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ЧЕСТВУВАНЕТО НА ВЕЛИКИЯ ОКТОМВРИ

ТИТО: ДУХЪТ НА ОКТОМВРИ И ЛЕНИНОВОТО
------ГЕНИАЛНО УЧЕНИЕ БЯХА, И СЕГА СА,

РЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ

ОктомвриНа тържественото съвместно заседание на ЦК на 
КПСС, на Върховния съвет на СССР и Русия, пред
ставители на всички съветски републики обрисуваха 
успехите постигнати в годините на съветската власт. 
Ръководителите на делегациите на десет социалисти
чески страни и на някои комунистически партии при- 
ветствуваха съветския народ по повод великия пра
зник.

деш принос за напредъка на 
съвременното човечество. Зато_ 
ва свидетелствуват научните и 
технически постижения, които 
и днес дават възможност да се 
проникне все по-дълбоко 
Вселената.

Геният на съветските учени 
допринесе да се стигне и до пла 
петата Венера, което удивлява 
и с което ср гордее целия-свят. 
Всичко това е резултат на ве
ликия Октомври, на революци
ята, която допринесе от някога 
изостанала страна да се съдаде 
велика, модерна държава на ра 
ботници и селяни, държава с 
нови обществени отношения, со 
циалистически отношения, коя-

във

I*Твърде сърдечно приветствуван говори и другар
ят Тито, президентът на СФРЮ и 
СЮК. Неговата реч на руски език 
голямо внимание н често прекъсвана с бурни аплоднс 
менти. Обръщайки се към членовете на ЦК на КПСС 
към депутатите на Върховния съвет и към Съвета на 
гражданите, които това заседание следят по радиото 

1И телевизията, другаря Тито каза:

* XТази година беше под знака на чествуването на ве
ликия Октомври не само в Съветския съюз, но и в це
лия свят. По всички меридиани на нашата планета про
гресивните сили чествуваха великото и за човечество 
най-значително историческо събитие — Октомврийската 
революция. Геният на Ленин, който знаеше Да определи 
историческия момент, когато победата на 
е сигурна, днес е още по-блестящо видим. Човечеството 
не би било такова, каквото е днес. Прогресивните сили не 
биха били така мощни и капитализмът на така слаби 

ако не бяха тези „десет дни, които разтърсиха
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света“.*Драги другарки и другари. 
Бих искал, преди всичко, от 

името на народите на Социали 
етическа Югославия и «а Съю
за на югославските комунисти 
да отправя братски поздрави, 
сърдечни честитки с~'най-добро 
благопожелание на народите на 
СССР и на КПСС по повод ве- 

50-годишни-

Духът на Октомври днес е творческа сила на про
гресивното човечество, който ежедневно, въпреки 
вата
ношенията в

* *
жила-

злодейска съпротива на империализма, изменя от- 
света, упорито прокарва пътя на новото об

щество, както в Европа, така и в Азия, Африка, и Аме-
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ликия празник 
ната от Октомврийската рево
люция и Съветската държава. 
От името на нашата държавна 
и партийна делегация и от свое 
име, бих искал да благодаря за 
поканата и да изразя нашата 
радост за дадената възможност 
да се придружим към съветски 
те хора в чествуването на този 
велик юбилей, който като свой 
празник чествуват работничес
ката класа и прогресивните хо-

ции на ветераните на Октом
врийската революция, на Съю
за на женските организации, 
както и стотици делегации от 
трудовите организации на на
шата страна.

Президентът на СФРЮ и 
председател на СКЖ другаря 
Йосип Броз Тито приветствува 
съветските народи на тържес
твеното заседание на ЦК на 
КПСС, Върховния съвет на 
СССР и Руската федерация.

Президентът Тито говори и 
пред 5.000 работници от завод 
..Серго Орджокинидзе" в Мос
ква.

Чествуването на 50-гОдишни- 
ната на Октомврийската рево
люция в пашата страна- всъщ
ност започна още в 
на годината. А през тези октом 
врийски дци се провеждат 
яди тържества от фабрики до 
пай-еминентни събрания и тър. 
жества в Белград, Загреб, Люб
ляна, Сараево, Скопие, Титоград, 

На тържествата в Съветския 
съюз, освен нашата държавно- 
партийна делегация, 
другаря Тито, присъствуват и: 
делегации ма Съюза па синди
катите, на Съюза 
на Съюза на младежта, делега

началото

хил-

%

ра от целия езят.
Въглавявани от болшевишка- 

та партия и великия Ленин, про 
веждайки идеите на научния со 
циализъм, работниците и селя
ните на Русия започнаха преди 
половин столетие нова ера в 
историята на човечеството. С 
това започна процесът на рево- 

социалистическо

начело с

на бойците,

I С К е БосилеградскаРеорганизацията налюционното 
преустройство на света. Откри
ха се пътища към нови обще
ствени отношения, освободени 
от експлоатация и неравно.пра- 
вие, към по-прогресивно и по- 
хуматгно
възможности и перспективи за ' 
всестранно развитие на човече
ството.

общинаI КЪМ РАЗИСКВАНИЯТА 

ПО ПРЕОКТОРЕШЕНИЕТО
общество с широки

гашиия брой членове на СК в 
общината един делегат за кон
ференцията се пада на 12 чле
нове.

С една разпоредба се подчер 
тава, че при избирането на чле 
новете на конференцията тряб
ва да се държи сметка за . об
ществената структура на общи 
ната“, както и за възрастта, со 
социалната и националната 
структура на членовете на СК. 
Тази разпоредба ебаче е недо
статъчна, ако в разработването 
на критериите за избиране на 
членове за конференцията нс 
се внесат допълнения, с които 
да се каже нещо за обществено 
-политическата дейност и <идей_ 
ното въздействие, като важно 
условие комунистът да бъде 
кандидатиран за член на кон
ференцията. Активно, борческо 
и последователно отношение на 
комуниста към проблемите и 
задачите на общественото и сто 
папското развитие в комуната, 
както и укрепване на самоупра 
влението е най-важното усло
вие не само за избиране п ро
довете на Съюза на комунисти 
те. Само при това положение 
биха се отстранили всички, ко
ито от една страна имат пасив
но и „неутрално" отношение

(Следва на 4 стр.)

След широки разисквания по 
на Съюза на

ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИНРеволюционен пътеводител за 
милиони угнетени и 
онеправдани

реорганизацията 
комунистите в Босилсградската 
община Общинският комитет е 
представил пл първичните ор
ганизации за обсъждане Проек 
тпрешението за промените в 
начина на организирането и за 
формите на работа на 
па комунистите в общината.

Проектът се обсъжда в пър
вичните организации от 1 но
ември. Съгласно програмата за 
разглеждане на този документ 
обсъждането в първичните ор
ганизации трябва да приключи 
Ло 10 ноември. Забележките и 
предложенията ма първичните

Iто се движи към комунизма. 
Затова съветските хора и заед
но с тях целия прогресивен 
свят, с гордост гледат ма вели
ките придобивки на славния 
Октомври.

Отзвукът и влиянието на 
великата Октомврийска рево
люция върху трудещито се от 
целия спят беше огромно. Това 
влияние непрекъснато действу
ва и днес в целия свят, проник 
вайки неудържимо навсякъде, 
където хората живеят под ярема 
на коловиализма и империали
зма, където съществува капи
талистическа експлоатация, нав 
сякъде, където се води борба за 
свобода и независимост, за пра 
во на самоопределение, за по- 
добър живот.

ки мероприятия и осъществя
вайки права, които днес се ечи 

неразривна част от 
цивилизация и

Идеите на Октомври неудър- тат като 
жимо се ширеха по света като съвременната 
разпалваха и обогатяваха рево- обществения живот изобщо, 
люционната борба на експлоа
тираните класи и поробени на
роди. Духът на Октомври и Ле 
нинзвотп гениално учение бя
ха и са революционен .ттътево- 
дител за милиони угнетени 
обезправени. в борбата За чове
шки права, за по-лравдиви об
ществени отношения, за свобо
да и независимост.

Възглавявани от славната нар 
тия на Ленин, трудещите се от 
първата страна на социализма 
изградиха нова форма на дей
ствителна демократическа вла
ст ня трудовия народ, на съве
тите на работниците, селяните 
и войниците. За пръв път в 
историята на човешкото обще
ство в СССР се пристъпи към 
организирано планово развитие 
на стопанството и на човешкия 
потенциал на страната. Съвет
ската държава първа провъзгла 
си и осъществи основните нра
ва на човека, правото на труд на развитието на производител 
и др. Накратко, беше пионер на ните сили, на промишлеността, 
човешкия прогрес, предпремай- йауката и културата, дават по-

ВПринципите, които в между-, 
народния живот прокламира и 

приложи мла- 
озна-

Съюза

последователно 
дата съветска държава, Вна нова ера в 

и международните отношения. То 
ва беше неоценим принос за 
утвърждаване принципите за 
равноправие между държавите, 
на правата на народите на сво
бода, независимост и самостоя
телно развитие, който силно по 
влия върху разрастването на 
борбата против империалисти
ческата доминация и колониал 
ното робство.

чиха началото

В
организации ше се системати
зират и въз основа на тях ко
мисията при комитета ще на
прави в Проекта необходимите 
изменения и допълнения. Така 
изготвен проектът щР се разгле 
да и вероятно ще се приеме от 
комитета на разширено заседа
ние, което трябва да сс състои 
около 20 ноември.

Основните разпоредби на про 
екте^ешението се основава'/ вър 
ху ря-щппепбите ча Решението 
на ЦК на СКС. Проектът пред 
вижда Общинската конферен
ция кат’ най-писшестоящ ор
ган на Съюза на комунистите 
п общината да има 45 членове, 
което означава, че според се-

В
вДнес целият свят знае какви 

огромни резултати постигнаха 
хора благодарение Голям отзвук на Октомври в 

Югославия
съветските 
иа социалистическото развитие 
В исторически сравнително кра 
тък период от време. Съвет
ския съюз стана една от най- 
мошните и най-развити проми 
иглени страни, чиито величес
твени постижения в областта

ВДругарки и другари, 
Октомврийската 

имашр голям отзвук в Югосла
вия. Тя подтикна революцион
ния устрем,откри перспективи и 
даде ново съдържание на рево

(Следва иа 2 стр.)

революция

В



Октомврийската социалистическа революция прера- 

стна в световен процес в развитието на социализма
*

квртинат! на против фашистките завоевате
ли за своята независимост и

(Продължение от I стр.) 
люционната акция на нашето 
революционно движение. Две 
три години след Октомврийска
та революции, в Юголсавия съ- 
ществуиаше силна комунисти
ческата партия с 60.000 членове 
м около 300.000 членове «а ре
волюционните синдикати. Въ
преки преследването и терора, 
на които бяха подложени кому 
пистите в Югославия, тази бор
ба беше увенчана с успех в те
чение на нашата Народоосво- 
бодителна борба и социалисти
ческа революция. В тези тежки 
и съдбоносни дни ние се вдъх
новявахме от идеите на Октом
ври и от примерите «а героиз
ма на съветските хора в борба
та против фашизма, в която 
Съветския съюз и неговата ар
мия дадоха най-големи жертви 
и изиграха решаваща роля.

Пристъпвайки към изгражда, 
не на социализма в нашата 
страна, ние, в. съгласие с наши
те условия, настоявахме творче
ски да^ приложим мисълта на 
научния социализъм, послание
то и опита на великия Октом
ври. Историческият смисъл на 
социализма не може да бъде 
друго освен освобождаване на 
труда, което значи освобожда
ване на човека от всички фо
рми на икономическа, полити

ческа и Друга зависимост.

могат да се осуетяват иамере- 
ията на империалистите, да се 
укрепва свободата и независи
мостта на народите ,да се оси
гури мир в света.

Като продължава във всички 
съвременни събития и обществе 
ни ходове, великата ОктомвриЙ 
ска социалистическа революция 
прерастна в световен процес на 
развитието на социализма. Но
вото проникване на социали
зма представлява мошна дви
жеща сила в борбата за само
стоятелност и по-пълно утвър
ждаване на нациите. Не само 
с идеите си, но и със своята ма 
термална сила, социалистичес
ките сили дават печат На съще 
ствените обществено-политиче
ски отношения в света. На този 
път от Октомври 1917 година 
означи най-голям исторически 
ловрат в развитието на човеш
кото общество, като откри про
цес За създаване и творчество 
което няма граници, както ня
ма граници и прогресивното ра 
лвитие на човешкото общество.

завърши с поражение и ммпе-мениха из основи 
света и още попече стесниха 
базата па обществените систе
ми. почиващи върху екелрата-

риалистическатд интервенция
па американските милитаристи свобода, 
във Виетнам ,както и завоевате 
лиата агресия на Изреал про
тив арабските страни, както за

Затора и днес са актуални Ле
пиковите становища за здравапия и угнетяваме. 

Революционния процес в съ- аръзка и сплотеност, което съ- 
аърши и фашистката агресия . >ГИняаат освободителната, анти- 
през Втората световна война. ' империалистическата борба и 
Ето защо народите на тези стра борбата за социализъм. Върху

тази широка платформа е необ 
ходимо сътрудничество на ме
ждународното работническо дви 
жение и всички прогресивни 
сили м зачитдне самостоятел
ността и отговорността на вся
ка партия и движение пред соб 
ствената работническа класа и 
народ. По този начин още по- 
ефикасно и оше .по-успешно Ше

временните условия особено си 
лно се проявява в големия ди- 

с който новоосвобо-намизъм,
дените сграни стават 
и равноправен фактор в между 
народното движение. Не изби
райки средства империализмът 
се опитва дп спре тази револю
ционна вълна. Но империализ
мът ще доживее пълен неуспех, 
какьвто доживя при юпита да 
унищожи младата съветска дър 
жава. Ние сме убедени,--че ще

ни са решени да се борят до пъ 
лиа победа за своите права и

активен

независимост, ето защо всички 
свободолюбиви .народи са на 
страната на жертвите на агре
сията.

Югославските народи съчув- 
ствупат с борбата на виетнам
ския народ, особено затова, че 
и сами дадоха огромни жертви

Драги другари,
Позволете ми накрая на вси

чки граждани на Съветския 
съюз, на Комунистическата иар 
тия на СССР и на нейния Цен
трален комитет, както и" на съ
ветското правителство и на Вър 
ховния съвет на СССР, да пре
дам най-добри благопожелания 
от всички трудещи се на Соци
алистическа Югославия за по
нататъшни и още по-големи ус 
лехи и постижения в развити
ето на вашата велика и хубава 
страна за благоденствието на 
съветския народ, за осъществя
ването на великите сили на съ- 
ветекия Октомври, изгражда
нето на комунизма.

Да живер духът на славния • 
Октомври и на великия Ленин!

Да живее партията на Ленин! 
Да живее социализма и мира 
в света!

- Драги другарки и другари,
: Мами над и те петдесет години 
.Представляват най-бурен най- 

5 динамичен и ведно с това най- 
.сложен период в историята на 
човечестзотб. Разнообразните и 
революционни и еволюционни 
процеси, които в света се раз- 

: виват след Октомври измениха 
лика на съвременното общест
во. Мощното революционно вли 
яние на Октомврийската рево
люция се вижда и Във възник
ването на редица нови социа- 

■ листически страни след победа 
та над фашизма във Втората 
световна война, което съдейству 
ваше за продължаване и още 
по-силно разпалване на рево
люционните процеси, започнали 
през Октомври. Мощната анти- 
колониална революция, разрас
тването на яационалноосвобо-
дителните и антиимпериалиеги 
чески прогресивни движения и 
укрепването на демократичес

ките и миролюбиви сили — из- ЧАПАЕБАЦ РАЗКАЗВА. . .

!!!!! I I!:
■

Към 50-годишнин.ата от Октомврийската революция „Зарад това, че не сте изпълнили 
моите упорити изисквания, да ми посо
чите, въз основа на какво от 1 март 1918 
г-дина сте ми увеличили заплатата от 500 
на ам рубли месечно, и зарад видната 

законност на това повишение, което 
сте направили сами в споразумение със 
секретаря на Съвета Николай Горбунов, 
направо нарушавата декрета на Съвета 
на народните комисари от 23 ноември 
1917, наказвам ви със строг укор.

Председател на Съветите на народ
ните комисари, В. Улянов (Ленин)“.

Спална му е работната стая: маса, 
кревет и полица за книги. Това е също 
и при Надежда Крупска.

революцията, в която са учаслетари
твували над 3.000 югославяни, от които 
някои са били поставени за комендан
ти и комисари на Червената армия като 
Данило Сърдич, Алекса Дундич, Густав „ 
Барбеш, Иван Матузович, д-р Вукашин 
Маркович, Никола Ковачевич,
Бугарски, Благое Николич, А. Муфтич, 
Генадий Маркович, Борис Агатонович 
и др.

ПЪТЕПИСНИ БЕЛЕЖКИ ОТ СЪВЕТСКИЯ
СЪЮЗ ЛазарПИШЕ: Д-Р ПЕТЪР КОЗИЧ

Москва стана център на ло-нататъш- 
ното развитие на Октомврийската ре
волюция.

Влизам в работния кабинет във Ве
ликия дворец в Кремъл, от който Ле
нин заедно със своите сътрудници ръко 
водил с революцията. Кабинет, който 
така да се каже едва е можал да събе
ре четири човека. Кабинетът, който та
ка да се каже е бил под един покрив с 
бившите царски помещения, край Гре- 
гориянския салон, в който само полюле 
ите са тежки около две токи а стаите

трет на Александър, който от дълги за
седания падал в бесъзнание от изто- 
щеност и . глад. Това не е анегдот, 
но жива истина за великия чо
век от Украйна, до смъртта оста-

Внезапно си спомних и за последна
та реч на Ленин от 20 ноември 1922 го
дина на пленума на Московския съвет, 
кейто завършил с думите:

„Ние внесохме социализма във всеки 
дневния живот и тук трябва да наме
рим мястото си. това е наша дневна за
дача, това е задачата на нашата епоха. 
Позволете ми, да завърша, изразявай
ки увереността, че тази задача, колкото 
и трудна Да е, колкото и нова да е в 
сравнение с предишната задача, въпре 
ки колкото трудности да ни донесе, че 
ние всички заедно, ако не утре, а това 
след няколко години .всички ние заед
но, на всяка цена, ще разрешим 
задача

нал честен революционер, чието здраве 
Ленин ценил като „държавно имущес
тво“. Един ден му е изпратил по вре
ме на заседание една бележка със след 
ното съдържание: „Драги Александър 
Димитриевич. Вие сте невъзможен за 
отношението си към „държавното иму
щество“. Нареждане: три дни лекува
не .. Навярно няма смисъл да си игра
ете със слабото здраве. Трябва да бъде
те отзован. „Тук Ленин е работил и 
живял. Видях кухнята, в която се хра
нил с Надежда, своята жена и своята 
сестра. Тогава той винаги седял на ед
но място. Обърнат с гръб към един 
шкаф, в който Се намирали съдове И- 
мал0 е и една полица на стената. Пред 
ставявам си един държавен глава как 
без комплектен прибор за ядене, обяд
ва и вечеря, край един шкаф, в кухиня 
където едвам могат двама души да се 
разминат. Всичко е скромно и 
крей Залата за оръжие-музей в който се 
н.•>мира сервис -от 600 дяла, всеки 
различно художествено решен, 
Напалеон I подарил на Александър I, 

оня дза пъти по-голям, който Ека-
на Потем-

Но не е също. На масата на Надеж-
и единда Крупска, покрай бележките 

концепт на отговори на много писма, 
които получвала до смъртта й в 1909 
година, най-много От детски домове, се 
намира и един бележник. На него пише 
ЛЕНИН. По-добре погледнах и вид
ях: Надежда Констатинова — 
сама с ножици или бръснарско 
направила това — фотографии, така че 
във всяка буква се вижда Ленин в раз
лични положения. „Нима вие мислите, 
че Ленин с мен е говорил сам0 
топната революция“ — говорила тя и с 
обичта на жена съжалявала, че не е

украсени със сухо злато.
В кабинета всичко стои така както 

Ленин го е оставил котата последен 
път, на 12 декември 1922 година работил 
в него; една географска карта на СССР, 
наръчна библиотека на много езици 
(той знаел немски, английски, френс
ки, полски, италиански, гръцки, латин
ски. ..) телефон на масата и на про
зорците, които му давали възможност 
за пряка връзка с революционните цен 
трове на фронтовете, портрета на 
Маркс (подарък на някоя делегация, 
прибор за пушене (въпреки че не пу
шел) също така подарък, няколко све
щи на масата (електричество не е има
ло), мастилница... и часовник, който 
показва 8,15 вечерта, когато Ленин за по
следен път напуснал своя кобинет

От неговата работна стая направо 
за заседания на

Крупска
ножче

тази
за све-

Колона от хора пресичаше Червения 
площад в Москва на път към мавзолея 
на Владимир Илич-Ленин. Съвсем по- 

приближаваше безкрайната вър
волица към човека, който „във всяко 
отношение е най-чист

имала деца.

Всяка стая едва да е имала повече 
от два с три метра. лека сетова

Всъщност, това са били някога голе
ми стаи, но когато Ленин се настанил, 
били преградени. Между тях, по кори
дорите, голяма лична библиотека на Ле
нин с книги от различни области.

При излизане във впечатлението

дял
който

творец на исто-
койтзрият а..

повече от който и да е друг“ (Барбаос). 
Влезнах и аз и тръгнах без шапка край 
балсамирания, вожд 
тарска Велика октомврийска социалис
тическа революция.

е направил за хората
или
терина П дала като подрък

на първата лроле-ми се
вряза една фотография, която до тогава 
не съм видял. Седи Ленин

кин.Се минава в салона 
комисарите, Президиума на Върховния 
съвет и др. Много решения тук са доне
сени, които се отнасят за изграждане 
на съветската власт и запазване на 
придобивките на започната революция, 
мира и основите на по-нататъшното со
циалистическо строителство. Стои и пор-

Но Ленин е трябвало да се познава
Ленин,

който на шефа на администрацията на 
Съветите на народните комисари и 
личния приятел Владимир Бонч-Бруе- 
вич написал на 23 май 1918 година;

за да се разбере всичко това. на подвиж
на столица в Горки, подпрел главата си 
с ръка, в каскет, почти с парализиран и 
изморен поглед, с очи в които се чете 
завет

В годината па чествуването на ней
ната 50-годишнина.на бъдещите поколения да довър

шат започналото дело на руските про- — Край —
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Към петдесетгодишнината от Октомврийската 
революция Из страната на съветите

ЧЕСТВУВАНЕ НА 

ОКТОМВРИ В НОБ В КИЕВ
ко-И Киев — град герой... На 

множество релси — много вла
кове. Електрически локомотиви 
сякаш висят на 
те жици. Хора гъмжат. От пе
рона

нееш — пак ще дадеш пет 
пейки. Под млечното осветле- 

по бял ден. Конвее- 
някъде дълбо

— Вървете, не чакайте спал-
Празникът на великия Ок

томври не е само радост на сь_ 
ветските хора, но и радост на 
народите и пролетариата, на 
цялото човечество,

Условията за

ни вагони.
Редът беше възстановен. Знае 

електрически се кой къде е бил. Купуват се 
билети. Беше около 4 часа су- 
тринта. Никой от 
не спеше. Пътуват, а 
Служещата на гишето прекъс 
на с издаването на билети. Не 

жа... Елате с мен, — каза же що преброява. Очаквам револт 
лезничарят

— Благодаря, не трябва, само 
ми покажете.

— Тръгнете нататък, към

ра с гъсти гори вместо декора 
на завеси. За осветление изггол 
звахме една догоряла батерия 
на джобно фенерче.

Радован говори 
трешния

ние е като 
рът носи хората 
ко под земята, поне стотина ме 
тра. Всичко е сериозно, »о ие 
и вцепенено. Никой не се об
ръща. Никой не подхвърля, до 
ри и към жените. Мнозина че
тат Не забелелязах някой 
се обърне и да измеря от гла- 

летите. Няма похотл*

накъде?
— Къде е пътя за гарата, мо_

пътниците 
места?как на

ден, преди 25 години 
започнала Октомврийската де- 
волюция^ която ръководил ве
ликия Ленин, как трудещите се 
успели да свалят царската вла 
ст, да създадат Червената ар
мия и Съюза на съветските со
циалистически републики. В 
доклада бяха посочени най-дра 
митичните моменти 
зодията и следвоенното изграж 
Дане в ССХ1Р... и геройските 
усилия На Червената армия в 
борбата срещу фашистките за
воеватели . .

Когато се говори зя честву- 
ването на Октомври през 1943 
година в монографията на Луж 
ница се казва: „Вторият южно- 
моравски отряд тогава наброя
ваше към 700 активнщ бойци, 
разпределени в пет добре орга 
низирани батальони Младеж
ки, Врански, Ударен, Лужниш- 
ки и Власотинашки) като не се 
взимат предвид обществено-по
литическите работници на те
рена, партизанските стражи, от 
борниците и останалите общест

УТ-
организиране на 

октомврийските тържества не 
бяха всякога еднакви. В Съвет 
ския съюз например по петде
сети път се устройва 
парад, по петдесети път се ма
нифестират успехите и пости
женията на съветските хора <х 
единно отправят мислите на ми 
лианите граждани към Ленин, 
човека, пред който се завеща
ват за нови подвизи в изграж
дането на социалистическото 
общество

В много страни работническа 
та класа и днес чествува Ок
томврийската революция 
тежки условия и срещу инте
ресите на 
класа, която не иска мислите 
на великия Ленин да внедрява 
в сърцата на поробените. Тру
дещите се хора в Югославия 
по петдесети път празнуват по
бедата на Октомврийската ре
волюция, но само 22 последни 
тържества стават в свободна 
страна, по идеите на Ленино
вия Октомври. И когато 
следим тържествата в украсе
ните зали, осветените и праз
нични площади, по телевизи
ята, радиото и в печата, мисли 
те ни се връщат в миналото, 
когато желанията за такива тър 
жества бяха много големи, а 
възможностите малки. Дори и 
в Народоосвободителната борба, 
когато нямахме постоянно и си 
гурно место пребиваване, когат0 
едновременно се борехме сре
щу многократно по-силния оку
патор и народните предатели, 
против глада и срещу всяко бед 
отвие, не пропускахме случая 
седми ноември да отбележим 
като исторически празник, ка
то богат извор, от който черпех 
ме и зей да се калим за нови 
усилия, които ни лредстоеха.

За чествуването на Октом
врийската революция в части
те на Втори южноморавски от
ряд и на територията на Църна 
ТраЕа са написани няколко ста 
тии и книги. Така напоимер в 
книгата на Славчо Трънски 
„Неотдавна“ е забележено: „В 
махала Тодоровци се върнах 
със същия куриер. Старателни 
ят момък ме доведе в опреде
ления ден и час. Смаевич със 
своите помощници беше при
стигнал и седянката, организи
рана в чест на Октомврийската 
революция, бе в своя разгар. 
Декламации, песни, • епизоди от 
революцията .. . Тук ме разкон 
спирираха. Досегашният учител 
на когото девойките гледаха ре 
зервирано, стана център на вни 
манието. Трябва на свой ред и 
аз да кажа нещо. Такъв беше

ля?
— Към гарата? Ще ви пока- да

на пътниците... Ще счупят стъ 
клата на гишето. Знаете, наш 
опит. Но завързаха се разговори 
и анекдоти — като че ли отдав 
на се .познават. Забележителна 
е непосредствеността на рус
ките хора и тяхната простосърд

военен вата до
ви погледи. Но и мини жупове, 
нито омаслени маски по лице
то. Докарването е едва видимо 
— толкова, колкото е необходм 
мо. Една в мини-жупка беше 
от Полша.

входа.
Там, по-нататък от входа, кой 

то ни показа железничарят в 
униформа над втория вход ви
сеше табло с надпис: „Изход 
за града".

Изкачихме се по стълбите на 
надлеза. Коридорът ни поведе 
към „залата на интуристи“.
Голяма е. Светла е. Наоколо ме 
ки кресла На средата три ма 
си и много книги. — материал 
за съветския туризъм на много 
чужди езици. До вратата „ав
томатически гардероб“. Това е 
автомат. Поогледах свободните 
места. Няма следи от ножчета 
за бръснене Цялата вътреш
ност на гарата е под огромен 
свод. На него
леи: от мед и кристално стък
ло Всеки -от тях сигурно има 
и по 500 килограма. По сводо
вете
— действуват мрачно. Зад низ
ката ограда е друга зала. Ти
шина.. Пуши ми се. Никъде не 
виждам пепелница. Няма и над 
пие „пушенето е забранено“.
Никъде угарки. В коридора хо 
рата непрекъснато гъмжат в Киев — Паметникът на Ленин 
ДЕе противоположни посоки 
Никъде никой не пуши. Сли
зам в хола. Огромен е. Река от дечност. Имаше и смях. Служе 
хора. Всеки върви по своя ра
бота. Разминават се и никой 
не се блъска в друг. Разговори 
те са тихи. Там е магазин за
сувенири. На другия край е пеливи и издръжливи, и проя 
малка аптека. До нея две про- виха смисъл за развлечение и 
даЕачи зад тезгяха. Хората се тогава, когато други се сърдят, 
сменяват и приемат пълните Жапни сте? Отидете до авто- 
чаши с бира, вино, плодови со мата. За една копейка ще полу 
кове и т. н. Тезгяхът е извехтял чите чашка За три — плодов 
Не е за такава монументална сок. Има и автомат за вестни 
и уредена сграда и за такава ци, които можете да купите и 
топлина от непринудена хармо в магазина за вестници и спи- 
ния. на която множеството вли сания. Тук ще си купите и „Уни 
Ва някаква кохезионна сила от та“ и „Юманите“ и вестници на 
общи интереси всеки да бъде немски език. Има и автомати, 
човешки зачитан и пазен. Ги- в които се продават билети за 
шета. И тях трябва да видя и влакове на по-близки разстоя- 
онова, което се намира зад ко- ния. Страната на съветите е 
ридора от едната и другата 
страна ГГуши ми се. И тук ни
кой няма цигара в ръката. Из 
лизам навън. Там пушат . . .
Всъщност залата за пушачи е 
в тоалетите — недалеч „от за
лата за интуристи". И там ня 
ма угарки по пода. Те са в ли- 
мени кошнички за отпадъци. .

Много чакални с много седа
лища. Всичко е тапацирано. В 
тях са и бюфети. Във всяка по 
еаин. В хола — експрес ресто- 
пант. На етажа 
Ленинови фотографии. Худож
ествени творби от революция
та и изграждането Лозунги.
В Съветския съюз има много 
лозунги, Призовавах към бор
ба за мир. Някои са врезани 
и на земята. Сега понечето от 
тях са посветени на Октомври.
Почти и нямат осамотени лозун 
ги. Обикновено са под нвикачва 
телии картони. . В чакални 
те тишина. И ако се в^зи раз-

от револ-
следва руски е- 

зик. В шинобуса не плащат* 
билет — платен на входа. Сега 
можете да вървите до края До 
Хращатик. Нощ и дъжд. Хит
леристите са сравнили Храсща 
тик със земята. От развалини- 

Зданията
при

те няма нито следа, 
са в особен стил. — такива, на 
квито са били преди войната. 
Много стълбове, различни ук
рашения. Всичко е монументаи 
но, мисивно, сигурно. На хъл
ма са съш0 така големи и ма
сивни сгради. Наоколо — зеле- 
нина. Булевардите — широки с 

зеленина

господствувагцата

какви полю- много дървореди, и 
и цветя. На другата страна на 
улицата е подлез, 
мак“. На няколко етажа. Персо 
налът е зает и сериозен. Мал
ко разговори, малко усмивки.

обслужват. Щом като 
платите, всички разговори са 
завършени. В „Универмаг“ по 

от разноцветен 
свят. Там, където се продават 
обувки е опашка — но без блъ 
сканица. Не може да се мине. 
Съпругата ми изостана някъде 

с и едва я намерих. В такъв слу 
чай най-добре е да се чака при 
изхода. Дошли са нови обувки, 
а няма ги много. Все още ги 
няма в тази страна, която се * 
посветила на машиностроене, 
механизация, електрификация, 
космоса, въоръжаването и по-

сега .Универ-
вено-политически организации.

За този батальон и тържест
вото др. Милптвог Перович 
Хрониката за Пуста река, пи
ше:

фрески. Те са високи
в

бота
„Събранието се превърна в 

голямо тържество и народно 
веселие. Майки и сестри на 
партизаните, които се готвеха 
за път, се притискаха до тях. 
Завиваха червените шалове око 
ло вратовете им, заглеждаха о- 
пинците им и пълнеха вече пре 
пълнените торби с онова, кое
то бе останало по опустошени
те им домове. Веселеха се, а 
сълзи навираха на очите им. 
Батальонът отиваше някъде 
далече в Сърбия... Колко ли 
от тях вече никога не ще се 
завърнат, и кои? Но свободлю- 
бивия народ на Църна Трава 
дълбоко разбираше онова, кое
то оше веднъж чу на събрание 
то, че свободата пониква само 
от земята, напоена с кръв и 
че -колкото повече кръв я облее 
и натопи, свободата по-буйно и 
по-бързо Ше расте ...“

В партизанския дневник за 
борбите и действията на' 7 у- 
дарна бригада прочетох и това:

„Вече е осми ден откак во
дим жестока борба с немците 
над Чачак, оттеглящи се по до 
лината на Западна Морава. В 
Горни Милановац щабът на 23 
сръбска дивизия организира за 
червенсармейците голямо тър
жество на 7 ноември. След кра 
тка нотна почивка, с група бой 
ци от нашата бригада се гот
вехме да тръгнем на общото 
тържество. В една махала край 
село Ракова при светлината на 
газена лампа, чистехме и гла
дехме облеклото си, обувките 
— за да изглеждаме по-търже- 
ствено С интенданта на брига 
дата бяхме се договорили да се 
обезпечи празнично ядене за 
бойците от бригадата с повече ме 
со и пиене. В този момент от
към паметника на Танаско Ра- 
ич на хълма Любич немците

ток от свят.

щата оше веднъж прекъсна 
издаването на билети и оше вед 
нъж руските хора останаха тър

мощта на различни страни. 
По всичко личи, че повечето са 
пътници, които чакат влак —
дошли са да купят и разгледат 
онова, което по такъв 
може да се види, разбира се тук 
са и магазини и метро. Затова 
е и опашка пред магазина за 
хляб и хранителни 
Но това въови бъозо.

дъжд

продукти, 
както

пред нашите магазини ня ..Жи- 
топек".тръгнала по пътя на автомати 

зацията Навреме, зашото ера
та на механизацията е завър
шена. Недалеч от ж.п. гарата е 
метрото. Чудо от техника, ма
кар че това е киевски, а не о- 
ня московски, който е засенил 
всички други 
и след зеления сигнал спуска, 
пак в автомат, пет копейки и 
веднага минава. А ако закъс-

Напуснахме Храшчатик — 
сърцето на Киев, град герой 
Трябва да Ср види и по някол
ко пъти. На бърза ръка не е 
достатъчно. Остава печат на тъ 
га по нещо, което сте започна
ли, а не сте доживели докрай. 
Вакуумът дълго трае. . .

Светът минава

М. Баклч

ресторант. Крачка напред в сътрудничествоторедът установен от хазаина — 
Йова Рашич, — в чията къща 

Стиховетеставаше седянката. 
на Ботев и Смирненски, които 
някога бях учил наизуст, 
бяха добре дошли, но седянка- Върнато посещението на 

софийските стопански дейци
ми

та нр се задоволи само с декла 
мация
макар да не бях певец, подчи
них се на колективната воля 
и изпях старата македонска ре 
волюционна песен „А бое Ко
льо, мамина комито“. Именно

поиска и песен. И

укпепчм- -т • >-■ ~ пия-^д-ки 
т,- отношения между пашата 

то съседът не може , страна и НР България дссегаш
нот0 сътрудничества на погра
ничните райони се оказа недо
статъчно да обхване всички 
стремежи в това направление. 
От посещенията на културно- 
художествени ансамбли, спорт
ни състезания и гранични сви- 
ждания. отворени граници за 
взаимни посещения и тн, се от 
кри и възможност за 'стопан
ско сътрудничество и обмен на 
опит между научно-технически 
институции. Така трябва да раз 

че бираме и посещението на сто
панските дейци от София в ня 
кои предприятия в Димитров
град и околността. Представи 
телите на гумарската, металооб 
рабгтоаща и кожарска 
леност и конфекцията в Димит 
ровград са водили полезни раз 
говори със софийските стопан
ски ръководители, в които се 
разисква за сътрудничество ог 
взаимна полза.

Този пътоткриха минохвъргачен огън 
върху Щаба на нашия трети ба 
тальон. Много мини попаднаха

димитровградските 
производители на каучкови из 
лелия посетиха фабриката 
производители ня санитарни чо 
рапи и други стоки в Пловдив 
След това пловдивската фабри
ка взе обвити нишки

говор
Ля го чуе. Мнозина пътници че 
тат книги. По-малко вестници. 
Прел гишетата — опашка. „Кой 
е последен“ — винаги пита но-

тази песен стана причина да 
ме нарекат Кольо, име под ко- • върху съседния блок от къщи, 
ето ме знаеха в този край чак 
до края на 1943 година".

В монографията на Лужница 
..Зли времена" за Вранския пац 

отряд е забележено

за
чиито покоиви пращяха във 
въздуха Шестима бойци заги
наха, 23 бяха тежко и леко ра
нени. По-късно артилерийски, 
шрапнели улучиха обоза, тръг
нал към позициите на Втори 
батальон. Поради допълнител-

димитров 
градско производство. Очаква 
се да бъдат сключени дого
вори. „Свобода“ пък от

волошлият.
Връщаме се. Няма билети за 

влака Москва—Белграп 
и до Будапеща Много хогщ ис‘ 
кат да пътуват в тази посока. 
Има миого военни —връщат се 
от почивка Какво ла се пра
ви? Пред гишето за споавки де 
журният се поти от много въ- 
псюси. Но за чудо ни следа от 
нервиране. Просто се оппавда- 
ва, като че той е виновен, 
псички места ся заети.

— Отидете Ло гише номер 4. 
Ще дойда при вас. Само ла ви- 

, ля какво може ла се направи.
Дойде след лвадесет минути. 

Мислех, че няма да дойде: ще 
се скоие. за ла не го видя ве
че. По воичко личи, .е в тази 
страня нямо такъв обичай Дой 
лр лежурният на гарата пс осве 
доми пътниците ла вземат би
лети до Чоп. л от там ла про
дължат с унгарски вагони — 
вагони от първа класа.

тизански 
следното:

„В началото на ноември 1942
Дори

своя
страна вечр готви модели за со 
фийския моден магазин, което е 
още едно доказателство, за ус
пеха на димитровградската кон 
фекция в съседна България.

Представители на „Фабрад“ 
и кожара „Братство" посетиха

ното искане ня хвана сляхме о. 
беда и вечерята. С файтон и ко 
ла с воловска тяга поведох пред 
ставители на бригадата и едва 
стигнахме до осем часа, когато 
вече тържестпото беше започ
нало. Голямата и хубаво украсе 
на зала. съдържателни и хуба
во написани доклади на на
шия и руския офицер, хорови 
из пълнения на двете братски 
армии, музиката, а след това 
и кратък историческо-пропаган 
ден филм за Октомврийската 
рволюция и изграждането ' на 
Съветския съюз, общо въодуше 
вление, зашото видяхме, че вся
ка следваща година п по-поц- 
ходяша за чествуването на ве
ликия Октомври..

година приятелски се раздели
ха с шиптарския отряд на Ко
сово и тръгнаха назад към Цър 
на Трава. В навечерието на 7 
ноември престояха на Пържар 
над Враня и тук устроиха чес 
твуване на Октомврийската ре
волюция Докато комисарят Жи 
ка правеше опит да се свър
же с комунистите във Вра
ня, заместникът му 
доклад
та революция. Дъждът непре
къснато валеше и мътни пото 
ци се сливаха в лагера. Бойци
те бяха мокри и премръзнали, 
но с радост очакваха празну
ването на годишнината от вели 
кото историческо събитие. Ек
рана замести амбиента на лаге

сродни предприятия в околно
стта на София, с които възта- 
новяват делови връзки 

Представителите на Димитров 
градските фабрики, които съч.н 
няваха делегацията Ще запоз- 
знаяг своите трудовите колек
тиви с резултатите от разго
ворите.

готвеше 
Октомврийска-за промиш

М. В.Джура Златкович-Милич
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ПРЕЛ КРАЯ НД ГОДИНАТАКъм разискванията ТРЕВОГА-ЗА ДИМИТРОВГРАД 

СКОТО СТОПАНСТВО
, по проекторешението

(Продължеше от 1 стр.) 
към (съществените проблеми нп 
(цхуето раз&итие, а, от друга 
страна в определени моменти 
със 'своите > демагргически по- 
.стъпки внасят суматоха и дбй- 
ствупат разколнически, за да си 
„заемат място“, което не заслу 
Дсавдт, вито по работата си, ни
та по. идейната, зрялост/ Може 
би е добре да се внесе разпоред 
оа, и ръководствата на другите 
.обществен очпол и тич ес к и органи 
'^'ации да имат право да пред
лагат на ‘Съюза на комунисти
те кандидати за членове на кои 
фер.енцията'. Струва ни се, че е 
необходимо да. се разработи и 
начинът на кандидатирането и 
на„разцепването за кандидати-

, Когато става дума за общин
ския комитет като изпълните
лно тяло на конференцията, 
трябва
чШа само девет кленове или е 
ЪтбЖй би по-дОбре Да има на
пример' И членове. Също е не
ясна ■и разпоредбата, с която 
с‘е казва’,‘че за членове на Об
щинския комитет се избират 
..По правило най-способните 
ооществелб-политически работ. 
шши...“ Обществено-политиче 
’че'ски' работници могат да бъдат 
воички граждани 
страна. В
се- общество те стават 
все повече. Излиза значи, че за 
членове на ОК могат да се из
бират и хора, които не 
нове на СК. В същност члено
ве нп ■ общинският комитет 
■гат да бъдат само комунисти и 
то най-дейните, най-способните,

които са докопали товп със сво 
ята обществено-политическа и 
идейна работа.

От разпоредбите нп Проекто
решението. коИто 'разработват 
с()ормите за организиране на но 
муниститс, заслужава внимание 
тази, в която комунистите от 
самоуправителиите трудови ор
ганизации се задължават освен 
п своята партийна организация 
да действуват обществено-поли 
тически и идейно и в местните 
организации, и в .общината, из
цяло, зп да осигурят решаващо 
влияние на работническата кла 
са п комуната.

Разпоредбите за това, къде и 
как да се организират местни 
организации, са. дадени в два 
варианта. В разискванията си
гурно Ще има много различни 
мнения. Обаче нам ни се стру
ва, че но е най-важното, кой от 
двата варианта ще се приеме. 
Даже може да се приеме нов, 
трети вариант. По е съществе
но и тези разисквания по про
екторешението да посочат още 
веднаж съществените задачи 
на комунистите в общината, да 
ги сплотят в разрешаването на 
задачите по стопанската и об
ществената реформа, за да пос
рещнат предстоящите конгреси 
на СК на Сърбия и на Съюза

. в град", йГрадня", „Братство , и 
пр..

Сведенията за платената ре
ализация в сравнение с положе 
нието от миналогодишния

- и димитровградските предприя- 
0'ИН- !.

Един, не толкова обстоеи апа 
лиз за състоянието в димитров
градското стопанство, направен 
от общественото книговодство, 
моЖе да се окачестви като бие
не на тревога Изготвен без око 
нчателни балаисни изчисления 
за деветмесечието. анализът си
гурно подлежи на корекция. Но 
-генерално гледано, той вероятно 
отразява състоянието на неща
та. • : ■• •• .

.. Неосъществени планове

Резултат, на неуредените пла_ 
щания са съдебни актове за ек
зекутивно плащане.

През деветте месеца на годи- 
мата р, имало 432 такива актове 

■ за плащания и от тях са гюга- 
. сени към 70%. С)става да се 

платят сумите по 130 неизвър- 
1 шени съдебни актове, а това е 
, 30% от общата сума, зарад коя
то. е търсена намесата на съда.

"Сумата на основния дълг въз 
лиза,на повече от 477 милиона 

. динара, .но значителна част е 

.платена

. По предприятия най-много ак 
тове има „Седми юли“, след 

, негг> е „Циле" (сто такива акто 
не), но платени всички. След 
тях са: „Фабрад" — 83, „Брат
ство“ — 69, Гумара — 22 и -пр.

Платените лихви -и разноски 
)те за споровете възлизат на по
вече от 20 милиона динара или 
8% от платените суми, включи 
телно и основния дълг.

Всяко поставено искане за ре 
;’Овност в плащанията би било 
нереално, поне за момента. То
па е обша болка на нашите пре 
лприятия в страната и осъжда
не на димитровградските пред
приятия е съвсем излишно. 0_ 
"■'"мни суми се дължат на тях. 
Оборотните средства са сравни
телно малки. Застоите в реали
зацията също пречат за норма- 
леи прилив на приходи, с кои
то- ла се отговаря па доставчи
ците

пе-
растеж

незначи-
, риод показват че има 
от 2%, което е почти 

. телно. Даже някои предприятия, 
• са под миналогодишното рав

нище, макар че повечето надви
шават размера -от миналата го- 

„дина.
По сведения на- О, книговод. 

ство „Циле" изпълнява своята 
'планова задача със 71%, а по 
отношение на платената реали
зация е ,по-зле с 10% в сравне

Димитровградското 
ство влезе в 1967 година, 
сравнително амбициозни произ 
водствени планове. Те бяха ос
новани върху показателите от 
постигнатото през миналата го
дина и върху очертаващите се 
възможности. Според тях об
щият доход бе планирал Ня по
вече от 9,7 милиарда динара. 
Досега осъщественото обаче е 
около 4,7 милиарда динара, а 
това значи към 48% от плани
рането равнище, макар до края 
да остават още три месеца.

Идеално гледано плановите 
задачи до края на септември е 
трябвало да се осъществят 75%, 
но нито едно предприятие от 
по-значимите не е стигнало до 
таеи граница „Циле“ напримео 
е осъществило плана си 71%, 
„Свобода“ — 68%, „Сточар“ — 
69% и пр. „Фабрад“ е най-зле 
с 10% осъществен план. Под и- 
деалното равнище, и то значи
телно, са и комбинат „Димитро
■■■ам1мвамма|||М1В1ваваовс

стопаи- 
СЪС

ние с миналата година.

Личните доходи

Миналата година до края на 
септември в стопанските пред
приятия пето личните доходи са 
били общо над 660 милиона ди
нара. В същия период от тази 
година са платени към 697 ми
лиона динара, т. е. около 6% 
повече, или с точни цифри — 
36.838.600 ст. динара.

С оглед на постиженията в 
производителността но труда, в 
реализирането и материалните 
разходи едва ли има място за 
Що-годе по-значително повиша 
ваш* на личните доходи. Но в 
редица предприятия те са по
вишени през предишните три
месечия, като в последното са 
върнати даже под нормална мя 
рка Такъв Р случаят във „Фа
брад" и „Циле“. Някои предпри 
ятия имат по-значителни увели 
чения (Гумара — 14%, „Свобо
да“
пр.), но сегашното изпреварва
не с личните доходи може да 
се счете като временно, защото 
тези предприятия ще имат по- 
значителна реализация в края 
на годината. (Поне такъв е о- 
питът от миналите години.)

да се разисква дали да

на нашата 
самоуправляващото 

такива

на югославските комунисти с ре 
зултати, каквито са необходими 
За по-нататъшното развитие на 
комуната и на цялата страна.

А. Л.

са чле-

мо-

Изгледи
Положението, гледано ло да- 

Иа общественото книго
водство. действително тревожи. 
Трите месеца до края на годи
лата обаче дават известни на- 
дежи. защото и други години 
са приключвани с малки от-

■ ■■яя||вн|амм|в1а|а>па| |В1ав«ма|пд
11%, „Сточао“ 13% иБОСИЛЕГРАД ПРЕД VIII мл ГЮМ

ШОКРИТИЧЕШ ЗА СВОЯТА РАБОТА кленения от планираните показа 
тели. За едно такова гледане 
ня положението има действител 
ни указания. Именно все по- 
малко стоки има в складовете 
иа предприятията, които вървят 
с нормален ход. каквито са 
„Гумарата“, „Свобода“ и други. 
В редицата н-> тези предприя
тия навлиза и „Циле“, който в

Борис Костадинов изабран Вземането и даванетоза делегат на VIII конгрес
Платената реализация з срав 

нечие с полугодишното положе‘ На 5 ноември т.г. в Босиле
град се състоя извънредна кон 
ференция на Съюза на младе
жта, в присъствие на делегата 
на ЦК СМС другаря Исак Кай- 
дамчай и други обществено-по

литически работници и предста 
вители на обществено-политиче 

организации от Боси
леград. На конференцията бяха 
подложени на анализ актуални 
те въпроси из работата на Съю

за на младежта в духа на об
ществената реформа у нас

на секретаря на 
ОК на СМ и водените расиква- а 
ния се изтъкнаха постижения- ч 
та на младежката организация 2 
в Боеилеградско в строителство “ 
то и ученето. Обаче централно мя п 
сто в работата на конференци- я 
ята взеха предстоящите задачи

•организация у ; 
нас и мястото на младежите в и

ние показва растеж, възлизощ 
на окодо 43%. Това значи, че 
освен събраните плащания 
първите шест месепп са събра
ни и значителна ч->сг от 
през третото

ските В доклада
от

пгелелн.-в време пласира цялата 
протекция на мека мебел.

Остава да виси на конец „Фа 
бзад“

тези
тримесечие Но 

за цялото стопан-това важи 
ств-о. Иначе от сумите, които му 
се дължат „Фабрад“ 
към 87%.
„Гумарата“ — 36

с малка реализация, 
със значително количество за- 

с новите 
които

Димитровград У Ч събрал 
— 8%, 

и т н Еетет-

лежала продукция, 
производствени насоки, 
още не дават желаните резулта 
ти и окончателно 
върху предприятието 
за кредити от миналото. Може 
би 1По-енергично трябва да 
търси избавлението му и то не 
само от хората в него.

в
..Братство“на мадежната

*а
ствено, положението може ла се 
поправи Дл кпая на 
обаче са необходими 
чни акции.

нашето общество. У
Някои делегати изтъкнаха, че “ 

много планирани акции на ор- I 
ганизацнята на народната мла- « 
деж не са изпълнени поради " 
неактивност на някои членове. > 
Така например, през 
година митинга на поезията не -в 
се състоял по такива причини. ■ 

В доклада се изтъкнаха и ня 5 
кои организационни проблеми, ° 
които са актуални за работата Е 
на младежката организация, д 
Преди всичко не се планира до ч 
бре работата в организациите. ; 
Докат-о едни членове са преза- *■ 
дължени, други не работят ни- “ 
що. По този начин много мла- " 
дежи остават пасивни, незаин- " 
тересовани за обществена рабо- ■ 
та От друга страна, се казва в " 
доклада, много малко внимание ■ 
се обръща за просперитета 
активните и способни младежи. ;

Както в доклада, така и в ра "" 
зискванията се каза. че все още У 
се затварят вратите нл млади- 2 
те в заемането им в прчдприя- “ 
тията и учрежденията. ГТл този 2 
начин п много ръководства И а 
Еъобще в предприятията 
подмладяват кадрите, 
пенсионери, дори с добра пен- - 
сия заемат хоноорнни о-боти а 
младежи остават без работа. До 
ри и с Факултет, някои младе
жи остазат на списъка на бю
рото за заемане

с тегнещите

Проблемите на млади- 

проБлеми на всички

гонилата, дългове
по-енерги 

какпито вече са сепредприети от някои 
ятия (Гумарата).

Не ся останали да не дължат

предпри-и

те м. н. н.миналата

БЕЛЕЖКАИ на извънредната общинска 
младежка конференция, състо
яла се на 5 ноември, недвосми. 
слено се подчерта, че е време 
да се раздвижат редовете и на 
тази организация. Практиката 
на места проблемите на млади
те да се наблюдават изолирано 
от останалите проблеми на жи
вота е осъдена този път и вече 
се поема курс към изнамиране 
на пътцща на градивно и пра
вилно развитие.

Младежта от Димитровград-- 
ско ведно с всички младежи от 
цялата страна активно ее вк.тю 
чва в хода на стопанската и об 
ществена реформа. Проблеми
те й са, както и тези в другите 
комуни — настаняване на рабо
та, обучение и лр,

В дните пред Осмия конгрес 
на младежта на Югославия мла 
дежта от Димитровградско раз
вива по-оживена дейност. На 
събрания на младежките акти
ви обстойно са обсъдени мате-

град се подчертава, че в разис
кванията в активите на СЮМ 
пред Осмия конгрес 
засяга въпроса за работата на 
бъдещите младежки активи. О-

ОЩЕ МИРКОВЦИ И ВЕРИмалко се
■ II

чаква се, казва той, от Седмия Много често когато разискваме за работата в нашита пб- о 
щсствено-политичееки организации или културните дружества ■ 
търсим обективни причини за ееактивности /пр Пр^товГви * 

на материалната страна. ■
Някои хора вече работят само по работните си места

Ществена работ/ "*забе-™зани- Други се залавят и за някоя об
ществена раоота, но не я довеждат докрай. Трети
////, дейност където се явяват като аматьори. С 
свидетели сме на една пасивност Всеки 
машното отгнище, около телевизора „

Два примера от Звонския район 
ботата ке зависи 
и ентусиазъм.

ва в Бабушшша п°-активно и от съответните дружест-
а ч-^сто гостува с полбпа/6 проЯви и ва общинския фестивал, гостува с подбрана програма в Бабушница Хората 
този край с гордост казват, че заслугите тя Рата
селото се дължат на етусиазиста Милова/ ^ Раб0Та в

Не е нужно да изброявам 
кажем, че всички 
работата й Стига 
пужпи . . . “

Значи на нас

конгрес на Съюза на младежта 
в Сърбия и Осмия кзнгрес на

наги мислиммладежта в Югославия да да-
дат отговор на някои належа
щи проблеми, които интересу
ват младите.

Младите все още не са заели 
достойно място в самоуправле
нието и разпределението в ко
муната. Това .потвърдиха и ра- 
зикванията Пред младите про
изводители занапред се поста, 
вят още по-сериозни задачи в 
провеждането на новите стопан 
ски мерки.

Ена
искат пари

га една дума, 
се въвлича около до-

и прочее.
говорят, че все още ра- 

от бюджетните възможности, а трябвасамо

«е се а 
Много 1!

В дните пред конгреса ще 
трябва да се разгърне още по- 
голяма активност и младежта 
следва достойно да се бори за 
превъзмогване на появилите се 
слабости и проблеми.

от
на работна

ръка.
Особено внимание се обърна 

на работата на селската 
деж Натъпча се. "« мла
дежи. к~ито са раб''— 
вътрешността ча страна с’--' се 
завършат в общината. Затова е 
нужно да се обърне по-гзлямо 
внимание на селските активи.

За лелегат за прел-с-ояшия 
VIII Конгрес на СМ на Сърбия 
бе избран Борис Костадинов, до

мла-

.™.-Н=~=Н™=риалите „За обществената роля 
<п организация на Съюза на мла 

съвременните условия"

!
дежта в 
както и предварителния проект 
на Статута на СЮМ. В разисква

I тжнн са още ентузиасти 
шггптгчпат хора 

Безразлично

За делегат на Осмия конгрес 
на СЮМ бе избран Слободан 
Димитров, ученик в гимназия
та. Така също бяха избрани че
тирима нови членове на Общин 
ския комитет на мястото па на
пусналите.

средства и големи

някоинията обаче не е имало който да организират и мо-съществени предложения.
Милорад Злата- сегашен председател на ОК на 

СМС Босилеград.
къде.В доклада на

председател на Общинскиянов,
комитет яа СЮМ в Димитров- Б. Н.А. М. Антон Борисов
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ОБЗОР СЛЕД ИНТЕГРАЦИЯТА

БОРБА ЗА ПАЗАРА „Услуга“ ще пусне 

рейсовеВремено или не:, всяко реше
ше на работническия съвет е 
оправдано, ако отразява същес 
•таените интереси в предпрйпти 
ето и колектива. Впрочем само 
управителните органи имат пра 
во да допълват или променят 
своите решения. В това няма ни 

. що чудно или незаконно. От 
тези мерила нитр за косъм не е 
отстъпило последното решение 
яа работническия съвет в ком
бината за гумени изделия „Ди

митровград“, с което временно 
с? слага вън от сила една събо 
та, по-рано провъзгласена за 
почивен ден. Също, преди било 
възстановено така: пет дни се 
рабЪти, а два дни се почива. 
С последното решение — събо. 
тата била провъзгласена за ра_ 
ботен ден До края на настояща 
та година. Някой ще каже, че 
все по-острите условия на сто
панисване и новите стопански 
мерки са разстроили отношени 
ятя и условията, облегчаващи 
работата на заетите в това ди
митровградско предприятие. За 
такива изводи, естествено, нямя 
място. Оше повече като се има 
предвид, че предприятието, по
среща края на годината с поло 
жителни финансови резултати. 
Но въпросното решение не гово 
.ри в полза на това. Дори и 
сведенията в деветмесечния ба
ланс, след който последваха ре 
шението за продължаване на 
трудовата седмица.

Годишният 
.план за девет месеци е изпъ
чен с 65,9 на сто, а трябвало 
е — 73! Значи, физическият
обем на производството през

!. Рървитр месеца в настоящата 
година не е изпълнен със 7,1 на 
сто.

С „връщането“ На 
работен ден значи 
знае колко да се увеличи из
пълнението на производствения

събота за 
няма кой

Нима това не е голяма' при- 
. чина колективът и органите на 
, самоуправление, да се замислят 

над съдбата на производстве- 
. ния план? Имало е и такива 

мнения. Но, да не забравим, че 
предприятието е разчитало още 
през април с този факт, ведна 
га след като спряло да лроиз- 

. вежда стоки, които пазарът не 
приемал. Сметката била реал
на и проста — защо да се про- 

, извеждат
. и да се „замразяват“

Юлската интеграция на жилищното и комуналното пред-
натрупалите се ко-приятия даде импулс: в разрешаването на 

мунални проблеми в Димитровград и комуната. От безкръвна 
и слаба организация на работата на доюлска „Услуга се мЦ- 

организирана работа от най-непосредствен интерес
ден на ден все повече има нужда отНа към 

населението, което от 
комунални услуги.

врри с предприятия от Светеща 
ревп и Нови Сад за доставка 
ка' разхладителни уреди! По-къ 
сно ще се открие и столарцки 
цех с отдел 'за строежи. Пред
приятието поема от общинска
та скупщцна съобщенията. В 
течение са и разговорите то да 
поеме и противпожарната .служ 
бт като използва цистерната, за 
поливане на главната улица в 
града. От идното лято и жите
лите на четвъртия еаж по ди
митровградските постройки ще 
имат вода. За целта „Услуга" 
ще каптира още един извор 

„Услута“ се залови с много

Много замисли за това с ка
кво трябва да се занимава „Ус
луга“ вече стават Димитровград 
ска действителност.

Жителите на Забърдието и 
Бурела ще поздравят решени
ето на „Услуга" Ст средата на 
този месец Да открие рейсови 

'линии .от Димитровград до 
Трънско ОдорЗвци по долина- 

река Ерма и от Димит- 
Мъзгош — Смилов-

стоки за складовете 
големи

. средства, които могат полезно 
да се използват за други цели. 
По този начин бил намален фи 
зическият обем на производст
вото. От друга страна планът
обхващал и ония с.токи, които 
от август е трябвало да произ 

. веждат новите машини. Маши
ните обаче оше не са стигна

та на 
ровград —

до Височко Одоровци. От 
какзо значение' ше е това за на 
селението _т тези райони, ня
ма нужда сз да се изтъква. За 
това „Услуга“ е набавила три 
автобуса с по 22 седалища, за 
които платила 15 милиона 
ри динара. .Елин рейс ще пъту
ват два пъти седмично до Дол 
на Невля, а в останалите ра
йони
новете на Социалистическия съ 
юз организират акции за да поп-

ци
' ли... Към това допринесла и 

банката, която не обезпечила 
навреме необходимите девизни 
средства. И честите прекъсва
ния на електрическия ток уве
личиха минусите в производст
вения план по всички показа
тели.

В цеха на гумарата. най-сла
бо оборудения в предприятието, 
все още слабо върви с вулкани 
зацията. Работническият съвет 
още много по-рано обсъждал 
въпроса с въвеждането на съ
бота за работен ден. Всяка 'съ
боти до края на годината — ’ е 
се произведат стоки за около 
65 милиона стари динара!

ста ■ неразрешени комунални въпро 
си, които отдавна чакат. Столар 

.ски. строителни и други услу
ги от отдавна ся насъщна по
треба за населнието от Димит 
ровградско. С откриването на 
мес-продавница на потребите
лите ше се предлага по-качест 
вена месо. Инициативата на 
„Услуга“ с добра и предприя
тието е на път да свали от дне

Дали ще се
реализира производството?.. .

план. Но има нещо друго. Ще 
■се произведат стоки, които 
пазарът в момента търси. Тък
мо това е накарало професионал ’ 
ните служби, работниците и ра 
ботническия съвет да се опре
делят за едно такова решение 
на въпроса

Борбата за пазара "никога не 
смее Да се губи от предвид. Ра 
ботниците ще бъдат наградени 
според трудов ефект, а адмияи 
стративните служещи 
процента на реализираното про 
изводство.

Значи, решението не е взето 
зарад увеличение на произвол 
ството с 65 милиона динара, но 
да се попречи на вноса на сто
ки, които димитровградското 
предприятие произвежда и за 
които има сигурен па°ао.

М. Бакич

Чле1според нуждите.

равят пътищата. Вече е издадено 
и разписание на рейсовете за 
зимата. В дзеге посоки ще тръг 
гват в 15, а ще се връщат в 5 
часа До Трънско Одоровци би
летите ще струват 600, а до Ви 
сочно Одоровци 
динара. В предприятието каз
ват, че тези цени са определе
ни зарад състоянието на пъти
щата.

прзиззодствен

ЕР’Н ред къ преси, които години 
наред измъчваха хората.

Това същевременно ще значи 
и въозръщане на доверието на 
хората в „Услуга“, защото те
зи въпроси са от жизнено зна 
чение за тях.

400 стари
според

Разговори за състоянието на 

босилеградското стопанство М. Б.Освен цеха за пътнически 
съобшения „Услуга" ще открие 
строителни, столарски и ли- 
марско-шлосерски цехове, ка
то се готви за откриването 
на лимаро-шлосерски цех, мле

чен ресторант, водят се прего-
Акумулационно 

езеро на Ерма?
По инициатива на Общинска 

та конференция на ССРН в Бо 
се състоя

шенствуване на производството. 
Директорът на предприятието 
Владимир Петров също изтък
на, че е необходимо съвместни
те стопански решения в кому
ната да се спазват от всички 
предприятия.

силеград неотдавна 
среща на стопанските .ръково
дители от комуната. Разговори
те, които се водиха на срещата, 
засегнаха главно въпросите за 
състоянието на стопанството и 
намаляващия стокооборот в ня 
кои предприятия. Срещата от
кри, че някои предприятия се 
борят с редица трудности, кои- 

~Гг> в началото ня годината не 
са били предвидени.

■ ■■шввввннввааавваянявнавЕзавааншсяввинвнавяшшвашвашншввквшаавнаанаяиавтаг
уи
5пи МАЛКА РЕПЛИКА Узнаваме, че в програмата на 

сдруженото водностопанско пре 
дприятие в Сърбия е предвиде
но да се построи акумулацио
нно езеро на река Ерма над с. 
Трънско Одоровци.

Построяването на този обект, 
за който много се говори в по-

мI и:КРЕДИТИ ЗА 
КООПЕРАЦИИТЕ

яв

СТРАХ IЧ
пИ

Директорът на кооперацията 
в Долно Тлъм.ино Кроне Стан
ков и директорът на „Слога“ 
„Любен Митов изтъкнаха, че 2
кооперацииите зарад промене- I
ните условия са загубили значи Ц
телна част от оборота на тра
верси. Също се каза, че липса
та на пътища поскъпява цени
те на артикулите, забавя тран
спорта на изкупени продукти,

Са
в а

вп
в

„Циле“Верка Илиева, работничка от предприятие„КИН СТАН“
И ЧАСТНИЦИТЕ

В
следните години в този 
в действителност ще бъде само 
една част от

край.се бои.
НейпиЯт страх е, че

В

„някои пак ще намерят нещо“ 
да я уволнят, защото е съдила и осъдила предприятието

■
И
В
в

„Кин Стан“ ш.е приключи го- 
динара

провеждането на 
програмата за строежа на водо 
централа „Гердап“.

В плана е предвидено да 
регулира р. Морава като се на
малят наносите в р. Дунав. Ме-

зарад уволпепие.
Верка Илиева е добра работничка. Но някой казал, 

че пе е Добра и преди два-три месеца, в кризата па пред
приятието, била уволнена.

Два месеца е била безработна, без заплата, без ня
каква перспектива. Два месеца е чакала решението 
на съда.

дината с пет милиона 
по-малък оборот, откзлкото ми 

заяви дирек-
5
а

2налата година 
•торът на предприятието Пенко 
Найденов.

Причината не е само в орга
низацията на предприятието, но 
повече в конкуренцията, която 
идва от частнитз кръчми и зе
ленчуковите магазинчета на зе 
меделските корпорации,

В
п сеиа всичко това се отразява вър

ху ефекта на стопанската ра
бота в кооперациите

Затруднението •идва и от все 
по-мъчното кредитиране. Усло-

с земе-

■ а
в в
■ 2 жду реките, които са най-опас

ни е и р. Ерма и притоците й.
Ако не се промени 

програмата до идната 
Ше Се мине към изготвяне 
техническа документация и и-

В работа и
да получи обезщетение в размер на загубените заплати,

вероятно са повре-

Сега съдът е решил да бъде върната на е
в в^ вията за коопериране 

делскитр производители са по- 
утежнени зарад слабото финан 
сово състояние 
ите. От друга страна изкупва
нето на селскотопанската .про
дукция, който върви все по-т.ру 
дно зарад слабото търсене, до- 
иежда ло недоразумения с ча
стните производители. Сега на
пример има значит°лно коли
чество неизкупен добитък.

г взащото уволнението нс е законно 
дени правата на трудовия човек.

Сега Верка Илиева е на работното си място, но се 
бои. че пак ще я уволнят.

нещо впкакто 
данък-оборот, 

частните

■ година,ви увеличеният 
При това положение, 
кръчми предлагат по-езтини ш 
тиета, а магазинчетата на земе 
делските кооперации са ср пре 
върнали в бирарии, макар че 
могат да продават глра само за 
домашно потребление.

По неговото мнение цялото 
босилеградско стопанство се ну 
ждае от обединяване, което би 
могло да се осъществи със съз
даването на един стопански 
комбинат.

аНя коопераци- наи
о

□ н

и
работническия 

изкаже
Топа го каза. на едно заседание на 

съвет, къдсто бе дошла, може би само за да деен проект. Водата 
би се използвала 
ство

в езерото 
за производ

на електрически ток, а 
също ще съдействува за намал_

“и

страха си. ■

От какио се бои работпичката? От закопа ли, или от 
беззаконието — от спосполниченето на хората,
„държат юздите“ п предприятието. Бои се от отмъщени
ето иа хората, чисто решепие е отменено от съда. А 
тяхното отмъщение може да е — нов акт за уволнение.

Защо се бои Верка Илиева?
Защото мпозипа работници са наказпяпи така или 

ипаче, че са се оплаквали, че са критикували здраво, но 
добронамерпо в интерес ца преуспяпаието на предприя
тието. бел оглед па един или друг ..ръководен фактор“.

Ето, Верка, зпачи, се бои да пс доживее второ увол-

□ и

::■ КОИТО
■ ьване на ерозията в този край. 

Освен това до Трънски Одо
ровци би се построил съвреме
нен път, жизнено необходим За 
населението.

п
■

и
в

И
В „ВЕСНА КОБИЛА“ 
ПОВИШЕН ОБОРОТ :и

а
и

и

..Бесна кобила“ има 40 мили
она по-голйм оборот, отколкото 
миналата година, макар цените 
да са същи. Обаче редом с по
вишената реализация ся увели 
«егги и материалните разходи. 
Кредитиране! п също е спънка, 
яашото комуналната банка тру 
"на лава средства. Според све
дения. каза диоектопът ня „Бе. 
сна кобила" Иван Стойнев, об
щината има временно определе 
ни средства за кредити над 320 
милиона динара, я на ебитиня- 
тп ся отпуснати към 180 ми
лиона Той подчерта, че конку
ренцията межлу предприятията
Ттбпо то оо в ГРЗНИЦИ-
те на позволеното.

В общинската скупщина вече 
се събират и готвят данни за 
п-чтожегеието в стопанските ор
ганизации и наскоро ше се има 
окончателен преглед за резул-

.В М. Б.
„УСЛУГА“ СТРАДА ОТ 
СЪЩАТА БОЛЕСТ

В

и
И

и
пенис?о Босилегради

Колко радостен о тогава нейният труд?
И кой трябва да го иапрапи такъв за хората? Зц да 

пе ги държи под папрежсиис мисълта, че ако са ка
зали нещо — работата им е спукана.

И „Услуга“ се бори със същи 
'те трудности 
занаятчии и частните работил
ници отнемят г'л'4'' ч"ст от ря 
ботите по услужване на насе
лението. Данъците ня частни
ците са сравнително низки и 
това им осигурява конкурентна 
способност т отношение на 
..Услуга“. Значителна помощ 
биха могли ля окажат инспек
торите при обшичата. като по- 
енергично се ангажират за ли
квидирането Ня нерегистрира
ните работилници Също и да
нъчните органи, -■'«то трябяа 
по-правилно да обложат с да
нък частниците, като се държи 
сметка за оборота и екзисти- 
рането им. Естествено, и самата 
„Услуга" тпябва да вземе мер
ки зя подобряване: на качество
то на продукцията и за усъаър

В

■-гисттиоани И

ЗАПОЧНА
ЗАЛЕСЯВАНЕТО

II

2Г
П

о Работническият съвет спомена, че някои самоупря- 
пители ис са изпълпяпали достойно задачите си. Тук бе 
зачетена и комисията за този вид трудови отнешепия, и 
колективите на трудовите единици.

Не е ли нужно тогава да се помогне и отвън — на
пример от профсъюза — но при условие наместата да 
бъде истинска помощ за засилване самоуправителнос- 
ття там където се потъпквя или е само 
раванче па еди-кои си сили от халите и 
в предприятието.

Тогава и Верка, и Янко и Марко — ще бъдат освобо- 
депи от стреха, че могат да бъдат уволнени или пока
зани „от кеф“.

Тогава и трудът ще бъде по-радостеп.
Сигурпо и трудовият ефект ще е по-голям.

М. Н. Нейков

иГ1

5: Паднаха дъждовете и босиле- 
градскитр Горани, които вече от 
дълго време ги чакат, ще запо
чнат акциите по залесяване П0 
садъчният материал се превоз
ва до местозалеспването. Уче
ниците от гимназията и основ
ното училище в Босилеград ще

2а
нг
и

2 и
■

■

2 съдрано па- 
канцеларните

и
а

■ и
■

II
■

II
а организират трудови акции.

Бригадите на младите рор а ни 
тази осен Се готвят да посрещ-

5■ и
■ .

5■
а

□ нат Дечя на Републиката с но
ви трудови пободи.

татите през деветте месеца на 
годината.

т

С. Евтимов С. Евтимов
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Читателите пи пишатБОСИЛЕГРАД

Два исторически 

паметника се разпадатОбщинската образователна 

общност пред нови задачи В центъра на село Извор се 
намира черквата „Св. Троица“ 
строена през първата полови
на на 19 столетие. Значението 
на тази черква е, че в .нея за
почнало да работи първото ки
лийно училище. Мнозина завър 
шили в това училище 
стават учители в Босилеградс-

никой не се .грижи. По време 
на дъжд и сняг водата се сти
ча в стените. Поради 
небрежност в черквата е уни
щожен султановия 
който се разрешава строенето. 
Много фрески са унищожени.

Не е ли това крайна неотго- 
ворност.

А какво става с училището? 
Неговото състояние е оше по- 
плачевно. Таваните ся паднали

такава
както и за вътрешното разпре
деление на същите в самите тру 
дови колективи. Досегашното 
административно разпределение 
на средставатп е довело до не
равноправно положение на ед
ни училища в сравнение с дру 
ги. От там и неуместните пред
ложения за изготвяне на един
ствен и общ правилник зя раз
пределение на личните доходи 
за просветата от цялата община, 
което естествено, би било връ
щане на превъзмогнатите пози 
ции от административно-бюро
кратичния период.

Оставя на новоизбраната ре
довна скупщина на общинската 
образователна общност и нейни 
те самоуправителни тела да об
съдят повдигнатите въпроси и 
потъроят съответни решения.

Скупщината прие и нов устав 
и правилник за работа. За 
председател е избран Гоне Гри
горов, преподавател в гимнази
ята „Иван Караиванов“. Беше 
избран и нов изпълнителен съ
вет от девет членове, както и 
две секции и две комисии.

Ст. СТАНКОВ

Към края на октомври в Бо
силеград беше проведено засе
дание на досегашната временна 
скупщина и първо заседание 
на новоизбраната скупщина на 
общинската образователна об
щност. С това беше завършена 
шестмесечната плодовита подго 
твмтелна работа за правилно 
организиране и насочване в бъ
дещата работа на новоизбрана
та редовна скупщина на общно
стта като най-главен и компе
тентен фактор в областта на 
учебно-възпитателното дело в 
комуната.

В отчета за работата на учре
дителната скупщина от април 
до октомври тази година, пред
седателят на същата Раде Кон
стантинов се спря и върху поло 
жителките и отрицателни про
яви в прилагането на практика 
Закона за образованието и фи
нансиране на учебно-възпита
телното дело. Просветата като 
една от най-важните обществе
ни дейности сама поема всички 
длъжности и отговорности 
своето материално, кадрово 
финансово състояние, което • е 
освобождава от бюрократично- 
административния начин на ней ч 
ното уреждане, от една страна,
■и създаване на материална ос
нова за пълно развитие на са- 
моуправителните отношения, от 
друга страна. Подготвителният 
период в оживотворяването на 
законните предписания обаче е 
бил сравнително кратък, за да 
се почувствуват в пълен сми
съл интенциите на закона. От 
друга страна, поради редица 
обективни и субективни причи
ни законните предвисания не 
са напълно и последователно 
приложени което от своя стра
на е предизвикало редица про
пуски и слабости в работата на 
временната скупщина.

Най-парливият проблем, кой_ 
то е изпъкнал в досегашната 
работа е в неизградените нор
ми и мерки за разпределение 
на финансовите средства на от
делните учебни заведения-осем- 
годишните училища и гимна
зията Това разпределение е на
правено въз основа на разпре
деленията от предишните годи
ни, така че разликите между 
отделните училища не само че 
не са се намалили, но напротив, 
значително са се увеличили. От 
там и чувствителните разлики 
в личните доходи на просветни 
те работници в различни учи
лища в общината, което не ос
тава без отрицателни послед
ствия.

Временната скупщина чрез 
своя изпълнителен съвет е ус
пяла да реши редица въпроси, 
някои от които са били и в ком 
петенция на скупщината. Той е 
бил особено много заангажиран 
около изготвянето на проекто
устава на общността, при издей 
ствуването на кредити от Репуб 
ликанската образователна общ
ност от 75 милиона стари дина
ра за довършване на училищ
ната сграда в Босилеград, раз
пределението на инвестиционни 
средства на училищата, контак 
тирането с образователните об
щности в съседните комуни и 
пр. И досегашната и новата ску 
пщина приеха отчета за досе
гашната работа на временните 
самоуправителни органи на об
щинската образователна общ„

та 92 милиона стари динара 
през 1967 година през досегаш 
ните девет месеца са реализи
рани към 48 милиона динара, 
или 52 нп сто, вместо 71 мили- 
он, или 75 на сто.

В сравнение с образователни
те общности в съседните общи
ни, босилеградската образовател 
на общност се намира в незави 
дно финансово положение. На
пример личните доходи на бо- 
силеградските просветни работ
ници са с 20 до 30 на сто по- 
малки от личните доходи на ко 
легите им от съседната Сурду- 
лишка община. От това обстоя
телство изхождат ония мнения 
за изпитване на възможността 
за създаване ня териториално 
по-широки образователни общ
ности или пък гимназията да 
се отлъчи от общинската общ
ност и присъедини към някоя 
общност на средните училища.

Беше подчертана необходимо
стта от изготвяне и иъзприема- 

да не «а обективни мерила за раз 
и пределенир на финансовите сре 

дства по отделните училища.

ферман, с

сетне

ко.
Селото има още 

Това е училището на 
Сградата на това училище е 
строена веднага след освобож
дението от турците. Тук се учи 
ли деца от Милевци, Груиици, 
Извор, Белут, Ресен, Драголев 
ци, Кобиле и др. В това учи
лище са учили и българският 
поет Емануил П. Димитров, Зи 
новий Григоров, роден от село 
Извор, известен ветеран на ра
ботническото движение. Той е 
бил член на ЦК на БКП и бли 
зък сътрудник на Станке Ди
митров. Григоров е участник 
Септемврийското

1923 година. Той бива у-

наместник. 
селото.

прозорците и вратите счупени.
Чии са тия обекти? Дали са

мо на жителите на село Из
вор? Като исторически па
метници те принадлежат на на 
шата общност.

Местната общност в село Из 
пор е направила всичко за да 
се запазят тези паметници. О- 
баче отговорните в общината 
не ги разбират, не искат да яат 

помогнат.
Васил Станчев

в
въстание СЕЛА БЕЗ 

ТЕЛЕФОНИ
през
бит през 1925 година.

Тези два исторически памет 
пика днес са в процес на раз
падане. Няма кой да ги защи
ти. Макър, че черквата е 
защита на държавата за

Другарю редактор,
На 20 септември около 19 чапод

нея електрически 
Ста-

з а ги на от. са
ток, придесетогодишният 
нимир Маринков. За това писа 
и Вашия вестник „Браство“. С 

искам да поставяИЗВОРСКИ ЕСЕННИ 

КАРТИНИ И ПРОБЛЕМИ
това писмо 
и други въпроси.

Имаше надежда Станимир Да 
остане жив. Да бъде спасен. В 
момента, когато нещастният чо 
век бе ударен от тока още по
казваше знаци на живот. ТрЯб 
ваше да се търси бърза помощ. 
Но откъде!?

За неговото спасение бяха от
ства от общинския бюджет са 
останали без резултат. Мнози
на са стигнали до извода, че 
сградата може да сР спаси са
мо чрез широка доброволна ак_ 
ция за събиране на финансови 
средства и строителен материал 
за да се доведе в нормално съ
стояние и защити от немилосър 
дния зъб на времето.

Дали такава акция ше се про 
веде не е сигурно, защото по 
тоя парлив изворски проблем 
не се е решавало един и два

Добре се изпотих докато при
стигнах в Извор. Топлото е- 
сенско слънце припекло като 
през август. Сиромашкото лято 
е измамило изворчани по гра
дините. Днес всички стопани 
прибират узрелите и напълне
ли зеленчуци. Няма никаква 
надежда, че ще може да се прове 
де планираната конференция 
на местната организация на Со 
циалистичеекия съюз. Хората и 
не знаят за това, защото се 
оказа, че писмото от общинска 
та конференция е било забраве 
но в джоба на някой „акти
вист“. Председателят на ССРН 
и отборник в селото съвсем слу 
чайно узнал за конференцията 
и сега се договаряме с него и с 
още неколцина по-дейци извор
чани какво да направим.

Изворския селски център е 
необикновено хубав и интере
сен. Старинните къщи-чардак- 
лии говорят за интересното ми
нало на селото. За това гово
ри и огромната изворска черк
ва, с която те с право се гор
деят. И великолепната някогаш 
на училищна сграда, сега оста
вена на своята съдба е един о- 
статък от някогашното време 
когато Извор и Босилеград би
ли непримирими съперници кой 
от тях ще стане център на Бо- 
силеградското краище. Това би 
ло в началото на тоя век. Исто
рията обаче била по-наклонена 
към Босилеград. И той станал 
център на община, сетне дори и 
на околия, а Извор обикновено 
крайгранично село-сега със сто 
тина къщи пръснати по маха
лите, или подредени в центъра 
•на селото.

Отбивам ср в старата учили
щна сграда. Привлече ме няка
къв глъч, който идваше отам. 
Помислих, ч» хората са се съ
брали на събрание. Имаше оба_ 
че младежко събрание Десети
на младежи и девойки, лредим 
но ученици в Босилеград, се до
говаряха за подготовките за 
тържествено чествуваче на Де
ня на Републиката. Една сери_ 
озна гимназистка разпределяш? 
роли ча пиесата .Локондирена 
тиква“. Ролите се приемаха от 
сърце от присъствуващите мла
дежи. Една — две оставят и за 
войниците от граничните части, 
без чието съдействие не се про-

ки стаи тече вода след дъжд 
или сняг. Зеят огромни дупки 
пробити от валежите. Гният по_ 
довете по помещенията. В ня
кои има и купове земя и мал- 
тер от срутените тавани- А де
белите стени на някогашното 
училище са здрави като че ли 
то е построено преди няколко 
години. От великолепната и на
пусната сграда се използува са 
Мо едно помещение 
веждан? на различни събрания 
и културно-забавни програми.

значение минути.
За да се стигне с колело до

понеДимитровград трябваше 
20 минути. Лекарите пристиг
наха Два часа след нещастието. 
Но беше вече късно.

Сега много хора се питат, да 
ли това щеше да се случи ако 
селото имаше телефон по това 
време, и ако беше обадено на 
лекарите по телефона.?!

Нима за тези два часа до ка
ня ма

за про-

то лекарите пристигнаха 
да се разболи и здрав човек! 

Ако този човек не беше пла
тил данъка си сигурно по ня- 
къкъв начин щяха да бързо да 
дойдат при него

Защото в селото не работи 
телефона. Нима не е възмож
но да се постави един дежурен- 
човек. Много селяни поставят 
този въпрос отдавна. Желюша 
няма телефонна връзка, а съ
що така и отдалеченит-

Крайно време е този въпрос 
с телефонните впъзки със села 
та да се реши. Хората разправ 
ят, че в миналото селата са 
имали телефонна връзка и през 
нощта, а не само през работ
ното време.

Никола Николов, 
ученик III а клас на 
гимназията „Йосип Броз- 
Тито“ — Димитровград

'•о.та.

Село Извор: старата черква и училището

Построена е и импровизирана 
сцена. Опитната ръка на някой 
младеж художник е начертала 
няколко символични картини из 
борбата на работническата кла
са. По стените са и портретите 
на редица живи и починали ре 
волюционаре. По пода са наре
дени прости дървени пейки, а 
•от тавана зее една голяма дуп
ка, кърпена, цоггравяна и пак 
отворена като жива рана. Ня
кой изворчанин иронично забе- 
ляза че тя служи за проветря
ване на залата им.

Събранието се проведе в при 
присъствието на тридесетина 
души Селските активисти каза 
ха, че посещението е добро с 
оглед на обстоятелството, че хо
рата не са били осведомени и 
че са се захванали с такава ра_ 
бота каквато е брането на гра
дините. Моментът беше изгоден 
за повдигане на много пробле
ми на селото, обсъждани много 
пъти и досега. Един от тях бе
ше и поправяне на покрива на греди, 
училищната сграда за коя
то също са необходими някол
ко стотини хиляди дина
ра, за най-спешната проправ- 
ка, за да се спре по-нататъшно 
то пропадане на сграда, или два 
Дп три милиона динара за пъл
на реконструкция На целия по
крив. Но в касата на местната 
общност няма толкова средства, 
а опитите Да се получат сред-

пъти. Но налице е една подоб
на акция в селото, от която ак
тивистите могат много да нау
чат. Касае се за акцията на чер 
ковния съвет за поправяне на 
прочутата изворска черква. За 
нея с гордост се говори че е по 
строена в миналия век и то на 
центъра на

Заслужават 

похвала и 

армейците
трите санджака: 

Софийския, Нишкия и 
ския.. . Но и нея вече сполетява 
съдбата на съседката и, 
щната сграда.

Неуморният

Скоп- Във вестник „Братство“ брой 
314 от 3. X 1967 година, в руб- 

„Хроника на селата“,
ност.

В разисванията по отчета съ
що бяха изнесени редица проб
леми, които спъват последова
телно да се прилагат принципи 
те за възнаграждение според 
труда. Един от тях са малките 
селски основни очилища с по 
десет-петнадесет ученика, кои
то получават средства както и 
училищата с двойно повече у- 
ченици. А на тереторията на 
общината понастоящем има де
сетина такива малки училища

Данните говорят, че занапред 
броя на такива училища ще се 
увеличава поради интензивната 
миграция на населението. Оста
ва тоя деликатен проблем все
странно да се обсъди и търси 
най-подходящо решение.

Постъпленията на финансови 
те средства от Републиканска
та образователна общност са би 
ли редовни, докато средствата 

постъпват от общинския

учили- риката
прочетох за пожара в с. Горни' 
Криводол, в който изгоря хам
бара и част от къщата на Арсо 
Илиев, от същото село.

Забелязах, че в статията е из

активист на чер
ковния съвет Славчо> Гогов 
си в джоба си два списъка. В 
единия са имената на вярващи
те които са приложили парич
ни средства от 200 до 3.000 ста
ри динара, а в другия 
сани изворчаните, които са обе
щали греди. В първия 
има и хора от освен от Извор 
още и от Босилеград и Божица. 
Във втория списък на 
място е Славчо Гогов, който да
ва за черквата четири 

И така, от 
нарастват средстава за поправ
ка на черквата, 
вание да не вярваме 
на тая акция.

А какво ще стане 
вата за поправяне на

по

несено участието на селяните 
в потушаването на пожара.

С настоящата бележка искам 
да добавя към статията следно 
то: съселяните на пострадалия 
от пожара показаха голямо са
мообладание и пожертвование, 
но заедно с тях бяха и войни
ците от граничната застава при 
Горни и Долни Криводол, кои 
то, според изявления на селя
ните, най-много са доппинесли 
ла се спаси къщата на Арсо И- 
лиев, д може би и къщите на 
съседите, му.

По този начин искам да из
тъкна примеоа «а‘войниците и 
старшините от ЮНА.

са запи-

списък

Свежда нито една програма, 
вечеринките Извор стои много 
добре. На тях се стичат не са
мо жителите от селото но идва 
публика и от съседните села и 
от Босилеград С това се гор
дее младежта от село Извор.

Изворчани могат да се похва
лят с огромното училищно зда
ние. построено ощр през 1901 го 
дина. Зданието напомня на кое 
пост. която от ден на ден 
повече от разпада. Покривът на 
сградата е рухнал на повече ме 

Низ таваните в почти всич

първо

дъбови
ден на ден

И няма осно-
в успеха

с инициати 
училищ

ната сграда-крепост ще покаже 
бъдещето. Хубав 
родната, че по-важно е да се 
умее отколкото да се знае.

все о е, казва на-
които
бюджет прииждат доста нере
довно. От планираните в бюде-

Любисав Илиев 
Димитровград, 
ул. „М. Тито“ №1.Ст. Ст.ста.
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КОМАНДИРОВКА 

БЕЗ УСПЕХ
МАЯКОВСКИв. Стойне ЯНКОВ

ЛЯВ МАРШ НОЩНИ ПЕСНИРаботех над фейлетон по слу 
чай двадесетгодишнината от 
Октомври. Като се ровех из ма 
териала, открих, че имало опи 
ти да.. . се премълчи Октом
врийската революция.

Така да се каже, нещо не се 
било случило — никаква Окто 
мврийска революция нямало в 
Р.усия.

С такова впечателние може
ше да остане човек, когато че 
те органа на австрийските со
циалдемократи „Дер кампф". 
Минали се ноември и декем
ври на. седемнайста година. 
Изчезнали са във вечността 
януари и февруари на осем- 
наеста година. Минало се о- 
коло пет месеца. Старателно 
прелиствах това издание. Тър
сих. но не намерих. Там няма
ше нито дума за Октомври в 
Русия.

И едвам през март 1918 го
дина „Дер кампф“ е публику
вал статия от известния мен- 
шевишки деятел Ото Бауер, 
знаете ли, че се е случило ед
но особено произшествие'— бо- 
лшевишка революция.

„Дер кампф“ е мълчал, за- 
щото той, както и неговите гос 
подари, са се надявали, че още 
малко, „след две седмици", 
болшевиките в Русия Ще бъдат 
свалени.

По онова време във всички 
политически вертепи се бяха 
появили гадатели и ясновидци- 
от двата пола, които срещу оп
ределено заплащане предсказва 
ха „след две седмици“ неуреди 
ци в първата съветска репуб
лика.

Мистър Фенсис, американски 
посланик в Русия, беше толко 
ва дсбър и любезен, че от шед 
рост прибави още две седмици 
и обеща провал на съветската 
власт едва след месец.

„По мое мнение — писал той 
в едно от своите донесения —•

На матросите Ти ли се плакала сред полунощ, 
та аз чсе събудих с чело оросено?
А как да ти добавя и капчица мощ?! 
Жестоко ме измъчиха въпроси. . . ,

: болка ли люта сърцето ти сви, 
та очите ми не различи никой? 
Птича ли волност ти долови, 
та сънувах щастие велико!?

Разгърнете се в марш!
Не е за словесни клаузи. 
Тихо, оратори! , /

&
Имаш
думата,
другарю маузер. 
Стигат ни вече закони 
чак от Адама до Ева.

☆ *

Александър ДЪНКОВ
Историята ще подгоним. 
Левнй!
Левнй!
Левнй!

Вместо хляб
->

;
Аз нямам сън, спокойствие човешко, 
аз нямам дом, без закрила бях, 
на гърба носех време тежко — 
и горчив живот ЖИВяХ.

Ей, синеблузи!
Грейте!
Зад океани ..
Или
у броненосците в рейда 
са смачкани острите кнли?

:■

■■

* 'П 
А-

Аз нямам мечтано детинство, 
незнаех за играчки и игра. 
и спомня ли си душата ми пламва, — 
сърцето ме задушва и сега.

...: Нека
с корона вбесена
да дига британският лев вой.

непокорна.Комуната
Левий!
Левнй!
Левий!

Детинство ми — лист отбрулен, 
дъждовна бе, мъглива есен, 
детинство мъките ми бяха - 
детинство без радост и песен.

Там зад балкани от горест 
слънчат край целинат е. 
Зад глад, 
зад море от мора 

. милионна крачка печатай!

Над него облаци висяха, 
пред мене беше сякаш сал мъгла 
и струва ми се, че с рожденство си нося 
вместо щастие

съветският режим няма да у- 
държи повече от месец“.

През ония дни английският 
драматург Съмърсет М::ам, кой 
то работел по съвместителство 
във военното ведомство, полу- 

командировка до Петер-

. 1

мъки и тегла.
>. . ■ чил

бург. Заминал не като драма-НеКа" стяга наетата банда,’ 
с челична на лава заклета — 
Русия не пей под Антанта. 
Левий!
Левий!
Левий!

5=

★тург.
В спомените си С. Моам обя

снява Така целта на своята ко
мандировка:

„През 1917 година отпътувах 
за Русия. Бях изпратен да пре 
дотвратя болшевишката револ
юция . ..“

Само толкова. Доста скром
на задача. Ще пристигне в Пе
тербург, ще застане в горда по 
за пред Зимния дворец, ще за- 
махне с фината си кожна ръ
кавица и Нева веднага ще по
тече назад.

Ако не ни лъже паметта, от 
тая командировка на Моам ни- 
Шг> не излезе.

Впрочем самият Моам заяв
ява твърде печално във връзка 
с резултатите от своята коман
дировка:

„На читателя е известно, че 
моите страдания не се увенча
ха с успех.“

Не се увенчаха с 
много други командировки от 
тоя род.

Но сънувах: ти влезе 
в болничната стая след обед. 
ръката леко ти подадох 
сбърчкана, студена като лед.

Взорът лн гасне — върлия? 
В старото ли ще се кръстим? 
Впивай
в световното гърло 
пролетарските яки пръсти!

Съкрушена от моята бледност 
от мойто подпухнало лице 
със страх седеше, аз чувствах 
пулса на твоето сърце . . .

Гръд изпъни безстрашно! 
Флагове в цялото небе вей: 
Кой там крачи надясно? 
Левий!
Левий!
Левий!

Придигнах се, лицето ти помилвах 
но погледа ои от тебе скрих, 
целунах те и в заноса упован. 
черните ти очи изпих.

успех и

У. УУ
ЯН ПОЛИШЧУК РазказЗа този ден се подготвях ця 

ла година. Понякога оставя 
дисертацията настрана и обмис 
лях тезисите на предстоящата 
беседа с жена ми. Чувал съм, 
че в подобни паметни дни наив 
ните мъже опитват с шишенце 
одеколон или кутия шоколадо
ви бонбони да си осигурят ед
на година съпружеско спокой
ствие. Аз обаче постъпих къде 
по-целоустремено.

Сутринта, едва изгряло слън 
цето, събудих Маша и казах, 
че в такъв ден не би трябвало 
дълго да се спи. Трогната от 
вниманието. Маша ми благода
ри и отиде в кухнята да вари 
кафе. Последвах я и като се 
стараех да не преча в приготвя 
нето на закуската, започнах 
подготвения разговор.

— И тъй, Маша — рекох аз 
с внушителен, тон, — днес е 
твоя рожден ден. Замисляла ли 
си се какво място заема сред 
календарните дати? Струва ми 
се, Чп ти не съзнаваш неговото 
значение в обществено-истори
чески аспект..,

— Една минутка — каза Ма 
ша, — само дя нахраня дъщер 
ята и да я изпратя на учили
ще...

Струва ми се, имам пред- 
— каза жена ми.

Тогава да преминем към 
социалния гент...

става

РОЖДЕНИЯТ ДЕН — Може би Ще отложим раз 
говора за утре? — помоли же
на ми. — Толкова съмПресметнах, че жена ми гу

би за притотилението на дъщер 
ята твърде много време, като 
отнема от нашето събеседване 

Най-после тя

Прошавай моля ти се — 
викат ме ве-

уморе-диш, ако побързам за работа. 
Увий ми сандвичите, не усп
ях да закуся...

Останах сам, разяждан От ми 
сълта, че не можах да съобщя 
на жена си редица полезни све 
дении. Нямах търпение да й 
докажа, че всяка минута в то
зи ден е окъпа, и по телефона 
й позвъних на работа.

— Скъпа — казах аз.
— Мили — каза жена ми, — 

трогната съм и се нетърпение 
чакам вечерта...

— Защо? — учудих се. — За
що да се чака вечерта? Готов 
съм да Предължа събеседване 
тг> и сега... И тъй, да се вър 
нем към античността,тя се смя 
та като люлката? Разбира се, 
жената. И коя? В дадения слу 
чай жената, която протестира, 
че не е било прието да се пра 
знувя рождения ден на жени
те. Да вземем напримео обра
за на Медея, «а която пиеса от
давна се каня да те заведа ...

на.каза женя ми, 
че. Много ти се моля. купи тор 
та за чая. Поканих на гости Ко 
стиковските

Бях обезкуражен. Откъде на
къде торте и защо са мития Ко 
стиковски? Те положително Ще 
попречат на събеседването ни... 
Позвъних им по телефона и им 
казах, че довечера няма да сме 
в къщи. Стори ми се, че се за
радваха . ..

След вечерята, приготвена от 
сръчните ръце на 
изгасиха телевизора, по който 
предаваха някакъв .неуместен 
концерт, и реших да продължа 
започнатия разговор.

— Бих искал да напомня — 
кгщах аз — за положението на 
жената п епохата на Среднове 
коаисто. Хрониките свидетелст* 
вуват, че жените не са могли 
да отбелязват своя рожден ден, 
тъй като са били под троен гнет: 
семейния социалния и религи
озния. Какво е семейният гнет?

— Утре вече няма да е твой
и на 

акту-
рождем ден — казах аз — 
шият разговор ще изгуби 
алността си.

скъпи минути, 
се появи в моя кабинет.

— Скъпи — казя тя, 
няколко Минути Ще трябва да 
вървя яа работа...

— Ако не се .отвличаш 
празни работи, мисля, че ще ус 
лея да изложа същността на 
въпроса. И тъй, да разгледаме 
твоя рожден ден от историчес 
ка гледна точка. Да вземем ка 
то начално ранния мезозойски 
период. Какво виждаме в та
зи покрита с тайни епохи? Виж 
даме изчезването на динозав
рите и насгьпвнаето на ледни 
ците... Забелязваме появяване 
то на косматите неандератлци... 
Могли ли ся те да оценят рол
ята на жената в очовечаването 
на маймуната? Не, не са мог
ли ...

Боже мой — каза 
колко си... мъдър! 

Разбрах, че

след женами.
„„ _ постигнах целта
си. Само жена, дълбоко осъзна 
ла важността на своя рожден 
ден в обществено-исторически 
аспект е способна да забележи 
мъдростта на мъжа си. Жалко 
е само, че тя не успя да чуе 
беседата до края: Стигнал бях 
едва до Възраждането, 
тя заспа.

по

жена ми,

когато

Със съзнание за изпълнен 
дълг се върнах към своята ди
сертация. Преди да си легна, 
открих в бюфета кутия шоко
ладови бонбони, изглежда по
дарени на «Сена ми от колегите 
и. Не оставих нито един бонбон 
— всичките изядох.— Коя — к*зп жена ми. — 

надявам се, няма да се разсър
От руски: Н. Станем 1
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ВИТОРИО МЕЦ

ТшгсгЪо /••жг] Паяк по 

вечерно време
I! Находчива жена

Съпруга подава на мъжа си, 
който се е задълбочил в чете
не но вестник, кафе. След пър 
вата глътка мъжът раздразе- 
но казва:

— Ти много добре знаеш, че
лия кафе без захар.

— Зная, но ми се поиска да 
чуя гласа ти.

|

— Добре — казах аз, като 
стиснах зъби. — Няма да убия 
паяка, но ...

Тъкмо се пъхнах в леглото и 
изведнъж подскочих и седнах.

— Какво ти стана? — запи
та ме жена ми, която четеше.

I

— Нп какво?
— С това чудовище, увисна

ло над главата ми, аз не мога 
да спя спокойно... Дявол да 
го йземе, само това липсваше! 
Виж го какво прави ...

— Не виждам нищо особе-

— Не можеш ли да се движиш 
малко по-внимателно? Всичкия 

завивката!въздух вкара под 
— Има един паяк на тавана В театъра

.1 казах аз Една дама се обръща към то
зи, който седи зад нея, и 
пита:

— Перото на шапката ми пре 
чи ли ви?

— Никак — 
кът зад дамата, 
зах и сега виждам много до
бре.

— Е, та? — запита жена ми. го-но. ■.
— Как „е та"? — възклик- 

гласа й. — Е да, защото се спуска 
със своята проклета нишка вър 
ху моята глава, а не върху тво 
ята!
шай, мила .. . Възможно ли е 
според тебе да бъда спокоен и 
да спя спокойно с тоя дамоклиев 
меч, увиснал върху 
ми?... Остави ме да запратя 
върху него обувката ...

Можеш да направиш, ка- 
квото си искаш ... Все същият 
твърдоглавец си ... Но ако ут
ре се случи нешо на 
защото си прогонил

«ах аз, катп имитирах 
— Ти би могла да кажеш «а 
слугинята, че така не се чисти. 
И после, страх ме с да не пад
не на главата ми ...

отговоря чове- 
— аз го отре-Слу-прошелнах аз

еОт един паяк ли те
страх?

— Не ме е страх — отвърнах 
а изпитвам отвраще

ние ... Ако можех да го цапар 
досам с тая обувка... — про
дължих аз, като посегнах и 
сграбих едната от домашните 
си обувки на пода.

— Луд ли си? — противопос
тави се'жена ми, като На свой 
ред седна и тя «а леглото и ме 
хвана за ръката. — Да не ис
каш случайна да го убиеш?

черепа

аз, Малкият Карл стои с часове- 
на брега на една река до баща 
си, който лови риба. Нито една 
рибка «е се хваща на въдица
та Вечерта той казва на май
ка си:

— Мамо, толкова ли сме бед
ни, че не можем да си купим - 
риба.

децата, 
щастието, 

има да се разправям с те-Ше
бе.. ■

— Но тогава какво да нап
равя? Не виждаш ли, че про-

къмда се спуска
докоснеш с

дължава
леглото и Да го 
нещо... Т-ой ще се уплаши и 
ще се върне назад.. Какво 
по-лесно от тава?

— Да опитаме — казах аз.

— Ти ритари?1 — запитах аз 
паяка. — Ти ритари?
Петкович

Клиент към продавачката:
— Моля, един чифт ръчааи-6 нзвембар

им.
— Не случайно уточних 

а със съвсем твърдо на- 
Защо? Лошо ли е?

Опитах. Сложих върху легло
то едно столче, качих се на не 
го и като протегнах въоръже
ната си с обувката ръка към 
паяка, леко го докоснах.

— Ти ритири?1 — запитах аз 
паяка. — Ти ритири?

— А сега защо пееш?
— Кой пее?

— Кой номер?
— 72-66-17.

аз,
мерение.

— Паяк по вечерно време — 
каза дълбокомислено жена миБолшевикът: да видим кой ще си опита късмета 

през четвъртата година... СПОРТноси щастие ..
— Ще видим дали и той е 

мнение, след като 
подсмихнах се аз,

на същото 
го цапна - 
като се прицелих в него.

— Казах ти да не го убиваш!

Още едно поражение на 
„А. Балкански“

— Ами тогава заШо е това 
тиритири, тиритири? — извика 
жена ми ядосана.

— Ура! — възкликнах аз из
веднъж. — Връща се нагоре. .. 
Дявол да го вземе!

— Зле ли се удари? — запи
та ме жена ми, докато аз, сед 
нал на пода Вследствие на един 
великолепен смъртен скок, тър

ръка-

ОТ ЗОРАТА ДО ЗОРНИЦАТА Раднхчки П — А. Балкански-Аз ня-— извика жена ми. 
мам намерение да си навлека 
някое нещастие в къщи. . .

3:1

По слънчево и приятно вре
ме в Ниш се състоя футболна 
среша между „Раднички" П и 
А. Балкански, която Димитров- 
градчани загубиха с 3:1 

Димитровградските футболис
ти имаха няколко зрели шан
сове за отбелязване на гол, но 
използваха самп една.

По този начин Димитровград 
чани претъряха тежко пораже
ние. Гол за А. Балкански 
беляза Гюров.

— Но какво нещастие може 
да си навлече човек в дома, ка 
то убие един паяк?! — възклик 
нах аз.

— По вечерно... Паяци 
вечерно време не бива да се 
убиват ..

— Щом вие, жените, не

по

ках юнашки с длана на 
та главата си. която бръмчеше.ги

убивате сутрин, трябва някой 
да се реши да ги убие в друго 

казах аз. — Няма да

ЗаНе отвърнах аз. 
щастие, ударих главата си о 
килимчето, а не о голия под, 
иначе щях да я разцепя.

— Виждаш ли, че съм пра
ва? — възкликна тържествува
ща жена ми — Казах ли ти аз, 
че паяк по вечерно време носи 
щастие?

време
се съглася нашият дом Да ста
не сигурно убежище на 
ки паяци, които живеят в окол 
ността.. .

— В края на краищата аз не 
съм суеверна, ала на някои не
ща не мога да не 
Спомняш ли си Карлета? 
уби един паяк по вечерно вре
ме и на другия ден умря ...

Посмутих се.

от-
всич-

С. М

Злополука при Бела е одавярвам...
Тя

На 25 октомври един камион 
на транспортното предприятие 
,.Бесна кобила" в Босилеград се 
превърнал в една бездна на 
пътя Бела вода — Враня. Шо
фьорът Крум Зарев е тежко 
повреден, а също и новия ка
мион.

Зарев превозил руда от „Ка- 
раманички рудник“. Причините 
за злополуката още не са съ
общени.

') На 'итилаиански: ще се о- 
ттеглиш ли?

ЧЕТЕТЕ И РАЗПРОСТРА
НЯВАЙТЕ В. ,БРАТСТВО“

— 50 светлинни години! С. Е.

ШкйЖмЗМш Някога и сегаБРАТСТВО
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