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Еря-тстВо ДИМ ИТРОВГРАД

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ПЪТИЩА 

И СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Из работата на Изпълнителния отбор на ССРН

Тоза са главните теми за пре Общинската конференция на 
дстояшото заседание на Обшин- ССРН в Димитровград е насро- 
скагга конференция на ССРН в 
Димитровград, коетг> те се със- чил заседание към средата на
той към средата на ноември. ноември т. г., за да се обсъдят
Общинския комитет на Съюза 
на младежда върши подготовки 
за чествуване 25-годишнината 
от „създаването на пионерската 
организация. влява в действителност и осъще

Почти няма селско събрание в ствяване на политическото един
•>«».»-

триф>ркацията и строежа на пъ_ си< Фактически, това е път-да 
тища, които да свържат селата се обеотечи най-широко самоу- 
с центъра на комуната. Оценя- правляванр ка Социалистйче- 
вайки това явление

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В тези и дпуги въпроси и пред
приемат съответни акции. Този 
подход към проблемите предста

ДИМИТРОВГРАДСКО

ПРЕДЛОЖЕНО НОВО 

ОРГАНИЗАЦИОННО РЕШЕНИЕ
След няколко 

тиге . в
като поло

жителен стремеж на населени- 
тое. Изпълнителния отбор нп

дни комунис- 
Димитровградско ще 

започнат да разискват
ски съюз в разрешаването 'на 
въпросите на деня.

Не от по-малко значение-’ са 
и проблемите на подобряването

щности и общинската конфере 
нция. Твърде интересно р предло

жението за начина на органи
зиране на комунистите от се
ло. Комунистите, заети в коопе 
рациите няма вече да съчиня- 

отделна организация, но ще 
имат обща организация с про
изводителите.

по про
екторешението за промените в 
начина и формите на организа 
ция в Съюза на комунистите 
въз основа на тезисите 
ключенията н-а ЦК на СЮК и 
проекторешението 
СКС и многобройните 
вания и предложения в общин 
ската организация, които раз
работи комисията

Понеже проблемите в трудо
вите организации са -обши за 
всички членове ПРИМЕРЪТ НА 

ОДОРОВЧАНИ
на Съюза, то 

тях те Ще се борят за стано
вищата, които се приемат от бол
шинството Комунисти. В зави
симост от броя 
всяка трудова организация тряб 
ва да има и своя организация 
на Съюза на комунистите. От 
друга страна пък, комунисти
те в трудовите 
съда, митниците и органите на 
управление в Общинската скуп
щина, секретариата за вътреш 

работи, ще се приключат 
местната организация, в 

Организацията 
на СК в местната общност се 
формира в определен градски 
район, или пб селата като цен 
трална организация за вси
чки комунисти на тази терито
рия. която не се числи нито 
към една организация на СК в 
самоуправителните колективи.

на селското стопанство в соци
алистическия й частния сектор. 
Освен това, на заседанието лще 
се обсъдят и въпроси във връз

ватви за-
Своята дейност 

комунистите ще развиват чрез 
разни комисии и групи, които 
ще разучават определени идей
ни явления.

Според предложената органи 
схема в Димитров- 

биха се организирали 
седем местни централни орга
низации и четири организации 
в самоуправителните колекти
ви. По този начин местната ор 
ганизация в Димитровград ще 
стане

на ЦК на
на членоветеразиск-

Миналата година населението ка с по-нататъшното укрепва- 
от Трънско Одоровци поправи не на самоуправлението като 

-• трасето на бившата теснолине- пг„,„п ■
йка. Тази година отново се ра- 3 СЪТрУДНН ,естй0 в сел
боти на този път. От миналия ското стопанство, 
петък всеки ден по 
души поставят пясък и чакъл 
и поправят отнесените от Ерма 
места на пътя от Тр. Одоровци 

. _До Влашкото ждрело.

за развитие 
и .реорганизация при Общинс
кия комитет. С това, фактичес 
ки, е завършена една значител 
на фаза в активността 
мунистите в общината 
готвянето на този важен 
люционен процес в стопанския 
обществен и политически 
вот в комуната.

организации, зационна 
градско десетина М. Б.на ко- 

в под-
НИрево- към
която живеят. ПОЛЕЗНА 

ИНИЦИАТИВА
жи-

Този период 
на интензивна активност обога 
ти съзнанието на комунистите 
с нови качества

И този път на помощцентрална организация 
за всички в Димитровград, кои 
то не са членове на някоя са- 
моуправителна трудова органи
зация а централни органи
зации ще имат още: „Сточа.р“, 
Смиловци, Каменица, Долна 
Невля, Поганово и Трънско О- 
дсровци, а във всяко предпри
ятие ше има по една — в „Ди 
митровград", „Свобода“, „Циле“ 
и на ж. п.

им се
притече общинската скупщина. 
Тя даде камион, шофьр и гори
во за сметка на фонда за пъти 
ща.и им помага Службата при горското сто-да схванат същността 

организацията като неминуемо 
ст в нашето развитие, на кое
то самоуправлението и разпре 
делението според труда дадоха 
нови импулси и по-динамичен 
ход. Комунистите „като полити 
чески аванград на работничес 
ката класа в борбата за социа 
листическо преобразяване на 
на обществото трябва да се ор 
ганизират по такъв начин, да 
има пълна демократичност в 
Съюза на комунистите, който 
да се пренесе и сред останали
те трудещи се и те да насочат 
вниманието си към мястото, 
си в общината, трудовата орга
низация, в която работят.

Тръгвайки от това, предвари 
телния проект има пред вид 
две основни постановления: ко 
мунистите в тази община да 
се организират на начин, кой
то да дава възможност за изя
ва на техните най-прогресивни 
стремежи, които в крайна смет 
ка обогатяват опита на сама
та общинска организация на 
Съюза на комунистите.

Затова и всички комунисти 
трябва да се включват в раз
ни видове активност и в раз
лични организации с цел тях
ното влияние да се насочи към 
съществени идейно-политичес
ки въпроси в общината и об
ществото. Затова общинската 
организация, както се предлага, 
трябва да се „изгражда и да 
работи като единна цялост в 

идейно-поли 
тическо и акционно отношение, 
„в което е основното статутар- 
но поаво и длъжност на член 
на СК да осъществява само 
в една организация, която за 
него е централна.

Според предложението, кому 
пистите се опганизират в орга 
низации на СК. в самоупоавител 
ни и трудови организации, о- 
рганизациите в местните об-

на ре- гганство в Босилеград поде тази
есен една полезна инициатива когато се касае за то н,

зи път. Дългогодишното разта- а селскостопанските произво- 
кане със строежа на пътя ги е 'Дителм безплатно се дава поса- 
научило на това. Но, все, пак, дъчен материал за залесяване, 
те не искат зимата да ги свари За един-месец и половина от лес 
неподготвени. Поправят — с
за да могат навреме да се за
пасят с хранителни продукти и 
други продоволствени стоки.

. Одоровчани неохотно 
на работа

излизат

Общинската коференция на СК, 
според проекта, трябва да има 
от 60 до 65 делегати, които из
бират трудовите организации в 
общината и то на всеки 18 чле 

1 делегат.
За да действува общинската кон 

ференция като най-висше пар
тийно тяло в общината, 
утвърждава насоките на идейно 
-политическата акция в проек
та се предвижда делегатите да 
се избират въз основа на прие 
тите критерии, като предвари
телно се допитват организации 
те, в които предложените кан
дидати осъществяват 
си. Общинската 
избира председателство и Об
щински комитет, като неин из
пълнителен орган, 
на' председателството определ
ят член от своя състав, който 
между две конференции 
поддържа връзка с общинския 
комитет като събира материа
ли за общинските 
ции, свиква сесии на предсе
дателството, които, между дру
гото, трябва дя свикват събра
нията. И конференцията и Об 
щинския 
на две години. Контролната и 
ревизионна комисии ше работ 
ят както и досега, а за своята 
работа ще отговарят на Общин 
ската конференция.

В проекта се предвижда ор
ганизациите да могат да, имат 
и свои отделни, постоянни 
временни комисии и други ор
гани. Конференцията 
секретариат на две години. Тя 
определя и броя на членовете 
на секретариата. Нейните ре
шения еа задължителни за вси 
чки членове на Съюза на кому 
пистите.

гарата.
Накрая се предвижда и меж 

дуобщинока конференция, коя
то да съчиняват делегати 
трите общински 
— Пирот, Димитровград и Бабу 
шница.

го, ничеите в четири района -раздали 
24-0400 фиданки бор. 
др. фиданки. С тях ще бъдат 
залесени 70 хектара 
площ.

нове акция иот
конференции

И не само това — одоровчани 
се надяват. Че след като го по
правят някой ще се „сети“ да 
пусне и рейс.

ерозивнаМ. Б.кое го
Засега времето още не позвол 

ява Да се залесява. Но щом падЧествуване на Октом
врийската революция Закриването на теснолинейка 

съобщенията с
нат първите дъждове — акции
те по залесяване ще започнат.

Инициативата на горското сто 
панство е за всяка похвала, за- 
щото ше допринесе към общата 
борба за възвръщането на гори 
те в Босилеградско. Досега сел 
скстоланските производители са 
мо подаваха искове за изсича
не на гори.

затрудни 
Дсрекула и една част от Буре- 
ла и сега хората от тези 
пътуват и по 30 км За да стиг
нат до Димитровград.

та

По случай педесетгодишнина 
та от Октомврийската социали
стическа революция в Центъра 
За култура в Димитровград ще 
се . състои тържествено събра
ние.

Д-р Петър Козич, преподава 
тел на Икономическия факул
тет в Ниш ше говори за значе
нието ва Октомврийската ре
волюция.

селаправата 
конференция

От закриването на линията
— до днес — този проблем е па 
дневен ред на всяко събрание. 
Но решение още не може да се 
намери. ..

Членовете

ще

М. Б. М. Б. С. Е.конферен-

УЛЕСНЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИкомитет се избират

организационно,

и

избира

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЗАБЪРДИЕ

Работите започнаха
^ Трябва да се каже — най-сет
не. Години наред се говори за 
електрифицирането на този ра
йон, а работите не потръгваха. 
Мъчно се събираха средствата, 
нямаше много инициативност и 
в комитета по електрифициране 
то, и у хората.

В последно време обаче акци 
ята е по-еиергична и резултати
те са налице. В касата за елек 
трифициране на района са съ
брани значителни средства, кои 
то дават възможност да се запо 
чие.

Стълбовете за електроповода 
са почти поставени до Радеина 
и Петърлаш, докаран е строи
телният материал за трафопос-

товете,’ нужните електросъоръ
жения и жица. В Петърлаш ве 
че се строи трафопостът, а каз
ват. че и Радеина вече била за
почнала.

До 29 ноември в тези села 
може би ше засвети електричес 
ка светлина. Но това Ше зависи 
най-много от частника, който 
трябва да направи елеклровода 
и да инсталира съоръженията 
на трафопоставете.

Ако постъпленията от облага 
нето за електрификацията на 
района продължат както сега, 
има възможност да се електри
фицират и Останалите села поне 
до средата на идната година.

И. н. И.

„Житопромет“ от Ниш строи получават всяко качество пше 
при Лукавишки мост край Ди- нично брашно, с минимално 
митровград склад за приемане приспадане на разходите за 
на, пшенично и друго зърно. смилането.

След като складът бъде го- С оглед, че в комуната има
■ малко съвременни мелници и 

на това, че каралжейкитс поче_

че време от годината не работ
ят, това ще е голямо улеснение 
за земеделските, производители.

На снимката — корпусите на 
новия склад.

тов, земеделските производите
ли ще могат срещу пшеница да С, Алексмч



ВОЕННО ВРЕМЕПредупреждението от един пленум
> .

ХОРАТА ТРЯБВА ДА 

ГОВОРЯТ СВОБОДНО
— ЮНА разполага с най-съвременна 

техника и въоръжение ■•4 1

щитникът е променил позици
ите си,

В ехото На най-жестоката 
„борба" и защитникът е употре 
бил термоядрено оръжие, Стра 
хотна експлозия още веднаж 
раздруса земята, дори и ония, 
които бяха на сигурните наблю 
дателници, а след това започна 
контра-нападението «а защита, 
та. Междувременно, една част 
понтонери за по-малко от час 
и половина успя да постави 
мост на река Купа, по който 
да може да мине и най-тежко
то моторно возило. Технически 
те съоръжения, с които разпола 
га тази част е нещо което оби
кновен човек трудно може да

Шест атомни гъби над чисто 
тр октомврийско небе на Бела 

форсиране 
реки в движение, стълкно

вение с бронирани части, въз
душен десант при съдействието 

партизански части, стрелба 
с ракети и „напалм-бомби“ са- 

някои детайли от общите 
учения на Загребската военна 
област, в които взеха 
всички сухоземни части и вое
нно-въздушните сили.

Тези общи учения, които въо 
душевиха с най-съвременната 
техника и въоръжение, се про
ведоха в условия, подобни на 
военно време, при предположе
ние и двете страни да са упо
требили термоядрено оръжие. 

На една полянка земята об
ръщаше машина за копане на 
ровове, която замества хиляди 
ръце, а зад всяка 
подаваше цев на оръдие. Това 
са противтанковите ракети, о- 
пасни оръдия, които могат да 
унищожат всяко оръдие без о- 
глед на дебелината на бронята 
му. Обикновените войници, та
ка наречените кадровици, тук в 
действителност са асистенти,за 
щото на „ония от ракетните час 
ти" са необходими знания, кои
то не могат да се получат по 
време ня отбиването на военна 
та повинност. Подполковник Гре 
горич, истински войник, с нес- 
крита гордост разказва как не
говите войници успели да обър 
кат всички математически из
числения. Изчисленията казват, 
че са необходими две ракети за 
да се унищожи един неприятел 
ски танк, а неговите момчета 
успели да направят това с ед-

краина и Кордун,
на

кво подписват. Третият 
пита — къде да подпише, под
писа, без Да пита какво.

Друг разикваш се изказа по
добно: „Решенията на управите

могат да осигурят правилно въз 
награ.ждение на способността и 
ефекта в работата на служе
щия.

Изказванията от миналия пле 
яум на общинския съвет на про 
фсъюзите в Димитровград пъп 
връзка с проблемите на самоу
правлението и разпределението 
разкриха много слабости в те
зи области в повечето дими
тровградски предприятия и ве
домства.

Общ извод от 
би бил:

■' Има случаи на често нару 
’ шаване правото на самоуправ

ление. .
— Решенията, на работниче

ските съвети не винаги са из
раз на волята на членовете на 
съвета или на колектива, но на 
единки.

— Хората, които говорят от
ворено и искрено, понякога се 
наказват и затова мнозина се 
въздържат да говорят.

— Работниците Не винаги са 
осведомени за правата си и 
за това, което става в пред
приятието.

— Не се спазват разпоредби
те от самоуправителните нор- 
1МГИВНИ актове.

— Не трудът и ефектът от 
него се плаща, макар че така 
трябва да бъде.

само

на

мо са
участиеСЛАБОСТИТЕ ПРОИЗЛИЗАТ 

И ОТ НЕСПАЗВАНЕТО НА 
ПРАВИЛНИЦИТЕ

лните органи не винаги са из
раз на желанието и решаване- 

изказванията то на съвета или колектива. А_ 
ко беше обратното, щеше ли да

Мвже би като отговор за част 
от причините За тези слабостта 
може да се вземе изказването 
на председателя «а общинската 
скупщина Димитър Манов, кой
то подчерта, че правилниците 
за самоуправляването и раз

положението въвсе стигне до 
„Фабрад", в „Седми юли“ и др.,
където решенията именно не 
бяха по волята на колектива, 
макар че е гласувано.

ДА НЕ СЕ НАКАЗВАТ ХО
РАТА, когато говорят истината 
и искат Да се поправи положе
нието бе казано на пленума. 
„Работниците от управителните 
органи би трябвало да се осво
бодят от страха, че ако прика
звали. щяло да ги стигне не
що. Това освобождаване трябва 
да стане на практика. Като ня
кой е казал нещо, което не ха
ресва на ръководителя ,в пред
приятието, да Не бъде наказван 
със сменяване от работното мя
сто или с уволнение. Вестникът 
преди две години писа какво 
са говорили работниците в „Ци 
ле“, а после си изпатиха хора
та. Бяха сменени от работните 
места. Явно е, че профсъюзите 
тук трябва да се намесят, като 
освобождават хората Да гово
рят, свободно, градивно, в инте
рес на колектива, без мисъл, 
че утре ще бъдат наказани за 
искреността си“.

В сферата на разпределение
то на дохода и личните доходи 
същ0 бяха изнесени много про
блеми — дали трябва да се 
плаща действителният труд, 
защо не се подобри плащането 
на физическите работници, да
ли всичко заработено трябва да 
се вземе за лични доходи?

В Общинската скупщина тру 
' дът не е мерило за възнаграж
дение. Тия, които работят през 

решава в цялото работно време, и тия, 
комисия които по два-три пъти пият ка_ 

фе или се разхождат из улици
те и коридорите, получават ед
накви заплати. Няма правил
ник, който на първо място да 
постави условието — трудов е- 
фект, защото той, а не точките

схване.
За 48 часа непрекъснати бо- 

войниците демонстрирахаеве,
цялото си знание, получено в 
казармите. Всичко е функцио
нирало като часовник. „Борба
та“ се прекъсвала само на мо
менти за да може съдиите

машина се
.пределението не се спазват в 
много организации и от това 

недоразуменията,
и

неутралните изпълнят задача
та еи. Но и тогава не беше за
тишие на целия фронт. Внима
нието на журналистите и по
край техниката в съвременото 
въоръжение, все пак най-голя- 
мо внимание привличаха така 
наречените партизански брига
ди, които съдействуваха с на
падателите. В 
част е бил само един активен 
офицер. Резервистите са има
ли държание на същински пар 
тизани. През нощта премина
вали от едната на другата по
зиция. Те били майстори при 
изпълнение на специални зада 
чи, а това не е случайно като се 
имя напредвид традицията от 
партизанското воюване в Бела 
Крайна. Щаба на тази част на
мерихме една нощ в една на
пусната селска къща където 
край газена лампичка разра
ботват плановете.

Югославското военно-въздуш_ 
но командуване, което подпо
магаше и на отбранителите и 
на нападателите, демонстрира 
на края на тези учения, силата 
на ракетното въоръжение. То
ва беше боева стрелба на една 
танкова колона. За десетина 
минути ракетните ловци и бом 
бардировачи „унищожиха“ коло 
на от танкове и разчистиха те
рена където бе направен въз
душен десант.

Едно такова военно учение 
струва приблизително към два 
милиарда стари динара, докато 
въоръжението на една брони
рана част струва от 20 до 30 
милиарда дин. Това бе съобще 
но на кореспондентите, които 
също така работиха при военни 
условия. Коменданта на Загреб 
ската военна област Йованович

произлизат 
лошото разпределение, и лоши 
те взаимни отношения, както и 
конфликтите между управлява
пето и ръководенето.

Правилниците и 
колкото и да не са съобразени 
с най-новите процеси, все пак 
са добри, но често не сс прила. 
гат. Не се знаят разпоредбите 
за определена сфера от живота 
на предприятието и се решава 
без оглед на тези разпоредби. 
Тук е и причината за безотго
ворността на ръководните орга
ни и хора, за узурпираме на 
компетенциите на самоуправле 
нието или обратно.

Прилагането на разпоредбите

Статутите,

партизанската

Изказванията за слабостите на.
звучат именно като предупреж 
дение, че е необходима акция 
на обществено-политическа ор
ганизация, със съдействието на 

човекът-самоуправител 
атакуването

На така утвърдените позиции 
нападението започна със силен 
артилерийски огън и форсира
не на река Купа при същевре
менно придвижване. Наблюда
телите бяха изненадани от бое
вите качества на танковете — 
Т-55, които просто прегазиха 
реката без да чакат инженер
ните части да поставят понто
нен мост. Там където реката 
беше дълбока сгърчеха само пе 
рископите ня танковете, нещо 
като подводниците. Нападател
ят сметнал, че тук е по-лесно 
да разбие позициите на защита 
та ако употреби три термоядре
ни пооектила. Щом съобщи то
ва офицера от свързката, над 
Бела Крайна се издигнаха три 
гъби. Съдиите след това про- 
цениха, въз основа на разполо 
жението им, че първата термо
ядрена експлозия е била в със- 
стояние да унищожи 50 на сто 
от живата сила, втората експло 
зич е имала също такова дей
ствие като при това унищожи
ла две площадки за изстрелва
не на ракети, докато третата 
експлозия беше значително по- 
елг.ба, защото през нощта за-

от правилниците може да спа
си всяко предприятие от нену
жните явления на разстройство 
в управляването и отношенията 
между хората.

която 
да се освободи от
н>а правата му.

ПОДПИШИ и си 
ОТИВАЙ

подпиши и си ОТИВАЙ
— Не е ли това нарушаване на 
самоуправителност, когато ди
ректор на едно предприятие ва 
ди от джоба си молба за прие
мане на работа и казва: „Този 
е добър, трябва него да' прие
мем“. Нали с това 
името на определена 
на самоуправителнмя орган?

Разискващият по този въпрос 
каза: „извикаха неколцина ра
ботници, членове на комисията 
да „решат“. Извикаха ги да под 
пишат. Двама от тях питаха ка-

Едва ли е необходим комен
тар на изнесеното на пленума. 
Всички външни съвети Са изли 
шни. Но истина е, че ако ка
дрите в предприятията бяха на
всякъде налице, работите щяха 
да вървят по-добре и без про
блемите. които тук са изне
сени.

Не всякъде обаче това е раз
брано досега. иначе положително оцени вси

чки части, които участвуваха в 
ученията.м. н. н. Слободан Симич

II :1!!1!!111111Н!III 1:1||| I.11 11111:II:I,

Към 50-годишнината от Октомврийската революция тирувал от 24 октомври (6 ноември 1917 
до 26 фебруари (10 март) 1918 
като когато преминал в Москва. Значи, 
малка кръгла маса, две меки кресла и 
канабе, овековечени с работата на изве
стния художник Сиеров, работната маса 
с телефон и мастилница и един тесен 
шкаф. И тази така малка стая за мина
ване е била преградена с едио обикно
вен параван: от другата страна два же
лезни кревета, между тях „надкасна“ и 
един гардероб — спалната

година
I

ПЪТЕПИСНИ БЕЛЕЖКИ ОТ СЪВЕТСКИЯ
СЪЮЗПише Д-Р Петър И. Козич

2) томври 1917 година и едвам
Първоначално гледах от укрепление- здрава главата си намирайки се в един 

то Зимния дворец, а след това от дво- момент сам очи в очи с кадетите. Беше прузите Улянов.
реца — укреплението. Нева, широка и това Дане Сърдич, личанин от Върхови-
украсена с мостове, е била причина да на. За него и Дундич, Ленин бе
се роди един нов свят, социалистически. не такива герои осъщестяват
Сега и единия и другия обект служат ка- ционализма на дело.

Щабът на революцията се намирал в 
Смолни в едно голямо здание. В него е 
провъзгласено уредявавето на 
на народните комисари — на съветското 
правителство на чело с Ленин.

Седим в залата, в която Ленин в и-
и войнишките Революцията се разширявала. Проле- 

депутта. прочел декрета з& превземане всички страни с въодушеве-
в укра- на властта, за земята и мира. На същи- поздРавявали нейната победа и про-

те седалища, на които съм седял хор^а ИНТерве™та
.някога се качвали за д.а видят Ленин е странните капиталисти, които поме
ло-добре. Не е било лесно това той да ^нтрареволкоцята под водачество-
с0 познае. Когато пристигнал в Питер °’рнил'ов’ Деникин, Врангел, Кол-
(Петроград, Ленинград) бил без брада. и лр-

ТТ лр ^ Г^СЛЯВсКИТб нзлрблничзви
ние, Рембратовите Данаи до Пикасо и -со коридори, които, сега свързват канце- латг^ни стоанТ^гто. пролетарите от цЯ~ 
експресионистите, изложени са експона- лариите ,на Областния и Градски коми- етическата революп^и”^^,^?11^’
ти на този музей. ™ет на Партията в Лениград, влезнах в 3 Ре О ЮЦ Я и осъждали из-

През тези коридори и Р.000 стаи с „стаята на Ленин“ Тук той пристигна пра(ш:анет° на капиталистически сили от
2,000 врати, които заеМат площ от 9 хе- лт илегал квартира на своя приятел ЧужбиНа да сведат ред* в чужда стра- 
ктара, щурмувал е на чело на своя от- р оя приятел на да попрвча побелато ма
ряд и един югославски командир през * революционер Бонча-Бруевич и заед- цията. ^
историческата дъждовна вечер на 25 ок. но с Надежда Крупска, където е квар-

изтеглил
стая на су-

Оттук Ленин дирижирал Великата 
октомврийска революция в първите дни.

И ето, тук. пред Смолни и Ленин в 
тези бурни дни е пазил страж и един 
червеноармеец — ютославянин, един от 
пролетарите, които съчинявали 
тина югославски отряди побойните по
лета на революцията в първата й годи
на. Това бил Милош Опачич.

казал, 
интерна-

то паметници — музеи и са под защита 
на държавата. В Зимния дворец, огро
мен и в зелено оцветена фасада, сега е 
разширен известния лениградски музей 
Ермитраж. Това е един от трите най-бо
гати в света центрове на изобразително
то и културно творчество (покрай пари
жкия Лувър и Англиския музей в Лон
дон). От изделия, пронамерени 
инските кутгани в XXX век преди на
шата ера, от бронзовия идол от 2 000 го- 
дина преди нашата ера, от египетските 
Статуи от 16 столетие преди нашата ера, 

Рафалевота Мадона, Тициановия 
Себестиян,- Рубенсовото Погребе-

двадесе-Съвета

мето на работническите , ,*

чрез социа-

(Следва)/
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ИЗ ЖИВОТА НА народностите В СФРЮ

МЕЖДУ СТАРОТО И НОВОТО МАЛКА РЕПЛИКА

СЕЛСКИЯТ ПЪТ 

ДО ЛЕКАРЯ
Когато напуснахме 

те къщи на Буяновац 
ната пред нас се показаха 
щите на селото, което търсихме 
— Велики Тръновац. И 
то повече наближавахме 
то, което в далечината 
даше като декор за някой 
рически филм, пред 
па екран изпъквах^ все повече 
детайли.. Вече се

последни- 
в далечи- 

къ-
таТдетоОСеЩаВаТ училише- Учи- , 
ния

Тази година не сме довол 
ни от производството. Тютюна 
иска слънце, а сами знаеете ка 
кво беше времето през тази го
дина. .. — каза Реджеп.

Шестте хектара на работли
вите членове на семейството на 
Авдиджики е малко. Затова те 
взимат в закуп още един хек
тар. Така годишно 
от 3.500.000 стари динара. През 
миналата година имаха извън-

организира и култур- 
живот. Културно-художе

ствени програми се 
редовно. От подготвят 

скоро време Мест
ната общност откри Културен 
клуб, но той не задоволява ну
ждите. В селото има 10 телеви
зора, и това е съвсем малко.

Хората много обичат теле 
визията — каза Алили Себади" 
— Салонът е малък да побере 
всички ония, които искат да гле Дата

колко- 
село- 

изглеж- 
исто-

Повод за тези размисли е едно решение на Общността на 5 
социалното осигуряване в Пирот, клон на която е и Димитров- 2 
градското социално. По-конкретно казано, повод е разпоредбата* 5 
че неплатилият данъка си силянин (там е и социалното обла- Е 
гане) не може да бъде лекуван, докато не го плати. 2

Чудно решение, но то се прилага в Димитровградско, ма- 2 
кар че всички Осъждат раждането му. Е

Нали е открай време така: 2
Щом някой се разболее, отива при лекар. Ако е тежко 2 

болен, носят го. Но винаги се бърза, защото всяко закъснение 2 
може да е фатално. • 2

Зарад решението обаче селяните от Димитровградско не 2 
могат да поискат лекарска помощ по този „къс път“.

Да речем, разболял се еди-кой си селянин и бърза в 
града при лекар. Ако отиде направо в здравния дом, където 
всъщпост и трябва да отиде — той е сбъркал пътя. Лекарят ще 
го върне, не по свое желание, а по силата ■ на разпоредбата от 
решението. Значи пътят до лекаря за земеделския производи
тел е друг, по-сложен от този на другите осигурени лица.

— От село, в града. А там първо в общинската скупщина, 
за да получи бележка за платен данък.

— После с бележката в клона на социалното осигуряване 'Е 
да му заверят книжката. . , 2

— А тогава, ако още го държат крака, или не чу е доте- . 2. 
гнало обидното разкарване — селянинът има право да се наре- 2

нас като

виждаха три-. 
тр. минарета на джамиите и о- 
громните огради ст 
тухли на хубавите къщи 
стри и разноцветни капии, съ
що така високи колкото и сгра
дите. А когато колата 
наха в този

непечени 
с пъ-

имат доход
програмата по телевизията

редни разходи. Старият Юнуз 
посети Мека и Медина и израз 
ходва около 1.500.000

се муш-
лавиринт от къщи, . 

нашите погледи вече не вижда 
ха къщи и дворове, а сам0 си
вите стени на оградите.

Село Велики Търновац... Три 
километра рт Буяновац. насе
лено с шиптари. И шофьора 
Реджепи Селим, който отскоро 
работи в Общинския 
насмеян, добродушен, 
ше за какво да .разказва,. защо_ 
то за него всичко беше обикно
вено и онова старото, 'което е 
останало в хората, от това 
ло, и новото,- което идва безспи 
рно и. мени образа на 
разгражда оградите, 
къщите радиоапарати, 
ри, книги. Тия контраста на 
новото и старото, които 
да се забележат на всяка крач
ка във Велики Търновац за шо 
фьора Селим бяха нещо обикно 
вено. "• -

Пътят ни водеше в училище
то. Огромна сграда, до нея се 
издигаше още една, още по-го- 
ляма и нова. скоро построена. 
Светли учебни стаи 
нове и учебни помагала. В-дво
ра още срещнахме учителя Ра- 
мадан Даци, който беше и пред 
седател на пздружницата на 
Социалистическия съюз.

— Искате да ви разкажа не
що за. селото? — каза Даци — 
това ще направим с удовол
ствие, но елате вътре в учили
щето, да седнем, и тогава - ще 
приказваме. Сега нямам часове

Единствен поминък — 
тютюнопроизводството динара... 

Борбата между старото и \нот 
вото във Велики Търновац ста-В селото доходите на населе

нието сй увеличиха когато 
почнаха да се занимават с тю
тюнопроизводство. Сега вече 99 
на сто от населението 
тютюн. ГГо този начин нарасна 
економическата. мощ на дома
кинствата. В Търновац вече и- 
ма .много милионери. Има се
мейства, които за едногодишно-

за-

:
засаждакомитет, 

не знае

ли на опашката и да изчака реда си при лекаря.
Не знаем , имало ли е селяни, когато е гласувано това ре. 

шение Не знаем и дали са гласували за него, ако са били там. 
Обаче то не е добро, защото е пренебрегната хумаността и пра
вото па човека за безусловно оказване на лекарска помощ, ко
гато му е необходима. • .

Компетентни хора ни осведомиха, че смисълт на решени
ето бил да се обезпечи касата на социалното с редовни постъп
ления на средства от облагането.

Значи

се-

селото: то производство на тютюн
внася в мат и до 3.000.000 стари динара, 
телевизо Селото има 62

взи-

милиона стръка 
тютюн. Ибраими Насуф е един 
от най-добрите

могат
производители, 

а същевременно е представител причината са парите.
Но тия, които са гласували такова решение, сигурно зна-на производителите в Предлри 

ятието за изкупуване на тютю
на. Затова през последно 
Нйко"га не може 
в къщи.

Затова се отправихме в къща 
та Реджеп Авдиджики Това е 
всъщност млад домакин, внук 
на 89-годишния Юнуз Авдй- 
джик, който след посещението 
му на Мека и Медина предал 
имществото си на управление 
на своя внук Реджеп. Млад и 
твърде подвижен човек. Те жи 
веят заедно: Стария Юнуз, не
говия син Сали Осман и внука 
му Реджеп. В семейството са 
1.3 члена. По малкия брат на 
Юнуз учи гимназия в Прищи- 
на. Всички останали членове

ят:
— Че и селянинът не всякога е в състояние да плативреме 

да се застои
даждията.

Че не, винаги навреме му се изкупуват произведените 
стоки, пито пък редовно му се плащат те. А той други приходи 
няма.с нови чи-

Иначе от давнина се знае, че всеки данък се плаща 
ако не днес — утре.

Трябва обаче да се. знае, че и неплатилият може да 
разболее и да му дотрябва лекуване, 
плати облагането.

Търновски тютюнопроизводител се ,
за което след това ще си

ва неравноправна Решава 
в полза на новото. Все повече 
са ония хора от селото, които 
оставят религията и си устрой
ват живота по новому.

се
Считаме, че и длъжникът има право да се лекува — МА-

й^лСр!Енр„Жл1„^0гЕАкг>'иАнностм и
М. И. Нейков

В. Николов
и мога да ва разкажа нещо за 
селото, за нашия живот във Ве 
лики Търновац. ..

В канцеларията намерихме и 
секретаря на училището Алили 
Сабеди. Малко необикновено, 
но тук с хората разговорите за-

ОБЗОР

ТЪРСЯТ СЕ ЯСНИ ОТГОВОРИ
Националният доход на глава 

от населението в Босилеградска 
община миналата година възли
заше на 53,000 стари динара. Тря 
бва ли тогава да търсим по-не- 
развита комуна в страната?! А 
това се отразява, между друго
то, и върху отношенията меж
ду хората, схващанията им, и 
създава някои проблеми и отно 
шения, които са в противовес с 
основните обществено-полити
чески процеси. Тъкмо тук тряб 
ва да търсим причините, които 
доведоха До създаването на гру 
пи при избирането на народен 
представител и председател на 
общинската скупщина. Ак0 об
щината беше стопански развита 
тя щеше да поста.ви пред хората 
и трудовите колективи съвсем 
други проблеми, което, пък, от 
своя страна търси обединяване
то на всички сили за разреша
ването им. Но, това на страна.

Да констатираме, че последи
ците от стопанската неразвитос- 
та Са дошли до пълен израз в 
една твърде интензивна и, така 
Да кажем, преломна обществе
но-политическа дейност и пока 
заха с цялата си сериозност, че 
процесите на демократизацията 
успешно и градивно стават в 
по-развитите комуни. Затова 
този кошмар, за който се гово
ри почти от началото на годи
ната, има и положителната стра 
на. Обърна вниманието към 
причините, довели до това по
ложение.

В този смисъл в последно вре 
м,е и общинския и околийски ко 
митет повдигнаха инициатива 
за разглеждане на последиците 
Но стопанската неразвитост в 
общината, която иначе, поне за
сега. според геологическите из
следвания е богата с цинково, 
оловни руди, фосфати и дру- , „Благодат“. Но отборниците и-

мат- и някои неправилни схва
щания когато се касае за седа
лището на .мината 
бъде във Враня или в Босиле
град. От тази въпроси не бива 

да се правят проблеми.

делно заседание, на което бе 
разисквано как да се модерни
зира пътя от Босилеград за Сур 
дулица. който свързва комуната 
с вътрешността. Теми на босиле 
градските разговори обикновено 
са: пътища, съобщения, минно 
дело. електрификация. А докато 
не се разрещат тези въпроси — 
стопански напредък е намис
лим. Сериозен проблем е и не
заетостта, който все по-остро 
изпъква с намаляването на въз 
можностите за сезонна работа 
във вътрешнотта на 
Специалисти при 
камара ще изготвят анализ за 
действието на стопанската ре
форма върху стопанството в ко
муната. Във всеки случай, става 
впено, че решение за проблеми
те трябва да се търси час по- 
скоро, за да се отвори път на 
по-нататъшен прогрес. Без раз
решаването на някои основни 
проблеми — няма стопанско ра 
звитие — а това най-лесно ще 
разбие разни вредни схващания, 
чужди на нашата действител
ност.

— Искаме да знаем какво мо^

Какви отговори ще последват 
от разговорите с дирекциите ва
мините и републиканските сто
пански ръководители не е извее 
тно засега. Разпространено е 
мнението, че Геозавод е изгот
вил програма за експлоатация 
на графита. „Бор" изглежда не 
е-получил средства за отваряне 
на мини за фосфат в 
„На всички тези въпроси не мо
жем да дадем' ясни отговори“, 
казва председателя на общинс-

Лисина.

страната. 
Стопанската

в Босилеградката скупщина 
Владимир Стоичков и затова ли
чно ще посетим Трепча и Бор, 
за да се запознаем с техните 
планове и възможности.

Съзнателно или несъзнателно, 
хората, • които - обсъждат въпо- 
сите, ги гледат от гледна точка 
на своите стопански възможно 
сти и развитие.

Тримата от семейството Авдиджики — Сами Осман, Реджеп и 
Юнуз Авдиджики

почват така като че ли познан
ствата са свързани много отдав 
на. Така непосредствено, обик
новен разговора, потече като 
разговор на свои, но когата има 
ше да се каже нещо което рад
ва и нещо което боли...

— В нашето село живеят са
мо шиптари. Малко необикно-

на семейството са вкъщи и се 
занимават с производство на 
тютюн.

— Да, аз ръководя с имуще
ството и доходите на семейство 
то — започна Реджеп. — Засе
га няма оплаквания от страна 
на членовете. Живеем в мир и 
сговор. Според нуждите на все 
ки се купува, данак плащаме и 
онова, което е нужно за увели
чаване на инвентара и поправ- 

- ка на къщата...
След това гостоприемния до- 

макин ни разведе из неговото 
домакинство. Огромен двор, о- 
граден с голяма ограда от кир
пич, какт0 и повечето от къщи 
те в селотзч Тук край оградата 
се намират големи помещения, 
пълни с кехлибарени тютюневи 
листа. Реколтата още не е про
дадена. Чака се дъждовно вре- ги. 
ме, листата да омекнат малко.
Сега на това октомврийска слъ 
нце, което тук пече като през 
август, листата се чупят и опа
дат.

М. Бакич)
вено. но затова незнаят и наши 
те най-стари. Още със създава
нето на селото, тУк се насели
ли само шиптари. В съседните 
села вече живеят само сърби. 
През последните години много 
шиптари се преселват в Буяно. 
вац — започна Рамадан Даци.

А когато звънеца удари и той 
дисциплинирано, както 
преподавател, който искаше да 
бъде ' при децата 
преди започване на часа, 
дневника и се сбогува. Ние ве
че знаехме доста за 
Търновац.

Селото има 8.200

жем да очакваме — казват., в 
общинската скупщина, а това Босилеград 1

искат да знаят всички гражда
ни на комуната.

За минното дело се говори от 
лавна като за бъдеще на този 
край, за подобряването на съоб 
щенията

Димитър Янев 

избран за съдиясъщо. И хората о- 
чакват решения, отговора на 
въпросите, които поставят 
събранията. А как да се отгово- 
ри на тези въпроси в общината 

, когато оше положително «е се 
знае дали „Трепча“ и Бор ще 
експлоатират цинка и оловото в

всеки
Преди известно време Общин

ския съд в Босилеград бе раз
писал конкурс за попълване на' 
вакантно място съдия. Неотдав
на отборниците

на
пет минути 

взе

Велики
Общинската 

, скупщина избраха на това мяс-; 
то Димитър Янев, който съще е 
отборнйк на село Бресница. По
ради това в' Бресница ще бъдат

вжители, ед
но училище с 1 600 ученика, Ня 
когя в селото не се обръщало 
внииани<$. на училището и гра
мотността. Само преди 20 годи
ни селото е имало до 50 учени
ка в това училише, а толкова 
грамотни, колкото сега има не
грамотни. Сетд вече и момиче-

През септември ся проведени 
две заседания — един с пред
ставители на Стопанската кпма 
Ра и другия — с представители 
на републиканската Комисията 
за народности. Проведено е и от

дали да произведени нови избори за от
борни», • ’ ■« •

П. Д.
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— Липсват нужните съоръже 
кин, които биха ускорили про
дукцията в предприятието.

Бе предложено да се вземат 
три машини, които да улеснят 
обработването на вълната и 
кожите, както и да се построи 
площадка за сушене на някои 
произведения Остава да се из
готви нужната документация, 
за да се поискат кредити аа ку 
пуване на машините.

В „ЦИЛЕ“
Миналата седмица работниче 

ският съвет в „Циле" се събра 
на заседание да разгледа об
становката в предприятието.

След осем часа заседаване и 
разисквания не се постигна цс 
установени някои истини и не 
Точности от изнасяните досега 
.факти" за злоупотреби, нищо 
не може да бъде залог за това, 
че приказките няма да продъл 
жат. Отношенията между хо
рата в колектива са влошени, 
между ръководенето и управл 
яването също и ще трябва вре
ме да Се излекува всичко. Ед
на от причините за това поло 
жение е и липсата на правна 
служба, защото и в част от 
правилниците изглежда не е 
конкретизирана 
Та «а ръководните институции 
в предприятието.

Чековете със сумите за комунално облагане в Дими
тровград се раздават от един месец насам и вече преди
звикват много забележки по адрес на решението за ко
мунално облагане в града.

Хората идват в общината и искат изменение на раз
мера на облагането, като правят сравнения и 
други доводи.

В общинската скупщина са съгласни, че има 
които не са обхванати с решението и че изменение може 
да последва.

Махалите пе са обхванати с 
облагане

ОБАЧЕ трябва да се каже, че 
за пропуските в ‘решението за 
комунално облагане голяма ви
на носят самите избиратели от 
града. Именно преди да бъде 
прието решението три пъти е 
било свиквано събрание на из
бирателите, за да се обсъди об
стойно проектът, но и трите 
пъти избирателите не се събра
ли. Ако бяха обсъдили проектадопълни

В ЛУКАВИЦА- 
РАЗГОВОР 
С ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ползват

Представителят в републикан 
камара на скупщинатаската

на СРС Мирко Златанович 
председателят на ОС в Димит
ровград Димитър Манов мина
лата седмица беседваха с изби 
ратслите от село Лукавица.

Председателят Златанович ги 
осведоми за работата на скуп 
щината на СРС, след което из 
бирателите поставиха въпроси, 
отнасящи се до изкупуването на 
продукцията от село, до пъти
щата и други комунални ароб

и учителската да се осигури събирането на 
средствата.

ИНАЧЕ е безспорно, че та
кова облагане е необходимо, ма 
кар че се чуват приказки, че 
общинската скупщина трябвало 

няма да да осигури нужните средства.
Градът израсна много бързо. 

Но все още много комунални 
работи не му достигат. Това е 
канализация, вода, уреден парк 
и какво ли не друго. Навсякъде 
тези комунални обекти се стро
ят г>т средствата на населението 
в общината. Ето така е замисле
но да се направи и тук. Този 
вид забележки и критики, зна
чи са неоснователни.

Конкретно — от сумата която 
се събере от това облагане тря
бва да се започне строенето на 
канализация (плюс средства на 
общината), която е първа необ
ходимост, защото градът вече 
започва да вони. А после с то
ва облагане ще Се решават и 
другите проблеми, които не са

Махалата над
школа, към Петърлаш, над Чуй 
петъл и др. са свободни от пла 
щане на облагането, макар че 
и това е градски рейон незави
симо от плановете които са на
лице. Нима тези хора 
ползват удобностите от комуна 
лнот0 уреждане на града, та се 
га не са обхванати с плащане-

сигурнг» щеше да се 
пропуснатото и сега нямаше да 
има приговори.

компетенция

Отборниците, когато 
сували за проекторешението, са 
имали предвид ползата от този 
вид облагане, но едва ли са би
ли в състояние да

са гла-

В „БРАТСТВО“
предвидят 

пропуските, които сега се от-
Работкическият съвет на 

„Братство“ в Желюша прие де 
ветомесечния баланс на пред
приятието. В 
след прегледа на баланса бяха 
изтъкнати спънките, които не 
позволяват нормален ход на 
това предприятие.

— Търговската служба, коя
то трябва да се грижи за про
дажба на продукцията се оказ 
ва слаба за тОва.

— Част от продукцията 
недовършена.

— На предприятието дължат

леми.
то?

Макар Че селото има към 400
бяха

кри ват.
ЗА КАКВИ пропуски се ка-

Край Нишава нивите едва ли 
ще послужат за строене на къ
щи. Също и землището над кла 

Но Илия Царибродски,

избирателе на разговора 
дошли сравнително малко хо
ра, между които и младежи.

Не присъствуваха „платаши- 
те“, както лукавчани нареко
ха ония. които работят в дими

разискванията
сае?

— Не всички подлежат 
това облагане, макар че живе
ят в града. Някои махали обик
новено «равнинните, 
влизат в кръга на градския ра
йон. не са обхванати с облага
нето.

— Някои данъкоплатци тряб
ва да платят големи сумиу*ма- 
кар че земята за която се обла
гат никога при сегашните ус
ловия не може 
звана за строежи.

на
яйцата.
Михаил Йовшин и др. са полу-

тровградските предприятия, а 
живеят в Лукавица, без да се 
интересуват за общоселските 
въпроси. На Лукавица напри- 

е мер предстои да уредят снаб 
даването с вода и хората енер
гично искат в акциите да учас 
твуват и тия, които работят по 
предприятията.

суми,които не чили чекове на големи 
защото това землище е причи
слено към строителните.

Тези конкретни примери взи. 
маме за илюстриране на твър
дението. че решението би тряб
вало да се поизмеки, за да бъ
дат справедливи размерите **

значителна сума и това се от
разява върху оборотните сред-

4! •>
да бъде изпол-

м. н. н.ства.

малко.
Значи не отменяване на реше 

ни ето, но известни допълнения, 
които ще внесат повече справе_ 
дливост в облагането. А тъкмо 
това ще обезбече 
биране на средствата.

ИЗ СТРАНАТА НА СЪВЕТИТЕ

ОД КАРПАТИТЕ ДО 

ДОНБАС
лесното съ-

м. н. н.

СТРОИ СЕ 

МИТНИЦА 

В РИБАРЦИ
заник губи се в мрачината. По- 
далече чезнат селища. Хълмове 
и гори по тях. Есента присти
га. Невероятна композиция на 
багри, напомняща на 
пейсажи от картините на рус
ките художници. Това го казах 
на един миньор.

— Има ли са откъде да заим 
ми отговори донба-

Прикарпатските гори се по
казват от другата страна.

Лъвов. Недалеч от гарата и- 
ма средновековен замък. Него
вата крепост хитлеристите Уни. 
щожили. Искали и народа да

— Сложи ги в джоба и не ги 
показвай!

И не ги показа вече. Контро- 
лата мина и нему му олекна.

В другото купе, в кбето седе- 
ха гърци, настанени в Съвет-

. Във вагона група комсомол
ци от Литва се въщат от Юго
славия. От нея е и моя събесед
ник в моето купе. Актьор. В 
съседното купе са моми. Две 
лекарки. Пътували по нашата

есенни
В началото на месеца всички 

трудови и обществено-полити
чески организации в Босиле
град се договориха с общи сре
дства да започне строежа на 
митница в с. Рибарци.

Изабрана е и режийна коми-

ския съюз след оттеглянето на унищожат... 
партизаните на Маркос, тръгна 
ли в посещение на приятели в 
Скопие. С тях митническите се 
задържаха...

— Да са взели поне ло три 
шушкавца на един. А те — по 
10... — казва един митнически.
Конфискуваха им пет шушкав-

страна, срещали с младите хо
ра -у нас. Видели нашето и Чер 
на тора. Пленила ги синемина- 

неговите

— Ей там, хитлеристите раз
стреляли на хляди руски пле-

свуват 
ският миньор.

Търся сложените багри на при 
родата и ги сравявам с виде
ните от репродукциите. Хващам 
мисълта си — значи това е. И 
сега разбирам откъде идват чер 
вените като пламък багри, с

нници, каза кондукторът.
Украйна. От двете страни 

на ж. п-линията 
ри. Безкраен. Някога тук съоб
щенията поддържали с големи 
стъбла. Сега съобщенията не се 
прекъсват зимно време.

На няколко метра от гората 
е пояс ниви. На места слаби 
царевици, или зеле. Пикьорите 
обработват тази земя за себе 
си. Изглежда обаче, че не я об
работват добре. Макар че земя
та е черна като гората. Зад то
зи пояс — комплекси на черно
зем Земята се чернее като с 
огън да е горена. Разорана

та на нашето море, 
брегове, хората от нашето кра
йбрежие.

— Ако и догодина дойдете в 
Черна гора — няма да ви пус-

пояс от го-
сия и открита жиро-сметка при 
Народната банка за постъпване 
на средства, които да внасят 
трудовите организации. Строи
телните работи ще извърши 
предприятие „Услуга“ в Боси-

не.м, казвам на лекарките.
— Защо. — питат в почуда те. 
— Ще се омъжите...

— Но,. харошо...

да.
Излязохме от вагона. Влакът 

отиде някъде нататък. Тук се 
прикачват съветски машини и 
оси на вагоните, по-широки с 20 
сантиметра.

Сега вагоните просто плават. 
Пътуваме по-приятно. Сигурно 
се върви и по коридорите. Елек 
трическият влак полетя из гаро 
сторната съветска земя. ..

Пасищата пресичат пътища. 
По долините — села. По покри
вите ‘им — телевизионни анте
ни. До стрехите — дърва. До 
покривите. Това са карпатски 
села. Те са много и се вливат 
едно в друго. През горите се 
назира планина. Край ж. п-ли 
нията ограден път. Бариерите 
са спуснати. Край тях стои же
на. Край бариерите в Съветския 
съюз; има много жени. На едно 
възвишение — черква. По про
сторните пасища са плъпнали

колко вдъхновение е рисувано 
и с колко любов се отразява та_ 
зи земя в душата на художни
ка. Голямата страна, тези много 
човешки хора обичат с 
любов. Най-големите 
много.

Киев.
Но той заслужава 

на внимание.

казват ле
карите нашета. Весел свят. Не
посредствен. Простосърдечея. 

На подарък получих

леград.
Според първите преценки

квмео- сградата на митницата 1Де стру 
ва към 5 милиона стари дина
ра. В помещенията й 
тническата служба 
поместени и други

голяма 
- най-

молска значка.
—- За спомен, каза спътника 

ми..; ... ч
Влакъу лети . по П анонс ката 

низина.
В Будапеща на перона се раз 

хождат момичета и в мини-жуп.
В руските ваг*ни се пуши са
мо в коридорите. Не видях спъ- 
тнинките ми да пушат. Ни -по- 
къано не срещнах жена с цига 
ра, дори и на увеселения по 
■случай рожден ден. Приближа
ва се' Чоп. Граничен преход.
Моят спътник вади билетите и 
заедно с тях купчина голи же
ни в бикини.. Показва и химл 
•калка с такава картина..

—' Това не е порнография.
—Кой как го равбира.
_ Взех ги от любопитство, л..-^ вотновъден край...

освен ми 
ще бъдатотделно

М. Бакнч
гч * - - „ V- . * • *

* ■ *

7: - ■ - ;;
11Щ Ц:;

контролни 
гранични органи. В Восилеград 
считат, че сградата на митни-
цата ще е 'необходима дори и 
да не се установи простоянен 
граничен преход при с. Рибар
ци, ако за нищо друго, а то за 
граничните събори, които се у-
реждат три пъти годишно в то 
зи район.

Има изгледи обаче идната го 
дина край Рибарци да са от
крият гранични прелези при 
Рибарци и Стрезимировци., стада говеда и-овде. Това е жй

ч; •: .•
М. Б.
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Новини от кооперация »Сточар« Ново за селскостопанските производители

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

МЕХАНИЗАЦИЯТА
Над 16 милиона стари динара — - . ; ^ >и^л

е внесла земеделска кооперация 
„Сточар в Димитровград за ку 
пуване на земеделски 
за собствено Услужване и за 
земеделските производители 

Между пристигащите 
шини се намират: един „Зетор“ 
и два „Фергусон“ — трактори, 
две машини за разхвърляне на 
минерален тор, една сеялка, ма 
шина за товарене и разхвърля
не на оборски тор, няколко

ЦЕН И
','■1

а ако процентът на такива зър 
на е по-голям цената да бъ
де още по-ниска.

Разходи: Съюзната дирекция 
за резерви с храниателни про
дукти не е длъжна да изкупу
ва пшеница, съдържаща влага 
гговече от 14 на сто, или пред
ложена царевица, съдържаща 
влага повече от 14,5 на сто. Та
кава пшеница и царевица могат 
да се приемат само в случай 
ако гарантираната цена се на7 
мали за толкова, колкото ще 
трябва за разходи около суше
нето й. Тези разходи се опреде
лят въз основа на договор с про 
изводителя, който я предлага.

Според решението на СИС, 
Дирекцията за хранителни ре
зерви е дължна предложените 
количества пшеница и цареви
ца, които отговарят на услови
ята, да изкупи в срок от три 
месеца след предлагането. Ако 
не направи това в определения 
срок Дирекцията е длъжна да 
навакса на селскостопанските

I.-
■ »..

Земеделските производители 
без добитък, а с много ливади, 
ще се намерят в затруднено по_

гат дд бъдат изкупени, ведна- 
пергщиятаКИ Желанието «а к°о-
га, Съюзният изпълнителен съ

вет разшири тези дни система 
на гарантираните цени и в сел 
ското стопанство. Подтиквайки 
по този начин към повече про
изводство и в частния сектор, 
се възстановяват гарантирани 
цени за всички произведени ко 
личества пшеница и царевица, 
без оглед на това дали са ре
зултат на организирано произ
водство или не.

Според решението на Съюз 
ния изпълнителен съвет, на ча_ 
стните производители за пшени 
ца от качество А и Б се гаран
тира цена от 1 нов динар за 
килограм, за пшеница от Ц ка
чество — 90 пари, а за цареви
ца — 63 пари, за килограм.

Съюзната дирекция за храни 
телни резерви е дължна по те
зи цени да изкупува от част
ните производители предложе
ните количества пшеница и ца 
ревица и то най-много три месе
ца след деня на предлагането.

Условия: Определени са така 
също и условията при конто 
Дирекцията по прехраната да 
изпълнява задължението си- 
Касае се преди всичко за каче 
ството на пшеница, хектолит- 
ровото й тегло, твърдост и по
добно. Пшеницата и царевица
та трябва да бъдат здрави и 
зрели, без плесен, употребяеми 
за храна на човека и домашни 
те животни, обеззаразени и по
добно. При това, пшеницата 
трябва да има 76 кг хектолитро 
во тегло, а най-много може да 
съдържа До 2 на сто плевели, 
а влажността не смее да над
минава 13 на сто. Ако пшени
цата има по-малко от 76 кг хек 
толитрово тегло 
гарантираната цена ца всеки ки 
лограм с 5,5 на сто.

Така също и равнището на 
гарантираната цена на пшени
цата Ше зависи от процента на 
съдържащите плевели, нечисто 
тия и влага. Предвидено е пше 
ница, която има 25 на сто зър
но със замърсени върхове да се 
изкупува с 2 на сто по-ефтино,

машини
ложение с продажбата на сено, 
защото по-рано кооперацията 
изкупваше и техните излище- 
ци за прехранвване на добитъ
ка си.

йГ^Рлнсгйход Е пра-вече ма ИЗДЕЛИЯ
Сега за продажба 

щината чакат близо 2.000 овце
Т^пп05^0 0Т частния сектор ад 
1.200. Въпреки трудностите, ако 
пласментът се забави, 
цията ще изкупи 
още 500 овце, защото 
достатъчно. Лошото 
са стари овце и трудно 
Да се хранят със сено,
Ще намали килограмите 

Но не се чака само овцете да 
бъдат продадени извън куму- 
ната- Н работилницата на ко
операцията вече са направени 
повече от 1.000 килограма 
баси и

извън об-

м. н. н.
при

качни машини и две рамаркета. 
Тъй като част

коопера- 
и останалите 1.Хроника на селата\от машините 

вече е пристигнала, очаква се 
за една седмица да бъде 
.хлючена цялата доставка.

Земеделската

('храна има 
е че това 

могат 
а това 
им.

при-

\Х /ЕДИН МИЛИОН 
ЗАГУБИ ОТ ПОЖАР 

в Г. КРИВОДОЛ

кооперация 
скоро време ще купи и други 
необходими земеделски 
и уреди между които един се
лектор, косачки 
байн „Змай“. Също 
се купи още един 
по-сигурно снабдяване на насе
лението със стоки и да 
•строи склад, 
още

в

машини

и един ком-
е решено да 

камион аа производители разходите около 
складирането. Преди изтичането 
на срока, не се дават никакви 
обезщетения.

хол-
салам, които са значи

телно по-качествени 
които идват отвън. При срав
нително примитивни условия за 
работа и липса 
месо в колбасите 
слага чисто месо и това осигур 
ява качеството

На 22 октомври в зори в Гор 
ни Криводол избухнал пожар в 
който изгоряла една 
сграда и част от къщата на зе
меделския производител 
Илиев. Загубата възлиза на по 
вече от един милион стари ди
нара.

Към 4 часа сутринта в спо
менатия ден ранобудните селя
ни в Криводол забелязали как 
гори в двора на Арсо Илиев и 
веднага побързали да помогнат 
в потушаването на пожара. Ар 

не бил се събу-

от тези,се по- 
За склада обаче 

■няма окончателно
помощна С. С./реше

ние, защото се чака да бъдат 
окончани дговорите за място с 
общинската скупщина.

на отпадъчно Арсои салама се
елюша

им. „Балкан“ 
вече е закупил част от произво 
дството за свои нужди, а също 
така колбаси се продават 
магазините на кооперацията.

В скоро време, ни съобщи 
директорът на „Сточар", ще се 
подобри и снабдяването на гра 
да с месо. Ще се колят овце и 
едър добитък и ще има и най- 
качествено и 
месо. Разбира се, 
бъде различна, но ще има до
статъчно количество, поставено 
на ченгелите в самия магазин.

По такъв начин ще се намал 
ява фондът на добитъка за про 
дажба, а населението няма да 
има нужда Да отива за «месо в 
Пирот.

1ШРТВ4 НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО
ЗАСТОЙ В ИЗКУПУВАНЕТО 
НА ОВЦЕ и в

Пласментът на 
от земеделските производители 
овце е в застой, 
кооперацията. Поради това пре 
длаганите от земеделските про 
жзводители 0ще 500 броя не мо

изкупените
со с жена си 
дил и тревогата, която вдигна
ли селяните, го спасила от си
гурна смърт.

ни казаха в На 24 откомври вечерта в се
ло Желюша е загинал от елек
тричество Станимир Маринков, 
33-годишен земеделски произво 
дител. Той сам искал -да въве
де електричеството в обора си 
и когато вече привършвал ра'* 
бота. при опит да постави кру
шката загинал. Петнадесетгоди 
шният му син се опитал да -му 
помогне, но 
тока.

Комисията е установила, че 
нещастието е станало по вина 
на загиналия Станимир.

Нещастието обаче предупреж 
дава, че не бива да се въвеж
да ток или да се правят поправ 
ки на мрежата без специалист.

среднокачествено 
цената ще

Въпреки че вода нямало до
статъчно, пожарът бил поту
шен от селяните за дв-а часа, 
като е предотвратена тю-голя- 
ма загуба.

И това нещастие напомня, че 
окончателно трябва Да се реши 
въпросът за постоянна телефо
нна връзка на селата с града. 
Ако пожарната беше излязла, 
може би'щеше да бъде опасено 
много повече от това, което сел 
яните са успели да спасят, мъ
кнейки водата от съседните бу- 
нари.

Куса Врана
намалява се

Избирателите 

се оплакват
бил отхърлен от

Кооперация „Сточар" оконча
телно знае, колко сено е полу
чила От своите ливади във Ви
сок през миналия сенокос. Ко
личеството не е малко 
1 милион и 400 хиляди кило
грама.

м
В- много села през миналата

• седмица бяха организирани раз
говори с избирателите. Предсе
дателят на общинскала скупщи 
.на в Димитровград и други ръ_ 
ководители побеседваха с тях за 
това, което ги измъчва и което 
трябва Да сеподобри. Избирате
лите вт Куса Врана, които са 
се хванали да електрифицират 
селото със свои средства разго
варяха първо за елеклрификаци 
ята, която им предстои. Повече 
от сто семейства, колкото има в

• селото, трябва според проекто
програмата да осигурят по сто 
хиляди динара, а това излиза 
голяма сума за най-бедното се
ло й комуната. Затова са реши 
ли да намалят размера, като си 
осигурят сами стълбове и полз_ 
ват доброволния труд там, къде 
то се може. Така паричното им 
участие ще се намали значи
телно. Селяните обаче са гото
ви на всяка жертва, когато ста
ва въпрос за електрифициране-

над

Нашенци за себе си и родния крайИнж. Александър Николов:

Босиле/радчани са 

ошлични сшроишели
тая, че в «ашето предприятие 
винаги са отворени вратите на 
хо.ра от Босилеградско, защо
то се показаха като добри работ 
ници и специалисти. От тях се 
излъчиха и много добри ръко
водители на строежите в цяла 
та страна. Сътрудничим и с бо- 
силеградското транспортно пре 
дприятие „Весна Кобила“. Ми
сля, че трябва да се напрегнат 
всички сили за изграждането на 
пътища в Босилеградско. Това 
е гаранция и за 
стопанството в този край.

Б. Николов

— Аз започнах тази работа 
много преди да взема дипломата 
на строителен инженер. Тази ра 
бота ме влечеше още от малък. 
И когато започна изграждането 
•на Водоцентралата, аз започнах 
да работя като техник. Много Ме 
интересуваше работата в туне
лите. На специалните семинари 
се запознах с най-основните 
строителни работи в тунелите. 
Много обикнах тази работа, коя
то от строителя изисква макси
мум напрежение.

Само това ли е причината да 
се определите за следване па 
строителството?

— Не, на нашия човек лежи 
строителството. Затова след Вла 
сина и Маврово заминах на след 
ване. За пет години завърших и 
след малък престой в Белград, 
дойдох в това предприятие. Тук 
работя от 1961 година.

— На кои обекти сте рабо
тили?

— Работил съм на всички фа^ 
брики във Враня, птицефермата 
и амбалажа и на всички строител 
ни обекти, където има нашето 
предприятие както в Скопие, 
Крушевац, Белград, пътя в Боси 
леград, Сегя нашето предприя
тие има около 900, работника, от 
който 150 работника са от Боси
леградско.

— Какви спомени имате от ,ра 
ботата в Скопие?

— Когато пристигнахме в Ско 
пие все още под разрушените 
сграда имаше живи хора. Ние 
бяхме първо спасители, а след 
това продължихме като строите
ли на ново Скопие. Тук има

толкова много мъчни картини, 
които никога няма Да изчезнат 
от съзнанието ми.

— Какви връзки имате с род 
ния край?

Александър Николов — Нашето предприятие има 
делови връзки с Босилеградска 
та община, а тъй като и в пред 
приятието има много босилегра 
дчани аз не се чувствувам от
делен от родния край. Нашето 
предприятие помага «а боси- 
леградската община при изгра
ждането на дребни обекти и то 
ва винаги, когато е имало там 
обекти. Иначе искам да подчер

то.
Но хората от Куса врана се 

оплакват от неуредиците, идва
щи от кооперацията и -от свои
те ръководства в селото.

Клонът на коперацията в 
Трънско Одоровци е забравил 
Да им плати на време за изку
пените земеделски продукти, 
макар че от центъра на коопе
рацията парите са били изпрате 
ни отдавна. Защо касиерът на 
клона не е намерил време да 
дойде е селото и да плати на хо 
рата, не ни е известно. Вероят
но причината си е в явашлъка, 
който може да забада вече поде 
тата селска акция за довежда
не на тока, защото тези пари 
ше бъдат основната за електри
фикацията.

Забележки са отправени и по 
-адрес .на ръководството в село
то. Именно в обществено-полити 
ческите организации и различ
ни делови комитети обикнове
но не всички членове са еднак
во дейни. Работят едан-двама, 
а другите носят титлата — член 
на ръководство или комитет. То 
ва забавя акциите- защото без
действието на едни претрупва 

■с работа другите.
От общинските (л.ководители 

им * обещано съдействие за яре 
махване на неуредиците.

В строителното предприятие 
„Новоградня“ във Враня работи 
години вече като технически ди_ 
ректор инж Александър Нико
лов от Босилеград. В историята 
на това предприятие той значи 
много, а между работниците ми 
нава като отличен ръководител. 
Той носи едно от отличията, ко
ито малцина получиха в изтраж 
дането на ново Скопие. Сега Ор 
денът за народни заслуги със 
сребърен венец краси неговите 
гърди. Той е обаче е горд и на 
отличието, което получи негово 
то предприятие. „Новоградняа“ 
беше едно от първите предпри
ятия в страната, което даде сво
ите съоръжения и работници за 
изграждането на Скопие.

Тази заслужил инженер и ръ
ководител намерихме в неговата 
канцелария, която напомня на 
щаб. От .неговата канцелария се 
дирижира работата на много стр 
оежи, защото предприятието из_ 
гражда конфортни жилища. ло„ 
мещения за нови фабрики и пре 
дприятия, павира пътища, про
бива тунели,

разридае на

м. н. и. Сградата на Общинската скупщина във Враня
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Преглед на театрите в СР СърбияПАШИН КОНАК- 

ИСТОРИЯ НА ЕДИН КРАЙ ЗАВИДЕН ХУДОЖЕСТВЕН ВЪЗХОД
идния жител иа Паплоиец. Заслу 
жаиат внимание глинените скул 
птури на човешки глави и жи
вотни.

От железния период е запа
зен хубав илирски меч, части 
на мамут и много неща от рим 
ския период (IV век). Нумизма 
тичната сбирка има 
монети с образите на Везпази- 
ян, Траян, Константин Велики, 
Юстилида и средновековни сръ 
бски монети.

На входа и в хола на музея 
са изложени антични питоси, 
огромни глинени съдове, наме
рени при Катуи и околността 
на Враня. Подобни глинени съ
дове са намерени и край Боси
леград.

Етнологическатв сбирка пред 
ставлява богато разнообразие на 
носиите в този край. Покрай ар 
хаичната градска носия на Вра 
ня тук са застъпени носии от 
Прешево и носии иа българска 
та народност от Босилеград и 
Власина.

В отдела на НОВ и работни
ческото движение са събрани 
най-важни документи 
волюциоиното движение и сми 
мки на много народни герои и

Историята на иранския край 
от най-стари времена до наши 
дни може да се „прочете" с ед
на кратка разходка 
на Пашиния конак, 
сдание в ориентален стил. кое
то с външния си вид привлича 
посетителя е събрало в своите 
светли и просторни стаи истори 
ята на вранския край. Тази сгра 
да представява богато съкриви- 
ще на археологически находки 
и докумеоти от каменната епоха 
до НОВ.

И сградата на музея^представ 
лява малка история. Това е ед
но . от най-старите във Враня. По 
строена е във втората половина 
на 18 столетие от Рауф бег 
Джинич. Сградата, в която е 
музея — наречена селамлук, 
живеели мъжете, а във вто
рата сграда — харемлук 
живеяли жените и техните по
мощници.

Това е стара турска къща. 
Преди освобождението от тур- 
ците сградата е била купена от 
Вранския владика Паисий от 
дъщерята на Хусеин паша. 
След освобождението, през 
1881 година в нея била отворе
на гимназия, в която са учили

„Любов“ от Шизгал в постянои 
ка На Михаил Василевич напра 
ви приятна изненада. Дели два 
часа трима добри актьори дър
жаха вниманието на публика
та, убедително интерпретирай
ки диалози из живота на съвре 
мения американски човек, за
почвайки от смисъла за егзис 
тенция па все до конкретните 
семейни несгоди. Шиптарският 
ансъмбл (на шиптарски език) 
представляваше събития на 
прегледа. Драмата на Ахмед 
Чирези (Ервехея", в действи
телност представлява легенда 
за верността и честта, подбуди 
жив интерес сред публиката с 
модерното сценично решение и 
добре изиграни роли. както и с 
успешната сценография (Вели- 
г-ар ■ Сърблянович). Затова и ней 
пия постановчик Муха-рем Че- 
на подели първя награда-за по 
становка с нишкия постанов
чик Градимир Миркович, кой
то постанови една от най-добри 
те представления- на' прегледа 
— „Танго" на полския писател 
Славомир Мрожек. • -< ■ ■ ■

Ако към това - добавим, че 
изпълненията на Лесковашкия 
театър с „Урошева женитба" • и 
Крагуевацкия с „Мистер До
лап", както и „Комендантът 
Сайлер на зайчарци и прищин- 
ските „Физици“ не изневери
ха публиката, тогава .с' право 
можем да кажем, че теаграл- 
ното. изкуство във вътрешнос
тта . на. Сърбия, след един пе
риод на стагниране, е -отново 
във възход. Изчезнаха правели 
нейните театри на „прссвещен 
ски дилентантизъм“, който да
де място на сериозна работа с 
пълна доза на художествена и 
обществена отговорност, 
това е констатация еднакво 
задължаваща и театралните ра 
ботници -и обществено-полити
ческите съвместности в разре
шаването на трудностите във 
финансирането като по този 
начин се даде възможност за 
още по-голям възход и възпи
тателно въздействие на театър- 
върху средата, в която се на
мира.

„ТАНГО, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НИШКИЯ И 
„ЕРВЕХЕЯ“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЩИНС- 
КИЯ НАРОДЕН ТЕАТЪР(НА ШИПТАРСКИ 
ЕЗИК) — НАЙ-ДОБРИ

из стаите 
Хубавото

запазени

той се движеше от нашите кла 
сици (Стерия и Нушич) до съ- 
тели (Мрожек, Шизгал) от по
временните чуждострани писа- 
медията („Мистер Долар" на
пример) до историческата дра
ма („Урошева женитба") и от 
военната тематика (Комендан
тът Сайлер“) до новата опас
ност за мира („Физиците"), Та
ка публиката, която редовно 
гледаше тези представления мо 
жеше добре да се запознае с 
произведенията 
мат Челно място в репертоара 
на театрите в страната, а ня
кои пък представления за първ 
път да види.

Тези приключения и нови 
позианстра носеха новости и 
свежест, защото отделни произ 
веления и писатели, бяха поста 
вени и интерпретирани по раз-: 
личен начин като се търсеха 
нови и оригинални изрази. В 
това отношение например тряб 
ва Ля споменем изпълнението 
на Шабацкия театър на „Кой 
би се сърдил на мъжете", което 
в действителност съдържа три 
едноактовки на Коста Трифко 
вич („Честитя", „Училищен 
инспектор“ и Любовно писмо“.) 
В стилизацията на декора и 
мизансцената, в жестикулации 
те и изговора, от сцената за
шумя поток от сочни диалози, 
реплики и действия, което 
пленяваше с духовитостта зри
телите (постановчик Алексанър 
Гловацки). Подобно впечатле
ние остави на публиката и 
изпълнението на Народния те
атър от Т. Ужице, което се 
представи с чисто, внушаващо 
и живо писаната „Покондирена 
тиква“ от Стерия (постановчик 
Милан Барич), докато пиратс
кия театър с изпълнението на

Като вид на организирана раз 
мяна на опит, творчески и тру 
Йови контакти на театралните 
работници от страната и запоз 
наването иа широката общест
веност с творческите постиже
ния бяха възтановеви театрал- 

„Йоаким Вуич“, 
които всяка година се органи
зират в различни градове. Та
зи година, от 16 до 26 октом
ври прегледа се състоя в Ниш, 
който тъкмо тези дни чест^ву- 
впше и 80-годишнина от основ 
аваието иа театъра. За десетте 
дни целия град живееше под 
знака на тсътъра защото всяка

иите прегледи

са
които зае-

вечер иа нишката сцена изли-
по-заха разлйчни айсамбли от 

големите градове СР Сърбия. 
Оставени сами да изберат с

от ре-

ще играят 
театрите в

кое представление 
н.а прегледа,
Ниш, Крагуевац, Лесковац, Пи

Ужице,•рот, Заечар, Титово 
Прищина и Шабац играха раз- - V .
нообразеи -репертоар и по съдър 
жание, и по начина на изпъл
нение. Без малко бяха застъпе
ци- всички сценични видове и 
начини на постановка, както и 
различни методи на изпълне- 

Когато говорим за репер-ние.
тоара, трябва да подчертаем, че

А

СПОРТ

Победа и загуба 

на „А Балкански“
Музеят във Враня

В последните две недели фут 
болният клуб „Асен Балкански" 
от Димитровград игра два ма
ча. Единият със „Слога" от Ле
сковац спечали с 1:0 на 22 този 
месец, а втория, който 
Прокупие с Топличаоин загуби 
на 29 октомври с 2:0.

В мача с „Топличавин., „А- 
сен Балкански“ не успя да се 
покаже достоен партньор 
отбора, който заема първо мя
сто, обаче успя да запази равен 
резултат до края на 
полувреме.

В началото на второто полу
време съдията пристрастно от- 

От 16
орещу „Балкански". Левият за
щитник на „Топличанин“ 
силен удар отбеляза гол. С е- 
дин удар на лявото крило 
даден и вторият гол на 
кански“ и този резултат си ос
тана до края на играта, макар 
че „Топличанин“ имаше още 
шансове.

Борислав Станкович и Йован 
Хадживасилевич, а като профе 
сори тук работили Радойе До- 
манович, Яша Проданович и 
Люба Давидович. От 1932 годи
на сградата била общинско уп
равление.

от Вран-борци за свободата 
ския край. На страниците 
„Радничке новине“ и много фо 
тографии, от началото на това 
столетие до наши дни, се разкри

на Д. Я.

игра вват революционните традиции 
на Враня и околноста в борба
та против фашизма и капита
лизма. Големия брой запа
зени фотографии на народни 
герои и бойци против фашизма 
ще запази от забрава тези све
тли ликове от забрава, като Ко 
ста Стаменкович, Станимир Ве 
лкович, Тома Иванович и други.

Отделно внимание е обърна
то на бойния път на Осма сръб 
ска бригада от нейното форми
ране в Търговище на 8 март 
1944 година, през всички боеве 
против фашизма — до освобож

Ако внимателния посетител 
разгледа стъклените витрини в 
стаите на Пашиния конак Ще 
може много да научи за мина
лото на Вранския край. Още в 
първата стая вниманието ви 
привличат богатите археологи
чески находките младия камен 
нен период, намерени на мес- 
ността Павловац при Гумнище 
и Чукар. Тази богата археоло
гическа сбирка, която се нами 
ра 7 км. от Враня представля
ва всъщност най-старата неолит 
ска култура у нас. От запазе
ните находки може да се съди 
за живота и работата на тогава-

на

първото

метрасъди наказание

със

бе
„Бал-

дението.

Б. Ник. С. М. Едно успешно изпълнение

Дороти Паркер черти. Тя беше в телата, в движенията, 
в държанието им, в украшенията, 
носеха. Анабел и Мидж правеха 
ко, което правеха другите млади служи
телки при тях: червяха устните си, ла
кираха ноктите си, почерняха клепките 
си, изрусяваха косите си. От тях прият
но ухаеше. Носеха тънки, светли, 
рокли, вталени;

сухи пари един милион долара. Но има- 
едно условие към завещанието — тряб
ва да изразходвате сумата до последния 
цепт само за себе си“. Рискът на играта 
се състоеше в това: ако играейки, от ра- . 
зсеяност включиш , например наема на 
новия апартамент на семейството си, гу- • 
б.иш и тогава другият, започва 
Учудващо беше,

което
всич-

СТАНДАРТ НА 

ЖИВОТА
къси

чехли с фантастично 
преплетени връзки. Привличаха внима
нието с финеса и очарованието 

Сега, като пресичаха Пето

да играе, 
че при такова невни

мание, понякога и най-добрите загубу— 
ваха цялото състояние;

Важното е да се играе строго и сери
озно, всяка покупка да е внимателно 
обмислена и ако е необходимо, оправ
дана. Не доставяше никаква наслада и- 
граенето през пръсти. Веднъж Анабел 
ооясни играта на- Силвия, друга чинов
ничка, обясни й правилата, после й пре
дложи да направи първия ход: 
ще направиш най-напред? 
се подвоуми дори минута. „Е-каза 
първото нещо

си.
авеню, по

лите им се вееха от вятъра. Около буд
ките за вестници млади хора се събира
ха летаргично и ги. удостояваха с подви
квания. възклицания, дори с последната 
похвала — подсвирквания. Анабел и 
Мидж преминаваха, без да рързат и без 
да се отнасят снизходително;

— разказ —
50Анабел и Мидж излязоха от сладкар- жеше стелографка за 18 долара и

це.нти седмично, а Мидж все оШе изка
рваше едва 16 долара. Всяко от момиче, 
тата живееше със семейството си и да
ваше половината от своьта заплата, за 
да го поддържа.

Момичетата седяха едно ДО ДРУГО на 
бюрата си, обядваха заедно и заедно се 
отправяха към къщи в> края на работ
ния ден. Много от вечерите и повечето 
от неделните дни прекарваха сами. Че-

двама 
постоянен

ницата с дръзка и бавна походка — 
каш имаха много свободно време и се 
чудеха как да прекарат съботния ден. 
Те бяха обядвали както обикновено: са
ндвичи от пресен бял хляб, намазани с 
масло и майонеза, дебели парчета кейк, 
покрит със сладолед, крем и разтопен 
шоколад. Много често ядеха мекици, по
ръчваха блюда с надигнати мехури от 
долнокачествено олио, вътре с парчета 

потопено в светъл задушен сос. Я_

ся-

държзхв
главите си изправени, краката им 
движеха грациозно.

През свободните си следобеди момиче 
тата винаги се разхождаха п0 Пето а- 
венто, най-хубавото място за любимите 
си игри. Игри можеха 
къде, но само тук, край големите витри
ни, наистина се забавляваха от сърце.

Играта по начало беше хрумване на 
Анабел. По-скоро тя доразви една преди 
това позната игра. Това не беше 
повече от старинния спорт: 
направил ако би имал 
лара?“ Но тя измисли

какво 
„Силвия несе

тя, —
е да наема някой, кбйто 

Да стреля по съпругата на Гери Купер, 
и после.. . стана ясно, че тя говори 
съвмес сериозно.

Но Анабел и Мидж сякаш бяха роде- 
ни .за приятелки, защото Мидж играеше 
майсторски още от мига, в който научи 
играта. Тя прибави новости, които на
правиха нещата по-удобни.

Според нововъведенията на Мидж 
умиращият, който оставя парите, не е . 
обичаният от вас човек, а е човек, ко- 
гато вие изобщо не познавате. Може би 
ви р. видял някъде, мислейки си. „Това 
момиче трябва да има хубави неща. Ще 
й оставя един милион като умра. „И 
смъртта не « нито ненавременна, нито-

да играят нався-
сто към тях се присъединяваха 
младежи, но това не беше 
квартет; младежите отстъпваха мястото 
си на други двама и новодошлите едва 
ли се различваха от предишните.

Момичетата прекарваха 
хубавите си свободни часове през про
хладните неделни следобеди заедно. Но 
това, че постоянно са заедно не влияеше 
на приятелството им. ...

Приличаха си, въпреки че тази при
лика не се дължеше на външните

месо,
дяха сладкиши, крем с твърда корица, 
изпълнен със сладко, което приличаше 

оставен на слънце. Не приз
наваха други яденета. Кожите им при
личаха оа цветчета от анемония; коре- 

бяха хлътнали и хълбоците —;

нищо 
„Какво би

на мехлем,
неизменно един милион До

неви правила, сте
сни я, канализира я, направи я поточна 
И както всички игри беше 
телна с трудностите си.

Ето хрумването на Анабел: 
ставете си, че някой умре и ви

мите им 
слаби, мършави като индианци.

Анабел и Мидж станаха приятелки, 
след като Мидж постъпи като стеногра- 
фка във фирмата, където беше и Ана
бел. Досега Анабел вече две години слу.

привлека-

„ Пред
оставиим
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Към 40-годиьинината от смъртта, на Борисав

Ести
Станкотч

ПОЕТ
НА БОЛКАТА 

И ХУСИВОТО

щимитровград

ГОСТИ ОТ 

ГАБРОВО I

1

Миналата седмица на димит
ровградското основно училище го 
стуваха група ученици и учите, 
ли от габровското основно учили 

„Митко Палаузов“.
На път за Македония гостите 

от Габрово направиха еднодне
вен престой в Димитровград, 
като организираха за учениците 
от горните класове художестве
на програма от народни песни 
и танци.

Учителите водиха разговори с 
колегите от Димитровград по 
въпроси на учебното дело У 
нас, за работата на малцинст
веното училище, системата на 
образованието и управляването 
и др.

Учениците от Габрово бяха 
настанени при ученици от Ди
митровград, а за учителите бе 
организирана другарска вечеря 
от колектива на димитровград-

Чествувайгеи 40-гздишнината Съвсем естествено, почести 
от смъртта на великия югослав на Бора Станкович отдадоха и 
ски писател Борисав Станко- Матей Бор, председател 
вич, Враня достойно чествува 
този юбилей с „Борина неделя“.
Към тържествата на автора на 
„Нечиста кръв“ и „Кощана“. 
значително допринесоха и Об
щинския отбор на ССРН, който 
помогна в реализирането ; на 
програмата. И не само това.
Като най-голям уснех в търже 

. ствата се смята организирането 
на „Борина неделя“, в която 
бяха включени много културн
ия и научни работници. По то
зи начин Враня дойстойно се 
отдължи към великия поет —
Борисав Станкович.

Най-напред трябва да отбе
лежим и това, че най-голям ус 
пех в културната история на 
Враня представлява тържестве
ното събрание „Моята песен го 
лема“, която в действителност 
беше единственият симпозиум 
за Станкович и неговото дело.

•Фактът, че Велибор Глигорич, 
председател на Сръбската ака
демия на науките и изкуството 
взе участие в програмата може 
да се забележи като единствен 
случай във вранянската кулу- 
ра. Освен Глигорич, на тържест 
веното събрание за творчеството 
на Борисав Станкович говориха 
и д-р Божко Новакович, декан 
на Философския факултет в 
Нови Сад, д-р Вук Филипович, 
професор на Филологическия 
факултет в Прищина и други.

За голям успех се счита и то
ва, че На вранската сцена гос
тува Раша Плаович, заслужил 

' майтсор на изкуството, член на 
Белградския народен театър.
Във Враня гостува и Народния 
театър от Титово Ужице, кой- • 
то представи „Кощана“ от Бо
ра Станкович, която като гост 
постави Раша Плаович.

Играейки ролята на Митке Ра 
ша Плаович се представи на 
вранската театрална публика 
не само като голям театрален 
актьор, но и като най-добър из 
'пълнител на най-изстния герой 
на Борцсав Станкович. Затова 
и не бива да ни очудва, че Ра
ша Плаович получи най-много 
аплодисменти на открита сце
на. Трябва да изтъкнем и игра 
та на младата актриса Миряна 
Пеич, абсолвент в Академията 
за театър, филм, радио и теле
визия.

на сдру
жението на писателите на Сър 
бия, Ян Горец Росински, 
ски писател, Аг Ищтван, унгар 
ски

ше

пол-
Борисав Станкович

писател, Антонии Броусек, 
чехословашки в нашата литература по време 

на един преходен период, кога-
писател и Воя 

романист
с увлечение за нещастната лю 
бов и разрушени идеали, за бо
жите хора и севдахлиите, за 
агите и бейовете, чочеците и чи 
вчиите, за богатите и сирома
сите — Станкович си постави в 
югославската литература най- 
монументалния паметник, вър
ху чийто гранитен постаменик 
вечно ще гори огъня на негови 
те неизживяни мечти по любов 
и красота.

Чоланович, от Бел
град. Освен това поради голе
мия

то лекия и безгрижен живот на 
чорбаджиите бил раздрусан из 
Основи от многото

интерес на културната 
общественост, Югославската 
левизия предаде от Враня спе
циалната емисия „Спектър".

Имаше <и други прояви и про 
грами. С достойното чествуване 
на 40-годишнината от смъртта 
на великия писател е още едно 
потвърждение за значението на 
неговото творчество. Появил се

противоре- 
чения, Станкович започнал да 
рисува тези събития в произве

те_

денията си, в пълна светлина 
предавайки патриархалната сре 
да и стълкновяването на старо 
то с новото. И тъкмо зарад то
ва Станкович винаги ще бъде 
модерен и актуален. Пишейки Миодраг Пешич

Из дейността на учащата са младеж в Босилеград
скотп основно училище.

На заминаване за Македония 
гостите от ГабровоКрачка напред разделиха
на домакините габровската зна- 

отрязана опашка“чка „котка с 
— символ на смопенаваното в

Есен е и учениците от боси- 
леградската гимназия, се готв
ят за акции, в които те винаги 
са първи.

При село Рибарци се строи 
сграда за митницата. Всички 
трудови организации от града 
се притекоха на помощ. Не ос

танаха назад и учениците. Та- 
на на 8 октомври 60 младежи 
и девойки, след като напусна
ха ученическите скамейки, се 
озоваха на трудова в с. Рибар
ци. Тогава тя не знаеше за умо 
ра. На 11 октомври преди да 
започнат занаятията 16 младежи

също доброволно работиха на 
сградата за митница. На 22 ок- 

също.

хумора габровско скъперничест
во. м. н. н.томври

Съхция ден, по молба на Бо
ян Лазаров от Брестница, 
младежи и девойки поправиха 
част от пътя Брестница мост— 
Брестница. Това бяха само тру 
довите акции през октомври.

Но с това няма да спрем. Мла

птпооопппппгшааасшораасюаааасзооа»*
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Училището в 

Две реки вре
менно закрито

дежкият комитет е изготвил 
план за работа, в който е пред 
видено Да се помогне в строе
жа на водопровода до Ловджи
йския дом. Тази трудова акция 
ще стане в извънзанятен ден, 
а две акции по залесяване в 
занятни дни.

И членовете на драматична
та секция се раздвижиха. Под
готвя се „Протекция“ од Нушич, 
а ученическият университет на 

тържествено 
на тема: 

революция".
Работят и останалите секции 

и кръжоци при гимназията.

На последните две сесии на 
общинската скупщина в Боси
леград живо се разисква и по 
въпроса къде да бъде подведо
мственото училище — дали 
Две реки или в Църношица. По 
неже в Две реки останали само 
трима ученици, решено е учили
щето там да се закрие. Родите
лите от тази махала обаче се 
оплакали в общинската скупщи 
на, търсейки да си имат учили 
ще и занапред.

Общинската скупщина засега 
взе решение временно да се 
закрие училището в Две реки.

П. Дойчинов

в

скоро Ще устрои 
събрание със сказка 
„Октомврийската

Босилсградеки гимназисти Аптон Борисовттжтттттттшшттшттжтштттятттмжтттмтттт
— Десет хиляди долара?
— Кой знае...
Дяволът като че побутна Анабсл в 

ребрата:
— Можеш ли да отидеш да я купиш?
— Като нищо!
— Смееш ли? — запита Анабел.
— Защо? Такъв магазин дори не е 

отворен.
— Да, така. е. Хората току-що са си 

отишли. Но има портиер. Смееш ли?
— Но и ти ще дойдеш с мен, нали?
Благодариха студено на портиера.
Прохладната, застлана с меки кили

ми стая, беше тихо. На лицата им се из
писа пренебрежение, сякаш се намираха 
в кочина.

Строен, с безупречен вид продавач 
доближи към тях и се .поклони. Не се 
учуди на вида им.

— Добър ден! — поздрави той, загат
вайки с това, че няма да забрави, ако 
те благоволят да приемат неговия по
здрав,.

Добър ден! — едновременно отвърна
ха момичетата със смрязяващ тон.

— Нещо да желаете?

ше необходимо да започват играта 
самото начало.

— Добре — каза накрря Анабел, — 
ти имаш този един милион долара. И 
така, какво ще направиш най-напред?

— Първото нещо е да си купя палто 
от Норка — но Мидж каза това меха
нично. сякаш готов отговор на въпрос.

— Да, мисля, че трябва да си купиш. 
Едно тъмно палто от норка — но и А- 
набел като че говореше наизуст.

Беше горещо и ужасно Да се мисли 
за кожа, колкото и тъмна,
?лека да е тя.

Известно време въ-рвяха, без да гово
рят. Тогава една витрина привлече по
гледа на Мидж. Хладно, хубаво блещу
кащ се излъчваше на тъмния фон.

— Не — погледна витрината Мидж — 
вземам си думата назад. Няма да купя 
палто от норка. А знаеш ли какво? Ще 
си взема бисерна огърлица. От истински 
бисери!

Очите на Анабел се спряха на прия
телката й.

— Добре. Това р хубава идея. Защото 
бисери може да се носят с всякакъв то
алет.

посрещната с болка. Вашият благодетел 
— стар и готов да умре, заспивайки, с 
лека смърт отива право врая. Тези но
вости позволиха на Анабел и Мидж да 
играят с чиста съвест. Единственото не
доразумение възникна след изказаното 
от Анабел желание да купи най-напред 
палто &т сребърна лисица. Това сякаш 
удари Мидж през устата. Идвайки на 
себе си. извика, че не може да си пред
стави как Анабел ще направи подобно 
нещо — палтата от лисича кожа са тол
кова обикновени!

Анабел защити вкуса ои и възрази, 
че не са обикновени, Мидж каза, че са, 
Добави, че всички имат такива палта. 
Каза. че самата тя съвсем не държи за 
такова палто.

Въпреки че следващите няколко дни 
момичета се виждаха както обикновено, 
рядко разговяраха и пито веднъж не 

•играха
Една сутрин Анабел още с влизането 

с кантората отиде при Мидж и каза, че 
променя своето решение. Нямало да ку- 
ни палто от сребърна лисица. Веднага 
■след получаване иа наследството щяла 
ла си избере палто от норка.

Мидж се засмя, очите й засияха:
— Мисля, че си напълно права.
Сета, разхождайки се по Пето авеню, 

те пак играеха. Беше един от дните, за
ради които така проклинаме септем- 
ящ: топъл, с ослепителна светлина, с 
облачета прах, довея ои от вятъра. Хора
та уморени се влачеха, но момичетата 
се расхождах?. изправени, както подоба
ва на млади богати наследнички. Ие бе-

— Разбрах.
Продавачът отново се поклони:
— Изключително хубава 

Желаете ли да я видите?
— Не. Благодаря — гласът на Мидж 

прозвуча непроменен.
— Приятелката ми и аз просто ми

навахме — продължи Мидж.
Обърнаха се да си вървят. Продава

чът избърза и отвори вратата пред тях. 
Поклони им се.

Момичетата вървяха по алеята и пре
зрението все още личеше по лицата им.

— Можеш ли да си представиш та
кова нещо! — първа проговори Анабел.

— Двеста и пдесет хиляди долара! То 
. ва е четвърт милион!

— Нахалство.
Продължиха да вървят. Презрението 

постепенно изчезна от устата им, изче
зна заедно с царствената им 
Рамената им се отпуснаха, те бавно вла
чеха краката си, блъскаха се еДна-друга, 
без да забелязват това и без да се из
виняват. отскачаха встрани. Мълчаха, а ■ 
погледите им бяха примрежени.

Изведнъж Мидж се изправи, 
глава и очетливо каза:

от

огърлица.
1

лъскава и

походка.

— О. просто гледаме — Анабел от-
естрада.

дигна
Долепиха чела до стъклото. Във вит

рината 'ймаше само един предмет — два 
реда големи, равни бисери, слепени към 
един смарагд около малка розова шия 
от кадифе.

— И колко предполагаш струва? — 
запита Анабел.

— О-хо, доста!
— Около хиляда доларв?
— Може и повече.

пърна, като че говореше от 
Продавачът се поклони. — Слушай, Анабел. Представи си, че 

имаш един страшно богат човек. Ти не 
познаваш този човек, но той те ,» видял 
някъде и иска да.направи нещо за теб. 
Да, той е ужасно стар човек, разбираш 
ли? И така, т^й умира и ти оставя десет 
милиона. Е, какво щ,е си купиш най^на- 
пред?

— Просто минавахме с приятелката
ми — рече Мидж, спря, вслуша се 
гЪоазата, която каза и продрължи.
Ние с приятелката ми се заинтересувах
ме колко струват тези бисери, които се

във

сложили на витрината.
— Двойната огърлица ли? Двесте и 

псдесет хиляди, мадам. (От английски: Хр. Р.).
* НОЕМВРИ 19«7 ф БРАТСТВО Страница 7
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(Йеж — Белград))— Добре,*щс пи признаем четири години за пенсия..
— Но моите спим тели казват, че били пет ...

г
БЕЗ ДУМИ

ИЗРЕЗКИ (Посветено на ония 500 души от Димитро
вградско, които чакат да им се 
решение за пенсия.)

издаде

ная един човек, който целия си живот 
само мълчеше. В предприятието къде- 
то работеше никога не се изказваше. 

Той беше винаги съгласен с дадените вече 
предложения. Такъв го знаеха в предприятие
то. такъв беше и в организацията на ССРН 
в района.

Но един ден, когато трябваше да се гла
сува нещо по предложение на неговия дирек
тор, той стана и с пзвешен тон заяви:

— Другари, аз не съм съгласен. . .
Всички се спогледаха. Какво става с този 

човек? А когато излезнахме пред вратите, ня
кой добави:

— Лесно му е сега Да критикува, когато 
получил решение за пенсия!.. .

И действително, лесно е на онези, които 
имат решения за пенсия. Но защо Да им зави
ждаме. Знате ли при какви условия той е из1 
воювал това свое право. Цел живот е молил.

Като дете молил баща си за бакшиш, в 
училището молил учителите за добри бележ
ки, след училището молил различни комисии 
за работа, в предприятието се кланял на ди
ректорки, началници, в брака молил жена си 
за милост. И когато вече изкарал трудов стаж 
започнали най-горчивите минути от неговия 
живот.

3
ТЕАТЪа /

ЗА ОПРЕСНЯВАНЕ 

НА РЕПЕРТОАРА/ — Трудно ще стигнем до Луната
— Глупости! Я Да наслагаме законите

Носителят- ил Ссптсмерийскат» пц 
»т театър „Христо Ботез“
^ието на оГпчаГшннгш^
^Чукс би

пенсиите. . .

. .. Непременно да с*е пази в хладилник . .

_з.зео декара са по- ад ц| тд'

В БЮ°ОТО ЗА РАБОТНА РЪКА'

ОЩЕСЕ ВЛИЗА ПРЕЗПРОЗОРЕЦ
С един от викали'.»., ороеое прелппкятт? Спп 

[нашият Първо трябвало да намери двама стидетели 
за периода когато работил при баща си, па 
двама свидетели когато бил пленник, двама сви 
тели за борчески стаж. И когато всички тези 
свидетели подписали това с голяма молба, то- 
детели за борчески стаж. И когато всички тези 
И молил той две години три комисии от по 
девет души всяка комисия. Ходил от къща 
на къща, ударал черпушки, търсил приятел
ски и роднински връзки. И най-сетне когато 
всичко било готово и очаквал да му се връчи 
решението, прочел в печата, че пенсии в бъде 
ще вместо общината ще разглежда Завода аа 
социални осигуровки. Започват нови познан
ства е новитр комисии, началници, ведомстве
ни. И много път от общината, до Завода от 
Димитровград до Пирот и от Босилеград до 
Сурдулица и Враня и Лесковац...

И защо на този човек да завиждаме, че 
най-сетне има това право да каже:

— Другари, аз не съм съгласен...

Кажи ми дядовото що искаш да станеш 
инженер, лекар, или?...

— Искам да уча за пенсионер.

■ ■ . И на мала врата...

*

Карикатури от 

М. Петров 

М. Андреевич 

и Б. Николов

Какво правиш, 
Симеоне*?...

•аи-
1МИ 1»»-•

Лс
,е

спмссш Христов е »и.^,
• чпП-ир

*
■ ! .. • Не виждам ли колико пари 

се дават за учебното" дело .. . Б. Николов
Какъв трудов стаж имаш бабо?

40 години слугувах на мъжа ми ...V. У
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