
23 АВГУСТ 1968 ГОДИНА ИЗЯВЛЕНИЕ НА 

ПРЕЗИДЕНТА ТИТО
БРОЙ 356 ГОДИНА X * ЦЕНА 20 ПАРИ

ШУРСШ) На въпроса може ли .нещо да 
каже за 
на югославските комунисти, ко 
ито се очакват, другарят Тито 
каза:

„Днес ще се проведе заседа
ние на Председателството 
ИК на ЦК на СЮК, а други- 
ден на 23 август заседание на 
Централния комитет на СЮК 

което ще изнесем нашето 
становище както по отношение 
събитията в Чехословакия, та
ка и по някои наши вътрешни 
въпроси.”

Отговаряйки на въпроса 
ли очаква в нашата страна да 
се стигне до някои манифеста 
ции и демонстрации, председа
телят Т\ито каза:

„Аз мисля, а такова е и ста
новището и на останалите дру 
гари от Председателството, 
трябва, преди всичко, да запа
зим спокойствие и мир и зато 
ва е невъзможно да позволим 
някакви демонстрации, 
могат да се превърнат в разни 
провокации. Нашата работниче 
ска класа, и народът изцяло, 
имат достатъчно други възмож 
пости да изразят своето възму 
щение против такива постъпки 
към една социалистическа стра 
на заключи председателят Ти
то.”

По молба на директора на 
„Танюг”, по повод събитията в 
Чехословакия, .президентът Ти
то даде следното изявление на 
21 август т. г.:

— Нахлуването на чужди во 
иск и в Чехословакия, без по
кана и разрешение на легал
ното правителство дълбоко ни 
загрижва. С това е нарушен и 
погазен суверенитета на една 
социалистическа страна и на
несен тежък удар на социали
стическите и прогресивните си 
ли в света. По време на пре
биваването ми в Прага и раз
говорите с чехословашките ръ
ководители с другаря 
начело, се уверих, че то е ре- 
шено да се попречи па всеки 
опит на антисоциалистичес!ите 
елементи да попречат па нор
малното развитие на демокра
цията и социалистическото раз 
витие на Чехословакия. Съвме
стният документ, който по този 
повод бе приет потвърждава 
това. С последпите действия о- 
баче съвместните решения, взе 
ти в Братислава, едностранчи
во са анулирани, а предприети 
са мероприятия, които ще и- 
мат дългосрочни и твърде от
рицателни последици за цяло
то революционно движение в 
света.

решенията на Съюза

вестиш; нар.р/\г/\ро//ата иароа юств сФр Югославия нас».

Събитията в Чехословакия на

ОКУПИРАНА 

СТРАНА
да

Дубчек

обстановка. Като президент на 
Чехословашката социалистиче
ска република се обръщам към 
вас с пълната отговорност, ко
ято поех при идването ми на 
този пост, и искам от вас да за 
пазите пълно благоразумие и 
спокойствие. Съзнаващи своя
та гражданска отговорност и в 
интерес на .нашата република 
не позволете да се стигне до 
.ненужни акции. С достойнство 
и дисциплина, която показахте 
миналите дни, изчакайте след
ващите мерки «а конституцио
нните органи на страната.” 

Резолюция на Президиума 
на Местния комитет на ЧКП 
в Прага

Радио Прага предаде резолго 
цията на Местния комитет на 
ЧКП в Прага с която той апе
лира до всички „комунистиче
ски и работнически партии от 
целия свят” следното:

„Другари, Чехословашката со 
циалистическа република днес 
е окупирана от силите на Вар
шавския договор против воля
та на правителството, Народно 
то събрание, ръководството на 
ЧКП и целия народ. Така за 
първи път в историята на ме
ждународното 
движение съюзнически 
са извършили агресия 
държава, в която ръководи ко 
мунистическа партия”.

По-нататък се казва:
Другари, протестирайте про

тив това безпримерно наруша
ване на социалистическия ин- 
тернациноализъм и искайте от 
централните комитети на кому 
нистическите партии на СССР, 
Полша, България, Унгария, и 
ГДР през временното присъ
ствие на окупационните войски 
да не се парализира дейността 
на правителството на Черних и 
на Централния комитет на ЧКП 
начело с Александър Дубчек, 
искайте незабавно изтеляне на 
окупационните сили.

Да живее пролетарският ин
тернационализъм.”

Последни вести от 
Чехословакия

че

които

Военни съединения на СССР, 
Полша, ГДР, Унгария и Бъл
гария окупираха във вторник 
през нощта и сряда сутринта 
Чехословакия.

на ЧКП до чехословашкия на
род.

В него се съобщава за навли
зането на военни съединения 
на споменатите страни в ЧССР 
и се казва, че това е станало 
без знанието на официалните 
органи на страната. „Президи
умът на ЦК .на ЧКП призова
ва всички граждани на наша
та република 
нататък — да запазят спокой
ствие и не оказват съпротива 
на въоръжените сили, защото 
отбраната на .нашите държав
ни граници е невъзможна. За 
това нашата армия, държавна
та сигурност и народната мили
ция не получиха заповед да за 
щищават страната.”

„Президиумът на ЦК на 
ЧКП счита, те тези действия 
са противни не само на основ
ните принципи на отношения
та между социалистическите 
страни, но и представляват по 
газване на основните норми на 
международното право”.

Тръгвайки от всички страни 
към територията на ЧССР те
зи съединения започнаха да 
влизат в страната към 23 часа 
във вторник и към 4,15 часът 
в сряда Радио Прага съобщи, 
че силите на Варшавския пакт 
са заели цяла Чехословакия.

В официалното съобщение на 
съветската телеграфна 
ция ТАСС се казва, че интер
венцията е станала по искане 
на „чехословашки държавни и 
партийни ръководители които 
са поискали от СССР да им о- 
каже спешна помощ, включи
телно и въоръжена помощ, за
рад угрозата яа социялистиче- 
ската система”.

Радио Прага обаче съобщи, 
че интервенцията е станала без 
знанието на президента на ре
публиката, председателя на На 
родното събрание на ЧССР, ми 
иистър-предоедателя и на ге
нералния секретар на ЦК на 
Чехословашката комунистиче
ска партия.

Президиумът на ЦК на КПЧ 
поиска незабавно да се изтег
лят войските яа Варшавския 
пакт от чехословашка терито
рия, а Президиумът на народ
ното събрание на ЧССР отпра
ви същото искане до Подпорни,
Улбрихт, Гомулка, Кадар и Жи 
вков.

След като влязоха в Прага, то. можем да направим в тази 
съветски танкове 
зданието на ЦК на ЧКП. Хи
ляди младежи пред обкръжено 
то здание искаха да се яви Дуб 
чек и настояваха за изтегля- 

съветските войски. В

ВЪЗВАНИЕ НА ЧЕХОСПО 

ВАШКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
се казва по-

аген-

На 21 август в 18,42 часа Ра- 
Прага предаде следното 

чехословашкото

ка да се формира някое дру
го правителство, избрано 
липса на свободни демократи
чески условия, като се спазват 
всички 
конституционност.

Трето, настоявайти да активи 
зирате всички членове на на-. - 
шите предприятия, трудово-ко 
оперативни земеделски стопан
ства и други органи повесме- 
стно да оказват подкрепа 
становищата на чехословашко
то правителство в контактите 
с командуванията на окупацио
нните части и с такива възва- 
ния да се обръшат към прави 
телствата яа петте страни — 
членки на Варшавския 
вор.

приДИО
възвание на 
правителство:

принципи .на нашата„Чехословакия против волята 
на своето правителство, Народ 
ното събрание ръководството 
на Комунистическата партия и 
целия народ бе окупирана од 
страна на частите на петте стра 
ни на Варшавския договор. То 
ва е пръв случай в история
та на международното комуни
стическо движение, се казва 
във възванието на правител
ството, да се извърши акт на аг 
ресия против една страна, с 
която ръководи комунистическа 
партия, извършена от страна 
на съюзническите армии яа со 
циалистически страни. Чехо
словашкото правителство се 
обръща към всички чехи, сло 
ваци и национални малцинства 
със следното възвание:

„Искаме моментално на
пускане на частите на 
страни
ския договор и пълно зачита
не на държавния суверенитет 
на Чехословакия. От правител 
ството на Съветския съюз, 
ГДР, Полша, България и Ун
гария искаме незабавно да 
издадат заповед за спиране на 
военните действия, по време на 
които се стигна да кърволроли 
тия и унищожаване на мате
риалните блага на нашите гра 
ждани. Изискваме моментално 
да се възобновят условия за 
нормална дейност на чехосло
вашките конституционни и по
литически органи, да се отме
ни интернацията на отделни 
членове на тези органи, за да 
могат те да възобновят актив
ността си и търсим незабавно 
свикване на цялото чехослова
шкото народно събрание, пред 
което ще се появи чехословаш 
кото правителство със своето 
становище за разрешаване на 
създалото се положение.

Във възванието се призоео- 
ват гражданите тези изисква
ния да подкрепят по след
ния начин:

комунистическо 
армии 

против

Изявления на ръководите
лите на

Първите изявления на висо
ки ръководители на Чехослова 
кия са сравнително кратки.
• Председателят на Народно

то събрание на ЧССР Иозеф 
Смърковски пред събраната ма 
са на Старомйейокия площад в 
Прага е казал .в отговор яа ед
но запитване следното: „Върне 
те се на работа в предприятия
та си. Това е единственото, кое

дого-

Четвърто, създавайте усло
вия за запазване на ред и от
бягвайте всички акции насоче
ни против окупационните ча
сти,
оредства необходимото онабдя- 

петте • ване на населението с продо
волствия, плин, енергия итн. и 
погрижете се за защита на фа 
бриките и други важни инста
лации и не позволявайте нови 
икономически щети, се 
във възванието на чехословаш 
кото правителство, което пре
даде Радио Прага.

обезпечете със собствени
обкръжиха обстановка”.

■ Членът на Президиума на 
Народното събрание на 
Алойз Поледняк е заявил по 
Радио Прага, че в историята на 
Чехословакия е известен само 
още един такъв ден. Това е 15 
март 1939 година когато вой
ските на хитлеристкия райх за 
еха Чехословакия.

Президенът на Чехословаш
ката република Лудвик Овобо 

'* да, чиято реч бе предадена в 
сряда сутринта по Радиб Пра
га от магнитофонна лента, е

ЧССР членки на Варшав-

нето на 
резултат на това войниците да 
доха изстрели във въздуха.

Според информациите, които 
получихме до приключване на 
вестника пражкото население 
строи барикади.

казваСлед известията 
протест на пражкото население 
и спиране на танковете с голи 
ръце последва .вестта, че в Пра 
га населението строи барикади. 
Новините от по-къспите часове 
в сряда са още по-т.ревожии. 
Именно съобщено е, че досега 
са забележени случаи на убий
ства и раняване. Казва се, че 
има 4 мъртви и 185 ранени.

Радио Прага съобщи също и 
за отвеждането в неизвестна по

за мирен

Измененията в 

конституцията 

на публично 

обсъждане

Възванието на Президиума 
на ЦК на ЧКП

заявил следното:
„В последните часове положе 

нието в нашата страна се усло 
жни. В сегашния момент 
мога да ви кажа нищо повече, 
което да разяони създалата се

Пражкото население можа да 
узнае за военната интервенция 
едвам към 3 часа сутринта, ко 
гато Радио Прага предаде Въз
ванието на Президиума яа ЦК

не
сока на високи държавни 
партийни ръководители на Че
хословакия.

От зданието на Централния 
комитет, където са били интер 
нирани при влизането на воис 
ките в Прага, са отведени в не 

посока с бронирани

и

Завчера в Димитровград се про 
веде разширено заседание 
Изпълнителния отбор на Общин 
ската конференция на ССРН на 
което присъствуваха всички из 
пълнителни тела на обществено 
политическите организации. За 
седанието обсъди началата за 
изменения на някои конституци 
онни разпоредби и тезисите за 
избирателната система.

След това разширено заседа-

Димишровград на

СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ известна 
коли някои ръководители, мщк 
ду които и Александър Дуб
чек, генералният секретар на 
Чехословашката комукистичес-кции по предварително изготве 

яа програма.
Интересът към този семинар 

е голям. В работата участвуват 
около 100 учители От малцин
ствените училища в Сурдулиш- 
ко, Бабушнишко, Босилеград- 
ско и Димитровградско и значи 
телен брой гимназиални учите
ли от Димитровград.

Семинарът ще приключи в 
неделя.

По почин на Просветно-педа
гогическия институт на СР Сър 
бия за учителите от народно
стта тук е организиран семинар 
за опресняване знанията им по 
български език.

Преподаватели на семинара са 
специалистите по български е- 
зик и литература от НР Бълга
рия — другарката Тодорка Ми
тева и другарят Чавдар Стефа
нов, които ще изнесат серия ле

ката партия.
Съобщено е също, че в неиз

вестна посока е бил закаран с 
товарни коли и председателят 
на Чехския национален 
Честимир Цисарж, който преди 
това е бил арестуван.

Световната общественост е из 
яенадана и разтревожена 
тази изключителна постъпка на 

страни от Варшавския

Първо, като ще проявят, ка
кто много пъти през изтеклия 
период, необходимото благора
зумие и като 
силите си около легално избра 
ните конституционни и поли
тически органи, на които дадо
ха своето доверие.

Второ, да не позволите на те 
риторията на нашата републи-

иие разисквания ще се водят по 
воички организации в комуна
та .които според плана трябва 
да приключат до края на септем 
ври, когато всички предложе
ния за изменения в конструкци
ята трябва да бъдат изпратени 
до Съюзната комисия.

съвет
концентрират

от

петте
договор. Д. И,Р. Ташкова



Писмо оШ Прага

УХ НА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
ТОВА ПИСМО, ИЗПРАТЕНО ОТ НАШ СЪТРУД
НИК, ПРЕБИВАВАЩ В ПРАГА, НАБРАХМЕ ПРЕ
ДИ ВОЕННАТА НАМЕСА В ЧССР, НО ВСЕ ПАК 
СМЯТАМЕ ЧЕ ЩЕ Е ОТ ИНТЕРЕС ЗА НАШИТЕ 
ЧИТАТЕЛИ, ЗАЩОТО ГОВОРИ ЗА ЕДНА АТМОС
ФЕРА ОТ ПРЕДИ ДЕСЕТИНА ДНИ.

* * * * *

22Мика Шпиляк в Осло 222у.
ме на общите страдания и мъки, ^ 
но и отпора на окупатора в Евро 2 
па. В тези трудни дни се осъщес ^ 
тви приятелството между югос- 2 
лавоюите интернисти, които сей 
намериха на далечния север —2 
и народа на тази по това време 2 
окупирана страна .Дружбата пр ^ 
ерасна в традиция. ^

Югославия и Норвегия осъщ^ 
ествиха солидна основа на взаи й 
мию сътрудничество въпреки ра й 
зайките в общественото устрой-й 
ство или специфичните възгле- 2 
дн по някои международни въп 2 
роси. ^

Югославско-‘норвежкото сътр ^ 
уднпчество на стопанското полей 
значително изостана зад това най 
политическото поле. В послед-2 
ните две три години обаче се 2 
правят сериозни усилия да се 2 
увеличи търговската размяна. 2 
Очаква се още тази година тя 2 
да достигне 9 милиона амери- ^ 
кански долара в двете посоки. ^ 
Това е голямо увеличение ако й 
ое има предвид, че тази разм- 2 
яна само преди няколко години 2 
беше едва 600 000 долара. М. Г. 2

УЛБРИХТ ПОСЕТИ ЧССР I
и държавни й

ръководители в ГДР проведоха едни ден в Карлови Вари, къде 2 
то бяха събеседници на най-висшите чехословашки ръководи- 2 
тели с първия секретар на ЦК на КГ1Ч Александър Дубчек па
тело. Това кратко посещание на Улбрихт се следеше с огромно 
внимание, защото ГДР беше една от страните, които най-же- 
стоко критикуваха развитието на събитията в Чехословакия.

На взаимно доволство, в Карлови Вари бе постигнато 
ва, което на чехословашкото ръководство е най-необходимо — 
реална оценка на положението и сътрудничество на социали
стическите страни с ЧССР. Подчертава се, че на това съвещение 
както и на предходното събрание .на представителите на шестте 
социалистически страни в Братислава ,не е споменато нищо от 
онова, което ги разединяваше в Прага и Берлин.

Председателите на правител
ствата на Югославия и Норве
гия се срещнаха в Осло и продъ 
лжиха приятелските разговори, 
които започнаха още шеталата 
година по време на пребиването 
на 'норвежкия председател Пер 
Бортен в Белград. Тази тради
ция на приятелски обмен на мне 
мия на държавници от Белград 
и Осло ще продължи и занап
ред. Това е двустранно желание 
както на сегашния домакин, та 
ка и на гостите.

Мика Шпиляк е в приятел
ско посещение в приятелска Но 
овения по покана на Бортен. С 
това той връща посещението — 
и то ще бъде, както се очаква, 
завършък на една дълга тради
ция ка градивна размяна на мне 
сшя не само по въпроси от взп 
имно сътрудничество между две 
те приятелски страни, но и по 
аастуални международни въпро 
ои па нашето съвремие.

Минаха 23 години от установя 
ването на първите връзки ме
жду носвежци и югославяни. 
Това стана поез войната па вре

Първото впечатление, когато 
тези дни човек се намери в Пра 
га е, че навсякъде из главните 
улици на града иещо се строи. 
Някои улици са преградени, ми 
иава се през импровизирани па
сажи, трамваите не вървят по 
старите линии, ма много места 
има указания и знаци за ориен 
тиране. С една дума както ка
за един пражанин, главният 
град ма Чехословакия се рено- 
вира. Това всички гости го виж 
дат и го приемат символично. 
Както градът се възобновява — 
реставриране на стари истори
чески паметници, строене на ме 
тро и др., — така днес цялата 
република живее в дух на въз
обновяване, в търсене на нови 
демократични пътища към со
циалистическото строителство. 
Навсякъде се говори за този нов 
път: на улицата, в трамвая, по 
винарните и ресторантите. Дра
матични спекткли обаче ня
ма. Мнозина от колегите ми, осо 
бано от онези страни, в които се 
писа много за „контрареволю- 
цията” в ЧССР, са учудени и 
си признават, че в техните стра 
ни нещата порядъчно са гтреуве 
личени и драматизирани.

Все пак всички чужденци тук, 
слависти и геолози от цял свят, 
туристи от западните и социали 
етическите страни, като разгле 
ждат великолепните и монумен 
талии паметници на Прага — 
неговите стари баронни площа
ди, готически оформените кате 
драли, художествено направени 
те портали, световно известните 
Храдчани, Карловият мост с 
многото статуи, модерните буле 
варди — търсят навсякъде ня
какъв знак, знак на новия дух. 
А такива знаци има. По стени
те личат лозунги: ,Да живее Ду 
бчек”, а привечер, че и през

деня, на десетина места има ма 
люи иепрекъсващи събрания на 
млади хора и студенти, които ра 
зисюват, подканват да се подпи
сват петиции, сондират обще
ственото мнение.

През дните на Титовото преби 
ваваие се явиха и лозунги, при 
ветевуващи Тито. Това, тъй да 
се каже, бяха неофициални ло 
зунпи. Големи лозунги на сръб
ски и чехеки бият ма очи из 
града — „Заедно към възхода, 
мира и социализма”. Чехослова 
шки и югославски знамена и 
знаменца, Титови портрети и 
приветствени статии във вестни 
ците, както и други материали 
за Тито и Югославия — това са 
външните знаци за пребивава
нето на нашия президент в Че
хословакия-

На югоелавянина е приятно 
да гостува в Чехословакия се
га., Чехите и словаците не скри 
ват своите симпатии към наши
те народи, към нашите хора. 
Здрависват се с югославяни, ту 
пат ги другарски по рамене и го 
варят: „Вие сте ни най-добрите 
приятели”.

Получава се впечатление, че 
днес всички чехи и словаци се 
гордеят с новия си път и се чу 
вствуват като потвърдени хора, 
които създават нещо ново. Са-

Валтер Улбрихт и други видни партийни Прага

ни заведения. Струва ми се, че 
по улиците има повече чужден
ци, отколкото домашни хора. 
Вечерите край многомостната 
Вълтава и в стария град Храд- 
доврци, които говорят за мина
лото на Чехия, се открива ве
личествена гледка към града: 
патинираните здания с остри ку 
бета, извисили се в небето, кули 
те и черквите дават типичен 
профил на града. Прага в по- 
голямата си част прилича на ог 
ромен жив музей, действува ти
хо и спокойно, на места даже 
сантиментално и мистично. И 
все пак в него пулсира една сво 
еобразна динамика, която сега 
интересува целия свят.

Марин Младенов

оно-
!

I мочувствието на хората е пови
шено, вярата им в по-добрите 
дни е възвърната.

Иначе Прага живее

2
ЧЕХОСЛОВАШКО-РУМЪНСКА ДРУЖБА 2IЧехословакия и Румъния сключиха нов договор за прия- 

сътрудничество. Това събитие послужи като още един 
повод Прага да посети държавно-партийна делегация, начело 
с председателя на Държавния съвет на Румъния и генералния 
секретар на ЦК на РКП Николае Чаушеоку.

Чаушеску бе посрещнат в Прага с дълбоки симпатии, ко
ито са подкрепени зарад положителното становище на Румъния 
към демократическия процес на възраждане на обществото в 
ЧССР. Чехословашко-румънският договор за дружбата е пър
вия от този вид документ който Румъния е възобновила с един 
от своите съюзници от Варшавския договор.

според
наши схващания, тихо и споко 
йно: в трамваите няма блъска-

телство и

ница, по улиците няма гъмжи
ло, по старите площади седят хо 
ра, четат вестници или просто се 
радват на слънцето. В гостилни 
ците е тихо и задушно. Пее се 
и се танцува само в определе-

22
22

вихме кратки изводи от тази интересна 
книга, в която на научни начала се раз
глежда суеверието, което съществува и 
днес. Нашето намерение беше да запо
знаем читателите с трагичните, 
твърде интересни събития във връзка 
със суеверието. По този начин даваме на 
шия окромен принос към борбата срещу 
останките на суеверие у много хора у 
нас.

пех защищавал ... мишките.
В Етиопската биакупия се намножи- 

ли мишки. Нападали зърнените култури, 
развъдили се по хамбарите, по избите, 
навсякъде. Гражданите им завели дело. 
Мишките били извикани в съда, но не 
дошли на първия процес. С това напра
вили голямо нарушение. Тъжителят дал 
нареждане следствието да се продължи 
веднага. Бартелеми. ди Шишане бил оп
ределен да защищава мишките. Той се
риозно се заловил с тази работа.

„На моите защитници не може да се 
прави забележка, че. не са дошли на пъ 
рвата призовка — казал Шашаяе. Те не 
са били осведомени както следва — по 
това време са били в дупките си- Моите 
клиенти са много и те квартируват в 

тт _ зА много села, така че е необходимо още
СЪД' Ш ДОШЛО„СлеД, & веднъж да им бъде съобщено.“
И раз™тали- Но тоЗ'Ч Тогава във всички черкви в биску- 

нищо не искало да каже. Започнали дг|А\ПИЯта свещениците от олтарите призва- 
го бият и то жално, жално квичало. „Об-  ̂ ^
виненото куче признало вината”, биле 
констатирано в протокола. След 
съдиите отишли да се съвещават. След 
известно време била съобщена присъда
та: кучето Жуки било осъдено на смърт.
На втория ден го обесили.

През последните векове подобни 
дебни процеси зачестиха 
Западна Европа. Такива 
това са запазени документи в историче
ските архиви — има особено в Англия 
Германия, 
ция.

НА ЗАПАДА ЦЪФТИ ИНДУСТРИЯТА 

НА „ЧЕРНАТА МАГИЯ“
но и

МИШКИТЕ НА ПОДСЪДИМАТА 
СКАМЕЙКА

НЕ ТРЯБВА да нравим 
на далечните ни прадеди, че са се стра
хували и търсили милостиня или съюз 
с боговете самодивите, дяволите и разни 
друти добри и зли духове. В стремежа 
си да проникнат в тайните на събития
та в света и около себе си, да схванат 
причините и последиците на природните 
явления, в човека се водила постоянна 
борба между действителността 
те. Вярването в неестествени сили, кои
то уж са ггрисъствували, в явленията, 
все пак, постоянно и упорито от столе
тие в столетие, се давал път на 
научни-

Дори и християнството, което веко
ве наред било най-силното вероизпове
дание в Европа, в първо време било 
кувано като вяра в „нечисти сили”, ос
танка на многобожничество. По-късно, 
масовите разплати със „самодивите и де 
мените” послужили на черквата с терор 
и демагогия да държи абсолютна власт 
над непросветените и заплашени вярва
щи, напълно да овладеят с техните умо
ве, да унищожи всичко, 
на укрепването на клерикалното влади
чество. Макар и да било подържано с 
мощната машинерия на черквата, суе 
рието и най-сетне, било поразено и би
ли открити широки пътища за развитие 
на научното, материалистическо схваща
не за живота на обкръжаващата ни сре
да. Би могло да се каже, че всичко това 
принадлежи на историята.

За съжаление не е така.

забележки Тъкмо в дните когато съветите 
мериканците се подготвят за нови под
визи в покоряването на космоса, когато 
е укротена атомната енерпия и поставе
на в служба на човека — в Западна Гер 
мания, казват, 'две самодиви нощем яз
дили някакъв пътник и го карали да 
тича като кон.

Твърде поразителна и загрижваща е 
днешната статистика в

и а-
„На 15 януари в 7 часа сутринта, ку

чето Жуки, нарушавайки съществуващи 
те закони, откраднало за половин фунта 
говеждо, което било собственост на тъ
жителя. Кучето изяло месото”.

и мечти- таканаречените 
цивили:$лра:ш страни, в които се разви
ва суеверие. Врачки, астролози, опири- 
туалисти и на стотици други шарлата
ни заработват големи пари — много по
вече от известни лекари, инженери и 
други специалисти и учени. Хороскопи
те увеличават тиражите на вестниците, а 
аптеките в надпреварата за печалби, от 
крито продават прах от сухи влечуги.

И в нашата страна

ли мишките да дойдат в съда. Предпола 
гало се, че черковните мишки ще чуят 
този зов и ще известят, за това своите 
събратя. Но това не станало и по втори 
път никоя от мишките не. дошла на съд.

Тогава Шашаие произнел в съда пла 
менна реч. Казал че на малките мишки 
не е лесно да изминат такива големи' раз 
тояния като превалят високи планини, 
преплуват дълбоки реки -да вървят по 
дъжд и сняг. Той развърнувано говорил 
за ужасите и опасностите, които дебнат 
неговите клиенти на: всеки кръстопът. 
Например котките, които узнали за съ
дебния процес заели бусия и не пуска, 
ли да мине нито една мишка.

Бартелеми ди Шашане починал в 
1541 година. От

това
научни-

съ-
в страните натъл
процеси за

суеверието днес
започва да навлиза в живота. И то не
само в изостаналите краища и между 
неграмотните хора, но намери място и 
на странците на някои вестници 
сания. Какво друго са хороскпопите — 
които поместват някои вестници — 
не най-обикновено вярване в надприрод 
ни сили, в съдбата и бъдещето, което оп 
ределят „звездите”.

Италия Холандия и Шве-

Разбира се, на оовинените животни 
е било трудно да се оправдават или да 
кажат нещо в своя защита. Все пак, из
лезли им на среща: имали са право на 
защита. Намерили им адвокат.

Адвокатът съвсем сериозно разбрал 
задачата си: говорил свое име и в име
то на клиента си, писал заявления, мол
би, жалби, — с една дума, правил всич
ко, което неразумното животно не било 
в състояние да прави.

Бартелеми Шущане известния френ
ски юрист, роден 1480 г. направил 
ра благодарение на това

и спи-
което пречело ако

книгите, които издал 
най-интересен е учебника за юристи, ко 
йто съдържа всички процесуални прави
ла срещу животните.

След повече, от 100 години във Фран 
ция излязла още една такава книга. В 
нея известния адвокат Гаспар Бали по
мества речи, които произнесъл в съда, 
защищавайки осъдени животни.

Освен девиза, че борбата срещу суе
верието е борба на човека способен да 
покори природата, да управлява със 
своя живот, известния съветски учен 
В. И. Островски излага в своята книга 
целия историат на вярванията в неесте
ствени сили. За нашите читатели подгот-

1
карие 
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МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОВОД ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

С МАЛКИ ДОХОДИ
КАКВО С ПРОФЕСИОНАЛ

НИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ?
това, хората след прекъсване 
на изборната функция да се вър 
>нат в трудовите колективи на 
работни места, 
квалификации.

Трябва сериозно да се проти
вопоставим на увеличаването на 
професионалните и дълго задър 
жаване на едни и същи хора 
«а професионални политически 
функции. Това решително ста 
«овище .записано в резолюция 
та на ЦК на СгчО за кадрова
та политика се обосновава на 
твърдението, че с развитието на 
самоуправлението се оСъщестя- 
ват резултати в намаляването 
на политическия професионали 
зъм.

Известни успехи в намаляване 
то на професионалните полити 
чески кадри преди всичко се 
вижда в намалението на число 
то на професионалците, а по- 
малко в радикалните премахва 
«ия на изворите, от които поето 
янно се създават нови професи 
онални политически кадри.

През 1950 година в ръководст 
вата на Съюза на комунистите 
са работили 11 936 професионал 
ци. Тяхното число от година в 
година се намалявало и през 
1964 година е било 1.123 а мина
лата година е имала само 1.105 
професионални политически фу 
«кцианери.

Депрофесионализацията зах
вана и останалите обществено- 
политически организации. В Со 
циалистическия съюз през 1964 
година е имало 1.109 платени фу 
икционери, а сега — само 504. 
Подобно е положението и в Съ 
юза на младежта. От 466 души 
през 1964 година тяхното число 
намаляло на 375 през 1968 го
дина.

Противно на това увеличил се 
е броя на професионалните ка
дри в Съюза на бойците и про
фсъюзите — от 286 през 1964 
година на 456 през 1968 година, 
в Съюза на бойците от 1.044 
през 1964 година на 1.504 през 
тази година в профсъюзите.

Увеличаване броя на профе
сионалните народни преставите 
ли и функционери в република 
нските и Съюзната скупщина 
и дори в съюзното управление. 
Това се явява като резултат на 
ротацията на кадрите и невъз
можност тези хора да минават 
на друда работни места. Подо
бни тенденции се явяват и в об 
щинските скупщини. Затова в 
резолюцията за кадровата по
литика, в отдела, който се от
нася до политическия професи
онализъм, се изтъква, че напу
скане на системата за разпоре
ждане на кадрите предизвиква 
несигурност и отпор да се напу 
ска работно място поради избор 
на обществена функция. Затова, 
както се изтъква, нужно е пра 
вата и длъжностите на хората в 
трудовите организации да се ре
гулират. Задача на комунистите 
в трудовите колективи и други
те обществено-политически ор
ганизации е да се застъпват за

за които имат

Думите на отборника от Петъ 
рлаш на сесията на общинска
та скупщина в Димитровград са 
повод за тази статия. Тоц

Д. Рад.
же ли да се вземе такова 
ние, което ограничава броя на 
частните заведения в града? За 
щото една стихия

вид техните доходи на работно
то им място и според тези усло
вия да се прилагат разпоредби
те. Ако личните доходи са таки 
ва, че не обезпечават екзистен- 
ция на семейството на работни
ка (тук се касае само за непос
редствени производители) тога
ва е социалистически и хума
нно да се имат напредвид тези 
■неща. Тези случаи не представ 
ляват някакъв вид на несоциа- 
лиетическо забогатяване. Напро 
тив, считаме, че на такива тря
бва да помогнат и общинската 
скупщина, ССРН и Съюза на ко 
мунистите.

Това би било второто предло
жение, което има за цел в про
веждането на Насоките да не се 
бие в празно и активността да 
не се насочи в погрешна посока.

Насоките искат борба срещу 
ония, които незаконно забогатя 
ват.

реше-

Засилена 

дейност на 

комунистите

ка на която у- 
казват Насоките трябва да се 
спре в

за:
— Занаятчиите 

Тук има възможност 
кна работа и заработка. На 
ло ни трябва ковачи и налбая- 
ти. Няма ги. Защо кооперация
та не организира, както правят 
другите ковашки и налбантски 
сервизи, да не ни изнудват мал 
кото частници в комуната и да 
си правят с цените каквото си 
искат?

са в града, 
за незако- интерес на самоупрази- 

телното общество.
се- В подтекста 

борника
на мислите на от- 

е и този въпрос.
Това За провеждане на стопанска

та и обществена реформа при 
«ас, и Насоките на СКЮ необ
ходима е идеологическа подго
товка на комунистите. Тя тряб
ва да се провежда чрез курсо
ве, съвещания, семинари, сказ
ки и индивидуална работа. Сво 
ите знания комунистите трябва 
да използват в работата в само- 
улравителните органи.

е едно предложение, ко
ето заслужава внимание, на
първо място, общинската скуп
щина и обществено-политичес
ките сили в общината. Размиш
ленията за забогатяването и ви
соките лични доходи ни навеж
дат на още една тема. Нейните 
конци пак са в ръцете на об
щинската скупщина. В Димитро 
вград има много хора, които ос
вен в редовно работно време, си 
работят и частно. Това са .диви 
те” кроячки, зидари, механици, 
електричари. Считаме за пра
вилно при оценяване на тяхно
то положение да се имат пред-

Отборникът е 
вид необходимостта 
се на село да бъдат защитени 
малкия брой частни

имал напред-
трудещите

занаятчии 
не само с ограничаването на це
ните на услугите, но и органи
зирането на занаятчийски 
ботилници по селата, 
във всяко, а то поне в районни 
те центрове. П.ри това не тряб
ва да се губи от предвид фак- 
та, че частниците се ориенти
рат към ония дейности, които 
им донасят най-големи печалби. 
Такава е и практиката в града. 
Като гъби след дъжд никнат 
заведения. Не искаме да кажем, 
че те са най-необходимото не
що на нашите трудещи се. По- 
напред може да ее каже, че те 
са източници на много 
явления, място за събиране на 
огари и млади, в които най-че
сто се формират мнения които 
са противоположни на нуждите 
на нашето развитие и 
на правилното формиране на со 
циалистическата личност. Клю
ките, интригите, полуистините и 
лъжите най-често там се фри-

Нашето оициалистическото из 
марксис-граждане е дълбоко 

ткоско и нужно е комунистите 
да опознаят нашата икономика, 
просвета, комунална и здравна 
политика, обществената система 
и политиката на село. За тая 
цел имаме материали: ежедиев 
.пия и периодичен печат, речи

ра- 
ако не

М. Бакич на нашите ръководители, мате 
риали от заседания, списания и 
пр. Комисиите при Общинската 
конференция на СЮК трябва 
да напрвят планове и изготвят 
конкретна програма за идеоло
гическо изграждане на комуни-

КОМУНАТА В САМОУПРАВИТЕЛНАТА СИСТЕМА

ОБЩИНАТА - СТРАТЕГ НА 

САМОУПРАВЛЕНИЕТО
лоши

стите.
Суха агитация чрез механиз

ма «а самоуправлението не е ну 
жна, а онова, което говорят ко 
мунистите трябва практически 
да го провеждат.

Идеологическата дейност на 
комунистите трябва да се чувс
твува и в организацията на 
ССРН, Съюза на младежта, про 
фсъюзите и останалите общест
вено-политически организации, 
защото там се създават пробле 
мите и там трябва да се разре
шават във всестранно ангажи
ране на комунмтаите.

Много чланове на комунисти
те не се чувствуват в средата 
където работят. Такива не могат 
да останат в редовете на СЮК.

Работата в младежката орга
низация също така е слаба. Там 
се поддържат хулигански мани
ери. Младежта е подложена на 
влиянието на лоши филми, бу- 
левардна литература, а без тру
дови привички.

За да може комунистите иде
ологически да действуват сред 
маст.ите, общинските комитети 
трябва по-редовно да се занима 
ват с идеологическата подготов

пречат

Във връзка със системата на 
финансирането на общините, 
членовете на Съюзната конфе
ренция на ССРНЮ предложиха 
да се утвърди минимума на ну
ждите на комуна. Това — спо- 

е неедна
ква величина, защото се касае 
за твърде различни области и 
затова се иска в по-нататъшна
та разработка на системата на 
финансирането да се взимат пре
двид не само неразвитите обла 
сти, но и ония краища, където 
структурата на населението е 
многонационална. В такива ко
муни се употребяват два или по 
вече езици и зарад това и сред 
ствата за култура и просвеще
ние и администрация са много 
по-големи отколкото в другите 
области.

Към това се придава и все 
по-отговорната работа на общи
нските органи в провеждането 
на приетите решения.

Съвсем е сигурно, че в бъде
щата работа на общинските ску 
пщини трябва много повече вни 
мание да се обърне на контро
ла и отговорността в провеж
дането на задачите. Политичес
ката отговорност изисква корек 
ции и изменения в скупщинска 
та система изобщо. Защото ако 
отговорността падне върху те
сен кръг от хора, това ще озиа 
чава етатистическо решаване, 
което в дейсвтителност спъва 
демократизацията и развитието 
на всички равнища.

зират, докарват, дограждат и из 
насят на „пазара” като сладки
ши от кафененските политикан 
тски кухни. А отборникът иска 
работилници, които да задоволя 
ват нуждите на гражданина.

Тоа има право. Димитроград 
има нужда от множество серви 
зи. Няма къде да се поправи е- 
лектричеоки уред например. Не 
ка това да са и частни хора, но 
да има такива работилници. В 
заведенията — такива услупи не 
са правят.

Когато казваме това,
•предвид политиката на общин
ската скупщина и службите й. 
Защо ни са толкова заведения? 
Дали затова, че могат добре да" 
се закриваме зад закона. Да ка 
жем че разпоредбите не се за
читат когато се касае за квали
фикациите на кафеджиите или 
хигиеничните условия в заведе-

ред някои мнения

имаме

ка на комунистите.Д. Радованопич„КОМУНАЛНИЯТ ДИНАР”
Милан Величков,ни ята. Само зарад това, че ча- 

заведения дават добри 
сме е

Твърде трудно е да се наме
ри оправдание и за факта, че 
75 на сто от дохода на общин
ските скупщини се формира без 

влияние и че 90 на сто

Малка репликастните
доходи на общината, не 
да се забрави, че с разни маши
нации, тъкмо тук се

забогатяване ТРИ ФУНКЦИИ НА ЧОВЕКстига до
като тяхното

от средствата, определени за по
требление, гражданите «е са в 
състояние да влияят, макар че 
те създават тези средства. От 
всичко това произлиза че е 
необходимо да се създаде „ко
мунален динар”, който наисти
на да служи за задоволяване на 
нуждите на трудещите се в ко-

незаконно
това се нарушават основни 

— заработките да 
на вложения

при 
те принципи дина след година и им трупа 

мс функция връз функция. 
Даже миозииа и не могат да 
бъдат обвинени, чс недоста
тъчно са запознати със стре 
млепията, в икономическия и 
обществен живот. На пякои 
дотук стигат силите, а някои 
не могат да стигнат от мно- 
гото задължения.

Впрочсс изходът от поло
жението и не е да ги обвин
яваме в бездействие, в нез
нание и в други неща. Изхо
дът е в попълването оа орга 
ните и телата на самоуправлс 
нието с нови хора, квалцфи 
цнранн и способни да дейст
вуват в дадена област на жи 
вота, млади и притежаващи 
едва ли не всички ония кач, ' 
ства, зарад конто понякога сс 
с стигало до трупане на фун 
кции пърху един човек.

Такива хора има много в 
Димитровградско. В промиш 
леността, в училищата в ча
стния сектор на земеделието 
има хора, които могат да бъ- ; 
дат достойна смяна. Те пяма 
да са „чиста проба политици”, 
обаче също щс са добри тво
рци па общинската политика, | 
зарад зпаписто си и новото | 
стремлспис „малко думи — ; 
повече работа” М. Н. Н.

В Димитровград се прика
зва че един другар (добър др 
угар, разбира се), е члеп на 
редица самоуправитслни и др 
уги оргапи ,като се започне 
от училището, п което е ди
ректор и се стигне до комиси 
ята по всроизопсданията. Не 
съм броил задълженията му, 
по сс приказва, че били три
надесет .

В последно време един по
литически работник ръково
ди общинския комитет' на 
младежта и съвета на профс 
ъюзите и още пс е намерен' 
човек да поеме едната от те 
зи организации, макар и вре 
менпо.

В разните съвети на общи 
пата, папример п съвета по 
селско стопанство, има хора, 
които зарад професията си 
не могат да проявят особен 
интерес към това което ста
ва в селското стопанство. Там 
е трябвало да има земедел
ски производители, агрономи, 
ветеринари, а нс учители.

На последното заседапис па 
общинската скупщина се пи 
дя, чс част от отборниците пе 
са пачисто със стремлепията 
в нашия икономически жи- 
вот и малко познават оаша-

та стопанска система. А сред 
отборниците има такива, ко
ито цяло десетилетие, даже и 
повече, все са отборпнци и тв 
орцп на общ1шската полити
ка във всички сфери ца жи
вота.

Когато станс дума за това, 
никой пе отрича неправилпос 
тта. Ио сто, „статусквото” не 
со мени ,иито е вдигнат катс 
горичен глас за промяна. Все 
още сс върви по стария, у тъ
пкан път и все се прилага вс 
че дефектният, отживял кри 
терий: „предан, проверен, ак 
тивен, стар политически де
ец” и пр. Не се търсят редом 
с тези качества и другите: к» 
алифицирапостта, за дадена 
област способността и инте
ресът да се допринася за ре 
шаването на наболелите ико
номически И други проблеми 
п комуната.

Значи, практиката е да се 
избират често по инерция ед 
пи и същи хора, да влизат 
в кръга на самоуправителнн- 
те оргапи малцина пови и ра 
змахът на работата да си вър 
ви все с понижен пулс.
Нс може да сс отрече преда 
постта и активпостта на хо- 
рата, които преизбираме го-

съотв етствув ат 
труд. Защото частните кръчма- 
ри и лревозници не работят са- 

да изкарат дохода си, но и 
семейства да могат доб-

мо
техните
ре да живеят. Има богат опит 

нужно да се доказва, чеи «е е
най-много незаконно забогатява 

сектор. Сочи
муната.

Организациите на Социалисти 
ефикасноне има в частния 

се пръст към кръчмарите и час 
тните превозмици.

чеокия съюз твърде 
реагираха по проблемите, кон

на кото се появиха в живота
Но все още комуната

не е на мя-От друга страна,
ако частната инициатива, о- 

й, виждаме само в 
частни заведе-

муната. 
няма 
този

сто достатъчно средства и по 
начин решаването,живяването което

откриването на 
ния и частни

върху материална 
напълно абстрактно и 

случай-

се основава 
основа, е

превозници. Лра- 
политикавилна е общинската формално. Затова не е

събранията на избирате- 
събраяията на гражда 

имат твърде

онова частноако подтиква към 
занаятчиийство. което дейегви- 

интерес на гра
но, че
лите, а и 
нитетелно да служи в 

жданите. Нима не е по-добре да
облекчение на

в комуната, 
влияние върху развитие- 

Счита се че се-
малко

се даде помощ и то на комуната.
конфузноелектричаРгй>водоинсталатери 

ковачи, налбанти, воденичари и
по-егро

състояние 
се надделее, ако

гашното
може бързо да 
между другото, общинската ску 

наистина стане място за 
стратегията на са-

др. дейности а поставят
ония работилници,ги условия в 

които са необходими, а предста пщина
създаване на 

моуправлението.навляват истински източник 
неоправдано забогатяване. Мо-
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По следите на критиката ит
ойДимитровградски актуални разговори

I

1
Гк'М^а»и9( 
,м.е т-т-в"

* КАК СЕ ПРОВЕЖДАТ НАСОКИТЕ? * СТИХИЯ 
ИЛИ БОРБА СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБИТЕ. * ИМУЩЕ
СТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ ЧАКАТ ОТЛАГАНЕ
* ВСЕ ПАК — ПРИ ВИ ЛЕТИ И . .. Обща-сЛламо с-т-рон гол<тао

р+ггодина, когато общината обяви
ла търг и къщата с плаца про
дава. на Георпи Костов от село 
Славния. По-късно той получа
ва и тапия номер 2078/56. За яс 

ще цитираме точка 6 от

ТЕМА НА ДЕНЯ Е ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАСО. 
КИТЕ НА ПРАКТИКА, НАСОКИТЕ БЯХА ЦЕН. 
ТРААНА ТЕМА И НА ПАРТИЙНОТО СЪБРАНИЕ 
НА П МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ОТ ПРОТОКОЛА 
НА ПАРТИЙНОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВИЖДА, ЧЕ 
КОНКРЕТНО СЕ СПОМЕНАВАТ НЯКОЛКО ИМЕ
НА — ГЛАВНО ЗА КУПУВАНЕ НА ЛЕКИ КОЛИ, 
ПЛАЦОВЕ ЗА СТРОЕЖ НА ЧАСТНИ КЪЩИ, НЕО
ПРАВДАНО ЗАБОГАТЯВАНЕ И ТН. В ГРАДА СЕ Е 
СТИГНАЛО ДО ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ С ОБИКНОВЕНИ 
ТЕ КЛЕВЕТИ СЕ ЗАМЪГЛЯВАТ И ПРИКРИВАТ 
ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ ЗА КОИТО 
НЯМА НИТО ДУМИЦА.

зи плац, искал позволително за 
изграждане на къща, Но непо- 
лучил отговор. На 30 декември 
1966 година Александър Басов и 
Георги Алексов подават молба 
да им се даде този плац за стро 
еж на къща. Един месец покъс 
но, на 27 декември 1966 година, 
въпросния плац бил даден на 
Александър Басов и Георги Але 
ксов.

то. Нещо подобно става и с този 
плац. Както се вижда от прило 
жения извод на градоустройстве 
ния план, въпреки това че е пр 
едвидено обществено строител
ство, част от тези парцели (400 
кв. м.) се дават на ползване за 
частно строителство. 
Общинската скупщина не прие
ма предложението на „Градня” 
(!) — Защо?

Както вече посочихме, въпро

нота
тази тапия. В пея се казва:

„6) Землището, на което е по 
строена сградата и дворното про 
странство в тази тапия остават 
общонародно имущество, а па ку 
пувача се дава на безплатно и 
трайно ползваме и че с преноса 
на право ма собственост па сгра 
дата купувачът получава право 
на използване на землището, на 
което се намира сградата както 
и дворното място.”

Подчертаваме, Георги Костов 
с тази тапия става собственик 
на къщата която е построена па 
национализирано землище с пра 
во на ползване на това землище.

Край този плац и след прода 
жбата остава част от посочени
те парцели и по-нататък като об 
ществено място край улица „Хр 
мото Ботев" срещу сградата на 
гимназията.

Нужен ли е коментар?
Опитахме се с документи да об 

ясним въпроса. Внимателният чи 
тател сега може да си направи 
изводи за въпросния плац. Все 
пак, нека ни бъде позволено да 
кажем няколко думи вместо ко 
мвнтар. Откриват се много въп 
роси, които искат отговор след 

акт на Общинската скуп-

сиото място става прицелна то 
чка на много хора в града. Ме 
жду тях и „Градня” — местно 
строително предприятие дава ггр 
едложепие на общицеката скуп 
щина да V. разреши на това мя 
сто да построи жилищна сграда 
с девет квартири — три еднос
тайни и шест двустайни. Общин 
ската скупщина разглежда ис- 

бр. 211 от 10 март

Да тръгнем от примерите.
За завеждащия митническия 

пункт на границата Васил Каме 
нов „Братство” писа в миналия 
брой.

Под удар са още трима при
тежатели на леки коли: завеж
дащият митницата Любомир На 
ков служещият от граничния от 
дел Буча Митич и учителят Еле 
нко Виданович за когото се го 
вори , че е купил колата с бъл
гарски пари. Носят се също та
ка слухове, че директорът на ко 
мбинат „Димитровград” спестя
ва пари в швейцарската банка 
и тн. Макар че е сезон на го- 
шните почивки инспекционните 
служби в Димитровград трябва 
спешно да дадат отговор на пое

тавените въпроси има ли злоупо 
треби и неоправдани забогатява 
ния или не. Най-вероятно е, че

има

този
щина. Преди всичко защо Об
щинската скупшина не се при
държа към градоустройствения 
план, за който тя е отговорна. За 
що в решението за даване на пл 
аца на А. Васов и Г. Алексов се 
замъглява същинското положе
ние и не посочва, че Георги Кос 
стов като собственик на къща-

кането под 
1966 година. Това искане намери 
хме в „Градня”, обаче в Общин 
ската скупщина не намерихме от 
говора. Но както ни казаха в 
„Градня”, Общинската скупщи 
на отхвърлила това искане като 
неоснователно, въпреки това, че 
„Градня” имала изработен плен 
и по градоустройствения план 
отговаря точно такова строител 
ство. Тъй като не получихме пъ
лен отговор, потърсихме бив. ди 
ректор на „Градня” Станул На- 
цков. Той ни каза:

„Навярно „Градня“ имаше та 
кова искане и общинската скуп 
щина през април 1966 година го 
разгледа. Присъствувах на засе
данието, и дори разисквах. Но

Георги

лицамежду споменатите 
още като Васил Каменов, които 
търсят да бъдат оправдани или 
обвинени. За съжаление от ин
спекционните служби нищо не 
можахме да узнаем защото ги 
нямаше на работните места.

Не можахме също да узнаем 
колко лица в Димитровград пла 
щат данък върху годишна за- 
работка от над 2 милиона дина
ра. А такива лица в Димптров- 

са повече на брой. По този

Това землище, което се нами
ра в центъра на града, пред са 
мото училище, няколко метра 

и площад, 
години наред е

улицаот главната та и единствено юридически има 
право да ползва плаца, а там се 
споменават лицата Богдан Пет-: 
ров и Тодор Йотов от които зе 

национализирано

„Освобождение 
привличало вниманието на мно
го хора, а особено на авторите 

градоустройственна сегашния 
план. В разискванията при съз
даването на плана са давани ра 
зличии предложения, като: да 
се построи физкултурна зала да 
се построи детски дом, да се 
построи жилищна постройка, ит 
ршце, площад с паметник и т.н. 
Какво се предвижда с градоус
тройствения план?

Сегашния план на града, ко
йто доскоро беше на публично

извле- 
предви-

млището 
още на 29 октомври 1950 година. 
И защо и до днес на Георги Ко
стов не е издадено удостоверние, 
че землището се взима за да 
може въз основа на това чрез 
редовен съд той да търси свое
то право? Отделен е въпроса, че

е
град
въпрос на споменатото събрание 
не е разисквано, но в града са 
говори, че мнозина не плащат
никакъв данък.

Хаос в имуществено-правните 

отношения след разискванието на 
Алексов, кото се застъпи да не 
се позволи на „градня” там да 
строи, скупщината прие негово 
то предложение. Ние не получи 
хме писмен отговор от Общин
ската скупщина, но след това 
•няколко пъти ме викаха да под 
пиша, че се отказвам от строе
жа и аз подписах. „Градня” и 
сега има план за тоя строеж, ко

Общинската скупщина от сегаш 
ните притежатели не е наплати
ла плаца.

Вярно е, че Александър Ва
сов и Георги Алексов като гра 
ждани на Димитровград имат 
право да искат плац за строе
не на къща.

Това никой не може да отре-

обсъждане, (вижте, 
чението из плана), 
жда в долната част обществено 
строителство на жилищни сгра
ди Р—2, прокарване на нова ули 
ца т.е. продължение на улица 
„Седми юли” а над улица „Се- 
дми юли’ се предвижда частно 
строителство. Както е известно, 
градоустройствения 
още не е приет, но до неговото 
окончателно усвояване никой не 
може произволно да внася из
менения и допълнения, 
•примери обаче говорят 
га никой не се придържа 
плана, а когато се касае до стро 
ителство на частни къщи за ня

метра земя недалеч от неговия 
дом. Но каква била неговата из
ненада, когато един ден се ус-' 
тановило че тази земя не прида 
длежи на земеделската коопера 
ция, но на Оощинската скуп- 

И съвсем естествено Рис-

Тук не можем да не споме
нем, че атмосферата за свобод
на критика и свободни разисква 
ния от Четвъртия пленум на
сам навлиза във всички пори на 
живота. Рядко сме имали слу
чай хората да ни спират на учи 
цата и да наблягат за техните 
проблеми да се пише в печата. 
В последно време тези случаи 
са все по-чести. И така Риста 
Йотов од Димитровград ни по
моли чрез пречата да изнесем 
•неговия случай, и не само него
вия, и ако можем да му разтъл 
куваме какви права той има вър 
ху бившия си имот. Като журна 
листи ние не можем да дадем

щина.
та Йотов изгубил право и върху йто план струва около един ми

лион стари динара”.
По този начин „Градня” 

получила право там да строи.
След това — през 1966 година 

— Томислав Гаков и Сретен Иг 
ов правят опит да купят този 
плац от Георги Костов, но в об-

че.това парче имот.
В случаен разговор с бившия 

председател на Общинския съд 
в Димитровград Любинко Вуч- 
кович узнахме ,че още преди 
няколко години са правени опи 
ти да се доведат в ред имущес
твените книги в общината за да 
се знае кои са действителни со
бственици. По всичко личи, че 
такъв ред още не е установен. 
Хората поставят също и въпро 
са защо от отделни собственици 
на строителни парцели са отие- 

същите и дадени на други 
хора за строеж на частни къщи 
без обезщетение. Засега можем 
да осведомим интересуващите се 
граждани, че Редакцията ще по 
моли специалисти — правници 
да дадат отговори на тези въпро 
ои. С това същевременно отго
варяме на въпроса на граждани 

които водихме разговор да 
Насоките се отнасят и од от

делните служби на Общинската 
скупщина.

план все Но да им се дава плац, с пре
димство, като се пренебрегват 
исканията на едно строително 
предприятие, да не се зачита 
градоустройствения план и гру
бо се нарушават други норми — 
тогава такова явление трябва да 
се таксува със същинското си 

привилегия.

не

Много
че засе 

към
щината им отговарят, че такава 
продажба не може да стане 
тъй като землището е национа
лизирано. На 19 декември 1966 
година Георги Костов, собстве
ник на къщата .построена на то

кои хора се правят изключения 
и груби повреди на генератлния 
план, който, между другото ка
зано, много струва на общество

пълен отговор, но с това изпълч 
•няваме и неговата молба и на 
много други граждани от Дими 
тровград да поставим тези въп
роси поне на разискване. На вр 

Риста Йотов била арон

название, като

Богдан Николов 
Димитър Йотовти

емето на 
дирана земята в местността Ра- 
садник като за площ от 9.000 кв 
адрагши метра му било предло
жено да вземе друг имот в ок(| 
лността на Димитровград. С пре 
дложените ниви то» не се съгла 
оил, защото ни най-малко не съ 
огветствуват на качеството

Най-после тога-
- >■

на те с
линеговия имот. 

вашната кооперация „Нишава”
му предложила 900 квадратни

ИСТИНАТА ЗА ЕДИН ПЛАЦ I®

У ■ ■ ; у;--та. С тази статия искаме да за
познаем читателите с истината 
около този плац.

Касае се за национализирано 
землище

Въпросният плац е формиран 
части на парцелите, 

1463

Особено негодуване през пое 
ледните месеци предизвика ре
шението на Общинската скупщи 
на в Димитровград плацът на 
улица „Христо Ботев” — 6 да 
се даде на Александър Васов и 
Георги Алекоов. Около този пл
ац и вече построената къща се 
правят различни догадки, а мно 

постъпки на различни об
щински форуми и дори на Об
щинската скупщина са подло
жени на критика от страна на 
населението в Димитровградско. 
Тъц като се касае за двама пар 
тийни и стопански ръководите- 

за техния авторитет, тръг- 
критика

от четири
регистровани под н ом ерата 
1466, 1468, и 1469. Това землище 

Тодор Иое било собственост на
Богдан Петров отселници 

29 октомври
го тов и

в България. На 
1950 землището е национализи- 

собственост нарано и станало 
тогавашния Общински народен 
отбор. По този начин това зем

на ул. Хр. Бо-лище с къщата 
тев” — 6 останало в собствено-ли,

' нахме по следите на Димитровград „Строшена чешма”: Какво говори „чаршията“?..,ст на общината до 26 юни 1953 I
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Мистериите на „Пойова РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАДиечи
МЕНИ СЕ ДАНЪК ОБОРОТА 

ЗА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИI. Експедицията тръгва на път
тът да се покрива с надценката, 
която досега не е била малка.

ПРОМЕНИ И В РЕШЕНИЕТО 
ЗА ДАНЪКА

Общинската скупщина неот
давна гласува да се внесат про 
мени в решението за данък обо 
рота за някои стоки, които се 
продават в магазини и гостилни 
ци, както и за някои видове ус
луги на населението.

Вместо досегашното облагане 
с данък оборот, което беше раз 
лично в гостилниците и в мага
зините се установява общ раз
мер на облагането за един литър 
напитки както следва :

За литър натурално вино об
лагането е 0,28 динара, за литър 
бира — 0,25 дин., за натурална 
ракия до 25 градуса — 1,00 дина 
ра, за изкуствена ракия до 25 
градуса — 0,60 дин., за натурал 
на ракия над 25 градуса — 2,20 
динара.

За извършени занаятчийски 
услуги данък оборотът се уста
новява в размер 10 на сто от це 
пата на услугата за следните ви 
дове: браварски часовникарски, 

казанджий- 
ски, електроинеталатерски, боя 
джийски .столарски, плетачни, 
и други.

Това решение на скупщината, 
което дълго време не можа да 
бъде прието, зарад предлагани
те по-високи размери на данък

На 7 т.м. преди обед твърде 
пъстра 
„ГАЗ”-а на 
Център по културата. Главната . 
личност беше русокосият сту
дент в Юридическия факултет 
в Ниш Тодор Тодоров роден в 
село Петърлаш. Тоя скромен и 
мълчалив младеж още през ок
томври 1966 година пръв откри 
новата, дотогава неизвестна, чу 
товно красива галерия на петъ- 
рлашката „Попова печ” („печ“ 
в местния говор означава пеще 
ра).

чин на членовете на 
градската комисия за открива
не на роден музей, другарите Ки 
Рил Трайков и Сретен Игов, 
тръгна малката импровизирва- 
на експедиция .да получи по-до 
стоверна представа за стойнос-

дълбока „Джамънска пропаст”, 
просторната „Тъвна 
„Щуцалото”, в коет потъва по
тока. низкоразположената туне 
лообразна „Попова печ” и реди 
ца' други пропасти и пещери в 
близост, са междусобно свърза
ни и че подземята на тоя кавер 
нозен терен крият мъчно въоб- 
разими и мистериозни шуплеви-

димитров-компания се качи в 
димитровградския дупка“.

Скупщината гласува нови раз 
поредби в решението за облага 
нията и данъците, които плащат

тта на „Попова печ” 
Шофьорт Сава

гражданите.
Според новите разпоредби ли 

ца, които не са замеделски про 
изводители, а се занимават с от 
глеждание на добитък и птици 
или с
се облагат върху дохода, 
той надминава 2.000 динара (го
дишно).

Също ще се облагат произво- 
земеделието

лсзко прехвръ 
кна Смиловското поле и докара 
„ГАЗ ’-а току пред самия вход 

на пещерното отверстие при ,,Щу 
цалото”. Тук към групата се при

ни, лавирмнти и зали.
От друга страна, дори гледано 

с неопитното око на любител-ар 
хеолог, не е трудно да се пред
положи, че в тия тъмни каменни 
помещения е обитавал човек 
още в преди сторическата епо
ха. В пещерите е имал идеален 
подслон и защита, имал е в бли 
зост и вода, а в околната леси- 
ста местност е могъл да ловува 
колкото си иска. Особено наде
ждни за разкопки са .Тъвна ду 
пка” и „Попова печ“, които гле 
дат към ширта на полето. Не е 
прекалено да се твърди, че се
риозни изследвания тук ще до
ведат до открития еднакви на 
ония в Кралина.

Да се влезне в която и да е 
пещера е подвиг, а влизането 
в „Попова печ” притежава спе
цифична драматичност. Тревога 
навяват струтените още на вхо 
да големи и малки блокове сте
ни, които и сега всеки миг мо
гат да се строполят сами от се
бе си или при по-силен шум. 
Причината за рохкавостта 
свода 
менливите 
ни фактори — влагата, слънце
то вятъра — както и жилите на 
храстите, което охотно разяж
дат варовика.

Водач на върволицата 
потъна в мрачевината с полус- 

грюбнаци. естествено беше 
Тоцко, който всяка крачка в не 

за останалите кори-

угояване на добитък ще 
ако

Тогава Тоцко с още един свой 
другар навлязъл кой знае по 
кой път в достъпния около 100 
метра коридор на „Попова печ”.
Като се покатерил по разклоне
нията в дъното на затънтен ко- 
минот лявата страна, забелязал съоръжения и торбички члено-

дружи още един запалянковец, 
адашлия на шофьора като зах 
върли на нивата и остави овеса 
да ожъне утре ден. Натоварени 
с кабели, скромни подходящи

дители, на които 
не е главен поминък, за прихо
да от отглеждане на пчели ■ ко
принени буби. лов. риболов, съ
биране. на билки и горски пло- 
доЕе ,ако приходите им от тази 
дейност надминават 2000 динара.

Горното важи и за земеделци, 
допълнителна дейност

вете на групата изчезнаха зад 
натрупаните камъни пред пещ
ерния вход. Навън остана шофь 
орчето да пуоне агрегата, според 
предварителното споразумение, 
точно в 11 часа.

Неведнаж досега (и върху ст
раниците на „Братство”) е изтък 
вана не само туристическата ат
рактивност на комплеокса петер 
лашки пещери, но и тяхното на 
учно значение. В специални спи 
сания вече са отбелязани някой 
особености на околността, на 
пример Одоровското карстово

цепнатина, която сторило му се, 
билазатулена с камъни насла
гани сякаш от човешка ръка. 
Решил да провери и след някол 
чочасов мъжки труд се уверил, 
че не се е излъгал. Промъкна
ли се се, макър с мъка, младе
жите нататак и вървели още ок 
оло 200 метра. Отведнаж се ока
зали в огромна подземна зала,

водоинсталатерски
които с
(превоз например) осъществяват 
приход от над 1.500 динара го
дишно.

Изгласувана още една разпо
редба в решението за облагания 
та и данъците на населението. 
Именно всички гостилничари, со 
бственици на товарни моторни 
коли, хлебари, електротехници,

оборота, всъщност не предвиж 
да по-значително увеличение на 

питиетата. Данък обоцените на 
ротът може даже и да не повли 
яе за увеличение на цените за- 
щото търговските организации и 
гостилниците, ако държат смет 

за потребителите, биха могли 
начин данък оборо-

димензиите на която едва се на 
лучвали. Поразителен бил фак- 

че в тоя простор някога

адвокати и столари които при 
работа употребяват електродви
гатели, са длъжни да водят от
четни книги за услугите, които 
вършат на населението-

тът,
живеели хора, защото на пеще 
рния под намерили останки от 
грънчария и различни животин

ка М. Н. Н.да намерятполе, единствено по рода си в 
средната част на Балканския по 
луостров. И останалите геомор- 
фоложки форми — множество 
въртопи, най-фантастично разя 
ден варовик и камънаци обрас
нали с дъбове, храсти и' габрак 
пещери и понори, подезмни во- 

картинио

оки кости.
Наскоро ще изтекат две годи

ни от направеното откритие, а 
за новооткритата пещера запо
чнаха да се разнасят легенди. 
Иманярите, които никога не ми 
руват, сега получиха примамлив 
обект за прекопване. За да се 
сложи край на слуховете за ски 
ито злато за да се запазят същи 
«ските ценности на пещерата от 
неотговорни посетители, по по-

ИМА ПЪСТЪРВА ВЪВ 

ВЛАСИНСКО ЕЗЕРОна
е силното влияние на про 

екзогенни атмосфер- Няколко дни преди тях Сто
ядин Митич от Сурдулица, сега 
живущ в Белград, хванал една 
пъстърва от 6.600 гр.

И не само те. И други риболов 
ци хващат по 1—2 риби дневно.

Поставя се въпрос: дали до се 
га рибите са били намаляли, или 
има нещо друго? Някои рибари- 
опециалисти твърдят, че риба
та е намаляла, но в дълбочини
те на езерето, където водата е 
по-струдена, има много риби.

Риболовците се опитват да ло 
вят в по-горните слоеве, където 
няма риба защото и водата е 
по-топла.

сеВлаоинското езеро, които 
намира на 1 200 м. надморека ви 
сочияа е привлекателен турис
тически кът. Покрай прелестна 
та околна природа — борови го 
ри, брези, пасбища с едър и дре 
оои добитък, чистия планински 

страстите риболовци мо 
плуват с моторни лодки

дени токове и пр. 
сочат, че е на лице тепечно кар 
стова област пълна с неоткрити 
тайни. Отдавна е изказано пред 
положението, че мемливата и

като
въздух, 
гат да
по езерото и да ловят пъстърва.

Тези дни са разуверени онези 
риболовци, което считаха, че в 
езерото няма риба. Опитните ри 
боловци хващат с примамки го
леми риби — пърстърва. За пое 
ледните няколко дни Миодрат 
Тричкович и Богомир Божич и 

Сурдулица хванали риби по 
3,700 гр- 2,500 гр и 4,400 гр.

вити

На сшоиансии теми известния
знаеше почти наизуст.дор

3Обнадеждващи резултати Сп. С.

В следващия брой: Ще облее 
електричество фееричните 

подземни хали?
отли Милан К. Величков

в промишлено-водителността 
стта е увеличена с 5 на сто, це
ните на едро са стабилни, но на 
дребно се увеличават.

На сесия на Съюзната скуп
щина представителите за първ 
път в последните три години и- 

възможност да чуят охра ДИМИТРОВГРАД“ ПРЕД РЕКОНСТРУКЦИЯмаха
орителна вест за хода на сто- 

производството, 
най-после, тръгна напред и и- 

знаци, че няма да

ИЗНОСЪТ НАМАЛЯВА И 
ЗАНАПРЕДпанството

}}
ма сигурни 
спре! Съществуват изгледи в на 

година да бъде над

коитоОсвен тези резултати, 
може би ще бъдат по-добри през 
втората половина на 
съществуват и не малко труд
ности. Отделно загрижва положе 

външнотърговската

стоки. Затова предпрп 
вложи 2.600 000 000 ст.

иически 
ятието ще 
динара за реконструкция.

След реконструкцията — про 
изводството ще се увеличи три 
пъти и предприятието ще 
приравни към най-рентабилни-

За да може фабриката за гу- 
изделия в Димитровград 

крак със съвреме- 
тази об-

стоящата 
планираното равнище. След ня
колкократното повтаряне на кон 
статацията за стагниране на про 
изводството, дори и до извест- 

отслабваанне на някои сто- 
дейности това нещо до- 

и охрабре-

годината, мени
да върви в 
(ННОТО производство в

кието във 
размяна. Износът в първото по

бегне с 6 на сто в ло
са предприети сериозни меласт 

рки за 
низираие на 
повод на тази значителна акция 
от създаването на предприятие
то обърнахме се към директора 
Живко Виденов, който ни запо 
зна с най-съществените мерки 
пред реконструкцията на пред-

реконструкция и модер 
предприятието. По

но селугодие
малко, докато вносът стагнира- 
ше. Проблемите по настаняване 
то на работа също са остри. Ло 
шото финансово състояние в сто 

важен проб-

пански 
йде като освежение

те в света.ние-
Увеличението на промишлено 

то производство в първото ше- 
настоящата в ерав 

същия период мина- 
възлиза на 3,8 на 

на Съюзния 
не съще- 
тенденции

Започнаха подготовките за ре
конструкцията

панството е третия
който търои неотложно рестмесечие на 

пение със
лем, 
шеиие.

оценки на 
съвет

лата година 
сто. Според оценка 
изпълнителен съвет 
ствува боязън тези 
да не продължат и през следва 
щите месеци. Дори се очаква и 

ускоряване- До този из 
вод се стигна въз основа на мер 

оживяване на произвол 
да дей

Приемайки тези
изпълнителен Започнаха подготовки за ре

конструкция ма предприятието. 
На предан план са подготовките 
за изграждане на нови обекта 
за монтаж и школуване на ка
дри. След реконструкцията се

Съюзния 
представителите са изразили 
мнение, че трябва да се пазим 
от прекаден оптимизъм. Необхо 
дим е подробен и щателен ана 

стопанския ход в настоя 
оонова на кой

гприятието.
— Модернизацията ма производ 
ството, подобрение на асортим
ента и създаване условия за по 
качествено производство са гла 
виете причини за предстоящата 
реконструкция на предприяти
ето — каза другаря Ж. Виденов.

известно лиз на
щата година, въз

получи по-ясна карти
на нашето стопанство. 

Проблемите трябва да се ре- 
— е общо заключение ■— 

системните

предвижда малко увеличение 
на работниците ,но затова пък 
подобрение на кзалификаци-

ките за
ството, които започнаха 
ствуват и пълните им резулта
ти ще последват по-късно, ю- 
ва значи, че ще трябва да се о

промишленото производ- 
бъде

то да се В лабораториятана

сетната структура. Това изисква
съвре-

шават 
синхронизирано в Германия. За 50°/о от тези ма

шини пече са подписани дого
вори, сега се работи за обезпе
чаване ка останала част.

Ако всичко с реконструкция
та на „Димитровград” върви но 
рмално димитровградското сто
панство щз получи едно пред
приятие, което що може успеш 
но да стане равноправен парт
ньор на чуждестранните сродни 
предприятия.

Какво ще се получи след ре-
вклгоачването на нови 
метгам машини в пронзводство-

конструкцмята? Дали предпри
ятието ще получи по-голям пре 
стиж на нашия и чуждестрани- 
те пазари? Това са въпроси, ко 

най-много интересуват хо-

винаги се води сме-чаква 
ство тази

мерки, като 
тка за равновесието и взаимна
та зависимост между стопански
те процеси. Частичното разреша 

отделни проблеми на 
отрасли, не е приемливо, 

към откриване на 
предизвикащи

година да 
по-голямо от пла- 
вмество планира- 

забе-
с две на сто 
«праното, т.е. 
иия ръст от 3—4 да се
лежи увеличение от 5—6 на сто.

Увеличението на производство 
е резултат преди всичко на У 
величеното търсене на

Положителни резул 
обла-

то.
Ще се увеличи и производство 

предприятието.ване на 
групи
защото води 
нови проблеми.

пата площ на 
Ще започне изграждане на но
ви помещения на площ 2—3 хи-

ито
рата от предприятието „Димит
ровград”. Според сегашните пла 
мове, които се подготвят —иРолята на 

СИС не е да бъ-
верижки реакции.
Скупщината и

пожарникари, но творци на

ляди кв. метра. В тези по
мещения ще бъдат монтирани 
тай-съвременни машини внесе
ни от Чехословакия. Източна Ге 
рмания и една част от Западна

ния пазар.
тати са забележели и в
стта на капиталовложенията, У 
величони са потребителните кр 
дити и търсенето, реалните ли1*

С ** Нс1

след реконструкцията производ 
ство на гумени обувки няма да 
се увеличи. Ще се обърне по-го 
лямо внимание на гумените тех-

дат
икономическата политика.

Б. НикБ. Л.ни доходи са увеличени
жизнените разходи, произ-сто,
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Могат ли да св предвиждат земетресенията Иг, здравни теми

ТИКОВЕператури бавно прониква по 
тесните процепи към повърхно
стта на земята, когато срещне 
подпочвените води минерализи 
раната на големи дълоочини 
вода отнооително равномерно по 
Стъпва в тях, като ш пасища е 
определена концентрация мик
роелементи. При появата на ия 
каква деформация процепите се 
разширяват, от дъл&очините за
почват да постъпват по-големи 
количества минерализирана во
да и концентрацията на микро
елементи се повишава, а до под 
почвените води е леело да се 
пробие сонда, която да взима 
проби за изследвате.

В Ташкент бе изследвано съ
държанието на интерния и ра
диоактивен газ радон в подпо
чвените води преди и след го
лемите земни трусове през 1966 
и 1967 година. Свойствата на то 
зи газ го правят особено под
ходящ за подобни изследвания. 
Той не встъпва в никакви хи
мични реакции, тоест не се „раз 
пръсква” по пътя си към повър 
хността. Радио-активността му 
е значителна, то а има къс жи
вот: периодът му на полуразпа- 
даие е около три и половина де 
нонощия. Затова неговата кон
центрация зависи пряко от ко
личеството на постъпилата от 
дълбочините вода.

В резултат на изследванията 
бе установено, че от 1957 г. съ
държанието на радон в минерал 
ната вода на Ташкент започва 
значително да се увеличава. В 
средата на 1965 година концен
трацията бе увеличена почти 
двойно. След това процесът се 
ускори още повече. През октом
ври 1965 г. настъпи стабилизи
ране, което продължи до 26 ап
рил 1966 г. — деня на голямото 
8-балово' земетресение в Таш
кент. Веднага след земетресение 
то концентрацията на радона 
рязко спадна. Именно това приз 
лече вниманието на учените към 
тази интересна зависимост.

В продължение на три месеца 
след главното земетресение не 
са провеждани измервания на 
концентрацията на радона. Това 
обстоятелство не позволява да

се правят изводи за зависимо
стта между концентрацията ма 
радона и повторните силни тру 
сове. Но в края на 1966 г. бяха 
организирани по-прецизни изме 
рвания които доведоха до мио 
го интересни резултати. В ре
дица случаи преди силните тру 
сове (4—7 бала) също бе наблю
давано значително увеличаваме 
на концентрацията на радона. 
Например в нощта срещу 
март 1967 година съдържанието 
ма радон се удвои, като се за
държа на това високо ниво в 
продължение на цяла седмица, 
а на 23 март в Ташкент етапа 
ново силно земетресение!

Прогноза ли е това? На този 
въпрос съветските учени отго
варят засега предпазливо — „мо 
же би". Но във всеки случай то 
ва е една крачка към времето, 
когато прогнозирането на земе
тресенията ще стане дсйствител 
иост.

Изследванията продължават. 
Освен сеизмичните вълни и под 
почвените води изучават се и 
други явления, които може би 
имат някаква връзка със земе
тресението: ентеизивното светене 
на приземния слой на атмосфе
рата по време на трусовете; е- 
лектричният товар на върха на 
специалната антена, чиято осно 
ва бе поставена в отвор на сон
да с дълбочина 500 метра; син
кавите припламвания по сухи
те стени на къщите; напомня
щият кълбовид на мълния ос
лепителен блясък, който се по
яви в епицентъра на земетресе
нието 1 — 2 секунди преди под
земния трус; внезапното светва
ме на уличните луминесцентни 
лампи ....

На въпроса, поставен в загла 
вието „Могат ли да се предви
ждат земетресенията?” — учени 
те все още отговарят: „Не, не мо 
гат ...”

Но това не е пълният отговор. 
Към него трябва да се прибави: 
„Обаче сигурно в най-скоро вре 
ме това ще стане възможно.”

От какво се предизвикват зе
метресенията? Съществуват ли 
признаци, по които можем да 
предвидим скорошната поява на 
това природно бедствие? Защо в 
някои райони на земята земните 
трусове са чести гости, а на дру 
т места са почти непознати?

С всички тези въпроси се за
нимава специална наука, нарече 
на сеизмология. Тази наука съ
ществува отдавна и има твърде 
големи успехи. Почти по цялата 
повърхност на нашата планета 
е разпростряна мрежа от сеиз
мични станции. Особено гъста е 
тази мрежа в районите където 
опасността от земетресения е 
най-голяма. И най-слабият 
мен трус се записва, вълните по 
явяващи се при неговото разпро 
страняване, се изучават. Благо
дарение на упоритите изследва
ния на сеизмолозите вече е съз 
дадена почти пълна теория на 
земетресенията.

И все пак основната задача 
сеизмологията все още не е ре- 
шена. Не е създаден сигурен 
чин за предвиждането на земе-

В ежедневието често могат да се срещнат хора, които из-1 
вършват неволно> многократно и стереотипно (по един и същ 
начин) едно и също движение.

Тези движения се наричат тикове и появяването им г(,е 
човека. Развието им в повечето случаизависи от волята на 

трудно се поддава на волеви корекции.
15 Тиковете могат да обхванат различни части на човешкото 

тяло (ръце, лице, шия и пр.) по-отделно, в комбинации или само 
— например очните, иа носа, устата и др. По-отделии мускули 

ради това външната (видимата) проява на тиковете е много раз- 
нообразва. Някои хора имат неволево обръщане на главата. То 
се повтаря ритмично стотици пъти през деня, не им дава спо
койствие, пречи на работата им, намалява тяхната трудоспособ
ност. При други се засяга рамото, при трети се изразява в

веждите, издуване на ноздрите, кимане, примигване, 
смукане, плгоене, шушноне. и пр. 1У1нозина имат тикове

зе-
пов-

дигане на
дъвкане,
в дихателната дейност — неволно въздишат, покашлят или шум 

У някои страдащи тиковете се изразяват впо поемат въздуха.
„щракане” на пръстите, кихане, прозявки, движе-пасилствеио

я наподобяващи „оправяне” на дрехите, почесване, повтаря
не, стоят в пряка връзка с темата на разговора. Някои форми иа 
заекването по своята същност са тикове.

иа
11И

на

тресенията, за изготвянето 
краткосрочни и

на
явяват тикове под формата на зву-При отделни болни се

наподобяват лай, мучене, ръмжене, мъркане. При дру 
насилствено се потваря последната дума на казоното

дългосрочни 
прогнози за опаонпте трусове.

Върху този въпрос работят хи 
ляд-п специалисти в много стра
ни. Особено интересни са резул
татите, получени от учените в 
Института по сеизмология

ци, които 
ги случаи 
изречение и пр.

Понякога тиковете се проявяват като накуцване, „танцо-
при

Академията на науките на Уз
бекската ССР.

Известно е, че земетресенията 
се предизвикват от рязко пре
местване на пластовете в недра
та на земната кора или дори в 
по-дълбоки хоризонти на земя
та. Това преместване от

ви стъпки”, присядане или приклякане.
непознати хора, при смущение, кактоВ присъствието на 

и при силни душевни изживявания тиковете се усилват.
Причините за възникване на тикове са м.чогобройяи. Във

нервната система. Най-тежки 
които се появяват в резултат на

всички случаи обаче е увредена
и трудно лечими са тиковете, 
мозъчно възпаление — енцефалит или менингит или след дру-| 
го инфекциозно заболяване, протичащо с висока температура.( 
При други болести се развиват много по-рядко, например тикове (

мигането добива насил-1

своя
страна е породено от натрупа
лите се напрежения в кората, 
които в крайна сметка разру
шават твърдата среда.

Поради някакви причини, свъ 
рзани по всяка вероятност със 
сложните физико-хемичнп про
цеси във вътрешните части на 
земята, земната кора 
да се деформира. Ако този про
цес протича достатъчно бързо, 
отделни участъци на 
(най-често там където вече съ
ществуват цепнатини) се късат 
и рязко се преместват. При то
ва възникват тласъци, 
на повърхността се проявяват 
като земетресение. Деформира
нето протича не изведнъж, 
продължава известно време, сти 
гайки критичната стойност мал
ко преди началото на земетре
сението. А това означава, че тря 
бва само да се проследи нара
стването иа деформацията 
участъка от земната кора, 
да се предскаже земетресението. 
Как може да се осъществи то
ва?

след конюнктивит, когато
остава дълго след излекуването на самия ко- 

някои тикове има значение и вро-

настъпват
ствен характер и 
нюнктивит. За появата на
дената слабост на нервната система.

Особено внимание трябва да се обръща на силните и вне-
плач). Те могат да се избягват и 

част от тиковете да се предотврати.
нелра-

започва
запни емоции (уплаха, вълнение, 
по този начин значителна 
Това е особено важно за родители, които възпитават

кората
(По материали на съветския 

печат)
вилно децата си със заплахи и пр.

тиковете може да изиграе подГоляма роля за появата на
Много деца цъкат, мигат, вдигат вежди и пр. по съ-

околните. ЗатоваНа Запад прираст на 

населението намалява
които

ражанието.
щия тиков начин, както са виждали това у 
тиковете най-често се появяват във възрастта между

във всяка друга възраст.
7 и 5 го-а

дини, въпреки че се срещат и
възможности за ле-Съвременната наука предлага много

на тиковете. От решаващо значение е укрепването на 
възпитание. Повечето от тико-

■ ■ ■ куването
нервната система и правилното

могат напълно да се излекуват.
МЛЯКОТО В ДРЕВНОСТТА

Млякото е било употребя
вано още в най-дълбока дре 
вност. При разкопки в населе 
ни места на наши предци, 
които са живели преди пет 
хиляди години ,са намерени 
ни с употребатана мляко — 
различни предмети, свърза- 
гърнета, чаши, глинени съдо
ве за доене.
ГЪБИ — ВОДНИ ПРЕЧИСТ - 
ВАТЕЛИ

Морските гъби, пропускан 
км водата през своето тяло, я 
пречистват. Например мал
ката „суберитос домункула” 
пропуока през себе си и про
чиства 240 л вода в час. т. е. 
40 000 пъти повече от обема 
на собственото си тяло. Чис
тата на морската вода до гол 
яма степен се дължи на фил 
трациомната способност на 
гъбите.

От 1964 година насам раж
даемостта във Франция не
прекъснато намалява 
процента. Намаляване на ра 
ждаемостта се наблюдава и в 
други западни страни. От 1963 
до 1966 г. общият прираст на 
населението в Италия е спа
днал с 0,5 процента, във Ве- 
ликообритания — с 3 процеп 
та, в Западна Германия — с 
4 процента в Белгия — със
7 процента, в Холандия — с
8 процента. Особено много е 
спаднал прирастът на населе 
нието в Северна Америка: в 
САЩ — с 15 процента, в Ка
нада — с 21 процента.
...А В ИНДИЯ ШЕМЕТНО 
НАРАСТВА

Населението на Индия се
га възлиза на 520 милиона 
души.Това е почти два пъти 
повече от населението на Аф 
рика или колкото всички жи 
тели на американския конти
нент. Ако населението на Ин 
дия продължава да се уве
личава със същия темп. в 
края на настоящото столетие 
то ще достигне един милиард 
При това положение, както 
пишат някои индийски вест
ници. Индия няма друг из
ход, освен бързо намаляване 
на раждаемостта с 50 цроцен 
та. В противен случай стра
ната би почувствувала остър 
недостиг от продоволствия.
ПОЛЗАТА ОТ РЪЖЕНИЯ 
ХЛЯБ

на („Здраве”)за вете
с 3,5

От турнето по малък футболНа помощ идват сеизмичните 
вълни. Когато трябва да 
блюдава „подготовката” 
метресението в някакъв малък 
район, от едната му страна се 
инсталира чувствителна апара
тура, отбелязваща земните тру
сове а от противоположната се 
извършват взривове. Породени 
те от взрива сеизмични вълни 
преминават през областта на бъ 
дещото земетресение. Ако по пъ 
тя на вълните нищо не се про
меня, при всеки взрив ще се 
получават еднакви сеизмограми. 
Ако обаче някъде в огнйщето на 
бъдещото земетресение проти
чат процеси на деформация, се
измичните вълни ще изменят 

скоростта си на разпростране
ние. ^Сеизмограмите също ще се- 
променят. Значи, трябва да се 
очаква земетресение!

Това е просто за разказване,, 
но в действителност е много- 
трудно, защото сеизмограмите се 
разчитат извънредно мъчно. В 
централната сеизмичка станция 
„Ташкент” в Узбекистан е създа 
дена апаратура, с чиято помощ в 
лабораторни условия се възбу
ждат миниатюрни сеизмични 
вълни в малки модели на земна, 
та кора. Тези сеизмични вълни 
могат да се наблюдават на све
тещ екран, а едновременно с 
това да се получават и сеизмо
грами от тях. По този начин се- 
откриват перспективи за по-до
брото разчитане на сложните се 
мзмограми и в крайна сметка — 
за точното прогнозиране на земе 
тресенията.

Съществуват и други пътища 
към същата цел. Порите на зем 
ната кора са запълнени с мине
рална вода която под действие
то на високите налягания и тем

се на- 
на зе-

„Аутсайдер“ и „ИГП“ от Димит 
ровград след това „Кале от Го 
индол и „Партизан” от Желю- 
ша. Турнирът се състоя от 6 15
август като състезанията проте 
коха в 
на г.рупите 
„Пчела“ и „Ветерани” се срещ
наха за да бъдат излъчени фи
налисти. Във финалната среща 
играха „Пчела” от Димитров
град и „Кале“ от Гоиндол. „Пче 
ла” победи с 3:1 и спечели купа 
та на турнира.

Родният клуб на студентите 
и тази година организира тур
нир в малюк футбол. За разли
ка от миналата година, това ту
рне беше изключително хубаво. 
Това се дължи на организатора.

Състезанията бяха организи
рани в спомен на покойния фут 
болист Александър Пейчев ка
то замисълът е състезанията да 
станат традиционни като се про 
веждат всяка година.

В турнира участвуваха 
отбора и то: „Пчела”, „Скака
лец”, „Кърнишор“, „Ветерани“,

две грутш Първенците 
„Кале”, „Аутсайдер“,

осем

Свободан Манов

Божа Бърдар заминава на нова 

длъжност
Слез 13 години, прекарани в 

Димитровград като командир на 
граничните части на този сек
тор Божа Бърдар отива на но
ва длъжност.

Тринадесет години прекарани 
в едно място, не са достатъчни 
само, за да кажат хората в Ди
митровградско „Отива ои един 
добър човек”. Бърдар от първи 
те дни в Димитровград спечели 
доверието и любовта на населе
нието. А това е най-важно за 
-вот посвети като пазител на гра 
един човек който почти целия 
ои живот посвети като пазител 
на границата. Той постигна най 
-важното си в своята работа — 
съедини граничарните и населе 
нието. И затова името на Божа 
Бърдар сега се произнася с ну 
жното внимание от страна на

неговите граничари и население 
ето от Димитровградско. 
Бърдар. Не по-малко тежко под 
нася тая раздяла и тоа и него
вото семейство.

— От Димитровградско нося 
най-хубави спомени. Такива хо
ра едва ли съм срещал някъде. 
Тук намерих най-добър прием 
и разбирателство. Чувствувам 
се като че тук съм роден. Имам 
повече приятели тук отколкото 
в своя роден край.
Често пъти населнието ни пома 
гаше. Не зная сега коп случай 
да изтъкна. Дали някои приме
ри на сътрудничество във Ви
сок, при Градини или П-етачин- 
ци. С такова население не е тру 
дно да се пази границата, — ка 
за Божа Бърдар като чрез „Бра 
тство” поздравява всички поз-

Норвежкият кардиолог 
проф. П. Овен е установил, 
че хората, които консумират 
ръжен хляб, страдат по-мал
ко от сърдечни заболявалия, 
защото ръжта съдържа необ 
ходимите за сърдечната дей-

Божо Бърдар

Тези дни срещнахме много хо 
ра, които с тъга събощаваха ве 
нати и приятели при заминава
нето ои от Димитровград, 
стта за заминаването

пост мастни киселини, в това 
число и линоленовата кисе
лина, които ги няма в белия 
хляб.

на Божа

Б. Николов
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НАУКА И ПРИРОДА

ИЗ НАШИЯ АЛБУМЛЕВАКЪТ НЕ Е ГРЕШНИК
200.000 леваци в света • Кои славни хора са били леваци?

Огромна банкетна зала в един 
от най-известните лондонски хо 
тели. Масите са богато

започнали да я смятат за „по- 
важна”. Цивилизацията 
вече задълбочила тази разлика. 
Барксли обвинява апостол - Ма- 
тей, че е затвърдил 
щия вече предразсъдък към ле 
ваците, като в описанието си за 
страшния съд определил място
то на праведните от дясната, а 
мястото на грешниците — от ля 
вата страна на бога. Много по- 
късно, през XIX век, когато бу
ржоазните партии заели десни-

веио, че нервните връзки меж
ду тялото и мозъка са кръстоса 
ни: лявата половина на мозъка 
управлява движенията на дяс
ната полозина на тялото и обра 
тно. Повреждането на едното 
мозъчно полукълбо предизвик
ва парализа на крайниците от 
противоположната страна.

Известно е също за същсству

още поотрупа
ни с ястия и напитки. Всичко е, 
както обикновено. Впечатление 
прави само необичайното подре
ждане на приборите за 
Ножовоте, лъжиците, 
салатите са от лявата 
Някакъв протест ли е това? Не, 
банкет на „Дружество на 
ците”. Писателят Майкъл Барк
сли председател на дружество
то, вдига тост: „Настана време 
да се борим за 
Много дълго търпяхме дискри
минация”.

Наскоро в Лондон излезе кни
гата на Барксли „Леворъка 
га — увод в тъжната история на 
левака”. В нея той доказа, че 
разделянето на хората на „нор 
мални“ и леваци е започнало 
през бронзовата епоха. Преди 
това, в каменната епоха поло
вината от хората са били лева
ци. Това съвсем категорично до 
казват археолозите въз основа

съществува
ядене.

чашите,
страна.

лева- ването на център яа говора в 
мозъка. Той се намира в ляво
то полукълбо, в непосредствена 

те места в парламента а левите . близост с центъра за управле- 
оставили на революционерите, яие на дясната ръка. При пое
те само продължили евангели- реда на моаък,а в тази област 
стката традиция. „нормалните” хора губят едно

временно възможността да го- 
ворият и да движат дясната си 
ръка. При леваците нещата сто 

употребява в сми- ят иначе. У 68°/о от тях центъ- 
съл на „несръчен“ „неугледен“.
Б Средните векове са рисували 
дяволите като леваци. В Нем-

своите права.

В много европейски езици ду
мата десен има значение и на 
„прав”, „точен“, „честит“ а ду
мата ляв се

кни

рът на говора се намира в ляво 
то полукълбо, у 18%) — в среда 
та, а у 13%) — и от двете стра
ни. Възможно е всички леваци 
да се раждат с център на говра 
в дясното полукълбо, понеже 
тук се намира центърът за дви 
жение на лявата ръка. По-късно 
в процеса на възпитанието, мо
же да се развие отляво нов цен 
тър, но у някои остава и продъл 
жава да бъде активен и този от 
дясната страна.

окия предметен лексикон лева
ците са поставени в групата „Те 
лесни деформации” наред със 
заешката устна и пр.

Въпреки тази страшна дис
криминация — с гордост продъл 
жава авторът 
са оставили имената ои в ис
тория. Някои от тях са се издиг 
нали именно благодарение на 
сръчността на лявата си ръка. 
Ако искате имана, ето: Леонар- 
до да Винчи, Бенджамен Фран- 
клин, в наши дни Чарли Чап- 
лин, Ким Новак ... Много спор
тисти, като тенисистите Дробни 
и Лейвър, боксьорът Густав 
Шолц световният шампион по 
крикет Гари Соберс.

на намерените оръдия за произ 
водство от онова време.

В бронзовата епоха броят на 
леваците намалява на една чет 
върт. Някои учени обясняват 
това явление така: В непрекъс
натите борби помежду си хора
та специализирали функциите 
на двете ръце. Лявата имала за

много леваци

ПОТОМЦИТЕ НА ЮЛИ ЦЕЗАР

Лекарите и педагозите съвет
ват да не упрекваме и да не пре 
възпитаваме децата леваци. Най 
добре е да ги обучаваме да упо 
требяват пълноценно и двете си 
ръце. Въпреки това в много ст
рани и до днес учителите прину 
ждават децата да пишат само с 
дясната ръка, дори и тогава, ко
гато е очевидно, че това струва 
на детето огромни усилия.

задача да предпазва сърцето, а 
оръжието. Археоложки издирвания 

в Погановски манастир
дясната размахвала 
Така тя станала по-активна и

м^АААЛЛА/

ТРАНСПОРТНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

„ВЕСНА КОБИЛА” 
БОСИЛЕГРАД

МНЕНИЕТО НА МЕДИЦИНА
ТА

Днес в света има около 200 000 
леваци. Но някои изследовате
ли твърдят, че всяко трето де
те се ражда левак. По-късно те 
изменят своята природа под вли 
яние на околната среда. Същи
те учени се стремят да докажат, ците”. Но техният идеолог 
че до края на първата си годи-л Барксли бърза да ни успокои: 
на детето не прави разлика ме „Нямам намерение да подстрек- 
жду лявата и дясната си ръка.
То започва да употребява пове-

саКакто виждаме, леваците 
малцинство и те трябва още дъл 
го и упорито да се борят, за да 
бъдат „еманципирани”. Затова е 
и основано .Дружество на лева

И тази година са отпуснати 
пари за консервиране и проу
чване миналото на Погановс- 
кия манастир. На 16 т.м. запо
чнаха археоложки издирвания 
на манастира, които по обема си 
надминават всички предишни.

Под ръководството на група 
специалисти-археолози от Бел
град и Ниш, повече от 10 работ 
кика започнаха разкопки по дъ 
лжината на външната южна ст 
рана на манастирската черква. 
Същевремено грижливо е изне
сен инвентарът и са приготвени 
за сериозни разкопки вътреш
ните помещения на храма. Оча

кват се интересни находки в 
пода на олтара и предверието.

Няколко работника продължа 
ват изграждането и укрепване
то на защитната стена, 
опасана черквата следейки лъка 
на Ерма. Предназначението на 
този насип е да предпазва ма
настира от наводнения.

Учените очакват да се доберат 
до важни открития, които ще 
далат ценни сведения за разя
сняване историческото и култу 
рното минало в тази част 
Полуострова.

обявява
КОНКУРС

коятовакантни— За следните 
работни места:

1. Двама автомеханици 1 
— Условия: Квалифицира

ни или висококвалифицира
ни автомеханици с повече от 
една година трудов опит и 
отбита военна повиност.

— Приемането на молбите 
необходимите документи ще 

става до 30 август т. г. вк-( 
лючителво. ' |

М.

вам леваците да завладеят све
та, въпреки че мина много вре
ме, откакто нито един от нас не 
се е опитал да направи това. По 
следният диктатор-левак е бил 
Юлий Цезар”.

че дясната, защото родителите 
му поставят храната и играчки 
те почти винаги в нея.

Между леваци и десняци съ
ществуват и физиологически ра 
зличия. Много отдавна е устано

на

Сп, С.(Сп „Здраве” — НРВ)

— Кой ви разреши да ходите из бло 
ка. Забранено е. Май че и вчера по туй 
време бяхте тука.

От бездната като пещерен дух из
плува един дебелак във ватенка с месест 
нос и очила модел хиляда деветстотин и 
Балканската война.

Момчето прошепна:
— Излез и ме чакай до сладкарница

та, докато се оправя. Не се бой — това е 
пазачът, наш човек, само че не ме поз-

Сшефан ЧирианлиевРазказ— А това е холът? Къде ще поста- 
телевизора?

Момичето изтича в дъното на студе
ния хол. Златистите коси се развълнува- 

й очи. Кожената шап-

вим

ВЛАДЕТЕ ЛЯТ НА ЕТАЖИТЕха пред светлите 
чица стоеше като закотвена.

_ Тук ще го поставим. А там — до
тебе _ ще бъде диванът. Двоен, с пру
жини. да потъваме в него. Много обичам 
да потъвам в меки дивани. И ще гледаме 
танцови ревюта по Интервизията. Отда- 

иначе е вредно за очите.

— Искам да постоим още малко. Ху
баво е на този етаж. Ние с моята колеж
ка от щанда живеем в един сутерен, на
ли си ме изпращал, знаеш го — вижда
ме слънцето само по обяд.

Момчето мълчеше. Напъхало ръце в 
джобовете то мълчеше и гледаше неиз- 
мазаиия таван на просторния хол. После 
каза:

— Свикнал съм. Имаше едно момче 
в бригадата, Стефчо се казваше, не мо
жа да свикне. Каза: „Да ви се не види 
голямата пара. Не съм си взел живота 
под наем!” — и си отиде.

— Ами как се виждат хората отго-

на.
На момичето му се приплака. То по

гледна с тъжни очи много продължител
но, въздъхна и заскърца с белите ботуш 
ки по бетоновия под.

— Бай Стратия, аз съм от мазаче
ската — обади се момчето весело. — Ис 
каш ли цигара? Не са влажни.

— Виждам, виждам кой си. Ами до
кога ще ги мъкнеш тия по недовърше
ните етажи. Сигурно си в общежитие и 
там не може. Ама и тука не може. Ще 
ви завари някой от собствениците и пос
ле иди се оправяй. Аз ще опера пешки-

лече, защото 
Четох го в едно списание.

_ Стои там! — извика момчето. —
никога не съмНе се мърдай. Знаеш ли

толкова хубава. Искам да те ре?те виждал 
целуна.

Момичето се надигна кокетно на бе-
вестииците.— Не си ли чела във 

Там винаги ги оприличават на мравки. 
Пък от по-ниско — на буболечки.

— И аз ли ти изглеждам на мравка?лиге ботушки" и замря.
Колко време може да трае една це

лувка? Никой не може да определи. За
щото тогава всички часовници на света 
спират. Спира и дъхът на планетата. 
Бият лудешката само две сърца. За да 
не спре насред път целувката.

— Стига — опомни се първо моми
чето. — Стана ми студено.

Момчето се съблече мигновено и я 
наметна с модното ои сако, с дълъг 
шлиц. Цяла лястовича опашка. Ръкави 
те бяха дълги и висяха като прекърше-

— Утре ще мажем тук, тъй каза бри 
гадирът. Външна мазилка вече не става, 
студено е и ще се напука.

— Блазе ти! — въздъхна момичето. 
То съблече сакото и го тикна в ръцете 
на момчето. Погледна миниатюрното си 
часовниче и се разбърза:

— Тръгвай, защото няма да намерим 
билети за вечерното. Пък не ми се при
бира рано.

Двамата се втурнаха надолу по стъл 
бището. Надбягваха се. Разбира се, из
превари момчето. Та то се качваше и сли 
заше по двадесет пъти на ден по това 
стълбище. Вятърът не можа да ги заети 
гне и се върна. Мирисът на вар попива
ше в запъхтените .ноздри. Момчето спря 
на една площадка и кихна.

Момичето каза весело:
— Наздраве!
— Ей, кой е там? — изръмжа един 

глас отдолу. Там е много тъмно. Като 
бездна. .

Момчето и момичето отново зачат- 
каха по стълбигцните клавиши.

— Ти .няма да изглеждаш на мравка, 
а на пеперуда с червени крилца защо
то си с червено манто. )

Момчето преметна дългата си 
през чупливото рамо на златнокосата.

— Сигурно няма да ме познаеш там, 
долу, като си толкова нависоко.

— Тебе ще позная, ако ще да рабо
тим на стотния етаж.

— Лъжеш, ти нямаш очи на орел — 
дръпна ое момичето и дългата ръка пад
на на перваза. — Изобщо много започна 
да лъжеш. И стана важен, откакто започ 

да работиш все нависоко. На кино ме

ръка

ра.
Момчето ови юмруци. Те сякаш се 

напълниха с хиляди иглички. Тъмнина
та се разпръсна пред гневните му очи и 
той видя едно небръсиато отпуснато ли
це с дебели устни и очи, напълно погъл

ни криле.
Момчето отиде до прозореца. Те са 

още без стъкла и .затова студеният вятър 
свободно из просторния хол, а 

му омръзне, излива през открехна- 
балконска врата, обилно ухаеща на

танцува 
като

нагги от диоптрите на очилата.
Момчето изтича навън. Нищо не чув 

ствуваше под краката ои. Сякаш лете
ше. Тъй се чувствуваше и когато съну
ваше, че лети. А напоследък спеше ле
ко и спокойно и много често сънуваше, 
че лети.
' Зад себе си чу глас. Хрипкав и сту-

натата
прясно разрязана дървесина-

Момичето се наведе през прозореца
водиш от дъжд" на вятър, а на сладкар- 

— веднъж в месеца. Ако съм тиница
омръзнала — казвай. Не съм от санти-и придържаше миниатюрното си калпа-
мегнталните.

Момчето я притисна силно.
—' Туй ли било. Ей сега Ще взема 

билети за вечерното кино, а оттам ще те 
заведа на ресторант с музика и певица. 
Имам пари. Хайде, тръгвай да не закъс
неем.

че.
— У, колко е високо!
— Това е нищо. Ние сме правили 

външна мазилка и на дванадесетия е- 
таж.. А този е само шестият.

— Не те ли е страх? Може да ти се 
завие свят.

ден, като въздуха, който му стягаше гър 
лото:

— Ей, нали щеше да ми даваш цига
ра? Хм. Избяга. Тарикат!
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I
На Стоичко Аризанов от 

Божица неведнъж падала 
рата а меда. Най-напред 
дъскорезницата на коопераци 
ята и а нея работил като ра. 
ботник в кооперацията, за да 
не плаща дакък. Злите езици 
говорят, че на кооперацията 
дава колкото си иска. . . (Дру. 
гото задържа за себе си).
Това му било малко и сега 

сц купил и дарак, който при 
същите условия иска да даде 
на кооперацията.

Директорът на кооперация- 
Аризанов квартируват 

под един покрив. Това е до
статъчно, за да може да се 
каже ,че и те са в коопера-

ШшстНо
В петърлашката
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По словото на закона и пре 
избирането, органите на само 
управлението в Долно Тълми. 
но обявили конкурс за дирек 
тор. Конкурсната комисия пре 
дложила за директор Влади
мир Петров, дипл. икономист 
и предишния директор Кроне 
Станков ,с осмогодишно учи
лище и курс за управник. Ко. 
оперативният съвет избрал 
Станков, а на икономиста не 
останало нищо друго освен в 
съда да търси ,,принципиал- 
на" правда.

Докато съдът каже думата 
си ни остава да констатираме, 
че има и такива ,които първо 
погазят Насоките, а след това 
се бият а гърди, че с цялото 
си битие са — за тях . . .

Още нещо, другарю, Пет

ров. Такива случаи има мно
го.

Така е другарю Петров, 
щом някой е коронясан, щом 
е ,,бог Саваот", както казваш, 
трудно е да му се свали ко
роната от главата.

Божко Таков, бивш дирек
тор на земеделската коопера
ция в Звонци не искал да се 
примири с това, че останал 
без директорско кресло. Само 
управителите избрали агро
нома. Таков искал общинска
та скупщина в Бабушница да 
анулира конкурса.

И, представете си, общинс
ката скупщина се осмелила да 
отхвърли искането на директо 
ра на кооперацията, като не
реален, и по този начин сва
лила короната гт главата му...

Карикатура: М. Аидреевич

та и

ция. . .
ЗА СПЕКУЛАТА

Отборникът е Димитровгра 
общинска скупщина,дската 

Делчо Димитров, казал:
— Правят се спекули през

границата, но всичко не се ра 
зкрива. Не залавят например 
хора с високи доходи, които 
купуват вълна в нашите ма- 

(както и др. стоки), а 
- продават в други страни. Ви 

очите си такива хора
Божички ВЪЗЛИ газини

дях с 
как купуватМагазинерът в Божица Па

вел Станчев причинил с не- 
отговорната си работа щети 
на кооперацията, които тря~ 
бвало да навакса. Кооператив 
ният съвет го освободил с мо
тивировка, ,,сега да му се про 
сти, а друг път да не прави

такива работи". . . 
курсиви

Павле, внимавай, съветът и 
..друг път" да не те накаже 
по-тежко! Тогава може да ти 
наложи: ,,Не прави такива ра 
боти по трети и четвърти 
път!. . .

големи количес- 
На големите ситва вълна. . 

доходи — те още получават
и големи пари от спекула.

Не си спомня обаче за ръч
ните помпи за пръскане, кои
то без обмитване ,,минават" 
границата. . .

М. Б.егшафи
ШОФЬОР
Голяма скорост, какво да крия 

И ето, нещастен шия 
тук вече всяка опасност спира — 
понеже св. Петър гарира . ..

ХУМОР
— Доволен ли сте от новия 

апартамент? Как се чувствувате 
там?

— Отлично! Дори не сме се 
скарали нито веднъж с жената?

— Наистина?
— Никой от двамата ни няма 

толкова кураж да тръшне вра
тата зад гърба си.

ПИЯНИЦАТА
Аз исках да влезна във всички кръчми 
А те са безброй . . .
От една в друга, от друга... в стота —
И на края — какво? Загубих си живота . . .

Киро: А сега ела с мене да те сложа в музея ...
— Да, аз бях член на коми сията за откриване на музей ...

&ЖУРНАЛИСТ
Аз изнасях винаги хубаво всичко, 
и хубаво продаваше вестниците Личко. 
Но веднаж само нещо критикувах — 
и ето докъде блажен допътувах ...

Лекарят:
— Как можа сам да си уха

пеш челото?
Лудият:
— Качих се на стол. . -•

Много пълна жена влиза в па 
рфюмериен магазин:

Искам крем за разкрасява-Конкурсна комисия при СУП — Босилеград (
обявява 1

КОНКУРС ]
За приемане на 10 стажанти — милиционери в Босилеград1

и Долно Тлъмино. 1
Освен общите условия от основния закон за трудовите от-, 

ношения, член 31. на основния закон за вътрешните работи и 
член 25. на Закона за вътрешните работи, кандидатите трябва 
да изпълняват и следните специални условия:

■ да са югославски поданици,
В да имат средно образование,
В да са отбили военна повиност и да не са надминали 25-

не.
— Проверете в склада, госпо

жо, ние не продаваме в големи 
количества.

Между младоженци:
— Много си намусен. Сигурно 

мислиш за нещо неприятно?
— Ти си единствената ми ми-» 

съл, мила!

Съпружески диалози 
Тя: Защо разговаряш на сън. 
Той: Защото това е единстве

ната възможност, която ми да
ваш.

годишна възраст.
Лични доходи — според правилника за разпределение на 

личните доходи в СУП.
Жилище не е обезпечено.
Заявления обгербвани с 0,50 динара с другите документи 

се подават в СУП — Босилеград.

-»1
Съпругата:
— Проото не мога да разбера, 

мили, защо не ти харесва супа
та от леща. В понеделник ти 

във вторник ти хареса, блъс
КРУША ПОД КРУША

хареса, 
вчера ти хареса, а днескаНепълни документи няма да се взимат под внимание. 

Конкурсът е валиден 15 дни след публикуването
— Какво да ти купя тат ковото в чужбина?
— Едно кресло като твое то ... му. каш чинията си. ..
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