
лната работа по спасяването 
■на човешките животи и оказа 
ната помош на властта и гра
жданите на всички войници, 
подофицери офицери и цнвил

престоя в

Ще остане споменът за жертвите, които не са малко.
И за оня 26 юли 1963 година, когатс в 5 часа и 17 мину

ти столицата на Социалистическа република Македония бе сри 
вата от земетресението и • когато е развалините й намериха 
смърт над 1.500 лица, бяха ранени над 2.200 души и бяха уни
щожени:

— 90 на сто от жилищните и обществени сгради; лич- 
имущество на около десет хиляди семейства; водопрово-ното

дът; канализацията; електрическата мрежа; всички връзки па 
града Със света...

И за бързото организиране на спасителните работи; за по
жертвованието на войниците от нашата армия, кс-ито излагай
ки живота си на опасност са спасявали заровените живи ско- 

за човешката солидарност, намерила Израз в помощи 
СССР, САЩ, далечното Чили, съседна Бъл-

ет целия свят.
пянци;
от чужбина, — от
гария, Гърция, Франция, северните страни —

Днес е шести ден от катастрофата. Животът се съвзема. 
Рушат се падналите сгради, поправят се уцелелите, строят се 
целк селища от бараки, в които временно ще се настанят тру
дещите се скопянци, започват работа удържалите земетърса 
фабрики, текат чешмите и токът... Тежко ранен, градът пак 
живее и създава.

А близо и далече, навред из страната ни, скопски деца, 
ранени са приети като близки, паши, скъпи... не

ни лица.
Предишния ден в Скопие е 

бил председателят на Съюзния
Петър) 

запознае с
лилпълнтиелен съвет 
Стамболич да се 
степента на разрушенията м

възрастни и 
гости, а домашни.

Безсрочно. Сърдечно. Братски.*•
с организиране работите па 

затрупаните
До утре, когатс НОВО СКОПИЕ, дело на всички наши 

народи, бъде готово да та приеме в сбяткята си, спасяването Другарят Тито и кръсте Дърве иковскн на скопските улицим. н. н. Граждани.

ДимишроЬ/рад може да Приеме 

150 йосшрадали
Катастрофалното зометресе- , лограма... След това — пристиг 

ние. което на 26 юли тази годи- | наха и първите заявки за пари
чии давания. Общинската скуп
щина за Настрадалите в Скопие 
отпусна 1.000,000 динара, комби 
нат ..Димитровград’’ — 1 мили
он. ..Механик” 50 кревати (или 
400.000 дин.), „Балкан” — 90.000, . 
кооперация ,.Труд” 30 чнфта о- 
бувки, конфекция ..Свобода” —

на срина по-голямата част от 
Скопие дълбоко потресе всички.
Още на първия сигнал за трево 
га в града от страна на Щаба за 
отбрана от природните стихии— 
за доброволно даване на кръв и 
оказване на помощ се отзоваха 
всички.

Механизацията на строително • облекло на стойност 250.000 ди_ 
то предприятие ,.Пут” от Сарае ' кара. търговското предприятие 
во трябваше веднага да замине ,.7-ми юли” — 200.000 динара па 
за Скопие, за да участвува в раз ри и за 100.000 динара разни са 
чистването на развалините. И нитетни материали. На втория

ден — помогни за настрадалите 
в земетресението в Скопие при 
явиха и земеделската коопера
ция ..Сточар” в Каменица — 
300 кг. сирене и за 100.000 месо. 
земеделската кооперация в По- 
ганово — 100.000 динара, град- 

^ ската алотека — 50.000 динара и 
други. В същото време и число 
то нл доброволните дарители на 
кръв .растеше — те наброяваха 
вече над 600 души.

1

работници, и служители, и сту 
денти и ученици всички се 
намериха на гарата. За половин 
час — вагоните, които бяха на
товарени със тухли бяха праз
ни и започна утоварваието на
машините.

1

ПОМОЩИ ОТВСЯКЪДЕ ...
Докато исвоформираният от

бор за помощ на пострадалите в 
Скопие още заседаваше, започ 
наха да пристигат помощи от 
Ееякъде. Земеделската коопера
ция в Димитровград „Нишава” 
дава за настрадалите в катас-г 
трофата в Скопие 500 килогра
ма сирене „Разсадник’ — ЗООкн

През същия ден по всички сто 
папски организации, и предприя 
тия в града на синдикални съ
брания се разискваше за двудно 
вна или тридневна него-заплата 
за настрадалите' в Скопие.

(Следва на 2. стр.)
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След съветско-китайските разговориПЪРВЕНЕЦЪТ НА МИРА V

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА 

ОПИТИТЕ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ В 

АТМОСФЕРАТА КОСМИЧЕСКОТО 

ПРОСТРАНСТВО И ПОД ВОДАТА

МнозинсшЬо комунисшически 

йаршии осъждаш сшаноЬищаша 

на кишайскошо ръкоЬодсшЬо 

кашо до!машични и секшаншски
ждународното комунистичес-,, 
'ко движение, формирана вър 
ху учението на марксизма-ле 
нинизма и историческия Ог 
пит”. В резолюяията по-ната 
Чък се изтъква становището, 
•те за победата на социализма 
йойната не е неизбежна и че 
•пътищата към изграждането 
на социализма са мнотоброй- 
ии и различни. Задачата, счи
та Централния комитет на КД 
на Италия, на всички комуни 
етически партии е да продъл
жат упорито да се борят за 
развитието и успеха на вече у 
твърдените принципи за по-на 
татъшно/ утвърждаване и бла 
гоприятни перспективи на ко 
мунистическо движение. Опи- 
■тът на китайските комунисти 
да наложат на останалите ко 
мунистически партии своето 
догматично и екстремно стано 
ви ще трябва да се счита за 
фракционна дейност, която сгс 
ъва по-нататъшните иследва 
-ния и разработване на компле 
кснйте задачи, кейто стоят 
пред авангардните партии на 
работническата класа.

1 Съветско-китайските партийни! 
разговори, които се водиха от 
6 до 20 юли в Москва, завър
шиха с публикуване на офи
циално съобщение, което! сй 
очакваше с огромен интерес в 
/международното комуиистиче 

ско и работническо движение 
л световната общественост. В 
съобщението е 
, двете страни са изложили св 

,‘онте становища 
г.ю редица уажни принципиал 
им въпроси па 
световно развитие, междунаро 
/Хното комуистическо 
'■ние и съветско-китайските б 
1Г110ШСНИЯ.”

Делегациите на КГ1СС и Ки 
тайската партии, както се 
жда, са ,,изложили своите 
згледи- и становища’’, 
неотдавна бяха изнесени и мо 
тнвирани в Отвореното писмо 
па ЦК па КПСС и в Писмото 
'на ЦК на ККП. Публикувано 
то на това съобщение всъшио

председател Макмилън е зая
вил в Долната камара, че в те
чение на много години това е пър 
вата крачка, за която е уверен, 
че е п цепна.

Нашата страна поздрави мос
ковското споразумение като съ 
Ситно ст най-голямо междуна
родно значение. Представителят 
ма Държавния секретариат на 
външните работи е дал следна
та сценка:

..Псстигапет она споразумение 
за забрана ма ядрени опити в 
атмосферата. Космос“ и под во 
дата с безсъмнено събитие от 
най-голямо международно зиаче 
име, което Югославия 
с .супа сърдечно, 
споразумение освобождава чове 
чсствсто ст опасните последици 
па атомните радиации и то дей 
стиуеа по посека на обуздаване 
надпр еварата във въоръжаване- 
то. Споразумението е плод на 
дългогодишни усилия па миро 
любивите сили в света, както н 
ма все пс-ясиото Съглеждаие на 
растящата опасност ст ядрено 
въоръжение на ония, които раз 
полагат със средства за масово 
унищожаване...

Московското споразумение от
крива значителни възможности 
за по-нататъшии преговори к 
светът с право очаква да се сти 
гне наскоро до такива стъпки 
чрез съгласувано предприемане 
на други мерки по разоръжава
нето и по останалите открити 
международни въпроси.”

Мексиканският президент Ма 
теос е изразил мнение, че под- 
ппсванто на договора несъмнено 
ще се възприеме във всички 
страни като проява на искрени 
намерения.

Индиското правителство е ре 
шило да подпише договора за 
забрана на опити веднага щом 
бъде готов за подписване.

Президентът на ОАР е изра 
зил надежда, че следващата 
крачка ще бъде унищожението 
на /ядреното оръжие, пълното 
разоръжаване и използване на 
фондовете за въоръжаване за 
благоденствието и напредъка на 
всички народи по света.

В Декларацията на правител 
ствсто на Народна република 
България във връзка със спора 
зуменпето се изразява готовно
стта България да участвува в 
договора за забрана на ядрени 
те опити в атмосферата. Космо 
са и под водата и се надява, че 
той ще влезе в сила в най-ско 
ро време. В декларацията се ка 
ЗЕа. че постигнатото съгласие 
за сключаване на договора ще 
съдействува значително за уве 
личаване на доверието между 
държавите и за разведряване 
на международната обстановка.

На 25 юли вечерта от Москва 
пристигна радостна вест. Трите 
големи атомни Сили:
САЩ м Великобритания се за
дължават пред целия свят да 
престанат да тровят космичес-

министър-председателят на съ
ветското правителство Хруш
чов отправи апел за сключава- 
ие па пакт па мира межда ядре 
ните сили. което бп значило ек 
лючгане па договор за не папа

СССР.

изтъкнато, че

и възгледи

съвременното

движе-/

привет- 
Московското ви- 

въ- 
които

ст представлява приключване 
ща първия етап от съветско- 
китайските партийни разгово 
ри, които очевидно не доведо 
ка до дерлижаване становища 
»та на тези партии по основни 
те въпроси, по които се появи 
ха за сега неразрешими раз
ногласия. Фактът, че е постиг 
ната съгласност за прекъсване 
работата на делегациите, ка-' 
то срещата продължи след из 
вестно време, за което допъл 
тштелно трябва да се постиг 
не споразумение чрез консул
тиране между ЦК КПСС и ЦК 
на ККП говори за големите 
разногласия и 
чюсти в изложените становн 
ща.

Московската среща

дане между силите на НАТО и 
Варшавския договор. Той оцени 
споразумението между СССР, 
САЩ н Великобритания като съ 
битие от огромно международно 
значение п изрази мнение, че 
сключването на това споразуме 
ние създава благоприятни усло 
вия за разрешаване на отдавна 
съзрелите международни усло
вия. Главната задача, спроед ду 
мнте ма Хрушчов, е сега крач
ка по крачка да се пристъпи 
към укрепването на мира! и осъ 
ществяване на вековната мечта 
иа чсг-ечествсто 
щето и пълно разоръжаване.

Американският президент Дж 
сн Кенеди стправп по радиото 
и телевизията обръщение към

кия простор, атмосферата и у- 
тробата на моретата и океаните 
,със смъртоносния пепел на я- 
дренмте експлозии.

Снова, което не се направи за 
последните десет и повече годи 
ни сега се постигна за десет 
дни. Това очевидно показва пъл 
ното съзнание, че за всички — 
за трите сили и за цялото чове 
чество — е от- пряка необходи
мост да се спр-е опасната ядрен- 
на надпревара.

Сега много по-важно е да се 
види какво означава това спо
разумение и какво би трябвало 
да значи за човечеството днес 
и утре. Споразумението е безсъ 
мнено голям успех и гигантска 
крачка към осигуряването на ми 
ра и споразумяването в света, 
обременен с различни противо
речия и опасности. Споразуме
нието обхваща забраната на три 
вида смъртоносни опити, като 
изключва четвъртият вид — 
опитите под земята. Значи то е 
частично и просторно ограниче 
Но. Частично е и защото пред
ставлява само първи начален до 
говор по пътя на всеобщото и 
пълно разоръжаване. Въпреки 
това обаче то открива и прокар 
ва път, дава перспектива и об- 
надежва, че зад него следват но 
ви необходими договори за мир 
и сигурност на всички. Надеж
дата произлиза не само от фак
та, че нещо важно е завършено, 
но и от това. как се е стигнало 
до него. Московските преговори 
се водиха, за пръв път в след
военната история в делова и 
сърдечна атмосфера. Цялото ми 
ролюбиво човечество желае то
зи подход да се превърне в об
ща практика при разрешаване- 

. то на ДРУГИ, също така важни 
спорове и отворени международ 
ли проблеми. , '

Въпреки всичко не могат да 
се имат илюзии, че от сега вси
чко ще върви леко. През мина
лите години се натрупа значител
но много недоверие в света. Ме 
жду двете обществени системи 
Има логически (разногласия и 
разстояния, студената вор-га е 
още присъствуваща и не може 
да се очаква бързото отстраня
ване на целия товар, който обре 
менява световния мир. Все пак. 
московското споразумение пока
за. че когато се тръгне от общи 
интереси и се употреби доста
тъчна доза добра воля. могат да 
се разрешат много неща. В този 
момент миролюбивите фактори 
в света трябва да подкрепят та 
зи първа крачка, а дълг на вси 
чкн отговорни правителства и 
политици в света е да се въздър 
жат от всичко, което би могло 
да намали значението на псгети 
гнатото споразумение и изгледи 
те за следващи споразумения.

В света споразумението бе 
прието с голям възторг от вси
чки, които желаят мир и малко 
ръководители н страни се проти 
вопоставиха на това споразуме
ние. Здравият разум в последни 
те няколко дни надделя нався
къде. Безброй ръководители и 
общественици се изказаха поло 
жително за споразумението и за 
изгледите от по-нататъшни спо 
разумения.

Веднага след успешното завър 
щане на московските преговори 
и парафирането

И Изпълнителният комитет 
на Канадската комунистичес
ка партия съжалява зарад пр 
екъсването

между КПСС и ККП, и изтък 
ва в съобщението си, че съвър 
шено ясно е, че дейността на 
'Китайската партия по време на 
преговорите и публикуване на 
критики на общата политика 
на международното комунист 
ическо движение в навечерие 
то на тези преговори не са има 

противоположа дд за цел да облекчат постига 
йето на споразумение, но обр 
'атно

на преговорите

към всеоб-

неговото осуетяване.Официалното съобщение сг 
баче указва върхУ това, че пр 
иключването на сегашния е 
тап от разговорите не значи, 
че от дневния ред е свален въ 
просът за разглеждане на се
риозните и дълбоки разногла 
'сия. които съществуват меж- 
у ККП от една и КПСС и све

В съобщението на ЦК на А 
Аржентинската комнуистическа 
партия също така се изразя
ва пълното съгласие със стано 
втцата на Централния коми
тет на КПСС, изнесени в Отво 
реното писмо. Становището на 
'китайските другари, се казва 
'в съобщението, свидетелству- 
ва за тяхното отстъпване от 
Принципа на декларациите на 
комунистическите и работни
чески париш, на които прости 
Ьопоставят своето догматично 
Ъектантско и авантюристичео 
усо становище. По-нататък се 
Изтъква правилността на лени 
Цския тезис за мирно съвмест 
но съществуване на страни с 
различни обществени системи, 
като се привежда практичес
кото потвърждение на това — 

разрешаването на известна
та криза в областта на Кари- 
бите.

американския народ във връз
ка с парафирането на договора 
за забрана на опитите с ядрено 
оръжие. Той изтъкна, че този 
договор може да стане стъпка 
към намаляване на международ 
нс.то напрежение и възникване 
на пс-широкм области за спора 
зумение. Една война днес или у 
тре, ако се стигне до ядрен кон 
фликт няма да прилича на нн 
то една ст войните в историята. 
Само за1 шестдесет минути биха 
се заличили от'лицето на земя 
та над ЗОфООО.ООО американци, 
европейци, руси и безброй други 
други хора по света. Сега. е ка 
зал Кенеди, за пръв път .от мно 
го години се открива може би 
път към мира. Историята и на 
шата съвест ще ни съдят по- 

положим

товното комунистическо дви- 
(кенне, от друга страна. Дока 
оателство за това са многобро 
>;шите декларации, изявления 
л оценки от страна на редица 
'комунистически партии в све 
•га, които в огромно мнозннет 
По дават пълна подкрепа на 
становищата на ЦК на КПСС- 

Така например на заседание 
то на Централния комитет на 
Италианската комунистическа 
йартия състояло се тези дни е 
•изгласувана резолюция с коя 
то политическите позиции 
ЦК на ККП

сурово, ако сега 
всички усилия, за да проверим 
надеждите си чрез действия и 
това трябва да започнем да пра 
еим сегга.

Великсбритамекият министър.

не
на

се отхвърлят ка
то ..йчевиднн деформации” и 

нападение..открито 
стратегическата линия

върху 
на ме-*

След катастрофалното земетресение в Скопие
фонда за помощ на по- ство на Оклева Стевка от Ско

пие ул. Карпош № 2. Завърна 
ха се и много нашенци от Же_ 
люша, Лукавица, Грапа, Гради 
ни, Забърдието и други места, 
преживяли трагедията на Скопие.

ства от 
страдалите.(Продължение от 1 стр.)

Общинският отбор за помощ 
на пострадалите в Скопие доне 
се решение няколко от учебни
те стаи на гимназията да се 
приспособят за приемане на бег

бор за помощ на пострадалите 
в земетресението в Скопие полу 
чава доброволки помощи, явя
ват се доброволни дарители на 
кръв и доброволци да приемат 
семейства от Скопие.

Освен това градската болница 
ще приеме 50 души леко ранени 
на лекуване. В понеделник при 
стигнаха и първите скопянци,

И по-нататък Общинският от М. Андонов

Босилеград даде кръв 

и Парична Помощ
От нашия 

сидеград получихме 
вест:

Оскоресподент в Бо 
следната,

в скопското земетресение, 
вен това веднага бяха изпра
тени 4.500 кгр. мляко в прах 
и 800.000 динара парична п 
мощ, събрана от лица, пр 
приятия и учреждения.
1 В първите дни градът бе№ 
неспокоен защото липсваха ^
звестия за състоянието на -

в Ско

Въпреки че земетреението в 
часове на 26ранните утрини 

юли се почувствува и в Босиле 
град, хората след като узнаха 
за нещастието в Скопие 'забра, 
виха вълнението от земегърса 
в града си и насочиха пнима- 
нито си към организиране на 
помощ за пострадалите в Ско пие

■ зките им които живеят 
пие. Узнаваме че е загинал

Днзстз-
заедно с

Димитровград чака вести от Скопие &
леци от Скопие. Стопанските пр 
едприятия от града се нагърби 
ха със задачата да обзаведат по 
мещенията, а за храна и други 
нужди ще се ползват и сред-

колто бяха посрещани 
гарата и настанени в гимназия
та. Това са семействата на Мал_ 
ка Стефанова от Скопие ул. Ва
таша № 5 четиричленното семей

квартирата си Райчооще на Веднага се 
акция за кръводаренне 120 къ 
рводарптедн от Босилеград да 
Аоха кръв за тежко

пристъпи към сов от село Извор 
(жена си ,локат» малката

наМНР3’дъщеря, която не се 
в Скопие е останала жива-

на договора
ранените

!



ЩГАТСТВ*
3

С-ЛЕД КАТАСТРОфд лнптп
\

пътища водят към Скопие
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В СКОПИЕ

Всички
Скопие красивият град на Всичко 

река Вардар, Столицата на СР 
Македония почти не съществува.
На 26 юни в 5 часа и 17 мику 
ти престана да тупти сърцето 
на многохилядния град. Негови 
те развалини станаха гробница 
на стотици и стотици знайни и 
незнайни жертви, чиято цифра 
до този момент стига до

е толкова страшно, че 
няма думи, с които може да се 
опише. Да ли да се опишат хора 
та. които като зашеметени вър 
вят по улиците, без дом, без на 
дежда, че техните семейства

тната и топла грижа на забико 
лилите я хора. през плач успя 
ваше да промълви 
ви на всички, не аз само искам 
да се прехвърля някак до При- 
зрен. Там имам роднини”.

големият часовник, като безмъл 
вен свидетел на ужасната ката_ 
строфа, е спрял точно в 5 часа 
и 17 минути. Обръщам поглед 
към

удивляват вече погледа на зри
теля. И те изглеждат призрачно-

Към клиниката на Медицин
ския факултет безкраен керван 
с нови жертви. След някой ков 
чег с умрял, за една нощ побе 
лели хора и жени, тихо безсил
но плачат. Няма вече и сълзи 
от дълбоко хлътналите като че 
ли изсъхнали очи. След някои 
ковчези не върви никой. Това 
са непознати, или са загинали 
цели семейства. Този тъжен ке 
рван тегли бавно към вечния по 
кей над село Бутел — превър 
нато в гробница. Тук вече са по 
гребани над 800 души.

Напускам тая масова гробни 
ца със сълзи в очите. По авто- 
пътя към Ниш пак същата глед 
ка — кервани с бежанци. Сигу 
рей съм, че във всеки град, във 
всяко селище ще бъдат посре
щнати като братя. Гледайки ги 
спомних си за трговащото посре 
щаие на също такива бежанци 
предишния ден в Урошевац. Сп 
омиих си когато на гарата хора 
та се грабеха да заведат някого 
от тях в своя дом. Пред хотел 
„Баня” една жена с малко дете 
на ръце, единственото и най- 
скъпото. ксето е понесла от сру 
тения дом, трогната от безкорис

..Благодаря

осамотените уцелели нови
солитери край река Вардар. Ве

— Другарке, аз съм с лека ко 
ла и пътувам за Скопие, но ще 
ви закарам до Призрен — обади 
се един човек от-съседната ма
са. Детенцето протегна ръце и 
промълви: — „Мамо сакам во
да!” Всеки вадеше пари за ли
монада или плодови сокове, но

към
833 загинали и над 2.200 ранени 
Ново Скопие — гордостта на СР 
Македония и цялата страна уни 
щожиха злокобните 20 секунди 
на 26 юли сутринта — ден, кой
то ще влезе в историята на на
шите народи като ден на най- 
голяма национална трагедия.

В Скопие се намирам два дни 
след страшната катастрофа. По 
някогашните широки булевар
ди, сега станали тесни улички,

■ затрупани с бетонни блокове, ту 
хли и малтер немо се движат 
върволици хора в различни по
соки. Всички паркове и полето 
около Скопие са превърнати в 
убежища на хора, останали без 
дом. без подслон. Навсякъде по 
тези места се дели храна. Вой 
ници повдигат палатки. Стотици 
камиони, военни и граждански, с 
различни югославски регистра
ции, впрегатни кола, коне, муле 
та. магарета, натоварени с най- 
необходими вещи или с онова, 
което е останало, заминават. Къ 
де? Все едно къде и в кой град, 
само по-далеч ст нестихващия, 
фатален подземен тътнеж. В о_ 
братна посока, по всички при
стъпи на Скопие, откъм Тетово, 
Урошевац, по автопътя — ками
они и коли с червен кръст или 
без него карат от всички наши 
републики помощ за пострада
лото население. От автопътя 
влиза в града колона от чужде 
странни товарни камиони — 
американска подвижна болница, 
френски специалисти със специ 
ални уреди за откриване на жи 
ви затрупани хора. български 
специални камиони за разчис
тване на развалините итн. Но
сят помощ и хиляди изрази на 
братско, сърдечно съболезнова-

сервитьорите изпревариха вси
чки и на масата се струпаха ня 
колко шишета, — ,.3а път — ка

моментзаха те. Парите в този 
не играеха никаква роля.

погледОбръщам още един 
към' Скопие. Прави впечатле
ние. че в града не съществува 
вече ни един кумим. Някога висо 
ко стърчащите фабрични куми- 
нп са пресечени на половина и_ 
ли съвсем срутени.

Малки скоплнци в един дом

още живи под развалините на 
до вчера няколкоетажни домо
ве. Какво да се каже за ония. 
които са депътували в града и 
стоят безпомощно пред развали 
ните, където довечера са живе
ели техни близки и роднини.

диканите на този някогашен 
град тук покрай развалините не Димитър ЙОТОВ

Преживели катастрофата разказватПрескачам улиците затрупани 
с тухли и малтер и покрай вой
ниците. които денонощно разко 
паЕат, виждам вещи, от които 
всяка за себе си е отделен епи 
зод от живота на хората, остана 
ли под развалините или успяли 
да избягат далеч от това страш 
но зрелище. Не зная 
станало с детето, чиято кукла 
със сълзи на очи разглежда е- 
дин войник. Или със счупената 

количка, или с малкия

люрил я заровена до пояса, пр 
Итисната от камен блок.

ти при сестра си Милица. Сне 
жана се обадила из пукнатини 
те. Периш: 14 тръгнал по гласа

• Двама бежанци 
Геран съпрузите Кирил Мптов 
и Христина Митова от Градп-

от нашия
няма ни 

мене. Помогнете на дру
I — Оставете мене... 
що от
дите... Какво стана със сестра 
Л1И и зет ми?■■ «’й

ЩГ ‘ "1 §§ 19,10 часа храбрикакво е Най-сетне в 
ят войник Драган Перишич у 
спял да я изтегли от развали 

Изнел я на ръце и я съге ните.
провеждал все до входа на ку 
мановската болница. Из пътя 
ПостсНнно ослушвал дали сър 
цето й тупти. От време на вре 
,ме и тя се обаждала. Но по- 
ложнието ставала все по-кри 
тичио. Пред прага на болница

л.детска
собственик на оная книга, чиито 

превърща леко
*».; *

'
* ' &

страници сега 
подухващия вят^ър. Всяка кр&ч
ка по-нататък приказка за 
нова трагедия. Гледам някогаш 
ния хотел „Македония”, който 

остър бръснач е пресе_ 
две половини. Четири е- 

висят във въздуха.

"'у/: шШ г
щ
1- >■ -

;ние.
-ж-.»водят тези 

Ско-
Всички пътища

към тежко раненото
|}

Vкато с 
чен наДНИ

пие. II „■I Та към няколкото стотин жер 
твн била зачислена и .младата 
Девойка Снежана... Не я оста 
вил и тук. Отново я върнал в 
'Скопие, потърсил нейните бл 
пзкп и им я предал. Бил убит 
от нещастието. Угаснала му 
• юеледната надежда, че един 
живот ще преживее катастро 
фата.

тзжя още 
другата половина вече не съще 
ствува. Отсреща, между хотела 
и Дома на Югославската народ- 

чиито кристални по- 
призрачпо висят, в парка 

са импровизирани учреждения.
най-хубавата желе- 

страна

не е този град.Но това вече 
който познавах довчера. Онова, 
което не е разрушено, представ
лява страшно зеещи пукнатини. 
Накъде да обърнеш поглед, глед 

по-ужасяваща. Край 
~ стоят хора. Ча 

изпод огромните 
гробници.

к.:>

|р'/ ' “-ч.
Кирил н Христина Митева в редакцията

V-щка армия, 
люлей Щ !Жш Ш1ш

ката е все
развалините немо 
кат глас, зов 
каменни

уж>..На някога 
зопътна гара в нашатай бетонни

п едвам направил лоши рок о 
аиор, за да дойде до нея- На

посе гн-1ш, Димитровградско.
;\а нашата редакция и ни раз 
.казаха за преживелиците в до 
Ня па катастрофата

— Земетресението! — разказ 
Ьа Кирил Мптов — нм завари 

сггане. Отведнъж се чу зло 
|зещ тътнеж и къщата като че 
ли започна да се руши. На по 
да падаха
I» | к а фовс,. р ад и оапа р ат 11... 
чкп по нощници 
\\а излизаме през врати и про 
(юрни. ОТ съседните къши съ 
щата картина. Хора полуголи 
и памичен бяг. Тичахме по-лал 
Че от сградите, па открито, за 
\л,а избегнем опасността. По 
ромовете вече никой не сс за 
върна.

Д- Я

Някои найуснаха Скойие 

Ь йоследнише часоЬе йреди 

кашаешрофаша
■на

пеширазлични
Вей 

запсЬнахме Ония. които са видяли о очи- но време — канонаден трясък 
те си катастрофата на Скопие— и шум ме обезуми... Не знаех ка 
просто нямат думи да опишат кво става! А около мен, от къ- 
трагедията... Със сълзи на очи щи и здания летяха тухли... 
тс разказват за ония минути на Наи-поразително впечатление 
паника, когато човек изгубва ми остави картината когато ви- 
всяка ориеитировка и когато се' дях една жена да скача през 
купди определят съдбата... прозорец с две деца! Затворих
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машини за СкопиеДимитровградчани помагат да сенатоварят

— Стъпят дСМ — продължи 
БъпругаТа ма Кирил Христи
на — побързахме към квартал 
,\Карпош’\ за да видим 
е станало с роднините 

!йчо и Милица Анастасови. По 
тоетажната сграда 
където) те живееха 
Съществуваше. Бяха останали 
само два от няколкото входа в.
Оградата. Навън бяха изнесени 
^рупо)ве иа загинали, 
ду тях ие бяха роднините ни.
•> Между шума от врява, сте» 
ания и плач. преживелите сви 
детели чули, че тук някъде на 
Близо войници работят усиле
но. за да спасят пеугаомали 
/животи. Един от Тях Драган 
(Перршич, от ВП 7513/27 — Ск 
впие, още от 6 часа сутринта' 
рови срутените бетони блоко 

’вс, целият облян в пот, покрит 
'.от прах, умехреп, но ие чувству 
(вайкм умора напъва всички трагедията:
сили за да спаси живота на — Тази сутрин станах по-рано 
девойката Снежана Антова, от от обикновено. Имах намерение 
село Лукавица, дошла патос- да обходя строежа... И по д

се всички ония, които го по 
знаваха. Той произлиза 
Бедно семейство, 
училище завърши в родно 
{гб| си село, а гимназия н 
Димитровград.
•, Като студент Антов редо 
вно даваше изпитите с вие 
о!кя бележки, което предиз 

удивление всред

М МЕМОК1АМ от
Основна какво 

ни Ря-Спасен Антов

номер 13.» 
вече но

■■ - ■

викаше
димитровградските студеи-

Слабото материалои съо 
тояние. често му създаваше 
неприятности и по едно вре 

беше принуден да рабо 
.ти и да следва!

В този юлски ден Спасен 
Антов бе отишъл на плаж с 
още един свой другар и п 
нещастен случай изгуби жи 

вълните иа Ду

но меж
ти.

МС

Загиналите Райчо и Милица Анастасови.
На 16 юли тази година в 

Дунава се удави 25-годиш 
?1Нят студент по тех исдопт 
^ в Белград Спасен Антов 
от село Смиловци.

Вестта за трагичната смъ 
рт на Антов дълбоко потро

очи от ужас... След кратка неиз 
вестност — когато трусга нама
ли отичах на строежа. Нямаше 
никого. Всички са хванали кой 
накъде види... След това отидох 
до сградата на факултета в кой

(Следва па 4 стр.)

МИХАИЛ СГАНУЛОВ от Гра 
който пристигна в Димит-вота си във 

иава.
дини
ровград на 27 е техник-строител 
в Скопие. Ето що разказва заI Студентите от село 

Смиловци
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Разговор с председателя на общинската скупщина на Власииска
Округлица Десимир Николич

Създаване на материална база и кадрите
скупщина-първа грижа на новата
трябва да се превърне, под дей 
ствието на човешкия труд. в щ* 
томна красота. Това е възможно 
само при наличността на добре 
подготвени кадри, които на все 
ки стар и нов проблем ще могат 
да намерят съотгетно решение.

— Кадрите са едно от основна 
те условия на нашия път. Без 
кадри че ще имат ефект дори и 
разполагаеми високи капитало
вложения. За 
модерно и интензивно стопан
ство, за разгърнато учебно дело, 
за ефикасна работа на управи 
телните органи трябват подго
твени кадри. Ние вече известно 
време вървим в тая насока, ма 
кар че нямаме достатъчно сред
ства. На задочни студенти, кои
то работят в нашите заведения 
общината заплаща всички разх0 
ди около взимането на изпити. 
По този начин, когато студен
тът редовно взима изпитите си, 
струва ни около 100.000 динара, 
Тая година ще 
двама студенти по медецина, ня 
колко за преподаватели по сър 
Сохърватски и руски език и ма 
тематика.

Обаче в стопанските организа

С разрешаването на спомена- 
проблеми -за нашата общи- 

туризмът трябва да стане из 
точник на материални средства, 
да донася добри приходи на об
щината.

Втор източник на материални 
средства е селското стопанство 
с определени култури: производ 
сивото на картофи за семе и про 
изводството на овес. На стопан
ството. което е още в 
на изграждане, тази година ще 
бъдат произведени най-малко 20 
пагона картофи за семе. На съ
щото стопанство се угояват 800 
овце, 1.000 агнета и 100 говеда. 
Но и тук е начало с проблеми. 
Преди всичко миналогодишното 
намаление на добитъка, като ре 
зултат от сушата, ни доведе до

Всички разговори с представи 
телите на народната власт или
обществено-политическите орга
низации започват с въпроси и 
отговори. Най-често официални 
ят тон не разкрива проблемите 
от дадена област и затова поил 
кога биват отекчителии или пък 
нс съобщават много на читате
лите. Разговорът с председател
ят на общинската скупщина във 
Власииска Окръглица. А в тех- 

грижи проличава съдбата 
на хората от неразвитите общи
ни, чиито акции винаги са спъ
вани от ограничените материал
ни средства, а нуждите на живо 
та изискват дори и 
разходи, отколкоФо в развитите 
общини. При всяко мероприятие 
пред тях изкърспа хималайски 
непроходимия въпрос — а сред
ства? Тези обстоятелства прав
ят хората много по-псстеливи, 

по-жизпеспоСоб

титеСлучаят е Бори Веселинови1! на

Тези дни в нашия град пребиваваше' току-що завърши- 
Сурдуллца Борислав Веселмиович. По

добри впечатления е оставил Димигровград на него 
трудно може да са каже...

Бора Всселинович е димитровградски стипеидист. И то-
трябват

лият електротехник от 
лко

създаването натечениева е за похвала (та нали на нас толкова 
различни специалисти!). Девет месеци той получаваше стипен
дия от Димитровград докато загърши

много ми
питсСредно техническото

училище.
Щом завърши учебната година — Бора се загрижи, как 

ли ще се снамери в работата. Дали ще отговори ма мястото ко 
ето му дадат! А той (калето е предвидено ,в договора) трябваше 
да постъпи па работа в комбината за гумени изделия и гуме
ни технически стоки ,,Димитровград”.

И — едни юлски дС1, — Бора Всселинович дойде лично 
в Димитровград,' за да види какво лце стане с работата.

За голяма изненада — работа за мего нямаше! 
г Цели петнадесет дни на свои разноски той остана в Ди

митровград в надежда, че неговия ,,въпрос ще се реши”, но ни 
що не стана. Всеки ден отиваше в Общината, разговаряше с 
нашите стопански ръководители и винаги се намираха причи
ни — днес го няма един, утре друг... и така той изгуби цели 
петнадесет дни, без да свърши работата.

На края му бе предложено да работи в някое друго пред 
приятпе понеже в комбината ..Димитровград’’ в момента нямат 
нужда от такъв специалист.

Той отказа. И има право, защото в договора, който е 
сключил с Димитровградската община пише, че той получава 
стипендия за Комбинат .,Димитровград’’.

След 15-дневни разтакания от един до друг, младият сле 
ктротехник напусна Димитровград.

Дали някой утре ще каже, че в комбината има нужда от 
такива специалисти — не се знае. Засега — няма.

по-големи

предприемчиви, 
ни. И по някакъв с11 начин дъл 
бокият джоб на развитата кому 

се намери в техни ръце.
стипендираме

на дато неговите богатства по-рацио 
иалио ще бъдат използвани и с 
по-голям ефект.

Разказът за власинските гри 
все се върти в този кръг, за ции въпросът за кадри не се ра 

зрешава така както трябва. Та
ка например в кооперациите се 
дят ръководители на счетовод
ствата. счетоводители и други 
служители с основно училище 
и няколкомесечни курсове, а от 
средните икономически учили
ща излизат подготвени кадри, 
които няма къде да постъпят на. 
работа. Кооперациите имат дос
татъчно средства и сами да сти 
пендират агрономи и икономи

ка първа степен от фа

жи
тото границите между нужди
те, желанията и възможностите 
са сравнително остри. Младият 
председател ’ Десимир Николич, 
който сега завършава Виеше У 
правно училище като задочен 
студент, унесено и с ясни пер
спективи. но и със смисъл за 
реалност се стълкновява с гри
жите и проблемите в общината.

— Нашата мъка е създаването
която

М. А.

на материална база. без 
ние можем само да живогуваме, 
но не и да пуснем сигурна крач 
ка напред. За нас природата е 
била и щедра и скъперница. Да 
рила ни е с прекрасен край. и- 
маме хубаво езеро. Условия за 
туристично място, където почив 
ката и излетите на хората от гр 
адовете могат да донесат само 
бодрост и сили. Но нашите посе 
тители все още са малочислени.

лошият

Жътвени дни в гБоснлеградско сти поне 
култетското образование. Кога- 

постави това на дневенДо 2.909 килограма ог хекгар. то се
ред на някое заседание на ко
оперативните съвети, 
зват. че такива кадри не са им 
нужни, добри са им и съществу 
ващите. От това прави изключе 

само Божица. Значи и в то 
ва отношение трябва да се ру
шат известни консервативни сх
ващания, които се явяват като 
пречка в нашето развитие.

И наистина когато целите са 
толкова ясни и когато спънките 
ясно се виждат може да се очак 
ват и добри резултати.

Председателят Николич тогава ка
сериозни трудности за реализа
ция на нашите планове. Ние не 
можехме да снабдим запланува 
ните 1.000 говеда за угояване, 
макар че за това имахме дого- 
еоо със Светозарево. Но въпре
ки всички трудности, полагаме 
усилия да създадем сигурна ма
териална база. »

На пътя за създаване на мате 
риална база и изграждането на 
по-хубав живот в общината пред 
стоят редица задачи и акции, 
чрез които един изостанал край

Повече от една седмица на 
територията на Босидеградска- 
та комуна ужилено се . прибра; 
'тазгодишната реколта.

Според преценки на 'агроно
ми и специалисти по селското! 
стопанство някои парцели пше 
ница са дали добив и над 2.000 
кг. от хектар, ръжта — над 
1.500 кг. ечемика — над 1.700

кг. и овеса — над 1.300 кг 
хектар.

Тези относително не високи до 
б;гаи се дължат предилшо и из 
ключително на благоприятните; 
климатически условия, 
в момента на восъчното зреене 
изневериха с извеотшгя „топли 
нен удар”, който засегна и Бо- 
силегр адско.

на

ние

Причината за това е 
път от Сурдулица. а също така 
и от Лесковац. За изграждането 
на хубав път са нужни няколо 
милиона динара, а ние не сме в 
състояние това да направим. О- 
чакваме помощ от околията и 
от Републиката. Дава ни малко 
надежда и това, че движението 
на младите горяни на СР Сър
бия провъзгласи околностите на 
Власинско езеро за свое среди
ще, където ще се предприемат 
редица акции и което в същност 
ще се превърне в техен дом. че 

помогне за подобре-

които

ПРИМЕРНО ТРУДОЛЮБИЕ м. п.
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и това ше
ние на съобщенията.

Покрай това 
на хотела и другите туристичес 
ки обекти също така ни задава 
грижи. И тук са нужни сред- 

Сами малко можем да на-

АЬшобус за нощуЬанеобз а в е ж дането

, Само преди няколко! годишг дното място от продавачите на 
Димитровград получи автобус, 
но в ползването му показва не 
вероятна инвенция-

Напоследък автобусът запеч 
на да се употребява за — но
щуване! Така неотдавна, една: 
нощ той бе изпълнен до после

зеленчук на площад ..Освобож.ства.
правим. Затова в течение са раз 
говорите с 'общината и гостилни 
чарското предприятие във Вран 
я да направим интеграция в го_ 
стилничарствотс». Тогава турис
тическите обекти на езерото ще 
бъдат много по-добое уредени и 
ше бъдат по-привлекателни за

дение”.

Вероятно хората от транспор
тното! предприятие в Пирот не

автобусзнаят, че са ни дали и 
за нощуване...гостите.

Някои напуснаха Скопие в последните часове
преди катастрофата

ми е в съзнанието една карти
на: една жена в нощница бяга
ше из . улицата. В момента се 
откъснаха жици от мрежата* 
тя намери смъртта си на ср®А 
улицата... Скопие в тези минУ™ 
представляваше неописуемо тро

(Продължение от 3. стр.) Спасили го комарите

ПЕТЪр ЗАХАРОВ от с. Въл
новия сам не може да си обясни 
как е преживял катастрофата. 
В четвъртък вечерта той при
стигнал в Скопие Понеже дъл
го време се задържал в хотел 
Метропол” никъде не можал да 

намери място за пренощуване. 
По едно време дори 
до квартирата на Райчо Атана 

Босилеград (който 
загинал, със семейството см! н зе

метресението) но бил си легнал и 
той се отбил в Студентски дом. 
Там се сместил някак 
едно време, към 4 часа сутрин
та го нападнали комари и той 
станал:

то следвах — той представлява
ше жалки останки от тухли и 
купища от железобетонни гре
ди ...

МИЛКА ПЕТРОВА от с. Же_ 
люша дълги години живееше в 
Скопие със семейството си. Са 
га — нямат подслон...:

— Приемът в родния край 
тук. в Димитровград, някак на
малява болката по изгубеното. 
В момента на катастрофата на 
се намирахме в Скопие. На ра
бота се намираше само съпру
гът ми... От нашата къща, която 
построихме с толкова труд и мъ 
ки — няма нищо! Скопие напъл 
но е изменило своя лик... прос
то не може човек да го познае, 
да не вярва на очите си... За 
щастие, нашето семейство оста
на. В катастрофата пострадаха 
много хора. Грозна картина пра 
дставляват ония трупове на мър 
тви и ранени и полусрутените 
сгради...

гваща картина....
И ИВАН СЛИВНИШКИ, наба 

вчик в конфекция „Свобода 
необикновен начин избегнал 
строфата. Критичната ноЩ т 
решил да прекара в Скопие, 
кар че трябвало да се

кат*отишъл и
сов от после

в
Димитровград. -----  ра3
той станал, няколко пъти се у - 
хождал от хотел

Към
) ПЪТИ ^ "
„Македония

(където нощувал) и гарата.
не мога

сполетя^ 
Случайно

си. но по

додни. Стойността на досегаш
ните работи възлиза над десет 
милиона динара.

Строежът на пътя е на база
та на самооблагане.

Всяка сутрин и вечер работз 
ниците с камиони отиват до В. 
Одоровци и Радейна.

След двадесетина дни неумо 
рна работа е напълно завър
шен участъкът от Смиловци д° 
Дол на дължина *т 1.400 м. Ма 
кар че в момента в пълен раз- 
дар са полските работи, отзи
вът е маЮзв.

Досега на пътя са послани о 
900 м5 чакъл и над 200 м5 

вложени над 450 тру

&— Просто и сега 
вярвам, че Скопие е 
такова нещастие, 
отидох тази нощ. макар че 
платил цяла резервация...

Ииш И чух 
можех да

влрк<3--

— Току_що излязох на улица 
та разказва с болка той и 
страхотен шум и трясък 
писаха. Отвсякъде — заглуши
те лен рев. Сгради падат като ку 
ли сгг картон. На улицата. — о- 
безумяли

ме стъ
то пристигнах в 
нещастието —• не 
представя, че това е 
га — вричко е друто. ■.

коло 
(Пясък, а М. от страх хора! И сега
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На Власинско !езеро /

БЕЛЕЖКИПРИЯТНО ЗА ПОЧИВКА Грубо упрявленчество
Власина 

предният рейс още рано се из 
-качи на Власинско езеро, остави 
няколко пътници и 
нагоре към билото. От 
страна на пътя остава простор
ното езеро, продължава то на 
север. Малки заливи се пускат 
БЪв впадини. някои завиват зад

юла които, убеден съм, 
най-добър начин 
всичко и 
му липсва”.

Ще умеят по 
да подобрят 

усъвършат. ако нещо
ме толкова приятно. Държа сме 
тка булката ми да се поправи, 
че иначе таща ще ми извърне 
кожата...

— Ех, защо лъжеш? Мама не 
е толкова лоша. Тя дори тебе 
повече обича — 
дата булка.

— Всяко начало изглежда та
ка — смее се мъжът и — а по
сле тащата започва 
за дъщеря си...

Толкова ли се плашиш?
— Да се запознаем — обърна 

се един мургав мъж 
събеседник —"а това 
ми булка...

И вие ли сте млади брачен 
пар? обърна се към тях съ 
беседницата.

Те не са белградчани, 
садчани. Напуснали Нови сад в 
най_големите горещини.

~ м Ица».- Когато се изкачихме на Вл
: '**’*,' "" •”• асинско езеро като че ли минах

> - *: у,- . ■ . Т**” с < Ме в друг свят. У нас е като
.------‘V- ------____________ : п°д вършник. а тук ветрец—

V' -I ~ Покарахме десетина дни и не
^ ~ *' * ' -• ни се отива- Дойдохме съвсем

, „ - - “ —■=> ^ случайно. с намерение да про-
- . .—.. ■ ;г"' ■ пътуваме, но когато видяхме ко

. - • - .. " -ако е хубава решихме да оста-
__ ' ' - , наме...

И не само те. Няколко брачни
—~ - у : - .. — ... ~ - < парове, които започват началото

— ■>- . - ; ' . на копия си живот от Власин-
........... . ско езеро.

Приятно е то и за тях, и за 
възрастни и за младежи.

За къпане. За почивка.
За излети...

От 1 яануари до 10 май миналата година работникът Сто 
ица Петров от село Било се намирал на работа в земеделската 
кооперация,,,Борово” в Барйе, След това я напуснал и се заел 
на работа на друго място.

Кооперацията му останала дължна известна сума пари, 
които по никакъв начин не искали да му заплати. Но помощ не 
получил и оттам. Стоица Петров след това се обърнал до око
лийския инепктор п отруда в Ниш който наложил на инспек
цията по труда в Димитровград да излезе на място и да разре 
ши въпроса с Петров.

Констатацията на димитровградската инспекция по тру
да е — че на Петров трябва да се заплати, защото е провел в 
тази стопанска организация повече от 4 месеци и затова вед
нага наложила на кооперацията да направи това.

Обаче и до днес — ръководителите на кооперация „Бо-
нареж-

продължи 
лявата Академик

Александар БЕЛИЧ

на Власинско езеро 
и чужденците, ко

възразява мла_Хубостите
въодушевили

- .••• ' ....... да се грижи

към моя 
е младата рово” не са намерили време да изпълнят 

дението на инспектора по труда. Вероятно чакат „второ наре
ждане” или парична глоба...

★ :а ново
В земеделската коопрация „Сточар” в Каменица от 9 

септември 1962 година е работила Ковилка Георгиева като ана
литик. !Същата обаче е засновала трудов стаж, без каквито и 
да било документи?! Все до месец май (докато е била на рабо
та в кооперацията), единствен „документ” за нея са били пла
тежните списъци?!

-
: Ас

★Ч ■ -

В същата кооперация Петър Петров, Ангел Сотиров и 
други не са ползвали годишна почивка през 1962 година, макар 
че имат право на такава. Въпреки че те са поднесли писмени 
заявления за заплащането на неизползваната годишна почив
ка — ръководителите на кооперацията не предприемат нищо. 
Дори не искат да изпълнят и нареждането на инспекцията 
по труда.

:
Гореприведените примери ясно говорят, че в някои ко

операции на територията на Димитровградска община цъфне 
управленчество. Крайно време е да се преустанови тази прак
тика.

Влацинско езеро

островчета. На един конусови
ден остров пасат говеда. Казват, 
че стопаните ги прекарали и 
оставили тук на острова имат до 
статъчно трева, а в подножието 
и вода. Никой не ги пази и не 
правят никакви щети. Може . би 
ще останат тук доесен, когато 
над Власина се спуснат студени 
мъгли.

Езерото и околността правят 
прекрасна картина гористи хъл 
мове и чукари, просторни сухи 
ливади и пасбища, сякаш се о- 
глеждат в синьото езеро. Раното 
утро всичко това прави още по_ 
омайно. Изгряващото слънце ня 
как е по-светло, разкрива по- 
широко простори. Лек ветрец 
гальовно милва дишащата по
върхнина на езерото, дъбравите 
и белите брези край хотела и ка 
мпинг-къщиците във Водояж.

Ранобудни гости, трудови хо
ра дошли тук да прекарат годи 
шната си почивка, се разхож
дат по пътя край езерото, навли 
зат в боровите и брезови гори
чки, изкачвайки се нагоре към 
върха на възвишението. Гонят 
се, тичат, сякаш понесени от во 
лна детска игра. Очевидно мла 
ди хора, които оставили всички 
текущи грижи някъде по градо
ве. предприятия и заведения. Не 
колцина по-възрастни се задо 
воляват с разходката си около 
хотела и камтшнг-къщиците. Ми 
рисът от дишащите борове, ух а 
нието от цъфнали треви, жита 
— кара гърдите да се разтворят 
широко, да поемат повече въз
дух, да възобновяват силите, из 
разходвани на трудовия пост.

ито посетили този край. За не
говите хубости един професор 
от Кембриджкия университет е 
написал следното:
„Възхитена съм и изненадана от ВЛАСИНСКА ОКРУГЛИЦА 

великото дело на новото време, 
ст езерото с природна красота, 
направена с човешки ръце. То
ва величествено постижение —

, Власина—донела нова светлина 
на жителите на широка област, 
но то същевременно подава жи
вот и на нас, посетителите, ко
ито търсим освежение на духа 
и тялото в природата и в тиши_

Мкле ПРИСОЙСКИ

Слабо снабдяване с хранителни продукти
Това звучи малко фатално, 

но факт е, че сега косато и де
цата се гонят със зеленчук, на' 
Власинска Округлица хората 
могат само да бленуват за пе
то, ако не се постараят по ка- 
къвто и да било начин да се 
снабдят. Причината за това е. 
че не съществува продавница 
!за зеленчук, а магазините на 
кооперацията снабдяват зелен
чук само когато добавчиците 
прояват „извънредно великоду
шие” към своите потребители. 
Но това не е само със зелен-

дешъка на населението.
Поради това обстоятелство 

всеки петък човек може да на 
б,подава различНи картини по 
рейсовете, между които най-че 
сто): хора натоварили чували 
със зленчук ( от Сурдулица и 

те селскостопански произволи Владичггн хан, или само за се 
телц, защото тук зеленчуци и бе или за още някого от съсе
ли съвсем не успяват или мно 
го късно узряват. Производрт 
вото на зеленчук на Власина 
въобще и не съществува в по-

самата структура на население 
то, което е ориентирано към. 
снабдяване в магазините на ка 
операцията. Към тях са ориен 
тирани не само служащите от 
общината, здравната станция и 
Народната милиция, но и сам“

на. ..
Убедена съм. че този край с 

омайната си хубост ще привле
че и моите сънародници от дале 
чната по 
любов на вас твърде близка, Ве 
ликобритания не еамо през лято 
то, но и през зимата, защото е_ 
дин ден, вярвам, тук ще про
цъфти и зимния спорт.”

Тогава не съществували към- 
пръснати из

километри, но по
дите.

Крайно е време този въпрос 
наистина да бъде решен...

М, П.

пинг-къщиците.
брезовата горичка, между разко чук а и с някои други храни- 
шната зеленина. Съществувал , тедни продукти с месец човек 
само модерно построения хотел. не може да купи пито 
уютно място за почивка и от- грам месо, салам, колбаси и ПО 

Къмпинг-къщиците, хо- добно. 
телът, постоянният ветрец и чи 
стата бистра вода ободряват и

Димитровградски бригадири и на строежа в Перучец
КИДО--

Пет средношколци от Дими
тровград ще залитат тези дни 
под знамето на Околийската 
трудова бригада на едномесеч
на трудоца акция на строежа 
на електроцентрала „Перучад’’ 
на Дрина.

10 МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ОТ 
СЕЛАТА ЩЕ ЗАМИНАТ 
НА АВТОПЪТЯ

През септември и октомври 
10 младежи и девойки от Дими 
тровградско ще проведат 
трудова акция на 
ралата

състава на околийската трудо
ва бригада.дих... /Снабдяването с хранителни 

продукти вече няколко 
се намира на дневен ред на 
събранията на подружницата 
на ССРН и събранията на изби 
ратели. Представители на кори 
итерацията давали оправдание, 
че нямат сметка да търгуват 
със зеленчук, защото имало за 
губи. Но ако се има пред вид, 
през Власинска Округлица дно 
вно минават от Сурдулица и 
Владичин хан по десетина ка
миони и също толкова рейсой“

ОБСЪЖДАНЕ НА ПЕТИЯ 
ПЛЕНУМ НА ЦК СКЮ

В скоро време в димитров
градските промишелни пред
приятия ще бъдат устроени 
сказки на теми, свързани с ма 
териалите от Петия пленум на 
ЦК СКЮ и речта на другаря 
Тито във връзка с нашето ста
новище по най-важните въпро 
си на международните отноше 
иия-

пъти
тялото и духа.

Няколко млади 
брачни парове

А крайбрежието на езеро
то се слъичат мъж и же
на. Възрастни хора. Бел- 
граждани. П овтори път ид 

ват тук на почивка. Никъде не 
намирали толкова много жаду- 
ваната тишина. Ни свежия въз
дух, със студената вода... Но то 
ва са малцина. Другите гости са 
хора на средна възраст или съ 
веем млади.

— Нашите гости са главна ,от 
Белград и Войводина — разказ
ва ръководителят на почивния 
дом. — За голямо съжаление от 
б ли ските ни градове като Леско 
вац, Враня. Ниш твърде рядко 

или въобще не идват. О-

н
на

автомашет-Не отстъпват.пред красивиге 
Алпийски крашца

Пред тази природна красота 
на Власинско езеро и неговите 
околности преди няколко годи
ни покойният Александър Бе_ 
•пич записал в книгата на впе
чатленията:

„Под влияние на разказвания 
та за хубостите На този край, 
Дойдох да прекарам тук някол
ко дни. И не се излъгах. Макар 
че досега съм пребивавал и по 
прекрасните алпийски краища. 
Дойдох до заключение, че тука
шните не им отстъпват. Ни по 
хубостите на просторните глед
ки, ни по въздуха, ни по ухание 
то на поляните и тяхната фло
ра. По мое нахождаме, на вси
чко това отговаря и този хотел. 
И с архитектурата си, и с въ
трешното разпределение и с под 
Държането: той отговаря на пр
едназначената цел 
възможност за приятна почив
ка на онези, които на своите ра 
Сотни места временно са израз
ходвали силите си. Тя ще им се 
възвърне за късо време.

Всичко това значи, че власин 
ският почивен дом е построен 
},а солидно място и в отноше
ние на природните условия и 
«нова, което хората са направи- 
ли за него и което постоянно 
нравят. Много ми е приятно, че 
Имаха възможност... Благодаря 
Иа онези, които са се погрижи
ли да се създаде всичко това и

.Братство-сдннство’

коля с които може всеки ден 
да се снабдяват известни кол 
ичества зеленчук, тогава се ви) 
*жда колко е абсурдно „оправ: 
данието’’ на отговорните от ко 
операцията.

Колко е наболял той и въпрос 
за решаваме ясно се вижда ос

идват
баче там където горещините пъ 
ржат. където през лятото не по
духва вятър, или където <>ьще

някакствуват голями вреви,
.лет™аГ-н™те"™ ПОДГОТОВКИ ЗЯ ИЗрЯ-
лтъпни за всекиго. В апартма—
ните пансионът е 1.400 динара, ООТКЙТЯ НЯ ССДСМГО“ 
в стаите 1.100 и къмпинг-къщи
ците 850. Има условие и за по- ДПШИИЯ ПАЯН В
ставяие на свои палата-г. .

Наближава обед. ЗавърщаТ се ДИМИТрОВ ГрЯД
в ресторанта и онези, които до ^
сега се къпеха и слънчаха и о_ 
нези, които правеха излети из 
гарата. Никой не, се оплаква, че 

апетит. И онези, които пре

Вече се е пристъпило към пъ 
рвата фаза от приготовления
та за изработване на седемго
дишния план на развитие 
Димитровградската община. За 
сега още се вършат анализи на 

на петгодишния

да даде
и аняма

ди да дойдат окусвали само по- 
малко от ядеиетата, сега ядат с
апетит.

— За някои яденета в Белград 
не можех и да си помисля, а 
тук ям вече и твърде блажни 
с удоволствие разказва една мл 
ада жена.

— Ние сме млади брачни пар 
— продължава мъжът, който се 
ди край нея — и едва ли би на 
мерили друго такова място, къ
дето би могли да се чувствува

изпълнението 
план, за да могат да се направ
ят изводи за перспективите на 
комуната през идващите седем 
години.

Някои стопански организа
ции недостатъчно внимание от 
делят на тези приготовления и 
[това може да забави изготвя
нето на плана на комуната.

Смиловци пелучн първият „Фиат” — собственост ни
Иван Гьргов

«



КРАТСТК»

6
БЕЛЕЖКА

КОЙ НЕ Е ЗА СЕБЕ СИ 

НЕ Е И ЗА ДРУГИТЕ

Пред новата учебна, година

Въпросът за преподавателския 

кадър пак неразрешен? товна заинтересованост,, вина
та за неприемане на преподд 
вателя шеше да бъде отмене-

Навярпо тази погсюврка е
съвет•ръководила учителския 

и училишен отбор в Горна Лю 
бата, когато миналата учебна 

отбили молбата на 
Глигорие Спа-

ст-цтад 15 години учителски 
дж) създал мнение, че най-па 
прел трябва да се обезпечи) 
място на професионално необ 
разовапня преподавател, па то' 
тава да се приеме преподава
тел, който е 
предмета. Така и тази година) 
се промъкват някои пеправил- 
иости.

Макар че допълнителните 
оше продължа

ла. на.Тръгнем ли по отделните о 
'снови училища ще установим 
СледнотО: Бистър — от 11 ду
ши във висшите класове са 
мо 3 със завършена отговаря 
ща група на ВПУ, илн осем 
души професионално необра
зовани! В Д. Любата от осем 
души — четири със завърше
но ВПУ. а четири без профсси 
Анална образованост. В Боси 
Лсград — от 16 души, четири
ма без нужните квалифнка 
цип. В Г. Лисина — от осем, 
души двама без квалифика
ции. И същото поКоженнс в 
Г. Любата.

Или вкупно в нисшите, 
шнте и истурсннтс отделения 
29 профснопалпо не образова 

преподаватели. Тази цифра 
ле е за подценяване.
УЧИЛИЩНИТЕ ОТБОРИ ТР 
•УДНО РЕШАВАТ КАДРОВА
ТА ПОЛИТИКА

I Миналата година решаване 
сто на кадровата политика бе 
вменено на училищните отбо
ри. обаче те не съумяах да се 
'справят с тази задача. В тях 
най-често се слуша думата на 
едно лице, което чрез различ
ни връзки си е обезпечило 
лшозннетво и което според св 
'ой интереси предприема отде 
лни крачки. Това доведе до 
размирици в отделни колектн 
ви, да недоразумения, ежби. 
закани. Такъв е случаят с Да 
лна Любата, Горна Любата и

конкурси все 
рат, веуе може да се получи 
представа за преподавателския 

съвет през следващата учеб
на година в Босллеградско.

Интересованието, да ли и 
тази година ще има голям бр 
Ьй неспециалисти преподава-- 
Тели Или на тяхно място що 
Застанат нови квалифицирани 

преподаватели, е разбираемо, 
защото практиката доказва, 
|че професионалната подготов 
«са на преподавателите не е 
Ьубектнвен фактор във възпя 
таннето и образованието па у- 
чеинцпте от педагогическата. 

Подготовка и знанията мно
го зависи усвояването на со- 
циалнстическЛто възпитание 
от децата.

Когато приведем фактите, 
че мнозшт отлични ученици

Но случилото се по-късно с 
още по—голяма тежест ги об 
винява. Защото в края на уче 
бната година те наплатили хо 
норарните часове. Значи, че 
техните „спестовни побуди” би 
ли маскировка, а действител
ните постъпки 
ние!

Това ще потвърди и вторият 
пример.

година са
преподавателя

който след отслужена во 
повиност потърсил рабо

сов, 
енпа
та в тяхното основно учили-специалист гЮ
ще.

Понеже имало 
ботно място в 
лище в Горна Любата. 
като времето за редовно прие 

било минало, споменати 
се обърнал о 

Учителс

свободно' ра. 
основното учи- 

а тъй
престъпле-Случаят с български език и 

.Бистър, където се задържах 
н двама неквалифицирани (ели 
ЗШят е апсолвирал на същата 
група), както и връчени отказ 
поради закриване на едпо мя 
сто в Д. Любата само на " 

четиримата профсеио!

мане
ят преподавател 
молба да бъде приет 
кият съвет отбил молбата му 
с образложение, че няма дос 
татъчно парични средства и 
че те добровоило (значи без 
наплащане) ще провеждат хо 

часове, Дори тако- 
пред учи

Именно, в същия колектив, 
същите подбуди, вмес-пак от

то за изплащане на редовнитедии от
«1ално необразовани ясно

че за учебното дело
па възнаграждениямесечни 

края на учебната година, пре 
несените на тях парични сред 
ства от страна на Общината

вне- в
казват,
трябва повече да се заинтреу 
организации, зашото вьзппга 

об и 1ССТВСI ю-ггол ИТI IЧСС К1П
поколения

норарните 
па обещание дал ини

пат
►пето на младите 
е обществена задача.

ЛИЩНИя отбор. били изразходвани за 
щане на миналогодишните ра 
злики в лостовите заплати. И 
тнересно е да се отбележи, че 
и в останалите основни учили 
ща тези разлики не са изплате 
ни.

запла-колектив.Ако учителският 
беше ръководен от тази спес

от основните училища са по 
казали слаб успех в средните 
— въпросът за преподавател
ския кадър получава правата 
си стойност.

Така например от 5 отлич
иш ученика и 10 много добри 
дошли от основното учили
ще в Босилеград — едни отли 
>чен е имал слаби бележки, а 
3 много добри. От основното 
училище в Бистър—от 4 отлп1 
чни един без слаби бележки, 
а другите трима с една или 
две слаби бележки. От основ

ното училище в Г. Любата — 
от 7 многодобри, ннто един 
(без слаба бележка, а поразя
ващото: от четири до девет 
слаби бележки!

Тоя анализ извършен на по 
лугодието в първи клас на 

■ гимназията в Босилеград дос 
та убедително говори за пора 
зяващото действие на „субек 
тивния’’ фактор т. е. за препо

Ст. Н.

Трескави приготовления
Сливницаза посещението в

Накрая изникват повече вън 
роса: защото учителския коле 
ктив не е приел Глигорие Спа 
сов, когато е имало свободно 
рабоггно място и когато по-къ 
'сно наплатили хонорарните! 
/часове, защо с изплащането) 
на постовите разлики са израс 
ходвани средства, които ще 
липсват накрая за заплащане 
на редовните възнаграждения 
и кой ще отговаря за направе 
ното престъпление?

Отделен е въпросът: зашо

, Изпълнителите ще бъдат аком 
панирани от гимназиалния ор- 
кекДгър на Димитровград.

в ДимитровградТези дни
кипи трескава работа около 
дготвянето на естрадната про! 
рама, а която днмитровградча- 

ще настъпят в Сливница. 
Програмата на димитровгра 

дчани ще се състои от две час* 
— народни и забавни иоме- 

в който ще бъде

по

М. А.
ни

Оосъждане на мате
риалите от Петия 

пленум продължава

ти
ра и рецитал, 
застъпена Народноосвободитс. 
ната борба и социалистическо 
то строителство у нас.

Членовете на КХД 
Караиванов” ще изпълнят 
ка шопски и китка сръбски на 
родни хора и танци, а след то 
ва ще бъдат изпълнени забав
ни мелодии.

АР-
Всичко това изисква от по- 

дружгшците и местните, орга 
низации на ССРН да превзе
мат инициативата и да се за 
ложат за избиране на такива 
училищни отбори, които ще и 
мат предвид обществената за 
дача, а не личните стремежи 
на отделни преподаватели.
НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИ РАЗ
ПИСВАШЕ НА КОНКУРСИТЕ.

„Иван 
кит От 23 юли започна в цялата 

община обсъждането на втора
та част от материалите от Пе
тия пленум на ЦК СКЮ и реч

та на другаря Тито във връзка 
с международното пс-ложение.
Въпреки че в момента са най 

-силните полски работи, сказ
ките са доста посетени, а ннте 
ресът на комунистите за отно
шенията между кс-м\'нистичес 
кнте партии — огромен.

Особено остра осъда и кри
тика се отправи към китайски 
те комунисти, чиято активност 
създава разцепление в меж
дународните отношения, а спе
циално социалистическите стр 
ани и представлява отклоне
ние от маркс-лешшските прин 
ципи.

управителят на основното учх 
лище в Горна Любата — Боян 
ВАСЕВ

давателнте.
Един друг факт ,,снема от- 

преподавате е подписал изплаща 
нето на хонорарните часове и 
разликата, когато е знаел дей 
ствителното положение?

говорността” от 
лите: от 51 преподавател, кол 
кота предавали във висшите
класове на основното училище 
20 души са професионално не 
'оспособени. Обикновено с ги

За отиването на професио
налните преподаватели. пок 
рай редица обективни причи
ни, значително място имат и 
субективните.

Миналата година напрУшер. 
в Г. Лисина е връчен отказ 
на преподавателя по българ
ски език който по—късно бил 
отменен от Комисията. Тоя о 
пит (той преподавател имал
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Да напомним, че народната 
поговорка „Кой не е за себе 
си—не е и за другите” не вся 
кога успешно се прилага и не 
всякога може да се оживс)гво 
ри. Особено, когато стои в пр 
отивовес със законните разпо" 
редбп и етически закони в об 
шеството.

яиназия, завършен учителски 
курс или под. А когато приве 
дем и факта, че мнозина про 
феснонално образовани, 
да допълнят нужния брой часо
ве или по немане на кадри, 
преподават прдмети. за кои 
то не са специалисти, действи
телната картина е по-очиглед

за

. Ст. Н.

Каква вяра и какво дълбоко разбиране на сила
та и въздействието на една голяма любов у едно тол- 
коза младо момиче! Вярата в прераждащата сила та 
такова чувство Минка ще е черпила не само от дъл
бините на любещото си сърце, но и от вдъхновените 
песни и писма на поета, в които той разкрива именно 
благотворното въздействие от нея и пробуждането на 
най-хубавите и светли чувства в неговата душа:

Ела евидетелствувай — в мрачна безнадежност. 
как чезна за доброто, как му вядвам аз; 
ела свцдетелствувай, колко топла нежност 
душата ми опази в тоя леден мраз; 
евидетелствувай още лудата безбрежност 
на моята любов...са само запла С,Не бой се и ела”)тяхна страна? Като ги поставиш 

факт, ще се примирят и ще ти простят. 
И в този момент

хи от пред свършенв София. Сега. за Минка насгъ-
Потвърждение на това намираме във всички ст* 

хотворения на поета, вдъхновени от Минка, както и в 
запазените откъси от Парижкия дневник.

Без сама да подозира и очаква Минка, тази ней
на вяра в силата и благотворното влияние на голямата 

* любов вдъхновява брата й да напише най-хубавата 
си драма1 .Змейова сватба”, посветена на Минка. В та~ 
и драма Петко Тодоров възпроизвежда именно от*?" 

щенията и чувствата, създали се между сестра му и Я- 
ор в. Такта нежната и вярваща в добсото девойка ст® 

ва вдъхновителка не само на Яворов но и на брата с». 
Две драми в българската литература — „Змейова! сва’1 

а и • полите на Витоша”, написани почти по еД00 
вРеме, са гою>д на вдъхновението У двама св

ършено различни по темперамент и схващания п11 „ 
тели, вдъхновение, възникнало от голямото чувство 
вяра у това младо! същество. „
_____ нито ..певецът на волна младост и любов.
кат®рат- ^ьдещ професор по филозофия, ис 
сества — ^ девойката- Тя — доскорашната оби^а
твоетго "ТеЕЪРЩа Е техни очи (в „лицемерно, пР 
»«.«««»* егоистично същество” а клеветят 
срещу поета не стихват.. •
гоатко^п^ЛТ обича заради богатството ти. коеТО-^а 

в ^ Ще Прах°са. Ти си увеличена в поезйШ 
> а не в самия него.**

Често

пиха още по-тежки дни. Изло-
двете по бул. „Цар Осво^од^зд "^сеггТ^6 Рускц^към 
градината и говорим пак за Яворов, както почти вина
ги, когато сме само двете. Тя енергично отбългква лн 
винението ми. ^ ии-

жена на наблюдение и строг ко
итрол, лишена от възможност
да се вижда с Яворов, тя страш
но се измъчваше. Според думи
те й пред мен, не я пущали ни.

— Е. тогава какво мислиш? Виекъде, освен у дама; „в теб само и двама страш
но се измъчвате от това раздвоение и колебайте о^ 
тези недоразумения ’

доверие” — казваше миимат
тя. Но довчерашното кротко, по 

корно, примирително и послушно момиче се бореше е 
една неподозирна дотогава у него упоритост и твър
дост за спасение на обичта си и за защита на любимия. 
Като разчитаха на нейната голяма привързаност към 
родители и братя, близките й, особено Христо, прибя
гнаха към заплахи:

..Ще минеш през труповете на мама и тати” — 
бяха честите им закани.

„Дори през трупа ми да мине, пак няма да му 
дам сестра си” — често повтаря Христо.

Борейки се с родители и братя, от една страна, 
увлечена дълбоко в поета, от друга, разколебана във 
вярата си в него поради клеветите и укорите, лишена 
от възможността да се среща с Яворов, от него да чер 
пи утеха и кураж и разбере самата истина за онова, 
което й втълпяваха, Минка беше изпаднала в страшно 
раздвоение. Като я гледаха така измъчена, често й 
казв&х:

•*.
Тя свива рамене и само повтаря:
— Не виждам какъв ще 'бъде краят. ,
С дълбоко прозрение Яворов във второто стихо

творение от цикъла „Писма” — „Обичам те” — бе доло 
вил този край:

Обичам те — въздушно нежна, в нежна младост 
като на ангела сънят.

Обичам те, защото се Усмихваш — кротка 
пред застрашителна Съдба

Тази застрашителна съдба, доловена от Яворов 
в кротката! усмивка на нежната девойка, скоро се пре
връща в трагична и довежда неизбежно до фатален 
край. В тези стехове само с два епитета Яворов 
крива едни от най-характерните черти на Минка 
ната й младост — нежността и кротостта й.

раз- 
в ран— Ти не го обичаш достатъчно, затова така без 

ропотно и болезнено се вслушващ в заплахите и съве
тите на близките си.

Предавам буквално нейните думи:
— Не, не! Обичам го. разбери ме поне ти. Но аз 

не искам да градя щастието си върху нещастието на 
другите. Не искам да мина през труповете им. за да 
отида при него.

Тези мисли се бяха дълбоко врязали в нейното

я запитвах:В желанието си да я отврати и отдели от Яворов 
Петко — който горещо обича единствената озлобя#*1» 1

отГОв0р' 
разя»*'

— Но защо е. тази 
ти към Яворов? 

Минка

омраза, товабратятаси сестра,
— рисува пред нея моралния лик на поета от недалеч 
ното му минало в най-черни краски. Ефектът от това 
обаче е напълно обработен. Момичето запитва брат си: винаги ми даваше един и същ 

му — македонски четник— Миналотоката във„Даже да е вярно всичко, което ми казващ за 
него. не мислиш ли, че едно голямо чувство може да 
го прероди?”

възрастта.

съзнание.
(Следва)
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Миле Николов
•IМайката и трикольорите

Ь— РАЗКАЗ — .V'..
СЪБРАХА се двете семейст

ва, двама братя със старата 
лм майка и седнаха на цеди- 
дата, както и много 
д приятели, които с 
-не бяха се виждали, 
ха богата трапеза с питиета: 
малко буре с ракия, бъклица 
с вино, топли, масни баници, 
пухкави пити, печени агнета 
— червени, жълти пилета. Ба) 
ба Стана седеше начело а край 
нея от двете страни двамата 
и сниове 
'край тях снахите й, сетне се 
бяха наредили внучетата —- 
весели, пъргави, бъбриви.

Величка, дъщерята на Ан
гел, висока, стройна девойка,, 
с дълги плйтки из кръста, ■ на 
(пълни чашки с жълта ракия. 
Ангел повдигна чашата си за 
здравето на всички, за дълъг 
живот. И майката повдигна 
своята. Сухата й набръчкана 
ръка трепереше и ракията се 
(преливаше. По изпитите й бу 
ВИ се търкулнаха две сълзи. 
Буйния смях пресъхна, сякаш 
вихрушка го занесе към съсе 
дната трапеза. Замъглиха се 
погледите на двете етърви, ми 
маха студии тръпки под кожа 
ога на двамата братя, а децата, 
ги погледаа с наивна смаян-о 
ст. Ще рухнат накипели чувс 
тва, ще потекат сълзи. Госба-

I 1то повече личи на Георги, а 
Нелето на Венета. А пък Пе- 
търчо същински Ангел. Пиле
нца. на баба пиленца! Седете 
тъй милички, баба да ви 
милва, да ви се нарадва. 
же би за последен 
рост. Разглобили се

С по един различен цвят, се бо 
Рят с бурята. Бесните вихри 
политат да ги разкъсат да ги 
|разединят 
посоки и да ги заличат... Но 
Сякаш окружени ст коравос- 
.тта на старата майка,
«е се подаваше 
въпреки последните 
почнаха да политат едно 
■друго, да се докоснат, 
помогнат срещу злото’. А бур 
■ята като че ли искаше да ги 
Надхитри, поде ги с по-голма 
злоба, пс*—сърдито, с още по- 
толям гняв — да ги разкъса. 
Обаче едното от тях се издиг 
на на високо, блесна 
ния си цвят срещу мълнията, 
изви се нашироко и подаде 
ръка на другото, а то се 
понесено от надежда 
срещнаха се. Обвиха ’ 
около друго, стегнаха

‘>_Л

роднини
години
Сложи-)

в противоположишпо- 
Мо- 

път.. Ста която 
на стихията, 

сили, те 
към

стави, сг 
ърчили се жили и кожа. Са
мо още малко;. Няколко часа. 
До довечера. Да им се нарад- 
ваЬ| да се нагледа на събрали 
те се заедно синове, 
внучета. А после..

Ще пропръска, па ще мине. 
Само тези капки. Ха вятърч!о 
разкъсай го на дрипи. Разнся 
си го! като дим. По целнят св 
ят го разнеси, че помен да не 
остане от него. Този 
май, ден 
Пред очите й-

да си
снахи цАнгел и Георги.

със си-

ден е
на старата. майка, 

е цялата челяд. 
Събра ги с мъки, грижи и тре 
воги — само за един ден. Мо
же би последен ден. Сърцето) 
й искаше

сепна 
скокна 

се едно
се в пре 

веч-гръдка яка, в прегръдкада се наживее о 
тях, с пръсналите се 
по света, 
ден за години, за вечност. То 
лкова малко иска. Само един' 
хубав ден да прекара 
се нарадва, в 
щастие.

на.
пиленца 

да поживее един Двата светли трикольора се 
изпречиха сдружени срещу бу
рята. Тя повилнея 
ко- па издъхна зад 
РИДнща, откъдето бе и дошла.

още малч 
далечнитес тях, да 

опиянение от
Люба Иванович

' Блясна светкавица. Преря
за небето. След нея се 
се тътен, тежък, грозен, ся
каш разкъса сърцето на земя 
та. Пак светкавица. Гръм. Гр
ъм... Огън кръстоса небето, за 
пали го... Гръм! 
лизо. Земята се залюлее, раз 
трепери се, продъни се. Проп 
лака, осквернена, ранена. Си
па дъжд като из ръкав. Изли 
ва с разгневена небесна река. 
Вятър и буря. Листа, клони, 
цели вейки. Земята и небето' 
се съставиха, споиха в престъ

За още по-богат 

и по-разнообразен 

културно—забавен 

живот

разне

НА НЕЯта ще остане Цяла, недокосна
Та.

—Хайде, па и друг път да се 
съберем така весели и здра
ви! — поде Ангел, по-старият 
брат. за да разбие задалия се 
■облак от сълзи.

— Да даде господ по-често! 
— благослови баба Стана.

— Господ! Хората са, май 
ко, господ! 
дън душата на Георги, който 
.гледаше 
към извилистия върх на Цър- 
ноок, сякаш се бе върнал в 
свидните детски спомени. Ма 
йка му, братът му, цялата фа 
милия беше тук, радват се е- 
дни на други, а неговата ми 
съл, чувствата му са там под 
Църноок. Едно чувство го те- 
Тли към врязалите се в споме 
нит е му пътеки, ниви, ливади, 
Овощни дръвчета... Гавъртна 
Цялата чаша и пак я подаде 
|на Величка: „Де чичовото, на 
(пълни я’’

V Бай Ангел, баба Стана и Ми 
лка го последваха, а Венета 
(само докосна чашката с уст
ните си. Последваха втора, 
(трета.. Ободриха се накипели 
(сърца развързаха се езици, за 
низаха се приказки за измина 
ли години, за близко и далеч
но минало... Един започне, др 
уг продължи...

Аз ти слушах гласа като 
как тихият вятър леко го носи 
Ти знаеш, че аз 
пред което някога ти тичаше боса, 
ту наистина, ту пък па шега.
Мяркаше се, кривулеше по ливадата, 
виеше се като небесна дъга, 
свеждаше ми звезди, водопади...

И в това тичане ежедневно 
каквото те подзе, какво те удиви? 
Изведнъж избухна цялата във ревност 
и си отиде, не те улових.

Не бе още изчезнала иадоле 
когато аз повиках: ,,Върни се, спри!...”
Дълго, дълго аз така те молех, 
по не се върпа... Отиде си ти.

Някъде наб па звънче* •*.
съм онова момче

Напоследък в Босилеград са 
(почувствува съживяване на ку 
лтурно^забавния живот. Редоа 
но се провеждат танцови заба, 
ви — два пъти през седмицата 
оргашоира Общинския коми
тет на младежта и два пъти; 
Домът на народната армия- 

Освен това Домът на народ 
ната армия няколко пъти вече 
организира гостувания на раз- 
лични ансамбли, самодейни те 
атри и пр. Няколко пъти госту 
ваха изпълнители на народни 
и забавни мелодии от Радио 
Нови Сад, Скопие, Белград и 
пр.

откъсна се из-
пен. греховен акт.

Писна народ. Настана оле
лия от викове и безразбор
ност.. Прегрътки и поздрави 
преди време. ХиляАи пожела- 

за догодина. Благословии 
на старици и майки отсам и 
отатък. Пожелания между пр
иятели — българи и сърби. 
Бързо за миг, наведнъж с два 
ма1 трима... Дъжд сипе по за 
жарени и опърлени лица. Те
че вода по загреяна човешка 
снага. Залепили се ризи и пал
та. Впили се рокли за момии 
ски стан.

За миг рудината опустя. Са- 
уно една старица стоеше наб 
лизо до браздата като часо
вой. До шест часа браздата е 
нищо) без значение като зах
върлена вещ Само баба Стана 
стои край нея- Двамата й си
нове със семействата си 
бяха отеглили в две различиш 

по-възрастният на 
юг. Тя

някак мечтателно1

ния

Но аз винаги на здраво заставам, 
ценя, окрплявам своите мечти, 
от винаги на теб за всичко прощавах. 
Ако съм погрешил и ти прости.

•ш.)
Тези програми без изключа 

ние твърде успешно се прелета 
вят пред гражданите, които в 
.момента проявяват всестранен 
интерес за било кой вид култу 
рно-забавен живот.

Това потвърждава и

Стойне ЯНКОВ

Обичам ше роден край
Отдалече пак се връщам тук 
жадно поглед към Балкана впил, 
гдето първо мляко съм засукал 
— роден край. обичан, скъп и мил.

Любля твоите чукари голи, 
камънаци пуоги и търнак. 
где след радости, тъги, беди, неволи, 
с гордост, с вяра се завърщам пак,

Дрипав ти си — в дрехи си бедняшки 
и бедата селска в теб се свила.
Но обичам те със сърце войнишко, 
ти за мен си хубавица мила.

Няма друга на света по-скъпа, 
по-обичаиа от тебе хубавица. 
Въздухът ти като ме окъпе, 
като слушам пойните ти птици,

и кавали на овчари млади 
разггиляли по чукари стада 
на щурците песента в тъРнаци, 
вечер като гледам рой Звездици — 
трепетлики, пламнали свещици, 
и на излаз в розова коприна 
кулак-Месец, гиздав присмехулко, 
бухлат облак — негова качулка 
по небето синьо с ,.пух” разточил, 
хайдут Вятър от Балкана подскочил, 
става толкоз хубаво, чудесно!

факт
тът, че спортните срещи меж 
дУ Босилеград и Божица и 
Босилеград и РайчИловшг ма
сово бяха посетени от вражда 
ннте и армейците.се

Макар и с известна шематн 
например, различни

те гостуващи на певци 
дггото и на техните репертоа 
ри се намират, ако не и центра 
лно място заемат „туристите”

чностПОСОКИ
север, по-младият на 
впиваше поглед' и на север и 
на юг, където изчезнаха деца 
та й в поделите се обвзети от 
паника маси. Боже, 
ще стигнат у дома! Венета е 
само по рокля. А пък Милка 
и Величка по копринени блуз 
ки... Бурята шиба безсърдеч
но по старицата, която се за 

пиян пътник. Граб
на черната й забрадка и я по 
иесе нагоре във витела на ви 
хрите, сякаш на сатаната кур 
бай. Вятърът се играеше с по 
белелите й коси, като че ли и 

искаше да искубе, а пти- 
ги занесе.

I от ра*

Мина пладне. Слънцето на
клон на запад и пое пътя си 
към Бела вода. Зад далечни 
навъсени ридиша изплува тъ
мен облак. Изви се като кълбо 
от дим, а след това се разпро 
стря на длъж и на шир па 
Цялото небе. Слънцето понад- 
нича'през облака, час по час 
Поназърна през дрипите му, 
плисне сноп огнени лъчи, кои 
зга пърлеха, журеха и пак гас 
неха. Най-сетне потъна зад гъ 
стия воал на призрака черен 
и издъхна в тъмните му обят- 
Ия. А душата му се понесе над 
полета и баири, ревнаха сър- 
Аито балкани. застенаха гори, 
Лиснаха долища. Далечен, ся
каш подземен тътен разтърси 
земята.

— Господе! Дано не дойде 
Ласам! — трепнаха възмутени 
еърца които бяха насядали по 
по рудината. или се блъскаха 
около магазините да купят 
нещо за спомен от тази сре
ща.

\
как ли

които в останалата част на ст 
'раната изживяха - модността

не отричаме култуърно 
То въздействие върху посети
телите. Тук може да порочна 
н богатия рпертоар на кимо 
то, което тази годтга по раз
нообразие се отличава от про 
вишните. Наскоро ще може 
ла гледаме изящнн филмове,

си

нася като

тях
иите за гнезда да 
Сарата майка се 
Во(ва течеше по лицето й. Въл 
Нената й дреха я обвиваше и 
носеше по посока 
длъж, граничната бразда.

— Божичко, как ли ще сти
гнат!

които във филмовото изкуст 
во се считат като бисери — 
к.Имитации на живота’’.

олюлявячге.
„Кот'.Л

зара” и др.
Но, за съжаление, пак ще а 

тбележим, че Босилеград нян 
ма културен дом н че нега 
вия въпрос т. е. неговото из
граждане от ден на ден става

на вятъра

В сърцето ми зашумява песен, 
в душата ми пролет бяла цъфне, 
въздухът ти като ме поглъхне... 
по свет белий няма по-приятни 
от всички нощи ароматни.

А горе над старицата се из 
виваха два тршеодьора. Тре
перят в простора от лкАа гро 
винца, от тревога1. Издигаха/ 
се, извиваха се, увисваха и ха 
да ги откъсне бурята и да по 
летят в урвите. Опъваха се в 
предсмъртен ужас.
Отделени двете знамена една 
рт друго, с два еднакви и само

все по-неотложно. С неговото 
изграждане (кадри 
претек!) би могъл да цъфне 
наистина един твърде 
.разнообразен културен

1

Младост моя, любов моя света, 
истина велика, вечно жива, — 
с ваща сила, вихрена, крилата, 
ще изорем мойте родни ниви; 
чрез наука светла и могъща 
за народа чудеса ще сторя: 
търиете в цвете ще превърщам 
„проклетии” с ТРУД Ше ДД изпоря. 
Ще изорем ниви върволица, 
ще посеем бялата пшеница.

Хей запейте дружно мойта

има и на

— Пр.. пр... пр... Церен си,
гос* богат.лош си. Дявол те понел,

ПОД те отнел — прошепна баба 
Стана.

жи
вот. Това пък не изключва иСамотни.

(■'

не ни задължава да чакаме и—■ Насам иде 
Георги.
' — Черен е проклетникът... 
Всичсо ще съсипе, дето мине 

■— въздъхна загрижено Ангел.
Баба Стана прегръща Вале-, 

то и Нелето, децата на Геор 
Щ после Петърчю, синчено на 
Ангел. Милва детските им гла 
вици. Гледа Георги и Венета, 
тледа децата им. Май че Вале

промълви
зграждацето на тоя дом, а ще 
трябва и занапред чрез минц 
мални финансови капитало
вложения да подобрим т. е. 
да разнообразим културно-за 
бавния живот.

песен,
та да станем на брой мнозина.
С помощта на тоя труд чудесен 
роден край да сториме градина.

Милорад ГЕРОВ
Ст. Н.



л[зршпстбо ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА

НАШИ СЕЛА ХУМОРЕСКА

НАЙ-ВЕСЕЛОТО СЕАО В ЗДБЪРДИЕ Некултурни съседи
Само за миг — и хорото е го| 

тово. Затрещи „блех компания
та’’ на братя Каменови — та 
цяло Забърдис се тресе... Или 
записка хармониката и млади* 
Те поемат буен танц.

...Мъглата от Видлнч започна 
да пълзи към полето. Уморе
ни работници идавт от всич
ки страни. Млади булки и мом 
ци бързат към чешмата, пред 
която се тълпят: хора и доби 
тък.

3 и съседът ми Перо имаме синове на по две години. 
Децата като деца — все заедно, ту у Перо, ту у мене!

И всичко беше добре до вчера. Да точно до вче
ра. А вчера идвам от работа, — и още не съм седнал, 

а моят синец току истъРси:
— Татко, ти си дълт кон. (Което ще рече „дърт кон”).
Разбира се. учудвахме се с жената: къде ли е чул това!? 

От нас сигурно не. ние сме културни хора-, у нае такива думи 
не се чуват. А щом като малкият отива само у Перови значи 
оттам е.

Почуках на неговата врата още съЩия следобед. Той ли 
чно се обади, а след него се показа неговата жена Лепосава. 
Учтиво се обърнах, дадох му обяснение: няма смисъл, майка 
му стара, поне пред децата трябва да се въздържаме, деца са 
това, копират старите и така нататък.

Перо остана невъзмутим;
_ Извинявайте комшии, но аз не съм такъв безобразник,

иито е моята жена. Вашето дете не можало да научи тези ду 
ми от нас. Всъщност не само вашия син, ето и моя бърбори 
нещо подобно.

Нещо ми кипна:
— Добре другарю Перо, когато вие не сте, излиза, че аз 

Съм будала, а моята жена шушумига.
— Не казвам това — осуква Перо, а очите му светкат — 

но това, което произлиза, произлиза.
— Значи, аз и моята Перка пускаме тези мърсотии?
Лепосава, зад него — писна:
— Сигурно не дядо ми!
Тогава ми прекипя!
— Извинявай госпожа — обади се след мене моята Пер

ка, — но това което показваш е същинска лъжа, която не ти 
е единствената.

Ех, братя, каква бъркотия излезе!
— Мърснице, глашатайко — извика Лепосава — кога от 

мои уста си чула лоша дума?
— Нима от нас е чул някой! — се намесих аз — Смет

денти и ученици — със сърпо 
ве и коси се завъртат от поле 
то. — И като по неписан закон

Ако в тези горещи юлски дни 
посетите Смиловци, няма да се 
разочаравате.

\
Изглежда, че смиловчапи и- 

мат голямо уважение към до 
машиитс живосгии. Няколко 
жени със стомни в ръце тряб 
ваше да чакат докато една до
макиня напои коня си!? И по
край упрекваиията — тя не от 
стъпи.

— И добичето жедио...
— Де мори, ние първо да на 

точПм!
Кога ли ш.е загадим вода

та веднъж, та да видим тогава 
(?сакво ще правим — възрази! 
друга...
/ И наистина — макар че сми 
л4(вци има само тази вода — 

подържа добре.
На самата 

пият и хора и 
тък. А наоколо — тор!? Юзн 
Пъпрос на няколко пъти са пое 

тавяли на събрания на избира 
телите. Но — все още се чака... 
Тук има работа и за санитарка

.— спират в центъра ма селото, 
пред кръчмата.

................................................... ........1.... .

, След усилена полска рабен 
уа — и млади и стари и сту-

не яРАДИО НИШ чешма — извор 
домашния доби-

Програма на предаването такава!
— Въшки примитивни вие нямате ни най малко скром

ност!
на български език; 11.00 — „Па 
здрави и желания на слушате
лите”; 12.30 — Младежта пред 
Микрофона; 13.00 — Седмичен, 
радио магазин; 13.40 — Отбрах 
ме за вас; 14.00 — Из нашите 
предприятия; 15.00 — Предава 
не на български език; 15.30 — 
'Забавна музика; 15.45—22.15 — 
Програма на Радио Белград 
и ЮРТВ.

ПОНЕДЕЛНИК 5 АВГУСТ
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата, новини 
и „Днес в Ниш”; 14.40 Рек
лами; 15.00 — Предаване на 
български език; 15.30^Оперни 
арии; 16.00—Осведомнт. бюле4 

— Свират малки 
Физическа 

култура и спорт; 16.45 Нар. пе 
спи и хоп а от Далмация! 17.00 
22.15 — Програма на радио Бе 
лград и ЮРТВ.
. ВТОРНИК 6 АВГУСТ

— Будали, вие ще ни учите на възпитание!
Ето така стана тая работа. Скараха ни децата.
Аз веднага вдигнах дело против Перо за обида на честа 

ми. Без оглед на това, нима всеки паметен човек не знае къде 
са могли да чуят такива думи децата? Нима не знае?

ЧЕТВЪРТЪК 1 АВГУСТI та.
Синкавият мрак който като 

че ли извираше откъм Видлич 
заедно с мъглата — притисна 
делото. Весело е само в кърч. 
мата. Освен смиловчани — ок° 
ло1 масите са заседнали и мла 
дежи от Мъзгош, Моинци и 
други забърдски села. Ехти си 

песента им в нощта и пълни! 
котловината измежду Видлич 
и Козарица.

В група по-стари, разприказ 
вали се Любомир СоТнров-Доз 
от В. Одоровци.

—На, така посрещнах моите 
гости от Белград... — От заран, 
рано им викнах: ,.Хайде ками
онът дойде!” Знаете 1гращам ги 
на работа на пътя за Висок. — 
Нека виде що му значи „рекр^ 
аиия” по „нашенски”....

Остналите избухват от смях.
— Ех тия пут... не може ли 

по-рано. или по-къ)ано. но сега 
баш в работното време.

— „Политика” — пак се по
шегува Доз.

— Щом като мъглата

4.00—8.02 — Утринна програ- 
РТВ; 14,30 — Новини има на

днес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
15.00 — Предаване на българс
ки език; 15.30 — звучен бюле
тин на гораните; 15.40 — Сви 

Каунто Бе
И. поповски

✓ри скстет 
Йзия 
Зернер
ведомителен бюлетин; 16.15 —< 
Поздрави и желания на слуша
телите; 17.00—22.15 — Програ
ма на радио Белград и ЮРТВ.

на
оркестър. наи

16.00 — ОсМилер. КАКВО ЩЕ БЪДЕ ВРЕМЕТО 
ПРЕЗ АВГУСТ

лно

гат да се очакват по.свежи дни„ 
като при това са възможни и 
валежи. В почвата има още ре
зерви на влага и това дава въз 
можности за нормално развити© 
на царевицата и другите земе
делски култури. През полови
ната на август трябва да настъ. 
пи по-силно но кратко раз хладя 
ване с гърмотевици и дъждове. 
След това ще настъпи нов по- 
дълг период от слънчево и топ
ло време.

БОРИС КОЛЧИДКИ: В нача 
лото на август ще имаме топля 
дни и големи горещини. Този па 
риод ще е най-топъл през лет
ните дни. Обаче през средата на 
август може да се очакват вале 
хи, а след това топло време.

Прогнозите за времето през ю 
ли се осъществиха. .

беше
приятно за прибиране на рекол 
таза, а при това влажността на 
почвата не е критична. Новите, 
големи горещини, които владе
ят в последните юлски дни вна 
сят извесно безпокойство у хо
рата. Земеделските произволите 
ли вече се страхуват сушата да 
не продължи и през август, за_ 
щото добивът ст царевицата би 
намалял.

Прогнозите обаче, които дават 
вече известните метеоролози: О 
булен и Колчицки не дават ос
нование за безпокойство.

ПРОФЕСОР АНТЕ ОБУЛЕН: 
Още в началото на месеца мо-

ПЕТЪК 2 АВГУСТ
благоВремето4.00—8.02 — Утринна програ

ма на РТВ; 14,30 — Новини и 
днес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
15.00 — Предаване на българс
ки език; 15.30 
тка от мелодии; 16.00 — Осве 
домителен бюлетин; 16.15 ■— 
(Народни песни и хора от Сър 
бия и Босна; 16.45 — Валсове 
от Фредерик Шопен; 17.00— 
22.15 — Програма на радио Бе 
дград и ЮРТВ.

СЪБОТА 3 АВГУСТ

тин; 16.15 
, ансамбли 16.30Малка ки-

4.00—8.02 — Утринна програ
ма на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата и „Днес 
в Ниш”; 14.40 — Реклами; 15.00 
— Предаване на български е- 
зик; 15.30 — Звучен бюлетин 
на гораните; 15.40 За любител

Осве-

.сли-
за” от Видлич — утре ще вали 
лъжд — съобщи един от компа4.00—8.02 — Утринна програ

ма на РТВ; 14,30 — Новини и! 
йнес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
15.00 — Предаване на българс
ки език; 15.30 — Оперетна му 
Зика; 15.50 — Пее Арсен Де 
дич; 16.00 — Осведомителен 
бюлетин; 16.15 — 15 минути с 
[ансамбъла на Р. Атанасиевич; 
Д6.30 — Краища и хора; 17.00 
!—22.15 — Програма на Радиа 
Белград и ЮРТВ.

НЕДЕЛЯ 4 АВГУСТ

нияТа и весела продължи.

М. Андоновите на джаза; 16.00 
домителен бюлетин; 16.15 — 
Поздрави и желания на слуш“ 
.телите; 17.00—22.15 — Програ
ма на Радио Белград и ЮРТВ. НАШИЯТ ФИЛМ „НОЗДРА“ ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ В МОСКВА
! СРЕДА 7 АВГУСТ 

4.00—8.02 — Утринна програ
ма на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата и „Днес 
в Ниш; 14.50 Реклами; 15.00 — 
Предаване на български език; 
15.30 Народни песни и хора 
16.00 — Осведомителен бюле
тин; 16.15 — 15 мин. със солис 
тите и ансамблите от Любля
на; 16.30 Трибуна- 16.45— Ма 

камерен понцерт; 
17.00—22.15 — Програма на Ра 
дио Белград и радио програма 
на ЮРТВ.

На ’ Третия международен, 
филмски фестивал в Москва ю> 
'гославската кинематография 

постигна блестащи резултати, 
кзквито не постигал досега на 
нито един от международните 
филмски фестивали. Именно 
тя бе застъпена с дългометра- 
жния филм „Козара”, режи- 
■ран от младия даровит творец 
Велко Булаич и краткометраж" 
пият филм 
йгич”, които се завърнаха със

во място зае италианският фи
лм „Осем и половина” от Федй 
рико Фелини. Трите златни ме 
дали следват на равноправна а 
снова

заслужени награди — „Коза 
ра” със златен медал, като трет 
филм по художествена стойно
ст на фестивала и „Кръсто Хе- 
гедушич’’ с диплома. За отбеля 
рване е, че нито една от кино

1 5.00—7.00—Утринна програма 
На радио Белград; 7.00 — НаЧа 
ло на програмата, „Днес в 
Ниш” и емисия „Избрали сме 
за начало”; 7.30 — ,.Стоп” 7.35 
'„За утрино разположение” 8.00 
(Емисия за земеделс. произво 
'дители; 8.40 — Реклами; 9.00 — 
„Весели радио новини”; 9.30 — 
Ковбойски мелодиис 9.45 Наро 
Кни игри; 10.00

на чехословашкия Ф11
Енгем-лм „Смъртта се казва 

матографиите на участвуващи- хелм’’, „Козара” и на японския 
те 59 нации не постигна толха филм „Порочна девойка”. Трй 

те сребрени медали получи^ва завидни успехи, каквито по 
<зтигна 
фия.

На третия международен фи 
лмски фестивал в Москва пър.

лък нашата кинематогра- 1ГЪ-съветският филм „Празно 
туване”, румънският 
29” и полският „Черни крила,

„Кръсто Хегеду- „ЛупиН
Предаване .<
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