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ЩщгстЕд СРЕЩА
ТИТО—ЧАУШЕСКУ

мир Попович и посланикът на 
Социалистическа 
Югославия в Румъния Якша Пе 
трич.

От румънска страна в разго
ворите участвуваха член на Из 
пълнителния комитет «а постоя 
нния Президиум на ЦК на Ру
мънската комунистическа пар
тия и подпреседателя на Дър
жавния съвет на Социалистиче 
ока република Румъния Емил 
Боднарош, помощник — минис
търа на въшните работи на Со
циалистическа република Ру
мъния Василе Шандру и посла
никът на Социалистическа ре
публика Румъния в Югославия 
Аурел Малнашан.

На срещата бе направен об
мен на мнения по въпроси от 
взаимен интерес и по някои ак- 
туални международни проблеми, 
които интересуват двете страни.

В събота, на 24 август, във Въ 
ршац се състоя среща между 
президента на Социалистическа 
федеративна република Югосла 
вия и председател на Съюза на 
югославските комунисти Йосип 
Броз Тито и председателя 
Държавния съвет на Социалис
тическа република Румъния и 
генерален секретар на Румънска 
та комунистическа партия Ни- 
колае Чаушеску”

От югославска страна в раз
говорите участвуваха член на 
Съвета на федерацията и член 
на Президиума на Централния 
комитет на СЮК Едвард Кар- 
дел, секретар на Изпълнителния 
комитет на ЦК на СЮК Мия- 
лко Тодорович, -член на Съвета 
на Федерацията и член на Пре
зидиума на ЦК на СЮК Велко 
Влахович, член на Съвета на 
Федерацията и член на Прези
диума на ЦК на СЮК Влади-

република
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В ОТБРАНАТА НА НЕЗАВИСИ 

МОСТТА-НЯМА КОМПРОМИСИ
На своята десета сесия от 23. 
август 1968. година. Централни
ят комитет на СЮК обсъди ак- 
туалното положение, създало с* 
след
единодушно и едногласно 
върди изявлението на другаря 
Тито и Съобщението на Прези
диума и Изпълнителния коми
тет от 21 август т. г., както и 
всички досега предприети мер
ки във връзка с това.

агресия срещу арабските стра
ни или за империалистически
те насилия и интервенции 
злични страни в Африка, Азия 
и Латинска Америка. Истори
чески гледано, действията сре
щу ЧССР

жимият напредък и постоянн
ото укрепване силите на социа
лизма се изразява в социали
стическите революции от Ок
томврийската с китайската и 
югославската, до революциите 
в редица други страни, които 
тръгнаха по пътя на социали
зма. в силното укрепване на 
ролята и влаянието на работ
ническата класа в Европа и в 
целия свят, в победата на ан- 
тиколониалната резолюция и в 
други обществени промени, ко
ито представляват част от со
циалистическите преобразова
ния в съвременния свят. Зато
ва субективните социалистиче
ски сили днес повече от кога- 
то и да било, носят отговорно
ст за съдбата на света, не са
мо в областта на антиимпериа
листическата борба, но преди
мно в собствената практика и 
критическо отношение към та
зи практика.

Пътищата и формите на раз-

в ра-
окупацията на ЧССР и

ПОТ-}

имат много по-тежки 
и дългосрочни последствия, че 
прогреса, мира и свободата, че 

извършени от социалисти
чески страни и в името на за
щита социализма.

Извършвайки

Населението от българската 

народност остро осъди окупи
рането на ЧССР

са

_ удар върху ра-
оотничеоката класа и КПЧ, т. 
е. над ония сили 
ствето могат да обезпечат 
редък на социализма, интервен
цията срещу ЧССР 
отношение не може да бъде за
щита на социализма, нити 
да бъде насочена срещу контра- 
революцията.

I

които един- 
нап-Комунистите, 

народите и народностите в на- 
шта страна тези дни плебисци- 
тарно изразиха дълбоко огорче
ние и протест срещу окупация
та на ЧССР. Те дадоха всецяла 
подкрепа на комунистите и ра
ботническата класа на ЧССР, ко 
ито в тежките условия на оку
пацията, сплотени около своето 
партийно и държавно ръковод
ство, така единно, непоколеби
мо и геройски се борят за не
зависимост и свободно социали
стическо развитие на своята 
страна.

Определяйки се единно за по
литиката на СЮК, трудещите 
се, народите и народностите в 
нашата страна се определиха 
още веднъж безкомпромисно да 
защищават своята независимост, 
своето право самостоятелно да 
определят пътищата на вътре
шното социалистическо разви
тие и своите действия в между
народните отношения. Тази своя 
акция те водеха и водят в уни
сон, със своята интернационали- 
стическа отговорност и соли
дарност със социалистическите 
и всички антиимпериалистиче
ски и демократични сили в све
та в интерес на мира, независи
мостта и равноправието на на
родите и трудещи се. Съюзът 
на комунистите вижда непрес- 
ъхващ извор на сили и под
тик за по-тататъшни усилия в 
борбота за развитие на социа
листическите, демократични и 
хуманни отношения между хо
рата и за решително оказване 
на подкрепа и помощ на всички 
сили, които се борят за осво
бождаване на човека и народи
те. от всички видови утнетява- 
не и хегемония- 

Заедно с всички трудещи се 
и народите на социалистическа 
Югославия. Централния коми
тет на СЮК още веднаж изка
зва своя протест срещу една 
насилствена акция, чиито мето
ди и цели са в пряко противо
речие със същността и интере-

трудещите се,
на населението от българската 
народност в Димитровград само 
потвърди съдбоносната връз
ка на народите от ЧССР и 
Югославия.

Още същия ден в следобед
ните часове, на събранията на 
всички обществено-политически 
организации, на които се дис
кутираше за Основните из- 
менении на някои постановле
ния в Конституцията на СФРЮ 
и тезисите за изборната систе
ма, дневният ред се разшири 
с още една нова точка. При- 
съствуващите единодушно поз
дравиха думите на другаря Ти
то. Агресията бе осъдена като 
голям удар на международното 
работническо движение и про
гресивните хора изобщ в 
света. Паралелно бяха изнесе
ни основните контури на поли
тическите акции, в които на 
първо място трябваше да се за
пази хладнокръвие, като пър
во условие за конструктивно 
действие. В този смисъл бяха 
донесени заключения, които за
дължават всички прогресивни 
сили и обясняват новонастъпи- 
лото положение, предизвикани 
от чудовищната акция на члено 
вете във Варшавския пакт. За
едно с това да се даде неопхо- 
димата помощ на гражданите 
на Чехословакия, които се връ
щат от България, а особено на 
онези, останали без средства; да 
им се обезпечи квартира хра
на и се известяват за всичко. 
На граничния прелез да бъ
дат запознати със съдържани
ето на известието на чехослова-< 
шкото поелство в Белград на 

(Следва на 3 стр.)

В ДИМИТРОВГРАДСКО
Никога населението от бъл

гарската народност в Димитров
градска община не е така спон- 
танн

в никакво

пък
осъщствило единство

то на мисли, акции, чувства и 
спонтанна осъда на агресията, 
от страна на военните сили на 
Варшавския договор, на достой
ната и невинна Социалистиче
ска република Чехословакия- 
Първите утринни злокобни ве
сти, бяха приети с недоверие, 
а по-късно всичко се претвори 
в огорчение против неправдата 
и в силен протест.. Никога хора
та така не се отделяли от тран
зисторите, от радиоапаратите, 
от телевизионите апарати, как
то на 21 август, дата, която ще 
означава срама на петте страни 
във Варшавския пакт. Вестни
ците бяха разграбани за миг. 
Хората забравиха всекидневни
те си грижи и неволи. На вся-

Интервенцията, 
също така, не може да се опра
вдава с никакви стратегически 
в борбата срещу империализма 
защото, с отслабването 
зициите

на по-
на социалистическите 

страни и социализма, тъкмо се 
укрепват позициите на импери
алистическите сили. И 
тази акция най-малко може да 
се оправдава с някакви идео
логически причини, 
по теорията на маркс-лениниз- 
ма, защото тя е тъкмо във фла- 
грантно противуречие с идеите 
на Маркс, Енгелс и Ленин.

С окупирането на Чехосло
вакия е нанесен също така, же 

удар на интересите на

накрая, витие на социализма са разли
чни. дори и противоречни. Со
циализмът не би могъл да се 
развива

аргументи
нито да открива 

човечеството пътищата на обще 
ствен прогрес и свобода, ако 
неговите форми се определят 
един център.

На прогреса на созиализма се 
противопоставят силите на бю- 
рократическия етатизъм 
спират освобождаването на тру
да и личността на човека, те

на

;
в

сток
борбата на работническите и 
антиимпериалистически движе
ния в света. И затова огромно 
болшинство комунистически и 
работнически партии и антиим
периалистически сили дават ре
шителен отпор на тази полити
ка. Огорчението в работничес
ките, народоосвободителните и 
другите антиимпериалистически 
движения е толкова по-силно, 
защото ударът срещу елемен
тарните интереси на тяхната 
борба идва именно от страна, 
от където очакваха само под
крепа и помощ. Затова органи
заторите на окупацията на Че
хословакия с тази акция задъ
лбочават разцеплението в .меж
дународното работническо и спе 
циално в комунистическото дви 
жение.

ка крачка — на улицата, в ре
сторантите, в канцелариите се 
разговаряше само за бедата, 
трагедията в приятелска Чехо
словакия. Изявлението на дру
гаря Тито само потвърди оно
ва, което хората чувствуваха в 
сърцата си. Изявлението на дру 
гаря Тито им даде още по- 
голям полет по-дълбоко да схва 
пат какво става на источноевро 
пейските меридиани и каква е 
загубата от нападението на сво
бодолюбивите народи на чехи
те и словаците, на тяхното со
циалистическо стремение за ос
ъществяване социализма и со
циалистическата демокрация — 
такава, каквато отговаря на 
трудовия народ и народите 
ЧССР. Спонтанното реагиране

които

глят към идентификация на 
социализма с статистическото 
дирилсиране и монополистиче
ска роля от работническата кла 
са и обществото 
телните центрове на икономи
ческа и политическа мощ, во
дят към затваряне на социали
зма в тесни граници на лагери

на самостоя-

и негово ограждане от останалия 
свят. Такава концепция 
ктика затварят перспективите на

и пра

наразвитие на социализма, изра
зяват недоверие в човека и на
родите, спъват творчеството на 
работническата класа, младите 
поколения, интелигенцията — 
всички сили на труда и знани- 

довеждат до засилване 
на догматизма и компромети
ране идеите на социализма.

С такива концепции са неиз
бежни и явления на велико- 
държавна хегемонистическа по
литика, монополизъм и нацио
нално неравноправие, които са 
пряко противоположни на со
циализма. Такава политика 
търси съюзници в шовинизма 
и други сили и съблазни от ми
налото, което се показа и в 
чехословашките събития. Наро
дите на Югославия не могат 
другояче да гледат на шовини- 
стическата кампания, която се 
води в България срещу социа
листическа Югославия а спе-. 
циално срещу СР Македония, 
освен като на съставна част на 
такава политика.

Неспирният ръст на вътреш
ните сили на социализма зако- 

болшин- нно и непрекъснато се проти- 
(Следва на 3 стр.)

П В ВОСИЛЕГРА.ДСКО
Събитията около Чехослова

кия ясно показват, че социали
змът е в преломен исторически 
момент. Тези събития не се от
насят до Чехословакия, но и 
до развитието на социализма 
в света. Окупацията на ЧССР 
не е случайна грешка, но по
следица на упорито настояване 
противречията в социализма — 
които се концентрират около 
същността характера и перспе
ктивите на развитие на социа
листическите обществени отно- 
ношения, както и политиката 
на социалистическите и анти-

Последните събития в Чехос
ловакия предизвикаха, възму
щение и тревога сред население 
ето в Босилеградска община. 
Мъчните преживявания на чехо 
словашкия народ тук се следят 
с особен интерес. И населението 
от селата, главно чрез транзис
торите, се осведомява за съби
тията. Дневният печат се раз
грабва, не само в Босилеград но 
и в селските пощи.

Населението от комуната ед- 
иодушно осъжда агресията на 
Чехословакия. Досега във всич
ки местни районни организации 
на СКС са проведени събрания 
на които най-остро се осъди аг
ресията. Проведени са събра
ния и в активите на местните ор 
ганизации в Дукат Църнощица 
и Мусул.

Тези дни ще се проведат подо 
бни събрания и в лодружници- 
те и местните организации на 
ССРН. Това 
Общинския отбор на ССРН.
На събранията се дава пълна по 
дкрапа на народите на Чехосло 
вакия, Агресията е осъдена и

оквалифицирана като най-бру- 
тална повреда на правата на 
тази страна. Дадена е и едноду- 
шна подкрепа на Централния 
комитет и на другаря Тито.

Най-вълнуващо събрание про 
веде местната партийна органи 
зация в Босилеград, на която 
присъстуваха към 200 комунис
ти. За агресията те казаха, че 
това е най-неразбираем акт, ко
йто ползва само на реакцион
ните сили в света. От събрани
ето бяха изпратени поздравите
лни телеграми до др. Тито и 
Централния комитет на СЮК.

В телеграмата до др. Тито ме
жду другото се казва, че насе
лението и комунистите от Боси 
леградско дават пълна подкре 
па на изявлението му. че са всич 
ки сплотени около него и единст 
вено вярват на него и Партията.

И в телеграма до ЦК на СЮК 
се изразява пълна подкрепа на 
Резолюцията и се споделя с мък 
ите на чехословашкия народ, ко

ета

сите на социализма.
Централният комитет осъжда 

политиката, която се опитва да 
освободи себе си от отговорно
ст пред работническата класа и 
народите от цял свят, към ин
тересите на мира прогреса и 
социализма. С каквито и да би
ло аргументи да се оправдава 

Чехословакия,окупацията на
остава факта, че правителства- империалистически сили на ме
та на петте страни от Варшав- ' ждународното поле — да се ре- 
ския договор с прилагането на шават с прилагане на сила с
гола сила са извършили атака цел се задържат преживели
срещу независимостта на една отношения и институции, вме- 
социалистическа страна, за да сто с по-нататъшно освобожда- 
спрат нейното самостоятелно со
циалистическо развитие и да я 
подчинят на своята воля.

Народите на нашата страна 
начело със СЮК и по този по
вод дигат своя глас на проте
ст както правеха 
касаеше за американската аг-

аане на труда и човека и по
нататъшно развитие на социа
листически хуманни отношения
между хората.

Социализмът стана световна 
практика, чиято сила и влия
ние дават печат на съвременно 
то обществено развитие. Идеи^ 
те на социализма овладяха съз
нанието на огромна 
ство на човечеството. Неудър-

и когато се
е инициатива на

ресия във Виетнам, за угрозт 
яването на независимостта на 
и самостоятелното вътрешно ра 
звитие на Куба, за израелската

ито тоа преживява в тези труд 
ни окупационни дни.

В. В.



Обществено - политическите организации 

решително за становищата на Тито и ЦК
услугите си в своя дом да при
ютят хора от приятелската ст 
рана. Говори се, че преди две 
вечери в гостилничарските обе 
кти са сместени само четири ту 
ристи, а голям брой туристи гр 
ажданите приели в своя дом. 
Имало и такива, които са дали

души.

пизации в общината. Местната 
организация на Съюза на ко 
мунистите в града също така 
организира подобна манифес
тация.

От протестните събрания на 
комунистите, трудовите хора и 
гражданите изпратени са теле 

ч грами до другаря Тито и Цент 
ралиия комитет, в които се да 
ва пълна подкрепа на изявле
нието на другаря Тито и ста-# 
новището на ЦК на СЮК по 
повод инвазията на Чехослова 
КИя.

Доколко гражданите на Ди
митровград почувствуваха тра

(Продължение от 1 стр.) ЧССР комунистите от Ко
мбината за гумени произведе
ния и останалите членове на ко 
лектива одържаха общо събра
ние, на което иай-енергично из 
разиха протест против окупаци 
ята на Чехословакия. От това 
събрание бе изпратена подобна 
телеграма до ЦК на СЮК и дру 
гаря Тито, в копто се казва:

„Дълбоко покъртеии от вестта 
за окупацията на Чехословакия 
от страна на петте страни във 
Варшавския пакт. най-енергич- 
но протестираме против този 
акт на насилие и изразяваме 
пълна солидарност с работииче 
ската класа на чехословашките 
народи и нейната решителност 
да бранят свободата и демокра
тичното развитие на своето со
циалистическо общество’’.

В телеграмата на комунистите 
и работниците във фабриката за 
мебели „Циле’’ се казва:

„На събранието на Първична 
та организация на Съюза на ко 
мунистите в нашата фабрика- 
в присъствието на всички чле 
нове на колектива енергично 
осъждаме агресивния акт и ок 
упацията на СР Чехословакия 
от страна на страните на Вар 
шавското споразумение.

Комунистите и трудовите хо 
ра в нашия колектив дават пъ 
лна подкрепа на Вашето изя
вление и становището на ЦК 
на СЮК по повод окупацията 
на СР Чехословакия и даваме 
пълна подкрепа на КПЧ с дру
гаря Дубчек на чело.

Членовете на СК и работни
ците и по-нататък ще се борят 
за засилване братството и един 
ството на народите и народност 
ите в Югославия’’.

Подобни събрания бяха одър

което още същячешки език 
ден бе публиковано в „Поли
тика“. На това събрание също 
така бяха взети заключения от
ново да се сдържат събрания, 
на които хората да бъдат упоз- подслон и на пет-шест 

Колко души досега са приюти 
ли нахранени а между тях им 
ските обекти в Димитровград- 
трудио е да се каже. Знае се, 
че в гостилничарските обекти 
е давана помощ на около трие 
та туристи. Очакват се нови гр 
упи, които ще бъдат приготе- 

Защото от България

нати със скритите мотиви на 
агресията и последиците за по
нататъшното развитие на соци
ализма в света.

От името на присъствуващи- 
те на събранието бе изпратена 
телеграма до ЦК на СЮК със 
следното съдържание:

„Драги другари,
С голямо огорчение приехме 

вестта за срамния акт на чле
новете на Варшавския пакт към 
чехословашките народи.

Събрани на проширено засе
дание членовете на ОК ССРН, 
Общинския комитет на СК, 
Председателството на ОСВ, Се
кретариата на ОК на Съюза 
на младежта, Секретарнята иа 
местния клуб на Съюза на сту
дентите и Председателтвото на 
Съюза на борците в Димитров
град, изразявайки разположе
нието на трудовия народ в на
шата община, осъждаме окупа
цията на Чехословакия от стра
на на Съветския съюз,Бълга
рия, Полша, Източна Германия 
и Унгария и даваме пълна под
крепа на думите на другаря 
Тито и становището на ЦК на 
СЮК”.

От събранието в „Свобода”
пратена и телеграма до дру
гаря Тито:

„По повод бруталния акт, кой 
то направиха членовете на Вар 
шавския пакт към чехословаш 
кия народ, събрани на общо съ 
брание, всички ръководства на 
обществено политическите орга 
низации в Димитровград, осъ
ждаме окупацията и даваме ре 
шителна подкрепа на Вас. Ваш^ 
то изявление и ЦК на СЮК.

Заедно с всички югославски 
народи здраво сбити към Съюза 
на югославските комунисти, гр
ажданите от нашата община пр 
авим усилия за реализиране на 
стопанската и обществена рефо 
рма, както и закрепване братст 
ство и единството на нашите на 
роди.

Искаме още дълго да живее
те и ни водите в борба за запа
зване на мира и равноправието 
между народите от целия свят”.

Организациите на Съюза на 
комунистите бяха инициатори и 
организатори на протестните съ 
брания в трудовите организации 
в града и селата. Още на след 
ния ден след окупацията на

От събранието в „Свобода”
всени.

още идват нови и нови турис- 
Само на 22 август в мотела 

са спали 45, а в „Балкан’’ 8 че 
хословашки туристи. Те са би 
ли нахраиеие, а между тях им 
ало не малък бро» такива, ко 

по два дена нищо не би-

гедията на чехословашкия на-’ 
род най-добре се вижда по не
принуденото. искреио и поже
ртвователно внимание към че 
хите и словаците, които бър
зат колкото в възможно

югославскищината и всички 
народи и за сърдечния прием ра 
збирателство и всесърдна по
мощ, която им предлагали хо
рата от димитровградска 
щина в съдбоносните дни, ко- 

преживява тяхната стра-

ти.

об-
по- 

България,скоро да напуснат 
където имали намерение да пр 
вкарат курорта ои и по-бързо

ито
на. Това само може да доприне 
се за сближаването на нашите 
народи и страни и доказател
ство за традиционалното при-

ито и 
ли яли.

Цялото това внимание дълбо 
ко покъртило сърцата на всич- 

гости и много от тях топло 
се изразили за хората от об-

стигнат в своята родина и на 
своя земя да понесат бремето 
на националната трагедия и не 
йната тъга. На събранието на 
ръководствата на обществено- 
политическите организации бе 
формирам отбор за подпомага
не и даване помощ на туристи 
те от ЧССР. Отборът се състои 
от седам членове, с председател 
Илия Петров, председател на 
Изпълнителния отбор на 
ССРН.

ки М. Б.ятелство.

Споразумение между ЧССР и СССР
ние, членовете на делегацията 
— първо президентът Аудвиг 
Свобода, а сетне и първият се

на ЧКП Александър

Четиридневните разговори ме
жду чехословашката и 
ската делегация, в които учес- 
твуваха па1й-високите държав
ни и партийни лица от двете 
страни, дори и другарите Дуб
чек, Смърковски, и Черник, ко
ито в първите моменти на оку
пацията бяха арестувани, завър
шили със споразумение:

— Всички коиституциони ор- 
могат да работят без-

съвет-
ОК кретар

Дубчек — се обърнаха чрез ра 
диото към нацията. Лудвйг 
Свобода между другото казал:

„В духа на Януарския, Ап
рилския и Майския пленум на 
Централния комитет иа Чехо
словашката

Чрез своя представител 
Тома Виденов „Стокопромет” 
от Скопие е внесъл 1 500 нови 
динара.. На събранието на „Гу 
марата” е предложено на орга 
ните на самоуправлението да 
одобрят минаващите чехи и сл 
оваци да могат да се хранят 
в стола на предприятието. Мно

комунистическа
партия, желаем по-нататък да ра 

социалистическото 
обществено устройство, да ук
репваме неговия хуманистичен 

демократичен 
както това е подчертано в ак- 
ционната програма на ЧКП и 
в програмното изявленние на 
правителството.”

Александър Дубчек - пък - ме
жду другото казал, че новото 
положение в страната опреде
ля специфични задачи пред че
хословашкия народ и че тря
бва да се пристъпи 
временни 
рки за нормализиране на нас
тоящото положение. Обърщай 
ки се към чехословашките ко
мунисти, Дубчек казал, че ръ
ководствата и партията могат 
да бъдат силни само тогова,

гами ще 
препятствено, както преди оку
пацията на страната.

— Чуждестранните военни ча
сти и органите на сигурността 
няма да се намесват във вътре
шните работи на страната.

— Чуждестранните войски да 
напуснат чехословашката тери
тория и това да стане в три 
етапи. Първият етап трябва да 
започне веднага. Само

звиваме

характер,и

една 
изтеглянечаст преди пълното 

ще остане на западната чехо
словашка граница, докато че
хословашката армияа бъде спо
собна тя сама да я защища-

към
ме-извънредни

ва.
— Чехословашката делегация 

пък от своя страна обещала, 
че в печата, на радиото и те
левизията няма да се води по
лемика и да се критикуват со
циалистическите страни, но 
без да се завежда цензура.

Очаквани с осбено нетърпе-

ако се ползват с деворието на 
партията и ако народът има в 
партията пълно доверие.в „

НА ЗАПАДА ЦЪФТИ ИНДУСТРИЯТА 

2 НА „ЧЕРНАТА МАГИЯ“
в оила все до началото на XVII век.

Как хората са могли да правят тако 
ва нещо? Как са могли да съдят на жи
вотни?

ждани на смърт .На смърт особено били 
осъждани свинете.

Извршването на смъртни наказания 
над животни винаги ставало публично. 
Често довеждали екзехутор от някой да 
лечен град, да изпзлни своята длъжност 

•—- да обеси осъденото животно. Преди 
извършване на наказанието на свинете 
често обличали панталони, а на главата 
им слагали шапка. Облеклото по мнени
ето на средновековните мракобесци, да
ва на този чин на правосъдието тържес
твен характер.

Във Франция съдили животни по-дъл 
го време отколкото в други страни, ма
кар че там за пръв път има протест сре
щу това варварство. Така още през 1282 
годинат видният френски юрист Филип 
да Реми Боманоар написал критика, в 
която доказвал неразумността на съде
бни процеси на животни. Но никой не 
го подкрепил.

Арестуваните животни държали за
творени заедно с хората. Разпитвали ги 
по същия начин както и хората, а при 
това ги и измъчвали. Писъкт на живот
ните се считал за знак на признаване на 
вината.
Гъска — свидетел на защитата

Животните не само че били обвиня
вани, но били и свидетели. В Германия 
например дълго време бил в сила зако
на: ако човек бъде нападнат 
къща и ако притова няма други свидете
ли — може да доведе за сведетели кот
ка, куче или петел. Тяното изказване се 
взимало под внимание!

Имало обаче случаи когато животни 
те отговаряли защото свидетели на пре 
стълления които направили хората, би 
ли пасивни. Така например крави, коне, 
свине котки, гъски и кокошки били ос
ъждани на смърт защото не викали на 
помощ с крясъците си! Такъв закон бил

В древни времена човекът бил бли
зък на животните. Тоц не виждал голя
ма разлика между себе си и да речем, кро 
кодила или тигъра. Външните разлики, 
естествено, не останали незабелязани, но 
нима е могло да се придава значение на 
такива дребни неща? И човекът и кро
кодилът имат душа. Впрочем нима в пре 
данията често пъти хората не са превр
ъщали в животни и животните в хора?...

Останките на стари многобожничес- 
ки представи са запазени и у хората в 
средните векове, а и днес.

Населението в много страни на Ев
ропа дълго не вярвало в лечебните сво
йства на кръвта и костите.

Вярвало се, че мощно средство за из 
целение е въжето, на което някои се 
е обесил. Такива въжета били на голя
ма цена. Продавачите, джелатите, из
ползвали голямото търсене на такива 
въжета късали ги на малки парчета и 
ги продавали.

Необикновени лечебни свойства се 
припиоват и на египетските мумии, стри 
ти на прах. Този „чудотворен лек” прив
лякъл толкова много куповачи ,че много 
мумии изчезнали.

Вярването в магии довело да множес
тво фантастични представи за разни бо
лести и начина за тяхното лекуване. 
Болният, да (речем, има жълтеница. На 
неговата постеля поставят канарчета. Вя
рвало се че по този начин болният Ше 
оздравее.

През средния век се водеха безкрайни 
дискусии — могат ли животните да гре
шат. Едни считаха, че животните имат 
„бесмъртна душа” други ги сравняваха 
с машините. Италианският кардинал Ро 
берто Франческо Белармино не вярваше 
в задгробния живот на животните и за
това много ги съжаляваше.

Мнозина не се съгласяваха с Белар
мино. Най-непримирим към животните 
беше езуитът. П. Бонжо. През първата 
половина на ХЛ?Ш век, тод публикува 
книга в която стигна до неочакван из
вод: „животното е дявол’’.

Книгата предизвика голям интерес 
и не остана без отговор. През 1740 година 
в Германия излезе книгата „Дяволи ли 
са животните?”. Геодманският фратер, 
който се потписа с инициаалите е И. Ф. Б. 
възторжено защищаваше делото на жи
вотните.

Обаче не всички бяха убедени в бла 
городието на животните. Десет години 
след публикуването на тази книга, във 
Франция беше съдено едно магаре за 
неморално поведение. Магарето би ми
нало много зле ако за него не беше се 

местният парох. Той се появи

половина на XV век. Той щеше да умре 
в мир ако някой не би го потказал, че 
се дружи с дявола и че е снасяляйце. 
Изпапска муха осъдена на изгнание

През XV век жителите на швейцар
ския град Куар подали дело против чер
веите за безправно унищожаване на зе
лето. Съдът взе решение, че „спомена
тите червеи — божи същества — имат 
право на живот и че е неправилно да се 
лишават от средства за екзистенция, и 
нарежда: да им се „определи като по
стоянно местожителство горски и див кр 
ай, а да се преселят от „обработваемите 
площи”.

Жителите на град Куар, изглежда, 
обичали да се съдят. Именните по-късно 
подали дело против испанските мухи. 
Съдът — трябва да бъдем праведни — 
бил съвсем обективен. Изхождайки от 
положението че „обвинените — са мал
ки, следователно-малолетни” съдията им 
определил не само адвокат, но и опекун. 
Мухите били осъдени на изгнание.

Има много протоколи за съдебни про 
цеси против гъсеници, змии, мишки, пи
явици и плъхове. В Германия на съде
бната скамейка били изправени врапци, 
а в Канада щъркели.

Съдът често наказвал с изгнание, а 
животните били на казвани и със строг 
затвор. Така едно куче в Австрия през 
Х\Пп век било осъдено на затвор, в 
карцер. Но все пак най-често били осъ-

в своята

застъпил
като свидетел и заяви, гарантира за ви- 

качества на обвинения, 
като е готов това и писмено да потвър
ди. Магарето беше освободено.

Много по-зле мина един скромен пе
тел, който живеел в Базел през втората

соките морални

(Следва)
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА X ПЛЕНУМ НА ЦК НЛ СЮк родна армия е готова във все
народната отбрана непоколе
бимо да изпълни своята длъж
ност.

7. Със засилването на политл 
ческата бдителност и с енерги
чна безкомпромисна акция тря 
бва да се противопоставим на 
всички опити за подкопаване на 
темелите на нашата система, сп 
ъване на нашето независимо де 
мократично социалистическо ра 
звитие и нарушаване на един
ството
и на нашите трудещи се, 
както и на всяка провокати 
вна акция, която би отслабва
ла силата на нашия отпор; сре 
щу намеса от която и да било ст 
рана.

ЦК на СЮК отделно се обръ 
ща към младите хора от града 
и селото широко да се включ
ват в обществено-политическата 
дейност и да влизат в редовете 
на СЮК за да заздравят него
вата ударна сила и творческа 
мощ в по-нататъшното изграж 
дане на нашето социалистичес
ко общество.

ненамеса в тяхната политика и
вътрешно развитие.

В развитието на своите отно 
социалистическитеНЕ ПРИЗНАВАМЕ НИКАКВА ВОЕННА НАМЕСА 

И ДРУГИ ВИДОВЕ НАТИСК
щения със 
страни и комунистически и рабо 
тнически партии, последавател 
но се придържаме и застъпваме
за осъществяване на принци
пите .изразени в Белградската и 
Московска декларации на пра
вителствата и партиите на Юго 
славия и СССР в 1955 и 1956 го 
дина.

5. Съюзът на комунистите и со 
циалистическа Югославия не 
признават никакви споразуме
ния — отворени или тайни —

• за сфери на влияние, които мал 
геите народи превръщат в жал 
ки обекти на политика от пози 
цията на силата. Както се 
противопостатвяхме на спора- 
зумеванието в Ялта, с което бе 
извършена подялба на сфери на 
влияние на великите сили, така 
и днес се противопоставяме на 
всяко тякова споразумение за 
сметка на другите народи. Исто 
рическата практика показва, че 
политиката на подялба на сфе 
ри на влияние и хегемония на 
великите сили не само е неща 
стие за народите, но и непрекъс 
ната заплаха за световния мир.

6. Днес, както и винаги досе
га, сме решени с всички сили и 
средства да защищаваме своята 
независимост, революция и соб 
ствен път на социалистическо 
развитие. Ще се застъпваме и 
занапред за укрепване на отбра 
нителната способност и сигурно 
ст на нашата страна. Това е дъ
лг на всички граждани, на вси 
чки народи и народности на на 
шата социалистическата общ
ност. Създадена и възпитавана 
в революцията Югославската на

(Продължение от 1 стр.)
вопоставяше на силите на стаг
нацията и консервативизма. С 
тази борба е изпълнена 
менната история на работниче
ското движение на всички стра 
ни, тя даваше и дава непрекъ
снат подтик на по-нататъшното 
развитие на социализма, 
борба е изразена

на нашите народиликитете стран ЛИ’ Натиск ВЪР*У малки грамата на СЮК зависи стабил 
ликите И Л3 С6 определят за ве ността и здравината на нашата 
на пп»1,!ИЛИ' 3 не за политика социалистическа общност и не- 
ята 7' ’*>змогване на хегемони- йното международно положение. 
вътрешни1 реТ° к намесата във С широка и динамична обще 
роди и ,аТ ра°°ти на други на ствена акция в разработката и 

и за Установяване на равно осъществяването на становища^ 
30 сътрудничество между та, изразени в Насоките на ЦК на 

ка РрюИ И д-ьржави- т°. също та СЮК започна нова офанзива на 
литашм! КЪМ ^-се п0~силна ми- Съюза на комунистите и всички 
енна»ИЗаЧИЯ’ обособяване на во прогресивни сили в обществото- 
политми^?,' която избягва на то, които трябва да доведат до 
тез оческИя контрол. Върху укрепване и по-нататъшно раз 

и снови неможе да се запа витие на социалистическото са- 
зи мира и по-трайната стабил- моуправление. 
ност в света. цк на СЮК оценява, че пред
гваТ°Ва !?орбата 33 превъзмо- стои период на изостряне на ме 
гване на олоковата подялба на ждународните отношения, над- 
света е съществена съставна ча превара във въоръжаването и 
ст на борбата срещу империали натиск върху свободата и не- 
зма, хегемонизма и войната. По зависимостта на народите, 
литиката на необвързване е из- За положението, в което се на 
раз на отпора на народите, ко- мираме Централния комитет от 
ито се чувствуват угрозени от делно изтъква: 
такава практика в международ- 1. Съюзът на югославските ко 
ните отношения и тя става един мунисти на никого не признава 
от най-значителните фактори в правото с прилагането' на во- 
оорбата за мир и равноправие енна намеса и каквито и да би

ло други видове на натиск сво 
еволно да се намесва във вътре 
шното развитие и работите на 
независима страна.

2. Съюзът на югославските ко 
мунисти отхвърля като напълно

и явления. Югославските неприемчиви всички аргументи,
настояваха които изнасят правителствата

на петте страни на Варшавския 
договор, за да оправдаят инвази 
ята срещу Чехословакия. СЮК 
дава подкрепа на Комунистиче
ската партия, работническата 
класа и народите на Чехослова 
кия в тяхната борба за неза
висимост и свободно социалисти 
чеоко развитие.

3. Съюзът на югославските ко

съвре-

Тази
в дългогоди

шния отпор на сталинизма 
СССР и в решенията на Два
десетия конгрес на КП СС, в 
широко отворения процес 
възобновяване и престрояване 
в комунистическото и работни
ческо движение; в творческото 
усилие на комунистическите и 
други революционни движения 
за изнамиране на собствен път 
на социалистическо 
включвайки сегашната борба на 
КП на Чехословакия

в

на

ЦК на СЮК призовава всич
ки граждани, всички обществе 

организации,но-политически 
преди всичко Социалистическия 
съюз на трудещите се в Югос
лавия, Съюза на югославските

развитие,

за възра
ждане; в засиления стремеж - 
към акционно единство на ра
ботническите партии в отделни 
страни; във все по-решително- 
то поставяне на дневен ред на 
въпроси за равноправие в 
отношенията между социалис
тическите страни и комунисти
ческите партии. С оглед на 
кива прогресивни 
социализма, 
жение, условията и отношени-

синдикати младежките органи
зации и всички комунисти упо 
рито да продължат с творчес
ката си дейност, и занапред упо 
рито да се застъпват за най-ши 
рока политическа мобилизация 
и единство на работническата

между народите.
ГУ

В развитиеато класа, селяните, интелигенция 
та, всички народи и народности 
в Югославя в борбата за прове 
ждане на приетата политика.

на социалисти 
ческото общество в Югославия 
се срещаме със същите и подоб 
ни закономерности, противоре
чия

та-
промени в 

сегашното поло-

комунистието на силите, съществено се 
различават от положението 
през 1948 година. Това най- 
добре показва всецялата под
крепа, която комунистическите 
и работническите партии и про
гресивното обществено мнение 
в света дават на чехословаш
ките народи и тяхната борба за 
независимост и свободно социа
листическо развитие. Това по
казва и фактът, че комунисти
ческите партии все повече из
граждат самостоятелно крити
ческо отношение към ; собстве
ната дейност и към политиката 
и практиката в социалистичес
ките страни.

Към всичко това и социали
стическа Югославия даде своя 
принос.

винаги
заедно с всички творчески сили 
на нашето общество, да изнами- 
рат и дават отговори които от 

. криват перспективи на по-на
татъшното развитие на социали 
зма.

Телеграми до др. Тито и 

ЦК на СЮК
В Централния комитет на Съю 

за на югословските комунисти, 
президента на Републиката Йо- 
оип Броз Тито и Съюзния из
пълнителен съвет пристигат хи 
ляди телеграми, в които труде
щите се навред от Югославия 
осъждат окупацията на Чехосло 
вакия и дават пълна подкрепа 
на становищата на СЮК във 
връзка със събитията в тази 
приятелска страна.

Почти няма трудов колектив, 
организация на Съюза на кому 
пистите, организация на Социа
листическия съюз, подделение 
на ЮНА з които да не е дошло 
до пълен израз единодушието в 
осъждането на агресията срещу 
Чехословакия и решимостта да 
се продължи развитието на на
шето самоуправително общес
тво и неговата безкомпромисна 
защита.

Становището на Президиума и 
Изпълнителния комитет, както 
и заседанието на пленума на Це 
игралния комитет на СЮК се

поздравява с .огромно въодуше 
вление от всеки трудов колек
тив, от всички трудещи се. Ние 
ще бъдем единни в провеждане 
то на решенията и политиката 
на нашето партийно и държан 
но ръководство и няма да поз-, 
волим никой да се меси в нашия 
вътрешен живот и устройство 
на страната. Това досега доказа 
хме повече пъти и в това отно 
шение оставаме последователни 
докрай”. — се изтъква в телегра 
мата до Централния комитет на 
Съюза на югославските комуни 
сти на трудовия колектив на 
пристанище Бар.

Телеграми до ЦК на СЮК, в 
които се осъжда агресията сре 
щу Чехословакия се изпратили 
и колективът на агенция ТА- 
НЮГ колективът на Шеста бел 
градска гимназия, населението 
от Нишице край Сараево, коле 
ктивът на в. „Освобождение”, 
организациите на СК в Крагу- 
евац и още безброи градове и се 
ла в страната.

За освобождаването на 
и личността на човека, а про
тив бюрократическия етатизъм, 
се борим с развитие на само
управлението и непосредствена 
та социалистическа демокрация,

— Свързването на интересите 
на работническата 
ресите на народите и народности 
те осъществяваме с развитието 
на условията за самостоятелен 
материален й културен развой 
на народа на равноправни на
чала и за укрепване на тяхната 
солидарност и единство.

С обезпечаването на независи 
мост на нашата страна създа
дохме условия за собствено, сво 
бодно и безпрепятствено социа
листическо развитие а с това ц 
за активно участие в борбата за 
демократически отношения ме 
жду народите и за социалисти 
ческо преобразяване на света.

— С реорганизацията и демо
кратизацията в СЮК нас-, 
тоим югославските комунисти 
колкото се може по-успешно 
да се противпоставят на вли
янието на статистическия бюро 
крагизъм и да осъществяват 
своята водеща идейно-политиче 
ска роля в унисон с настоящи 
те нужди на развитие на само- 
управителните социалистически 
отношения.

— На политиката на сила, хе 
гемонизъм и натиск в междуна 
родните отношения се противо
поставяме с борба за равноправ 
ни отношения и сътрудничство 
международи и държави, поли 
тика на необвързване, за акти
вна миролюбива коегзистенция 
между държави с различни об 
ществени системи, за най-широ 
ко сътрудничество и солидар-7 
ност с всички антиимпериалис
тически и демократически сили

труда

мунисти търси спешно да се пре 
махне окупацията на Чехослова 
кия и да се освободят демокра
тически избраните представите
ли и ръководители на народите 
на ЧССР и комунистическата па 
ртия на Чехословакия и да се 
създадат всички необходими ус 
ловия за безпрепятствено раз
витие на Чехословакия.

4. Съюзът на комунистите и 
социалистическа Югославия и 
занапред преданно ще се борят 
за най-широко сътрудничество 
със социалистическите и всички 
други антиимпериалистически и 
демократически сили и движе- 

борбата за мир и общес

класа и инте

Ш
Комунистическата партия на 

Чехословакия, не случайно ре
шително е пристъпила към ра
зрешаване на натрупалите се 

и проблеми впротиворечия 
общественото развитие на стра 
ната. Това е отражение на ну- 

развитото общество 
интересите

ния в
твен прогрес, за равноправни 
отношения между държави.и наждите на 

и невъзможността 
на народа и социализма да се 
осъществяват в рамките на бюро 
кратическо-етатистическите от-.
ношения- В този курс ръковод

ството на Комунистическата пар
намери

роди, за пълно зачитане на пра 
вото на самостоятелно развитие 
на всяка страна и партия и за

■2

ДА НЕ ЗАБРАВЯТ ПОКОЛЕНИЯТА ..на Чехословакия
подкрепа след членове-

тия
пълна
те на работническата класа и 
народите на ЧССР.

Антисоциалистическите те- 
Чехословакия не мо- 
хванат корен в наро- 

вторично

— Какво си спомняш, татко?
— Е седни тук, да ти разка

жа —рече бай Крум, и започна: 
Това се случи преди 26 години. 
Бях млад като теб. един мур
гав и добър войник бях. както 
теб сега ,ме пратиха да уреж
дам живота на друг народ, да му 
помагам. И отидох. Но там вид
яхме народа и омразата в очите 
им, сълзите им, чухме писъци 
на майките и децата. И кръв. 
видях... Аз бях войник на „но 
вия порядък”.

Колко трудни бяха тези дни. 
Просто се срамувах, че съм чо
век. .. Но военната машина е та 
кава... И знаеш, синко, все си 
мислех, че такова няма да има 
вече. А то. виж, и теб те спо
летя.

— Но това е било друго време, 
татко. Сега ние браним социали 
зма, свободата...

— Едва ли, синко браните то 
ва. Този народ знае най-добре 
каква му е свобода нужна. Но 
ще видиш, че няма да ти е ле
сно. Когато си дойдеш, ще си 
поприказваме.

Ангел замина ,но в душата му 
го разяждаха бащините думи и 
тъжният поглед.

Четеше Ангел с другарите си 
— „вие отивате да изпълните 
свещен интернационален дъ
лг. .

А после една нощ той с 
яди войници стъпи на чужда 
земя. „Защо ли влизаме нощно

време — си мислеше той. Нали 
народът няма да ни види, да ни 
приветствува а ние сме тръг
нали да му помогнем.” Той се 
надяваше на възторжени приве 
ти, на цветя-

На съмване вече бяха в един’ 
град. Кой беше градът ;— не 
знаеше, но го видя застрашител 
•но тих и с хора, които мълчат 
и гледат. Тогава Ангел си спо
мни думите на баща си и видя 
умразата в очите на хората. Вме 
стно цветя се вдигаха юруци в 
закана, голи и свити, като че 
всеки държи бомба. >

Изведнаж вместо „добредош- 
ли” — „идете си дома“, вместо 
„как сте“ — „защо идвате?”

Навсякъде виждаше омраза, 
същата за която му разказваше 
баща му.

Не знам дали Ангел се е вър 
нал от „борбата срещу контра- 
революцията”. Знам обаче как
во ще разкаже на баща му, са 
мо на него. И двамата са спе
челили еднакъв опит в различ 
ни времена и страни. Само един 
на друг имат доверие. Иначе Ан 
гел няма да приказва за видя
ното и доживяното в Чехослова 
КИя*

Но да се върнем към думите 
на академик Людмил Стоянов, 
Съгласни сме с Вас, другарю -ак
адемик — действително поколе
нията често забравят прежив-- 
яното от бащите - и така се прав 
ят историческите грешки.

А. ЛАЗАРОВ

„Поколенията често забрав
ят преживяното от бащите, 
техните завети - така се под 
готвят историческите греш
ки”

чения в 
жаха да 
да ипроизведение на процеса, тъкмо 

че съзнателните соцма- 
с комуни-

Акад. Людмил Стоянов 
— „Да защитим мира — 
Раб. дело бр. 236 от 23 
август 1968 г.

Младият Ангел не знаеше ка 
кво е преживял баща му. А 
това което не се знае ,не може 
да се забрави. Значи един пат
риотичен дълг не беше изпъл 
нил баща му. Така се подгот- 
ят историческите грешки.

Но животът е тук и той из
правя хорските грешки. Значи 
дойде време да изправи греш
ките и на Аигеловия баща.

Неотдавна дойде Ангелчо на 
малък отпуск. Един ден само, 
за да се обади на родителите и 
двойно да ги зарадва — ще го 
видят и ... Втората радост ще
ше да бъде по-голяма — Ангел 
отиваше с елитните войски да

останаха само

затова
листическите 
стите : 
няваха
ля- Затова ударът над Комуни- 

партия, нейното ръ- 
кла-

сили
начело, успешно изпъл- 

своята историческа ро-

етическата
ководство и работническа

Чехословахия, които са 
носител и гарантса на

единственият
прогреса и социализма, не 

неговото развитие.на
в света.

По нашия социалистически 
път имахме успехи и неуспехи. 
Съюзът на комунистите и наше 
то общество критически преиз-* 

собствената социалисти

задушават „
В борбата за преобразование на 
съвременния свят все повече до 
минира стремежа за освобожда 
ване на народа, -за национална 

неговото де-незавиоимост и за
мократическо сътрудничество 
обединение върху равноправни 

всяка хегемон

питват
ческа практика. Полученият о- 

уверява нашата работниче-
и

пит
ска класа и нашите народи, че 
никакъв друг път вън от ра
звитието на самоуправлението и 
непосредствената социалистичео 
ка демокрация, не може да им 
осигури материално благосъсто 
ние, културен прогрес и развой 
на такива обществени отноше^ 

които трудещият се чо-

начала а против 
ния и експлоатация, против вси 
чки видове монопол на икономи 
ческа, политическа и друга мощ. 
Комунистите трябва идейно и 
на дело да бъдат в челните р 
дици на тази борба.
Интервенцията на петте страни 

от Варшавския договор в чс-о 
е в дълбоко противоречие 
зи елементарни изисквания

веднъж потвърждава ,ч 
обезпе^

се бори срещу контрареволю- 
цията да окаже „братска интер 
национална помощ” на чехосло
вашкия народ, «еговата компар 
тия и работническата класа.

Мургавото момче толкова знае 
ше и това повтаряше пред ба
ща си. А баща му го слушаше 
мълчаливо и чудно и дълго го 
гледаше...

— Какво става с теб татко?
— Нищо сине, спомних си не-

ния, в
век става господар на своя труд 
и своята съдба. Всеки други път 
би ни довел до стагнация И по
литическо и икономическо под
чинение.

От изхода и резултатите на та 
зи борба за осъществяване це
лите, които се съдържат в Про

с те

тя още
блоковата политика не

кито справедлив мир, нитц 
Наблягането къмчава

независимост, 
блокова подялба на света «неми
нуемо подтиква към създаване 
на сфери на влияние между ве

хил

що.
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2 Когато се говори за ела-2 
2 бите успехи иа транспортпо- 2 
| то предприятие „Бесиа коби- ^ 
2ла” в Босилеград’не трябвай 
2да с« забрави, че те са пое-2 
^ ледица и на ледисциплината 2 
2 на някои работници в тоя 2 
^ колектив. И досега са публи- 2 
^ чно изнасяли такива приме-2 
2 ри, но ето още един твърде^ 
2 показателен в това отноше- 2 
2 ние.

хословашка регистрация се за
белязва че винаги има някоя 
с българска регистрация.

Недалеко от прелеза са пар
кирани
гарска регистрация, 
цията и прозорците 
крити с хартия- На другия ден 
се намираха на същото място. 
Само че хартиените декорации 
вече не бяха там. От другата 

на пътя се намираха 
чехословашка

%ж»?;<Не става дума за водораз- 
дял в географския смисъл на ду 
мата. Граничния прелез при 
Градини намиращ се недалече 
от Димитровград наричаме та-

•-
НЯКОЛКО КОЛИ с бъл- 

Регистра-; 
бяха за-ка като се мисли на водораз- 

дял на противоположните 
чения на човешките мисли, чу- 

приятелства и неприя-

2те-

2вства,
телства, човешките стремежи и 
чудовищните нападки на вси
чко човешко у хората, 
шкото в човека. Доколко езикът 
на кантара на човешките ком
поненти е чувствителен се ви-

2
2 Тези дни Даринка Йовева2 
^ искала да пътува с рейса от 2 
2 Рикачево до Босилеград. На 2 
2 спирката чакала, както и 

пътници. Когато рей- 2

страна
няколко коли с 
регистрация. Между тях една 
българска.

Колегата ми каза. че срещнал 
един журналист от Радио — 
Прага, който му казал, че пре
ди да тръгне на курорт в Бъл
гария знаел, че там се нами
рали вече около 8.000 чехи и 
словаци. Знаел кои от ръковод
ството преминали на страната 
на окупатора. Признава само 
легалното правителство. В бъл
гарските ресторанти не им да
вали храна. Имаше и такива, 
които и по два дена не бяха 
яли. Граничните органи иа бъ
лгарска територия от компо
зициите отстранявали вагони с 
чехословашки стоки, откъдето и 
да били упътени. Отбиват да 
ги препращат. Истината узна-

чове-

2̂ други
^ сът от Долно Тлъмино при- 2 
^ стигнал пътниците побърза-^ 
^ ли да се качат. Качила се и ^ 
2 Даринка. Но когато влезла 2 
2 в рейса кондукьтора й казал ^

2жда тук, на този водораздял 
за израстването на чехослова
шкото битие в днешното него
во изкушение и тежки моме
нти.

- .
[

Градини.
Тук се намират новоизграде

ните сгради хубави асфалтира
ни пътища, бензиностанции, 
„Компасови" обекти, с хубави 
архитектурни линии и складни 
тонове, които привличат окото. 
Тук е Югославия. Нейните гра 
■ничии органи и митничари, лго 
бопитни хора, които са дошли 
да видят един край от своята 
страна, от очите на които бли
ка пламък на огорчение и 
същевременно съчувствие и жа 
лост заради онова, което става 
в Чехословакия.

Там, зад граничния камък е 
друга страна. Чехите и слова
ците носят от нея своята о- 
горченост, яд и болка за съдба
та на своята родина.
Да, точно така Ммного е онова ко 
ето е тук, а много е онова, ко
ето е оттатък. Изглежда, че 
така трябва да бъде. Дали во- 
дораздяла е виновен за това? 
Теченията са такива. Поне за
сега. Най-после тук е грани
цата между истината и проти
воположността. И пак

2 2^ да слезе и да влезе на зад- ^ 
| нитс врата „защото там има-1 
^ ло повече свободни места”. 2 
2 Щом слязла, шофьорът, в 2 
2 договор с кондуктьора, при-1 
| тиснал газта и рейсът си за- ^ 
| минал!
2 Няма нужда да комепти- 2 
^ раме въпросния случай.
| Той е ясен и показва, че ^ 
2 в транспортното предприя-2 
2 тие не е в ред с дисципли-1 
^ ната, защото другарите си ^ 
| „правят шеги” с онези, кои-1 
2 то им дават хляба. 2

Мирно ли е?
— Границата е затворена. Ду- 

бчек е отведен в непознато на
правление, засега е привидено 
спокойствие.

Колоната от леки коли прн-

да бъдат приютени и че не тря
бва да се безпокоят.

— Русите ни изиграха, 
очите му засияха.

И тогава:
— Благодарим на всички 

югославянм за симпатиите им 
към нас.

Ръкостискане и блага усмив
ка,ако в този момент може да 
се говори за благост. Гранични
те органи бързат, за да не се 
удължава колоната.

Един работник от Бърно каза:
— Дръжте палци за нас.
Една жена през сълзи пита 

дали може телефонира в Прага.
Сълзи. Децата п останали там. 

Мъжът й не я утешава. И на 
него се плаче, но се въздържа.

Нямаме време да се разпит
ваме за имената на всички с ко
ито разговаряме. Трябва да им 
се каже истината. Трябва да им 
се дадат най-необходимите об
яснения и да им се каже вси
чко онова, което ги интересува. 
Трябва да бъдат упътени 
към пункта за указване на по
мощ. За всичко остава малко

и

ижда.
Непрекъснато.
Около 70 на сто са с чехо

словашка регистрация. Забля- 
зваме ги най-първо. Приближа
ваме се. Разбираме се някак 
си. Това са хора с различни 
професии. Има работници, тех
ници, фоторепортери, стари и 
млади. На лицата им е издъл
бана сърдня. Зъбите са стегна
ти. Погледът им пали с някак
ъв чуден жар. Очите са от
правени някъде далече напред. 
Струва ти се в безкрая-

Една група на граничния пре
лез гледаше и слушаше ТВ но
вините и изявлението на дру
гаря Тито. Схванаха, че Чехо
словакия е жертва на чудови
щна агресия, на която никой нч 
се е надявал. Гледаха, гледаха. 
Изведнъж започнаха да пла
чат. Съшият ден един специа
лен чехословашки влак се на-

ват едва на наша територия.
В четвъртак, около 18 часа 

българите върнали двама пред
ставители на фабрика „Шкода“, 
които трябвало в България да 
свършат някаква работа. Вър-т 
нали ги като „персони нон гра- 
та“.

22 22 в. в. 22 2Във Варна задържали един 
пътнически самолет.

„Не можете назад. Там има 
маневри’’, казали им. Екипа
жът потърсил посолството си 
в София и то веднага ги упъти
ло в Югославия. Ни самото по
солство в този момент не е има
ло ясна представа за това какво 
става в тяхната страна. Димит-

В БОСИЛЕГРАДСКО

Големи щети
за- отсега.

Това са мисли —родени на 21 
август 1968 година. С тях за
почваме тъжен и печален раз
каз за много човешки драми, за 
това как хората от Чехослова- 

преживяват съдбата на

Тези дни, Босилеградско връ
хлетя жестока буря. Няколко 
дни температурата се бе спу
снала твърде низко. Силен . вя
тър, който духаше с голяма ско 
рост и дълготрайни валежи на 
пълно унищожиха тазгодишна 
та реколта на овощия, неожъна 
то житни култури и зеленчука. 
В това отношение най-много са 
настрадали селата Г. Лиси.на, 
Ръжаните, Любатите, Плоча, Му 
сул, Барйе Райчиловци и др.

В много села изпокрътенй са 
овощните дръвчета, съборени 
покривите на къщите и др.

Сега вече времето се стабили
зира и се отстраняват последй 
ците от катастрофалния вятър. 
Тези дни на терена започна да 
работи и една общинска комиг- 
сия, която ще прецени щетите. 
Според първи сведения смята 
се, че вредата надминава 5 ми
лиона нови динара.

И Общинската скупщина на 
една от предстоящите си сесии 
ще обсъди последиците и голе
мината на щетите, като вземе 
някои решения, съгласно които 
ще се облекчи положението на 
най-настрадалите села.

димитровградскатамираше на 
гара. В него имаше около 400 
души. На вагона бе 
парола — Дубчек — Тито.

Това други са видели и чули.
Дават

изписанакия
своята страна много километри 
далече от нея.

Нахлуването на туристи 
България започна на този съд
боносен ден следобед. Минават 
автомобили 
регистрация- Най-много са тези 

Чехословакия- Щом пукна 
вестта за окупацията, бързаха

Визират се поспорти. 
се най-основните осведомения. 
Пристигна и един рейс пълен 
с чехословаци. Граничните ор
гани излизат. На един от тях

Ин-

от

чуждестраннас
дават отрязък от вестник: 
формации за чехословаците в 
Югославия, които е публикова- 
ло тяхното посолство. Един от 
тях чете. Очите се иасълзяват.

от

да се придружат по-скоро към 
своите в своята страна. По рап 
зни начини узнаваха за траге
дията. Ако информацията ид
ваше от България, тогава обе
зателно ставаше дума за „кон- 
трареволюция“ и „братска по
мощ”. От тази момент техния 
интерес за събитията не прес
таваше. Бихме казали, че не 
можеха да отговорят на въпро- 

„Какво
страна?“ Слушаха вести от тра
нзистори, питаха, търсеха обясне 
ние и информации. И покрай

остана

И на нас.
Какво става с Дубчек?
— Без Дубчек ще бъде роб-; 

ство, — казва един.
— Някога бяхме германска, а 

сега — руска провинция.
Излизат от рейса. Изписават 

лозунги. ЧССР. Долу агресията. 
Да живее Дубчек и Тито!

Хора от друга кола се инте
ресува какво е предприела ар
мията. Казах им, че се намират

За тях — радината им е социа листическа
става в тяхнатаса: време. Колоните прииждат и 

бързат.
Видях с какво съчувствие и 

внимание нашите гранични ор
гани и митничари, както и об
ществено-политическите работ
ници в Димитровград се отнасяха 
към чехословаците. Съчуствие. 
Това сякаш влива надежда на 
нашите драги гости, като че им 
влива сила да изтърпят. Защо
то, те не са сами. С тях са най- 
близките им

ровградчани ги приютили. Защо 
то тези 15 души не би били яли 
два дни. Самолетът тръгнал от 
Прага два часа преди окупаци
ята.в казармите, и че така е запо

вядал Слобода. Слягат ремене 
глави. Той никога

това гатанкатавсичко
нерешена. Недоумението и не
доверието ставаше все по-голя- 
мо.

Да отбележим един интере
сен факт. Шофьорите на бъл
гарските камиони щом минат 
на наша територия най-първо- 
търсят да си купят наши вест
ници. От тях научават истина
та за събитията в Чехослова
кия.

и клатят с 
не е искал така да бъде. Иска 
да се бори за своята родина.

В колата на Кришан Тибор, 
техник от Нитре е един бълга
рин, който вече 30 години жи-> 
вее в Чехословакия- Натъжен 
е също така както и Тибор. Ня- 

пари. Обяснихме им, че

Така течеше първият ден от 
окупацията в тяхната страна. 
Бързаха към нашата граница. 
На прелеза, както казаха гра
ничните органи, първият въ
прос беше какво става.

— Границите дали са затво
рени? Какво става с Дубчек?

югославяните. 
Измежду няколко коли с че- В. В.М. Бакичмаха

в Югославия всичко е уредено

ПРОБЛЕМИ НА УЧЕНИЦИТЕ В СТОПАНСТВОТО
В момента в Босилеградската 

община има 40 ученици в сто
панство. Половината от тях още 
тая година ще приключат с пра 
ктического си обучение. Обаче 
по всичко личи, че те нямат въз 
можност да получат квалифика 
ция. ,

Това е така, защото Законът 
за средно образование прецизи
ра, че стопанските организации 
и частните занаятчии не могат 
да приемат ученици на занаят, 
ако те същевременно не посе
щават съответно училище.

Положението е известно 
общината у тя прави усилия да 
се намери начин поне тия учени

ло място в гимназията или по 
свое желеиие са се определили 
да изучават някой занаят. Също 
изпъква и въпросът на кой на 
чин ще се подмладяват занаят
чийските кадри в комуната-, ко
гато занапред стопанските орга 
низации и частниците не могат 
да приемат ученици.

Цялостно решение се намира 
в откриване на училище за Уче 
ници в стопанство. Засега обаче 
не съществува възможност за 
нещо подобно. Касае се за недо
стиг на материални средства и 
кадри.

Все пак някакво решение тря 
бва да се търси.

ци, които 
наяти да полагат квалификаци 
оннни изпити.

Вече са установени договори с 
Центъра за професионална 
готовка на работници във Вра
ня, който трябва да организира 
едногодишно обучение за 
След това биха могли 
гат изпита. Центърът търси 
ки ученик да внасе по 1.300 но 
ви динара. Някои ученици оба
че нямат възможност.

вече изучават за-

под

тях. 
да пола-

все

Дори да се успее това 
нно решение —

е време 
само за учени

ците които вече изучават зана
яти. С това въпрос какво ще бъ 
де с другите, за които не е има

на

В. В.
. ■ -П-- •

БРАТСТВО • 30. АВГУСТ 1968
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ПРЕПОРЪКА НА ОС БОСИЛЕГРАД
АКТУАЛНИ ВИСОЧКИ ТЕМИ

МОЖЕ ПО-КОНКРЕТНО НА ЗДРАВНАТА СЛУЖБАПРОБЛЕМИОт втората половина на 
юли на самоуправителяите ор
гани на трудовите организации 
в Босилеградска община 
дствена препоръката за

месец два въпроса. Първо, препоръка
та е трябвало да бъде 
кретна, защото трудовите 
низации са малко 
могло да се означи 
какво трябва да предприеме. О- 
овен това един анализ, като съ 
ставна част на препоръката, ще 
ше да допринесе тя да бъде 
убедителна и за 
низации, и за населението 
цялата комуна. Обобщените фо 
рмулировки пък дават възмож
ност някои трудови 
Ции да разберат, че за тях не се 
отнасят.

по-кон- Преди две-три седмици бяхме 
летели, когато от Каменица ня
колко пъти питаха по телефона, 
защо не идва лекарят. Трябва
ше заместник-секретарят в ОС 
Димитровград да звъни в здрав 
ния дом, да се осведоми оти
шъл ли е лекарят за Висок и 
да съобщи на Каменица, че ле
карят вече пристигнал там.

Не става въпрос за лекарска
та постъпка, т.е. за закъанение-

во начинание за откриване на 
амбулатория с лекар. А тъкмо 
начинанието още липова.

Защо не се предприеме нещо, 
за да се знае че започва рабо
тата. Естествено трябва да се 
тръпне първо от парите. Кой ще 
ги даде, колко ще са нужни, с 
колко би трябвало да се увели
чи финансовият план да прихо 
дите, за да се покрият увели
чените разходи на здравния дом 
по обзавеждането на амбулато
рията и плащането на още един 
лекар. Разбира се, тези въпроси 
би могло да се решават със За 
вода за социално осигуряване, 
притежателя на парите от за
равяйте облагания на селяните 
и работниците, и с общинската 
скупщина, която се грижи за зд 
равеопазването на своето насе
ление.

Но инициативата, според нас, 
трябва да потече от колектива 
на здравния дом .особено защо
то те най-добре разбират колко 
необходимо е и добре населени 
ето да има, лекар в своя район.

За улеснението на населени
ето не бива и да се говори. Хо
рата от осем села от димитров
градска община и още толкова 
от пиротска в такъв случай не 
биха се трепали до Пирот или 
Димитровград зарад обикновена 
простуда.

И на края да припомним че 
още преди войната те си имаха 
солиден здравен пункт с лекар, 
със стационар, с аптека и че 
лекарят си получаваше заплата 
от услугите.

Това значи, че и материална 
загуба няма да има.

— Колективът не е противен 
на това да има солиден здра- 

пуккт във Висок.
— Лекар вече не е трудно да 

се намери и за този край.
— Даже и здание има в Ка

меница.
— Но основното, парите, а те 

едва ли ще стигнат, ако здрав 
ният дом трябва да открие и об 
заведе този пункт със средства 
та, които му ое отпускат редов-

свиорга- 
и за всяка ее пре-...

тт прове
ждане на Насоките за най-важ
ните задачи на СЮК в разви
тието на системата на обществе 
но-икономическите

венконкретно

и политиче- по-ските отношения. 
Изхождайки трудовите оргаот някои задачи 

на Насоките Бооилеградската 
общинска скупщина иска с Пре 
поръката си от самоуправител- 
ните органи на трудовите 
низации в орок от два 
да се подготвят за приемане на 
стажанти, да попълнят 
тните работни места, да премах 
нат хонорарната работа, да про 
менят ювалифиционната

от

организа-
орга

месеца
Второ, в препоръката няма ни

то дума за насочването към ин
теграция и сътрудничество 
рамките

вакан-
в

на комуната и извън 
нея макар че интеграцията днес 
е належаща и като обществена 
необходимост, и като необходи
мост на самите трудови органи
зации в Босилеградско.

Във втората част от препоръ 
ката Общинската скупщина се 
обръща към управителните ор
гани като им препоръчва: да 
проверят своята работа по при
лагане на законите, решенията, 
насоките и други законопредпт 
сакия, с оглед на приспособя
ването им към самоуправител- 
ната структура на обществото;, 
да изпълняват законите и про
веряват тяхната ефикасност в 
практиката, да се борят за по
вишаване на квалификациите, 
да сътрудничат с научни инсти 
туции, да се борят против отри 
цателните явления, а инспекцио 
нните служби да подобрят сво
ята работа и дадат на разисква 
не отчета за досегашната си ра
бота, да модернизират работата 
си и засилят обществената дис
циплина и отговорност, да про
верят своя опит по развитие на 
самоупразвителните отношения 
специално в осъществяването 
на дохода и заплащането според 
трудов ефект както и да проу
чат организацията си и я съ
гласуват с решенията на по-ви 
ситите органи и институции, за 
да е по-функционална.

струк
тура на работниците от работни 
те места, за които се предвиж
да по-висока квалификация и 
специалност, да провеждат после 
дователно принципа за преизби 
рането на ръководните кадри, 
да установят плащане съобраз
но системата на дохода и трудо 
вия ефект, да обсъдят методите 
на работата на всички самоупра 
вителни органи.

Някои трудови организации 
вече прилагат препоръката. Та
ка например за приемане на ста 
жанти изготвиха правилници и 
обявиха конкурси транспортното 
меделската кооперация „Напре- 
предприятие „Весна кобила”, зе 
дък“, управата на общинската

Изглед от с. Каменица

то му, защото едвам беше девет 
часът. Повече за другото — за
що окончателно не се предприе 
ме нещо да се открие постоянен 
пункт в Каменица или в друго 
село на Висок с лекар и друг пер 
сонал и този най-отдалечен и 
още безпътен крал да има си
гурна здравна защита.

От един разговор с управите
ля на здравния дом в Димитров 
град научихме следното:

но за тази година.
Значи .въпреки някои слухо

ве, че лекарите били против от 
кривенето на такъв пункт и про 
тив идването на още лекари, 
колективът на дома не е про
тив. Знаят там какво улеснение 
за населението е, ако имат по
стоянен лекар.

Но изказването в смисъл: „Не 
сме против” все пак е голосло- 
вно, ако не се подкрепя с някак

скупщина и отделът на вътреш 
ни работи. Тия колективи 
приемат през месец август към 
14 стажанти. И другите трудови 
организации правят подготовки 
да изпълнят тази точка от пре
поръката.

Но дали стопанските органи
зации ще могат да изпълнят вси 
чки точки на препоръката е въ
прос. Изтъква се, че трудности
те, в които се намират не дават 
възможност да се попълнят вси 
чки вакантни места, а въпрос е 
дали може да се подобри бързо 
и ефикасно квалификационна
та структура на заетите, както 
се иока в препоръката. От дру
га страна се казва, че обществе
но-политическите 
както в общината, така и в тру 
давите организации, ще трябва 
по-омело да разрешават тия про 
блеми, за да обезпечат нужния 
възход на трудовите организа
ции в Босилеградско.

Във връзка с личните доходи 
препоръката едва ли ще окаже 
влияние, защото този въпрос, та 
ка обобщено, е поставян много 
пъти без да са постигнати оча- 

Най-много

ще

м. н. н.

ЗАДАЧИ НА КОМУНИСТИТЕ

ЧАСТНИЯТ ДИНАР ДА СПОДЕЛЯ 

СЪДБАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
Положението в управата с ог

лед на препоръката може би на 
лага да се каже нещо и за нея. 
Това го изтъкваме, защото те
зи задачи произлизат от всички 
наши закони и ако е имало ук
лони, значи са нарушавани за
коните, за което са предвидени 
и съответни санкции.

организации

касата на бюджата. А колкото 
по-лабави са данъчните органи в 
облагането на заработката на ча 
стниците, толкова повече се об
ременява работникът с данъци 
за общи потреби и толкова по
вече успяват частници и спеку 
ланти да укрият дохода си и да 
забогатяъат.

Тъкмо тук е смисълът на мер 
ките конто трябва да се предпри 
е,мат, за да се пренесе приходът 
за бюджети и върху частниците.

КРИТИКАТА
Оказа се, че критиката на до 

сегашната данъчна система въп 
реки твърдението на компетент 
ните, че всичко е в ред, има оп
равдание. Нима слабостта на 
данъчната система не се потвър 
ждава например с това, че ле
кар с домакинството си, както е 
станало в една община, е могъл 
да притежава пет камиона „за 
лично ползване’’. Ето само при 
такава данъчна система като на 
шата е могло да се случи единки 
да печелят милиони за препро 
даване на плацове, за издаване 
под наем на вили и жилища и 
по разни други начини.

Новият закон съдействува об
лагането на частниците да ста
не по-ефикасно, защото са пред 
писани конкретни мерки за по
стигане на тази ефикасност. То 
ва защото на данъчни служби 
се дават готови данъчни инстру 
манти, които ще се прилагат 
без много обмисляне и догова
ряне с данъкоплатеца-частник 
и защото няма да има различни 
условия за частниците, при ко
ето досега имаше едни общини 
да са по-изгодни за частника от 
други. Досега много общини с 
„добрите условия” за частния 
сектор примамваха много зана
ятчии от други места, като спе 
челваха по някой динар от да
нък, макар да оставяха възмож 
ност на частниците да забогатя 
ват и крият приходите си.

ПЕЧАЛБИТЕ
Сега вече частникът е длъ

жен да регистрира всяка фак
тура, която трябва да наплати 
От някоя обществена трудова 
организация. Така данъчните ор

гани ще контролират поне един 
вид дейност на частника и ще 
се знае поне част от печалбите, ко 
ито осъществява. Още една мер 
ка е интересна. Именно ако за
рад естеството на работата на 
частника не може да се устано
ви място на работилницата, за 
такова ще се смята мястото, къд 
ето живее семейството му и там 
ще се стичат документите за не
говата заработка.. Значи, ще има 
малко възможност за измама на 
данъчните органи.

КАМИОНИТЕ
— Според разпоредбите е оп

ределено:
— Частник не може да при

тежава камион с повече от пет 
тона.

— Частник може да притежа
ва само едно возило и да управ 
лява с него лично.

— За лична употреба може да 
се притежава камион до два то-

След приемането на Закона 
за данъците главната работа те
първа трябва да се свърши в 
общините. Точно такова е мне
нието на народните представи
тели, които учествоваха в прие
мането на този закон.

Практиката показа, че в об
щините е по-лековоблагането да 
се опират на заработката на ра
ботещите в обществения сек
тор, където всеки динар от ра
ботната заплата се насочва към

Макар и обобщени, възлагани 
те в препоръката задачи дават 
възможйост на обществено-по
литическите организации, особе
но на СКС, ССРН, профсъюзи
те, за по-конкретно влияние с 
организиране на обществеността 
върху разрешаването на задачи 
те, който в Босилеградско сега 
са актуални.

геваяите резултати, 
ще се постигне, ако се премах
не хоноруваната работа, а работ 
ните места се заемат от стажан 
ти и безработни.

Като се има предвид първата 
част от препоръката, възникват А. Л.

В БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

НЕЗАД0В0ЛЯВАЩИ БАЛАНСИ то предприятие и горнолисинс- 
ката земеделска кооперация.

Стопанските организации са 
осъществили доход от един ми
лион и четиристотин хиляни но- 

динара. То и е по-малък с 7 
на сто в сравнение със същия 
период миналата година. Рязко 
намаляване на дохода бележ
ат земеделските кооперации от 
Лисни а и Босилеград и гостмл- 
ничарското предприятие „Кин 
стан”. Това се е отразило и вър' 
ху заплатите ,на заетите, които 
са средно намалени с 5 на стц 
в сравнение с първото полуго
дие миналата година. Освен то
ва накрая на това полугодие ст 
оланските организации са оста
нали „длъжни” на своите работ 
ници над 330 хилади нови дина 
ра за неизплатени доходи. Това 
е така, защото доходите преди 
това не са увеличавани в уни
сон с производителността на тру

ни, трудности срещат горнолио 
инската и бооилеградската зе
меделска кооперация. По всич
ко личи, че в новосъздадените 
условия на засилена конкурен
ция те не шроявяват находчи
вост за успешно стопанисване.

Прави впечатление, че нито ед 
на организация не е стопанис
вала на стопански начела — та
ка както изисква стопанската ре 
форма. Изразходвани са много 
повече оборотни средства в срав 
нение със същия период мина
лата година. Постигнатият ефет 
кт обаче е «езадоволяващ. Това 
не е случай само с оборотните 
средства. В междусобното см на 
дпреварване за придобиване на 

потребители пренебрегват 
се всички принципи на икономи 
сване. Това е особено характе- 
рно, когато се набавят нови сто 
ки, продажбата им с изплащане, 
с което неоправдаемо се креди
тира потребителят и др.

Подобно положение е и с про 
изводителността на труда. Дока 
то в първото полугодие минала 
та година тя бележи увеличение 
сега рязко намалява. Единстве
но земеделската кооперация в 
Долно Тлъмино и транспортно
то предприятие показват тенден 
ция да спрат намалението на про 
изводителността. В това отноше
ние се намират гостилничарско

Според полугодишните балан 
си деловите резултати на босиле 
градските стопански организа
ции са незадоволяващи. И тоя 
път мерките на стопанската ре
форма показват, че дребните сто 
пански организации в Босиле- 
градската община са неспособни 
да продължат самостоятелното 
си съществуване.

Поотделно нито една стопанс 
ка организация не е. осъщест
вила такива резултати, които да 
й гарантират сигурност1 ■ В загу
ба са транспортното и гостилни- 
чарското предприятие.

Стопанските организации гла 
вно се занимават с търговия и 
тя заема 96 на сто от дейността 
им. В едно такова обстоятелство 
те се сблъскват с много трудно
сти. Налице е конкуренцията, на

мощ-

ви

на.
Тези мерки са само част от 

това, което се предприема 
уреждане на работите в тази 
най-спекулативна досега област.

От другите мерки ще действу 
ват ефикасно:

— Данъкът за притежаване на 
камион, без оглед дали се пол
зва или не.

за

ДРУГИ МЕРКИ И РАЗПОРЕД
БИ

Съюзният закон сега вече да
ва повече възможности на репу 
бликите и комуните да действу 
ват самостоятелно.
Няма ограничение например на 

видовете облагане на приходите 
от частна работа. Дали ще се 
приложи паушален данък или 
ще се облага истинският при
ход е въпрос на общината, в ко 
ято това ще се урежда със съот 
ветно решение.

Също така всяко облагане на 
заработката може да бъде нро 
греоивно. Изключение от това е 
работната заплата, която 
още ще се облага пропорциона
лно.

нови
да.

Тези моменти говорят, че дело 
вите резултати стават все по- 
слаби. По-точно положението на 
стопанските организации постоя 

влошава. Изненадва оба 
положейие не

се превзимат мерки за подобре

малената покуггаателна 
ност на потребителите и др.

Запасите многократно се уве
личават. В момента възлизат на 
5,5 милиона нови динара и с 55 
на сто са ло-големи в сравнение 
със същия период миналата го
дина. Най-големи запаси има 
търговското предприятие „Сло
га”.

нно се
че, че при това

ни ето му.
Би трябвало по-сериозно да се 

повдигне въпроса за интеграци все
Значителна е и ненаплатената 

реализация. Сега тя възлиза на 
2 милиона нови динара и още 
повече влошава положението на 
стопанските организации. Особе

ята на стопанските организации
Насо- Сега остава думата да си ка

жат общините..
и цялостно прилагане на 
ките. ТАНЮГВ. Велинов
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НА БОЙНАТА нооперация не й върви „ДИМИТРОВГРАД“

РЕКОНСТРУКЦИЯТА
В НЕИЗВЕСТНОСТ

ОТГОВОР НА ДИРЕКТОРА НА КООПЕРАЦИЯТА, КИРИЛ СТАНИЯИОВ

Във връзка с дефицита на 
от ,16. август т. г. бе публику
вана статията „На божичката 
кооперация не й върви”. Във 
връзка с нея давам следния 
отговор:

Много работи там не са ис
тина, нити са достоверни дан
ните във връзка със заседа
нието на кооперативния съвет. 
Именно авторът на статията е 
предал някои работи като че 
те са решения на съвета, ма
кар съветът по тези въпроси 
да не е вземал становище и 
решение. Всъщност всичко е 
изказване само на Стойо Бо
жиле®, който не е член на ко
оперативния съвет, а авторът 
го е разбрал като мнение на 
съвета и така го предава.

Не са доставерни фактити 
относно деловия фонд. Той не 
е 7 милиона стари динара ка- 
кто е написано, но 25.121.000 ди
нара. Седемте милиона динара 
са свободни средства които ко
операцията може да ползва за 
яаб авка на основни средства.

Във връзка с дефицита на 
магазина в Топли дол от 340 
хиляди стари динара имаше ра
зправа между управата и ма- 
газинера и съветът правилно 
разбра, но магазинерът не. В 
статията обаче се казва, че за
веждащият счетоводството не 
могъл да опровергае твърдени
ето на магазинера. Това не е 
■истина. Спорен беше отписът 
на инвентара, който бе вписан 
към разходите на магазина, за- 
щото е неупотребим и износен, 
а това е правилно, защото е 
служил на магазина. За оправ
ната на стълбите се дължи ма- • 
газинът, защото без решение 
на управителните органи и уп
равата магазинерът докарал ма 
терйал за строене. Това не мо
же да задължава фондовете, но 
разходите и магазинерът е и- 
мал щастие, че не е задължен 
той. Впрочее тази сума е 82.490 
динара, а тя не може да опра
вдае целия дефицит, който 
възлиза на 340.000 стари ди
нара.

За репликите между магази
нера и директора, за които се 
пише, ето каква е работата: И- 
маше дума за загубите на този 
магазин и директорът каза, че 
магазинът е далече от управа
та 7 — 8 километра а Стойо 
доста пие, купува зеленчук и 
ракия сам и дали всичко това 
го регистрира и кой може да 
го контролира колко е купил 
и с колко е задължен? Стойо 
отговори, че пие за свои пари, 
а директорът строи къща в 
Наш за свои пари. Но за пол
зване на кооперативен строи- 
тилен материал не е ставало 
дума, защото и не е ползван за 
частна постройка.

Не е вярно и това, че дире
кторът е казал на Стойо, че ще 
го уволни, но е казал на съве
та че бившият магазинер Лю
бен Богданов е боледувал око
ло три години и временно е 
бил на мястото му Стою Божи
лов, докато Любен оздравее. 
Сега Любен е оздравял и по- 
мнение на лекарската комисия 
е годен за магазионерска рабо
та. Това значи, че Стою тряб
ва да се върне на някое ра
ботно място в управата, за да 
не се плащат двама магазине- 
ри, както се прави два месе
ца. Тогава Стою се съпротиви 
да напусне магазинерското мя
сто и каза: „По — напред ще 
си отиде директора, а после 
аз”. Колко човешка е неговата 
постъпка, да не напусне рабо-

в Божица и този е взет от ко
операцията тъкмо по искане на 
членовете 
Също така пито един член на 
съвета не изрази съмнение 

■ работата на Стоичко и на ди
ректора
или друго, освен Стойо Божи
лов. Тогава как авторът е мо
гъл да предаде като съмнение 
на съвета исказването на един 
човек?

Пише се, че тухларната 
работи вече две години, 
не е точно, защото тя не рабо
ти от 1 октомври 1967 година, 
а залежали стоки там има 
за 15, както е писано, но за 5

директорът живее в дома на 
Стоичко и затова го поддър
жал. Това е неточно. Не ока
звам никаква подкрепа на Сто
ичко, пито пък живеем под е- 
дин покрив. Аз живея в къща
та на Стоичко и на Георги Ста
менов, която им е обща, а 
самият Стоичко живее в къща 
три километра далече от ме
не ,в своя друга къща.

За такива недостоверни фа
кти, които са представени на 
обществеността чрез печата, щй 
се отнеса до съда да установи 
истината, а този материал от 
статията и отговора ще обсъдим 
на заседание на кооперативния

на кооперацията.

в
Последици от агресията на пет 

те страни от Варшавския дого 
вор срещу Чехословакия ще 
претърпи и толкова очаквана
та реконструкция на комбинат 
„Димитровград” в Димитровгр
ад. Тези дни' от границата |н 
Чехословкия се върна група 
специалисти от предприятието 
начело с директора 2Кивко Ви 
деиов. Те трябваше да подпи
шат договор с някои 
вашки фирми за доставка на 
съоръжения. Според утвърде

ните пропозиции от предишни 
те преговори с представители 
на ЧССР машините трябваше 
да пристигнат до края на го
дината.

Нашите банки вече бяха из 
дали одобрение за сключване 
на договора. Агресията обаче 
попречи.

във връзка с гатера

не а
Това

ме На въпрос: „Какво ще стане 
с реконструкцията?” директо
рът само сви рамене.

милиона стари динара.
В тази .и в една друга ста

тия на „Братство” от 23 август 
1968

чехосло-съвет, за установяване ма исти
ната.

Кирил Станиянов 
Божица М. Б.година е подчертано, че

СПОРЕД ГУБЕРЧЕТОЗАПЛАТИТЕ
В ДИМИТРОВГРАД

ЗАПЛАТИТЕНАЙ-ГОЛЯМ АТА ЗАПЛАТА — 250.000 СТАРИ ДИНАРА. НАЙ-МАЛКАТА — 30.000. НИТО В ЕДИН БРАНШ
НЕ ДОСТИГАТ СРЕДНИТЕ РАЗМЕРИ.

Един отбориик от село неот
давна поиска в скупщината на 
димитровградската община да 
сс направи единен фонд на за
платите за всички предприятия 
в града и всички да получават 
поравно. Този иск на отборни- 
ка,разбира се, е утопия за на
шето време и системата и не 
заслужава внимание. Но този 
иск сигурно е резултат и на 
постоянно носещи се преказки 
за огромно големите заплати, ко 
ито се получавали във фабрика 
та на града.

Истинското положение пък е 
съвсем друго. По тачно, ето 
какво:

Заплатите не се големи, пи
то за условия на Димитров
градско, нито достигат раз
мерите на други сродни фаб
рики в разните браншове.

НАЙ _ ГОЛЕМИТЕ ЗАПЛАТИ 
. НЕ СА ДИРЕКТОРСКИТЕ

Директорските заплати не са 
най-високите, въпреки че има 
такова убеждение. Най-голяма- 
та заплата от 250.000 и 230.000 
стари динара получуват някои 
инженери от комбинат „Дими
тровград” и то по договор, 
сключен с предприятието.

Значи, директорските заплати 
са под това равнище. Впрочее 
ето какви са директорските за
плати в града:

В комбинат „Димитровград” 
— 225.000 стари динара, в „Сво- 

147.000 „Градини” —- 
” — 130.000, в 

и в „Циле” 
80.000 ст. динара. Нямаме данни 
за всички трудови организации, 
обаче и това е достатъчно да 
се види, че съотношението на 
тези заплати е значително, едва

димо за младата димитровград
ска промишленост.

Такива разлики има доста. Да 
споменем някои само: В „Сто- 
чар" правникът има 80.000, аг
рономите също. Колко малко е 
това в сравнение със заплати
те в други такива организации 
или в сравнение с носители на 
производството в други видове 
трудови организации не е тру
дно да се види.

Въпреки убеждението, че тук 
се получават големи заплати, 
работите не са такива. Секре
тарят на общинския комитет на 
партията получава 149.000 ст. 
динара на месец, председател
ят на ССРН — 146 а служе
щите в счетоводството не пове
че от 78.000 ст. динара.

Председателят на общинска
та скупщина пък получава 189. 
760 стари динара т. е. толкова, 
колкото би получавал на своето 
някогашно работно място в ко
мбинат „Димитровград”. Съоб
щи ни, че не получава добавъ
чната заплата за функцията 
председател на ОС, която въз
лиза повече от 30.000 динара.

ли не три пъти между най-го- 
лямата.

Но това не може да се при
еме за напълно неправилно, за
щото не всички 
са еднакви нито по осъществя
ването на дохода, нити по нат
рупването, нито по редица дру
ги елементи, които дават въз
можност за по-големи 
доходи, не само на ръководни- 

непосредствените

тна заплата, за квалифицирани 
— 60 и неквалифицирани към 
55.000 среден размер.

В „Услуга“ около 60 — 64 сре
ден размер (водоинсталатери, 
хлебари и др.).

В „Градня” 
богници се определят 64.000 !ст. 
динара, на квалифицираните — 
52,400, на неквалифицираните —
44.000. По-високи са заплатите 
на водоинсталатерите и елек- 
троинсталатерите.

Най-малки са размерите на 
заплатите в „Циле“. Там са оп
ределени следните размери: 
Ръководител на група — 50.000, 
в. квалифицирани работници—
50.000, кв. — 40.000 полуквали- 
фицирани 
среден размер — към 38.000 ст. 
динара.

РЪКОВОДНИТЕ И АДМИНИ
СТРАЦИЯТА ПО-ДОБРЕ

Техническите директори, тър
говските директори, завеждащи 
счетеводство и служещите в 
управленческите служби об
що гледано са значително по- 
добре платени.

В „Услуга“ референтите имат 
по 90.000 ст. динара, секретар
ят — 85.000. В „Свобода“ слу
жещите имат 80 — 85 хиляди 
ст. динара среден размер, в 
„Градня“ счетоводните служе
щи към 62 ■— 65.000 динара и пр.

Все пак на някои места раз-! 
ликите между високообразова
ните кадри и другите не са 
чувствителни. Даже в някои 
предприятия на начеващ се 
предлагат 50.000 стари динара* 
което естествено не може да 
бъде привлекателен размер за 
никой с виеше образование. А 
тъкмо такива кадри са необхо-

предприятия

на в. кв. ра-

лични

те, но и на 
производители..

МАЛКИ РАБОТНИЧЕСКИ 
ЗАПЛАТИ

Не е прав и оня отборник, 
който неотдавна каза например 
така:

— Ние на село се мъчим, ра
ботим земята, а тук гледам 
един работник излязъл в не
деля с чиста риза и се разхо
жда. Направил си къщичка, по- 
наредил се и се разхожда. За
платата му заплата, радиото му 
радио...

Този работник за когото ста
ва дума, едва ли получува по
вече от 40.000 стари динара ме
сечна работна заплата, а сигу
рно има трима четирима в къ
щи, които ядат динарите от 
неговия труд. И какво е могъл 
да прави в неделя освен да се 
разхожда, ако няма нива да я 
обработва.

Ето работническите заплати 
по предприятията:

В комбинат „Димитровград“ 
са най-големи — между 80 и 90 
хиляди стари динара за квали
фицираните работници, което 
значи че висококвалифицира
ните могат да имат повече. .

В „Свобода“ на висококвали
фициран работник се определ
ят 77.000 динара месечна рабо-

30.000 или общо

ЛЕКАРИТЕ И ГИМНАЗИАЛ
НИТЕ УЧИТЕЛИ

Управителят на здравния дом 
в Димитровград, който 
сведенията за заплатите на ле
карите, получава 156.000

ни даде

стари
динара. Лекарите в дома с дър
жавен изпит получават 143, а 
без изпит

бода“
135.000, в „Услуга 
„Сточар“ 100.000

139.000 месечна
заплата. Средният медицински 
персонал получава към 65.000 
ст. динара. Но това не са един
ствените пари, които се полу
чават там. Нощните дежурства, 
ходене на прегледи в селата н 
друго се плащат до 3.000 дина
ра най-много.

Гимназиалните учители не 
могат да се похвалят с големц 
заплати. Средният 
гимназията не надминава значи 
телно 100.000 стари динара на 
месеца.

Куриерите и чистачките имат 
най-малки заплати. Но и тук 
разликите са налице. В „Дими
тровград“ чистачката получава 
55.000 ст. динара, в „Свобода“ 
куриерът — 49.000; в „Услуга” 
— 52.000 в „Градиня“ 44.000, в 
„Сточар“ — 38.000, в „Циле” — 
30.000. Куриерът в общинския 
комитет получава 52.000, а чи
стачката в здравния дом 39.000.

На края трябва да се напом
ни следнето:

Тези заплати са стартните ос
нови, които в зависимост от 
производствените и други еФе~ 
кти могат да са по-малки или 
по-големи. Работните заплати в 
димитровградските организации 
са далече от размерите на зан* 
латите в друти наши предпри
ятия- А разликите, които съЩе 
ствуват в града са резултат на 
производствените и другите е- 
фекти, които постигат отделни
те предприятия. И щастие е> 
че освен „Фабрад“ нито едно 
предприятие още не е получа
вало минималните работни зап
лати, защото има и такива пре-.

размер в

тното място, когато му се дава 
друго с по — голяма заплата?

СтоичкоЗабогатяването на 
Аризанов не бе поставено нито- 
един член на съвета, нито ня- 
коа е заявил да му се върне 
гатерът. Само Стойо Божилов 
постави този въпрос а той не 
е член на съвета. В статията
се казва, че някои членове са 
се усъмнили, а това не е вя
рно. Колко оправдано е да се 
стопанисва така с гатера е 
въпрос за разисквание, обаче 
ето как работи: Стоичко е за
ет в кооперацията и всички ус
луги с гатера се плащат на ка
сата на кооперацията. Никой 
още не се оплакал, че е пла- 

Стоичко. Работа обачетил на
няма за гатера през целия се
зон. Затова Стоичко работи и 
други работи. Друг гатер няма дприятия по други места.м. н. н.
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МИСТЕРИИТЕ НА „ПОПОВА ПЕЧ”

ИЗ НАШИЯ АЛБУМЧУДЕСНО ЗАМИЕ 0 ПОДЗЕМИЕТО ното представява белег някое оп 
ълчение забърджани укривали 
се от турските зулуми или хайдут 
ско скривалище? Във всеки слу 
чад следите не са много по-ста
ри от няколко столетия а за по 
древ-ни трябвало би да се разко
пае пещерният свод и слоевете 
намерена пепел.

В средата на най-голямото 
проширение намираме купчинка 
гуано. Саво подпалва със запал 
ка паяжанистия мицелий на раз 
витата плесен, което произвеж
да миниатюрни взривове. Под 
лъчите на ламбата съзираме 
напигментирани паяци, които би 
ха много зарадвали някоа биос- 
пелеолог. Всред белите нишки 
плесен се въртят и някакви мини 
атюрни опнокрили. Наблизо на
трупаната пръст пронизана от 
клонки сочи за близката повръх 
ност вероятно дъното на някой 
въртоп.

Тоцко показва още едно широ 
ко отверстие в източния зид. По 
рано тоу и Саво се спускали в 
бездната, вървяли по коридора 
и пак се оказали пред нова мра 
чна цепнатина. Като пуснали ка 
мък чуло се пляскане на вода. 
Шумът от отразените вълни сти 
гнал след минута, от което на
правили заключение, че под зе 
мята се намира голямо езеро. 
Без съоръжения беше невъз
можно и ние да се доберем до 
там. Тайните що скрива подзем 
ното езеро ще останат непозна
ти за известен период, докато не 
се предприемат мерки и тези 
мистерии да се изпитат.

След стотина крачки леко спу 
скаяе пещерният канал отлъчва 
в ляазо един ход по който тря
бва де се покатерим. Стените 
са излизани и влажни. Дишане 
то на места е затруднено. Особе 
но препятствие 
срутена окала висока 2—3 мет
ра, която с мъка преодоляваме. 
Най-напред се Тоцко ловко по- 
катерва и прибира кабелите. Ос 
таналите се хлъзгат и е нужно 
да се наслагат камънаци за да 
се улесни лодкачването. Мажду 
кщата светлина на свещите и 
ръчните ламби недостига добра 
ориентация, а опасностите се ни 
жат на всяка крачка. По едно 
време вървим почти пълзешка- 
та. По-дебелите, както се казва”, 
„напъшкаха девет дола“. Пов
дигнем ли гръбнака в главата 
се забиват острила стърчащи от 
свода. Последна трудност при
чинява почти отвесен скуск. Най 
сетне навлизаме в проширение 
с високо издигнат таван.

Въпреки студения въздух об 
взема ни чувство на любопит
ство и доволство. Навън измери 
хме 27 градуси, а в пещерата 
живакът се спусна на 11 граду
си — цели 1741 разлика! До по 
следен момент се отнасяхме с 
недоверие към твърденията и 
мълвите, че в петерлашхите ду 
пки се намират такива прелести. 
Сега немеем от почуда. Пасти
рите с векове са напасвали свои 
те стада горе на слънцето и ни 
кога не им хрумвало че под кр 
аката им се намират такива гра 
ндиозни шуплини.

Почти забравяме монтажа на 
кабелите — бързаме напред да 
обходим залата, която все пове
че се разширява и разклонява. 
Нейният диаметър може би из
нася 20—30 метра — точната сто 
йкост е трудно да се определи 
поради продълговатите ниши, 
сепарета и разклонения.

На другия крац стоиме слиса
ни пред грамадните драперии 
и кичици висулки от чист варо
вик, които са се таложили със 
стотици и хиляди години в ку
хината и образували приказни 
декори с финтастични облици.

Възхищението 
в тоя общ захласняма граници и 

_ времето бър 
зо минава. Забравяме, че в 11 
часа трябва да дойде електри
ческия ток с убийствена сила и 
ако всичко до тогава «е е в ред 
кабелитепредставлява стават опасни. Сретен 
сръчно овързва жиците и под
канва отчаяно за помощ. В по
следния момент завръзва лам
бата и ние напрегнато броим се 
кундите.

Най-сетне блестяща мощна
светлина облява феерично нади 
плените хали. Ето, ако не ця
лото Забърдие, то поне „Попова 
печ” макър за няколко часа е 
електрифицирана. Удивлението 
няма граници. Пред всяко кът
че можеше да се стои с часове, 
неусетно и ненаситно. Правиме 
снимки с различни ракурси. Тук 
стоиме пред хипосшл (със сру
тени вече, за съжаление, стъл
бове), там са кулоари и сепарата 
с тронове, модерни скулптури, 
вази, острила, гъри от варовик 
поникнали от пода, лоджии, шк 
афове... и какви ли не още фо 
рми. Настояванията ни да да- 
деме имена на отделните фигу
ри и помещения не дахода. ре-| 
зултат-напросто не ни стига ези 
ковото богатство.

Връщаме се назад. Край запа
дната страна Тоцко ни посочва 
находищета на кости от живот 
ни (и човек?) и счупена грън- 
чария. Останките най-ревностно 
претърсва Трайков, който нас
коро натрупва цяла колекция от 
керамика и кости. Да ли намере

Сп. С.
В следващия брой: Вицовете и 

истината за „Попова печ’’.

Семинар по български език
София, специалисти по бълга-От 19. до 24. т.м. в Димитров 

град се състоя 5-дневен семи
нар за преподавателите по бъл 
гарски език и други интересу 
вия от Димитровградска Боси- 
гарската народност в Югосла
вия °т Димитровградска Босц- 
леградска, Бабушничка и Сур 
дулишка общини.

Преподаватели бяха другар
ката Тодорка Владимирова и 

Чавдар Стефанов от

рси език и литература.
Лекциите се изнасяха в мал 

кия салон на Дома на култу
рата пред около 120 слушатели.

Семинарът бе организиран от 
страна на Просветно-педагоги
ческия институт на СР Сър
бия-Семинарът, според мнението 
на посетителите, напълно изпъ 
лни поставената задача.

Р. Т.другарят

Константин. Паусшовски На пейката в градината седеше Ан- 
фиса. Седеше така тихо, че Николай Ни 
китич не я видя веднага, а като я забел- 
яза се изплаши: седи като нежива, сви 
ла се, загръща се с шала.

Николай Никитич се приближи и се 
дна до нея. Анфиса мълчеше.

— Какво те е, дъще? — попита Ни
кола» Никитич и сложи ръка на рамото 
и. — Да не си се разболяла?

— Не — отговори Анфиса и пак се 
загърна с шала.

— Защо седиш на тъмно? Анфиса се 
обърна към Николай Никитич и го по
гледна. Фенерът беше на земята и осветя 
ваше лицето и отдолу.

Николай Никитич се намръщи. Нещо 
блесна на Анфисината буза, пропълзя 
по нея като бледо огънче и угасвайки, 
падна в тъмнината на пясъчната пътеч-

Преди един месец Анфиса за върши 
гимназия. Бъдещето и още не беше ясно. 
Баща и Николай Никитич, искаше Ан
фиса да замине за Москва и да постъпи 
в Тимирязевската селскостопанска ака
демия: Анфиса мислеше за съвсем друго 
— още мъгливо, но привлекателно: за 
театъра, за пътешествия...

Тя беше прочела много книги и че
сто си представяше, че се намира в ня
каква вълшебна страна. Съвсем ясно ви 
ждаше как в ранна утрин слиза от пара 
хода на брега на тази страна, оставя сле 
ди на мокрия пясък и във всяха от тях 
се крие мъничка синя сянка, защото слъ 
нцето току-що е изгряло и пада косо вър 
ху земята. А в далечината горят стръм
нините на люлякови планини и от тях 
с шум излитат студени водопади и се раз 
биват на прах.

Едва ли не всеки ден Анфиса ходе
ше в градската библиотека за нови кни
ги. Библиотеката се намираше на глав-, 
ната улица, до новото кино. Помещаваше 
се в долния етаж на една тухлена къща. 
Тук миришеше на мастило. Боядисаните 
подове бяха безцветни, изтъркани. На 
стената висеше правилник за посетители 
те и стенвестник, разкрасен с цветни мо

МЕЧТАТЕЛКА
(Откъс от „Повест за горите”)

— Виж те тези тонове — от червено до 
небесно и златисто. Много рядко цвете!

— Как се казва? — строго попита Ни 
на Порфиревна, резлеждайки цветята, 
толкова едри и леки, че потрепваха от 
вертреца, който проникваше от градина
та в кабинета и!

— Немезия. Африканско цветеч Из
молих го от един стар градинар, когато 
бях в Москва. На колене му падах. По
гледнете това листо. Синият цвят пре
минава във виолетов, а виолетовият 
в ален.

„Мечтателна” — мислеше си Нико
лай Никитич — Ох. много мъка ще види 
живота. Страх ме е дори да си поми
сля. Ох. много ще види!”

Николай Никитич беше разтревожен 
за бъдещето на Анфиса и веднъж отиде 

Нина Порфиревна Евсееваза съвет при 
— градска лекарска, жена възрастна, ре 

лишена от всякаква санти-шителна и 
менталност

Николай Никитич беше стар гради
нар и „практичен човек”, както мислеше 
самият то» за себе си. Искаше да запази 
Анфиса от воичко лекомислено в живо 
та. А. нейният стремеж да стане актриса 
и увлечението и по стихове и романи той 
считаше лекомислени. Всичко това му се 
струваше прекадено пъстро нагласено и 
бързо увяхващо, като някои цветя, които 
увяхват, преди да са се разцъфтели ху
баво. Например макът. Щом духне мал
ко ветрец — и листенцата му вече падат 
на земята. А само след- един час те са 
увяхнали и се търкалят в уличния прах. 
Е, дума да няма, Анфиса притежава те 
атрална външност: стройна, тънка и гла 
сът и
са до земята. Но работата не е в това.

— Не разбирам — казваше Николай 
Никитич на Ниша Порфиревна — на 
кого се е метнала Анфиса. Майка и бе
ше къщовница, а аз съм сериозен човек. 
Обичам тази човешка дейност, която да
ва осезаем резултат.

— На вас прилича! — сърдито от
говори Нина Порфиревна.

— Тоест, как така! Не разбирам — 
учуди се Николай Никитич. — Аз съм 
градинар, искам и от нея да напралия 
градинар а тя се дърпа. Наумила си е 
едно: в театъра, та в театъра. А каква е 
ползата от театъра? Само да развлича 
хората!

ка.
— Какво ти е? — тихо каза Николай 

Никитич. — Защо плачеш?
— Така! — Анфиса прегърна набръч 

каната шия на Николай Никитич, прити 
сна се към рамото му. — Милият ми ста 
рец!

— А къде е осезаемият резултат? — 
неочаквано попита Нина Порфиренова

Николай Никитич се обърка:
— Не разбирам какво питате?
— Каква е ползата от тези цветя? 

Вие пали не ги продавате?
— Нито едно цвете не съм продал в 

живота си! — тържествено отговори Ни 
кола» Никитич. — Само подарявам.

— Ама и вие сте...! — каза Нина 
Порфиревна и си свали очилата. Очите и 
загубиха своята строгост и станаха умо
рени и добри. — Гордеете се, че се спри
ятелихте с композитора Аренски когато 
той живееше тук, а от изкуството искате 
непременно практически резултат! Из
куството създава добри хора .изгражда 
човешката душа. То затова и съществу-

— Изкуството да... — страхливо въз 
рази Николай Никитич.

— А театърът не е ли изкуство? — 
попита Нина Порфирева. — Как мисли 
те? ... Анфиса правилно си е избрала 
пътя. Не и пречете. Аз ще намина дове
чера, ще поговоря с нея.

Николай Никитич си отиде не осу- 
бено успокоен.

Мръкваше. В градчето палеха освет
лението. но светлината на лампите през 
отворените прозорци осветяваше тихите 
улици по-ярко от фенерите.

В къщата на Николай Никитич беше 
тъмно. „Дали Анфиса не е излязла?” — 
помисли той, попъшка, запали фенер и 
гръгна към градината; трябваше да под
пре старата ябълка.

объ-— Какво правиш...
бъбореше Николай Никитич. —ркано

Влюбена ли си? Или ти е скучно?ливи.
Анфиса поклати глава:
— Не, не съм влюбена. Аз мога да на 

много хубави неща, татко, Мно-

Всичко това беше скучно, но само на 
пръв поглед. Анфиса знаеше че на би
блиотечните рафтове се крият такива 
съкровища на мисълта и поезията, че 
само от представата за тях очите и по
тъмняваха.

Тя четеше книги от сутрен до вечер, 
гълташе страница след страница, скри
та в бащината градина, увита с диво гро
зде като колиба.

'— Анфиса, ще си развалиш очите; 
— викаше Николай Никитич от градина
та: той по цял ден се занимаваше със св 
оите ябълки и сливи.

— Сега — неясно отговаряше Анфи
са. — Само да дочета до нова глава.

— Ти не ми трябваш — примирител
но казваше Никола» Никитич. — Глупа
во момиче. Пожали си очите. Ще си из 
губят цвета и ще станат като стар све- 
тилник.

правия
го. За всички. Знам си силата. Пусни ме 
в театралното училище, татко! Няма да
съжаляваш.

— Ще видим — отговори Николай 
Никитович. — Няма да тръгваш утре а

хваща за душата. И плитките и

към есента.
Сърцето му изстина. Ясно, трябва да 

я пусне. Но как ще живее той тук, как 
ще се занимава в градината без Анфиса. 
По-добре да захвърли всичко, да замине 
с нея и да живее там, в Москва.

— Не разбирам днешната младеж — 
тихо каза Николай Никитич.

ва.

по здраво къмАнфиса се притисна
него.

— Бягай, глупачке — каза строго Ни 
колаи Никитич, но главата му се затре- 

— Може и аз да замина с теб.
Но Анфиса дълго не можеше да се 

успокои. Едва когато откъм реката ДУ" 
хна вятър и стана студено, тя се изправи

Николай

Но въпреки страха на Николай Ни
китич ,от четенето очите на Анфиса не 
само не загубаваха цвета си, а напротив, 
от всяка интересна книга ту се наливаха 
със сълзи и от това ставаха блестящи и 
тъмни, ту се смееха, ту ставаха земъгле 

нищо иевиждащи наоколо, сякаш 
Анфиса се беше загледала в нещо дале 
чно което изчезва отвъд края на земята.

се.

— Добре, градинар сте 
Нина Порфиревна, — а защо отглеждате 
цветя? Градината ви е пълна. И сега сте 
ми донесли чудесен букет.

— Това е за удоволствие на очите — 
неуверено обясни Николай Никитич.

възрази

и като се държеше здраво за 
Никитич, тръгна с него към къщи — тр 
ябваше да приготви на стареца вечеря.ни
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Хумор Наша карикатураШтггШ НИШ
—Не бива да пиете толкова 

много алкохол! — казва лека
рят.

— Това не е толкова просто, 
г-н докторе — обяснява пацие
нтът. — След като изпия една 
бира и чашка 
съвсем друг човек и тогава пе 
разбирам, защо този друг чо
век да не си пийне една чашка 
и една бира.

30 VIII 1908
(Л1. Андреевич)СТР.8

Злободневна ракия ставам

МЕНЮ ЗА СЕПТЕМВРИ
КОНСЕРВИ

*
2 Една жена изпроба вече сто 

тия чифт обувки в обущарс
ки магазин и продавачката сеI2 чуди какво да я прави, когато 
клиентката най-сетне казва:

— Реших! Ще взема първия 
чифт, който пробах.

— Много съжалявам, госпо- 
отвръща

Нашата консервна индустрия
Всяка вечер по телевизията можем да гледаме реклами за 
употребата на най-различни консервени изделия. От супи до 
яхнии, бульони, за четири до 12 минути и обеда е готов...

Но нашите хора като консервативни в прехраната, пе 
гледаха много на консервите. . . Особено нашите домакини. . .

По този начин ние до сега нямахме консервативни хо
ра...

е силно развита.

2
жо продавачката 
— мо колежката ми го продаде 
преди един час.

2

*Консервените фабрики произвеждаха консерви, а по ма
за самообслужване планини от консерви ...

Никой от нашите хора и не знаеше какво се скрива 
жълти кутийки с хубави цветни 

картинки на прасета, телешки глави, кокошки, петли... В 
нашата улица няма толкова консервативни хора за да се 
хранят с консерви... Затова консервите с месеци събираха 
прахта по полиците на нашия магазин за самообслужване...

Тези дни обаче положението коренно се промяеин. Една 
вест по радиото по-силно подвйствува от всички рекламни 

радиото и телевизията. Измени се схващането на нашите 
домакини по въпроса за прехраната.

А това има и известни 
мейството. По-рано
между по-слабия пол и по-силния. Кошницата всяка заран 
очакваше решението, кой ще я отнесе на пазара за да я 
напълни с картофи, домати фасул, сливи...

Тези размирни семейни времена вече минаха. Сега се 
дава възможност в нашите семейства да зацарн пълна съпру
жеска любов и хармония ...

Според предвиждания на
сти от търговската мрежа в града тази нова политика 
шата прехрана ще потрае по-дълго 
Тази есен няма да се слага зимнина — 
тивно схващане ще 
вот...

!

;

1

газнните Фрсд стои на една то,корк 
ска улица вече двадесет мипу 
ти и не може да мине отсреща 
поради непрекъснатия поток от 
коли. По едно време забелязва

— КАКВО ОТКРИХТЕ ОЩЕ В ПЕТЪРЛАШКАТА
в тези лимени светло

ПЕЩЕРА

от другата страна на улицата — И ТЕ СА ИМАЛИ МЕСОПРО ДАВНИЦА...

Блестящ възход на »А. Балкански«по

предимства за нас мъжета в се-

Футболна среща между »Железничар« 

(Ниш) и »Асен Балкански« (Димитровград)
ЗА КУПАТА НА МАРШАЛ ТИТО

всяка заран ставаха затегнати отношенията

I
■някои местни специали- 

в на
време. И още нещо. 

още едно коисерва- 
изчезне от нашия обществено-битов жи-

дори и гражданството. И разби-) 
ра се насърчение за нови опори 
към нови победи.

Изненадите на „зеленото по
ле” са възможни. Ние не очак
ваме изненада от „А. Балкан
ски” защото знаем силите и на 
единия и на друпия отбор. Но 
скрито таим желание поне да се 
представим като достойни про
тивници. А това е много. Още 
повече, че в предстоящите сре
ши в есенния дял на състеза
нието в междузоновата група, с

си слава на „непобедим отбор 
на свой терен и опасен против
ник като гостуващ отбор”. Сла
ва, която дълго бе потъмняла, 
зарад което и интересът към фу 
тбола в Димитровград значите
лно бе намалял.

Освен това: към тази дейност 
и днес се проявява пренебрег
ване и не му се отдава нужно
то обществено признание. Мате
риалните средства винаги са в 
недостиг, а снаряжението твър 
де бедно. При това — спортни
ят център се строи няколко го
дини вече, а все още не се на- 
зират контурите на бъдещия му 
изглед.

Ето защо казваме, че сегашни 
ят блестящ възход на „А. Бал
кански” трябва да бъде гордост 
на футболисти .ръководство, та

Макар че този брой на вест
ника ще излезне след футбол
ната среща мрежду „Железни
чар (Ниш) и „А. Балкански” 
(Димитровград) и резултатът от 
срещата известен на любителите 
на димитровградския футбол, 
все пак, с тези редове, написа 
ни преди мача, искаме да отда- 
дем пълно признание на димит 
ровградските футболисти, ко
ито в рамките на това състеза
ние успяха няколкократно да 
надминат себе си. С чувство, че 
се борят за един скъп трофей — 
досега достъпен само на отбори 
от А републиканска група — I 
съюзна лига 
ските футболисти проявиха в 
срещите себеотрицание и мъже
ство. Надделявайки отбори мно 
го по-силни от себе си, за пръв 
път в аналите на димитровград
ския футбол се състезават с 
отбор от „Бе” републиканска 
група — П лига източна група.

В тази среща футболистите на 
нишкия „Железничар” влизат 
като пълни фаворити. Димитров 
градският отбор нито техниче
ски, нито кондиционно може да 
им се съпротиви, а при това ма 
чът се играе на терена на „Же
лезничар”. Но каквото и да пре
търпят поражение, димитров- 
градчани трбява да са горди: 
един провинциален град с над 
пет хиляди жители излъчи от 
бор, който се състезава с отбор 
дава вторият по големина град 
в СР Сърбия — град Ниш.

И още нещо: димитровградски 
ят футбол, изцяло оставен на 
себе си и на няколко души ен- 
тузиасти през последните две- 
три години, а особено миналата, 
уопя да възвърне някогашната

Сега на някои, не остава нищо друго, освен през сеп
тември в менюто да имат само — консерви.

Нищо чудно, че консервативните ще ядат само консер
ви, но има и много прогресивни, които са минали на — кон
сервирана храна!

2

1
Б. Николов ^

На здравни теми

Болести на устните едно такова представяне дими
тровградския отбор, който и до
сега за най-добрите бе корав пр 
отивник, ще буди респект сред 
противниците. И главно да пот
върди, че досегашните успехи не 
са случайни.

Димитровград-Има болести, които не 
гляма опасност, но са неприя
тни за човека. Такива са и бо
лестите, които се явяват на ус- 
тните.

Безопорно най-неприятна е 
херпесът, която е заразна бо
лест на кожата и лигавицата. 
Разбира се херпесът не се яв
ява само на устните, но и бли
зо до носа ухото, половите ор
гани и пр.

Херпесът има вид на гъсто 
разположени мехури върху по
дута червена подлога. Съдър
жанието на мехура в началото 
е бистра течност, която впо
следствие се замъти и изсъхне, 
за да се превърне в раничка, 
жъто или кафяво оцветена, ко
ято впоследствие отпада, без да 
остава белег.

Тази болест често се връща. Б 
случаи на заболявания с пови
шена температура (пневмония 
грип и др.) херпесът може да се 
яви на много от означените ме
ста, специално на усните.

Заразяваяието с тази болест 
става най-често между първата 
и петата година на живота пос
редством капки от плюнката, при 
говор, кашляне или кихане. Съ 
що и чрез приборите за хра
нене и с целуване.

Когато вирусът се настани в 
легавиците той тук остава 
Цял живот. Но той може да не 
се появи цял живот, а също мо
же ггнякога да действува и да 
причини появата на много пъп- 
чици изпълнени с течност.

Лекуването се състои в посип 
ване с талк, с мазане с чист 
алкохол или с борова маст. При 
често повтаряне на болестта се 
прибягва към лекуване с рен
тгенови лъчи. Забелязано е, че 
ваксините против едрата шар
ка спират болестта и затова в 
случаи на тежко и често забол
яване от херпес се прибягва и 
до употребата на тази ваксина.

носят

Ст. Н.

Футболна среща в Смиловци
за Неделя. Един от много минали 

и незбравими дни. Слънцето 
още с първите блясъци предве- 
сти хубав ден. Младежи от окол 
ните села като порой се сливат 
към Смиловци. Старите седят 
пред едното учреждение за за
бава в селото и говорят помеж
ду си: „Такива срещи отдавна 
е имало. Колко време мина, ние 
■вече забравихме, че някога за
едно живехме : по съборите с 
останалите села. Младите като 
че повторно се опитват да напра 
вят сближение между хората 
в нашата долина.

Смиловчани празнуваха. Този 
ден Смиловци пееше. Кравите 
останаха по своите обори. Овча

рите не слушаха веселите хло
патари на своите овще, те бяха 
в ръцете на младите. Всеки гол 
беше радостно обявен. Срещата 
завърши с резултат: Смиловци 
— Мазгош — 6:0 и

Радейна — Одоровци — 3:1 
Забележително е че има до

бри футболисти във всичките 
отбори. Сплотени заедно, сигур
но ще' поставят в сянка отбора 
на „А. Балкански”. И сега не е 
ясно защото другарите от А. Ба 
лкански не приемат среща.

Срещите завършиха, но тъпа 
гагте се още чуват. Младите пра 
знуваха овоите победи.

Георги ВеличковДр. 3. И.
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