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ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Полска иаршиймо-иравишелсШвена 
в Югославия

делегация СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА И БОСИЛЕГРАДСКА КОМУНИ

За повече контакти и 

по-тясно сътрудничество
Идваме с 

укрепваме дружбата в 

интерес на пашите страни

желапие да

Босилеградскнте общински; 
ръководители 
ПАНОВ председател на Общин 
ската скупщина, СЛАВЧО СО
ТИРОВ, председател па Оо 
ССРН и ВИНКО СТОЯНОВ, 
секретар на ОК СКС — но по
кана на димитровградското об 
шинско ръководство, на 10 и 
11 ноември т. г. посетиха Ди
митровград. Двудневното гос
туване измина под знак на жи 
ви другарски беседи, обмен 
па опит и мнения и запозна
ване на гостите с днмнтров-

Особеио ми хареса това, че в 
селското стопанство имате ком 
плекси и че фермите, които по 
сетихме се стремят към интен 
зивио, модерно животновъдст
во. Комуналното а и жилищ
ното строителство са направи
ли огромна крачка.

Освен обмен на опит в ор
ганизирана иа управата в Об
щинската скупщина и разпре
деление на личните доходи, на 
мерили сме Още възможности 
за сътрудничество. Преди вси 
чко, има изгледи конфекцио
нното ви предприятие .Свобо
да" да снабдява Босилеград с 
облекло, земеделските коопе
рации да разменят свои пред
ставители, също и в учебното 
дело, понеже и в двете комуни 
ее предава на български т. е. 
имат същи наставни програми.

С една дума, има много ра
боти, които ще ни ползват в 
по-нататъшна практика и лей 
пост. а и ние пренесохме на
шия опк)р Ма димитровград
ските ръководители. Според 
мен, това е твърде полезна 
среща".

СЛАВЧО СОТИРОВ, прелеела 
тел на ОО ССРН:

„Аз също съм много доволен 
Намерихме 

много допирни точки, еднак
ви становища, еднаква дейно
ст. Разлики почти няма. Мога 
ла кажа, че дейността в Сошг 
алистическия съюз е една 
и ние срещаме същите про
блеми, които има и Димитров 
градско.

запи начините и възможности 
те за сътрудничество.СТОЙНЕ И-

— ЗАЯВИ ВЛАДИСЛАВ ГОМУЛКА —
ВПЕЧАТЛЕНИЯТАНа 15 ноември пристигнаха 

на официално петдневно посе
щение в Югославия първият се 
кретар на Полската обединена 
работническа партия Владис
лав Гсмулкн-Вйеслав и предсе
дателят на Министерския съвет 
и член на Политбюро на ЦК на 
ПОРП Юзеф ЦиряаКиевич. Ви 
совите гости бяха посрещнати 
на белградската гара от прези
дента на Републиката и генера 
лен секретар на СЮК Йосип 
Броз Тито, председателя на Оъ 
юзната скупщина Едвард Кар- 
дел, Петър Стамболич и други 
югославски ръководители.

НА ГОСТИТЕното югославско-полско сьзруд 
ничество и ще послужи 
но на делото на мира и социа
лизма.

В отговор на приветственото 
слово на президента Тито пър
вият секретар на ЦК на ПОРП 
Владислав Гомулка 
тото заяви:

,.Вез гранично 
можем да посетим вашата хуба 
ва страна — СФРЮ и че ще 
жем
знаем с живота на нейните 
роди. с техните постижения в
нашата съвместна област _ со
циалис.ичесхото изграждане.

полез-
СТОЙНЕ ИВАНОВ, прелеела 

тел на Общинската скупщина:
.Дойдохме с цел по-близко 

да опознаем стопанската, про
мишлена. а особено селскосто 
папската дейност на Димит
ровградско, да видим до къле 
се е стигнало в комуналното и

между дру

се радваме, че

гг~ч~':МО яж 81непооредс:вено да ое запо-
V "на-

В поздрави:елката, реч дру
гарят Йосип Броз Тито привет- 
ствува: полската паршйно-пра- 
вителс.вена делегация с добре 
дошли и заяви..че прятелството 
между нашите народи постоян
но укрепва. Значителен принос 
за укрепването на братските 
връзки представлява и това 
посещение, което дава възмож 
ност да се разгледат различни- 
те аспекти на взаимно: о сътру 
даичество и да се утвърдят пъ
тища: а за неговото подобряване 
да се разменя:1 опити в социали 
етическото строителство и мне 
ния по актуалните междунаро
дни проблеми в света.

Вих искал шшшда мзкайка нашето
удоволствие, 
с ръков одите лите иа] Оьюза на 
комунистите и на Оьюзния из 
ггьлнителен съвет* на

че в разговорите

Югосла
вия ще можем отново да разме
ним мнения както по въпросите
на всестранното сътрудничест
во. особено з стопанската обла 
ст. така1 и по актуалните между 
народни проблеми, които 
тересуват.

В» ШШг
от посещението.ни ин

Идваме при вас, драги 
тели, с желание и занапред да 
укрепваме взаимна и дружба и 
сътрудничество в интерес 
даете наши страни, както и на 
солидарността между всички со

заяви

прия-

„Нме, каза президентът Тито, 
се срещаме в момент, когато ра 
звитието на- международното по 
ложение, което все повече се и 
зостря, сериозно безпокои всич 
ки миролюбиви и напредничави 
сили в света, зарад опасните за 
плахи срещу мира, независимос 
тта и свободата 
До които се стигна 
часси на света. Социалистичес
ките страни и всички, крито ие 
хрено желаят мир и прогрес, не 
могат да останат равнодушни 
към тези сили. Ние счи:чаме, че 
че е необходима неуморна рабо 
та и активно ангажиране на вси 
чки миролюбиви сили.

Гостите разглеждат един цех в комбинат ,,Димитровград”на
градското стопанство. Димит
ровградските общински ръко
водители приеха поканата да 
върнат посещението през про
летта идната година.

жилищно строителство, учебно 
то дело и пр. Разбира се, като 
при това всичко положително 
приемем и пренесем като опит 
в Босплсградско, което има по 
чти същи условия в отделни 
области.

С оглед на това, че съм ид
вал преди - няколко години и 
познавам Димитровград от по_ 
рамо. мога да кажа, че днеш
ният Димитровград много се 
различайа ат' предишния. На 
първо място, промишлеността.

Също дойдохме до заключе
нието, че .Братство“ ще тряб 
ва занапред с още по-голяма 
залълбочеЦост да проследява 
обществено-политическата дей
ност и в двете комуни, да си 
завоюва мобилизиращо дейст
вие и да сьдействува в изпъл
няването на оазлични задачи. 
Това отбелязахме, понеже дой
дохме до иззода, че все още 
„Братство" е повече информа- 

по-малко мобилизиращ

циалис.ически страни, 
на края Гомулка.

Официалните разговори веч® 
са започнали.

Президентът Тито бе на посе
щение в Полша црез юли 1964 
година.

на: народите. Нуждата за контактираие 
между Димитровградската и 
Босидеградска комуни, освен 
па подобни културно-битови, 
комунални, селскостопански и 
други условия, се корени и 
Върху общата им принадлеж
ност към българската народ
ност в Югославия.

Освен това, по-близксЛо опо 
знаване и установяване на по
тя с по сътрудничество, обмен 
иа опит и мнения, може само 
най-благоприятно да се отра
зи върху настоял пята и . па 
двете комуни за собствено сто 
папско укрепвано, повишаване 
па културно-битовото равни
ще на гражданите и нзпамм- 
рапото па пай-правнлпото ре
шение по много ВЪПрОСН.

Изхождайки от тези и полоб 
пи заточения, разговориш меж 
ду представителите па днОто 
комуни, прг/гекоха псприпудс 
ио, а посещението се превърна 
в среща на опознаване в лстай 
ли.

в отделни

тоР. а 
деец".

Ст. Николовза да
могат да ое отстранят заплахи
те, да се пронамерят ефикасни 
пътища и да се предприемат кон 
кретни акции за мирно разре
шаване на спорните междукаро 
дни гтроблемй,"да се осуети раз
ширяването на

Почетни 
гоаждани 

на Скопие
ГАСП*АЛ//6>

огнищата на 
стълкновението и да' се осигури Защо 6ездзйсшЬуЬа младежша 

Ь Босиле/радско
Първият секретар иа ЦК »»а 

ПОРП Владислав Гомулка и 
иа М иниетер-

мира.

Нашите две страни и досега 
бяха активен фактор в такива 
градивни усилия и заемаха бли 
зки и сходни гледища но клгочо 
вите международни проблеми. 
Уверени сме, че нашата теред- 
тояща размяна на мнения по 
всички въпроси е ое интерес за 
нашите две страни и ще даде още 
по-голям подтик иа плодотвор-

председателят 
ския съвет иа Подша станаха \ ‘та не решават въпроса. Още по 

вече, ако те не предлагат конк 
ретнп решения, както в случая.

Обаче, вината не е само до ко 
ьталета. Обществено»-политичес
ки го организации си правят ог
лушки, когато става въпрос за 
младежките проблеми. Това се 
отнася преди всичко до Съюза 
на комунистите. който 
малко внимание за 
Единствено ССРН 
част от младежта в редовете на 
своите организации, но и хрва 
не е достатъчно.

Просветните работници и '.ю 
не са заинтересовани за младо- , 
жките проблеми, макър че меж 
ду тлх има и младежи.

Последиците от това положе 
ние са налице: младежта безде

ак-

първите почетни граждани на 
Скопие.

Резултатите показват, че от 
година иа година босилеград- 
ска младеж е все по-иеактнвнл'. 
До • шсъв извод се стига, ако сс 
има налродвид активността иа 
предишната младеж в комуна
та и успехите, които постига 
днешната младеж.

Кои са причини за бездейст 
иисто7

Вчера в Скопие иа полски
те гости бяха пръчепи повели
те за провъзгласяването 
за почетни граждани на глав 

на СР Македония.

им
Гостите от Босилеград през 

първия ден па пребиваването 
си в Димитровград посетиха 
Комбината за гумени излелия, 
индустриалните 
„Механик".
лс” и овцефермата иа земелел 
ска ккоопе,ракия „Нишава" в 
Димитровград, при обиколка 
па предприятията, професио- 
иалмпте служби 
стопански организации запоз
наха гостите с начина па ггро- 

>гвхпологическите 
г-ропсен финансови и матери
ални резултати.

През втория деп, Босилеград 
екгггс гости, посетиха краве
фермата на земеделска коопе
рация „Нишава", а след туй, в 
помещенията па ОК па СКС, се 
състояха разговори около ос
таналите вндопс общестпеио- 
полптичеекг) дейност, бяха из 
посени впечатления и Набеля-та. Няколко пленуми в година

пия град заделя 
младежта, 

е включилпредприятия
„Свобода" и „Цп- Оеиомюто с, че част от млидежта 

няма споя организация къде:о 
да работи. Всчо години наред по 
почето села: нямат младежки ак 
тиси. Някъде формално има. о- 
бачо прак-шчеоки и там иа съ
ществуват. Г1с става въпрос, че 
няма достатъчно младежи. Мо
же би такова е положението са 
мо п няколко села, ио по и въп 
всички. Причината е друга. Об 

ШИ1ГСКПЯТ комитет ига СГОМ в Во

Българска делегация в Шиш
ма отделниглавно до начина па планира

нето и па ръководенето, 
стициоииата политика и само 
управителния

На 12 т. м. г, Ниш пребивава 
ха представители на Аържав 

за планиране.
Ш1ВС-

пзводстпо.ния комитет 
Стоян Сюлемсзов, пръв замес 
пшк-предселател иа Државния 
комитет за планиране, Трита 
Филипов заместник-ггрелселд- 
тел иа Държавния комитет за 
планиране.

механизъм.
йстпува. Не се провеждат 
цип. макар че за тях има голя 

нужда. МА го го комунални въ 
иа тях.

След разговорите гостите от 
България посетиха ггромишле- 

комбииат за преработка 
„Радко ПавлоЛич ,

масилеград още ие си е намерил 
мястото, което му се пада. Исак 
тивеи е и ис е пронамерпл мо- 
юд в работата си, конто да пая 
драни положението при младеж

проси чакат предимно 
Е о защо няма оправдание за 
неизползваното иа една възмож 
пост. която може да допринесе 
за разрешавано на много про
блеми.

пия
На ггамук 
къдсто бяха информирани за 
елементите на планирането, Ра 

личните ло-
Гостите водиха разговори с 

представители иа Нишка око
лия и представители па обще
ствено-политическите орган иза 
кип. Разговорите се отнасяха

зпределоимето на 
ходи и формирането на пени
те в това голямо предприятие.



„БРАТСТВО"
1

След Посещението на Алдо Моро в Югославия НЕПОЗНАТИ СТРАНШШНашише разговори бяха ошкровени 

сърдечни и Плодотворни
от*

8 ОБРЪЩЕНИЕ ПА ТРЬИСКИЯ ПАРТИЗАНСКИ 

I ОТРЯД А» ПА СЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИЛЕГРАДСКО
| (4)
|

Те ог двете страни, което окон- 
ча.олно ще бъде разрешено в 
близко време. В съобщението се 
изтъква също така, че председа
телят та Министерския 
на Италия Алдо Моро е пока- 

п|рсдоеда теля тю Съюзния 
съвет на СФРЮ 

посети

По покана па председателя ма 
Съюзния изпълнителен съвет 
на1 СФРЮ Петър Спшболич, 
председателят, на Министерски-11 
съвет на Италия Алдо Моро бе 
на официално посещение в Ю- 
гоелавн от 8 до 12 ноември 1965 
година. По време на пребивава 
мето в Югославия Алдо Моро 6и 
прие.- от президента ши СФРЮ 
Йоепп Броз Тито, с когото ггма 
широка и полезна размяна на 
мнения.

Преди да напусне „ТОгославия 
Алдо Моро пред представители 
на югославския н италианския 
печат. радио и телевизия заяви, 
не разговорите са били открити, 
сърдечни и ползотворни. „Ние, 
заяви, Моро се опряхме върху 
различни теми от международна 
та политика., твърде внимател
но разгледахме нашите двустран 
ни отношения, конто развивах 
ме в течение на изтеклите голи 
ни и конто ще продължим да ра 
зштваме. Това е забележителни 
ят резултат от това пътуване. 
Ние означихме точките на въз 
можното развитие на нашите

отношения, ние утвърдихме ма 
шита съвместна воля да първи-*1 
по този път.

Югоел а вял ите и и йлианцито 
оа съседни народи, но те са- пре 
ди всичко -народи — приятели. 
Желал това приятелство и това 
сътрудничество да продължи п 
интерес на Европа и в интерес 
на мира”.

В съвместното комюшосе за 
разговорите между другото се 
изтъква, че е рошено да се отме 
«ят входните визи за подемници

съвет
Босилеградако. армията на ТитоГраждани и селяни от ,

и машата българска .партизанска армия, имат две общи и ос- 
Н8 иовии задачи: да очистят -Балканите от германците и техните 
Еп българоки, сръбски, хръватоки и др. слуги, да изградят мош- 
= пия, доброволния братски съюз и федерация на южните слав

яни! Де I (ражда и ненавист, а любов м братство родени в съ
щата борба (южно-моравските и трънцки партизани на Славчо 

= вече много пъти съвместно се биха1 против общ враг), запеча- 
1 дени с кръвта па падналите герои, свързват (нашите народи, 
= Те нК' ще позволят никому да ги разделя и иасъфсва един 
= срещу, друг да ги граби и потиска. След победата над фашизма 
= югославските народи, и саьште вие, доброволно и самостоятел- 
§ гго решават към кого да се присъединят и как да уредят своя

'НИЛ
изпълнителен 
Петър -Стамболич 
Италия. Председателят Огамбо 
лич е приел поканата, а датата 
на посещението ще бъде опреде 
лоно по-късно.

да

I

Тодор Живков в Кайро
I
I

живот.
Да живее братството мс-жду балканските народи и тех- 

ната героична освободителна борба!
Да живее славната народоосвободителиа арабия на Тито! 
Да живее маршал Тито, надеждата на поробените бал- 

Щ кански народи! • '
Да живее българската партизанска армия!
Дигайте се ,иа въоръжена борба. Навлизайте в редовете 

— на югославските и български партизани!
Смърт на фашизма — Св обода на народа!
Щаба на братския партизански отряд 
Щаба на тръиския партизански отряд”

Па 15 ноември м-р председа
телят на българското прапител 
ство и първи секретар на ЦК 
па БКП Тодор Живков при-стиг 
на на петдневно официално по 
ссщение в ОАР. Живков бе по 
срещнат и поздравен от прези
дента на ОАР Насър.

С оглед, че топа е първа сре
ща между най-високите държа 
шшци ига ОАР и НР България, 
разговорите ще обхванат широк 
кръг въпроси от отношенията 
между двете страни и ог меж 
дуиародмата проблематика.

I
§=;
1

Новини ош Общинската скуйщика в Димитровград БАТАЛЬОНА „ХРИСТО БОТЕВ“ ДО ОКУПАЦИ
ОННАТА АРМИЯ В ЮГОСЛАВИЯШЕСТ КАТЕГОРИИ ЖИЛИЩА Е

О:аковшцето ща партизанските отряди към българсрсата 
В окупациош-гд армия) в Югославия с<С вижда -и от Позива оТпра- 
Е вен към офицерите и войниците от страна на батальона ,,Хрис 
= то ботрв” Как.о и бойците от Нишавския отряд и те имаха еди 
В негоено желание да привлекат на своя страна всички ггрогре- 
= еивни войници и да им кажат истината за Народоосвободител- 

ното Движение.
В това писмо, което е подписано от командира на батал- 

д ьона Дичо Петров, се капва.
„Международните събития се развиват по-бързо от вое- 

щ какви очаквания. Германската армия от година и половина след 
Ц разгрома й при Сталинград постоянно търпи пораженз-я 
= стъпва панически под напера на Червената армия. Окупирани- 
= те от Германия руски земи са освободени и сраженията ое вод- 
= ят по полска, чехословашка, ун гарска и рулгьнска' територия. 
^ Червената армия бързо наближава Дунава, а с това и гериан- 
= ците на Отечеството ни. От друга страна американски- е 
= глийски бомбардировачи все повече и повече бият германски- 
= те бази както з Германия и Зап адна . Европа, така и в Бълга- 
= рия- Пострадаха лшого наши градове, между които най-вече Со- 
= фия.
= Навсякъде по Балканския

ЕОпределени цените на комуналните услуги. — До 6 април 1966 година ще се приключи с 
подготовките за преминаване към 4,2-часова трудова седмица.

С решение за инвентаризиране и 
преценка на жилищшгте сгра
ди, квар.ири и делови помеще 
ния Общинската скутцина в 
Димитровград утвърди 6 катего 
рии, според които ще се опреде 
ля наема. Според решението ка 
тегерията на квартирата се оп 
ределя с количеството точки 
а паричната стойност на една 
точка зависи от това каква е

които оа построени до 1 януа
ри 1962 година наема се увели
чава с 50 на сто, до 31 януари 
1963 година — с 25%>, а в ония 
сгради, строени междувременно 
до 1 август 1964 година наемът 
се увеличава с 20 на сто.

Валоризацията на жилищни
те сгради, квартири, построени 
през тази година се преценява 
според положението на 1 август

на сграда а и тн.
Когасго по такъв начин уста

нови стойността: на всички еле- 
мен.и се определя и категория 
та на квартирите. Квартира, ко 
ято има 126 точки се числи към 
I категория, от 106 
втора, от 86 към трета, от 66 
към че.въртта, от 46 към пета 
инай-сетне от 26 до 45 — към 
шеста категория.

I
I125 към

и от-

=
и ан-

полуостров кипи борбата ггро- 
= ТИВ фашизма. Народите от разг ромена:а стара Югославия се ор 
Ц ганизираха под водачеството на Маршал Тито и водят упорита 
= борба за освобождението си от окупатори германци и българи. 
| Две трети от с-еригорията й е освободена и се брани от 350.000 
= армия и мкогобройни паризански отряди, пръснати из 

ли;^ части на Югославия.
Цяла България е осеяна с народноосвободителни парти

зански отряди, които водят тежка и сурова борба за! защита на. 
народните интереси.

остане,-

I
а При това отчаяно положение на' Германия нашите управ- 
§ ниго още подържат противнародната си политика и тикат нар« 
а Да ни към ка.шетрофа 'по-страшна от тази през 1918 година.
_ Българската армия е обърната на жалко оръдие на Хит-
= лор жандарм, който потиска и тормрзи борещите се 
= бодата си балкански народи.
= Ние. тн плещите тия редове, тгреди три години бяхме прв^
Ц тени в Македония, за да пороби м измъчения от векове македон 
Щ ки народ — да преследваме и избиваме най-честните му синове.

Чуствувайки позорната р>оля, която бяхме задължени да 
Ц играем и изпълнявайки достойно клетвата за честна и верна 
ЕЕ служба на своя нарюд, ние решително поехме пътя на славната 
щ борба за освобождение на Родината от Аерманските окупатори 
= и продажното българско правителство, което оголи и изгладни 
= народа ни го тласка към прала ст. Ние излязохме в кай-теж- 
— кото време за партизанска дейност в средата на месец но- 
а ември м. г.

=

1
~ч за сво-

1

ст _ '■■ф 351;
■ :

Димиттювггад — площад ,,Освобождение"
След преизчисленията е ути 

врдено един квадратен милиме
тър жилищна повърхност в ква 
тира от I категория
80.000 динара, втора - 
Ш — 50.000, IV — 35.000, V —
30.000 и VI —- 25.000 динара.

Според това решение в сгра
ди. построени до 1 януари 1960 
година размерът на досегашния 
наем се увеличава с 70 процен
та (крето е ахонтация), в ония

1965 година. Решението предви 
жда комисията и трите подкомм 
еии да преценят всички кварти 
ри до края на годината.

Общинската -скупщина даде 
съгласие за тарифата на кому 
налните услуги, представени ог 
комуналното предприятие ,,Уо 
луга”. Наред с това 25 на сто 
от средствата, които осъществя 
ва тази дейност ще се заделят 
във фонда за комунална дей
ност на Общинската скупщина, 
като се изразходват за' подържа 
не на водопроводната мрежа, не 
йните съпровождащи обекти и 
уреди, за модернизиране на ко 
муналните услуги ити. С таз у 
тарифа се определят нови цени 
за водата, сметта, за почиства 
не на пазара! дворовете и тн. 
Домакинства, които имат вода 
в сградите, вместо досегашните 
30 динара ще плаща!т 50 динара 
за всеки изразходван кубичес
ки метър вода. Тези домакиггст 
ва са длъжни до края на годи
ната да се снабдят с водоизме- 
рител.ни уреди.

категория а на; квартирата. То 
ва значи, че наемът се преедйя- 
та като се помножат точките с 
парична1-а стойност на една то 
чка. Елементите, с които се оп
ределя стойността на квартира 
та и на жилищната сграда са 
разнообразни; конструкция па 
(Юграда-а, изразходван матери
ал, стени, водопровод оборуде- 
ност на кухнята, банята’ инста
лации,

_ гтито тежката зима, нито непрестанните потери. изпра
а щани срегцу нас, не можеха да ни попречат да вършим своята 
ц апостолска работа — вдигане на българския народ от тежкото 
= фашистко иго.

=

струва
65.000, = Офгщери, подофицери и войници!

Войниците, подофицерите и офицерите от батальона , ,Хри 
5 01X1 ьотев ви сочат пътя за спасение на родината. Последвай- 
■ ге и внс примера им! Присъединявайте се омело -на страната (на 
= партизаните навсякъде — било в България, Гърция или Югост 
= ш^гИ^1Т1“е^Т° Да ™ пре-ДОпеДвате! Те са истински народни за- 
= Няма време за чудене. Ще бъде късно, ако се коде-
= &аоте «Ще- Съдбата на народа е в .ръцете ви.

Избирайте: 1918 година или пътя. който Ви сочим, ние! 
с. Ф. — с. н.

_ От войниците, подофицерите и офицерите на
_ -Христо Ботев’’.

=
1

телефон, положение
Забърдие

Аки,ияша йо електрифициране 

йродължаЬа

в
Шв
Ш батальон

е л ле» АН

I Дичо Петров, подпор. кир на баталъома” 
Бочния път на батальона „Христо Ботев” е тясно свър

зан с югославското партизаггско движение. В неговите редове 
се бориха и бойци от Димитровградско,

Главният отбор по елекггрифи 
кация за район Забърдие, тези 
дни отново раздвижи 
за електрифициране на селища 
та. Това раздвижване се яви в 
резултат на повишения интерес 
сред гражданите и благоприят
ните условия, които дават въз 
можносг акцията да се оживот 
вори.
Макар че са събрани само шест 
милиона, от двадесетте и пет.' 
колкота1 са нужни за електри
фикацията1. Председателят на 
Главния отбор Сретен Цеков, из 
Тькна че в момента се докар 
ват стълбовете за далекопрово
да. а щом се реши въпросът,

кой ще поставя същия, веднага 
ще се пристъпи към събиране 
-на останалите средства. Както 
ни осведоми той, гражданите в 
пази насока проявяват стьзнател 
ност, но изчакват да видят докъ 
де се е стигнало.

Сериозна пречка и причина 
за протакане е. че още не е ск 
лгочен договор за извършване 
на техническите работи около по 
стьвянето на далекопровода, по 
строяването на трафостанциите 
и др.

Има се впечатление, че в най 
скоро време и тоя проблем ще 
бъде решен.

акцият-а
а само няколко дни пре 

Ц ди да бъде разгромен при оело Батулия, батальонът мина през 
= Димитровградско, хъдето остави отлично

=
впечатление «а мео-

= тото население. ;
Оформен на югославска територия този батальон изписа 

= светли страници в най-новата история на сътрудничество на два 
= та-'братски народи в борбата против фашизма.

I * Позивът е написан без дата. но според данните, ковгг® 
= изнася за. югославската1 армия мрже да -се вземе, че е написан 
Е: към средата на 1943 година. Точно по това време и фргьнакия 
Н партизански отряд прави най-голямите акции в този край.
=Ст. Н. М. Б. (Следва)
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След извънредните събрания на ССРН в Босилеградско 1

Пред новите срещи на младежките активи 
в Нишка околияМНОГО ВЪПРОСИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ РАЗНООБРАЗНА И 

БОГАТА ПРОГРАМА
Извънредните събрания в п0 нови и за туй е необходимо по- 

сериозно да се обмислят 
ките и предложенията 
ния- а. Не трябва да се забрави, 
че единствено

вите условия на стопанисването 
то се е влошило. Това особено се 
чувствува в селските магазини, 
ксито са почти празни. Търгов 
оките организации все още не 
са успели да преминат 
основни слабости. Главно пора 
ди това. и кооперациите 
потребителни магазини, а не п° 
казват достатъчно 
в снабдяване: о.

Разширено“» здравно

дружниците и местните органи 
зацуи на ССРН в Босилеградс- 
ка община приключиха. На сть 
брания, а 
3.000 членове на Социалиогичес 
кия съюз. В изнесените

крити
на събра

присъствуваха над Културно-просветната общно 
ст на Нишка околия е пред ак-

прекия производи 
да прецени 

кооперациите.

При тези срещи се предвиж
да и една новина, която досега 
не е практикувана. В някои ме

някоител може обективно
докла- работата на ция за организация на нови сре 

щи между младежките активи, 
чиято програма ще бъде разно
образна и богата. В тези срещи 
ще се провеждат общите зада- и младежи. В някои места пък

ще бъдат организирани излож
би на книги, картини, репроду

имат ага, където се провеждат сре
щи.е, ще бъдат открити излож 
би на ръкоделия на девойки инаходчивост

2
осигуря

ване на селскостопанските цро 
изводители все още не намира 
пълно прилагане. Именно 
ните не го ползват цялостно, п° 
ради слаба о работа на районни 
те здравни пунктове и непозиа 
ването на правата и длъжности

чи на селската, училищната и 
работническата младеж.

В настоящия момент във вси 
чки общини се правят пригото
вления за тези срещи, които 
трябва да започнад в близко бъ 
деще, а крайните срещи ще се 
състоят през май 1966 година:

Според направената от Кул
турно-просветната общност на 
Нишка околия програма срещи 
те ще имат богато съдържание. 
Активите ще си гостуват поме
жду си и при това ще изнасят 
програми- Работническата мла
деж ще отива на село и селската 
младеж ще гостува в града — 
в някои фабрики,предприятия. 
Така взаимно ще се запознаят 
с проблеми:», които разреша
ват в своята работа. При тези 
срещи предвижда се на младе
жите да бъде обезпечена хра
на. квартири, а в някои райо
ни ще се организират и съвме
стни трудови акции по залесява 
не, изграждане на някой важен 
ггьт и да.

кции. технически постижения 
на младежите и друго.

В общинските центрове тези 
културни манифестации трябва 
да бъдат по-богато организира
ни. Там могат да се оргнаизи- 
рат и стопански изложби, да се 
организират интересни култур
но-пропагандни про-грами с уча 
стие на селската младеж, коя 
то ще изпълнява народни мело
дии, народни игри и танци и др-

Тази полезна акция, която 
предприема Културно-просвет
ната общност от Ниш трябва да 
се подкрепи от с):рана на Об* 
шинските комитети на Съюза 
на младежта и общинските ку 
лтурно-просветни общности. Съ 
щите организации трябва да съ- 
действуват при изготвяне нанпро 
грамите и насюят в тези прог
рами да бъдат отразени елеци 
фични неща за даден край и

Б. Ник.

селя

те.
Осведомяването на населени

ето бе изтъкнато като сериозен 
въпрос, върху който досега е ма 
лко мислено. Не се касае само 
за осведомяването по полипиче 
ските събития, но и за онова, 
което се прави в общината. Не 
активността на отборниците и 
неггровеждане на събранията на 
избирателите има за последица ■ 
голям брой решения на] Общим 
ека:» акупхцина да останат непо 
знати на хората.

Даде се предложение тоя ком 
плекс от въпроси да бъде обсъ 
ден и от останалите компетент
ни обществено-политически оР 
ганизации. В. В. район.

Босилеград

Комисията за жалби все още 

без нужния авторитет
Комисията за жалби при Об 

щинската скупщина в Босиле 
град годишно веднъж или два 
ггъти дава отчет за своята ра
бота. Дейността на тази коми 
сия. е специфична, защото се 
обуславя от работа на всички 
служби в общшгата.

Броят на писмените жалби 
от година на година намалява. 
Обаче въз основа на това не 
може да се направи извод, че 
е подобрена работата на об
щинските органи. През послед 
но време все повече граждани 
се обръщат лично към предсе 
дателя и секретаря на Общин 
ската скупщина. Тези устни 
жалби никъде не се регистри 
рат. но в повечето случаи те 
се отнасят до работата на об
щинските служби или до от- 
долни трудещи се.

За разлика от това расте бро

ят на жалбите до по-висшите 
органи — околийските и реггуб 
ликански. Това говори, че лове 
рието на гражданите в общин 
ските служби и в комисията 
още не се е утвърдило. Харак 
терно е, че гражданите прес
качат общинските служби, ма 
кар че те са най-компетентни 
за решаването нд много въпро 
си. Затова и броят на върна
тите жалби от висшите орга
ни е голям.

От жалбите, изнесени пием е 
вижда, че 

много граждани са недоволни 
от бавното прибавяне на някои 
удостсреверения. лошата ‘ обно

служещи иска на отделни 
прочее. Най-голям брой жалби 
са от областта на имуществе
но-правните отношения. Те се 
решават твърде бавно не само 
в ореховата плантация „Кре- 
миково”. но и между частните 
земеделски производители и 
земеделските кооперации, коо 
перациите и горската секлия

Босилеград — Общинската скупщина.

Комуналните проблеми заеха 
също важно място в работата 
на събранията. Някои проблеми 
не са решени благовременно и 
общината не е в състояние за 
целта да окаже необходимата по 
мощ. Досега е ползвано месггно 
то самоблагане и доброволния 
труд, обаче се налагат измене
ния. В сегашните условия и то 
не се ползва цялостно, понеже 
разпределението и изпълнение 
то м*у е оставено на местните о- 
бщности. които все още не раб° 
тят. На преден план са изтъкна 
ти пътищата, съобщителните 
вързки, училищните сгради, е- 
лектрификацията и ггр.

ди и разискванията бяха кабел 
язани най-аютуалните въпроси.

Повдигнатите въпроси са по 
чти общовалидни за всички се 
ла в Боислеградско- Обаче, има 
се впечатление, че много от въ 
просите се протака-т повече го
дини.

Най-много критики бяха от
правени по адрес на земеделски 
те кооперации. Това е достатъ
чен сигнал, че е нужно нещо да 
се промени в дейността на' коо
перациите. Със сегашните фоР 
ми и съдържание на работа те * 
повече о.могват. отколкото до 
принасят за подобряване на сел 
ското стопанство в комуната. 
Опущенията и грешките не са

и прочее.
Но комисията за жалби при 

Общинската скупщина все още 
не се ползва с пълен автори
тет. което се вижда и от чес
тото пренебрегване, дори и в 
ония случаи, конто са изклю
чително нейна компетенция.

но или устно се

Положителен 9-месечен баланс
от няколко милиона. Чистият 
доход от селскостопанската де 
йност е 3 милиона. Тоя износ 
не е внесен в деветмесечния 
баланс, понеже е реализиран 
в десетия месец. Но за т»ва 
крайният успех на коопераци
ята ще бъде много по-добър 
от миналогодишния.

Тазгодишните добиви от ове 
са и картофите са рекордни.. 
В сравнение с добивите на ча 
стипците те са три пътп по-го 
леми. От 4 хектара с овес е по 
лучена печалба от 1 милион, 
д от 6 хектара картофи 1,5 мн 
лиопа. Тези приходи поощря
ват кооперацията з течение на 
идущите години 
се ориентира към 
папска дейност.

Лисииската земеделска коо 
пераиня приключи третото три 
месечие с положителен баланс. 
Чистият доход възлиза на 
5.600,000 динара. Това е 2 ми
лиона повече от опя, който о- 
съществп кооперацията па по 
луго длето.

Свърхплачовата печалба с
резултат на повишения обем
на дейността предимно в пзку 
па. В течение па миналите 9 
месеца кооперацията о изкупи 
ла 400 говеда. 8.000 овце и аг
нета п пад 300 метра огревно 
Дърво.

От отделно значение с. че 
кооперацията с осъществила 
тази година добри резултати 
в селскостопанското произвол 
ство, за разлика от миналата 
година, когато имаше загуба

СЛУЧВА СЕ...

Когато изпсверм 
съвестта

Снабдяването на гражданите .
Дори в но-е незадоволяващо.

Домакинята С. С. на касата 
13 продавница „Самюоблужванс” 
укрива половин литър бадсло- 
ва ракия и половин килограм ко 
лбаси. Будните очи па продава 
чите я забелязват, заставят я 
на вратата1 и връщат да заплата 
с кжата. Тя плаща скритите ар 
тикули и се изчервява.

Домакинята С. С. ле е само
тен случай. В „морния” тевтер 
на продавницата са регистрира
ни още 14 случая. Но само пя 
колко па по-съзрнспги. Инак, 
гговечето са деца. и най-често с 
шоколад, бомбоии и прочие.

Па псе пак, случват се и по- 
големи кражби. Неотдавна би
ла открадната! воденица за ка
фе ...

Подобни случаи ис се нуж
даят1 от коментар.

Целта ни о да предупредим о 
иези, чиято съвест може да из 
повери, че освен за оказваше па 
помощ при избирането иа стоки 
те, обзавеждането и иабашеатп 
па продуктите — будното око иа 
продавача служи и за забсляз 
пано ма такива.

Кок да се отстранят 

търговските спекуланти
Не може да се каже, че прои 

зводителитс са виновни за поява 
та иа спекулантите. На тях е 
все едно на кого ще продадат 
онова, което е за тях излишек. 
Същевременно гледат и своята 

дали им съотвсству-

Често пъти иа общинско рав 
нище, земеделските коопреации 
в Босилеградско се оплакван" от 
частни търговски 
които ги конкурират при изку 
пуваието на добитък, ябълки и 
други селскостопански 
Тази проява е масова1 и същес 
вува в една рязка форма. Гол 
ям брой спекуланти се явяват 
във всички райони в Босилег
радско. Повечето от тях работ
ят за своя сметка, обаче има и 
такива, които работят за някои 
земеделски коперации в по-бли 
зките общини в С Р Македо
ния.

по-смело да 
селскосто-

спекулаити.
В.

сметка 
ват1 цсиите.

стоки.

В конкретния случай са вино 
впи кооперациите. Неблаговрс- 
меино лревзимаше мерки за из 
куп и слабото му организиране 
е създало условия за действу
ваше иа спекулантите.

Как Могат да се отстранят?

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА

Ош 29 ноември цеиашг, на весШника се уве - 

личава на 20 динара Поради общото Поскъпване 

на Печатните услуги и материали.

Инспекцията по пазара не е
С непозволената си работа спе 

кулаштите нанасят голяма вре
да иа кооперациите в комуната.

За разлика от това не мояке 
да се каже. че вредят и па сел- 
Г: кглогогинскит е тгроиз водите ли. 
Те изкупуват излингеците на по 

кооперациите.

в състояние сама да реши тоя 
въпрос. Преди всичко няма въз 
можпост да залови всички кои 
■по търгуват непозволено. Пък и 
с наказанията 
много. Остава земеделските ко
операции по-сериозно да обмис 
ят и да изнамерят начин за) из 
купуваше па излингеците 
всички райони и за даване иа 
цепи, които сгьответствуват на 
час шика. Така ще со премахне

ио се постига

В замяна на това „Братство“ ще има ио- 

вече материали ош живота на нашите комуни
„Примерите са твърде, твър- 

казват служещите
високи цени от 
Такъв е случая с добитъка. Тук 
с<пекулан):ите дават по-високи 
цени дори1 и с 100 динара за ки 
лотрам. Подобно е и при ябъл 
ките. Отиват там, където коопс 
рациите не са започнали с из- 
купа.

във де редки 
в ..Сгчмооблужваме” — ис е у- 
добио’’.

и селата.Защо тогава да) създавам|е из 
литна пеудобпост?!и конкуренцията на съседните 

кооперации.
Ог. II.I), 13.
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Из трудовите колективиПо следите на нашите неправнлности

Намалили броя иа работниците, 

а увеличили личните доходи
ИЛИЯ КОВАЧЕВ ЧАКА
ОТГОВОР

работникът да получи 9о% от 
стартлата основа, определена 
за всяко работно място. Коли 
честното работа се определя с 

план на работа. Ча
ст от личните доходи форми
рана от вариабилния лял (5 иа 
сто) се разпределя според про 
извоАителносгта. Дали тази 
част от личните доходи е дос
татъчна Аа стимулира и ля 
(подтиква към професионално 
издигане ще покаже практика 
Та. По наше мнение материал 
ните стимули за увеличаване 
па (производителността са не
достатъчни. Те са недосгатъч 
ни особено в управлението на 
приходите, от чия то работа за
висят и приходите иа Общин
ската скупщина. Ще трябва ля 
изтъкнем, че това са начални 
те крачки, които трябва да по 
здравим а трудовата общност 
и органите «а самоуправление 
то ще уоьвършествуват впос
ледствие системата па възна
граждаваме.

С намаляването на работни
те места в Скупщината се ви 
жда, че там е имало вътреш
ни резерви, скрита в много о- 
бемистата организация, в недо 
статъчната производителност, 
професионална подготовка ига. 
А това и те как обременяваше 
общинския бюджет.

Заради това и личните до
ходи възлизаха средно на 40,141 
динара. В новите условия сре 
дните лични доходи възлизат 
на 49.597 динара, а и да не го 
вориме за това колко са на
малени бюджетните разходи.

ста в стопанските' и други оР 
гапизации.

С въвеждането па принципа 
възнаграждавано според тру 
довия ефект от началото па но 
ември работниците в управле 
пиеш пече водят евидеиция на 
дневния трудов ефект. Евидеи 
цмята съдържа всичко онова,

Илия Ковачев е стар жител 
на Димитровград. Тук е црека 
рал почти целия си живот. По 
вече от половин е гол е- ме рабо 
ти в това масло и най-добре зн 
ае как се е създавал градът. Поз 
иава негови.м неволи и успехи.

Гражданинът Илия ХСовачсв 
сега е пенсионер. Но той все о- 
ще не е заседнал зад печката, 
а често пъти обича да мине из 
чаршпята и погледне цените, ст 
роежпте.

Той, най-стария жител иа гра 
да обича да види своя град чи
ст и приветлив. Улици.е да бъ 
дат без боклук, магазините под 
редени а всички общйиеки нму 
щестза да бъдат в изправно съ 
с.огание. И точно заггова той про 
ди един месец написа някои св- 

забележки като ги подреди 
в десет точки и спусна в кутия 
та за въпроси и отговори, коя 
то се намира пред входа на Об 
ацинската скупщина...

— Чаках отговор — казва той 
— и до ден днешен нищо. А каза 
ха ми, че в тази кутия гоажда 
ните могат да искат отговори по 
«яхои въпроси и дават предло 
жсс-шя. След това си помислих, 
че може би хората' са взели на 
предвид моите предложения и 
ще ги изпълнят, а за о.говор не 
е важно .. .

Така изминал един месец и ст 
ария пенсионер не получил отго 
вор. Тези дни
пред къщата. Даде ни обяснение 
че все още чака отговор

искане да ни обясни как 
ви въпроси е спуснал в кутия 
та — вмес.о отговор ни разведе 
из чаршията . . .

— Елате тук — каза той — 
ще започнем от гимназия'а.!Пъ 
рзият Еъпрос който той беше п° 
ставкл се о.нася за боклука, ко 
йто преди известно време е дока 
ран в уличката „Светозар Мар 
ков1гч” пред гимназията.

— Трябваше лук да го събе
рат и след това да го откарат 
някъде вън от града. Сега тук нер ще бъде -г- ако тези десет
се насъбра много боклук. От съ дробни искания бъдат изггьлне
седните къщи започнаха да из 
насят боклука и тук го хвърл
ят. А никой не се сеща да го 
изкара. Децата минават през не

След приемането па правил 
пика за утвърждаване па ре
зултатите па работата, който 
изготвя е-ьпетът на трудова
та общност при управлението 
ма Общинската скупщина в 
Димитровград е първият само 
Управителен орган в обществс 
ннтс служби в общината, кой

го, о.нпат в училището, още по- 
малки деца си играят по нечие 
тотиитс и може би зарад нечия 
небрежност да сс появи някоя 
зараза . . . може. ..

Тръгнахме към главната ули 
ца . ..

— Я погледнете сега общеет 
вения клозет... Тази дупка па 
върха сега е огромна. Минала 
та година беше отпаднал само 
един цреп. Ако някой водеше 
сметка, беше нужна половин час 
работа да се намести нов цреп. 
Сега нл5«1а десетина. Водата те
че вътре и сигурно след една 
годила ще се постави въпрос за 
съществуването иа целия общсс 
твои клозет.

Пенсионерът Ковачев не се за 
шгмата с крупните проблеми па 
общината'. Той въобще ис о за 
познат какви мъки има община 
та около обезпечаване на 
ните доходи, инвестициите за 
изграждане па Здравния дом, 
жилищно.о строителство и пр. 
—той гледа дребните опущения 
там къде. О се показваме 
слаби стопани да запазим 
ва, което 
ТРУД • ■ •

— И така редом, няма защо 
да те запознавал! с останалите 
мои предложения. Към болни
цата мостът може да се болди 
са само с няколко килограма 
боя и тогава ще бъде запазен 
от ръждата и ще бъде по-ху
бав. На градската баня също та 
ка вече покривът е развален, фи 
рмн е в града са в очайно поло 
жение. А колко щеше по-хубав 
да ни бъде града, ако съществу 
ваше известно задължение към 
предприятията и частниците фи 
рмйте да възобновяват.. .

И така Ковачев беше наредил 
десет въпроса, които чрез купи 
ята за въпроси и отговори иакл 
ше да подсети надлежните. Той 
отговор все още не е получил, 
няма нужда и да му се отговаря 
но отговор на стария пеясио-

мсссчнил

ои

лич-

като 
оно

оме създали с голям

ДИМИТРОВГРАД
го срещнахме

което заетият е извършил в 
течение на работното време, ка 
кто и времето проведено из 
вън канцеларията. Ефективно
то рботно време в течение на 
трудовия ден трабва да в-ъзли 
за 'на 420 мин. за да може

то поставя организацията и 
отношенията в трудовата об
щност 'върху принципите ка 
самоуправление и възнаграж- 
даване според труда. Между 
другото този орган прие и пра 
вилкика ; за систематизация 
на новите работни места. Пре 
ди приемането му бяха извъР 
шени изчерпателни изчисле
ния в определянето и снемане 
то на работните места, реорга 
низацията им и тн. След всич 
ко това съветът прие и акт с 
който се определят 56 работни 
места, вместо досегашните 74. 
Между другото, да изтъкнем и 
това, че за всички уволнени 
са нам рени кози работни ме 101

и по
наше

Защо кооиерациише се 

занимаваш с търговия?
&

Н!И. ведоха и до намаляване на ус
пехите дори и в ония области, 
къдетО кооперациите досега 
имаха най-гелям успех — тър
говията и изкупуването. Тази 
годшча в Босилеградско съще 

над 60 вагона ябълки 
за пазара. Въпрос е да ли коо 
перациите ще успеят да изку
пят пазарщгге излишеци. От до
сегашната работа се вижда, че 
те не са подготвени за това. 
Все още не е намерен пазар, 
макар че сезонът На изкупува 
нето отдавна е започнал. По
добно е и с изкупуването на 
добитъка. Вместо цените да &ь 
дат по-високи след реформата 
те са по-низки.

И след стопанската рефор
ма босилеградските земеделс- 

кооперации не предприе
мат никакви по-сериозни мер 
кн за ориентировка към селс
костопанско производство. Тях 
пата основна дейност все още 
е търговията. Нито една коо
перация не иска да се подло
жи на никакви рискове, защо 
то търговията им обезпечава пе 
чалба. Това е и причината за 

операцията. А много добра бе изоставането на каквито и да 
ше. Докато я' возех постоянно 
ми говореше:

— Ако остана жива, няма 
да забравя услугите ти. Ще ти 
ти се реванширам ... Много ме 
задължи с вниманието си ...

И след толкова тормоз през 
тая иощ, без ( дрямка да дрем
на, на сутринта рано пътувах 
за Лесковац. Изминах 1.130 
км. за една иощ.

— Как така може Здрав
ният дан да изпраща болните 
сами. И колата не е линейка, 
пък обикновен „Газ" ...

— Ето, може. При нас ста
ват тия работа.

Неотдавна Д. М. от Власйиа 
палнала от куша и си счупи 
ла кост. Наложиха ми да я за 
карам в Сурдулица.

— Пак сам?
— Да. Затова тръгна н жена

Илия Ковачев все още чака 
ОТГОВОР» . • •

Б. Николов

ствуват1 НАШЕНЦИ

ТОМА, ШОФЬОРЪТ ОТ ВЛАСИНА
Със студената ноемврийска 

нощ и ние се спускахме по ло 
шия път от Власииа за Сурду 
лица. От Сурдулица до Влади 
чин хан шофьорът Тома без 
мъка караше по паветата.

Черноокият шофьор Томис- 
лав Станиянов от Божмца се
га е загрижен. Общинската 
скупщина във Власина Округ 
липа се присъединява къмСу 
рдулица и той е в неизвестно 
ст дали ще остане на Власи
на. или ще го вземат в Сурду 
лица.

—Много са моите истории— 
задочна да разказва той.

— Недей да говориш всичко
му. 

Може
другарят да напише всичко— 
па после...

— Нека напише. Аз 
да се знае. .. Ще зи разкажа

една случка, за която наисти 
на трябва да се пише. Неотда 
вна возих една тежко 
девойка . ..

е мероприятия за подобряване 
. на селскостопанското производ 

ство- Затова не може да ое го 
вери за някакви успехи в тозн 
отрасъл. Дори и онова, което 
е постигнато се дължи на на
ходчивостта на частните 
скостопански

оолна

— Чакай Томо, нали казваш, 
че си шофьор в Общината?

— Аз возя всички от Власи 
на Округлица: и председателя 
и Общинския отбор на ССРН, 
и Общинския комитет, а вед
но работлив Здравния дом,до 
I >и преди возих и управника на 
„Тараия". Ето така е...

— Аз му помагам — добави 
съпругата му, една русокоса 
черногорка, която още не мо
же да свикне с тукашните о- 
бичаи...

— Да. Понеже девойката бе 
ше неподвижна и тежко бо
лна. трябваше дая закарам до 
ЗдраДзния дом 1в»ьв Власина. 
Когато пристигнах във Власи 
на лекарят ми нареди да я за 
карам в Сурдулица там да й 
окажат помощ. Трябвало да се 
.направи тежка хирургическа 
операция ... Посред нощ при 
стигнах в Сурдулица 
отказаха да я приемат: дадо
ха ми път за Враня- Откарах 
я в болницата зъв Враня. Ле
карите я прегледаха — и не я 
приеха. Наредиха ми да я ка 
рам за Скопие. И аз продъл
жих за Скопие...

Нещастната мома беше не
подвижна в колата- А аз я ка 
рах Сам, без болногледач ... 
От време на време тя ме мо
леше да спра, да й дам вода ...

Когато пристигнах в Скопие, 
изморен от дългия път, не о- 
чаквах, че и. там няма дая при 
емат!.. . Там обаче ми

Известно е, че частните сел 
производители 

кооперациите. В 
продават па-

скостопански 
кредитират 
момента когато 
зарните излишеци на коопера
цията не получават 
пари. Става въпрос защо и ко 
операциите не кредитират ча
стните производители в момен

сел-
пронзводители, 

които сами прилагат агротех
нически мерки.

На Общинската скупщина е 
добре известно това положе
ние. Тя вече предприе мерки 
за разрешаване на кадровите 
въпроси в кооперациите. Това 
се отнася преди всичко до Ръ
ководните кадри. Обаче и за
напред си остана неразрешен 
проблемът със специалисти по 
селското стопанство. На дне
вен ред е вече и въпросът за 
обединяването на някои земе-

веднага

та когато са им нужни мине
рални торове, посадъчен мате 
риал. услуги и пр.
_А само така може да се раз 

вие сътрудничеството и коопе 
рпрането с частните произво
дители, което ще укрепи и до 
верието на производителите в 
кооперациите

— упрекна го . съпругата 
която седеше до него.

искам делски кооперации. 
Неразрешенитеми. вътрешни 

проблеми в кооперацията до-— Аз не мога да го гледам 
как се мъчи — добави Ангел 
ка. Когато влязохме в двора 
на болницата лекарите помие 
лиха, че съм медицинска сее 
п ра. Що Да правя. А малко па 
ри му дават на Тома. ..

— Колко получаваш?
— С паушала и всички до 

бавки — общо 32.000 динара-
— А поне да ни бяха _дали 

квартира?
— Нали имаме — оггьчи се 

Тома.
— Ами една стая само.
— Пак е по-добре. Да не ид 

вам посред нощ пеша в Божи 
-ца.

В. Велиновг
Потново

Щ.там у

АКТИВНА
МААДЕЖ

ШИ!

Не изминаха ни две седмици 
от годишната отчетно-изборна’ 
конференция, а активът на по- 
гановската младеж вече подгот 
ви програма, с която посети и 
някои със е дс ги села.

Неотдавна погановчали посе
тиха и Драговита където бяха 
топло приети от младежкия ак 
тив и зрителите. Младежите от 
ПоганоЕО изпълниха пиесата 
„Язавецът пред съда'” от Петър 
Кочич. както и музекална про 
грама. Драговитчани обещаха,

— Най-много ядове ми зада
ват жените. Няколко пъта 
се случваше Да бъда кум. Нас 
ред път спирам, за да роди ма 
йката . .. Що да се прави ...

Тпябва да се помага на хора 
та. Такава ми е „службата*.. .

минареди
ха да я върна обратно във Вр 
аня и аз, що да правя — вър
нах я.. . Този път във Враня 
я приеха...

И сега тази мома е там. От 
секли

че ще им върнат посещението 
още през Този месец. '

Босилеградските ябълки 
им обезпечили пазар...Борис Тодоров са кач ествепи. по кооперациите не саса й двата и крака след М. Андонов
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Есенната сеитба, в Димитровградско
Между ироизводашелише на картофи

ПРЕДСТОИ ДЕНОНОЩНА БИТКА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА Може ли добиви 

те да се удвоятПоследиците от дълготрайна
та суша еа тежки. Малко се про 
жаш положението и след пос
ледните слаби валежи в Димит
ровградско. Тракторите на земе 
делсхи.е кооперации с голяма 
цъка порят твърдата земя. Есен 
ната сеитба закъсня много. За> 
почна тъкмо -.«ези дни. по вре 
ме, когато са изгубени всички 
надежди, че есенните дъждове 
ще размекнат почвата. Но вече 
не може да . се чака. Програма 
та на е сепнат .сеитба трябва да 
се изпълни, а механизаторски- 
те цехове при кооперациите ед-

чаотна собственост и 
сеитба с есенници, в тяхната операции са обезпечили доста

тъчни количества пшеница за 
семе, както за овои;_<е нужди, та 
ка и за частните производите
ли. Обезпечени са) 103 тона пше 
ница за семе, а счита се, че ще 
бъдат необходими още 63 тона. 
Досега частните производители 
са взели общо 13 тона семе.

разрешава 
нето на този проблем трябва! да 
се ангажират и обществено-по
литическите - организации 
по най-добър начин 
рат и мобилизират всички разпо 
галаеми средства за успешното 
изпълнение на мази 
дача1.

Паралелно 
те и частните

от хектар. С по-добра обра
ботка на земята, употреба на *а 
чествено семе, минерални торо
ве и други мероприятия, могат 
да се получат двойно по-голоми 
добиви.

Неотдавнашното съвешркие 
по проблемите на производство 
то и пласимента на тази стока, 
проведено на) Влзоинско езеро 
имаше за цел да отговори на те 
зи въпроси. Ксстетатцра се. че 
професионалната селскостопан
ска служба трябва' повече да 
се заинтересува и да се заанга
жира в технологията «а про из 
водството на картофи и иконо
мика, а организацията ще пое
мат върху себе си земеделските 
кооперации. Особено се изтъкне 
значението на производството 
ка материал за семе и тази ра
бота ще поеме института за «дар 
тофи в Гуча- Семе от катего 
рията елита и оригинал ще про 
извежда земеделското стопан
ство „ВлаЮииа” а по-нататъшно 
то размножаване на материала 
за семе ще поемат земеделските 
кооперации в Предеяне, Божт,- 
ца. Лисина, Сурдулица и ощ“ 
някои места от планинските ре 
йони където съществуват благо 
приятни условия. В тази рабо 
та ще се ангажират и частните 
стопани. Счита се. че вече «дш 
та година на около 170 хектара 
могат да се произведат 1700 то
на семе „Елита” и „Оригинал”. 
Предвижда се също така, че в 
обществения сектор и в коопе
рация могат да се произведат 
над 8.400 тона потребителни кар 
тофи, при условия да се осъгце 
с вят добиви] от 200—260 ценяг- 
кера от един хектар. Счита ое 
че чаените производители идна 
та година ще отглеждат карто
фи на около 8.000 хектара плош 
като се очакват добиви <ут 6.500 
вагона.

Кооперациите са поели задъл 
женисто да се ангажират в из
купуването на пазарните изпи
шели и пласимента. което ще 
допринесе за нарастване на про 
изводството и увеличение на до 
бивгггс ог картофи.

Лесковашка1 
производител на кортофи и тази 
култура, покрай тютюна, заема 
изтъкнато място в селското сто 

Южна Сърбия. Го-

околия е голям

ката
организи-

па-нство на 
дишно се засаждат около 8.000 
хектара площ и се осъщеатвя- 

добиви от 5.000 вагона. Та-
вахша за-

ват
кова производство се очаква и 
тази година.

с това кооперации Трябва' да напомним, че при 
ведените данни са непълни, за 
щото ^ кооперацииг е не са доста 
вили търсените сведения, но спо. 
ред сегашното състояние може 
да се заключи, че положението 
с есенна .а сеитба и дълбоката 
оран не задоволява.

производители 
още не са договорирали произ
водството на пшеница, цареви
ца и слънчоглед, 
според плана за есенната

Обаче добивите от картофите 
Са ниски — Ю до 15.000 килог
рама от един хектар и то в го
дини с добра реколта. Оказа 
се. че добивите могат да се уве 
личат зашото на опитните пло 
щи са получени над 25.000 кг

предвидени 
и про

-V. Ч^Г„ 7>:Г^Т М. Бакич

Из общинските съвети

Наскоро ограничаване но сечта
Ка обществените собствени

ци на горите, решението ще на 
ложи за всике отречен кубичес 
ки метър дърво да заплащат оп 
пределена сума в отделен фонд 
който изключително ще се пол 
зва за възобновяване на горите. 
Наистина и досега е съществу 
вал подобен фонд, обаче е имал 
широко ползване. Средствата от 
него са изразходвани, освен за 
залесяване, .и за строене и на 
пътища п)рез горите, прибавя
не на механизация и пр. Горско 
то стопанство, което разпола
га с тоя фонд, го ползва къде 
то му е най-удобно. В конмрет 
ния случай за строене на пъти 
Ща и прибавяне на камиони. 
Най-малко е изразходвано за 
залесяване на ерозивните пло
щи и експлоатираните гори. О- 
баче решението ще наложи за
лесяване на точно определени 
площи. За целта ще се израбо 
ти и дългосрочен план.

Горската служба ще се отне
се с това' решение до събрани 
ята на избирателите. Обсъжда
нията и разисквания а ще пока 
жат, дали ще сс приеме или не.

В В.

Съветът за селско и горско ст 
опанство при Общинската скуп 
шина в Босилеград изготвя ре 
шепне, което трябва да заздра 
ви положението на горското де 
ло. Именно, ще се вземат реши 
телни мерки да се спре масово 
то унищожаване на горите. То
ва решение се отнася и до час 
тнита и до обществените собст
веници на горите.

Ооновното. което ще съдър
жа решението, е определяне ми 
нимума за залесяване, който са 
дължи: да изпълнят“ собствени 
ци е на горите .Делта е и в гоР 
окото дело да се създгдат усло 
вия за възпроизводство. Усло
вие, за позволяване на сеч е из 
пълнение на плана по залесява 
«гета. По-конкретно, горската 
служба при общината ще изра 
боти според нуждите, досегаш 
ния ебем на сечта и деградира 
ността на горите.

Предвиждат се значителни об 
лекчеция при изпълняване на 
плана по залесяването. Частни 
ци. е ще могат безплатно да по 
лЗЕат посъдачен материал и про 
фесионалните съвети на елеци 
алисти по горското стопанство.

На нивата

леша сеитба. От общо заплани 
раните 282 хек! Дра за високодо 
бивна пшеница в сътрудничест 
во с частните производители до 
сега е договорирано произвоД- 
с.вото на 190 хектара, цареви
ца на 120, а производството на 
слънчоглед само на 10 от за
планираните ще бъдат 
112 хектара с есенници.

Според сведения, с които раз 
полага селскостопанската служ 
ба при Общинската скупщина в 
Димитровград земеделските ко

ва ли ще са' в състояние да сс 
справят с една -:вка крупна за 
дача.

Според програмата трябва да 
се изорат 4.481 хектар, а досега 
са изорани общо 194, дока-то 85 
хекз.Ьра са' подготвени са сеит
бата на пролегниците.. Ако се 
има предвид, че тракторите са 
изорали 138 хек вра коопера
тивни ниви и 20 хектара догово 
рирани площи, тогава съвсем 
естествено се налага въпроса: 
как ще се засеят с есеннисп 
4.103 хектара! частна собстве
ност от конта са изорани само 
36. Отговорът е следният — не
обходима е денешна работа на 
всички трактори и плугове за 
да може планът за есенната се
итба да бъде изпълнен, както 
и дълбоката оран на останали- 
т1е 6.600 хектара. Струва ни се, 
че е необходимо да се организи 
ра оран в три смени като коопе 
рациите си помагат взаимно с 
трактори. По пози въпрос тряб 
ва да се договорят кооперации
те и селскостопанската служба 
в общината. Залцото сътрудни
чеството в тази област се нала
га от стопанскит е интереси на 
общината, всички кооперации и 
частните производители.

И покрай това, че есенната' сс 
итба започна с голямо закъсне- ' 
ние не съществува опасност, че 
планираните за високодобивпа 
пшеница плохци нямД да бъдат 
засети. Че това е така показват 
и вече изораните 158, хекта
ра площи от планираните 368 
хектара под високодобивна тле 
ница. както и 69<ге хектар» дъл 
бока оран. Голяма,' трудност- 
представлява1 оранта на шпсол- 
кото хиляди хектара площи в

засети

В. Велкович

Височки есенни картинки

СИНДЖИРЪТ Е КРИВ ЗА ВСИЧКО
ми разказа всичко. Една малка 
приказка, която потресла семей 
ния мир на понтальсна от Каме 
ница.

лени фенери с нетърпение пог
леждаха към Криводол. Огъ
нят. запален край пътя. вече до 
гаряше, но едиа запалена клон 
ка осветляваше лицата на две 
жени и един милиционер.

— Още го няма .... — каза 
някой.

— Вчера много закъсня, каз
ват била стара машината едвам 

1 Тимча го '.зашили-—добави друг., ‘
Жената п.рмгръщапге детето 

до себ си. В този момент приет 
игнаха още двама пътника от Се 
«гокос. Един от тях беше работ
ник от кооперацията и тежко 
ранен в главата. От Сенокос до 
тук дошъл пеша . . .

— Сега пшге да сме в някое 
село, да влезем в кръчма, па ав 
тобуса може и да закъснее, а 
Така'... — като за себе сп гово
реше придружаващия га съсе
лянин.

Автобусът спря точно на' мя
стото където се кръстосват пъ
тищата от Славиня за Изатовци 
и Брайковци—Каменица. Обла
кът прах, който се носеше след 
.машината се иаднесе над река
та и изчезна към Изатовци. 
След това пътниците започнаха 
да излизат, поздравявайки се с 
шофьора’ и няколкото пътници, 
които продължиха път за Д. 
Криводол.

Към Каменица ме придружи 
почтальонът от Каменица Радко 
Раигелов. По право той изпълня 
ва тази длъжност от скоро оба
че работата му е позната, защо 
-таи по-рано е носил пощата до 
Славния. Ръж а на! и Димитров
град....

— Никога .не съм мислил, че 
отново ще бъда -пощар. започна 
той разговора. — Но какво мо>- 
же. хората го правят да бъде та 
ка. Автобуса вървеше първо до 
Ръжена, след торта до Славния 
и когато започна да' върви до 
Каменица, аз осталгах без работ 
ка. Автобусът вървеше първо до 
мата поща, а сега ново решение
— отива направо за Криводол.

Той показа с ръка налита
щия се облак прах. който се 
движеше към Изатовци след ав 
тобуса. и сродължи:

Но и това ще ое оправи, как
то се оправи и моята работа. 
Един месец бях кагго болей, срам 
ме беше от хората. Аз никога 
не сам ходил в съд, «е зная как 
во е това нещо. С труд изкар
вам прехраната си. а' ето беше 
дошло време от хората да се 
крия.

— Ама за какво става дума?
— го запитах.

— Ти не знаеш ли — лродъл: 
жи той. като че ли неговата 
„мъка" знаят всички. ■— Стана 
дума за синджира, зарад който 
беше опетнено цялото ми семей
СТ(Ю.

И по ггт/гя за Каменица той

— Ако бяха чакали така и 
ония, които това решавапг — 
обади се друг из тъмнината, то 
тава щеше да бъде сьвоан ао- 
ДРУго. ..

Видлнч стоеше пред нас като 
тъмна стена. От дългата суша 
реката почти не се чуваше. Ти
шина владееше в долинаа на 
Висотата. След няколко Минути 
от към Ком се показа сияние. 
По отьтя от Криводол старият 
автобус плупаше по неравния 
път.

— Беше откраднат синджир 
на' един паметгичамии. Тази за
ран, когато това станало, аз ми
нах през това място, където из 
чезнал въпросният синджир. Ня 
мах възможност да докажа! Же 
ната се просто разболя. Всички 
хора от Висок гледаха в мене 
с недоверие. ИмЬх убеждение, 
че всички хора миелпят, че аз 
съм откраднал сшгджира. И най 
-сетне преди два дни синджирът 
се намери у друг човек. Да зла 
ош колко ми олекна па душата. 
Сега хората знаят, че аз по съм 
крадец. Отидох при командира 
на милицията да' му съобшл то 
ва. по той мм отговори: „Защо 
се безпокоиш, дребна работа с 
това”. Всрио с че синджирът 
с дребна работа, по кражбата не 
е. Чс;во,к може невинно да бъде 
опопген. Неговото семейство мо 
же да стла!е за показ . . .

Наближавахме Ка1мсш1ца. Род 
ко продължи след малко сам. А 
копато сс отдалечи, застана и 
продължи:

— Не зная колко струва това!?
— К0е?
— Колко струва да съобшл 

чрез вестника, че синджирът е 
намерен у друг човек, и аз съм 
прав...

Височкктс есенни нощи са 
студени. Всяка заран по пътя 
белеят листа от слайната. Затова 
е много неудобно автобуса да се 
чака на открито поле.

Този проблем, 'който беше ак-

Утре нови хора ще чакат ав
тобуса под открито небе 
преповтарят своите неволи, все 
докато един ден не се смили от 
говорният да освободи хората 
от тези неволи . .. Или поне да 
се направи някъкъв подешюн.

Б. Николов

и ще

Глобеп контрабан
дист на муниция

Иранецът Мизних Хамди се 
опитал да пренесе през грани
цата 165,550 куршума за пи
щов с калибър 9 милиметра.

Комисията за митнически 
престъпления в Димитровград 
глобила преди няколко дии 
Мизпих Хамди с 13,245.000 ди
нара. Преди известно време 
Мизних сс опитал през наша 
та граница на Градини да пре 
иесе тази муниция за Иран.

,1елта гой направил в своя 
„Мерцедес” специални бунке
ри, в конто скрил муницията. 
Ьчщ муниция Мизних купил 
в Западна Германия,

туалоп през ллггото става «але- 
жащ през тези есенни дии, ко 
гато много хедш- с болни деца 
чакат е часове автобуса п Каме 
ничка река.

Вече "мнттавата е чотири часа 
когато пристигнахме на автобус 
ната „станция"... Хората заета 
нали край багажа си ,гьс запа-Ц. Воянич Сега ,,спирката” е пж...
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ПОБЕДА ПРИ ПРЕКЪСНАТА ИГРАШШ А БОАНО СЪРЦЕ напусналиститс своеволно са 
терена".

Джордже 
делегат ка срещата): „Изобщо не 
е стгортиемен :ски, че гостите на 
ггуснаха играта. Разбира се слу 
чаят с Радев е инцидент какви 
то впрочем се случват още! Но, 
по никоя цена не трябваше иг
рачите «а „Партизан” да се от 
теглят. Никак!". ..

„ПАРТИЗАН" 
ПОЛУВРЕМЕ 13:10.

„АСЕН БАЛКАНСКИ" (ДИМИТРОВГРАД) 
(СУРДУЛИЦА) 17:12 ДО 40 МИНУТА. СТАМЕНКОВИЧ»

Тук ще говорим за заболя нането на сърдечните кървоно 
е*«< съдове у млади хора, т. е. ва ..запушване” на кървоносни- 
Тс съдове или склерозата. съди (в първо.о полувреме не 

призна един гол на Радев, само 
затуй, че топката се промъкна 
през окъсаната мрежа!). Еднос
транчиво взимаше решения, ко 
сто и нагорещи атмосферата. 
Но, да чуем и неговото изказва 
ие, както и изказван гето «а; де

Първенствената среща по ръ 
чна тошш между отборите па 
„Асен Балкански’’ 
град) и „Партизан” (Сурдули- 
ца), състояла се иа 14 иоемвпи 

ив дочака края ой. В 40-та 
та минута съдията на срещата 
— Станко Йеремич, иеосновате 
лно иокаше да изключи за 5 
минути от играта К. Радев, кой 
то спря тто непозволен начин од 
иа алецил на гостите в центъра 
на терена. Рев ол тира и от ттрисъ 
дата Радев предизвика поп ин
цидент — започна да блъска 
съдията.. .

Едно приятно впечатление бе 
развалено- Една интересна, жи‘ 
ва, динамична игра е прекъсна 
Та.

Някои чужпееграии лекари са открили, че при много мла 
ди хора съществуват значителни промени в сърдечните кърво 
иоани съдове, макар че хората се считат одрави. Необходимо 
е такива лица да ое подложат иа няюапсви по-силци инсулти, на 
пример, с.рах или умора, за да се проявят всичките дефакги 
ш сърдечно съдовата система. При тговечото млади хора, коигго 
оа изследвани е намерено, че в 25 на с-(о случай съществуват 
сериозни промени на кърволгоснйте съдове, които са отговорни 
**■ снабдяването на сърдечния мускул с кръв.

От това е направен извод, че процесът

(Димитров-

т. г. Най-вероятно срещата ще бт» 
де зарегистрирана в полза на „А 
Балкански’’. Но, важното не е 
тим. Тези инцидент е червен си 
гнал на ръководството, на А. Ба 
лкански, че трябва да действува 
и възпитателно сред своите чле

Ст . Н.

легата.
СТАНКО ЙЕРЕМИЧ, съдия

иа срещата: ,,Нс съм прекъснал 
срещата. Прекъснах играта!, за 
да въведем ред. Считам, че го

ня склерозата на 
кървоноонзгге съдове на сьрцет о запо^гва лтрез пторото досетило 
тие от човешкия живот, по-точно от началото иа третото де
сетилетие. Промените, които се формират винаги имат тецдап- 
цми към разширяване и обхващат вее по-голям брой кърврнос НИ) съдове.

нове.

Въпросът е дали силата на склерозиранего с резултат па 
несъответна прехрана или начин на живот или е необходимо да 
се дос.игне известна възраст за да 'започне процесът. Счита 
а и твърди, че силата на процес а 
режима на храненето и начина

Този процес на склерозираме

РЪЧНА
ТОПКА ЖЕЛАНИЕ 

И ВЪЗМОЖНОСТИ
се,

е в тго-голяма зависимост’ от 
иа живот. Но, прекъснаха я гостите. Те 

чакаха.ц _____ е съществено условие
твърде значи.елното и опасно 'заболяване, което води към про- 

На С^?д^м™я “Ускул. Резултатът от такива изводи по
казва. че е необходимо още при твърде млади 
«ига процесът на използване

кз-.о че. ли само това 
Щом съдията! даде знак (с ръ
це) да се почака, за да отхне а- 
тмосфорага и намали напреже
нието, гостите напуснаха тере
на и почтги тичешком се запъти 
ха към рейса. А никой 
играч не е бил нападнат!

Ясно бе защо така постьпва1- 
ха. Още в началото иа играта 
момчетата на „А Балкански” вз 
еха инициативата в свои ръце. 
и атаките им почти винаги завъ 
ршаваха с успех. Далеч по-по- 
движни. по-съобразителни и фи 
зически по-подготвени, те дър 
жаха превес. Съвсем заслужено 
полувремето завърши с 15:10 в 
тяхна полза.

за

хора да се из- 
нд мазнини и захар и тяхното об- 

ращение в организма, защопго те зи две материи са от най-голл 
мо значение в развитието на бо лешта. Налага се изводът, че про 
блешът на прехраната е основен за предпазването от тайи бо
леел

ровград, е да заемлт първо мяе 
то- Възможности има.

Но, налага се, да кажем дума 
— две и за някои неприятни не 
ща. Защото с тях се срещаме 
почти на всяко състезание. Ста 
ва дума. за своеволие у играчи
те, за липса на самообладание в 
течение на мача. За да се вър
ви напред нужна е дисциплина. 
Настояща задача на ръководст
вото е да я създаде. Това нала 
гат успехите, които засега не са 
малки, и които радват.

Разбира се, и на ръководство 
То трябва да се окаже помощ, 
защото, в момента, цялата раба 
та е паднала върху един, два
ма.

Обикновено желанието е едно 
а възможностите са друго нещо. 
И почти винаги тези две неща 
са несъвместими. Имахме жела 
ние футболният отбор ка „Асек 
Балкански” да се съревнувава 
в Нишката зона. Възможности
те показаха, че не сме в състо
яние да се съревнуваваме дори 
в Пиротския подсъюз.

Обаче, онова, което днес по
стига отборът на „Асен Балкан 
ски” по ръчна топка, сякаш оп 
ровергава нещата. Именно има 
изгледи да се осъществи едно 
желание.

техен

Процесът на склерозирането върви с прехраната, богата 
с -Вгазничи. която е и калорично доминантна.

„Неоткритите” болни, хор а които____  носят <в своите сърдеч
ни артерии процеса на склерошгрането, не се различават от дру 
г».те. които нямат тази болест. Ненадейните явления, последици 
09 такива разстройства, гоЕсрят за сериозността, 
мира болният. Твърде често с изненадата се решава и целия 
гухрблем. Ако можем да кажем, „сърдечен удар”, известен като 
«веихавично събитие, наплагца твърде бързо 
*опгичат- от црекалено обемистите 
«зьлетго е имало много лакомства.

в която се на-

дълговете; които 
и ненужно тлъсти трапези

А. П. И началото на второто полу
време показа, че отборът ка ,.А- 
Балкански” ще опечели победа 
та. И, разбира се, гостите изпо 
лзаха момента с прекъсването 
ка играта, за да имат по-късио 
възможност да търсят анулира
не на същата.

Свидетели оме, че гостите се 
държаха неспоргсменахи. 
рата им беше груба, нечиста. О- 
баче, нямаме цел да оправдавам 
и неспортсменско~ о 
на някои играчи в „А. Балкан 
ски’’. Радев не прояви самообла 
дание, макар че трябваше да на 
прави това.

Съдията на срещата — Йере
мич. изпусна играта: от свои ръ 
це Донасяше неправилни при-

Миналата година отборът „А. 
Балкански” по ръчна топка се 
нареди между първите в група » 
та Източна зона по ръчна топ
ка. Досегашните резултати 
есенното състезание (в същата 
група) пък показаха, че тоя оТ 
бор може да заеме челно място . 
и идващата година да се състе 
зава в по-висш ранг.

Отборът

ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ ат

Аз го уча на ум, х го си 
трън вади. Ако да не харесваше все

ки себе си, всички би се из
давили.

Иг-
*««

Ако биха всички магарета 
носили самари, самарджиите 
щяха в златни паници дп я- 
даг.

е комплектиран — 
та зи есен няколко играча, след 
отбиване на военната си повия

*•*
Ако да носеха всички лу

ди хлопки, желязото би ста 
нало сто гроша оката.

***
Ако искаш да ти ке свър

ши работата дай друг да я 
върши.

държание

кост, отново се състезават. От
борът разполага с извънред 
на техника, подвижност, физи 
ческа издържливост.

Желанието на управата, игра 
чите, па и гражданите в Димит

* * *
Ако главата не оправя кра 

ката, теаггко на главата/

МИХА ИЛ шолохов

ЧОВЕКА*
55

(4)
лер. Един среден на ръст, набит, изру
сял и целият особено бял: и косите на 
главата му бели, и веждите, и клепачи
те. дори и очите му бяха белезникави, 
изблещени. По руски говореше както 
ние с тебе и при това и на „о”-то набля 
гаше като кореняк волжаниш А пък по 
псувните беше страшен майстсцр. И къде 
ли проклетникът се беше научил на тоя 
занаят? Понякога ще ни строи гиред бло 
ка — те така наричаха бараките, — вър 
ви пред строя със своята банда есесовци 
и държи дясната си ръка изпъната вст
рани. Ръката му е в кожена ръкавица1, 
а в руъкавицата има оловна плочка, зае 
да не поврежда пръстите си. Върви и 
удря Есеки втори по носа. -разкървавява 
го. Това той наричаше ,/профилактика 
срещу грип’’.. И така всеки ден. В 
ра имаше всичко четири блока, днес пра 
еи „профилактика” на първия блок. ут
ре на втория и тъй нататък. Акуратен 
беше гадът, работеше без почивни

работа, която и товарен кон не може да Едно с-амо глупакът не можа; да разбере: 
преди да започне да бие, за да се разпа 
ли. той около десет минути ругаеше пред 
строя. Псува, както му дойде, а на нас 
от това ни става по-леко; нали думите 
бяха родни, нашенски, сякаш ветрец от 
към родната страна подухва. .(. Ако зна 
еше, че ругатнята му ни доставя само 
удоволствие.

върши.
В началото на септември ня1с ни пре 

хвърлиха от лагера при град Кюстин 
сто четиридесет и двама души съвет

в лагер Б—14,ски военнопленници 
близо до Дрезден. По това време в тоя 
лагер имаше около две хиляди наши. 
Всички работеха в каменни кариери, 
дълбаеха ръчно, режеха, дробяха гер
манския камънак. Норма/га беше дневно 
четири кубика на човек и, забележи, на 
такъв човек, чиято душа и без друго се 
държеше на косъм в тялото. И оттук се 
започна тя: след два’ месеца от сто че
тиридесет и двама души в нашия еше
лон останахме петдесет и седем. Как ти 
се струва, братле? Лошо, а? Още своите 
не си успял да погребеш, а] вече из ла
гера се носи слух, че немците взели 
Сталинград и напират нататък, към Си 
бир. Една -мъка след друга и така! те тцре 
виват, че очи от земята да не вдигнеш, 
■сякаш и ти си готов да легнеш тук в 
чуждата немска земя. А латерната охра 
на всеки ден пие, дере си гърлото да 
пее, радва се. ликува.)

Върнахме се една вечер в бараките 
от работа. Цял ден беше валял дъжд, от 
дрипите ни течеше вода. Всички бяхме 
премързнали от студения вятър като ку 
чета, зъбите ни тракаха. А 
де да се изсушим и да се посггоплим, при 
това бяхме и гладни до умцрачха не, 
ами нещо повече. Но вечер храна не 
се полагаше..

той нямаше да псува по 
руски, а на своя език. Само един мой 
приятел, московчанин, Цграшно му се 

ядосваше: „Когатр той ругае — казва, 
— аз си затварям очите и като че ли 
съм в Москва,, на Зацепа, седя си в би
рарията и толкова ми се дощява бира.
че дори овят ми се завива.

Та този същият комендант на дру- 
ден, след като бях казал за кубици 

те. ме вика.
преводач и с -него двама от охраната. 
„Кой е Соколов Андрей?” Обадих се. 
Марш след нас, самият/ хер лагерфгорер 
те вика.” Ясно е защо ме вика. Да ме

гияА биеха проклети от бога 
гадове и паразити така. както у нас ни
кога и добиче дори не бият. И с юмруци 
биеха, и с краката тъпчеха, и с гум(ени 
палки удряха, и с всякакви железа, как 
вито им попаднеха под ръка, да не гово 
рим пък за приклади и всякаква друга 
дървения.

лаге-
Вечерта идва в бараката

дни.

Биеха за това. че си руснак, 
ва. че още гледаш белия свят, и за то
ва, че работиш за тях, мръсниците. Би
еха и за това, че накриво си погледнал, 
че накриво си стъпил, че накриво си се* 
обърнал. . Биеха просто така, за да мо 
гат

за то

нямаше къ-кога и да е. но да те утрепят до 
смърт, за да се, задавиш от последната 
си кръв и да пукнеш от побоищата. Из
глежда. че пещите в Германия не са 
стигали за всички ни. \

И ни хранеха навсякъде досущ

ни

Свалих аз мокрите си 
лих ги на нара и казвам: „Искат ни по 
четири кубика да им вадим, а за гроба 
на всеки го от нас и по кубик е предоста 
тъчно. Едва го бях казал и се намерил 
между нашите някакъв подлец, който 
донесъл на коменданта на лагера моите 
горчиви думи.

парцали, хвър
ед

накво: с по сто и петдесет грама црзац 
хляб, наполовина с трици, и о чорбесг 
булумач от цвекло. Вряла вода — кога 
дадот. Тежък осамдеоет и шест килогра
ма. а до есента станах не повече от пет
десет. Станах само кожа и кости, но и 
костите си не можех да мтькка. А при 
>ва работи и мъкне казвам, и то такава

Ком|ендант на лагера ни, или, по тях 
I гому, лагер-фюрер, беше немецът Мю- Илюстрация М. ПЕТРОВ
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НЕГЛЕДАНИ ФИЛМИ
Центърът за култура и за

бава в Димитровград пред
прие мерки за създаване на 
по-голям интерес към филма 

общината. За тази цел запои 
на с купуване на твърде инте 
ресни и полезни наши и чуж
дестранни филми. Някои от 
тях са прожектирани в някол
ко села на общината, обаче има 
филми които останаха негледа 
ни от населението и върнати 
обрат? 10 след няколкодневен 
престой в Димитровград!

Защо се идва до това неже
лано явление?
■ Още от преди години Центъ

Рът 11а култура и забава в Ди 
мнтровград разполага с подви
жно, кино. Едвам в скоро вре
ме бяха набавени и другите 
части, без коит'о не можеше 
да се прожектират филми. Но 
сега Центърът 
със собствена кола.

ма филмовото 
Възможност да 
филмове.

Околийската комисия, коя 
то по почин на Околийския от 
бор на ССРН изготви план за 
културно-просветната дейност 
на българската народност в 
Нишка околия, постави на 
преден план превозно средство 
за подвижното кино.

Тези кола според констата
ция на комисията няма да ос
танат неизползвани, а покрай I; 
нуждите за подвижното кино '> 
ще се ползват и и от останали 
те обществено-политически ор- 
гаиизашш.

Тогава — няма Да 
негледани филмове.

изкуство нямат 
гледат тези

в

не разполага

Случи се по-някой път, кога 
то филмите дойдат ръководст 
вото на Центъра да «е обезпе 
чи кола, защото джиповете на 
общината и в останалите пред 
приятия са постоянно заети.

Така много филмове 
негледани и Центърът

остават 
търпи

големи загуби, а любителите

оставатОчаква се увеличение
за просвета и култура

на средствата
Б. Николов

Околийският отбор на ССРИ 
в Ниш неотдавна разгледа съ 
етбянието в областта на прос
ветата и културата на българ 
ската народност в Нишка 
околия. На това заседание бе
ше образувана комисия, която 
трябваше да направи план за 
развитие на културигата дей
ност през идната година.

Комисията направи преглед 
на културно-просветната, дей
ност и даде конкротни предло 
жения. Ще се обърне по-голямо 
внимание на културно-просве 
тната дейност на село, подоб

рение работата на самодейния 
театър „Христо Ботев”, народ
ния

ДВА ФИЛМА 

СЕДМИЧНО.университет, създаване 
на централна библиотека в Ди ШЙмнтровград и ще ое подобри 
работата на читалищата в ня
кои села като Смиловцц, Ка
меница, Невля Поганово 

За изпълнение 
освен Общинската 
която ще предвиди 
средства в бюджета на общи
ната За 1966 година, ще учас
твуват и Околийската скупщи
на и Републиката.

I ? 'Културно-забавният живот 
в Божица става все по-ожи- 
вен. Киноапаратурата, която 
набави основното училище ми 
палата година вече се използ
ва за прожектиране на филми 
и за гражданството. Тази есен 
оожичани имаха в|ъзможност 
да видят няколко домашни и 
чуждестранни филми.

Филми се прожектират в у- 
чилищната сграда, която е при 
спосоое

■А ■ » *Л .А .У“*.у , >

.■; . •'

и АР. 
на този план

скупщина.
парични

ГЛАВА (ДЪРВО)Н. Антовна за тази цел.
Б. Ник- (В. В )

0

МЛАДЕЖКА ХРОНИКА
п*ПОГАНОВО. Младежкият ак- 

тие неотдавна свърза договор 
със земеделската кооперация в 
Поганово да извърши прочист
ване в коперативните малинови 
градини. Според договора, за 
всеки декар прочистена повър 
хнина, земеделската коперация 
ще плаща 1.000 динара.

Досега младежите са провели 
една акция и са прочистили пл 
ощ от 7 дка. Предстоят нови ак

бъдат използвани за разгръща 
не на други видове младежка 
дейност.

ПОГАНОВО. Членовете на те 
атралнита .секция прим ладеж- 
кия актив подготвиха „Язовец 
пред съда” и с подбрана прог
рама дадоха три дредставления 
—в Поганово, Власи и Трънсхи 

Одоровци.
Представленията бяха уешеш 

ни и предизвикаха голям инте
рес сред гражданите.

ДИМИТРОВГРАД. Неотдавна 
е гимназията бе проведен Ден

на1 свободните активност, 
тоя повод бяха устроени спорт
ни състезания по атле.ика, рь, 
чна топка и други физкултур
ни дисциплини. Вечерта в ко
ридора на гимназията бе устр* 
ена танцова забава.

Постигнатите резултати н* 
спорните състезания, какво и 
устройването на танцовата овба 
ва показаха, че ученици е в гтт 
назия.а разполагат с големи въ 
зможности за разнообразен ила 
дежки живот.

ции.
Парите, които по тоя начин 

обезпечи младежкият актив, ще Ст. *-Културният дол е Димитровград

е -бил шофьор, крачка напред?’ Излязох, 
ме седем души бивши шофьори. Дядо-— 
ни износени работни дрехи и ни кзцвь- 
тиха под конвой в Потедам. Пристигнех 
ме тук и ни разпиляха на различни ст- 
раз да. Мене ме изпратиха на рабрка в 
„Тод” — немците имахмр една такава 
проклета контрола за строителството 
пътища и отбранителни съоръжения.

Карах с „Опел-адашрал” един неавгц 
инженер, по чин майор от пехотата. Ох. 
че дебел беше фашистът! Малък, шкем 
белия, еднакъв на ширина и на дъяжи- 

. си и едър в задганка като добре охране
на жена. Отпред над яката на мундир* 
му. три гуши висят и отзад, на врагга му. 
три тлъсти гънки. На ок» му давах ие 
по-малко от петдесет килограм)!' чиста 
слагаща. Върви, пухти като локомотив, 
а като седне да лапа — излез му насре
ща! Понякога' по цял ден дъвче и подръ
пва коняк от павурчето си. И аз поня
кога закачах нещо покрай него: из пьу- 
я ще се спре, ще нареже салам, сирене, 
щс си хапне, а кцгато е в добро насяро- 
«гие — и пя мене подхвърли залък кю* 
па куче. В ръцете никога не ми подава 
иго. но смяташе това унизително за оеОе 

си. Кахто и да е, но с лагера това не 
жеше да се сравни и малко по малко 
аз започнах да мязам па! човек; полеаои- 
чка. «о започнах да се поправям.

Около две седмици разкарвах аа 
своя майор от Потедам до Берлин и об
ратно. а след това то изпратиха в край- 
фроагтовг.та зона за строеж на отбрал пгве 
лни линии срещу нашите. Там пече сгъм 
не мо хващаше: по цели пощи мислех 
как да избягам цри своите, в родилката».

Пристигнахме в град Полоцк. На сп» 
мпаие чух за пръв път от две години да 
гърми нашата артилерия и знаеш ли, 
братле , как ми за/гулка сърцето? И 
през ергеилъка дори, когато ходех ив 
среща с Ирина, то пе беше туптяло тока! 
Воевете ое водеха на изток от Полацк, 
Срмо па около осемнадесет километра. 
Немците в града станаха зли, нервни, л 
моят дебелак все по-често започлка да се 
иапивп. Денем пътуваме с него извън 
хода и той се распорежда как дА се 
строят укрепленията, а нощем соди са 
ичъх и се налива. Целият се ведт. 
под очите му увиснаха торбичка. ..

(Следва)

са >ме превърнали в добиче колкото и да 
са се старали.

След това комендантът доби серио
зен вид. поправи’ двата железни кръста 
а гърдите си, излезе иззад масата! без 
ръжие и каза: „Виж какво. Соколов, 
ти си истински руски войник. Ти си 
храбър войник. Аз също съм войник и 
уважавам достойните противници. Няма 
да то разстрелям. Освен това днес паши 
те доблеспш войски излязоха на Волга и 
превзеха . изцяло Сталинград. Това е го 
ляма радост за нае и затова аз велико
душно ти подарявам живота. Прибцри 
се в сеоя блок, а това вземи за смелостта 
си” — и ми подава от масата малко са- 
мунче хляб и парче сланина.

Притиснах хляба с все сила, слани
ната държа в лявата си ръка и така се 
обърках от тоя неочаквана обрат, че и 
благодаря пе казах, направих зсръгом н“ 
ляво. вървя исъм изхода и си мисля: ДЦе 
заиушка сега в гърба ми и няма да!

да занеса на момчетата този храна.” 
Но по, размина се. И тоя път смъртта 
миша покрай мене, само мразен полъхна 
от .пея.. <

Излязох от комендантската атол с 
твърда крачка, по напън го олабих. Ори 
нах се в бараката и паднах на цимепто 
вия пад в иесвлст. Оьбудиха ме нашите 
още по тъмно: „Разправяй!” Спомних си 
•яз станалото в комендантската, разковах 

„Как ще делим храната?” — пита 
съседът ми по хгар, а гласът му трепере.

Казвам му: ,,На всички по равно.” Поча 
кахме да съмне. Хляба и сланината на
рязахме с груб конец. Всокиму се падна 
по парченце хляб колкото кибритена ку 
тийка, всяка твохичка се претегляше, а 
сланината, нали разбираш, стигна колко 
то устните си да намажем^ Но поделих
ме всичко справедливо.

Скоро пас, около триста души, най- 
яките, пи прехвърлиха па работа по пре 
сухнаваие хга блатата, а! след това — в 
ушито на Рурската област. Там и оста 
ах до четиридесет и четвърта годила. 
По това време нашите бяха вече преви
ли врата па Германия и фашистите пре
станаха да гледат отвисоко на пленници 
те. Веднъж строиха цялата ни днешна 
смяна и някакъв приходящ оберлейте
нант пи казва чрез преводача: „Който 
с служил в армията или преди пойната

и казва: „Преди да умреш, пий. рус 
Иван, за победата на' немското оръясие. ’

умори. Сбогувах се с другарите си, те 
всички знаеха, че отивам на смърт, въз 
дъхнах и тръгнах. Вървя през латерния 
двор, поглеждам към звездите, проща
вам се с тях и си мисля: „Е. свършиха 
ти се м/ьките, Андрей Соколов, по лагер 
Ному номер триста трийсет и първи.” 
Дожаля ми някак за Иринзса и дечицата, 
но след това тая жал утихна и аз започ 
нах да се овладявам, за да погледна в 
дупчицата на пистолета безстрашно, как 
то подобава на войник, и за да' не видят 
враговете в последната ми минута, че 
все пак ми е трудно да се разделям с 
живбта.. .

В комендантската стая имаше цветя 
по прозорците, беше чистичко кахто у 
нас в хубав клуб.| Зад масата седеше ця 
ото лагерно началство. Петима души се 
дят, смучат шнапс и си замезват със 
сланина. На масата им — започната го
ляма бутилка1 с шнапс. хляб, сланина, 
туршия от ябълки, отворени кутии сраз 
ни консерви. За миг огледах всички тия 
лакомства и, няма да повярваш, така ми 
призля. че за малко не повърнах. Бях 
гладен като вълк, отвикнал бях от чо
вешка храна, а сега толкова богатство 
пред мене.. . Как да' е. потиснах вадене 
то, но очите си откъснах от масата с ог 
ром на мъка.

Вях взел от ръцете му и чашата, и 
мезето, но щом чух тия думи. 
огън не опари! Мисля си: „Аз ли. рус
кият войник, да пия за победата' на нем 
ското оръжие?! А друго нещо не ти ли 
се иска, хер комендант? Все едно, ще се 
мре. ами я да вървиш по дяволите с тво 
ята водка!”

Поставих чашата на масата, сложих 
и мезето и казвам: „Благодарствувам за 
почерпушката. но аз не пия.” Той се уе- 
уЦхпа: „Не искаш да пиеш за нашата 
победа а? В такъв случай пий за твоя
та смърт.” Нима имах нещо да губя? 
„За своята смърт и за избавлението си 
г/г мъките ще пия” — казвам му. П ка 
то взех чашата, на две глътки я излях 

мезето пе докоснах.

сякаш

в гърлото си, но 
вежливичко избърсах устните си с длан 
и казвам: „Благодарствувам за почерггуш 

Готов съм, хер комендат, хайде да
сви

ката.
да вървим' да ме очукате.” пя

Но той ме гледа някак внимателно и 
казва: „Понеси, хапни, преди да умреш”. 
На това аз пък му отвръщам: „След пър 
пата' чаша не ям.’’ Сипва ми той втора, 
подава ми я. Изпих аз и втората 
не докосвам 
мисля:

и пак
мезето, давам си кураж и 

„Барем: да' се «тапия, преди да из 
навън с живота да се разделям.”Право пред Мене седи полупияният 

Мюлер, играе си с пистолета, прехвърля 
го от ръка в ръка' и ме гледа, без да 

като змия. Нямаше как, из

ляза
Комендантът вдига високо белите си ве 
жди и ме пита:
Иван7
своето: „Извимяваяте. хер комендант, аз 
и след втората чанта не съм свикнал да 
си подлагам.”
рихиа да се смее и хем се смее. 
говори нещо бързо по псяЦски, изглеж
да превежда думите гга приятелите си. 
Те също се разсмяха, заразмърдаха сто 
ловете, обръщат към мепе муцуните си 
и аз вече забелязвам, че някак си по-и-

лгм го.
,А защо не ядеш, рус 

Не се стеснявай!” А ай все на'.игне
пънах ръце, тракнах с изтритите си то 

кове и високо докладвам: „Военноплен
никът Андрей Соколов сс явява по ва
ша заповед, хер комендант!” А той ме 
пита: „Е, какво, рус Иван, четири куб и 
ка норма са много, а?” — „Тъй вярно — 
казвам. — хер комендант, много са.” — 
„А един кубик стига ли ти за гроб?” — 
„Тъй вярно, хер комендант, таман ще го 
изпълня и дори ще артиса.”

Наду той бузи, -че като 
хем

паче ме поглеждат, някак си по-меко.
Налива ми комендантът трета чаша!, 

я от смях ръцете м(у се тресат. Тая чаша 
я изпих бавно, отхапах малко парченце 
от хляба, а остатъка турих иа масата. 
Поиска ми се да им потока па проклет 
ницитс, че макар и да гина от глад, и-п 
мам намерение да преглъщам тяхното 
подаяние, да им покажа, че имам свое, 
руеко достойнство и гордост и че те не

Той стапя и дума: „Ще ти окажа! го
ляма. -тест, ей сега лично ще те разстре 
лям за тия думиа Но тук е неудобно, да 
идем навън, там ти ще си платиш.” — 
„Ваша воля” — казвам му. Той постоя, 
помисли, а след това хвърли пистолета 
на масата и наля пълна чаша шнапс, 
взе парченце хляб. сложи върху него 
Резенче сланина, подава ми всичко това



« V .»
:'/■'• '
/. 11

1'/1*Ч’
■'/'•'>.■•■

Я* гг,.^ч ’•*• *(/ШследиЬ Стр&мнц*
ОШ историята на въздушните боеве През Л^саеШовна война

НАЙ-ДОБРИЯТ ГЬОРИНГОВ 

ЛЕТЕЦ В БЯГСТВОА
•ва е голяма загуба за двадесе
тина въздушни победи, Мел- 
дсрс и неговата група са в па 
пияно бягство, напълно забра- 
вмйки, че трябва да придру
жават бомбардъорите до лети
щето. Меллерс вижда, че не
що се променя на ангилийско 
то небе. Маршалът иа герман
ските въздушни сили Гьоринг 
осведомява Хитлер за този 
„нещастен” случай. След това 
Мелдерс бива прехвърлен в 
една берлинска болница. След 
МелАерсовото сваляне от анг 
лийското небе моралът сред 
германските изтребителни час 
ти рязко опала. Пилотите от 
РАФ сега имат свои асове И 
немците търпят поражение 
след поражение. След като 
Мелдерс напусна болницата 
Гьоринг повикал него и другия 
германски ас Галан и дълго 
говорил с тях. Открива им дър 
жавната тайна, че се готви на 
падение срещу Съветския 
съюз.

германски бомбардировачи ле 
тят пад Довер. Мелдерс е в тя 

Тази път север
ната част иа Довер охранява 
310 изтребителен ескадрои 
„харикен" съставен изключи
телно от чехословашки пилоти.

Виждайки „харикените” Мел 
дере. както обикновено, се о- 
питва пръв да тръгне в папа- 
леиие. Той

Историята на пилота-изстрс- 
бител Вернер Меллорс започ- 
ва с гражданската война в Ис 
пания. Докато републиканска 
Испания воюваше против Фра 
нко, фашиста Германия и 
Италия събираха пилоти за 
борба против испанските ре
публикански восповъздушии 
сили „Глориос", в чиито редо 
во. между другите, се бореха 
и югославски пилоти. Така бе 
създадена фашистката въздуш 
па легия „г омл-.гг . За легп-ла 
„Кондор" немците ЛаАоха озо- 
пте най-добри пилоти и само-

— Никой мп нищо не може 
жриташеите от страна «а производни елите. — Аз съм; господар 
ига своя район. .,

— Другарю Овчаров, можем ли да си купим; нлпсой кило>- 
грам сирене и кашкавал, млякото внасяхме в тази кооперация.

— Не може. Продадено е.
— А къде?
— Това не е ваша работа!
— По колко?
— Ама докога ще ми поставяте подобни въпроси? Колко 

пгьти еьм ви казвал да не се месите в кооперативните работи! 
Чудни хора сте... Всичко искате да знаете...

Производителят има право да критикува и да бъде крити
куван от страна на Овчаров.

В производс.Ьюто той не рискува.
Знае, че на края производителят хце бъде виновен, ако не 

ое успее и затова изкупува оиова. геосто е сигурно. Държи на 
връзка ..Огокоунищожение” и оттам обезпечава личните дохо
ди за себе си и за Мия сосоло себе си. ..

Читателят сигурно ще зададе въпрос: Кой е тоя Овчаров?
Овчаров го вози кооперативния трактор у дома му. (Коо 

перацията още не е взела кола).
Овчаров разгонва' понякога агрономи-е и техниците, за- 

пюто му „пречат” в работата.. ,
Овчаров се кичи с чужди пера.
Оамо Овчаров е в състояние да заеме на работа в коопе

рацията ВСИЧКИ РОДНИНИ.
Овчаров е — овчаров.

така отговаря Овчаров на
хна защита.

почти се играе в 
тази въздушна арена иа смър 
тта. Но този път бива изнена
дан. Неговото вещо око всич
ко вижда. Един млад пилот-чс 
хослопак „ДлИза” 1а „опашка-

Матея Андоего0 — Аз мисля, че „руската ме 
чка“ ще падне на гръб за кя- 

уверява ™колко седмици 
Гьоринг.

— Това е сигурно; — отго
варя Галан.

АНЕКДОТИ

Причина и йоследии,а Мелдерс мълчи.
— Сега най-напргд срещу 

Русия ще тръгне Мелдерс — 
г тю дължана Гьоринг. — Ще ос 
тане там четири седмици да 
унищожи техните въздушни 
сили. Ако той не направи това 
за това време, тогава ще го 
наприш ти. Галан е.

Никога не е точно утвърде
но колко въздушни победи е 
имал Мелдерс. Лично Хитлер 
е водил евиденция за негови
те успехи и затова има съмне 
пия в нейната точност. Някои 
германски пилоти казвали, че 
още тогава някои техни победи 
били приписвани на Мелдерс. В 
първите месеци от нападенията 
на Съветския съюз Мелдерс сва 
лил няколко десетки съветски 
самолети, както официално за 
явил Хитлер. В историята на 
въздухоплаването Мелдерс на
истина имал най-много побе
ди. За своите заслуги той по
лучил най-високото Хитлерово 

кръст на Рицарс-

— Господине — му каза 
тя — аз мога да стенографи 
рам със скорост от 150 ду
ми в минута.

— Хубаво е това, драга 
госпожице, но къде да каме 
ря за вас толкова думи — 
от творил учуденият писа
тел.

Последицата обикновено 
■дв. след причината. Прн 
велете един пример когато 
се случва обратното? — по 
питал по време на изпита 
известния лекар Рудолф Ви 
рхюв един студент.

Ето пример: когато вие, 
уважаеми цОофесоре?' рър 
ивгге след саркофага на е- 
дин от своите пациенти.

Ояколко пролети
Питали Едмонд Демтан- 

кур, френски писател, кол 
жх> години би дал на една 
■оетеса. която, за да изгле 
жда по-млада, се дружила 
само с млади.

— Според това както се 
облича — бих й дал 18 годи 

отговорил писателят 
— по начина, по който се 
шминка—20 години, а оъАе 
*ки по изразяването тя има 
17 години.

Но. прекъсна го негови
ят събеседник от това пак 
■е се вижда на колко годи 
ни е.

— Вижда се, вижда, ка
вал писателят, само събере 
те тези години които спо
менах.

лети. В тази легия участвувал 
и Вернер Мелдерс. Когато за
върши войната в Испания Мел 
дере имаше 18 въздушни побе 
ди. За своите заслуги и храб
рост испанското фашистко пра 
вителстзо го възнаграждава 
със златен кръст с диаманти 
и названието „ас над асовете”. 
Във втората световна война 
Мелдерс влиза като единствен 
носител на това отличие.
Въздушното нападение на Гер 

мания срещу 
сутринта иа 8 август 1940 го
дина, а Мелдерс със своя „Ме 
сершмит” полита над Ламан- 
ша на 12 август. От тогава той 
всеки ден лети над канала, а 
понякога и два пъти дневно. 
Британските пилоти бяха тога 
ва още неопитни във въздуш 
ните боеве и търпеха пораже
ния. В тези боеве на англий
ското небе Мелдерс отбелязва 
своята 40 победа във въздуха. 
Един месец по-късно около 500

та” на Мелдерс. Мелдерс кип
нал от бяс. Рязко свива вляво, 
забелязва номера на самолета, 
обръща машина!! 1а и тръгва в на 
падение. Иска именно него да 
нзпзати на земята като факел. 
Той не забелязва когато друг 
чехословак го визира. Вместо 
Меллерс да открие огън чув
ствува удар. От няколко десе
тина гранати го улучва една- 
Мелдерсовият „Месершлшт" за 
почва да се люлее. Това е пръв 
път в неговата кариера да бъ
де улучен с топовете на непри 
ятелските самолети. С вещ ма 
невър той се опитва да напад 
не „харикените” в тила. В мо 
мента когато се опитал да вк
лючи топа. неговият „Месер- 
шмит” отново биза улучен. 
Мелдерс е напълно" смаян и 
безпомощен.. За пръв път пре
живява криза в борбата. Три
ста и десетия еСкадрои сваля 
десетки германски изтребите
ли от Мелдерсовата група. То-

... че кайсията води потек
ло от Ермения. Оттам и нейно 
то нучно название „прунус ар 
менияка”. което значи ермен- 
ска слива.

■и

отличие
кия ред, а след тбаа чин пол 
ковннк. Но неговият морал не 
е вече... че джобните кърпички са 

се появили през 16 век във Ве- 
' неция.

както в Испания и в 
от нападениетопървите дни 

срещу Англия Оня септември# 
ски ден оставил дълбоки елена жената... че сърнето 

бие малко по-бързо, отколко- 
то при мъжете.

Англия започва ди върху неговата нервна си
стема. Той пише на Маршал 
Гьоринг,, че вече не може да 
остане на съветското небе. Гьо... че старите гърци са счи

тали бялата роза за най-хуба
вото цвете и символ на красата 
та и щастието. Затова техните 
девойки преди женитбата же- 
ртвували на бога бели рози за 
да бъдат вечно красиви и щаст 
диви. По-късно от това въз
никнал обичай на младите да 
се подаряват бели рози за из 
пълнение на техните желания.

ринг, изпада в незавидно ноло 
женйе и го поставя'за инспек 
тор на германската изтреби
телна авиация. Мелдерсовият 
край бил безславен. По време 
на връщането си от Съветския 
съюз за Германия един съвет 
ски пилот го свалил. Тук и за 
вършил.

Къде да ги 
намери?

■
Веднъж при Анатол Фр

анс дошла стеномашииописка.
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