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ПРИСТИГНА ШИБ БУРГИБАСЕСИЯ НА ОКОЛИЙСКАТА СКУПЩИНА В АЕСКОВЕЦ

ПО-ЗНА-
ПОДЕМ

ТАЗИ ГОДИНА — ОЩЕ 

ЧИТЕЛЕН СТОПАНСКИ
борба за национално освобож
дение на Тунис. Като упорит бо 
рец за освобождението на своя 
та страна, Бургйба стана осно- 
вовател на туниската нация.

Политическата 
Бургйба започва през тридесет
те години в буржоазната пар
тия Дестур, която наскоро 
пуснал, а през 1934 година ос* 
новал партията Неодестур. На 
първия конгрес Бургйба бив« 
избран за генерален секретар 
на новата партия, която се оп-. 
ределила за активна, борба за 
национално освобождение. Ко
лониалните власти веднага се 
опитали да попречат настъпва
нето на новото движение и аре 
стували Бургйба и най-близки 
те му сътрудници и го интерни 
рали в Сахара. От това заточе
ние младият туниски лидер на 
писал до генералния резидент 
на Франция в Тунис следните 
думи:
нито покорност.
Приемам суровото изгнание, 
колкото и да трае то, и ще жи 
вея като изгнаник, защото ис
кам Да остана изправен.”

Бургйба е бил затврян и осъ
ждан още няколко пъти. В за
творите останал все до 1942 го 
дюта, когато го освободили гер
манците и го изпратили в Рим 
с надежда да го прдобият за 
сътрудничество с италианските 
фашисти. Но не успяли.

Към края на миналата годи
на Хабиб Бургйба — който 
днес има 62 години —'отновое 
избран за шеф на Неодосгура, 
името Социалистическа дестур- 
който на този конгрес получи 
ска партия-

Отзовавайки се на поканата 
на президента Тито завчерасъс 
специален самолет пристигна в 
посещение на Югославия прези 
дентът на Тунис Хабиб Бурги- 
ба със съпругата си- Президен 
та Бургйба придружават дър
жавният секретар Монги Слим, 
Държавния секретар за обще
ствени работи, за народно зл<ра 
ве и промишленост и търговия 
— Ахмед Нуредин, Фатхи Зу- 
хггр и Бешир Най и други лич 
пости.

Официалните югославско-ту- 
ниски разговори, в които двете 
делегации ще възглавяват пре
зидентите ще започнат на вто
рия ден от посещението на ви
сокия гост. Разговорите ще про 
дължат на Бриони, къдетоБур 
гиба ще пристигне в неделя- 
Очаква се, че на Бриони ще бъ 
де обнародвано съвместно ком 
юиике за разговорите и посеще 
гшето на Хабиб Бургйба на Ю- 
гославия.

Президентът на Тунис ще бъ 
де провъзгласен за почетен гра 
ждагшн на Белград. Своето пре 
бнваване в главния ни град 
Бургйба ще използва и за сре 
ща с представителите на кул
турния и обществен живот.

По рреме на своето официал
но посещение Хабиб Бургйба 
ще обиколи някои предприятия 
и заведения в социалистически 
те републики Босна и Херцего
вина, Хърватско и Словения. 
Бургйба ще се срещне с най-ви 
сокн републикански представи
тели.

*
Голяма част от живота на Ха 

биб Бургйба беше изпълнен с 
лишения и със себеотргщаема

— Приети Програмата за развитието и Бюджетът 
на околията за 1965 година

дейност на

на-
Селскостопанският бруто-про

дукт според предвижданията, 
трябва да достигне стойност от 
49 милиарда динара. При това 43 
милиарда трябва- да осъществи 
частният сектор, а около 6 ми
лиарда динара общественият. 
Тъкмо това сравнително голя
мо участие на частния сектор 
във формирането ка брутоггро- 
дукта в селското стопанство, на 
лага на земеделските коопера
ции твърде сериозни задачи. У 
велшчаване на сеитбените пло
щи с 1.186 хектара, сменяване 
на селскостопанските култури 
с други, по-изноонм, (индустри
ални и зеленчукови растения), 
които са планирани в Програма 
та, изискват повече механиза
ция, повече минерални торове,

На 29 март в Лесковец се състоя съвместна сесия на две 
те камари на Околийската скупщина. Вяха приети Програмата 
за общественото и стопанско развитие и Бюджетът на околията 
за 1956 година.

. Леете камари приеха съвместно и други решения, меж
ду които и решение за* прехвърляне правата и задълженията 
за поддържане на средните училища върху общините.

Набелязаните в Програмата 
Жпфролни цифри показват, че 
през тази година се разчита на 
още по-значителен подем в сто 
панството на Лесковашка око
лия и значително по-висок ра 
огеж на производството от кол 
кого се очаква да бъде в репуб 
ликата. На основата на резулта 
тите от легналата година и въз
можностите, с ксито се разпола 
га понастоящем, е набелязано 
общественият продукт да порас 
не с 16,3 на сто, като при това 
общественото стопанство- осьще 
сгви приръст от 19,5°/о и частни 
ят сектор — 11,5%. По отноше
ние националния доход също 
се очакват значителни подобре 
ния. Счита се. че тази година 
ще се осъществят 159.400 дина
ра национален доход на глава 
от .населението, а това е увели
чение от 15,3% в сравнение с 
миналогодишната стойност.

ри, както се изтъква в Програ
мата. могат да бъдат осъществе 
ни при условие, че се разре
шат някои икономически изиск 
вания като например: поЕиша- 
ване производителността 
труда, издигане равнището на 
квалификациите на работнице 
ството, обезпечаване на редов
но производство в реконструи-

,,Не очаквайте от мене 
шгго милост.

на

Промишлеността ще осъ
ществи най-голямо бру- 
топроизводство ЗАМРАЗЯВАНЕТО 

НА ЦЕНИТЕ
лио

В осъществяването на бруто- 
продукта на околията промиш
леността заема първо място и 
занапред. В Програмата е набе 
лязано да бъдат осъществени 
82 милиарда и 124 милиона ди
нара общо. Обаче в този клон 
най-голям удел ще има тексти
лната промишленост, която тря 
бва да осъществи към 36 мили-, 
арда. След нея идва тютюнева
та промишленост с брутопро- 
дукция 13 милиарда и 850 мили 
она динара, а след това са ме
талообработващата и химичес
ката промишленост с над 6 ми 
лиарда.

Набелязаните контролни циф

С решение на Съюзния изпълнителен съвет цените на 
стоките, коиро са били валидни на 22 март,< не могат да се по
качват. Това фактически значи, че цените са „замразени’за 
да може по този начин контролирано да се мине към уреждане 
то на нестабилните отношения на пазара. Предписанието нала 
га производителните стопански организации, търговски, пред
приятия и трудови организации, които вършат услуги, да задър 
жат цепите, коит.о са били валидни на тазм дата. Това е само 
едно от мероприятията в областта па политиката на цените, кре 
дитно-монетарната политика и политиката на капита.ювложе- 
нията. —

Детайл от една текстилна фабрика в Лесковац
. не на застарели цехове и фаб
рики и пр. Важна задача 
това е да се произвежда каче
ствено и евтЕимо, за да се обез 
печи без загуби налагащия се 
по-висок износ, тъй като 
от репродукг-ттонните материа
ли ще трябва да се доставят о 
тстрани, при обезпечени 
нос валутни средства.

други видове химикали нови 
посадъчни материали и семена. 
Всичко това частният сектор 
не .може да прибави сам, без 
помощта на кооперациите. Тък 
мо затова се подчертава необхо 
димостта от по-широко сътруд
ничество на основата на коопе-

при

част

Загцо се стигна до прилагането на така наречените а&ми7 
пистративни мерки в свободните икономически отношения, ко
ито се формираха в нашето хгтопапство? Първо трябва да се из
тъкне, че те бяха необходим^, зашито всички сведения сочат, че 
проблемите в несъразмерността па стоково-паричните отноше
ния и в отношенията па пазара са изострени е .известен смисъл 
От Нова година насам продължават да растят както личните 
доходи, така и потреблението. Отново чувствително нараснаха 
н капиталовложенията.. Като сериозен проблем се явява изос
таването в износа. Цепите и жизнените разходи показват от 
друга страна тенденции към постепенно покачване,

В такива обстоятелства Съюзгшят изпългигтелегг съвет 
потъпеи начини с нови мерки да допринесе да се стабилизира 
стопанството, т. е. да се установи стопанско равновесие. Първа 
от мерките за „замразяването” па цените е да се .спре по-нагач 
тъшпото покачване па цените на индустриалните произведе
ния и услуги. Трябва да се изтъкне, че не' е .определен ника
къв срок, колко време ще трае това „замразяване”, защото то 
гце зависи от ефикасността на най-новите мерки. Решението 
цените вече да не се покачват сигурно гце навреди па някои 
стопански организации, които досега не са направили това, ма 
кар и да са имали икономическо оправдание, по те ще трябва 
да «е съобразят с новите обстоятелства и да потърсят вътреш
ните резерви.

Важно е да се напалим, че „замразяването” па гоените е 
временна мярка, която е никакъв случай не значи отстъпване 
от основните постановления па пашата система па цени, в кои 
то действието па пазара и обективните икономически зокопо- 
мериости имат най-видпо лясто.

Тази, както и други допълвагци мерки, които се отнасян 
до бюджетното потребление, както «I реалното определяне иа 
личните доходи, които следва да се основат върху увеличение 

то иа производителиоста па труда, трябва в този 
изиграят значителна роля в стабилизирането на пагието стопли 

Всички те гце гшмерят свой пълен смгссъл, ако стопанските 
организации ги приемат веднага като неотложна. необходимост 
и да се ориентират към вътрешните резерви, които сигурно еъ 
гцествуват и които са значителни. По този начин с увеличение 
на производителността на труда и по-нататъшното увеличение 
на производството гце се създадат необхо дините условил за пре 
възжогване на съществуващата обстановка на и в зара.

рирането.
В селското стопанство се пре 

движда провеждане и на роди
на други мероприятия, най-ва
жното от конто е мелиориеване 
то на широките пасища и лива 
ди в планинските райони на о- 
колията. Това ще съдействува 
да се стигне до увеличаване 
броя иа едрия и дребен доби
тък в планинските места.

Важно място в Програмата е 
дадено и на културно-битовите 
отрасли иа живота. През годи
ната ще се постигнат значител
ни резултати в подобряване на 
учебното дело, на първо място 
по изграждане на училища, 
след туй ще бъдат осъществе
ни някои полезни мероприятия 
в здравеопозваието и пр.

Бюджетът на околията също 
бе приет на това заседание.
- На заседанието 'ггрисъствува 

всички отборници. 
впечатление остави 

бездействието им в

с из-

Плеиум на СИШ в Димитровград

За методите на работа 

в младежките активи
Миналата седмица в Димит

ровград се проведе пленум на 
Общинския комитет на Съюза 
на младежта, който обсъди ме 
тода и съдържанието на Рабо
тата на активите на Съюза на 
младежта и на техните ръково 
дства. На пленума присъствува 
ха членовите на Общинския ко 
митет, председателите и секре
тарите на активите от сслата, 
предприятията и училищата. 
Изтъкна се, че стопанското ра 
зиитие на общината изисквано 
ви форми на работа на младеж 
ките активи. Констатира се, че 
е постигнат забележителен на
предък в усавъошеиствуваието 
Ма метода иа работа на активи 
те, но че псе още има слабости 
и лутания в изнамирането на 
най-подходящи методи иа ра
бота сред отделните активи.

че някои селски иподчерта, 
работнически активи нямат ос 
новни кадрови и материални 
възможности за правилна иоп 
гаиизирана работа. Младежите 
от основните училища объРПа 
ха внимание на пленума, чене 
е им оказана помощ за правил 
но оргаиизираиб на работата. 
Много дискутанти се изказаха ха почти 

Мъчно 
обаче
обсъждането и разисквапия- 
та по Програмата и ВюдЖета, 
па сесията. Никой, освен трима

че нямат помещения и че кул 
туряйте домове по селата са 
прев-г ,онати в магазини на зе
меделските кооперации. ___

Пленумът обсъди също така 
и предстоящите задачи на ак
тивите във връзка с чествува- 
нето иа 1 май и Деня па мла
достта — 25 у\ай.

Пленумът кооптира четири 
нова члена на Общинския ко-

момент дадругари, не счете за нужно да 
разисква по тези «е малко важ 
ни въпроси на околията, макар 
че в скамейките седяха предсе
датели, на Общини, директори 
на предприятия, управляващи 
в селското стопанство, почти 
всички оггбориици иа околий
ската скупщина. Мики Нейков

стао.

митет на мястото иа напуснали 
те комуната досегашни члено
ве на комитета. Ипан Делчев

В разискванията, в които уча
ствуваха десетина младежи, се



БРАТСТВО

Из проекта па Обществения планГодишнина от смъртта на Иван Караиванов

НАЙ-ГОЛЯМО УВЕЛИЧЕНИЕ 

В ПРОМИШЛЕНОСТТА
Той познаваше живота не ат книгите

Навършиха се (пет годи им от 
смъртта на другаря Иван Кара- 

У чвнл-щите от Шеста белш г Г*ТБ' *

1 ■

Шт.Ш'т

ой
иванов.

градска гимназия, по поръче- 
своите другари от Боаи-

Ш.О се касае до кагтиталовло- 
жеиията в проекта се предвиж 
да за стопанството да бъдат из 
разходваш! над 1 милиард и 
150 млиона динара. От това — 
в промишлеността — към 950 
милиона динйРа, в строителст
вото — към 23 млиоиа, а за не 

кагаггаловоження 
295 милиона динара. Само в 
комунално-жилищгюго строите 
лство ще се ш-гвестират 202 ми 
диоиа динара, от която сума 
половината ще се изразходва за 
изграждане иа жилища, 50 ми-

През миналата седмица е зав цес и висококачествено произ 
ършеи проектът за оощестьо- 
иия план на Димитровградска 
община за 1965 година. Ь изготв 
якето му се е изхождало отобе На заетите с 16 на ето, при пред 
маУа )машадо годишното произ-’ положение, че цроизводителио- 
водствоог реконструкциите й стта патрула се увеличи със 7 
разщцряьачето па промишлени иа сто.
те мощности подобрената техно Разбира се, в проекта е вне-
лошя и производителност на Ссно че осъществяването наза 
труда,, ориентирането к^м изио дачите за-виси и от по-нататъш 
са и от изпълнението иа зада- но усъвършеиствуване на ,раза

селеното стопанство. В пределението според труда. В
този смисъл и а трудовите орг
анизации се предлага да въвед

водст-во.
Всички набелязани мерки ще 

изискват иувеличение ,1а броя-
яие на
леградската гимназия, която ио- 
си името на 1Ро31и великан, поло- 

венец и букети цветя на
: •#1

жиха 
гроба му.

"«а! В деня «а .смъртта му немал 
ко хора от нашите краища са 
си спомнили за скромния- наро
ден човек, когото всички позна 

ваха. Години наред той живя с 
устрема иа цеЛия югославски, на 
род, на българското национално 
малцинство сред него.

Необходимо ли' е сухо пов
таряне на биографията му, кога- 
то всички я знаем. Има ли не

известната МУ скромност и леел а ние да

стопански ■

■та$
чите в
проекта се предвижда бруто 
производството да се у велиш! с 
1 милиард динара в сравнение 
с това от миналата година, ко 
гато възлизаше на 5 милиарда 
и 600.6НО динара- Очаква се 
също националният доход дй 
се увеличи с 15,0 иа сто, а общ , , ^ •
ественото произведение с 15,9 Л/’У'Т'
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тУгг.ШаЖИван Караиванов Шт Л ■
■щмжда да се подчертава 

помогне на всеки? > Г ц
Считам че е по добре да си спомним духНте, конто за него 

бяха изказани в деня на последното прощаване. Тези думи го
ворят не само за него, но и за неговата вяра в справедливостта 

социализма и дружбата между хора и народи

1а.на сто.
Социалистическият сектор в 

стопанството ще трябва Да осъ д 
ществи бруто производство за 
от 4,8 милиарда динара или с 
25 на сто в повече, а национал
ният доход ще се увеличи с 26 
иа сто. Чаеният сектор се оча
ква Да осъществи бруто гро- 
дукция за 1,5 милиарда динара | 
което ще е с 3 на сто по-голяма 
от миналогодишната. 11о-голя- 
мо увеличение на производст
вото ца този сектор не може да 
се очаква и поради това, че 
главната работнна ръка на се
ло са хора от пад 50-годишна 
възраст.

Според проекта за Общество 
пия план най-голямо увеличе
ние ще се осъществи в громиш 
леното производство. Стойност
та на бруто-производството пр
ез 1965 година ще възлезе на 
3,700.000 динара, което е за 36 
на сто по-голямо от миналого
дишното. Промишлеността тук 
ще участвува с 57 на сто в об
щите доходи на общината.

За да могат да се осъществят 
такива производствени задачи 
промшлеността е длъжна с из
нос на стоки да обезпечи реп
родукционен материал и суров 
ини от териториите, в които пла 
спра своите фииални произведе 
ня. Но за постигането на това 
димитровградската промишлен 
сст е длъжна час по-скоро Да из 
върши реконструкция, Да отс- 
рани пречките в производство
то. да подобри квалификацион 
ната структура на работната ръ 
ка и да обезпечи необходимия 
“рофил на кадрите, като се се 
вободи от излишека на непрои 
зволлтелната работна ръка, да 
мине към организиране на по- 
съвремен технологически про-

& ' 1
на нишите дни. а 
за което се бори през целия си живот.

Той познаваше живота не сг книгите, а от самия му из- . 
вор. Той беше другар с балканския селянин, с китайския ку
ли. с арабския фелах, виенския работник-металик, полския ми
ньор. и с ония хора, които през ноември 1917 година щурмуваха 
Зимния дворец. Между тези неброени срещи и познанства за 
другаря Караиванов най-скъпи бяха срещата и познанството с 
другаря Тито. За това му познанство не трябват много думи, до
статъчно е да см спомним факта, че другарят Караиванов за
върши своя революционен път в Съюза на югославските кому-
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й I ЯЖ ГЩШниоти. жШЩ ,Г:!Бългасгин по рождение, интернационалист и революцио
нер по възпитание и жизнен път. другарят Караиванов бе го
рещ поборник за по-добри отношения между нашата страна и 
Бъдгаомя. Той често обичаше да снапомада, че в Сърбия са живе 

работили: Георги Раковски, Любен ТСаравелов, Васил Лев-

шл
От едно събрание в ,,Циле"ели и

ски. Георги Димитров и други български революционери и че 
Димитрие Туцович или Мигьо, както го. наричали българските 
тесни социалисти държал незабравими речи в Софийския на
роден дом, че Йован' Раич написал история на българския на
род- а Бук Караджич събирал български народни

- В последния см ръкопис другарят Караиванов е написал: 
„Идеята за сътрудничество между българския и югославските 
народи пак ше си получи заслуженото място в политическия 
живот' на двете братски и съседни -страни, защото ,,яе се-гаси
ь. ...............•■. :I.I> и .туй що не гасне . В тези 'думи е въплътена голямата му вяра

всестра-

лиона за довършване на сгра
дата на Дома на народното зд
раве в Димитровград, Ш мили 
она динара — за набавка на

ат месечно изчисляване на до
хода и месечно заплащане спо
ред правилниците за разпреде
ление на личните доходи.

В селското стопанство се оча 
кват нови успехи и износ на 
селскостопански произведения 
за повече от 760 милиона девиз 
ни дина-ра. В този стопански от 
расъл само за овчарници и ста 
Да и за набавка на съоръже
ния и купуване на земя ще се 
изразходват наА 124 милиона дн 
нара.

В търговията трябва да се на 
прави оборот от 750 милиона 
динара, или с 26 на сто в пове
че в сравнение с миналата го
дина.

съоръжения.
Макар и намалено разшир

яването на мощностите във фа 
бриките ще съдействува за за
емането на нова работна ръка. 
През 1965 година ще бъдат зае 
ти нови 255 работници, а лич
ните доходи в стопанството ще 
се увеличат с 9,6 на сто. ..........

Интензивното <ггопанистване 
особено в промишлеността, ще 
обезпечи националният доход 
на глава от населението да въз 
лезе на 205.000 динара.

песни.

- ;

в бъдещето на социализма, в неговия по-нататъшен 
нен развой: И неговото по-богато съдържание”.

„Нашите хора много го обичаха и уважаваха. Той ри уче 
ше да говорят отворено и искрено, винаги намираше време да се
заинтеоесува не само за това какво! се работи в комуната, но и 
за техните лични проблеми и грижи. Намираше време да по
могне на

М. Б.
хората, да ги окуражи. Затова нямр човек от българ

ската народност, койгго да не го познава и обича, няма село в 
което той не е идвал. Нашите хора слушаха
И РИ

всяка негова дума
запомняха дълбоко. С думи и дела той се бореше за соци 

ализма и социалистическите схващания.”
Затуй е и нашата признателност 

и бореца за човешкото добруване.

СТОПАНСТВОТО В НИШКА ОКО
ЛИЯ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНАкъм «его-революционера 

М. Н. Нейков
чрез кредитиране и изкупуване 
на недоутоен добитък. За защи
та «а добитъка се предвиждат 
превантивни мерки и акции сре 
щу заразни болести по добий, 
ка.

В овощарството и лозарство
то обемът на производството ще 
бъде увеличен с 10,1 на сто. 
Планира се възобновяване на. о- 
вощни градини на площ от око
ло 200 ха, от което само на оре
хови плантации — сто хектара. 
В лозарството се очаква по-гол 
■ния сектор, защото се предприе 
ямо производство в обществег 
маг вече обемисти мерки, а Ще 
се дава помощ и на индивидуад 
тогге производители

Развитието на селското сто
панство в Нишка околия през 
тази година ще се насочи към 
почгьлко активиране на основ
ните средства и към по-ната
тъшно засилване на материална 
та база на земеделските коопе 
раадии и селските стопанства. 
Планира се чрез изкупуване на 
земя от частни стопани да се 
увеличат обществените стопанст 
ва с нови 200 хекара. В земе
делското производство се пред
вижда увеличение на обема на 
производството само от 0.4 на 
сто. Счита се, че средните доби 
ви на пшеница и царевица ще 
бъдат по-ниски от миналата го 
дина, която по обем на произ
водството беше рекордна. Сеит- 
бените площи с пшеница се на
маляват през тази година от 
110.042 хектара на 107.736. Оба 
че с виеокодобивни сортове пше 
ница ще бъдат засети по-голя- 
ш площи .Само със семена от 
висшите категории трябва да се 
!,засеят към 26.500 хектара, а 
ще се употреби и повече атеети 
рано семе. 
дат засети 
димно с хибридна царевица.

'Очаква се тази година да се 
увеличи обемът на производст
во и в животновъдството 1с 8,5 
на сто). Най-голямо увеличение 
се предвижда в птицевъдството 
(17 на сто) и говедарство ‘(10 на 
сто). Броят на свине 
не с 5 на ото ,а на овце с 5,3 на 
сто). Брояг на свинете ще нарас 
поставените задачи в животно
въдството ще зависи от отноше 
нието на 
гаяизации към частните произ
водители. Ще е необходимо сел 
скосгспанеките организации по
вече да се ангажират в органи 
зирането на. животновъдството

БОСИЛЕГРАД

Как Общинската скуйщина 

ешо на
си ЬъзЬърна доЬери- 

!ражданише Ь събранияЩа на избирателите
На 30 километра от Босиле

град в непосредствен разговор 
с гражданите от Долно и Гор 
но Тлъмино узнахме, че послед
ните няколко събрания на изби 
рателите оа били масово посете 
ни и

най-близката канцелария, така 
че не е необходимо отново да и- 
два в Босилеград. Въведена е 
таутава система на работа, че не 
може да се случи както по-ра- 
но някой иск или заявление цро 
сто да изчезне и да не се знае 
коя служба го е решавала. Прие 
мната канцелария води точна е- 
Еиленция в колко часа и на коя 
служба е предаден даден пред
мета. По този начин са освобо
дени и строго професионалните 
служби на Общинската скутпци 
на от решаването, на кесъществе 
ни въпроси и могат да се зани
мават с действително проучване 
на съществени проблеми от жи- 

на вота на комуната. Такава систе
ма на работа и новото по-функ 
ционално свързване на отделни 
те служби поставя на място 
всеки служещ от скупщината и 
увеличава неговата отговорност 
в разрешаването на отделни въ 
проси от негова компетенция.

Работата на събранията на из 
бирателите и решенията на Ску 
гацината следи новообразувана
та служба по скупщински вътгро 

' си. Тази служба изготвя писме
ни отговори на всички въпроси 
поставени на събранията на из 
бирателите и чрез активисти да 
ва отговор. В нейна компетен- 

же да бъде решен през същия - ция е и следенето на изпълнени 
ден, когато е подаден, тогава ето на отделни решения, които 
гражданинът-страна се осведом се вземат на сесшгге на Общин- 
ява, че решение ще получи чрез ската скупщтша. За целта вся

ка служба е задължена да -раз
гледа досега взетите решения и 
даде отговор защо и по кои при 
чинм не са проведени.

Осведомени .сме също така, че 
предстои формиране на няколко 
нови служби като служба за а- 
налитика и статистика, инфор
мационна и кадрова служба. Об 
разуването на посочените служ
би е необходимо, защото при се 
гашиите условия например Об
щинската скупщина няма 
денция дори с какви кадри раз
полага. Информационната слу
жба ще има задача да. публику 
ва всички по-важни решения на 
Общинската скупщина 
тиени актове, с които по съотве 
тен начин ще запознава

разискванията много по-о- 
Живеки. Узнахме също така, че 
в Общинската скупщина няма 
вече чакане и ненужно губене 
на време и че на всички въпро
си на гражданите Скупщината 
дава писмени или 
ри.

С. X.
а

Предизборна дейноешустни отгово-
и еви Сред избирателитеПЪЛНО УЛЕСНЕНИЕ НА 

ГРАЖДАНИТЕ — СТРАНИ
На 25.- март кандидат-ьт за на 

роден представител в Съюзна
та камара -на Съюзната скуп
щина Кръста Михайлович, на
родният представител в органи 
зационио-полипгческата камара 
в Съюзната скупщина Кирил 
Ташков, кандидатът за наро
ден представител в Културно- 
просветната кал1ара вСъюзната 
скупщина Райко Зарков и сек 
ретаря на ОК на СКС в ДилШ- 
тровпрад Георги Алексов посе>- 
тиха Висок-

В Каменица стана ореща с 
представители на обществено- 
политическите организации от 
Района.

- Същия ден, след обед те по- 
сепгха и Смиловци където води 
ха разговори - по най-актуалш1 
в-ьпроси с около 300 изб1грате- 
лт! от Забърдието.

С и норма-наз начаването 
новия секретар на Общинската 
скупщина Иван Деспотов е нап 
Равена коренна реорганизация 
на отделните служби и въведе
ни някои нови. Новооткритата 
приемна канцелария напълно от 
сггранява по-раншните ненужни 
разходки на гражданите-страни 
из отделните канцеларии и слу 
жбй. ’ Сега граждатйн-гьт-страна 
узнава още в приемната канце
лария в кое време ще бъде ре
шен неговият иск «ди заявле
ние и през това време той може 
да завърши и някоя друга рабо 
та в града. Ако някой иск не мо

Със царевица ще бъ- 
106.245 хектара, пре

граяс-
даните. Предвижда се тази служ 
ба да съдействува с Общинския 
комитет на СКС и Общинския 
отбор на ССРН.

Досега проведените мероприя
тия и реорганизация в Общт-шска 
та С15утпщета и предстоящето въ 
веждане на нови служби предс
тавляват сигурна гаранция, че 
гражданите-страни ще имат по- 
голеаяи улеснения в контактите 
с отделните служби, което от св 
оя страна още повече укрепва 
дверието на' гражданите и към 
събранията на избирателите и 
към работата на Скупщината ка

Д. Йотов

ще нарас-

сел скос-теп анекзтте ор

то цяло.



3БРАТСТВО

мание се отделя на образование 
то отколкото на възпитанието. 
При младежта има отрицателни 
явления
иггн. А в миналото не беше така- 
През 1956 го-дина нашият само
деен театър на фестивала във 
Враня получи първа награда.

-забавен живот, но със
собствени сили

некултурни прояви

р едакцията на вестник „Братство” устрои разговор на 
тема „За 'културно-забавния 
На кръглата маса ггрисъсгвува х а 

председател на Съвета за

живот в Босилеград”. 
Влада Стоичков,

„ , просвета и култура, Павле Илиев,
референт за просвета и кулггура, Любен Еогословов, председа
тел на Културно-просветната общност, Панайот Дойчинов, пред- 
едател на Общинския комитет на Народната -младеж, Стойне 
ванов, председател на Общинската скупщина Любен Арсов

| ш^р йотов Николов, Вене Велинов, Милош Бакич и Ди-

НЯМА КЪДЕ ДА СЕ 
ПРЕДСТАВИМживот най-голяма пречка са по 

N таенията. Не е важно само да 
се изготви програма или да се 
покани някой ансамбъл. Ние ня 
маме къде да организираме и е- 
дна обикновена танцова забава.
0>г друга страна еснафските пре 
драсъдъци в културната дейност 
са също така пречка за работа 
на това поле. Някои хора счи
тат, че са подценени и даже и у 
бидени ако им предложим да бъ 
дат актьори.

Не може да се каже че сред
ства не сме имали. Ние не мо
жем да давам възнаграждения 
за всека изпълнена точка. Има
ме явления и парични средства 
да се изразходват без план, да 
же и кражби. Ние не можем да 
очакваме само гостуванил отвън 
Това е много скъпо, защото на
шата зала е малка и не можем 
да вземем достатъчно средства 
за плащане на високите хонора 
ри. които се търсят. Имахме на 
мер-ение да поканим в нашия 
град да гостува ансамбъла на 
Радио Ниш, но те искат 180.000 
динара. Кой ще плати това? За 
това трябва да организираме за 
бавен живот със собствени сили 
а само понякога да организира
ме гостувалия на по-известни 
културни ансамбли и отделни 
липа.

Що се касае до читалищата и 
тяхната дейноог в тази насока 
не е на нчжгната висота. Ролята 
на читалищата за културното 
п.рзсбпазвание на нашето село с 
голяма. Затова не трябва да поз 
волни читалищата да останат 
затвопени. Културно-просветна 
та обш.чост предвижда известни 
парични средства за заплащане 
иа хонорар на библиотекарите, 
за ла отварят читалищата. Не 
р достатъчно само да имаме до
бър книжен Фонд. а книгите да 
останат заключени.

МИЛОШ БАКИЧ: — Имат ли 
хората, които работят в култур
ните институции обществено 
признание?
ЛЮБЕН ЕОГОСЛОВОВ: Около 
фестивала направихме известни 
грешки с хората, които бя
ха пай-актишти. Не дадох- 

иикакво призна
ние. Това действува деетим|у 
лативпо. Не са редки и явлени
ята на подценяване иа театрал
ната самодейност. Например е- 
ди-и съдия казва: „Моето обгцес 
твипо положение не ми позволя 
ва да бъда актьор.”

А как може тази дейност да 
се подцени когато са нужни най 
малко 60 часа да се подготви сд 
па пиеса. Много малко държим 
сметка за кадрите в областта 
на културата. Нямаме постанов 
чици, музиканти. Имаме пробле 
ми и около езика. С една дума 
много неща ни пречат в органи
зирането иа културно-забавния 
живот в града и общината.

ДИМИТЪР ЙОТОВ: Има ли 
Културно-просветната обтцпос7' 
подвижно кино?
ЕОГОСЛОВОВ: Има. Обаче мно 
го е скъгто и трудно се намират 
подходящи филми. Но и да има 
ме -пари за филми — нямаме аг 
р-егат, кола и не можем да про
жектираме филми по селата.

И-мсмр трудности в работата 
па киното в града. Билетите ни

Сега ценитеса неикономични, 
на билетите се движат от 60, 80 
до 100 динара, а трябва да бъдат 
по 100, 120 и 150, за да покрием 
разходите.

ИВАН ЗЛАТКОВ, ученик: — 
При нае най-трудно е това, че 
нямрме помещения. Сега управа 
та на гимтязията ни разрешава 
да изнасяме чиновете за уреж
дане на културни програм. Ние 
имаме създадни секции, които 
работят, но нямаме къде да 
се представим.

Все пак -мисля, че гимназиал
ната мшадеж ще намери сили 
да създаде по-добри условия за 
културно-забавен живот и да се 
представи и в града.

След това нашите
учениците,зрители са главно 

които през време на ваканцрш 
та напускат Босилеград и кино 
то остава без публика .БОГДАН НИКОЛОВ: Нашият 

вестник и досега е писал по гго- 
зи въпрос и посочвал някои 
бссти и трудности, които възник 
ват в организирането на култ у р 
но-забавния живот в града и об 
'Шината. Този 
присъсвуващите да изнесат за 
нейните читатели трудностите в 
работата на различните 
зации и около
па културно-забавния живот й 
да разгледаме 
различни аспекти, 
ли възможност да

заети в нашите предприятия ра 
ботят и на своите имоти. Затова 
хората не искат да работят в кул 
турно-просветките организации 
и дружества.

Съюзът на младежта 
ка може да работи в дружество 
то и със свои програми да изли 
за пред гражданството. Минало 
годишният фестивал показа, че 
в тази насока трябва да се про
дължи. През тази година трябва 
да активираме и селската и ра- 
боткегческа младеж.

Тс-ва, което до сега сме работи 
ли е добре поставено, но при 
при -нас не съществува систем
на дейност в тази област. Стохи 
йният подход^ към тази -работа 
не може да даде успех.

ПАВЛЕ ИЛИЕВ: — Ние има 
ме кино, библиотека, народен у- 
киверситет. Кино-ггредставлени 
ята са по-чести, репертоарът е 
значително подобрен. Народният 
университет
Посещенията са съвсем 
Изглежда, че въпросите които 
се разглеждат не са интересни 
за гражданите.

Нашите хора най-много инте
ресуват културните представле 
ния — театър, концерти, естр-ад 
ни програми .Но ние това няма
ме в нашия глад.

По мое мнение трябва ние са
ми да организираме забавния 
живот. Обаче нямаме музика, 
нито пък учител по музика. 
След 1944 година имахме музика 
в града, която имаше огромно 
значение за забавния живот.

В Босилеград библиотеката 
работи добре, но по селата не е 
така. Читалищата нямат поме
щения, инвентар, рито пък биб
лиотекари. Просветните работ
ници не искат вече доброволно 
да работят в читалищата.

ПО 7 ДИН. НА ГЛАВА ОТ НА
СЕЛЕНИЕТО ЗА КУЛТУРА!

ела

I
ПАНАЙОТ ДОЙЧИНОВ: Мла 

дежкитз организации трябза да 
бъдат носители на културно-за 
бавния живот .но те това не са. 
Причини -има повече. Основно
то. че трябва да бъдем по-акти 
вни и да увеличим средствата 
за културно-забавния живот. 
Досега за културата се заделяха 
по 7 динара -на глава от населе" 
пието! Това е много малко. А 
от друга страна имаме нерацио 
нално изразходване и на сания 
средег-ва, които -имаме. В града 
имам вече 20 години пиано, кое 
то никой не използва. Получих 
ме телевизор и той стои неизпо 
лзван в магазина. По мое мне-' 
мнение нужни са главно помеще 
ния, парични средства и по-гол 
яма активност.

също тапът искаме от

органи-
орган- лз прането

този въпрос от 
Същестува ц
се намерят 

сили, които ще оргакглз/ират ку- 
тур-но-забавния живот НАШЕТО

КАТО
МОЕ

дори
при наличието на оскъдни тта-ри 

сродства. Мисля; че този 
път не е нужно да говорим за 
значението, което има правилно 
оргакглг-лр акият културно-заба
вен живот в едно училище, пред 
понятие, град, село върху въз
питанието на младото поколе
ние и създаването на културни 
прйвичюи. Затова тоя път в на 
шето изказване трябва да посо
чим съществените трудности, ко 
иго се явяват като пречка при 
организиране на културно-забав

и

-гни

Преди известно време един 
търговски преде I авител на едно 
димитровградско предприятие 
бил на път в Македония. На 
връщане в Ниш срещнал един 
свой приятел и тръгнали два
мата за Димитровград. Втори
ят имал билет за първа класа 
и така двамата приятели седна 
ли сами в купето и започнали 
да си приказват. В другите ва
гони нямало нито едно свобод
но място. След малко пристиг
нал и кондукторът и поискал да 
види билетите.

— Вие гражданино. — обър
нал се той Към търговския пре 
дставптсл 
втора класа. Моля преминете в 
другия вагон.

— Да, извинете, заприказвах 
ме се.

Кондукторът нзлезнал, а той 
започнал да сс подготвя да на
пусне купето.

Ами къде ще ходиш — започ 
нал ла го ебежлапа приятелят 
му — виж как тук е топло н 
хубаво. Доплатн ...

— Не, не мога ще нзлезна.
Нима за 500 динара сега 

ще се местиш и аз да остана 
самичък — го убеждавал той.

— Не, не мога!
— Не даваш свои пари. нали 

на служебен път си бил ...
— Нашето предприятие не е 

толкова богато да плаща първа 
класа- Мака-Р и Да плаща пред 
приятието пак давам наши, мои 
пари. ..

Търговският пътник -на пред 
приятието от Димитровград, 
който пътувал службеио до Би 
голя и Скопие през цялата нощ 
стоял ппяв ма елин крак от Ско 
пие до Ниш тъй като във въ- 
гоните имало много пътници. 
От Ниш до Димитровград той 
също така пътувал във втора 
клъса.

Мисля,-че тук комситг.оии не 
сц нужни .Все повече паричните 
средства иа. предприятието се 
схващат като свои от работни 
ппте и служащите.

не работи лобре.
слаби.

ПРИ СЪЩИТЕ УСЛОВИЯ ИМА 
ХМЕ ПО-БОГАТ КУЛТУРНО- 

ЗАБАВЕН ЖИВОТ

Всичко онова, което се изтьк 
на е точно, <ко ние не можем то 
ва да разрешим през тази годи- 
на. Училището стои недовърше" 
но и нямаме достатъчно учебни 
помещения. Трябва да гледаме 
Онова, което има предимство.

Но това -не е единствената при 
чина за слабия културно-заба
вен живот в нашия град. При 
същите условия гго-ра.но имах
ме пс-добър 
живот. Самодейните колективи 
съшо така бяха по-добр'И.

ни яживот.

НЕ СЪЩЕСТВУВА СИСТЕМНА 
РАБОТА В ТАЗИ ОБЛАСТ

ВЛАДА СТОИЧКОВ: 
този въпрос и досега сме водили 
разговори на -различни равнища 
Разисквало се е и на пленума на 
ССРН, на заседанията на Съве
та. за просвета и култура, но ре 
зултатите са слабя. Искахме да 
създадем едно дружество от са 
модейпи, но ие успяхме. Причи 
ната не е от материално естест
во. но такава е средата. Разби
ра се, нужни са и парични сред 
ства за декори, облекло, помеще 
шя. Ние знаем възможностите 
на Общинската скупщина и за
това не очакваме много. Затова 
успеха на едно такова начина 
ние завиои от помощта г,-а синди 
кота и особено иа просветните 
работници. Обаче веднага се 
срещаме с една непреодолим^ 
трудност. Много босилеградчани,

По

имате билет за

културно-забавен

През тази година в бюджета 
па Общ-ииоката скупщина се 
предвиждат дотации за Култур 

общност отно-просвотпата 
1.400.000 динара, 400.000 динара 
от което -за фестивала. Предвиж
даше се и -гелевиз-ия, но засега 
този въпрос пе можем да разре-

беше

ГОСТУВАНИЯТА НА КУЛТУР
НИ АНСАМБЛИ СА СКЪПИ

ме им
Комисията, която 

констатира, че само на Мп- 
плашига може да се

шим. 
тук
левската 
построи реле. Това е много скъ 
по и още по-трудно, защото се
лото пе е електрифицирано зна 

трябва май-иапред да 
рои далекопровод до Милевци 
па дължина от 8 км., а след то 
ва да пристъпим към изгражда 
пето ма преггредавател.

ЛЮБЕ?! ЕОГОСЛОВОВ — По 
мое мнение за правилната орта 
низация на културно-забавния

се постчи

И УЧИЛИЩНАТА МЛАДЕЖ 
БЕШЕ ПО-АКТИВНА

ЛЮБЕН АРСОВ: — Досегаш
ните дискутаити казаха всичко 
за съживяването на нашия кул 
турно-забавен живот. Гшмнази- 

мл-а-деж трябва да бъде 
носител иа кулнурния живот в 
града. Необходимо е и сътрудни 
честното и на преподавателите. 
Но има явления, които спъват 
активността в тази област.

Народният университет няма 
успех в работата. По-голямо втш

алната

Б. НиколовМайка и мащеха



4 БРАТСТВО

НА СТОПАНСКИ ТЕМИ

Своего рода агитатори
ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА
връшаване на моста на Драго 
вищИЦа, за изграждане на во- 
доггровод и канализация и пр.

Освен това трябва Аа се за
върши и сградата на Ловджий 
ския дом. Обезпечени са 50 »щ 
лиоиа динара за построяване 
на жилищна сграда с 18 апар- 
тмента на първия етаж на ко
ято ще бъдат поместени магази 
ни. Общинската скупщина пра 
ви усилия и за организиране 
на здравната служба. ' Сега в 
Общината има трима лекари и 
един хирург. ‘ В по-големите ра 
йонни центрове са открити ра
йонни здравни станции. Обаче 
инвентарът в болницата е до. 
траял и следва Аа бъАе подме
нен. Също така трябва Аа бъ
дат набавени и някои нови ме
дицински уреди. Развален е 
рентген-апаратът, който е наба
вен преди 15 години, а в това 
заведение не съществуват сред 
ства за възобновяване на инве 
нтара тъй като само 3 на сто 
се заделя за фондовете. М. Б.

пщина . са недостатъчни тя Да 
се намеси в увеличението ) на 
общественото жизнено равни
ще и комуналната дейност. 
Как с тези бюджетни ограниче 

се разрешат многото

Само едно сведение из про
екта на Обществения план на 
босилеградската община доста 
тъчно ясно говори, че тя е ед
на от най-слаборазвитите в 
страната- Националният доход 
на глава от населението е пла
ниран на 50.000 динара, Аока- 
то миналата година въолизаше 
на 46.000 динара. Сравненията 
показват, че по-нататъшният 
стопански възход на комуната 
в сегашните условия е ограни
чен. Защото в някои комуни ра 
зликата в тази категория въз
лиза и Иа няколко десетина хи 
ляди динара. Следващите пока 
затели от ггроектоплана оправ 
дават тези твъРДСШ1я. Бруто- 
пронзводството за тази година 
трябва да възлезе на 1 милиаРА 
и 549 милиона динара, 
ционалинят доход — на 994 ми 
лиона динара. .

В течение на миналата годи
на съвокупният доход възлиза 

от 1.403 милиона

НИЯ Аа
проблеми 1 е най-трудният въ
прос, с който се занимават и 
обществено-политическите фак 
тори в общината. Освен увели 
чението на личните доходи Об
щинската скупщина трябва да 
намери средства да се завър
ши гимназията, средното ико
номическо училище, общинск 
ия СъА, сграда за каДастърското 
управление и пр. За това тя е 
искала да й се обезпечат още 
15 милиона динара. ,,С толкова 
дотации ще се справим някак 
си", изтъкват в Общинската 
скупщина. ,

В течение на настоящата го 
дина с проекта се предвиждат 
и 10 милиона динара за залеся 
ване на голини, а също толко 

за 1 набавка на

В тезисите на VI пленум па Съюзния отбор на Социалис
тическия съюз ясно е казано, че принципът на ротацията тряб 
еа пай-последователно да се проведе при избирането иа поло
вината от състава на камарите на скупщината .от общината до 
федреацията. Трябва да се осигури — се казва по-нататък в 
тезисите — в представителните тела и о ръководствата, на об- 
гцествепо-политическите организации да участвува 
брой непосредствени производители.

Още преди провеждането иа политическите събрания аа 
изтъкване на възможни кандидати, за отборници в Общинска
та скупщина на Босилеград, политическото ръководство, изхо
ждайки от принципите на р&тацията и социалния състав па ка. 
жарите на Общинската скупщина, даде ориептировка какъв сле 
два да е социалният състав на бъдещите депутати от отделни 
изборни колегии.

С тези становища навременно били запознати и учители
те от Горна: Любата, Стоичко Андонов и Симеон Христов от Го 
рно Тлъмино, учителят от Доганица, отборникът за село Ресен 
Църнощица и тн.

Но вместо това да схванат те започнат да агитират за се
бе си; Учителят в Горна Любата разделил селото на две, е аги
тацията за себе си не избирал средства. Учителят в Горно Тлъ 
мино си позволил да влияе върху работата на изборната коми4 
сия, да участвува при преброяването на гласовете и дори да си 
добави някой глас, така че едвам след ревизията от страна па 
общинската изборна комисия било установено, че {той има по- 
малко гласове от другия кандидат, сега избран отбориик Миле 
Трояно®.

съответен

а на-

ва средства и 
три рейса и хладилник, за до-ше на сума 

динара, а националният доход 
— 888 милиона динара- Това 
не значи, че природно-стопан
ският потенциал не дава възмо 
жности за по-бърз и иитезивен 
размах. Напротив, 
телските работи показват, че те 
риторията на босилеградското 
Краище е богата с рудни зале 
жи. Освен това тук има просто 
рни комплекси гори и добри ус 
ловия за развитие На животно

тютюнопроизводство,

Паметник на еебрежието
изследова-

Досегашният отбориик в камарата на трудовите общности 
от село Доганица също агитирал за себе си, като се позовавал 
на Конституцията на СФРЮ, че сега имал право да бъде отбор 
ник в Общинската камара. Негова е и заслугата събранието 
на избирателите в Доганица да излезе извън рамките па нор
малния ход.

В-ьАСТО,
овощарство, а покрай това има 
достатъчно и природни красо- 
ти. Но тази територия е изоли 
Рана и обществото трудно мо
же с инвестиции да подпомог
не развитието й.

В сегашните условия на сто- 
в бруто-производ- 

на общината частният

Всички. /споменати „агитатори" са комунисти. В случая 
партийната дисциплина, скромността, която е един от главни
те белези на комуниста, са напълно пренебрегнати.

Какъв авторитет, най-сетне, ще имат такива избрани от
борници в своето село, когато се знае, че са си служили дори 
и със заплахи. А че това е така достатъчно убедително говор
ят изявленията на някои граждани от Горна Любата, че имат 
деца в училището и по-добре е да бъдат в добри отношения с 
учителя. Тези ексцеси представляват яростна съпротива срещу 
новото и най-ценното в нашата обществена система — принци- 

ротацията и ограничаване на преизбирането. В повече-

панисване 
ството
сектор участвува с 960 милио
на динара, а социалистическия 
с около 590 милиона.

В такива обстоятелства, съв
сем разбираме е, че и общин
ският бюджет не може да бъде 
по- висок от 290 милиона дина 
ра, а миналата година той въз
лизаше на 191 милион динара-
Ако се вземе пред вид, че само 

в просветата
на на
то изборни колегии гражданите успешно се противопоставиха 

такива опити, обаче в споменатите случаи някои натрапени 
авторитети спечелиха една временна и твърде нечиста победа.

за лични доходи 
са необходими към 133 милио
на динара — тогава е ясно, че

На снимката се в*ждат побити колове за строеж на мост на 
Тлъминека река, още преди 2—3 години. И до днес той не е 
завършен.

Очаква се през тази година мостът да бъде построен.

на

Д. средствата на Общинската ску
и. а

Направихме план за атака. Озренс-
а ние вля- 

използ-

ло и можехме да спим под открито не
бе. Храна имаше достатъчно, най-много 
мляко. Ние се готвехме да отпразнуваме 
Първи Май, първия партизански военен 
май.

кмят отряд блокира селото, 
зохме в него. Нашите патрули, 
вайки мрака, се примъкнаха незабеля
зано до четническите постове и ги лик- 

Избиването им обаче не мо-

ЬЕЛИМИР КОСТИЧ-ЬАБЖсе яор^хл в шиж югоспжвснмуе ш: Бяхме заедно с Озренекия партизан
ски отряд и затова щабовете бяха угово
рили да празнуваме заедно. Решението 
беше да празнуваме на С върл адските 
планини, при изворчето в местността 
Баре, досами Зелени връх. Там, беше пър 
вата ни партизанска база още през сеп
тември 1941 година и там като че се чув
ствувахме най-приятно. Всяка чета уси
лено се готвеше за празника. Бойците 
се миеха и къпеха в „партизанската ка
ца”, подстригваха се, бръснеха се, поза
кърпиха дрехите и обувките си, а коми
сарят готвеше първомайската реч. Една 
чета бе слязла в близкото село за хра
на. Пътьом те бяха пленили един чифт 
волове, които четниците били реквизи
рали за германците. Всичко вървеше до
бре.

видираха.
да остане незабелязано от четници

картечен
огън от прозорците, но беше късно. Пар
тизаните заеха позиция около училище
то и край друлите сгради, където се бя
ха сместили враговете. "Четниците дава
ха ожесточена съпротива все докато на
шите бомбохвъргачи не хвърлиха ня
колко бомби през прозорците. В стаите 
избухнаха експлозии и след малко оттам 
се зачуха гласове: „Предаваме се!”

И жандармеристит.е не минаха по- 
добре .Докато партизаните атакуваха чет 
пи четките сили, в. училището, те бяха из
ползвали момена и иск: очи ли през про
зорците полуоблечени. Незабелязано от 
нас те се опитали да хванат полето, оба
че мнозина се натъкнали на засадите на 
Озренекия отряд и били покосени. Пле
нените жандармеристи озренци бяха из- 
бесили по дърветата край селото. На раз 
съмване видяхме всичко — врагът бе 
оставил 50 мъртви и 70 ранени с цяло
то въоръжение. В следобедните часове 
ни обадиха, че на гара Палилула били 
слезли към 800 льотичевци и недичевци. 
Командирът на отряда повика Балканс
ки и му заповяда два взвода да останат 
в селото, да съберат храна за отредите,

'ХЛ Vжа
те в училмщето. Те откриха га>

7 близкото село Галибабинац. Разпоредих 
ме се по къщите и в училището и започ
нахме да сушим облеклото см. Сутрин
та на следващия ден се готвехме за за
куска. Тъкмо бяхме разделили храната 
и закусвахме, когато нашите постове 
вестиха, че към селото настъпват две

някакъв глъч. Една наша група се боре
ше с група жандармеристи, които през 
нощта се скрили в един обор. Изтичах
ме навън. Балкански, сърдит зарад дър-

из-зостта на жандармериспите, веднага хва
на един за гърдите и го удари с юмоук 
така силно, че той издъхна на място. 
Другите обезоръжихме и ги затворихме 
в едно мазе. . Около обед от източната 
страна на селото, откъм Васили, се чуха 

Изтичахме да видим какво

големи неприятелски колони от около 
800 — 1000 души. В.еднага бе дадена за
повед за поход. Щабовете в училищния 
двор правеха план за движението на че
тите и за сражението с врага. От окол
иите баири са обадиха нашите картеч
ници. Това беше знак, че предните пос
тове се сражават.

Борбата продължи през целия ден. 
По дъжда непрекъснато

гърмежи.
става и видяхме как около 20 четници
от съседното село преследват двама пар
тизани, които бягаха към нас. Ние по
бързахме насреща им. Балкански взе 
картечницата на един боец и с няколко 
откоса разгони четниците. Така в пос
ледния час ние бяхме спасили живота на 
тежко ранения секретар на Окръжния 
комцтет на партията 'Мийо Станимиро- 
вич, който с придружаващия го човек 
бил влязъл в съседното село, без да 
знае, че има четници.

Следващите два дена прекарахме с 
Озренекия отряд в поятите на планина 
Девица. Постоянно пристигаха вести за

Първи май осъмна ведър, слънчев и 
топъл. Докато бойците се миеха на изво
ра, откъм Свърлиг се зачуха гърмежи. 
Нашите постове ни съобщаваха, че не
приятелски войски идат към нас. Бяхме 
и разсърдени, и отчаяни, защо поне на 
този празник не ни оставят на мира- 

Все пак врагът трябваше да заплати 
за дързостта си и за нашата сърдня.Кома 
дирите дадоха заповед за поход. Докато 
се построявахме интендантите разделиха 
на всеки боец по парче хляб и къс нева
рено говеждо месо. Нашите колони из-

се сменяваха
атаките на партизаните и льотичевците. 
В една такава атака, загина геройски с 
целия картечен взвод партизанинът Ни
кела Кирков Родопски. Ние напразно се 
опитвахме да го измъкнем от полесра
жението. Той си остана там, прострелян 
в главата. До него бяха паднали и два
мата му помощници. Неприятелят беше 
много по-числен. През деня непрекъсна
то т^У пристигаха подкрепления от Ниш. 
Затова когато се стъмни ние започнах
ме да се оттегляме по-дълбоко в плани
ната по посока към Сокобанд.

На следващия ден льотичевците съб
рали мъртвите партизани и ги докарали 
в училищния двор за показ на селяните. 
Така, наредени край стената мъртвите 
партизани останали няколко дни, след 
което селяните ги погребали в селските 
гробища на Галибабинац. В ония дни 
вам успяхме да се отдалечим от ядрото 
на неприятелските сили, м!ахар че 
ните части

да разделят на селяните плененото жи
то и вълна и следобед да се изтеглят в 
планината. Разпоредихме се по махали
те и започнахме да събираме храна. По 
едно време от един съседен двор се чу

качзаха склоновете на Черни връх, къ
дето трябваше да заемем позиция. По 
едно време командирът на отряда ни из
вика встрани, извади картата и чи ка
за: ..Вашата чета ще мине по този дол 
и незабелязано ще се изкачи на Зелени 
връх. Ние с ядрото на отряда ще се ук
репим на съседния Черни връх. Внима
вайте, за да не ви открие врагът. Той 
сигурно ще нападне 
Когато ви дам знак с червена ракета 

позиции ще откриете

съсредоточаването на вражеските части. 
Дъждовете не преставаха. Затова щабо
вете на отрядите решиха да слезем в

ед- иашите позиции.
тех

ни следяха от значително вие от вашите
в гърба на врага. Разбрахте ли за

дача? На изпълнение! Среща след два 
дни Гушевачките пояти. Довиждане!”

огънразстояние.
Изтичаха последните дни на април. 

Гората и ливадите вече зеленееха, овча
рите бяха изкарали, стадата 
нинска паша, времето бе станало по-топ-

си на пла- (В следващия брой: Залавянето на 
Ломски)
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ЗА ЛЪЖЕСВИДЕТЕАСТВШНЕ 

5 МЕСЕЦА ЗАТВОР
Ние не знаем за 

тези неща*
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По пътя за Височко Одоровци
---- триста засади от снежни пре
Спи, дупки и купгсща чакъл. За 
почнато е нещо, но всичко е ос
танало недовършено, както и ак 
цията за поправка на пътя от Ди 

митровград за Забърдие. Но в 
нещастието има и щастие — 
джипката е яка, а ние в нея пъ 
лни с вяра и полет, та дори и а- 
ко се катурне, ще я изправим— 
нищо друго и не ни остава.

Слушаме пренос на мача меж 
ду „Локомотив” от София и „Ин 
тер” от Италия. Предаването на 
срещата за купата за европейс
ките градове е на български е 
зик. Българите отбелязала гол... 
колата силно се дръпна и нак
лони, но... нищо, нищо .. Продъ 
лжихме пътя като при това без 
да искаме си спомнихме:

— Този път „не е ни Давидов, 
ни царски, ни спахийски”!

Край пътя стои валяк почерве 
пял от ръджата Тук е прекарал 
зимата и добре е зачервил бузи. 
Не от срам, че) е обществено и- 
мущество, па тук Тлее. Знае той, 
че веичко . което е обществено 
може да поднесе всичко каквото 
му натоварят на гърба. Защо 
впречвм и някого да боли глава 
за един валяк, който е „ничий”. 
Най-лесно е да го „отчислят” и 
преквалифицират в старо желя

ко по-нататък — кооперативни
ят дом. На сред селото — голям 
.иЬ дърво. По всичко личи - еди 
нствен свидетел за историята 
на селото. По склоновете нагоре 
много камъни и редки храсти. 
Селото е върху карстова почва 
без вода. Къщите имат подове 
от пръст. Някога тук е имало 
много гори и хората са правили 
кревати. Те се наричали „одър" 
и по тях и селото е получило и- 
мето си — Одоровци.

В изкупвателния пункт изку
пуват яйца. Насъбрали са се 
към двадесетина души в ямур
луци завили години си, доброду 
шни и винаги готови за шега. 
Деца и девойки идват до тезяха 
и преброяват яйцата. Някой 
от по-старите вади из джоба по 
няколко яйца и веднага ги пре., 
връща е пари и тютюн.

— По колко изкупувате яйца
та? — питаме.

— По двадесет и два динара 
— казва магазинерът.

Между нас се ■намериха и слу 
жащи от кооперацията. Те са 
тук „най-компетентни” да осее 
до.чяват. Може някой да каз/Се 
нещо против кооперацията, кое
то да не е вярно! Такгсва са тия 
частни стопани, могат да начер- 
нят кооперацията...

— А по колко ги продаваха 
вие от кооперацията?

Неудобен въпрос, който гъде 
личка.., Стопанска тайна,,,

Един стопанин дочака:
— Знаем ние по колко на нас 

ги заплащат, но по колко коо
перацията ги продава, това не 
знаем...

— Па продаваме ги по 30 ди
нара откри „стопанската тайна” 
изкупувачът.

— Но можем да знаем, по кол 
ко продават и всичко друго, ко
ето изкупуват, дохвърли друг от 
тълп.ата.

— Изкупувахме яйцата и по- 
по-<.високи цени от тази, — защи 
шава „становищата на коопера- 
цггята” човек от кооперацията.

По-нататъшния разговор пока 
за, че кооперацията не е преди. 
приела никакви мерки за подоб 
рение на породите на птиците, 
за да се подобри производство
то. А и загцо да прави това? Ни 
ма я боли глава, че в близките 
градове в магазините се прода
ват яйца, внесени от чужбина? 
Заимо ли пък с производство на 
яйца да обременява службите, 
които и без това малко имат вр 
ъзка с частните производители. 
Главното е. че кооперацията из 
купува■ каквото има 
каквото е — и 
другите кооперации да се месят 
на нейна територия.

За да оправдае „становища
та” един от кооперацията каза:

— Тук иямимс условия за та 
кова птицевъдство.

Йордан Иг,анов се намеси:
— Не е да нямаме условия, но 

не знаем как трябва да се ра
боти.

— Какво вил\ предлагате за 
подобрение на птицевъдството 
— попитахме?

— Симо Колев па шега под
хвърли:

— Най-напред трябва да запя 
дем дело срещу сдружението па 
ловците. Лисици унищожиха ко 
кошките в салото.

Полумрачиата зала избухна в

се отнасяше до становищата на 
Осмия конгрес на СЮК.. Споме 
наха се недостатъци и успехи в 
работата .стаи а дума и за отстра 
няване на грешките й слабости
те, разбира се „занапред”.

В бооилеградския съд приклю 
чи едно необикновено дело, за
почнато още през 1959 година. 
Епилогът му е известен днес: 
Станко Костадинов от Босилег- 
град за лъжесвидетелствуване е 
осъден с пет месеци затвор.

Как започна историята на то 
зи процес?

вело дело срещу Златков, поне
же по негова вина е дошло до 
открадване на кофера. На глав 
ния разпит бил повикан и Стан 
ко. Този път той дал противопо 
ложии показания:

— Ляте не е вземал кофера. 
Вероятно го е взело друго ли
це. Показанията, които съм дал 
във Враня не са валидни, тъй 
като лицето, което вършеше сле 
дствие ням1аше протоколист.

За това и срещу Костадинов 
било възбудено 
дело' за лъжесвидетелствуване. 
Били потърсени сведения от Об 
щинския съд във Враня. Тога
ва му бил прочетен протоколът 
от Враня, който той собствено
ръчно бил подписал. След очна 
ставка той признал, че дава лъ 
жливи показания. Общинският 
съд в Босилеград го осъдил на 
5 месеца затвор.

Този пример на лъжесвидетел 
ствуване не е единственият в Бо 
силеград. Обвинителят и обвиня 
емият често вземат лъжесвидете 
ли с цел да спечелят делото.

Затова и хората, които дават 
лъжливи показания получават 
заслуженото наказание.

За да подтикнат вече замръз
налата акция по електрифика
ция организирали сказка на те
ма: Електрическият ток и полза 
та му за човека”, а за да гаса^ 
и производители повече полза 
от селското стопанство предло
жено им е да слушат сказки на 
селскостопански теми и пр.

За промяна на породите па до 
бтъка и птиците и за повече 
производство па яйца и пилета 
и дума не е ставало.
Говорили са за кооперирането, 

по никой не знае как да го раз 
вие а и организира, като чели е 
съзнанието ,на хората още не е 
ясна мисълта за съветите на 
кооператорите. Вместо това — 
препоръчват им се сказки и ли 
тература. А изпод тях сигурно 
няма да се измътят пилета, кои-, 
то да станат кокошки, да носят 
яйца, които кооперациите ще 
изкупуват по 22, а ще ги прода 
ват по 30 динара.

На 20 юни 1959 година един
рейс на транспортното предпри 
ятие ,.Весна кобила” спрял на 
спирката във Враня. Ляте Злат 
кое. (гогава , контрольор в пред
приятието преглеждал пътните 
билети. Рейсът бил препълнен 
и в общия метеж изчезнал път
ният кофер на Милена Атаяаси 
евич от Враня.

наказателно

По това време тук се намесил 
и Станко и Златков останал с не
го във Враня. Другарката Ата- 
насисВич завела дело срещу Злат 
ков за кофера понеже той го 
свалил от рейса. Като свидетел 
се явил Станко. При разпит в 
Общинския съд във Враня той 
изявил:

— Видях, че Ляте свали ко
фера и го остави зад рейса, за 
щото нямаше място къде да стои 
вътре. След това Ляте и аз ос
танахме във Враня.

Транспортното предприятие в 
Босилеград заплатило обезщете 
ние на другарката Атанасиевич 
от 44.800 динара. След това за-

30.
Малко по-нататък е къщичка 

на колелета. ЗгиОува, къдгто и 
хората :са зимували. Тя има по
вече дървения от валяка. Зато
ва и по-лесно е било да я упот
ребят в частния сектор — 
гат домакините и огъня да си 
подпалват с нея. Точният отго
вор на въпроса загцо това не е 
станало не намерггхме. Сигурно 
е едно — тази зима кгьгцичгсата 
е остагшла жива.

Срзщата в София завърши. 
Ще се ггграе трети мач на неу
трален терен..

Най-прсле пристиггшха и дру
гарите от Димитровград във Ви_ 
сочко Одоровгщ да си поговорят 
с комунистите в селото за проб 
лемите, нуждите, успехите и 
слабостите...

-
В. Вел.М. Бакич

мо-

I

Разширеношо осигуряЬане ошно- 

Ьо йред извирашелише

тези разисквания, гражданите от 
правиха забележки за работа
та на Здравния дом в Босиле
град и искаха да се открият 
здравни амбулатории по центро 
вете на районите — Долно Тлъ 
мино и Лгобата. От преди няко
лко дни амбулаториите в тези 
места работят един ггьт седмич
но. Очаква се след откриването 
на тези здравни пунктове граж
даните да приемат новото проек 
торешение на Комуналния за
вод за въвеждане на разширено 
здравно осигуряване.

През месец април на терито
рията на Боачлеградско ще се 
проведат нови събрания на изби 
рателите за въвеждане на раз 
ширено здравно осигуряване. 
Комуналният завод за социални 
осигуровки е изготвил ново про 
екторешение, според което се 
предлагат 5°/о облагане на дохо
да в полза на основното здрав

но осигуряване, 4°/о за разшире 
но, и 300 динара на домакинство
то.

В края на миналата година от 
общо 15 събрания на избиратели 
те само три са приели проекто
решението на Комуналния за
вод от Враня, с което се предла 
гаха облагания за основно оси
гуряване от 6,5%. По време на

**»
Селото е прилепегю за склогю 

вете на Видлич. Пътищата кални 
и криволичещи. Къщите разхвър 
ляни. Над Него е училището. Мал

Д.

ТАЗИ ГОДИНА
V*

Случва се... Нишка околия очаква иовече туристи
Опакото на въпроса В туристическите и гостилни

чар-ски обекти в Нишка околия 
през миналата година е имало 
60.238 нощувания на чуждестра 
пи посетители, а това в сравнение 
с предишната година представл 
ява увеличение с 5.000 нощува- 
ния. Почти 70 на сто от чужде
странните туристи са нощували 
в гостилиичарските обекти, а 30 
па сто от тях са посетили кам- 
повете. Най-малко са били посе 
тени почивните станции, плати 
нвки хижи и частните приюти.

Ако на време бяха завършени 
мотелът край Димитровград и 
къмпингът край Алексилгац, ав 
то-кампът, дспандансът в Алек- 
синац и автокампът в Ниш, про 
токът па турист през изтекла 
та година щеше да бъде много 
по-голям.

на девизния оборот. Следваща
та крачка на търговията трябва 
да бъде — продължаване на ра-

— таковау 
че 1к? дава ка

ботното време в магазините за 
самообслужване.

Санитарната инспекция при 
Обш,инската скупщигш в Ди 
митровград е изхвърлила 
Земеделската 
„Нигмава” от г/потреба 1,700 
килограма ябълки. Към та- 
зи мярка органът гш Облици 
ската скупщигш е прибеггшл 
поради лошото егеладище гш 
ябълките (в едгш когиара) в 
Желгогиа, а и зарад това, че 
са развалени и наядени от 
мишки.

В протокола, който ведна
га е представен и гш коопе-< 
рацията е забранегш продаж 
бала гш тази стогса. Инспек
торът обаче издал и реше
ние, защото се гшдявал, че 
•кооперацията ще поднесе ис 
кане да се отделят здравите 
от развалегште и да се про
дават.

Понеже гшкой в коопера
цията ие се объргшл с тако- 

искагге. гтспегССорът 
телефогш объргшл вгшмагше 
гш комерциалгшя и го пови- 

Той обаче

С. Хофман

гш
кооперация

ПРЕД ИЗПИТ

смях...
Наблягаме за гго-точен отго

вор. Но гшпразгю, Ош,е гшкой 
гш е гшправил сметгса каква пол 
за би имало от отглеждагшто гш 
птици. Кокошгсите, които 
глеждат сгшсят годишгео 50—100 
яйца. А само каква полза биха 

техните кокошки сгш

по те отв а През настоящата година се о- 
чаква по-голям престой ма ту
ристите в Нишка околия. Преди 
всичко, ще бъдат довършени ня 
колко туристически обекта, а 
предприемат се мерки и от стра 
иа на гостилмичарските пред
приятия и туристическите орга 
низации иа пропагандирането 
иа туризма.

кал гш разговор, 
отгооврил:

— Не искам да дойда да 
м.е подбивате и прекъсгшл

имали ако 
сяха и по 250 яйца годишно. Но 
за такива цели те ггямат средства 
Никой гш им дава гшпътствия. 
Затова като логичгю 
прозвучаха думите гш едигг мус 
таклия:

__Не згшем гше за тия ггеща,
как посят яйца. Жеги

След няколко дни (Работници — зидари.
При о-гкрпваието 

курс организаторите сс ръково 
деха от факта, че в Босилеград 
ско съществува традиция За 
поддържане на този занаят. 
Много известни майстори — 
зидари работят по строителни
те обекти в цяу\ата страна.

те-зндари, които посещаваха 
няколко месечния зидарски ку 
рс при училището в село Бис
тър ще пзлезат на изпит. Сега 
се вършат последните гшпгото 
пленил за този ден. Покрай 
практическото обучение учени
ците сериозно се подготвят и

този

разюмеразговора.
Не гш интересува какво 

количество 
„забравегш", дори и колко 
кооперацглята гце загуби от 
това. Очудва обаче отгшше 
гшето гш геомтетенггште слу
жби в кооперацията към ги- 
м!уществото, което пропада.

М. Б.

ябълки е било

колко у.
те згшят и огшя, които пушат 
тготгет. Те продават яйцата още по останалите теоретически пре 

дметп. След свършването на 
курса ще получат 
полуквалнфюшраци работници

НА СНИМКАТА: Младите ра 
ботинцн със своя ръководител

От търговските и занаятчий
ски предприятия се очаква пове 
че ангажиране в увеличението

топли... ***
званиетоНа събграгшето гш комугшети- 

те имаше М/ного гости. ДоклЪдът Б. Ник.
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Предизборна активност Тук, край нас

Учителите от Босилеградско 

за своите проблеми
Бай Пене гьдуларят

— Ще преафъзнеш нощес.
— Нищо де. Утре няма да ми се 
случи това.

И той отново започна да дръ 
нжа в струните повече за себе 
си...

Късните пътници отминаха и 
се изгубиха в нощта, а той ос 
тана сам.

Беше седнал в единия ъгъл на 
кафенето. А < коло него — прос 
то нямаше къде игла да падне. 
Всички маои бяха заети, някои 
дори седяха по прозорците...

Това беше бай-Пене от Дукат. 
Беше слязъл от планината, „с гъ 
дулката ще изкарам! добра пара” 
— си мислел той. Ала това не 
стана...

Всички му поръчваха ракия. 
С внимание слушаха песента на 
старите струил но никой не му 
даде пари. Никой не го попита 
има ли къде да спи...

А ето, че и нощта дойде.
Малкият градец отдавна вече 

спеше, когато в кръчмата бяха 
останали само двама 
рът и бай- Пене.

— Ами сега? — 
нс рът.

— Ще ' спя тук .
— Малко неудобно. ..
— Нямам къде.
След кратко обяснение бай-Пе 

не излезе навън. Келнерът зак 
лючи и си отиде.

Бай-Пене дълго остана да стои 
пред врадата на кръчмата, непо 
движен, без да знае коя посока 
да хване. И така както си беше 
стиснал гъдулката под мишница 
та го видяха познати, идващи 
от кино:

— Бай-Пене защо стоиш тук 
по това време?

— За акъл, не без горчевина 
отвърна той, като зъзнеше от 
студа.

На учителската конференция 
в Босилеград, която 
на 25 март т. г. бяха изтъкна 
ти най-важгагге проблели! нзоб 
ластта на учебното дело в тази 
община- Председателят на Съ
вета за просвета и култура дру 
гаря Владо Стоичков запозна 
присъствуващите с въпросите 
материалното състояние, на учн • 
лищата и с образованието и въ 
зпитаннето на подрастващото 
поклош 1е.

Босилеградска комуна има 
най-разширена училищна мре
жа в Лесковашка околия. В дол 
ните класове на основното учи 
лище са обхванати 99 на сто от 
децата, във висшите 
сто и в средните — 50 на сто. 
В общината има освен това гнм. 
мазня и средно икономическо 
училище. От освобождението 
до днес са построени около 20 у 
чилнщни сгради. Някои от тях 
още не са довършени поради 
недостиг на парични средства, 
които се предвиждат за тая 
цел както от Общинската скуп 
щина така също и от учили
щния фонд на Републиката.

За учебното дело в тази ко
муна се отделят големи сред
ства. И тази годлна почти 50 
на сто в бюджета се предвиж
да за училищата и просветата. 
И сега остават много учили
ща недовършени, а почти всич 
ки училища нямат достатъчно 
инвентар и учебни помагала. В 
много училища покрай заплати 
те на учителите по училищни
те бюджети се предвижда само 
за подържане на хигиената и 
снабдяване с тебешир.

В 7-годншгшя план на ко
муната се предвижда довърша 
ване на някои училища, по се
лата и гимназията в града. От 
селските училища в най-лошо 
съетояние са училищата в Дога 
цица. Милевци, Мусул, Д. Тлъ- 
мино и Риба-рци.

ботници с тазгодишния бюджет 
иа общината и влаганята в про 
светата и културата.

След конференцията кандила 
тнте за пародии представители 
Душко Стойкович и Стоичко 
Ангелов водиха разговор с об
щинските ръководители иите-

нис са училищата и Бис-гъй? и 
Долна Любата.

Учителите за лоши квартири 
скъпо плащат

В разискването по изложени
ето иа председателя па Съвета

се състоя

■х

Да следващия ден го намери
ли в един плевник целият пре
мръзнал от студа. Лекарите ед
ва спасили живота му...

келне-
В. Велинов

попита кел

Акции
по залесяване 

в Д. Тлъмино
90 на

Местната организация в село 
Долно Тлъмино още миналата 
година е подготвила 5 хектара 

за залесяване с борови 
Очаква се тези

земя
насаждения, 
дни да започнат акциите, кои
то ще се проведат чрез местно 
самооблагане й доброволен 
труд в съдействие с движение 
то на гораните от този район.

От коифереицията в Босилеград

ресувайки се и за други пробле 
ми на общината-

за просвета взеха участие го
лям брой просветни работни
ци. Те изтъкнаха още много 
проблеми, които се отнасят Са
мо за двуезичните училища. 
Някои просветни работници пов 
дигнаха въпроса около броя на 
часовете в малцинствените учи 
лтца, за разрешаване на мате
риалното положение на учили
щата в бедните общини, за уча 
стието на Републиканския учи 
Хищен фонда в изграждането 
на училищните сгради и др.

А-Николов

Убешеш набеди но „Младост“ от Ниш
Асен Балкански — Младост 0:3 (0:2)

имаха подчинена роля.
Териториалното

на гостите най-сетне бе реали 
иираио. Левият полузащитник 
на Балкански Ранчев вместо 
да отбие топката Далеч в игри 
щето я подаде на един от фут 
бо,летите от . Младост, който 
невъзпрепятствуван от никого 
с точен удар отбеляза гол. Вто 
рият гол гостите пак постигн.-, 

лещ -‘уна грешка на защи
тата на Балкански, по-точно на 
гратаря Зарков, който една съв 
сем безопасна топка не успя 
да хване и на лявата свързка 
па гостите не беше трудно да 
вкара топката в празния гол.

Второто полувреме на нграта 
също започна под знака на из 
разителното надмощие на гос
тите. Още в самото начало на

второто полувреме лявата с^ръ 
ска на Младост постигна твъР 
де ефектен гол и поставил кра 
йния резултат на мача от—3:0 
До края на играта отборът на 
Асен Балкански вложи големи 
усилия Да 
гол обаче добре организираната 
защита на гостите осуети всич 
ките техни и иначе неоргани-

Дългоочакваната важна сре
ща между отборите на Балкан 
ски и Младост, както и падеж 
дите на любителите на футбо
ла, че техният отбор ще извою 
ва поне равен резултат с, най 
добрия отбор в Околийската 
дивизия не се сбъдна. Солидни 
ят отбор иа Младост- с л.обоя 
физическа подготовка напълно 
смути димитровградския отбор 
който през цялото време на нг 
рата не успя Да отправи ш-гго 
един по-опасен удар към врата 
та на Младост.
Самото начало предвещаваше 
остра и интересна игра. обаче 
след няколко добре организи
рани й бързи нападения на го 
стите, футболистите на Балкан 
ски напълно изпуснаха иници
ативата. ц до края на играта

надмощиеУправителят на училището от 
Гс(рна Аюбата Любен Иванов 
се спря върху състоянието на
училищата по селата и матери
алното положение на учители
те. Той изтъкна, че просветни
те работници живеят при твър 
де лоши условия. Особено е тру 
ден квартирният в-ьйрос. Някои 
учители плащат 
наем отколкрто получават от об 
щината- След това не е разре
шен

постигне поне един

зирагш нападения.
Тази среща показа,

на Ба лкански физически е 
борба 

противници.

че отбо
рът
напълно непотготовен замного повече
с такнва силни 
какъвто е Младост.

В отбора на Балкански ник°й 
не се изтъкна с особена игра* 
а, между гостите най-добри бяха 
Цветкович от отбраната и ля-

Кадровнят въпрос в училищата 
преди десет голини е бил далеч 
по-добре разрешен. Тогава про 
центът на неквалифицираните работници, които работят при 
учители е бил по-малък. Сега, 
обаче поради някои неразреше

въпроса за заплащането
на надбавки на ония просветни

по-тежки условил, не Оьществу 
ват малцинствени надбавки как 
то на просветните работници в

вата свръзка-
С. Игов

ни Въпроси и лоши условия иа 
работа просветните работници Димитровградско и други въ

проси.напускат тази комуна и тър
сят по-добри условия за рабо
та. Затова учителските места 
се попълват с неквалифицира
ни учители. В някои села къде 
то намалява броя на учениците 
не могат да останат заедно на 
работа учители —-съпружници. 
Затова се налага разделяне
то нм.б

На поставените въпроси от
говориха кандидатите за народ 
ни представители Душко Стой
кович и Стоичко Ангелов, кои
то изразиха уверението си, че 
в учебното дело в комуната ще 
настъпи подобрение спровеж- 
дане на новите законни мер
ки около финансиране на учи-

ПЪРВИ МАЛИННИЦИ 

В БАРЙЕ 4

Земеделската кооперация ,,Бо 
рово" в Баойе в Димитровград 
ска община планира през тази 
голина в производствено сълру 
жие и на своето стопанство да 
засади първия малинкик в това 
село. За тази цел от една коопе 
рация в околността на Валево 
ще бъдат набавени 100.000 ма 
линови фиданки за 600.000 ди
нара.

Кооперацията планира 
година в с-ьДРУЖие с частните 
Производители да засади 4 хек 
таРа с малини, а на кооперати 
вното стопанство 
2 хектара.

Според интереса на частните 
производители за отглеждане
то на малини в кооперацията 
вярват, че на частния сектор 
ще бъдат Засадени към 20 
хектара площ с тази твърде

по чезна и лека за отглеждан'' 
култура ,4Кадровият въг^рос най-добро лищата и самоуправлението в

просветата, а председателя на
Б. ■ • гса разрешили училища в Боси

леград, Горна Любата и Горна Общинската скупщина Стойне 
Лисина, а в най-лошо сътоя- Иванов запозна просветните ра

тшт& &* у

Босилеград
Л: /ч' ?;

Пръскане на 

овощните градиин
4

•У.РазширяЬа се издашелсшЬошо 

на Ьгсшник „БрашсшЬо“

с 1 ш:-У
Решението на Общинската у * у 

скупщина в Босилеград за за- : - 
дълйкителното пръскане на ово Щ. 
шките срещу гъботворката и РШк 
други паразита се реализира по гу-, 
плана. В цялата община 80 на '/•: ■
сто от частшгее производители -у 
са пръскали овощните гради- ! ’
11Н.

"4
г4; ->4

На послелдюто си заседание 
Издателския съвет на в. ,,Брат 
ство" прие годишния си, план 
за 1965'.година и, разисква вър 
ху плана за 1у6о година.

у чии и литерарнй трудове на 
автори от българската народ- 
ностт. Сборникът ще излезе от 
печат към края на тази година.

тази

- - >■ -
<5,В печат са материалите от 

През тая година редакцията VIII конгрес наСКю. 
на вестник „Братство ще пе- Издателският с:ъвет разисква 
чата .,Есета за югославски.и бъ 3 възможностите около раз- 
лгарскп писатели от Михаил ццфЯаване на издателството 
Николов — Присойскп, „Бъл- През следващата голинаЛомне 
гарската народност в Югосла- . ние на съвета този п-чан тря

бва Аа бъде но-голям от тази

ф- гПЛОЩ от И земеделските кооперации 
от своя страна подпомагат та
зи акция. На време са набави
ли необходмите химикалки и у 
обезпечили пръскачки. Интере 'й 
сно е да се отбележи, че в бо- Щ 
силеградското Краище има мно К 
го гори, а Гъсеници почти няма. .. .

* •
; пщр * ■

-■ \. ’•

Щъркелите отновосе ласт,РнаХа 
в родния край

•ч*”!
вия“ От Тодор Славянски, „На
шенец" — стихосбирка от Ма- годнна.

Б. Ннк- Мрин Младенов и Сборник на на
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Започналата Втора световна вой
на се следеше с голям интерес, в цяло 
Димитровградско. Във всички села по 
кооперапксгге и кръчмите се приказваше 
само за военните действия. Вестниците 
бяха пълни с новини за успехите на гер
манската. армия по бойните полета, за 
масовото изтребление на населението в 
окупмрзуспе от Хитлер краища и за 
дипломатическата дейност за пристъпва
не към едната '<или другата страна. Ко- 
г&то правителството Цветкрвич — Ма- 
чек подписа споразумението за. присъе
динение на Югославия към силиге на 
Оста огорчи и нашите хора. На новината 

. 27 март народът от Димитровград игрази 
негодувалото си с масово демонстриране 
из главната улица на Димитровград от 
Строшена чешма до гарата. Този про
тест бе изразен и в някои села.

Още когато германците бяха пусна
ти в България, населението от Димитров 
градско знаеше, че военната опасност на 
ближава. През март 1941 година положе
нието в околията стана още по-напрегна- 
то. Всекидневно се вършеше мобилиза
ция на всички чинове от запаса. По села 
та всекидневно се разнасяха слухове за 
войната, които дезориентираха хората. А 
в Димитровградско, край границата, при_ 
вършваше изграждането на укрепления
та, минираха се мостовете* маскмрзха се 
картечните бункери.

направи преглед на частите и укреплени 
ята, с които разполагаше дивизията в пр 
отежение
на до Ммджор. Затова той тръгна по ли
нията придружаван от двама офицери от 

■ щаба. Пътят го водеше първо през село 
Одоровци и Потърлаш. Той разгледа ук
репленията и констатира, че са добри, 
но още недовършени.

В написания доклад, Костич конста 
тира, че укрепленията били приготвени 
за танкова отбрана. Комендантът даде 
нареждане да се побърза довършването 
на укрепленията, но изглежда всичко 
това вече беше късно, военните действия 
както е известно започнаха след едно де 
нонощие. .

от 55 км., Ог Гребен плаки»

Нови Белград. Нови жилищни сгради

гПри Цариброд отбраната 
бе слаба 1

В състава на Топлишпса дивизия вли 
заха 3, 12, 16 и 34 (допълнителен) пе
хотен полк, след това 34 артилерийски 
полк, една противотанкова рота, един ди 

. визион с три батареи, 34 допълнителен 
полк, който беше временно при село Тем 
ока. Само 2 батальон от 34 полк не беше 
въобще мобилизиран.

С такова разпределение на частите Топ 
лишка дивизия пристигна на фронта в 
Димитровградско.

На 5 април 1941 година комендантът 
на артилерийската дивизия получи оТ 
Цета армейска област по специално из
пратен куриер заповед да се свърже с 
Тошгишка дивизия. През целия ден и на 
следващия дивизията ваела подножието 
на Гребен планина при село Планиница с 
цел да следи движението на неприятел
ските части от Цариброд до Суково.

На 7 април правили подготовки за 
действие, но според доклада на подпол
ковник Живко. Попович тези действия ос 
танали безрезултатни, поради дейността 
на шпиони, ксито успели да прекъснат 
телефонните връзки и по този начин не 

артилерийските части да

Всички останали укрепления по про 
тежение на фронта, където трябваше да 
воюват войниците от Топлишка дивизия, 
бяха съвсем слаби и можеха да се полз

ните части при село Врабча.
— Да, господин генерал, сутринта не: 

приятелят премина границата. Сраже
нил се водят западно от селото...ват само за временно задържане на неп

риятеля. При Виеочка Ръжена бяха ми
нирани мостовете на Височица и зъбера 
край селото, под село Славиня се довър 
шваше един пртивтанков окоп, а такъв 
окоп имаше и пред Гаиндол. При Цари
брод на шосета бе изградена една движе 
ща се стоманена рампа, която да „спре” 
германските танкове. Тук имаше картеч 
ни гнезда, железобетонни препятствия а 
край Нишава бяха наредени множество 

релси. Край село Желгоша и
съ-

Съобщението не беше изненадва
що, защото войната срещу Югославейт 
фактически беше започнала с бомбаодй!-' 
рането на Белград на 6 април стнапрОД 
ването на немците на всички остана ли' се-' 
ктори по границата. Очакваше се всеки 
момент да започнат нападенията и на' то' 
зи сектор. За състоянието на фронта сла
бо бяха запознатия й най- отговорните в' 
дивизията, а най-малко войниците и Н&- 
рода от Димитровградско. Затова бяхаГ 
произволни слуховете, че нашите войски 
напредвали в Албания и България. Съо 
бшениетъ за провокацията при село Вра’-

Армията на Хитлер на нашите 
граници

* стоманени
Гсиндол. до Нишава бяха построени

множество картечни гнезда. Та
Още не бяха стихнали- демонстрации

те в страната, когато хитлеристката ар
мия се придвижи към границите на Юго 
еловия. Само няколко чата след съобще
нието,-че народът в Югославия е отхвър 
лил-споразумението, моторизираните ча- 
ти на хитлеристката-военна машина пред

Югосла-'

що така
кива гнезда имаше и по протежение на 
границата към Лукавица, Сливница и Д. 
Невля.

бча беше само последен сигнал, чегероййГ 
нците ще започнат действията ои и тук.

След.малко време.в Щаба пристьр^, 
ново съобщение за провокацията при се 
ло Врабча. Нещжятелот се огег 
българска терйгбрия след като се 
жал; Известно време- ' "на- наша-' 
рия. В това нападение взели участие бъл 
гарсяси и немрни части и имало харатйгер 

разузнаване. Съобщението подейф-ву 
положително и ватова, че ггьрвата!же 

ртва в този сектор бил германски вой
ник. В това сбълекване загинал един тер 
мански офицер.

До вечерта на 7 април на границата 
и в селата беше мирно. От време на вре

приеха поход към границите на 
вия. На 28. март 1941 година. Управление • 
то на баноЕината в- Ниш бе изпратило 
до Министерството на войната в Белград 
следния доклад на. полицията от Цари
брод:

Артилерийските чисти 
без снаряди

лил.га,
УЩ;-

Само няхолко дни преди да започнат 
военните действия се започна с разпоре- 

частите и с подготовките за
_йг на

На 28 март т. г. в 11 часа на гара 
Драгоман (България) е забелязана 30-ва- 
гонна влакрза композиция с гер.мански 
войници под пълно въоръжение.

По границата в Царибродско, посока 
на Тр>ън—Невля—Стара планина е забе
лязано движение на малки немски и бъл 
гарски части.

Тамошното население е недоволно от 
влизането на германската армия в Бълга 
рия.

• Следващия ден българските локомо
тиви са изтеглени от царибродската гара 
а България. Същия ден разузнавателна
та служба в Цариброд е узнала за прие 
тигането на още 10 вагона в Драгоман, пъ 
лки с автомобили.”

Това бяха официалните съобщения. 
Крайграничното население узнаваше и 
за по-ееризона дейност на българските и 
германски части. Край някои селища 
във Висок и в Невля бяха забелязани 
немски шпиони, дошли нощем през гра
ницата, за да разузнаят положението.

Министерството на войната в Бел
град получи на 4 април следното съобще 

жандармерията в Цариброд:
„Германците усилено прехвърлят 

ите части от турската и гръцка граница 
граница в направление Ра

домир—Дупница—Кюстендил—Цариброд 
и Босилеград.

Първият, влак от България пристиг
на на нашата граница нощес в 0.05 часа 
без пощенски вагон. Тези сведения са по 
лучени от комисаря ка ж. п. полицията в 
Цариброд и могат да се считат за натгьл 
но верни”.

позволили на 
се намесят.

ждането на 
действие. Граничните и жандарм^ерииски 

свой план за дейст-те части им&ха вече
Топлишка дивизия имаше за зад а- |вие.

ча не само да отбранява границата.
изявленията на офицерите и да 

нашите граници .Това

но Провокацията при село 
Врабчаспоред

напредва вън от 
разбира се никой не можеше-да вземе за 

тъй като виждаше въоръжени, 
техническата подготовка на войки- 

3 а това изявлението на някои вое- 
ггият бяло кафе в

На 7 април около 9 часа ав Щаба на 
дивизията беше твърде оживено. На ко
менданта

ие въздушното пространство се кръсто 
сваше от неприятелски самолети, а ня
къде далече се чуваха гърмежи'на арти 
лерия. Хората се подготвяха' за пози
ционна война. Някои,скриваха храна,} об 
лекло. ..

сериозно, 
то и 
чите
нни, че утре щели да 
София се приемаше с подемех. Военните 

да отбраняват границата бя 
боси, без храна. Та-

на дивизията докладваха 
за изминалата нощ. В мо
мент телефюна иззвъня. Дежурният свър 
за генерал Костич с- командири ка пехот

тоя

(Следва)-

части дошли 
ха без въоръжение, БЕЛЕЖНИКЪТ „САМПА“- Каменица ед-на сед- 

започването на войната бяха
ка военните части в
иица преди

без храна и бяха принудени да БАГРЯНОВ-ЛЮБОВНИКЪТ 

НА КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ
останали
събират царевично брашно по селото и
да си правят качамак.

За това плачевно състояние на арми 
войникът Мирослав Илич

V

ята си опомня 
от Крушевац:

„Нашето положение на фронта ггри 
Цариброд беше твърде лошо. Моята ро- 

Милойковац. Получа-

1СНЯЗ Кирил, който е бил негов съми
шленик и покровител... А оавен тоАа 
Багрягюв недвусмислено предлага „през 
септември да се лавира”, докато „не-ее 
убедел, че Германия наистина губела вой 
ната"!

Дъло време след прочитаното на Ба- 
грянония доклад пито аз, пито Влаевски 
посмяхме да започнем разговор. И два 
мата бяхме потресени от циничната под
лост и пеераш1ИМ.Ь лицемерие на този 
политически хамелеоп, а същевремнно 
изненадани и поразени от факта, че съд 
бата па нашия трудолюбив и мъдър на
род, п най-съдбоагоснмл миг от неговата 
нова история, е била поверена в ръцетр 
на един толкова престъпен, тип и поли 
тически късоглед дипломат.

— Струва ми се, че смъртната присъ 
да е твърде бледо възмездие за всичко 
онова, което този човек е строил... 
боллзах накрая аз и Валевски махна с 
ръка, изразявайки по-скоро досада, отко 
лкого някакво друго чувство.

— Това е безспорно... Но забележе 
те друго: па 31 август, когатоуиас дори 
незапознатите с политиката гимназисти 
бяха сигурни в предстоящия разгром иа 
хитлеристите, ’,>ой — „политикът”, който 
е разполагал с всичките донесения и до 
кументи на тогавашната държавна сигу 
рност и на военното контраразузнаване, 
пише: „Никой сериозно мислещ чопек у 
час по може да твърди, че Германия би 
ла загубила войната!”

— Просто се чудя, дали наистина е 
написал това което е мислел! Илипък...

— Напротм-вI — прекъсна ме Влаев
ски. — Нчма никакви данни, пито при
чини да е криел шгстнпскитс си мисли от

ние от
сво та беше при село

храна от Крушевац и случваше се 
четири дни дач сме беа храна. Вой-

вахме
към нашата и по

ниците бяха настроени за отбрана ма
борба до-смърт, но мюжду офи

— А може би, ако беше останал жив, 
той щеше да се съмнява в това дори й 
тогава, когато съветските войни забучи
ха червеното знаме- на Райхстага! — ПОД 
хвърлих иронично аз.

— Може би... — мрачно отвърна при 
ятелят ми. ч

ст
раната, за 
церите имаше предатели.”

По другите места положението беше 
подобно. Артилерийските части не разно 

със снаряди,- Затова генерал Д.лагаха
Костич поиска по телефона от Леско-

Очевицио настроението му за шеги 
се бе изпарило.

— На шести септември Багрянов по
за-

се изпратят снаряди. Същите об-вац да
аче били докарани само до Суково и тукТопличка дивизия на границата даде оставка и слезе от политическата 

— безстрастно съобщи той. ■—били оставени. По времр на действията 
те останаха неизползвани..

сцена.
На неговото място дойде Муравиев.

'Вече не го слушах. И аз също бях об 
.надпи от особеното чувство, коетЪ изпил) 
ва човек, срещнал току-що в пътя си 
влечуго. И за забелязване е, че дори Ако 
уопее да убир влечугото, настроението} 
му си остава почти същото.

Пристигането на нови войскови час
ти в граничните райони допълни во е ши
та картина в Димитровградско. Никой ве 
че не се съмняваше че предстои война.

На 5 април 1941 година в управление 
то на Топличка дивизия, която пристиг
на в ДимиТровгградсжо, за да отбранява 
границата, пристигна новият й командир 
дивизионния генерал Драган Костич .Той 
се представи на хората от щаба на- диви
зията. която бе разпръснала своите час
ти от Гребен планина през .Цариброд и 
Виеочка Ръжана и до снежния Миджор 
(кота 2.169). Костич имаше за задача да

Как бяха разпределени 
частите

В плана на щаба ага дивизията части 
те бяха разделени в три сектора. Десният 
сектор от Гребен планина до Нешново 
край Димитровград, средният от Нешко- 
во до Височко Одоровци и левият сектор 
рт Височко Одоровци до Миджор. Иа до 
сния сектор позициите се заемаха рт Тре 
ти пехотен полк, средният сектор от 12 
пехотен полк.

Не зададох повече никакви въпро
си на Влаевски. Пък и нямах какво да 
то питам. Онзи, който бе заел властта,- 
защото беше спечелил любовта на една 
княгиня, безславно я загуби, заедно с гла 
вата си, защото бо спечелил омразата на 
цял един народ.

К РАЙ ,
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ПО СЛУЧАЙ 1 АПРИЛ — ДЕН НА ЛЪЖАТА, ШЕГАТА И СМЕХА ден па смеха. А защо чесгвуват лъжат*, 
и смеха в един ден? Първо, защото но- 
гото хванат в лъжа, става за смях; вто
ро, защото авторите па хумористични ма
териали мислят, че пи разсмиват, но гор. 
чиво се лъжат. ..

В заключение няколко думи за лъ
жите па мъжете и жените. Няма да 
воря за грамадната разлика между жен
ските и мъжките лъжи по отношение на 
количеството и качеството им. Мъжът 
никога не може да бъде така изобрета
телен, както жената; той не може нико
га да бъде толкова упорит и 'настойчив, 
колкото жехсата. Искам да подчертая не1 
ш,о друго: мъжете 
жените не лъжат па 8 март; мъжете лъ
жат чуждите' булки, жехсите лъжат соб
ствените си мъже...

За бъдеЩето па лъжата засега не 
може нищо да се кожу?. ..

Академик Коле НАМЕРАНСКИ 
професор по лъжел опи

Лъжата през вековете и днес
(НАУЧЕН ТРАКТАТ) го-

Лъжата е сътворена още в дълбока 
древност. Създадена е от бог или от са
таната. Тезата, че лъжата д измислена 
от ловджиите, е твърде наивна. Това ге!- 
■ниалпо изобретение е ценно богатство, 
оставено ни от миналото. То е предавано 
■като щафета от поколение] на поколе
ние близо милион години, откакто съще 
сХТвува човечеството. Животните изобщо 
не лъжат. Лъжата е монопол па човека. 
Известно е, че още първата очовечена 
маймуна е излъгала колежките си, че се 
е родила като човек (скрила е, значи, 
маймунския си произход).

„Лъжата е цветето па живота!’’ 
казал огае древнокорейският поет и .чи
слител Мхсж Дат Лаж .И това е. вярно. 
Без лъжа животът би бил пуст и негсхс- 
тересен, еднообразен и скучен. Та пали 
Истината гина само един вариант, а Лъ
жата — безброг"*.. Истината винаги се под 
■нася гола, делнична, суха, а лъжата — 
пременена, празнично украсена, изглеж
даш й скучен, наивен; лъжеха я нц едро 
■и на дребно, своляш й звездите и й ги 
поднасяш като полски цветя — тя а! 
унася, мечтае, умилква се около тебе, 
вярва ти и от любов прхсмхсра... А щом 
е така, кой е луд да говори, истината?...

Без лъжата всичко в живота би из- 
ълеХисдало такова, какаото е. А това жи
вот ли гце е?! Къде ще отидат хипербо- 
лите? Какво би струвала статистиката 
као практическа дисциплина? За какво 
биха служхслхс тогава кантарите? А въди 
■ците и капаните? Какво биха правили 
•поповете? Как сервитьорите биха си пра
вили къщи? Как домакините биха си ку 
■пувалхс. леки коли?...

Ако се извади лъжата от всичко ка 
зано гг писано през вековете, много праз 
ни полета ще останат по писанхсята —* 
гробовно мълча ние би се получило през 
цели епохи в историята на човечество

то. Лъгалхс са фгиюсофи и поети, царе и 
владицхх, пълководцгс и . гадатели... Лъ- 
галн са Александър Македонски.и Юлий 
Цезар, лъгалхс са Тамсрлап и султан Схо. 
леймап Великолепни... Даже няхсои ка
то Хитър Петър и Настрадихс ходжа са 
гинал и големи постхсжехсия в това отно
шение. ..

И каква ли форма не е приемала лъ
жата: чхссТа рафинирана лъжа (нарича
на огце класическа), обикновено преуве
личение в хвалбите по адрес па братов
чедката стара мома, битова шега, казана 
като виXI, или анекдот, религиозно хпсе- 
хше, любовно писмо, поетическа хсзмис- 
лица, януарско обещание за преизпъл
нение на плена, клевета срехцу бързо из
дигащ се наги колега, радиогсмчссгся и а 
капиталистически станция и т. п. Особе
но интересен вариант 71а лъжата е женс
ката клюка, пусната от скука и отнася- 
хца ое! за голямата хсзневяра хса Вяра и 
новата прххческа хса Веска, за сгсхсята блу
зка хса Руска и полата на Ката, за ко
мандировката кратка хм Радка и инте
ресната сгс,енка. със Пенка, за хванатата 
бележка хса Снсжка, за разкритата тай
на хса Райна, даже за грубите думи на 
Руми и мислите хселепц хса Пели...

И които лъжат, лъжат вдъхновено: 
наляво XI надясно, устно и пхссмено, в сти
хове и проза, в очхсте и зад гърба, у до
ма хс на улхсхщта, по Телефона и с чес- 
титката... Лъже се традхщгсонпо и мо- 
дернгсстхсчко, поточхю и хса пресекулки, 
с помощта на малката механизацхся, 
пластмасите хс полупроводниците... Лъ
жат, когато съобщават годхснхсп) си (жа- 
ните); лъжат, когато дават обяснения за 
похарченхсе пархс (мъжете); лъжат, кога
то се оправдават за вечернхсте схс закъс
нения (жените хс м(ьжете).. .

Казват, че на лъжата краката са 
къси, но ръцете й са дълги. Не знам то

ва доколко е вярно, като имам предвид; 
че всехси лъжец хсма такава голяма крач- 
хса, щото вихсаги левият м\у крак е зад 
реииггките, докат.о десхсият урежда смет
ките. ..

Различните лъжи живеят разлгсчхса: 
един увяхват още същия дехс, други жи
веят с месеи,и, годите, десетилетия, тре
ти са вечни. Вечхса напримр е лъжата, 
че 31сехсхсте са ребро Адамово. Животът 
хседвусмхсслехю доказва тъкмо обратхюто: 
мъжете са ребро Евино.

Лъжата е хса голяма почит в цял 
соят. Тя е хемала приятели и поддърж- 
чици през всички врем'/ехса. Против лъ
жата са били вихсаги само ония, които 
не цмесят да лъжат, когато не могат да 
правят от бялото черхео и от черхеото бя
ло. Та кой хсе би лъгал, ако това му се 
х/даваше лесно? Аз ли не бих лъгал, ако 
това ми допадаше? Но така и ще си 
умра, не излъгал хеи един път, поне за 
идеята...

Лъжата е свята и всемогъща. Антхс- 
лъжизмът е рожба па човешката сла
бост и ограничеЬсост. Обаче докато в 
практиката лъжата е внедрена повсе- 
м.естно и дълбоко, то в областта на теоре- 
тичните изследвания тя изостава. Още 
чями нищо публикувано върху теорията 
и исторхсята на лъжата, върху методгска- 
га й. (Надявам се, че моят трахстат ще 
бъде един скромгп принос в това отно-

лъжат хса 1 април,

:

Бележка на редакцията:
Коле Намерански завежда ^Ху

мор и сатира” на вестник ,,Септемврий(} 
ко слово" — Михайлов град, България. 
Материалът е изпратен специално за ве 
стник „Братство”

Според „труда“
Един гражданин срещнал об

щински ръководител на улица 
та, поздравил се с него и ведна 
га започнал:

— Вие трябва да получавате 
200.000 динара заплата — казал
гражданинът.

— Защо толкова? 
рил той.

— Защото най-много работа

та ение). отгово-
Хубава е традицията да се чествува 

денят хса лъжата — Първгс април. Раз
бира се, това не означаав, че само на тая 
дата се лъже 
съпруга по цял ден ви шепти, че ви оби
ча хс вге е вярна). Напротхсв, през този ден 
всеки се пази от въдицата, а през оста- 
чалхсте дни на годината я лапа лакомо. 
Всъщност 1 апрхел не- е толкова ден на 
лъжата, колкото на шегата и закачката,

те?
(независимо, че вашата — Как така?!

— Всеки ден идвам пред вра 
тата на канцеларията ви и ис
кам да ме приемете. Вашият се 
кретар казва, ЧЕ СТЕ ЗАЕТИ, 
г вие отвътре отговаряте — ка 
жете му да дойде утре...
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