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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 

НА ПОСЕЩЕНИЕ В КИПЪР
Белград в траур

В самолетна катастрофа загинаха 

членовете на делегацията на 

съветските военни ветерани
След Каирската конференция 

и разговорите, които проведо
ха в Кайро с президента на 
ОАР Гамал Абдел Насър, пре
зидентът на СФРЮ Йосип Броз 
посети Кипърската републи— 
ка, отзовавайки се на локаната 
на президента на Кипъо архие 
пископ Макариос.

Посещението на президента 
Тито в Кипър е още по-значи
мо и затова, че това е първ Дъ
ржавен ръководител, който 
прави официално посещение в 
тази млада република.

Еднодневният престой в Ки- 
пъР бе използван за подитичес 
ки разговори между президен
тите Тито и Макариос.

В съобщението, издадено по 
повод разговорите се изтъква, 
че президентът Макариос е за
познал президента Тито със 
сегашното положение на кипъ 
рския проблем ,с развитието 
на борбата на кипърското на
селение за независимост и изво

юване правото на самоопреде
ление, за остраняване на вея 
къкъв вид вмешателство отст
рани.

Двамата президенти са обсъ
дили и в оценката за резултати 
те на Каирската конференция 
и са единодушни, че тя е круп 
но събитие в международния 
живот и че нейните 
залегнали в декларацията са я 
сен указател 
на нови и справедливи между
народни отношения върху прин 
ципите на мирното съвместно 
съществуване.

В съобщението е подчертано 
че двамата държавни ръково
дители са обсъдили взаимните 
отношения между двете 
ни и са констатирали, че се ,ра 
звнват успешно и в дух на ис- 
крено приятелство и разбирате 
лство, които свързват народи
те на Югославия и Кипър.

20 октомври — Белград
Празничното настроение на Белград,който чествува два- 

десетгодиухнината на освобождението си, е превърнат в скръЩ. 
Вчера около обед в склоновете :на планината Авала край Бел
град катастрофира съветския самолет ИЛ-18, като загубиха жи 
вота

дирал. Освен различни части 
на самолета и няколко овъгле
ни тела, на мястото на катастро 
фата е намерена само една си
ня военна куртка. Наоколо не 
е намерен никакъв багаж на пъ 
тниците. Всичко е изгоряло.

решения,
си всичките членове на делегацията на съветските вое

нни ветерани, които начело със маршала на СССР и началник 
на генералщаба на съветската апмия Берюзов идваха да присъ 
ствуват на тържествата по случай двадесетгодишиината от ос
вобождението на Белград. Никой от пътниците 
този самолет не е преживял.

за изграждането

и екипажа на
СЪБОЛЕЗНОВАНИЯТА

За нещастието първи узнаха 
политическите и военни ръко
водители, които със секретаря 
на ЦК на СКС Йован Весели
нов се намираха ’ на аерогара 
Белград, за да посрещнат най- 
тържествено съветските воини, 
участвували в белградските о- 
свободителни операции през 
1944 година.

Отначало бе съобщено, че са
молетът трябва да пристигне 
към 9,30 чара, обаче времето 
на пристигането бе предълже- 
но така че се очакваше самоле
тът да се приземи на летището 
към 11,45 
служба на летището тъкмо бе 
съобщила, че самолетът трябва 
да кацне за пет минути, кога- 

„ <го последва ново съобгцеЕгае^ 
че ИЛ-18 ненадейно е изчез
нал от радара, което означава 
ше, че нещо се е случило със 
самолета.

Наскоро бе съобщено, че от 
пристанищното здание към Ава 
ла е забелязан краткотраен пла 
мък, а след това дим. Цялата 
група за посрещане веднага се 
насочи към Авала. Оттук и бя 
ха дадени тревоги за службите 
по спасяването. На мястото на 
катастрофата в падините на 
Авала, 200 метра от Паметни
ка на незнайния воин, бе на
мерен големият съветски само
лет, разпръснат и в пламъци, а 
един от моторите му — на ас- 
фалтния път, далеч от място
то на катастрофата. Живи не 
бяха намерени. Телата на път
ниците са овъглени.

В катастрофата са загубили 
живота си 19 лица, между кои 
то: маршалът на Съветския съ 
юз Сергей Семьонович Биою- 
зов, генерал-полковникът Жда 
нов,
Шкодунович, 
тенерал-подполковник 
цов, генерал-майорът Бочаров, 
генерал-майорът Миронов и под 
полковникът Шелудко, едина
десет членове на екипажа и о- 
ще едно лице, името на което 
не е установено засега.

На мястото на катастрофата 
самолетът е изпочупил върхо
вете на дърветата на около 100 
метра. Ако се съди по счупени 
те стъбла самолетът е падал о- 
коло 300 метра, а след това е 
ударил в палнината и е експло

НА ПРЕЗИДЕНТА
стра-

ТИТО
часа. Контролната В Белград по този повод е о- 

бяБен двудневен траур. Прези
дентът на Републиката Йосип 
Вроз Тито веднага е изпратил 
съболезнователна телеграма до 
Анастас Микоян, председател 
на Върховния съвет на Съвет
ския съюз и до Леонид Бреж- 
нев, първия секретар на ЦК на 
КПСС.

В телеграмата се казва:
„Дълбоко покрусен от трагич 

ната злополука, в която загуби 
ха живота си членовете на съ
ветската делегация начело с на 
чалника на Генералщаба на съ 
ветската армия, маршала на Съ 
ветския съюз Сергей Семьоно
вич Бирюзов, изпращам Ви дру 
гарю председател от името на 
югославските народи и от свое 
лично име най,дълбоки съболе- 
зновния. Умолявам Ви на се
мействата на загиналите друга 
ри да предадете нашите искре- 
ни съболезнования.

Трагичната смърт на съветс
ките герои предизвика голяма 
скръб в сърцата на югославски 
те народи. В навечерието на 
празника по случай двадесет го 
дини от освобождението на Бел 
ргад загубиха своите животи 
хората, които начело на съвет
ските войскови части, рамо до 
рамо с югославските борци про 
ливаха своята кръв не само за 
освобождението на Белград но 
и на другите краища на наша
та страна. Югославските наро
ди винаги с благодарност ще си 
спомнят за техния принос към 
общата борба против свирепия 
фашистки враг и ще запазят 
тпаен спомен за техните свет
ли образи.

Югославия между 

двата Конгреса
Обществено-политическо устройство

През периода от 1958 до 1964 
година у нас са извършени за 
бележителни промени в обще
ствено-политическото устройст
во по посока по-нататъшна де 
мократизация и развитие на са 
моуправлението. Броят на окол 
иите и общините е намален с 
една втора. В СФРЮ през 1958 
година имаше 95 околии и 1,193 
общини, докато този брой през 
1964 година е намален 
околии и 577 общини.

Най-големи промени станаха 
през 1959 година, главно в Сър 
бия, когато бяха закрити 16 о- 
колии и 261 общини и 1962 годи 
на, когато дойде до промени във 
всички републики, освен в Чер 
на Гора. Днес в Босна и Херце 
говина има 6 околии и 106 об
щини, в Черна Гора 20 общини 
в Хърватско 9 околии и 11 об\- 
щини, в Македония 7 околии и 
61 община, в Словения 4 око
лии и 62 общини в Сърбия — 
14 околии и 277 общини.

В изграждането на обществе
но-политическата система, за
силването на самоуправление
то и социалистическата демок

рация са забележени значител 
ни промени и завидни резулта
ти в организацията и метода на 
работа на представителните те 
ла от Съюзната скупщина през 
републиканските — до общинс 
ките скуггщини, в чиято рабо 
та е включен голям брой от- 
борници и представители, избра 
ни чрез непосредствено гласопо 
даване и в скушцините на об 
щините. В общинските скупщи 
ни днес има 42,994 отборника, 
в околийските 4,486, а в Съюз 
ната скупщина са избрани 670 
представители, а в републикан 
ските скупгцини — 2,893 народ 
ни представители. От 670 пред 
ставители на Съюзната скупщи 
на 64 на сто са избрани за пръв 
път, а в общинските скупщини 
70 на сто. В сравнение с пре
дишната сесия на Съюзната 
скупщина, сегашният й състав

на тези учреждения и гражда
ни.

Членуване в полити
ческо-обществените 

организации
От Седмия конгрес до края 

на 1963 година е забележен зна 
чителен приръст

политическо-обществените 
организации. Съюзът на кому
нистите на Югославия наброя
ваше през 1958 година 830 хил 
яди души, а към края на 1963 
година — 1,019.000 членове. Со 
циалистическият съюз нарастна 
от 5,395.000 на 7,545.000; Съюзът 
на младежта на Югославия от 
един милион и 256.0000 динара 
на 1,807.000, Съюзът на синди
катите на Югославия през 1958 
година имаше 1,963.000 членове, 
а през 1963 година 2,954.000, до 
като
кръст нарасна от 1,172.000 на 
4.474.000 души.

на членовете
на генерал-подполковникътна 40

пенсионираният 
Крав-

членството на Червениязначително се различава по от 
Тяхнотоношение на жените, 

участие от 7 на сто се увеличи 
на 20 на сто. докато участието 
им като отборници в общинска 
та скупщина нарасна от 5 на 16 
на сто.

и обществено
управление

Усилията, направени на поле 
то на развитието на самоуправ 
лението в стопанските органи
зации и общественото управле 
ние в останалите области от 
1958 до 1964 година не само че 
не допринесе за численото уве 
личение на тези органи, но и 
на голямата афирмация на же
ната като непосредствен произ 
водител, която като непосред
ствен

то сътрудничество, разпределе 
нието на чистия приход и лич
ните доходи, жизненото равни 
ще и други въпроси, свързани 
с производството и организаци
ята на предприятията. Броят 
на намалените заседания в сра 
внение с предишните 
главно идва като 
броя на предприятията вследст 
вие интеграцията. Само в срав 
нение с 1962 година броят на 
предприятията поради интегра 
ция намаля за 482.

години 
намаление

производител я постави 
и като непосредствен управи
тел. Днес в предприятията, от 
30 заети нагоре, има 7,796 ра
ботнически Общественотосъвети и също тол 
кова управителни отбора свси 
чко 218.638 членове-представи
тели на трудовите 
Работническите 
през 1963 година устроиха 94,935 
заседания (през 1961 год. — 
109,320), на които главно се ра 
зискваше за производителност
та на труда, реализацията, ка
питаловложенията и реконструк 
Циите, кооперацията и делово-

управление в 
училищата, научните, култур
ни, здравни и социални учреж 
дения, след това в банките и уч 
режденията за социални осигу
ровки през изтеклите три годи 
ни получи пълен размах в сво 
ето развитие. В тях днес има 
20,757 органи на обществено уп 
равление (съвети, управителни 
отбори), в които 
202,642 работници и служители

'-У"Щ Иколективи, 
съвети само

са включени
БЕЛГРАД
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ПРОПИ И РЪКОВОДСТВОТО НА СЪВЕТСКИЯ съюзВ НИТАИ Е ВЗРИВЕНА АТОМНА БОМБА
Никита Хрушчов смененпостоянно. Взривяването на ки 

тайската атомна бомба идва в 
момент на сериозни усилия в 
разните краища на света да се 
ограничи и спре безсмислената

На 16 октомври от Пекин в 
Китайската народна република 
Се съобщено, че е взривена пър 
вата атомна 
Ве съобщено, че това е станало 
в западната област на страна
та в 15,10 часа местно време и 
че първият ядрен опит на Ки
тай е извършен успешно.

Четири години вече идват от 
Пекин смътни вести предсказ

бомба на Китай.

надпревара в ядреното въоръ
жаване. Атомният облак над 

континент обаче е Промените в ръководството 
на Съветския 
много място по вестниците на 
всички страни. В редица вест
ници бяха изтъкнати заслуги 
те на Хрушчов зарад приноса 
му към намаляване на напреже 
иието в света, 
изявления и изказвания се на 
мират и такива мисли, че смей 
яването на Хрушчов е необхо 
димост тъй като настоящите за 
дачи са над силите на бившия 
съветски ръководител.

азиятския 
могъл да бъде избегнат, ако а- 
пелът на китайските съседи бе 
приет от китайските ръководи-

правилно да се анализират пое 
тигиатите успехи, да се откри
ват слабостите, които навреме 
и до край ще се остраняват. По 
нататък се изтъква, че съветс
ката Партия в провеждане на 
своята генерална линия непри
миримо и неотклонно се е обявя 
вала и се обявява против идео 
логията и практиката ла култа 
към личността, който е чужд 
иа маркс-ленинизма и на социа 
листическото устройство в стра 
пата.

На 14 октомври в Москва се 
е състоял пленум иа Централ
ния комитет на КПСС, на кой
то е било прието искането 
Никита Сергеевич Хрушчов да 
бъде освободен от длъжности- 

първи секретар иа ЦК 
КПСС, член на президиума на 
Ц ККПСС и председател па Ми 
питеерския съвет иа Съветския 
съюз зарад преклонна възраст 
и влошено здравословно състо
яние.

Пленум ьт е избрал за първи 
секретар на ЦК КПСС Леонид 
Пдич Брежиев.

съюз намериха

тели. Каирската конференция на
ил *

те си обаче в някои

ЧЕСТИТКА НА ДРУГАРЯ 

ТИТО ДО ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ
На 15 октомври Президиумът 

па Върховния съвет на Съестс 
кил съюз е приел молбата на 
Никита Сергеевич Хрушчов да 
бъде освободен от длъжността 

иа Министерския ,,От името на Централния ко 
митет на СЮК и от мое име 
лично Ви честитя по случай из 
бирането ви за първи секретар 
на Централния комитет на Ко
мунистическата партия на Съ
ветския съюз, като Съм уверен 
че приятелските и дружески о 
тношения и сътрудничеството 
между нашите партии и стра
ни ще продължат да се разви
ват във взаимен интерес, в пол 
за на по-нататъшното укрепва
не на социализма, градивното 
сътрудничество между народи
те и опазването на световния 
МиР”-

Генералният секретар на Съто 
за иа югославските комунисти 
Йоспп Броз Тнто е изпратил До 
първия секретар иа ЦК на КП 
СС Леонид Брежиев следната 
телеграма:

председател 
съвет на Съветския съюз зарад
преклонна възраст и влошено 
здравословно състояние.

Президиумът на Върховния 
съвет назначи за председател 

съвет на СССР (на министерския 
Алексей Николаевич Косигин,

Предложени наказания 
за някои членове на 

Съюза на комунистите

като го освободи от дължността 
председа-първи заместник 

тел на Министерския съвет на
СССР.

Вестта за промените в ръко 
водството на Партията и Вър
ховния съвет на Съветския съ
юз и за освобождаването на 
Н. С. Хрушчов 
функции намери широк отзвук 
в целия свят. Уводникът на мс 
сковска „Правда” от 18 октом
ври т. г. и изявленията на съ
ветските ръководители 
говорят, че политическият курс 
на Съветския

На събранието на актива на 
Съюза на комунистите в орга
ните на управлението в Общин 
ската скупщина в Димитров
град между другото е обсъде
но и отношението между слу
жещите на работно място и

Ока-

от ръководни
I

Презмдентът Тнто 

отличи загиналите 
съветски военни 

ветерани

към граждените-страни. 
за се, че е имало случаи чле
нове на Съюза на комунистите 
да се бият през работното вре
ме, поради което 
предложил на първичните о?-

пебосвода?Кога тези гъби ще изчезнат от
обаче

на необвързаните страни в дек 
ларацията си бе изготвила я- 
сен апел към Китай и към дру 
ги страни, които не притежават 
атомно оръжие, да се откажат 
от тази безумна програма защо 
то всяка следваща крачка във 
военноядрената надпревара не 
избежно ще въвлече света в 
катастрофа. Този апел от Кай
ро бе подкрепен особено от ази 
атските страни, хеоито знаят це 
ната на мира и на които той е 
жизнено необходим.

Може би достатъчно ясна ха 
оактеристика на тази подкрепа 
е изявлението на индийския 
премиер Шастри, който наре
че вестта за китайската атомна 
експлозия „шок и опасност за ' 
опазването на мира”.

зания и систематични заплахи 
с китайската атомна бомба, ко 
ято ще бъде взривена. Понастоя 
щем, много неща са замъглени 
и със самата експлозия и с оно 
ва с което е предназначена. Не 
я знаем и самата сила на бом
бата, и времето което е необхо 
димо на Китай от този пръв о- 
пит до конкретната атомна во
енна промишленост. Все пак 
въпросът не е до техническа
та но повече до психологичес
ката и политическата 
на ядрената стратегия на запла 
хи, си която китайските ръко
водители демонстрират още 1960 
година. От как Пекин се обя
ви против Московския договор 
за забрана на ядрените опити 
тази стратегия б(г подхранвана

съюз си остава активът е
същият и че новото ръководст 
во ще съблюдава генералната 
линия, която Партията е разра 
ботила на своите XX, XXI и 
ХХП конгреси. В същия увод 
ник се подчертава, че единстве 
но правилният път както за раз

ганизации, в които членуват, 
да бъдат наказани, а освен 
това техния случай да се про
следи от ръководството в учреж

Президентът на Републиката 
Йосип Броз Тнто отличи с Ор- 

Народен герой Сергей Бур- 
Съветския

ден
юзов, маршал на

С орден на военно зна-дението.
На друг служител е предло

жено партийно наказание по
ради неправилно отношение 
към подчинените служители. 
Също така за дисциплинарно 
престъпление са предложени за 
наказание и двама касиери.

съюз.
ме е отличен генерал-полковник 

Жданов Високиглеждане на общественото раз
витие ,така и за утвърждаване 

политика на
Владимир 
югославски военни отличния 
са присъдени и на останалите 
чланове на съветската военна

страна
на практическата 
пртията и на нейното ръковод
ство е обезпечаването на колек

делегация, които катастрофира
ха със самолета 
октомври на Авала.

тивно ръководене, защото само 
като се опират на тези принци 

се казва в „Правда”, могат
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.чата и Устава на Съюза, после 
доват^г.но се бори за тяхното 
осъществяване..

ПО ПОВОД РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПРОЕКТОУСТАВА НА СЮКЕдна „от празнините" в пред 
ложепия текст на Проектоуста
ва на СЮК заслужава внима
ние и за „нея” оживено се раз
исква, и в организациите и е 
ръководствата иа Съюза на ко 
мунистите. Именно в Проекто- 

е изоставено условието,

ЧЛЕНУВАНЕТО В СЮК НЕ 

ДОПУСКА НИКАКВО 

РЕЛИГИОЗНО ВЯРВАНЕ

А сне бе види.ч какао е за
писано в Програмата на СЮК 

въпрос. На страницаIпо тоя
393 (издание на „Култура" от 
1958 година) в последната гла
ва па Програмата, под загла-у става

■според което членуването в Съ 
юза на комунистите е иесъвме 

изповедането на рели- 
В Устава, приет на УП 

СЮК (I глава, 1. то

„Идейна борба па конунисвае
тите против религиозни и дру-тановленията па Устава. В това 

отношение в Проектоустава се 
казва:

за изменение и допълнение иа 
Проектоустава на СЮК.

Именно в образложението си 
за това становище Комисията 
казва, че е изоставила условие 
то „ членуването в Съюза на ко 
мунистите е несъвместимо с ве 
роизповедапието” като гемала 
предвид, че това условие е съв 
сем ясно подчертано в Програ 
мата на СЮК и цялото съдър
жание на Устава, „а практика 
та в организацията на Съюза 
на комунистите е такава, че пя 
ма нужда това да се подчерта 
ва и в Устава”.

И от това становище трябва 
да се пристъпва към един пар
тиен дскумент — да се гледа 
цялото негово съдържание и 
което е най-важно, да не заб
равяме он, 'ва, което е записано 
в пашата Програма, 

ней-много ни задължават

■стимо с 
гията

празници, погребения в призни
съствието на свещеник и т. и. ги заблуди и предрасъдъци” ме 

жду другото се казва и следно-конгрес на
чка) се казва: „Членуването 
■Съюза е несъвместимо със схва 

постъпки, чужди на

Някои дори се питат дали то 
ва не е „отстъпване" на Съюза 
пред тези назадничави схваща 
ния и, което е най-лошо, да са 
създаде атмосфера, че 
комунисти още повече да се са 
мозабравят? Или пък „на зад
ната врата” влизат по-малко в 
Съюза и онези, които още, не 
са, както обикновено се казва, 
разчистили с религията?

За някои може би тези въпро 
Ьи са неуместни. Обаче много 
от тях наистина ни водят към 
сериозни разсъждения и поло
жително е ако всяко, предложе 
но или изпуснато слово на Про 
ектоустава, така внимателно се 
■обсъжда.

На поставените въпроси е да 
ла къси отговори и Комисията

в та.
„Програмата на СЮК е осно

ва на обществено-политическа
та дейност и идейната борба 
•па всеки член”. „В Съюза па 
^комунистите се прие на 
гражданин па СФРЮ, 
със своята съзнателност, поли 
тпческа дейност, морални каче 
ства и лични особености е спе- 
*'елил обществено доверие

„Марксизмът, като мироглед 
и идейна основа в практичната

е не-
щапия и 
социализма, 
-поведанието”.

както и с вероиз- дейност на комунистите,
каквито и да било

някои
съвместим с 
религиозни убеждения. Затова 

в Съюза- на югос-

опзи
койтоМнозина си поставят въпрос 

дали е било нужно и защо е из 
условие в предло

членуването 
лаескит е 
\никакво религиозно вярване .

комунисти не допускапуснато това 
жения текст. Други пък катего 

искат в предложениярически
■та си, които отправят в пресата 
и до Комисията па ЦК на СЮК 

да се задържи и

и по
лптически авторитет... и е го
тов в обществената практика и 
живота да се бори за осъщестя 
ване постановленията и стано
вищата на Праграмата, поста
новленията на Устава и полити

Значи, ако според постановле
нията на Устава сме длъжни в 
обществената практика и живо 
уа да си борг-.м за осъществява 
не постановленията на Програ 
мата, а това наистина сме длъ 
жн I ,тогава няма място за боя
зън и съмнения, че Съюзът па 
комунистите сега „отстъпва’ 
пред различни религиозни заб- 

те е оня, който зачита Програ луди и предрасъдъци.

■това условие 
занапред. Според тях и между 
членовете на Съюза има таки 
ва, които са склонни към мис
тицизъм и различни религиоз- 

обреди: служби, рамазански
ката на Съюза на югославски 
те комунисти”, 
член първи ясно 
„Член на {•Съюза на комунисти

По-нататък в 
се казва:

ни
■пост, венчаване в черква, кръ
щенето, празнуване на религио

Затова 
пое-



■ГАТСТВО

г

МЕЖДУОБЩИНСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Завършиха изборите в по- 

дружниците на ССРН във 

Власино-округлишка 

общинаС Конституцията на СФРю, 
член 103 се дава широка 
дюжност т. 
обшнте положения 
рамки на
сътрудничество. Обаче 
ституциошште принципи, които 
ясно определят нуждите и фор 
мите на междуобщинското с-ь- 
трудничество до оживотворява
нето и конкретизирането му__
а то иначе е резултат на об- 
ществено-11кономическите отно- 
шення, разпределението на тру 
да и характера на обираната 
като отворена обществено-поли 
тическа общност, трябва да 
се преодолеят пречки, които 
спъват това сътрудничество и 
да се изнамери общ интерес за 
сътрудничество.

Само свързването на, общини 
те в разрешаването на общите 
проблеми, които са от общ ин
терес може да бъде успешно 
ако това свързване е израз на 
конкретните условия и нужди 
на въпросните общини. Тези 
неща трябва да бъдат и крите 
рай в рамките на междуобщ
инското сътрудничество.

Ако междуобщинското 
рудннчество се схване 
съществена обществена нужда 
от становището за превъзмог
ване на относително тесните 
рамки и ограничени възмож
ности на всяка отделна община 
в разрешаването на отделни 
проблеми и ускорението натем 
иа на общото развитие тогава 
по-леко ще се преодоляват и 
евентуални тенденции на зат
варянето в локализъм и ^Гар- 
тикуларизъм.

Трябва да се изтъкне, че за 
по-нататъшното развитие на- 
междуобщинското сътрудниче
ство съществуват реални усло- 

-■ -ожности 
записано и в общинските ста
тути, което потвърждават и о- 
същесЕените конкретни форми 
на сътрудничество.

Общините Босански и Славон 
ски брод съвместно ще пред
приемат мерки за регулирането 
на коритото на река Сава, ор
ганизирането на съобщенията 
между двете общини, ще усъ- 
гласуват градоустройствени пла 
нове, заедно ще /развиват учи
лища от втора степен, разде- 
шават въпроси по здравна за
щита, организират комунални 
стужби, ещортни обекти и пр.

Междуобщинско сътрудниче
ство е предвидено и в статути
те на трудовите организации, в 
областта на стопанството, об
ществените служби и др. Пред

вижда се и сдружаване 
средствата за нзп-ьлненисто на 
разни задачи и мероприятия 
като: построяване и модерннзи 
ране на Пятища, далекопрово
ди, построяване на обекти за

на Ан. учреждения за защита на 
културно-историческите памет
ници и тн.

За по-нататъшното
на .междуобщинското съ- 

тоуднпчество общините трябва
шншитж > - ? • у >

въз-
е. се увърдиха 

и основни 
междуобщщ/ското

Минатата седмица във всички 
подружници на ССРН приклю
чиха изборите за нови ръковод 
ства. От общо 22 подружници 
изборите не бяха проведени в 
предвидения срок в 13, защото 
както се изтъкна на пленума на 
Общинския отбор на ССРН, иа 
събранията не гпрнсъствувалн 
мнозина членове на ССРН, гда 
вно печалбари, а и зарад при
родните бедствия, и по тези 
причини от общо 6.103 членове 
па ССРН на избирателните съ 
брания са присъствували само 
1211 души.

Пленумът на Общинския от
бор на СС РН разгледа всички 
отчетни доклади, изнесени на 
избирателните събрания и кон 
статира, че докладите иа под- 
ружипците от Власина — Рид, 
Власииа — Стойковичева и Ко 
луница са непълни и под ра
внището на останалите. Отчет
ните доклади предимно обхващ 
ат въпроси от организационно 
естество, за членството, кому
нални въпроси, културно-забав 
ния живот, просветата, здраве 
опазването, подобряване на се 
лекото стопанство, работата на 
земеделските кооперации и ра 
ботата на органите на Общин 
ската скупщина итн.

В разискванията са участву
вали 108 лица и са изтъкнати 
въпроси за електрификацията 
на селата, комуналното строи 
телство, използването на мест
ното самооблагане, за сътруд
ничеството със земеделските коо 
перации и пр. Всички изтъкна 
ти проблеми по време на рази 
скванията ще бъдат представе
ни на висшите форуми на 
ССРН, които след като заемат 
определено становище по тях, 
ще осведомят венчки подруж- 
шщи-

Макар, че положението с чле 
нсютя внос във Власина—Окру 
глишката община е най-добро 
в Аесковашка околия, анали 
зът и сравнението с миналата 
година показва, че този въпрос 
все още не е напълно разреше 
но. Докато през миналата го
дина от членски внос са събра
ни 736,650 диа.ра, до октомври 
т. г. са събрани 491.100 динара. 
При това като обективна при
чина трябва да се изтъкне от
съствието на много членове на 
ССРН, които се намират на пе 
чалба извън територията на 
общината.

След като разгледа резулта
тите от изборите Пленумът на 
ССРН да се проведат от 18 ок
томври до 4 ноември т Г. Във 
връзка с това са възложени и 
конкретни задачи за изготвяне

разширяванеот кон

на отчетните доклади.
Д. Йотов

Само с взаимни усилия може да се прокара път из долината
на Ерма...
предварително да проучат ус
ловията и нуждите, а след 
това, въз основа на документи 
рани анализи, да донесат за
ключения за установяването 
на сътрудничество, което да 
бъде от взаимна полза.

За развитието на междуов/ 
щинското сътрудничество 1це 
допринесе и акцията, която 
подготвя комисия при Органи-
зационпо-иолитическото 
на Съюзната скупщина по Въ
проси за междуобщинското съ
трудничество и комисия на 
Постоянната конференция на 
градовете. Анкетиране по този 
въпрос ще се проведе до края 
октомври в определен брой 
общини, които имат специфич
ни проблеми и- нужда от меж
ду общинско сътрудничество.

Строи се далекопро
вод в Клисурарекреания лр; основаване на 

общи органи на управление и 
служби: инспекционни служби, 
служби за правна помощ, ста
тистически служби, просветно- 
педагогически и други. Според 
принципите за междуобщинско 
сътрудничество, две или пове
че комуни, могат заедно да ос
новават общи заводи за заема
не на работна пъка, учрежде
ния за социално- здравни гри
жи „ пр.

Междуобщинското сътрудни
чество предвижда и в статутите 
и обща кредитна политика, ед
накви разпоредби по въпроса 
за цените и други.

Най-чест вид междуобщинско 
сътрудничество, който досега е 
осъществен е основаването и 
и влагане на средства в общи 
предприятия и локалните съоб
щения (Светозарево и Чупоия; 
Славонски брод, Тузла. Бано- 
внчки, Лукавац, Живинице). 
Покрай това се основават и 
общи комунални учреждения 
(Босанска и Хърватска Костай 
иица), върши се съвместна е- 
лектрификация на села (кам- 
ник и Домжале) и тн.

В областта на обществените 
служби — на полето на меж
ду общинското сътрудничество 
вече съществуват: общи заво
ди за социални осигуровки, ко 
мунални банки, заводи за зае
мане на работници, здравни и 
просветно-педагогически заво-

сът-
като

Населението от КЛпсура и 
околните села предължава ак
цията за изгражнане на далеко 
провода от Клисура до югоеда- 
вскотоЦбългарската 
През юли бе завършен първия 
етап
чева до Клисура на дължина 
от 6 километра. Остават още 6 
километра до село Стрезимц- 
ровци.

За изграждането на далеко
провода Югославската народна 
армия е отпуснала 5 милиона 
динара, 1 милион управата на 
водоцентралата),, а останалите 
средства ще бъдат Събрани чрез 
местно самооблагане, добровод 
на работа и доброволни вло
гове.

граница.

от Власина Стойкови-

вече

което е

Из дейността на младите горанн в Босилеградско

НАИ-АКТИВНИ СА БРИГАДИТЕ В БИСТЪР
Започнаха акциите по залеся 

ване на гораните в Босилеград 
ско През този месец бригади
те на младите горанн при СЮМ 
и по училищата извършиха по- 
готвителните работи а през но 
ември ще се засаждат борови 
и акциеви фиданки. .

Акциите по залесяване са в 
пъден разгар в Горна Дисина, 
Бистър, Зли дол, Бранковцн, Ре 
сей, Млекоминци, Църиощица, 
Горна Любата, а в скоро време 
ще започнат и в останалите се 
ла на територията на комуна-

азъм изпълняват тази благород 
на задача. Само основното учи 
рище в БистъР проведе някол-

Освен училищните и младеж
в ак-ки бригади на гораните 

шгате вземат участие и члено-

Започнаха изборните конференции в орга
низациите на ССРН в Димитровградско

От 19 октомври тази година 
започнаха изборните събрания 
в подружниците и местните ор 
ганизации на Социалистичес
кия съяз в Димитровградско.

Първите избори вече се про
ведоха в I и II район в Димит
ровград, в Радейна и Петър- 
лаш.

Утре, в петък, са насрочени 
изборни събралия иа територи 
ята на местната организация в 
Каменица и това едновременно 
във всички подружници: Каме 
иица, Сенокос, Брайковци, Иза 
товци, Болевдол и Вълковия.

До края па октомври, според 
плана на Общинския отбор на

ИМА РАБОТА И ЗА НЕЯ

Социалистическия съюз ще се 
проведат изборни събрания и 
на териториите иа местните ор 
ганизации в Поганово, Желю- 
ша, Долна Невля и Трънско О- 
доровци.

та.
До сега проведените акции 

по залесяваме с пълен успех. 
Младите горанн с голям ептуси

ПродължаЬаш изборише Ь ССРН 

Ь Босиле/радско*

И най-младите залесяватСоциалистическия съюз в Боен 
лс/радско. ,

Досега те завършиха в 35 ор 
ганизации ,а наскоро щс бъдат 
приключени и в останалите 7.

Настоящите избори в подру- 
жиицнте и местните организа
ции на Социалистическия съюз 
в Босилеградско минават с не 
бивал успех. На тези събрания 
обстойно се размеква по всич
ки въпреи, които са от инте
рес за по-иататъшното подобре 
ние на селскостопанското про
изводство в комуната й друга 
въпроси на деня. Освен избира 
нето на нови ръководства иа кон 
ферепцпите се изнасят и док
лади за по-нататъшната работа 
иа членовете на тази най-масо 
во обществепо-полнтпчепска ор 
ганизация у нас.

Продължават изборите па пр 
ви ръководства в подружници- 
те и местните организации на

ко успешни акции. Гораните от вете на Социалистическия съ- 
Бистър подготвиха за залесява 
пе площ от 5 хектари. Между от 
тделни групи млади горанн ета 

ще бъле

юз.
Очаква се тазгодишният план 

по залесяване да бъде изпъл-
В. Велинов

ва надпревара коя 
най-добра. неи.

Власина - Округлица 5ез 

и библиотека
читалище

В рамките иа Месеца на кни 
гата във Власиио—Округлшнка 
община по инициатива на Об
щинския отбор на ССРН е об
разувана комисия от три чле
на; 'която има ва Палача да 
изпита възможностите за обра
зуване на централна библиоте
ка и читалище в във Вл. Ок- 
руглица.

Формираната комисия трябва 
да разгледа, също й въпроса 
за осигуряване на подходяще 
помещение за читалище и би

блиотека. Понастоящем теле
визионният апарат на Общин
ския комитет се намира в бю
фета на гостиличарското пред
приятие „Власинско езеро”, 
който е съвсем неподходящ за 
тези целн. Земеделската коо
перация разполага с киноопа- 
ратура, която е консервирана 
и не се използва. И нейното 
използване е свързано с по
строяването па нова или адап
тиране иа някоя стара сграда.Ако не може да помага в полето, ще „пази" ракията В. В. А-
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Неуспешна кооиерация с чужбина

еСмбеищ
■ ХРОНИКА!" НА „ЦИЛЕ“ МУ „СЪДИ“ 

МИТНИЦАТА
ш.

т
ттщрттшшттткж 

шШт

АНОМАЛИИ ПРИ СЛУЖИТЕЛИТЕ 3.000 брави с коментар: „Когато 
пс умеете да изнасяте -работна 
ръка, по само материал, тогава 

щс вграждаме бравите"...

предприятиедимнтровградско 
да развива производствена коо
перация с фабрики от чужбина,

В спогодбата между запаятчи 
йското предприятие „Цилс” в 
Димитровград 
фирма за производство па му
зикални автомати е предвидено 
димитровградското

да й достави 4.000 кутии, а 
германската фирма безплатно

германскаи пие
Но, фирмата търси ла й се в 
КОЙТО и ла било вид компенси
ра вграждането на капаци на 
всеки „кабинет" от шпер-илочи.

а от друга се избягва нуждатаДанъкът е данък. Задължение, което не застарява, дори 
и когато го дължат бирниците. Ако в данъчните книги не бе
ше намерено, че' тъкмо те имат неплатени данъци, тази бележ
ка ,нямаше да е нужна. Така, считаме за правилно да преда- 
дем онова, което пише в данъчните книжа.

Причина повече — към данъкоплатците ,които не внасят 
пари се прилагат и принудителни мерки. Защо тогава данъч
ните, които не са редовни данъкоплатци да не представим 
пред читателите, та когато данъчният дойде да събира, данъка, 
да то питат, дали той е платил, па тогава да отварят кесията си.

Аз например на такъв бирник не бих дал нищо. Вих ис
кал друг, който е изпълнил своите обществени задължения. 
На, това не е съвет, а само мнение, което и за самия автор но 
е обезателно. Защото когато и такъв данъчен дойде е по- 
добре е и нему да се заплати, отколкото, след това да се пла
ща и лихва отгоре. Какво да се прави, данъкът с задължение 
към държавата, а не към бирника, каквъто и да е той.

Но да обърнем страниците ма данъчната книга и да про-

от девизни средства за внасяне 
па нужните за производство 
артикули, защото те пе се па-

1(,оедпрпя-
тне

четем-
Когато всичко се сумира, излиза, че служителите в Об

щинската скупщина дължат 93,801 динара данък. Забележих- 
ме сумата, да видим за какви съОираеми се касае. От преди 
няколко години шефът на данъчното счетоводство Любомир 
Милев дължи 34.139 динара, данъчният счетоводител, който 
понякога и събира иеиздлъжените суми Тодор Манов — 12,204> 
заавждащият - стопанския отдел, Велчо Николов — 10,426, за
веждащият гражданското състояние Рангел Каменов — 16,785, 
разсмяният Васил Савов — 12,947, а за съдебни такси служи
телят в данъчното управление Фердинанд Андонов 2.100 дина
ра и счетоводителят Евстати Глигоров — 4.200 динара.

Казват, че служителите от данъчното управление полу
чават и награди за навременно събиране на данъка. Мисля, че 
при другите служби такива възнаграждения няма.

Въпреки че става дума за стари данъци, завеждащ да
нъчната служба е написал решение и на своя шеф...

И хайде сега кажете, че няма аномалии при служители-

внасят от Африка. 
Ако „Циле" извърши и тази 

лштницата ще му 
Още някой динар 

джоба. Това нещо създаде из
вестна конфузия в отношени
ята между партнерите. Герман
ската фирма иска „Циле" да 
намали цените на някои опе
рациите „на кабинетите” Пред 
приятието можа само' да отго
вори, че не може да дава ни
какви компензапин, защото це
ните вече са регистрирани-

Отговорните хора в предпри
ятието считат, че .митницата не 
е имала право да напдаща мито 
на изнесените стоки, защото 
фирмата е давала въпросните 
произведения 
че лштницата спъва развитието 
на кооперацията с тази герман 
ска фирма.

Затова в предприятие „Циле" 
са на мнение целокупната до
кументация да изпратят до 
комитета за обществен надзор 
в Съюзния изп-ьлнителен съвет 
понеже на оплакванията в дру
гите институции в СИВ не е 
дадено никакво конструктивно 
решение.

С това приказката не е завър 
шена. Германската фирма още 
не е открила акредитив за 
33.000 немски марки за вече 
доставени стоки понеже „Юго- 
тон” още не е приел музикални 
автомати до тази стойност.

В предприятието не виждат 
оправдание за обмитване на

КОШОПредприятие „Циле”ще достави на „Циле” железни 
стави за кутиите и „музикал
ните кабинети”,

Такъв аранжман за „Циле” с 
от двукратна полза. От една 
страна лава възможност това

операция 
вземемнрат в нашата страна.

И като че ли всичко започна 
добре.

Обаче голямо разочарование 
за предприятието стана когато 
митница за 4.000 доставени ку
тии наложи иск да се заплатят 
4.000,000 динара мито. За едно 
предприятие, което се бори с 
материални трудности това са 
значителни средства. Спсред 
онова, което казват в предпри
ятието, митницата има право 
в конкретния случай да напла- 
ти мито ако стойността на за
вършената работа на герман
ското предприятие надминава 
10 на сто от съвокупната цена 
на договореното производство 
за износ.

Митницата не счита договора 
и износния лист като достатъ
чно доказателство, че и око
вите и бравите са внесени без 
платно н че в Димитровград 
не са претърпяли никаква до
работка, нито фактите, че вне 
сената стока въобще не е по
качила договорената цена. Мит 
ницата е правила сметка като 
че ли и бравите са внесени за 
девизи и е наплатила мито.

С това на „Циле” са ,,полк-ь' 
сени” ръкавите, а от фондовете 
излетяха 4.000.000 динара като 
на ше^а и тук вече не се осмел
яват да правят подобни аран- 
жманн със същата фирма на 
по-големи количества кутии. 
Възникнали са и някои трудно 
стн около уреждането на от
ношенията с германската фир
ма. Тя е приела сама да вгради

,1 изте.

Власинско езеро през шози сезон

И ТАЗИ ЕСЕН БЕЗ ПРОЧУТАТА 

ВЛАСИНСКА ПЪСТЪРВА
Тазгодишният сезон почивна- рибни резервати в страната, 

та станция на Власинско езеро със своите примитивни сред- 
завтьрши с оборот от 12 милио- ства за риболов и с малкия

почивната станция. Макар, че 
изкупната цена на пъстървата 
е много висока — 900 динара 
килограм тя е най-търсеният 
артикул. Зарад, нея идват гости 
от Белград, Суботица и други 
градове на страната, но за съ
жаление често са принудени 
да се завърнат без да опитат 
тези специалитет на Власинско 
езеро.

За идващия сезон Тютюно- 
вата индустрия от Враня веро
ятно ще пристъпи към прего
вори с Белградското рибовъдно 
стопанство за навременна и Ре 
довна доставка на риба. В план 
е също така и построяването 
на спортни терени 
за волейбел и баскетбол, как- 
то и образуване на собствена 
библиотека с около 3.000 книги. 
В б-ьдешнте планове на Тютю
невата индустрия е използва
нето на благоприятните въз
можности за .зимни спортове 
на езерото и в околността му.

безплатно, и
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Щ Жррщ тези стокц и очакват решение- 

то на комитета за обществен: 
надзор в СИВ, като се надяват, 
че той ще им даде възможност 
да продължат кооперацията с 
чужбина.

Изглед от Власина
брой риболовци не можа ла 
задоволи растящите нужди на

на динара и за първи п-ьт из
ползва капацитетите с 80%. 
Обаче тези данни са относител"

А. Й. м. В.
ни, зашото новият домакин — 
Тютюневата индустрия от Вра
ня превзе обектите ПО-АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА НА РЕЗОЛЮЦИ

ЯТА ЗА ОСНОВНИТЕ ДИРЕКТИВИ НА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ
хотел,

депанданс и 8 къмпинга през 
май т. г.

Въпреки високите цени на 
пансиона (1.500 динара в хотел 
и 1.300 динара в къмпинзите) е 
имало общо 15.000 пощувания, 
между които около 300 чужден
ци от Западна Германия, Ита
лия, Франция и други западно
европейски страни.

Нуждата от прочутата вла- 
синска пъстърва и тази година 
не можа да бъде задоволена. 
Рибовъдното стопанство от Бел 
град, което притежава всички

В началото на месец голи Съ 
юзното изпълнително вече прие 
и обнародва предварителен 
проект на резолюция за основ 
ни директиви за изготвянето 
на седемгодишния обществен 
план на Югославия Обаче на
стоящият ход на стопанството 
а особено верижната реакция 
с цените, както и други раздви 
жвания на пазара изтласкаха 
заедно с годишните почивки в 
заден план и този твърде зна
чителен обществено-икономиче 
ски документ. Поради това за 
тихна живото, всестранно и 
конкретно обществено разиск
ване върху него макар че с об 
народваието й печата това бе
ше и главна цел.

Неотдавна бе обнгронвано е 
дно друго съобщение във връз 
ка с нея- С него разисквания
та се ограничават до 20 октом 
ври, докато всички организа
ции и учреждения, отделни ли 
ца и сдружения своите забеле 
жки не представяват на специ

алио формирана комисия в 
скупщината. Това ограничава
не на времето за обществено 
разискване е отражение на пре 
ктичните нужди в определен 
срок от време' да се съберат, 
систематизират и разучат вси 
чки предложения и забележки 
по отношение обнародвания те 
кст на така значителната об
ществено-икономическа резолю 
пия-

И тъкмо това ограничаване 
на обществената дискусия, ко 
ето трябва да даде възмож
ност за навременно донасяне 
на седемгодишния план на об- 
мперативно се налага на пред 
ставителните органи ,така и 
Цялата обществено-политичес
ка общност, отделни стопански 
камари, околии и общини, дру 
жества на икономисти, друже
ства на инженери и техници, 
нспосдедствени производители 
и друга.

До сега имаше известни ра
зисквания по някои основни 
проблеми на тази резолюция 
но нито те бяха достатъчно 
всестрани, нито пък особено 
забележителни, с изключение 
на ония, които се водеха в от
делни отбори на Съюзната и 
републикански скупщини. Не 
трябва отделно 
от какво значение би била по- 
голямата активност на синди 
ката в организирането на об
ществено разискване.

Днес съвсем
да се каже, че седемгодишни
ят план на обществено разви
тие на Югославия ще бъде до 
несен до края на годината и 
че проектът на тази резолто- 
Дия, заедно с резолюциите на 
скупщините за по-нататъшното 
дазвитие на стопанската систе 
ма, за по-нататъшното 
на селското стопанство, 
но-изследователната служба ка 

редица подобни докумен 
ти на скупщината представля

ва фактически ядрото 
годишния план, неговата стопа 
нека

на седем

политика, на които липсва
само планска квалифиация на 
основите пропорции на стопан
ско и обществено развитие.

Тъкмо това още повече задъ 
лжава всички представителни 
органи от общината до федера 
циятада изтъкваме и всички останали обще 
ственодтолитически институ
ции да заемат по-активно отно 
шение към проекта на резолю 
цията. Оттам и необходимос
тта за нийщтте постановления 
решения и предложения да се 
развива творческо и обемно 
публично разискване както по 
трудовите колективи, така и в 
рамките на общинските скуп- 
щини, отделно във Вечето на 
производителите на събрания
та на Социалистическия Сък>з, 
пв кооперативните съвети и.пр. 
- Трудно може да 
загубеното в това 
Но все пак

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ 
НА УЧЕНИЦИТЕ сигурно може

Тези дни Здравният дом в Бо 
лекарскисилеград извърши 

прегледи на учениците във вси 
чки основни училища в кому- 

с който са обхванатината,
3,260 ученика от 7 до 15-годиш- 
на възраст.

За отбелязване е, че 
първи систематически лекарски 
контрол иа учениците от осво
бождението Ао днес.

разви
науч се навакса 

отношение, 
остава достатъчно 

време има и начини доста за 
интензивни разисквания.

това е

кто и
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Босилеград

ЗА ВСИЧКО СА ВИНОВНИ ТУРЦИТЕ44 80 МИЛИОНА ДИНАРА 

ЗА ТЮТЮНПътнико! Ако си гладен и ако 
във Власина Ок- 

подгбтви се за още 112 
път. И едното и

ръка. Всяка година 5.000 
души напускат тази община и 
отиват на печалба. Всеки уче
ник, завършил основно образо 
вание, ако не продължава обу 
чението, взема мистрията и за
минава по големите строежи в 
страната. Тук остават

на -и>г висви внеаЛеВбдо а оазУчн 
лимарска кооперация с 12 за
ети жени, на друго място не 
успяхме да го развием.

Но, в тая непрестанна борба 
със сиромашията — продължи 
той тъжната изповед на осем- 
надесетхнлядното население от 
тази община — пс»-тежко от 
всичко ни е, когато не можем 
да задържим и онова, което 
имаме. Само преди няколко 
месеца принудително ликвиди
рахме единственото строително 
Пиедприятне, което според не
пълни данни има 28 милиона 
динара загуби. Малко преди 

т. например това и гостилппчарското пред-
дядо Исак от Кострошевци, прнятие „Власинско езеро” за-

ггги-на не може да осигури. 
Очаквахме помощ от други, 
но ...

Сега е на дневен ред още 
един проблем. Какви усилия 
само положихме да стабилизи
раме положението за здраве
опазването на населението и 
ето сега лекарят, от здравния 
дом иска да пи напусне. А тази 
община на времето върна не
говата стипендия, която е по
лучавал от Гажд1ш хан, за да 
го задържи. Върнахме 900.000 
динара стипендия за него, да
дохме му 130.000 динара запла
та и сега иска да ни напусне. 
Защо? Това никой не знае. И 
ако той си отиде ние трудно 
ще намерим лекар. Имаме вече 
добър опит с привличането на 
кадри. Преди няколко годиш! 
бяхме разписали конкурс за 
приемане на служещи в Общин 
ската скупщина. Дойдоха хора 
от Сараево, Титроград и други 
градове, но когато видяха къде 
са дошли, ни напуснала същия 
ден и вече не се върнаха.

Трудност и проблелш в изо
билие. Но този община не поз- 

оплаквания. Може би тук, 
повече и по-добре отколкото 
другаде, е намерен общ език 
между ръководителите и граж
даните. На тези здрави плашш 
ии не трябват много обяснения 
и политизиране — ако има има, 

мистрията в 
ръка и здравей равна Войво- 
дино, 
вения...

замъркнеш 
руглида 
километра
.ругото ще намериш в хотела 
на Власинско езеро. В центъра 
на общината освен две кафе
нета, общинска сграда, здравен 
ДОМ,' основно учелище и десе
тина
ше търсиш още нещо. Тогава 
знай, че си пристигнал в най- 
чудната община, както я на
рече един журналист от „Поли 
тика".

На едни километър от Ок- 
руглица е „Промая” — кръсто 
пътят за Клисура, Църна Тра- 

Власинско езе.ро, Босиле-

В Босилеградско тютюнът се 
оглежда от преди две-три го
дини. Малко се вярваше, че 
тази индустриална култура мо
же да значи „нещо” и в семей 
шгте бюджети на босилеград- 
чани.

старци
социални случаи, на които 

селското стопанство е второсте 
пенно занаятие. Чакат 
когато синовете и внуците ще 
им дадат по някоя пара да 
заплатят данъка. А имаме и

частни къщи напразно Миналогодишната беритба от 
хвърли
„зеленото злато", което наи- 
стина не е за подценяване. И- 
менно, миналата година 213

които

първи, тези схващания за

тютюнопроизводители, 
бяха засадили 3,500.000 стръка 
тютюн взеха 36 милиона дина
ра. Този успех оказа влияние 
и хштересът към тази култура 
се увеличи.

'Така тази година броят на 
тютюнопроизводителите нарао- 
па на 252, които засадиха към; 
5.000.000 стръка тютюн. Очаква- 
се тази есен босилеградчани да 
получат към 80,000.000 динара.

Добри резултати в тютюнопро
изводството в Босилеградско 
са постигнати благодарение по 
мощта на специалистите във 
Владичин хан и вече създаде
ния опит всред производите
лите.

старци, конто по кадастъра се 
задължават и с по 130.000 де- 
нара дан-ьк, както

ва,
I
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пава

Земеделската кооперация „На 
предък” в Босилеград засади 
тази година 150.000 стръка тю- 
тюн повече за опит. Производ
ството обаче даде видни резул
тати и кооперацията планира 
идната година да засади по-го- 
леми площи с

ако няма
тази доходна 

култура. Според сегашното 
стоян не на тютюна, най-добри, 
резултати могат да се очакват

ДилпггъР ЙОТОВ МлекошшцТ"' РаАИЧеВЦИ И

съ~красива и богата Сло-

в

За един ден — договорени 

20 хектара за пшеница
Земеделската кооперация „Ни 

шава” в Димитровград в Гоин 
Дол и Желюша

на 30 хектара площ, а спо
ред плана за тазгодишната есе
нна сеитба трябва да се 
рират още 70 хектара.

Тракторите в тази земеделска 
кооперация, обаче, още не са за 
почнали дълбока оран на част
ните стопанства, докато 
дни бяха пуснати първите бра 
зди на кооперативните стопан
ства.

ни

за един ден е 
сключила договори за произво
дство на високодобивна пшени
ца на площ от 20 хектара, дока 
то за предишните три дни са до 
говорирани само 10 хектара.

догово

Тук превозът на стоки става с коне
град. В тия есенни дни „Про
мая" прилича на пазарище. 
Всички автобуси идват 
с пътници и чували с чушки 
и домати. Тук чакат автобуса 
малките планински кончета, за 
да поемат ховара до ония села, 
пътищата към които познават 
само те. Тук спират на кратка 
почивка н ония, които прекар
ват чушки и домати за зимни
ца със своите кончета чак от 
Сурдулица и Владичин Хан. 
Съвременните и древни превоз 
ни средства тръгват оттук заед 
но, но в различни посоки. Рей
совете

върши годината със загуби и 
бяхме принудени да предадем 
обектите на Власинско езеро 
па Тютюневата индустрия от 
Враня. И така общината, която 
ежегодно санираше загубите 
на гостилничарското предпри
ятие (въпреки празната общин 
ска каса даде около 30 милио
на динара .субсидии) сега вече 
не може да се надява, че ще 
подобри положението с разви
тието на туризма. Туризмът 
наистина е източник на огром 
ни приходи и девизи, на той 
иска и предварителни капита
ловложения, които нашата об-

тезикойто има голям имот и гор~и, 
но няма кой да работи, няма 
източници на приходи, пито 
пък иска някой да купува 
имот.

Но най-трудно е с женската 
работна ръка — казва завежда
щият стопанството при Общин 
ската скупщина. Мъжете оти
ват на печалба, а жените и 
девойките остават у дома на
пълно непродуктивни. Често ра 
зискваме и правим нализи за 
развитието поне на домашно 
ръкоделие, но освен в Божипа,

До събота, 10 октомври, 
кооперация е сключила 
ри с частните земеделски стопа

тази 
догово-ПЪлНи

АТ. Б.

НА 'ЗДРАВНИ ТЕМИ

В Е 3 С Ь Н НЕ
Все повече хора се оплакват от безсъние макаи че 
“ наи-важните .необходимости на живия организъм 

Здрав човек обикновено спи седем до осем часа децата по лъч' 
го, -а възрастните спят обикновено шест до. седйч часа в някой
хппп мИ п°-малко‘ Нуждата от сън е различйа у йазл™ 
хора. Имало е гениални хора. които са спали У Р ™ни 
обратно, които са били големи „сънльовци”.

по пътя, кончета по
козите пътеки.

Кооперациите 
виновиц, защото не са се по
старали навременно да снабдят 
населението със зимнина.

— Не,

казват

Зайочна есеннаша сеишва 

Ь Босиле/радско
много малко и

намеси се един 
старец, току що пристигнал от 
*-УРДУлица, кооперациите 
виновни, но турците. Турците 
и само турците са и и накарали 
Да напуснем низините и да се 
ЗасеЛим в тИя пущинаци Ето 
ма пример моята махала води 
потекло от Неготинска Крайна, 
Други са от Знеполе, в Бълга
рия, трети от Сурдулица __
разпалено и „научно" доказва
ше старецът от коня на 
Далите по чувалите

— Може би

-ит ^ТЩ мма слабоумни хора, които спят дълго и та-
к тва, които спят малко. Значи от това не може да се прави ни
какво заключение за нормалност на човека. Доказано^ обаче 
че нощният сън е най-дълбок и най-спокоен ’

не са
Тези дни започна сеитбата на 

есенниците и в Босилеградско. 
Всъщност оранта започна в 
по-низките места, в селата Гру- 
инци, Милевци, Извор и Белут, 
но се очаква за някой ден сеит 
бата да започне и в планински 
те райони около тлъмипо.

Длиматическите условия са 
съвсем благоприятни и няма 
опасност от закъсняване.

Друго обаче пречи. Както ви
наги и тези есен кооперациите 
не са обезпечили достатъчно 
количество (някъде изобщо) 
минерални торове за земедел
ските стопани, въпреки задъл
жението си. Това, естетсвеио, 
ще има отражение.

Узнаваме, че само коопераци
ята в Босилеград е обезпечила 
към 10.000 килограма минерал
ни торове за частните произво
дители, докато другите, въпреки 
че имат тор, не го дават. Из
ворът е, че им трябвало за 
мелиорисване на пасбищата- 
Г орнолисш гската 
например има 70.000 килограма 
тор, а кооперацията в Тлъмипо 
— 30.000 килограма.

Не може да не се получи 
впечатлението, че кооперациите 
не проявяват необходимия ин
терес да помогнат на селските 
стопани в есенната сеитба. 
Най-напред кооперациите са в

Състояние да намерят необходи 
мите за тях количество тор, а н 
сортови семена за сеитба. От 
друга страна, у селските сто
пани нараства съзнанието За 
необходимост от едно по-пнтен 
зивно земеделие, като се от
глеждат ДОХОД!П! култури и се 
прилага най-висока за услови-, 
яата агротехника.

Естетствено, в това трябва да 
им се съдействува. А щом коо 
перащгнте са иай-лризвадш и 
задължени за това, нормално 
е грижата да падне върху тях.

Несправедливо ще е, ако всич 
ки кооперации поставим под 
един знаменател. Има изклю
чение: кооперацията в Босиле
град все пак проябява известна, 
грижа за организиране на земе 
делското производство. Пона
стоящем тя предлага 
два трактора и на частните 
стопани, да послужат за по-ка
чествено II по-бързо прнклю- 

иа сеитбата. Но цената 
на услугите не изнася на земе
делските пронзводнтели и трак 
торите си стоят. Ако вече по
чинът трябва да бъде резулта 
тен трябвало е да се направи 
действително добра сметка — 
изгодна за и коопецацията и за 
стопаните.

Основно условие за мирен сън са условията и нягтппр- 
нието на човека. Неприятни размисли, страх и външните шз. 
!™1е“ (шум> светлина, неподходяща температура), следД?ова 
кафето, чаят — пречат на съня. А

Лекуването на безъсънието е трудно. Трябва най-нягтетт 
м3'ТерИ нричината, а тогава да се лекува основнГтаХ- 

лест. Излекуването на тази болест връща нормалния сън Ко
гато не може да се изнамери причината обикновено 
тъпва към лекуване с хипнотизиращи вещества.

Много че!сто обаче безсънието
чрез остраняване на предните навици или пък с психическо 
въздействие върху болния. Добрият сън изисква да бъдат пре
махнати всички вътрешни (грижи, възбуди) и външни (шум, 
светлина), дразнители. Леглото и положението при спането 
трябва да бъдат нормални. Най-добре е, когато се лежи по 
гръб върху малка възглавничка. В такова положение всички 
мускули са отпуснати, органите'работят нормално 
кръвообращението са правилни.

нася-
хора. се прис-

и той е прав — 
констатираха някои и полека 
потеглиха

се лекува и без лекарства
в групи в различни

посеки.
И в „Промая" остава пусто до 

Следващия рейс, който ще дой 
Де утре сутринта. Тук ще оста
не само младата сладкарка и 
сервитъерът о тбюфета на го- 
сталпичаоското 
>,Власинско езеро".

Горе в общината хората са 
заети с проблема, как да спа
сят тазгодишната богата рекол 
та на картофи от земеделското 
степанство „Власина". 
произведе . окоЛо 200 
Ьъозат

дишането и

Ако някой не може да свикнепредприятие така, може да лежи на 
дясната страна, за да облекчи работата на сърцето. Най-вредно
е, когато човек спи на стомах, защото в такова положение 
го органи са притиснати и тяхната работа е затруднена. Темпе
ратурата също така е важно условие за нормален сън. В

своите
мно-

стая- 
ни много 

по-висока от

чваие та където се спи температурата не трябва да бъде 
ниска ни много висока. Най-добре е когато не е 
18 градуса.

което ще 
вагона.

да извадят картофите 
затова са довели 70 души се

зонни от Косово и Метохия- 
— Безработица 

казват в общината 
ше сме може би единствена 

Община в Югославия, която 
яма ьюро за заемане на работ

кооперация

Може би мисълта на един стар лекар най-добре 
за основните условия за добър сън: За да се(спи добре, 
трябва да има топли крака, добро храносмилане 
вест.”

говори 
човек 

и чиста съ- •
в този край 

— няма.
1

В. ВЕЛИНОВ д-р л. а.I
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НА ЗЛОБОДНЕВНИ ТЕМИ

НУШИЧ ПО ВТОРИ път 

В ДИМИТРОВГРАДСКО
Тези дни в кафене „Желю- 

шанка” в Желюша край прозо 
реца седеше един сух ста
рец с мустаци. Шапката и бас- 
туичето си беше оставил на ма
сата до едно шишенце сливова 
и вниматело заглеждаше всеки 
посетител на кафенето. Хората 
К'.’’тс влизаха на по една люгд 
и малко разговор, също така се

.репертоара ни, но какво бше не 
си спомням.

От тук Нушич поиска да ви 
ди училището. В двора на учи
лището се насъбраха доста гим 
назисти и осиовци. Всички се 
заглеждаха 
облекло на стария посетител.

— Деца, — обърна се бай Ста 
ври към учениците. — Да ви
дим сега кой ще 
старец.

Всички се загледаха в госте 
има. Никой не отваряше уста- 
Бай Ставри се опиташе да им

нски проблеми. По-добре дай е 
дна салатка да пийнем още по е 
дна, па да се разходим до Ди
митровград, да го видим.

— Какво каза, бай Нушич, — 
салатка ли?

— Да салатка от желюшки чу 
шки...

— Е, това и ние скоро ис сме 
виждали, бей Нушич. Желгош- 
ките чушки сега, имат висока 
цена. Тези артикули ние ие я- 
дем. Това са наши желюшки 
девизи и ако ти се яде чушка 
може да си вземеш но димнтро 
вградския пазар, ако имаш до
бри пътни и дневни.

След този разговор 
познати се упътиха към Дими
тровград. Старият Нушич се ин 
•гересуваше за промените в гра 
да. Но най-много го интересу
ваше да намери някой свой по 
знат приятел.

— Бре, бре, бре. .. вие и те
левизия си имате — заглежда 
ше Нушич антените.

Да, да телевизори имаме, 
но телевизия още нямаме. Ни
кой още и ие знае кога ще бъ
де. Първо беше насрочено за 
Първи септември, па за 
септември, за първи октомври, 
сега вече можем да се надява
ме за Нова година. . .—му отгово 
ри бай Ставри.

— А какво е това учрежде
ние — запита Нушич, минавай 
ки край Културния дом.

— Дай да влезнем тук — пре 
дложи бай Ставри — тук е на 
шият театър, те трябва да те 
познават. Зная че и ти едно вре 
ме се' занимаваше с театър.

Двамата познати влезоха в хо 
ла на дома. Навсякъде гробна 
тишина. Де в една, де в друга 
канцелария, най сетне срещна
ха един от театъра.

— Познаваш ли ме другарю? 
— запита Нушич.

Момчето сви рамене, изгледа 
Нушич от глава до пети и ед
вам процеди през зъби:

в необикиовеитоо

заглеждаха в чужденеца и се 
питаха кой е този. По едно вре 
ме влезе

познае този
осемдесетгодишнпят 

бай Ставри. Първата среща със 
непознатия беше трогатела.

— Откъде в нашето кафейе 
бай Нушич? — каза Ставри ч 
веднага си поръча една ракий

помогне:
Ами на снимка не сте ли 

класните стаи?го виждали в 
— Не '— отговориха ученици

дваматака.
— Дойдох при вас, каза ста

рият Нушич, след толкова го
дини да видя как живееете. Е- 
то цял ден прекарах в кръчма
та и ниго един не ме позна. А 
толкова хубаво прекарах във 
вашето село през 1885 година. 
Преди малко се поразходих из 
селото и ми прави впечатление 
че това не е оная Желюша. Се 
га имате електричество, нови 
къщи, фабрика, път и колко о- 
ще много други нови неща. ..

— Да, да бай Нушич, всич
ко си имаме. Но я вземи молив 
и хартия, че напиши нещо — 
каза бай Ставри.

— Е има какво да се пише 
и за вашето село, но стар съм 
вече, не мога да пиша. Спом- . 
ням си бай Ставри онова вре
ме бяхте толкова бедни а бях
те си направили хубаво учили
ще. Сега сте богати, фабрика 
имате, но училището може и да 
падне върху децата. След това 
навършват се сто години от 
от основаването на първото у- 
чилище в селото ви, а никак
во тържество не организирах

те в хор.
—Не сте ли учили за него? 

Пак мълчание.
— Е бай Нушич — продължи 

ако искаш дабай Ставри, 
те познават младежите, трябва 
да се запишеш в един наш кл
уб и топка да риташ, в Токио 
да ходиш, забавни мелодии да пе 

— така какво, никой не тееш
познава.

— Да съм млад и сила да и- 
можеше и това да бъде...

бай-Ставри.
осми мах,

Сега
Нали и с теб се намерихмема 
лко да си поприказваме.

празнувате юбилей на учи 
лището в Желюша спомнете 

защото много оби-

довиждане

Пак
ако

си и за мен 
чах вашето училище.

Богдан Николов

ДИАЛОГ 

ЗА НУШИЧ Първи симпозиум по охраната на труда в Ниш

— Какво е било образовани
ето на Нушич?

— Трудно е да се установи. 
— Защо?
— Различни са данните.
— Кои?

Добра организация на ХТЗ- 

йо-малко Повреди
те.
— Сгрешил си бай-Нушич, ако 
си дошъл да пиеш на училищ
ен юбилей. Сгрешил си бе чо
век. Трябваше да дойдеш пре-

.«д|11Ю1—1—ам Заводът по охрана на труда в 
Ниш организира от 15 до 20 ок 
томври тази година първи сим 
позиум
та охрана на труда, с което за 
пръв път в нашата страна се
риозно постави пред всички сто 
папски организации въпроса за 
по-съвременна охрана на тру-

дестранни филми, които демон 
стрираха успехите в отделни 
страни на полето на охраната 
на труда, и изложба на печат 
ни материали из областта на
хтз.

Този добре организиран пре 
глед се появи по време, когато 
стана необходимо да се пред- , 
приемат най-енергични мерки 
за защита на производителя на 
работно място и от професио
нални болести, защото щетите 
предизвикани следствие слабата

— На един афиш прочетох: 
Бранислав Нушич — „Д-р.”, а 
на друга: Бранислав Нушич — 
„Аналфабета”.

— А имал ли е обществени 
функции?

— И това не е ясно.
— Защо?
__ На едно място пише: Бра

нислав Нушич 
представител” и „Власт”, а на 
дпуго Бранислав Нушич — 
„Съмнително лице”.

— Дали е бил справедлив?
— Никак ...
— Доказателство?
— Той е създател на „Про

текцията”.

по хигиено-техническа

Да
На този трудов договор при- 

към 800 делегати,„Народен съствуваха 
което е от голямо значение, за
щото 90 на сто от тях са хо
ра, които непосредствено участ 
вуват в производството.

За 5 дни покрай четирите до 
клади и 11 съдоклади, които 
осветлиха много проблееш из 
областта на ХТЗ на труда, ор
ганизирането и пропагандира
нето й, на симпозиума беше уое 
дена изложба с домашни и чуж

охрана по труда 
Все пак, може да се констатира, 
че повредите на раб.Ьтно място 
са в намаление, а професионал 
ните заболявания слабо нараст 
ват. В Нишка

са огромни.

през
1960 година поради 6.636 повре
ди са загубени 88,752 трудодни, 
а следващата година броят на 
повредените се покачва на 7,198 
или 98.868

околия

(„Йвж” — Белград)

трудодни, а през 
1963 година този брой намаля 
на 4.483 повредени, или 71.073 
изгубени трудодни.

Бай Ставри: — Та, казваш, някакви комедии си писал. . .
БЕЛЕЖКА РАЗЯСНЕНА ЗАГАДКА

— Ами някъде съм те виж
дал, като че ли си идвал в на
шия дом, но изглежда че е би
ло много отдавна. Не мога да 
си спомня.

— Аз съм Нушич. . .
— Да, точно това щях да ка 

жа. Преди десетина — петнаде 
рет години нещо твое беше на

ди един месец, когато пуснахме 
мотела. Да видиш какво пиене 
падна. След това намини след 
някоя конференция, заседание.

— Още ли има банкети?!
-— Не, сега правят само заку

ски!. . .
— Нищо де — продължи Ну 

пшч — я ги остави тези общи

НЬмаляването На повредите 
на работно място, по-добре ка 
зано, стагнирането им, е резул
тата не само от професионално 
издигане на работниците и съз 
даването на трудови 
но и резултат от мерките, кои
то този завод предприема с цел 
обезпечаване на по-голяма за 
щита на работно място. За ус
лугите на този завод все пове 
че се интересуват промишле
ните и други предприятия в на 
шата страна. Все пак, според 
онова, което показа симпозиу
мът, налага се изводът, че са 
необходими по-големи вложе
ния в тази област и ангажира
не на обществено-политически
те фактори.

Това трябва да се стори час 
по,скоро, защото съвременната 
промишленост е немислима без 
съвременна организация на хи 
гиено-техническата защита на 
труда.

От това становище симпозиу 
мът е пред назначен преди вси 
чко за
които непосредствено трябва да 
организират мерки за охрана
та по труда от една, а от ДРУ 
га страна
на всички заинересовани посе- 
риозно да се позабавят с про
блемите отт ази област, които 
не са малко.

егрека и започнали да гонят ов 
цете.

Така, катр ги следил непрекъ 
снато узнал, че това са кучета 
на стопани от Долна Любата, а 
не вълци от Бесна кобила, как 
то се предполагаше.

Сега кучетата са избити а сто 
паните им ще бъдат повикани 
да заплатят причинените щети.

В. В.

Най-сетне е разяснена една 
гзагадка в Любатски район. Ня
колко седмичната тревога, че в 
този район са се явили глутни
ци вълци ,които всяка нощ ко 
лят по няколко овце из егреци- 
те е окончана с това, че кучета 
та, които са клали овцете са из 
бити. Все пак това е незапом
нен случай, за който сигурно 
ще се говори, доста дълго.

Повече от две седмици живот 
новъдите в Горна Любата, Му- 
сул и Горна Лисина бяха в го 
ляма тревога. По егреците, пръ 
снати из планината всяка су
трин намираха по няколко зак
лани овце, а живите пръснати по 
пасбищата. В тъмните нощи ни 
кой и не е могъл да забележи 
че това клане не го правят въл

навици,

ДРЕБОСЪЦИ

МОЖЕ И НА ВЕРЕСИЯ
СТРОИ СЕ УЧИЛИЩЕ 

В КЛИСУРАДошли делови хора от фабрика „14 — Октомври” Кру- 
шевац да водят разговори с<, делови партньори на Власинско 
езеро. Междувременно взели мезенце (власинска пъстърва), 
няколко бутилки „Племеика” и направили сметка за 15.000 
динара. Направили и си заманали с лека кола-

Сервцгьорът казва, че тоц би изпратил сметката на 
фабриката, но само ще си харчи хартия и мастило, защото 
въпросните другари били високи ръководители във фабрика
та и сметката щяла да завърши в коша за отпадъци.

Преди два месеца в Клисура 
започна изграждането на нова 
училищна сграда с 6 учебни 
стаи и импровизирана зала.

За изграждането на новото 
училище СР Сърбия е отпусна 
да 7.400.000 динара, Общинската 
скупщина 7 милиона, а остана
лите средства ще обезпечи на
селението от Клисура чрез ме
стно самооблагане и доброво
лен труд. Според предварител
ни изчисления за посрояването 
па !Училището ще бъдат из4 
разходвани 18-милиона динара.

Учениците от Клисура ще за
почнат занятията през идната 
учебна година в новото учи-
ЛНщС.

ци.
Най-напред пострадала гор- 

нолисинската кооперация. За ед 
иа нощ на фермата „Валози”’ 
били заклани 15 овце, а много, 
други били нахапани. По- къс
но в Долна Любата пострадаха 
овцете на Любен Басов, на Ни
кола Занков по егреците 
ло Мусул. И кой знае до кога е 
цяло да продължава това кла
не ако една нощ овчарът на е- 
дин егрек не бил буден когато 
три кучета се примъкнали до

ДОБРО НАЧАЛО
Санитарната инспекция от Димитровград започнала да 

посещава и училищата. В Скървенииа открила, че новата 
учебна година започнала в неваросано и нехигиенично поме
щение Пълно с миши дупки.

Другарите от училището молили санитарния да не за
крива училището, защото наскоро гцял да дойде нов при
служник който ще замести стария, недисциплиниран при
служник.’ А- Йотов

референтите по ХТЗ,

на се
да дават подтик

М. Бакич
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КУЛТУРА ПРОСВЕТА • ИЗКУСТВО КУЛТУРА • ПРОСВЕТА • ИЗКУСТВО
БРАНИСЛАВ НУШич

АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

КААЕШДАНСКАТА ГРАДИНАВ ПОДРУМЧЕТА
Дълбока нощ. Пазачът 

градината е вече изпъдил и по 
следните любовни двойки 
мо щурците със своята 
още си обясняват един на друг 
любов. Един бюст 
своя пиедестал, до който е об 
легнат някакъв изсъхнал венец 
с избледнели и покъсани пан
делки .Бюстът тутакси трепва 
в дрямката си вдига глава и 

поглежда към пътеката, откъ- 
'дето се чуват нечии 
Той се ослушва, търка очи и се 
вгледжа в тъмнината.

Бюстът: Кой е там?
Поетът: (измъкнал се по ня

какъв начин от гроба си, до
шъл в Калемегдан и скита из 
пътеките) Аз!

Бюстът: Както ми се струва,' 
пие доста си приличаме един 
на друг.

Поетът: Наистина, наистина! 
А с кого имам честта да гово
ря? '

Бюстът: Аз съм паметникът 
па поета X.

Поетът: Така ли? Значи, аз 
съм Вашият оригинал, понеже 
аз съм поетът X.
Бюстът: Та нима сте жив?

Поетът: Аз ли? Боже пази!
. 'Ами че' кой е вдигнал още в 
■ Сърбия паметник на жив поет? 
■Не съм жив, ами се измъкнах 
тая вечер от гробц, за да се по 
разходя малко. Скучно .ми е да 
лежа дълго време в гроба. Ма 
лък, плеснясал гроб; нали знае 
(те какъв може да бУде гроб, 
който общината подарва в знак 
на признателност на един поет.

Бюстът: Да, това мога да си 
представя.

Поетът: Ще ми позволите ли 
един въпрос?

Бюстът: Моля.
Поетът: Кога стана открива

нето ви?
Бюстът: Тоест.. . О, да, разби 

рам, тържественото откриване, 
речите, песните, венците. То бе 
ше преди две седмици, но преди 
това цяла година бях омотан е 
някакво платно. Постоянно на 
срочваха тържествено откри
ване и го отлагаха. И постоян
но уреждаха някакви концер
ти в чест на моето откриване, 
а през всичкото това време аз 
непрекъснато стоех завит в пла 
тното. Вече и децата които се 
разхождат из парка, почнаха 
да се плашат особено привечер 
а вестниците ме нарекоха „чо 
векът в чувала”. Най-сетне ми 
свалиха това покривало, а спо 
ред мене не е трябвало да ме 
покриват, тъй като както виж
дате, аз нямам победоносна по 
за, дори напротив, облечен съм 
много пристойно. Имам, вижда 
те даже палто върху сеС): си.

Поетът: Та това е същият ре 
дингот, с който ме погребаха.

Бюстът: Сега разбирам слу
чая от преди два деня.

Поетът: Любопитен съм да

на Бюстът: Завчера, 
нта, тук дойде един 
шивач с бутилка

рано сутри 
охтичав

А _ минерална вс
да. Застана отпреде ми и една 
жлъчна усмивка се разля па 
устните му. Това ми се стори 
малко чудновато и тутакси ми 
се хвърли в очи, че той не гле 
да на мене с уважение, че пред 
ставлявам един покоен поет, за 
щото започна почти да се кри
ви срещу ми. Най-сетне взе да 
мърмори нещо и да ме псуващ 
респективно вас да псува. Това 
което особено ми се хвърли в 
очи, беше, че той всъщност не 
гледаше толкова вашия лик, ко 
лкото палтото, което е на мене.

ваш паметник е отишла по-гол 
яма, може би пет-шест пъти по 
-голяма сума, отколкото са ва
шите дългове. Мигър не е би
ло по-добре комитетът за изди 
гане на паметника да 
дълговете ви?

■■

Разговор между двама приятели:
Тя е много умна жена. Каза ми, че съм бил най-хубавият 

мъж ~в нашия град.
— Друго?
— Каза ми още, че съм бил най-смелият човек на земята. 
— Зарежи я! Не се жени за девойка, която в самото на

чало започва да те лъже!

и са 
песен

дреме на
изплати.

Поетът: И то през време па 
живота ми, тъй като тоя коми
тет така би ми продължил живо 
та. Щях да поживея поне още 
20 години.

* *
И Стефан книговезецът се задоми на стари години.. 
Когато вечерта влезе в кръчмата, неговите другари му 

сториха място, напълниха чашите и протегнаха ръце да се чу- 
кнат за здравето на младоженците. Един от другарите викна: 

— Честито бай Стефане! За каква невеста се ожениц 
— Взех си — отвърна Стефан — лика прилика. С нея 

сме като два стръка иглика. Като нея друга хубавица няма. 
Още (на втората нощ я изведох на кръстопътя и завързах с 
въже за един телеграфен стълб. Преспах и сутринта отидох 
да узная какво е станало с изгората ми. И що да видя: невес
тата стои отвързана до стълба а въжето откраднато. Хайде 
наздравичка!

стъпки.
Бюстът: Ами големи ли са би 

ли дълговете ви?
Поетът: Девет хиляди динара.
Бюстът: А знаете ли вие, че 

банкетите на комитета по изди-Поетът: Той ми е шил 
палто.

Бюстът: И сигурно не сте му 
го платили?

Поетът: Разбира се.
Бюстът: Веднага отгатнах то 

ва, защото когато ишвачът си 
тръгна и хвърли още един про
сен поглед към палтото ми, про 
иеди през зъби нещо, което по 
никакъв начин не би могло да 
се изтълкува като възклицани
ето „Слава му!”

Поетът: И аз така мисля.

това
Iгане на паметника са стрували 

много повече от тях.
Поетът: Сигурен съм в това. 

Е. но какво да се прави, ако не 
бяха тия банкети, нямаше да 
има сгода да се прославят от
делните1 оратори и подносите- 
ли на приветствията. За тия хо 
ра от комитета много по-голя- 
ма цена има смъртта на един ве 
лик човек, отколкото неговият 
живот Делото му принадлежи 
на всички, на целия народ, а 
неговата смърт принадлежи 
пат ях, н хората от комитета.

Бюстът: Председателят па
тоя. комитет след откриването . 
па тоя паметник получи медал.

Поетът: Разбира се, докато аз 
не съм получил никакъв.

Зарята вече почна да мъж
дее, часовникът на Съборната 
черква удари четири и полови
ни на своя бюст и тръгна, за 
ни па своя бюст и тръгна, а по 
етът дълбоко се поклони и си 
отиде преди зората — в гроба.

* *
Език свещен на моите деди.
Бай Пъшо от Койнаре:
— Те ме реквизираха в пазарната- но аз една нощ ди- 

зинтирах, защото боледувах тогава от сух предвид.
— Като те гледам и те лицемерим, приличаш ми на тър-

— Имам си градинка: където погледнеш — цветя, чуде
сен формат (аромат).

-— Аз плащам! Никой да не се меси в сметката, защото 
днеб съм парализиран1.

— Легнах одеве да подрямна, но не можах да мигна, за
щото ме нападнаха едни мисикоми, щяха да ме изядат.

На кръчмаря:
-- Не ща натурално вино1
— Защо?
•— Защото си му турял туй-онуй. Дай ми ти материално 

Винце, дето е родено от лоза!

грвен.

Бюстът: Ами имате ли още 
кредитори освен този с бутил
ката.

Поетът: Как не, ами да не са 
те у нас изобщо нямаше да' и- 
ма литература.

Кредиторите са едничките ли 
тературпи меценати у нас.

Бюстът: Надява.м се, че дру
ги няма да ме безпокоят.

Поетът: Мене в гроба никой 
не ме безпокои.

Бюстът: За издигането на тоя

* *
— .Пие ли?
Преди години един селянин от Коново ми разказваше:
— Нашият кмет е весден весел,
— Пие и па че пие. Оти да не пие? Писарите му работят, 

а той наминува до канцеларщината и дума: „Хубавинко си 
отваряйте очите, защото ако нещо стане гре&нка — вие че 
отговаряте!”

В книгата си „Етюди на нравите” 
съчинение „Човешка комедия”, Балзак дава портрет на пар
венютата :

част от епохалното

„Те са като маймуните, от които са усвоили своята лов
кост: като се катерят нагоре, ти се любуваш на ггьргавината 
им, но щом се доберат до върха, забелязваш само задната им 
част оголена.”

Мъчно може да се прибави нещо към тоя портрет.

Една приказлива китайка отишла на гости у своята поз
ната и се заседяла повече .отколкото е позволено. За да й на
помни, че е време да си ходи, домакинята погледнала през 
прозореца и рекла:

— Ах, какъв облак се задал. Голям дъжд ще вали.
— Дъжд ли? — стреснала се приказливата гостенка. — 

Ами аз защо съм се забързала да си 
облакът.:

отивам. Нека отмине

Минал още един час. Домакинята променила тактиката: 
— Небето се проясни. Облакът отмина — рекла тя.
— Чудесно! — извикала гостенката, — Тогава няма защо 

да бързам. 1Це остана до вечерта на приказка.
* «

За писателите, които с още неукрепнала авторска ръка 
се хвърлят да пишат романи, Максим Горки казва: „Оня, който 
не знае да стреля с пистолс*г, не трябва да се залавя с топ1 
..Преведени на прост български език, тези думи значат- една 
торбичка жито струва повече от една кола плявачуя.

Велика любов па велики хораКогато Толстой първи път се 
намерил в семейството Бер, ка 
то млад офицер и известен пи
сател, София Бер имала 11 го
дини. Тогава едва ли някой е 
могъл да си помисли какъв ин 
тензивен живот богат с любов, 
надежди, егзалтации, но и със 
страдание, очаква тези две съ
щества, по това време още чуд 
жди един на друг. Щастие и 
нещастие, неизказвани радости 
и голяма тъга извънредно и су 
рово несъответствие, винаги го 
лямо желание в дните, когато 
са разделени — това е бъде
щия живот на тази изключите 
лна двойка, която се обича вя 
рно, през. многото вихрове це
ли петдесет години.

Толстой бил по-стар от Со
фия 17

те мужици. След това идва ста ' 
орстта на Толстой, придружава 
на със слабости, незгодии, бо- 
лест, която София лекува и. от 

изморенаСофия и Лев Толстой странява. И тя вече е 
и болна.

Тогава идва и онова утро, ко 
гато София намира стаята на 
Толстой празна. Това е на 28 ок 
томври 1910 година. Толстой бе 
оставил писмо: „Съжалявам, че 
моето писмо ще ти причини бо 
лка. Но разбери ме, другояче 
не^съм могъл да постъпя... Не 
дей да мислиш, че съм заминал 
затова, защото не те обичам! 
Обичам те и желая с цялото си 
сърце.”

София пазят да не се самоу
бие. След три дни неизвестност 
и страх, пристига телеграма: 
„Лев Толстой боЛен, 40Ц темпе 
ратура, в Астапово. Това беше 
малка селска ж. п. станция. Ко 
гато София там пристига не я 
пускат, защото нейното присъ
ствие може да предизвика сил 
ни емоции при болния. Трима 
от синовете са край него. Со
фия обезумяла се разхожда 
под прозорците на стаята, в ко 
ято Толстой умира. Когато вече 
коленичи пред неговия креват, 
тойв ече не можеше да я види.

своя морал. Толстой, напускай 
ки своето имение, своите автор 
ски права,, своя конфорт и ма
териалната сигурност на своето 
семейство иска своя частен жи 
да приравни към своите прин
ципи. Той желае София да му 
се придружи в пътя към бедно 
тата. Колко и да желае да на 
прави това, София не се съгла
сява, защото трябва да изхра 
нва девет деца и да ги възпи 
тава в духа на потеклото им, 
да поддържа Ясна Поляна, да 
се грижи за материалния успех 
на великия човек и за негово
то здраве... Животът на Со
фия Толстой с такъв мъж ста- 
вав се по-тежък, но любовта и 
по-нататък отоплява техните 
сърца.

Във времето на великата гл
ад, която унищожава Русия, 
София и Толстой още веднаж 
се намират съединени, помагай 
ки всичките си сили на гладни

жена не би ме обичала така аз 
както я обичам”. София веднага 
дала своето съглсие. След 15 
дни се венчали, на 23 септем
ври 1862 година в царската ка
пела в Кремъл.

Те имали тринадесет деца, от 
четири умрели още в люл 

ката. Толстой считал, че жена 
та трябва да се откаже от све
товния и обществен живот и 
всецяло да се предаде на семей 
ството. За София, която е отра 
снала в разкошния московски 
живот тази промена в начина 
на живот била мъчителна. Пър 
вите години пребивавали поня 
кога и в Москва, но това пре
биваване за София било само 
мъчение. Толстой се сърдил 
зарад нейната деколтирана рок 
ля, зарад някой поглед на м-рж 
зарад нейните наклоности към 
балове.’ Затова София е била 
щастлива когато се намирала 
в Ясна Поляна.

През 18 години, прекарани в 
брак, Толстой написал „Война 
и мир”, „Ана Каренииа”, „Но
вели”, „Студии за изкуство”, а 
София му е била неуморна сек 
ретарка, правила коректури, 
преписвала делата и била без
крайно щастлива, че по тая на 
чин се придружава към рабо
тата на тоя велик човек. Едип 
ствеио „Крайцеровата соната” 
нарушила нейната чувствител
ност е критиката на бричнля 
живот и сентименталната лю
бов, каквато била нейната. Но 
въпреки това тя е преписвала 
неговите дела с възхищение. 
По-късно дъщерите я замени 
ли.

които

години и това му пречи 
ло няколко години да й открие 
своите чувства. Обаче и София 
го обичала. Постоянните срещи 
и нейната любезност победили 
Толстой. Веднъж когато семе
йството Бер било на гости в Яс 
на Поляиаа, той вече не могъл 
да крие тайната. Толкова мно
го я обичал. В своя дневник за 
писал: „Ако това

Но, идват тежки дни... Пред 
тревожните очи на своята лее
ла Толстой се ЯЕлява като нов

продължи, 
Ще полудея, ще се убия”. И той 
на бърза ръка й предал 
„Би било страшно,

човек, с друг характер, с транс 
формирана съвест, с излгед на 
апостол, който се отказва 
всичко

писмо: 
ако моята от

и усъвършенствува
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Неизползван единадесетметров удар реши мача

К> Е III Е Н И Е Слога (Ниш) — Асен Балкански 1:0 (0:0)
Стадион на Бубин. — Зрители: около 500. — Гол бв отбе

лязан о 62 минута от единадесетметров удар.
Асен Балкански: Григоро в, Христов, Петров, Яничев, 

Джуроа, Ран'1Св, Диков, Пейнев, Джордже’вич, Златкович и 
Джорнч.

Слога: Кнежевнч, Божинович, Десич, Стояиович, Радо- 
нич, Миладииович, Стояиович, Жикич, Алексаидрович, Джор- 
джеаич, Милаиооич.

централният защитник Ранчев 
игра с ръка в наказателното по 
ле и съдията Бакич показа на 
бялата точка. Централният напа 
дател на Слога с точен

Дълго мислех пред вратата, да вляза ли или да си отида.
И реших да рляза.
Тя беше в стаята, на стола Дръпнах л грубо, мачках я, 

взирах се в нея, разтеглях широките й ръкави... После ми ста 
на противна и я изпуснах...) Когато излизах на вратата, тя 
падна на леглото.

Удар
улучи левия горен ъгъл и така 
Слога поведе с 1:0.

Няколко минути пред края 
на срещата Джуров пак спаси 
един сигурен гол като отби топ 
ката пред празните врата, 
пя да изравни резултата 

Отборът на Асе

Та тъй: няколко години бяхме заедно — още от матура
та. Много скъпи спомени пазехме едно за друго, много.. Особе
но бе светъл споменът за абитуиреитската вечер. Как приятно 

беше с! нея, колко се гордеех пред другарите, пред родите- ш
И в

ен Балкански
ми
лите!

с малко по-голямо щастие мо
жеше да постигне поне равен 
резултат, макар, че според шан 
совете едвам успя да избегне по 
-голяма катастрофа. Общо впе 
чатление е, че в отб/ора на Бал 
кански нямаще човек за връз
ка между отбраната и нападе
нието. От друга страна играта 
\г високи топки с физически 
по-подготвените, често и груби 
сЬутболисти на Слога беше голя 
ма грешка, която, за съжале
ние, се прилагаше през цялото 
време на играта.

Ако търсим най-добрия фут
болист на терена това е във 
всеки случай 
вратар на Балкански Григоров 
полузащитникът Джуров, а в

по-

Но времето нали минава? Нали всичко старее, извехтя-
ва?

Кто и тя се промени с времето. Остаря, похаби се изгуби 
сЦ който особено обичах. Никакви докарвания не йи цвета 

помотаха вече. ш5ж;Бях на улицата. Около мене шумеше млад свят, тръгнал
весел млад &*<л -А* -' -•* и .кой знае где и защо. Може би това, този шумещ, 

свят по улицата ми наби нови мисли в главата: защо ли пък 
толкова с размисъл приемам остаряването на нея? Нали съм 
млад, нали вече имам пари. А такива, колкото щеш има. Защо 
да не се разделя с тази моя похабеница?

сй

штт Ш щж.

— 1.. нПродължих да си вървя, обзет от мисли—
Изведнъж на ъгъла в един магазин съзрях... Една съвре 

менна, черна—просто една от онези, по които днес лудеят мла
дежите. Изгледах я дълго-дълто, и си отминах.

На сутринта реших: ти черничка ще бъдеш моя. 
днес ще те взема и готово.

перспективният
Още

Яничев бие единадесетметров удар
нападателния ред малко 
добър, от останалите доста ела 
би в тази среща, Златкович.

ТТ ТЯтутпвшж

Пак ми беше весело както на абитуриентската вечер, пак 
б&х горд... и чудно изведнъж бях забравил оная паднала на 
леглото — похабена и избледяла РИЗА.

нути по-късно Джорич от 5—6 
метра от тежко положение у 
лучи стативата. В 62-та минута

Асен Балкански започна ма
ча без няколко стандардни фу
тболисти, чието отсъствие, осо 
бено на централния напада
тел Касим имаше решаващо зн 
ачение за изхода на мача.

И двата отбора започнаха и- 
грата конфусно и несвързано 
В първите минути Балкански 
имаше леко теренско надмощие 
и с бързи контраатаки често уг 
розяваше вратата на Слога. В 7 
минута левият крлен напада
тел на Балкански Джорич се 
проби в наказателното поле ка 
Слога и когато вече бЬше на 5 
—6 метра от вратата централ
ният защитник на Слога грубо 
го повали и съдията Бакич е- 
нергично показа на бялата точ
ка, въпреки протестите на фу
тболистите на Слога. Най-стро
гото наказание изведе десният 
защитник Яничев със силен, 
но неточен удар. Топката уда^- 
ри в напречната греда и се о- 
тби в гол-тъч. В 12-та минута 
левият краен нападател на Сло 
га от идеална позиция стреля не 
точно и топката мина само ня
колко метра от вратата на Гри 
горов. В 13 минута вратарят 
Григоров имаше възможност да 
покаже силен и точен удар на 
Дясната свръзка на Слога. В 
20-та минута Джуров отби топ
ката от самата линия на праз
ните врата. На 10 минути преди 
края на първото полувреме за 
щитата на Балкански издържа 
силния натиск на Слога и в тази 
част на играта вратарят Григо
ров пак показа своето майстор
ство като хвана още един си
лен удар от около 10 метра.

През второто полувреме Ба
лкански още в началото, в 51-та 
минута имаше идеално положе 
ние за постигане на гол. Най- 
напред Джорджевич от около 
10 метра стреля точно в левия 
ъгъл, но вратарят на Слога я 
отби в ъглов удар. Няколко ми

В. Велинов

ОСМИ КРЪГ НА ОКОЛИЙ
СКАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

В осмия кръг за първенството на Нишката дгщизия са 
постигнати следните резултати: Единство — (П) — Топлича- 
нин 3:2, Лужница — Раднички 3:2, Озрен — Младост 2:1, 
Ястребац — Омладинац (Г) 2:1, Слога —• Асен Балкански 
1:0, Омладинац (Н) — Единство (БП) 3:1 и Синжелич — 
Напредак 1:0.

ТАБЛИЦА НА ОКОЛИЙСКАТА ДИВИЗИЯ

8 6 0 2 29:5 12 
'8 6 0 2 28:10 12 
8431 16:19 12 
8 4 2 2 16:12 11 
8412 13:13 9 
8 3 3 2 18:19 9 
8404 14:14 8 
8404 11:16 8 
7313 13:14 7
7 3 13 11:13 7
8 3 0 5 12:24 6
7 2 0 5 15:191 4
8 1 2 5 12:20 4 
8 1 1 6 8:24 3

1. Слога
2. Младост
3. Синджелич
4. Омладинац; (
5. Ястребац
6. Лужнича
7. Единство (БП)
9. Раднички

10. Топличанин
11. Няпредак
12. Единство
13. Асен Балкански
14. Омладинац
15. Озгоен

Момент от играта

Съдията допусна безредие
„А. Балкански“—„Железничар“ (Ниш) 14:21 (8:10) ’ СгЛЩ

бо. Съдията отстрани Стану- 
лов от играта и Димитровград 
ският отбор остана без един от 
най-добрите сц играчи.

Тази грешка на съдията сло
ми съпротивата на „А. Балкан
ски”. Гостите поведоха с нчкол 
ко точки разлика и успяха да 
победят в Димитровград.

Управата на „Асен Балкан
ски” поднесе жалба зарад сла
бото Съдене на Игнятович и по

Самото начало на срещата 
„обеща” остра игра с много не 
рви, което оказа влияние и въ 
рху окончателния резултат. В 
началото двата отбори играха 
дефанзивно, като взаимно опит 
ваха силите си. Така продъл
жи до 10-тата минута от първо 
то полувреме. Най-после дими- 

поведоха чрез

'1

1

тровградчани 
Станулов.

Второто полувреме мина под 
знака на остра, лоша и груба 
игра, която допусна съдията 
Аца Игнятович, който изпусна 
мача от ръцете си- Това дове
де до инцидент между Стану- 
лов и Живкович по вина на 
Живкович, който играеше гру-

ради неправилната регистрация! 
на М. Момчилович от „Желез
ничар”, както и против това, 
че половината от играчите на 
нишкия отбер са играли без ле 
карски преглед.

_ В IX кръг (недетя 25. X.) се срещат: Напредък — Един 
ство, Единство (БП) — Синджелич, Асен Балкански — Омла

Ястребац,Динац (Н), Омладинац (П) — Слога, Младост 
Раднички — Озреи и Топличанин — Лужница. Сретен Игов

В „КИН—СТАН"
Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ
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