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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА
ВЕСНА КОБИЛА
■

* БАЛАНСЪТ СТРАХОТЕН: 16 МЪРТВИ, 33 ДУШИ ТЕЖКО повредени И 4-МА
ПО-ЛЕКИ ПОВРЕДИ,
* В ТРАУР ЦЕЛИЯТ БОСИЛ ЕГРАДСКИ КРАЙ,
*
МН01 ° ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОЛНА И ГОРНА ЛЮБАТА, ЦЪРНОЩИЦА И

С

КА 1,

* РАБОТИ СЕ ВЪРХУ УСТАНОВЯВАНЕТО ПРИЧИНАТА ЗА КАТАСТРОФАТА

* п2мощиИнГсем^^^
* МЕЖДУ ЗАГИНАЛИТЕ И СЛАВЧО СОТИРОВ,
БОСИЛЕГРАД

г

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССРН В

В неделя, на 5 октомври, в ЦА СТОИМЕНОВИЧ, ученич
4 часа и 17 минути след обед ка от Враня, и АЛЕКСАДЪР
на пътя Босилеград — Враня, ЦВЕТКОВ посегнали към спи
през Бесна кобила, в село Ба рачките, но безуспешно. Огро
рне, Босилеградско, стана те лтният автобус се сгромоля
жка автобусна катастрофа, в сал от пътя, започнал да се
която загинаха 16 пътници, превръща из нивите и лива
33 души са тежко ранени и дите към долината, чийто на
само четирима минаха с по- клон е 40 градуса и в разстоя
леки повреди. Автобусът на ние от 110 метра се превър
Транспортно предприятие „Бе нал 11 пъти.
сна кобила" се наллерил на ре
Това е най-голямата от вси
довната си линия Босилеград чки досегашни катастрофи
— Враня през Бесна кобила, станали па пътя Босилеград
с време на тръгването в 2 ча- — Враня през Бесна кобила,
са,
с
шофьор Пене СтоСпоред официалното съобянов
от
Райчиловци, и
щение на съдията — следовлкондуктор
Иван
Младе- тел Божидар Йованович от
нов. От Босилеград
тръгнал Окържнйя съд във Враня на
навреме с 8 пътници, но до лобното място загинал и следБарйе броят им се увеличил ните пътници: Драганка Вай
ка 54 души. Въпреки претова чева Миланова,' ~31Тбдишна,
рянето, до 31 км всичко вър- домакиня, Симеон Маков, - 46вяло нормално. Но в местно- годишен, селскостопански про
стта „Големо осое", където изводител, Димитър Рангелов,
пътят е широк и хубав,, засс- Шуглев, 65-годишен, селскосто
га неизвестно по какви лричц папски производител, Йордан
ни, шофьорът Пене Стоянов Асенов Стойнев, 17-годишен
клюмнал върху волана. Настъ
пил съдбоносен момент за — всички от село Горна Люба
всички. Двама пътници РУЖИ та; Стайко Миланов Цеков,

НА 12 ОКТОМВРИ
— СРЕЩА В ДРАГОМАН

Председателят на Скупщина
та на СР Сърбия Драгослав
Маркович изпрати на предсе
дателя на Общинската скупщина в- Босилеград телеграма
със следното съдържание:
„По повод тежката злополу
ка край село Барйе, в която
загубиха животите си 15 наши

граждани, ви люля от мое ли
чио име и от името на Скупщината на СР Сърбия, да при
емете дълбоко съчувствие. Мо
ля ви, на семействата на пост
традалите да предадете наши
те съболезнования в тежката
участ, която ги сполетя".

Председателят на Републиканския изпълнителен
съвет
Милеяко Боянич изпрати до
председателя на Общинската
скупщина в Босилеград след
ната телеграма:
,;По повод тежката автомо
билна злополука, в която за
губиха животите си повече

граждани, ви моля, от името
на Републиканския изпълните
лен съвет и от свое лично име, да приемете уверяване за
нашето искреио съболезнова
ние. Моля на семействата на
изстрадалите да изкажете на
шето дълбоко съчувствие“.

*
По повод злополуката при
Барйе край Босилеград, в ко
ято 'загубиха животите си 15
души и мнозина бяха тежко
и леко повредени, председате
лят на Общинската скпупщина
в Димитровград, Димитър Сла
в-св, изпрати следната телегрг,
ма до председателя на ОС —
Босилеград:
„Другарю председател,
вестта за трагичната участ, в ко
ято са загубили животите или

са повредени повече граждаш)
от вашата комуна, дълбока
трогна населението в Димит
ровградско. От своето лично
име и от името на население
то от Димитровградска общи
на изразявам дълбоко съболе
знование на Вас и на семей
ствата на пострадалите в Бо
силеград ско."
Димитър Славов, пред
седател на ОС — Дими
тровград

*
Общинската
конференция
ка ССРН в Димитровград е из
пратила съболезнователна телеграма до Общинската кон-

ференция на ССРН в Босиле
град и семейството на Славчо
Сотиров, който настрада в зло
полуката.

Погребани жертвите
Трагично загиналият председа
тел на ОК па ССРН Славчо Со
тиров
42-годишсл,
селскостопански
производител,
Александър
Христов, 50-годиптон, селско
стопански производител. Мит
ра Рангслова, 26-годишна, до(Следва на 4 стр.)

НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕТО
Ето как стана тази траге ду тях и Драгутин Машевич
от Черна гора, военнеи пилот.
дия!
На 5 октомври в 14 часа ав който за пръв път дошел при
Босилеградскотц брата си — зъболекар в Здра
тобусът на
транспортно предприятие тръ вния дом в Босилеград,
шал на път за Враня
през
Почти празният автобус заБесна кобила. В тоя трагичен почнал да приема нови пътследобед в Босилеград се ка- иици от „Две реки“. Там се
чили само осем пътника. Меж качили няколко селяни, тръг-

Съболезнователни
телеграми

нали на работа. В Долна Лю
бата имало повече пътници.
Но най-много чакали на спир
ката в Горна Любата. Там дле
зли над 30 пътника, новечего
мъже тръгнали па сезонна
строителна работа. Между дру
гите бил и Славчо Сотиров,
председател на Общинската ор
гапизация на ССРН, който са
(Следва на 3 стр.)

На 7 октомври бяха погре
бани жертвите от автобусната
катастрофа на пътя Босиле
град — Враня. Във всички се
ла на погребението присъству
ваха представители на общин
ската скупнцша и обществено
политическите организации от
Босилеград. На загиналите от
село Долна Любата отдадоха
почит и представители на ре
публиканската
конференция
на ССРН.
На погребешгето на загинадня досегашен председател на
обпцтската конференция на
ССРН в Босилеград — Славчо
Сотиров, покрай над хиляда
граждани от Босилеград, Райчиловци и околните села, при
стъвуваха и: делегация на
републиканската конференция
на ССРН в ■ състав Сввтислав
Поповия — Тмлс, Тодор Сла
вянски и Милс Велкович; чле
иът па Изпълнителния съвет
Жика Рана
ОРС
на
ДОЙЛОПИЧ;
делегации
общините Враня, Сурдулица,
Владичин хан и Вуяновац; пре
дставители на трудовите орга

низации: „Новоградня" от Вра
ня, предприятието за пътища
от Враня, АТП „Единство" от
Враня, АТП „Югекспрес" от
Лесксвац, АТП „Ниш-експрес"
от Ниш. Тези делегации присъствуваха и на погребението
на Пене Стоянов шофьора на
катастрофиралия автобус. На
погребешгето на Пене присъс
твува и делегация на ДТП от
Кюстендил
НР България.
При погребешгето на всички
загинали трагично бяха про-:
извесешг прощални слова.
Над гроба на Славчо Соти
ров слова произнесоха: пред
седателят на общинската ску
пщшга — Владимир Стоичков,
представител на Дшгжешгето
па гораните, — срекетарят на
ОК на СКС Силгеон Захариев,
и от нлгето на републиканска
та конференция на Социалис
тическия съюз Тодор Славински.
Всички разноски около по
гребението на загшгалите е
поела общинската скупщина
в Босилеград.

шшт

На 12 октомври т.г. (неделя) ще се състои среща на
крей граничното население от НР България и СФРЮ. Топа
ще бъде втора среща в населено място в тази част на гра
ницата.
За да може да се улесни пътуването на хората до Драгомаи и обратио даваме следните указания на гражданите.
Пътуването на срещата в Драгоман ще станс изключително само с личен паспорт (легитимация). Пътуването на
деца е позволено, но същите трябва да се снабдят с пропус
ка, която ще издават органите на Сскретарията на вътреш
ните работи и местите канцеларии. Затова хората още вед
нага трябва да се отнесат към местните канцеларии за да
получат съответните пропуски за децата.
Пътуването до Драгоман, както научваме, ще бъде
организирано. Предприятието „Услуга" вече пописва граж
дани, които искат да имат обезпечено пътуване от своето
село до Драгоман. От Димитровград до Драгоман ще бъде
организирано превозване на пътници от страна на. „Услуга" и
транспортното предприятие от Пирот.
Ще бъдат пуснати
и два специални влака от Ниш до Драгоман и обратно. От
Димитровград те тръгват за Драгоман в 5,55 и 7,58 часа на
12 октомври. От Драгоман тръгват обратно в 16,10 и 17,34
часа югославско време.
Граждани, които пътуват със собствени кола са длъж
ни да се снабдят със специален знак. Научваме, че същите
ще се издават и на самата граница.

Б. И.

Медицинският персонал от Бранената болница положи макс шалли усилия за спасявало на
тежко повредените

но здравото намерение за не
говото по-нататъшно развит
тис. В тези рамки бяха раз
гледани и проблемите, от вза
имния търговски обмен и бяз
гоприятаите възможности за
неговото по-вататъшлб разви
тие с цел да се постигне подобро равновесие.
Бс подчертано също и же
ланието за - подобряване на
Ръжаване, така и в °бсДие индустриалното, научно и тех
ните нации и чрез други меж ническо сътрудничество.
Двете страни със задовол
ство констатираха благоприят
г,п,г~г.~г, иото развитие на сътрудничсс
приятното развитие на двустра твото в областта на размяна
в граничните области. Те под
тжт.
чертаха и възможността за раз
ширяване на такова сътрудии
чество в съответните крайбре
жни области на Адриатика, за
да се използват съществуващи
тс възможонсти.
Бе подчертан и съвместният
I интерес за по-бързо сключва
не на търговски договор меж
ду СФРЮ и Европейската ико
номическа общност, който би
осигурил — покрай другото
пласмента на традиционните
югославски селскостопаоски
произведения на Общия па
зар. От италианска страна бе
потвърдена готовността актив
710 да се заложи в това напра
вление.
,
С цел да се засили полити
ката на добросъседство, пок
рай интензификацията на ку
лтурния обмен и туристичес
кия оборот, особено значение
ще се придаде на сътруднича
етвото между етническите гру
пи и крайграничното населе
ние, които въз основа на ва
лидните вътрешни и между
народни норми, могат да дадат значителен принос за по
нататъшното подбряване на
обстановката и сътрудничест
вото между двата народа.
Двамата президенти потвър
диха убеждението си, че сър
дечното и приятелско сътруд
ничество между двете страни
не само ще действува интерес
нните отношения. С взаимно- на югославските народи и ита
то си здраво желание да про- лианския народ, но ще допри
дължат политиката на добро нася и за разшеване на проб
съседство, .те се съгласиха че леми от много по-широко зна
е
необходимо
задълбоча- ни президента на СФРю на
ване на сътрудничеството на тито
прие поканата със задо
всички сектори за още по- го- .
лямо и по-полезно развитие волство. Датата на посещение
на тези отношения,
то ще бъде уточнена по норСъс задоволство бяха коп нение.
статирани динамичните резул
тати, постигнати във всички
Президентът Сарагат похаобласти на ■ икономическото посети Италия, Президентът
сътрудничество и бе потвърде мален дипломатически път.

Съвместно съобщение за югославско-италианските разговори

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО
„По покана ат президента
■ на СФРЮ Йосип Броз Тито,
президентът на република Италия Джузепе Сарагат бе на
официално поесещение в СФР
Югославия от 2 до 6 октом
ври 1969 година.
Политическите разговори,
които' водиха президез!титс
Тито
и
Сарагат
преми
наха
в
обстановка
на
приятелство и откровеност,
които характеризират отноше
иията между двете страни. В
разговорите участвуваха от
югославска страна: държавни
ят секретар на външните ра
боти Мирко Тепавац, членът
на Изпълнителния съвет То
ма Гранфил, посланикът на
СФРЮ в. Рим Сърджа Прица
и високи функционери, а от
италианска страна министъ
рът на външните работи Алдо Моро, посланикът на Ре
публика Италия в Белград
Фолко Трабалца и високи фун
1щионери.
След заминаването на мини
стъра на външните работи Мо
ро, в течение на посещението
в Загреб и Любляна, прези
дентът Сарагат съпровожда
ше зем. секретарят в Министе
Рстеото на външните работи
Марио Федини.
Двете страни размениха мне
пия по международните въ
проси от взаимен интерес, както и за проблеми от между
собните отношения.
Двамата президенти с осо
бено удоволствие констатира!
ха, че между двете страни е
постигната висока степен на
разбирателство и ползотворно
сътрудничество.
Придържай
ки се последователно към при
нципите на зачитане на неза
висимостта, суверенитета и не
вмешателството във вътрешни
те работи на други страни,
без оглед на разликите в об
ществено-политическите сис
теми, на различната междуна
родна позиция, Югославия и
Италия даваха и дават в сво
ите взаимни отношения при
мер на развитие на добросъседстси отношения и сътрудни
чество върху равноправна ос
нова.
В разглеждането на пробле
ми от общо значение, двама
та президенти се
съгласиха
по необходимостта от подтик
ване на по-голямо доверие и
разбирателство между държа
вите, като се държи сметка за
ообствените становища и въз
можности; за да се улесни из-

„Димитровград“
спечели златен
Комбината за гумени изде
лия „Димитрвоград“ от Дими
тровград на съвместния щанд
с „Тигар“ от Пирот и „Вулкан“ от Ниш опечели златен
■медал е лента за най-услял
модел гумени дамски модни
ботуши.
4
на Панаира в Загреб „Дими
трвоград“ участвува почти С
всички свои произведения. Бя
ха наградени и ботушите за
лов и спортната топка „Буба
мара“ с медал.
Ръководител на нашия
щапд бе Любомир Мишев.
Б.
•РТСТВО

I

дирвансто и решение за кри- тлината на най-новите с,ъбкзите които разстройват мир- тия, като особено
изразиха

лто биха довели до премахва

Президентите Сарагат и Тито
ке на прилагането на сила ка
то средство на натиск в меж
дународните отношения.
Двамата президенти конста
тираха идентичността на въз
гледите в оценката на съще
ствените функции на ООН, в
които виждат най-изгоден ин
струмент за координирано ра
звитие на международното съ
трудничество. Двете страни се
съгласиха, че трябва да се окаже пълна подкрепа на уси
лията, насочени към укрепва
не на престижа на световната
организация и осъществява
не на нейната универсалност.
Във връзка с Европа, двете
страни потвърдиха готовнос
тта си да дават конкретен при
нос в създаването на благо
приятни условия и обстановка
на по-голямо доверие, които
улесняват разрешаването на
съществуващите проблеми по
пътя на постепенно изгражда
не на система на сътрудничес
тво и сигурност в Европа, кое
то положително ще се отрази
върху намаляване на напреже
кието и сътрудничеството и в
другите части.
Двете страни потвърдиха на
мерението си да работят вър
ху създаване на обстановка
33 сп°РазУмяваие между наР°Дите от континентите като
^ съгласиха, че ефикасна система за укрепване на мира
® Европа може да се постигне
само чРез зачитане на основ
1Ште принципи на Устава на
оон- Те изразиха своя интеКъМ иДеята за една европейска конференция, ‘която
са 1Х)ТОВИ Да подкрепят със
съответни подготовки.
■
Двамата президенти разме
ниха становища по проблеми
те на Средиземноморието в све

вестник на българската народност в СФР Югославнн.
Излази всеки петък * Урежда редакционна колегия ‘ * Директор
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Двете страни изразиха загрижеността си зарад постоякното влошаване на положени
ето на Близкия изток като се
съгласиха да направят всичко възможно за подкрепа на
всяка международна акция в
рамките на Обединените нации и въз основа на резолюцията на Съвета за сигурност,
наоочена към изнамиране на
миролюбиво, правдиво и трай
но решение на сегашната кри
за, като се държи сметка за
жизнените интереси на всички
заинтересован и страни в тази
област.
Констатира се, че положени
ето в Югоизточна Азия все
още предизвика загриженост.
Двете страни се съгласиха да
се намери спешно политичес
ко решение на виетнамския
проблем. Те изложиха своите
оценки по този въпрос и из
разиха надеждата, че прегово
рите, които се водят в Париж
ще доведат до мирилюбиво и
правдиво решение и ще доп
ринесат за стабилизиране на
мира в тази част на света.
По отношение на сегашна
та активност на 'необвързани
те страни, италианската стра
на с интерес изслуша докла
да на югославската страна, в
рамките на търсене на1 пътища за по-ефикасно решения
ка крупните международни
проблеми,
Двамата президенти считат,
че е необходимо значително
Да се засилят усилията за осъ
ществяване на конкретни резултати в областта на разоръжаването. Те изтъкнаха и осо
беното значение на разширя
ването и конкретизирането на
международното сътрудниче
ство в областла на използване
тс на ядрената енергия
за
мирни цели. Двете страни още
веднъж изтъкват готовността
си активно да допринесат за
осъществяването на тези це
ли, както в комитета по разо-

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА
БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНПИ
ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД
' ЛЕБАНЕ,
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.
А ВЛАДИЧИН ХАН,
БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА «•/• И 7Л*1* — НА ВЛОГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.
ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА в ЛЕСКОВАЦ
ОРГАНИЗИРА
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ.
ОСИГУРИ
ТЕ™*1^ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА:
'
— АВТОМОБИЛ „ЗАСТАВА 750"
— МИНИ—ТРАКТОР „АДРИА" ОТ 5 КС
— САЛОН—МЕБЕЛ.
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПРРАЛНИ
ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ ХЛА
ДИЛНИЦИ. НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТР~ТИПЕ^
СПРАВКИ
ЛИЦА

ОСВЕН СЪБОТА.
— НА 30 НОЕМВРИ 1969.
ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,
ВНЕСЪЛ
НАД
Ю00
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО
ОСИГУРЯВАНЕ
СРЕЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО Щ» ВАЖИ
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА

Обединената кредитна банка в Лесковац.

-\
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КАТАСТРОФАТА
НА ВЕСНА КОБИАА
(Продължение от 1 стр.)
лто преди малко провел събра
ние с ръководствата на оргакизациите на ССРН ют
тоя
райюя. Сега той бързал за ед
но важно съвещание при Репу
блкканоката конференция на
ССРН в Белград.
Така автобусът потеглил по
накагорнището и острите за
вои на Беана кобила с 54 път
ника.
Макар чс мнозина нямали
седалки, защото автобусът има само 41 такива, настроени'
сто на пътниците било както
и-обикновено. Автобусът се
движил бавно. Изминал сслц
Мусул и заизкачвал ридищата на Барйе. После минал мла
дата- борзва тора на това село, езсл няколко остри завои
и излязал на целина. Отсреща
вече се виждали най-високите,
-върхове ла Бесна кобила, а
тамо по-далече и силуета на
паметника.
Изминал и тридесетия километар -от Босилеград. -И се
ло Барйе вече останало назад.
Проределите букаци оставали
все по-ниско под пътя. Вече
навлизал и тридесет и първия
километар. Пътят се
изправил. Но на петдесет метра ча
кал нов завой . ..

V

На един километър оттатък
ярилегнала баревска махала,
® нея като че ли няма нихцо
живр. Горе се наднасят вързовете на суровата планина .
Редените изнасяхме един по
един.
— Освен двама —
трима
всички бяха с тежки повреди
потресен от случилото се
разправяше ни и другият шофьор на автобуса, пристанал
в момента на нещастието. Из
начупени ръце, крака, гръб
наци. Повредените пищяха в
ръцете ни. Беше ужастно. Но
нямаше как. Всяка минута бе
ще цепна — казваше ни шофьо
Рът Т°Д°Р Стоименов,
— Работехме със сетни сили — ка3а ни Д-Р Васил Хри
стов. Направихме големи усиЛИя колко то се може по-бър30 Да вземем повредените. Но
аис бяхме малко, а те — 40.
Къпехме се -в пот до!като ги
изнесем в автобуса. Слагахме
ги така като беше най-удобпо.
В този момент пристигнаха
н две лски коли. Едната беше
от Зайечар и едвам, след ос
три разправи, шофьорът
сч
съгласи да вземе един повре
ден и да го закара в Босиле
град. Другата беше от Тето
во. Пътниците от нея схвана
ха положението и взеха двама
ТРАГЕДИЯТА ЗАПОЧВА...
повредени.
Веднага потеглихме за Вра
И, внезапно, точно в
ча
са и 17 минути, станало това, ня. Движехме се бавно, защо
което зловещо отекна навея- то ПРИ всяко друсане поврете
къде. Шофьорът Пене Стоя- ките изпитваха непоносими бо
нов изпуснал кормилото и се лки. Всичко, което можех по
повалил върху него. Автобусът могнах, за да им облекча бол
се извил и напуснал пътя. И ките. Обаче из пътя издъхна
за лщг полетял •към пропа- Никола Николов от Църнощи
стта: Започнал да се търкаля ца.
по опасно стръмната целина.
ЗЛОВЕЩА КАРТИНА
При първото прекартуване уТова, което видяхме беше
дарйл в голяма грамада, която
за миг унищожила всички про ужасно. Такава картина трудзорцм. Още при второто пре- но се понася и забравя. Мъркатурвапе автобусът се сплес- твите лежеха разсеяни по це
кал. През изчупените прозор- липата. Навсякъде кръв. И
ци падали пътйици. Автобу- багаж: ябълки, картофи, буОтново
сът Ги настигал и с цялата си ркаии със сирене,
тежест падатг върху
тях... кръв по увехналата трева. И
Прекатурвалето се повтаряло край нея човек, загинал с вси
мигтйовено а с това и сцени- чки свои грижи и надежди ...
те.,. Човешки тела се сеелц Детска обувка. Само една. И
по голината и оставали непод наблизо мъртва майка, която
вижпи... Търкалянето продъ в прегръдките си държи двелжавало На стотия метър ед- годишно мъртво мъжко дете-:
на малка дълбочинка. Ще нце. Държи го тя с отворени
спре ли тя автобуса? Не! За- очи. На него никакви елг^н.
минал и нея. Покривът
му Само, чс ризичката малко му
бил съвсем смазан и прилС] е изцапана от кръв. Това е
пен до седалките, а на места нещастната 27-годишна Мити до пода. Жертвите изпада- ра Рангелова от Долна Любали Но повечето мъртви. И ба та. Наблизо край нея неподви
Тажът им.
жно лежи и сестрата на мъЛриближавала оредялата го жа й Нада Миланова,
ра. И най-после унищоженият
Отново кръв. Дамски обув
но вече празен автобус ударил ки. Нова жертва... И
едно
в една бука. След това се от- писмо. Може би тъкмо лолуче
бил от нея и останал да стои но. В заглавието:
„Драги
неполвижен
- . ми Симо . И той е мъртав.
^
‘‘’
... Доле щуртува долината.
една
спасяваме. Това беше
КАКВО КАЗВАТ ПЪРВИТЕ
ОЧЕВИДЦИ

Само след три минути на ме
стопроизшествието пристиг
нал автобусът на Босилеградското транспортно предприя. тие,. който . се завръщал от
Скопие. Преди да видят грозната картина кондукторът Ге
орги Иванов попитал шофьора Методи Димитров дали вечс нс са изминали автобуса.
— Беше ужасно — разказа
ни кондукторът Иванов. Това
което видях не можех да по
вярвам, чс с действително. Ми
Обаче стоелгае, съиувам.
ковете, писъците, осоито се но
■ ееха тю ридищата ме стресна
ха. ■ ‘

.

~ В автобуса ни имаше ма
лко Пътници и само шест мъ
же —'■ каза ни вторият очеви
дец Методи Димитров. Меж
ду нас: за голямо щастие в то
ва нещастие беше и дф Ва
сил Христо*. Започнахме да

трескава борба за'-всеки чо
вешки живот... Д-р Христов
обръщаше пътниците и уста
новяваше има ли Йсиви. ПовИ отново счупено
стъкло,
писалка напръскана с кръв,
седалки и парче иеизяден
хляб. Каскети, работнически
панталони, детски вещи .. .
В ЦЯЛА ОБЩИНА ТЪГА
Две нощи населението
от
комуната
остана
будно,
И тези, които за загубили сво
ите близки, и всички други,
които съчувствуват с тях. Вси
чкн бяха, на крак. И всеки
се опитваше да помогне и да
облекчи тази голяма траге
дия. Навсъкъде . писъци.
Срещаме баревчани. мусулчани с наведени глави и
с
■просълзени очи.
,В Горна Любата площадът
е задръстен от хора. Писъци.
Знамената са спуснати на по
ловин копие. В махала „Цвеинци“ виооко отеква плач. Кар
тината се повтаря и в Долна
Любата.
На „Две реки“ църнощичаки със свалени шапки стоят
над кровчезите на загинали
те ...
Така е и в Босилеград. Вси
чки са по улиците. Оплакват
голямата трагедия. На площа
да стотици хора. За последен
път се сбогуват със своя лю
бим обществено-политически
работник Славчко Сотиров...
Тъжната многолюдна колона
тръгва към селото му Райчи-

грами на съучастие от всички свое лично изразявам искрено
краища на страната ни. Има съболезнование“.
и много частни.
Тази незапомнена трагедия,
Съболезнование до семейство която отне толкова жертви
то на Сотиров е изразил и Дра ще може поне частично да
ги Ста-менкович. В телеграмата се облекчи, ако се стигне до
се казва: — „По повод траги голяма солидарност на всич
чната смърт на другаря Слав ки. Защото много семейства
чо, изтъкнат обществено-поли сега са останали без своите
тически работник от името на бащи, които са им изкарвали
Републиканската
конферен
прехраната.
ция на ССРН на Сърбия и от
Вене Велинов

1п шешоПаш

мечо сотиров яннов

В голямата автомобилна ка
та строфа па 5 октомври на су
ровите ридища на Бесна ко
била загина и Славчо Янков
Сотиров, председател на Общатската
конференция
па
ССРН и виден обествено-полн
тически деец от Босилеградско.
Смъртта го завари в разцве
та иа творчески най-силните
му годшш и то в момента, когато от една бе тръгнал на
друга обществена задача.
В паметта на цялото населе
ние от Босилеградско, както
и на всички, които са работели с него, вечно ще остане бо
дрият лик на Сотиров, иегова
та неизчерпаема енергия да
твори и да успява. Населепиеловци...
то от Босилеградско, Съюза
СЪЧУВСТВИЯ от всички на комунистите, Социалистичс
ския съюз. Общинската скуп
СТРАНИ
щипа загубиха едхш от своите
Няколко дни пощите в ко най-преданни синове и работмуната ненрокъснаот работе шщи, който две и половина
ха. Пристигнаха десетки тсле- десетилетия полагаше всички
усилия за общия напредък на
комухшта,
социалистическото
ни общество и за доброто на
вои чки хора.
Поникнал и одраснал в бед
но селско семейство, той
познаваше живота и труд
ностите
на
нашия
сел
янин. Стремежа му да помогне
всяка акция, всяко иачинапис.
го водеше и в най-отдалечени
те селища на Босилеградско.
Тези акция той провеждаше
самоотпержеио с безгранична
любов към социализма и бъ
дещето. Дори и когато съпру
гага му се намираше
пред
смърт, той, с шест невръстни
деца за чисто бъдеще трябва
шс сам да се старае, намира
ше сили да изпълнява докрай
партийните и обществени задачи.
Минаваше километри и ки
лометри пеша. Забравяше сне
жнитс виелици и непроходиБлизки и приятели на место произщестлието
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лште пътища. .Задачите тря
бва да се изпълняват. Време
за разпиляване няма!" — те
зи дувхи бяха мото на неговия
живот.
Двадесет и пет години наши
ят другар Славчо лишаваше от
една на друга отговорна длъ
жност. Стана член на Съюза
на комунистите още през 1945
годшха. От тогава започва и
неговата обществено-политиче
ска дейност. Беше пръв се
кретар на първичната органи
зация на Съюза на комунисти
те в своето родно село Ярешник. След това по задача пре
мина на работа в Босилеград
като изпълняваше отговорни
задачи в Околийския народен
отбор. Беше ковшсар по земе
делне и горско дело и замест
шш-председател на тогавашната околия. По-късно преминц
на нова длъжност — председа
тел на Околийския съюз на
земеделските кооперации. О^
1955 до 1960 година беше пред
седател на Общинския народен отбор,
От тогава до
трагичната
смърт изпълняваше най-отговорхш задачи в общинската
организация на ССРН. Освен
това той беше дългогодишен
член на Републиканската кон
ференция на ССРН, член па
Републиканския отбор на дви
жението на гораните и по-рано
член на Главния съюз на земе
делскитс кооперации . в Сърбия.
Повече пъти е бил член на
Общинския и на Околийския
колюггет на СКС, общински от
борник, членувал е в общинските съвети итн.
Поклон пред паметта Ти дру
гарго Славчо Сотиров!
ИО па ОК на ССРН
ОК па СКС
ОК на СЮМ, Общински
синдикален съвет. Движе
нието иа горяните.

Страшщя
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КАТАСТРОФАТА НА
ВЕСНА КОБИЛА
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Църнощица — 2, Босилеград
— 1 и Райчнловци — 1. Това
макиня, Денчо Рангелов, дву- нещастие особено засегна фа
годишно дете, нейн син, — от милията Миланови в Долна
Долна Любата; Дойчин Д. Ми, Аюбата, от която загинаха
тов, 24-годтиен, селокостопан- трима души: майката Митра,
щ
ски производител и Никола нейното мъжко дете Денчо
Колев, 42- годишен, сслскосто- и зълвата й Мада Илиева.
папски производител— от Цъ Всички са погребани в един :
рнощица; Нада Миланова И- гроб. Няколко семейства из- |
лИева, 25-годшшта, от Долна губиха своите единствени хра |
Любата, Крум Андонов; Сла- ни тел и, хаквито са случаите !
вчо Сотиров Янков, на 50-го- Със семействата на загинали |
дишна възраст, родом в село тС Станнша Цеков, от Долна <
Ярешиик, а живущ в село Ра Аюбата, Дойчин Ц. Митов, |
«X,йчижхвци, известен общество- Никола Колев, от Църиощпно-политически деец, нам и- ца, и Симеон Манов, от Тор- Членовете на Изпълнителния
ращ се на длъжността пред- на Любата, след които оста
седател „а Опеката кон-, пали и невръстни деца.
боАЯИЦата около 19 часа. Тоферещия на ССРН в Босилс
според изявлението на Д-Р гава започнала най-трястсава
ГРад^пГи:Л Миодраг Димитриевич, хирург работа: „аместване на счупс
от Босилеград, Цветан Дои началник на Хирургическото
ка ръце, изправяне па
чинович, от с. Дървени град, отделение във Враня, и д-р
пи липи па счмпе-гърговишко и Сотар СОТЗФОВ. д,обри Антанасиевич, хирург, ии Черепи, ушиване «а голскоито почина "Акотю
състоянието, на повредените, м.„
превръзки, транската клиника в Скопие
намиращи се във Враня, е.сра фуЗИИ ... Прсз нощта били
От всички 15 жертви само в1Шхелно тежко
,,ДППП,14 ппепянни ог
трима
В най-тежко състояние този К0‘ИТР0‘ двс били твърде тежки.
Ф ТЯ
^то се на- ^еи бяха. кондукторът Иван 0чите ,,а декарите, и медиордан Стойнев, ДО-като сс на Младенов, от Босилеград, и ци„01Шя персонал не изпусмирал
а
хшшппшеска Спаюа Янкович, от Дървени кали НИго за миг повредениКрум АнДОнов в ХзФУРгическа грал Търговишко. На остана- те ПЪТНИЦИ| а повече от две
Та Г^гмняпн па самото място литс' ак° не настъпят непред Трети имали тежки повреди,
лпте загинаш! на .самото място видши компликащга, животът с'амо четирима пътници мина катастрофс .
„
не е в опасност. Лекарите и иали леко, които на следваВ съобщението се констати останалия медицински пероора, че в автобуса марка нал полагат максимум усилия
„ФАЛ“ р. бр. ВР 26—34 се на- да 0делкчах положението па
мирали 55 пътници, докато не повредените, лекуването им
говият капацитет бил 45 мес- да дъдс ефикасно и успешно.
та.
Вероятно жертвите щяха
що се касае до повредени да бъдат повече от 15, ако
те, най-голям брой от тях т.е. съвсем случайно на време
30-ма пътници се намират на
Нашите редове напусна чопристигна първата помощ.
лекуване в Хирургическото от не
На мястото на катастрофата век- к°йто през целия слсдво
деление във Враня. Това С.З: пръв се намерил рейсът на енен период на оорба за ооДрага-нка Христова, от Ярсш- Транспортно предприятие „Бс новяване и социалистическо
ник, Стеван Аризаиов, Порна сна кобила”, който идвал от изграждане на страната, за
Любата, Миле Йорданов, Гор Скопие, а не рейс на „Един- развитието на самоуправлени
на Любата, Иван Младенов, ств0» от Враня как пише в ето и хуманно социалистичес
кондуктор на з®
У - Д
някои вестници.. И докато ко общество беше между най
Спасов, Горна Любата, <~тотше
Васил Христов, лекар от активните хора от българскаДинов, Димитър Д1шов и
Босилеград, който се намирал та. народност,
селия Стоименов тримата от в ОКОПСКИя рейс, „ друГцте
Съюзът на югославските ко
.село Дукат. радисав Стоянш пътшщи_ оказвали Първа по. мунисти и Сърбаш загубиха
пич от Врана. Дивко Станко МОщ на П0страдал.ите> един отличен и безпощаден борец
вич, ИихолаПенп!4^ Спаса Я пощар от Крива фея чието за последователно осъществяНКОВИЧ II наска станкшш *«
,.ше засега не знаем, като уз- кане на партийните становища
Дървени град. Търговищка об нал за катастрофата, качил и политика, както в областта на
щина, Цветанка Борисова, Ми се на телефонен стъбл, поне- обествено-политическия и кул
тко Савов, Миле Киров, Мил же пощата била затворена в турно-просветен развой, така
ка Найденова, от Горна Люба неделя, и от него съобщил на и в областта на развитието на
та, Крум Младенов и Ванчо Отделението на вътрешните равноправни междунационалМладенов, Дукат, Ас«н Алек
ни отношения.
сандров, Борка Славкова, Рай работи във Враня за тежката
Социалистическият съюз на
катастрофа
в
Барне.
Това
би
па Христова и Станиша Мило ло само няколко минути след трудещите се загуби деен акшев, от Мусул, Добри Димит злополуката.
тивист, а общинската органи
ров, родом в Църнощица, жц
зация в Босилеград способен
Дежурният
служител
във
вущ в Скопие, Лиляна Борнсо
ва — Стоянович, родена в Го Отделението на вътрешните ръководител, който години на
' рна Любата, работничка във работи веднага обадил на де ред стоеше начело, в първите
Враня, Анка Цветкова, Цвета- журния лекар в болницата, редици на борбата за общест
нка Рангелова, Радица Илиева Този подиробед бил дежурен вено-икомомичеоко, политиче
и Станка Атанасова, от Горна хирургът Градимир Ценич. ско и културно развитие на
Любата, и Саве-пса Таскович, Макар че било неделя, кога- този край, за развитието на
то мнозина от медицинския соц и а ли ст.ич еск и о б щесть ен и.
Църввни град, Търговишко.
персонал
били излезли на раз отношения и неговото превъз
Най-тежко повредените Надруги били отишли на могван'е на стопанската и вся• да Костадинова, Борянка Руси ходка,
гости у близки и приятели, ка ДРУ'га изостаналост,
мува, двамата от БосиНеговото семейство загуби
' леградоко, и поручник Драгу- все пак за кратко всички се
Това изглеждало скъп и обичан баща, брат и
тин Мишкович се намират ка събрали.
лекуване на Хирургическата като мобилизация, както каз съпруг. Всички ние изгубих. клиника при скопокия Меди ва началникът на отделение ме отличен другар, всеотдаен
цински факултет и във Военна то д-р Миодраг Димитриевич. съратник и прекрасен човек.
Трагичната смърт грабна от
_та болница в Скопие. Това са Веднага били сформирани е■ изключително тежки случаи, кипи за операции, други под нашите редове другаря Слав. които не са могли да останат готвяли помещения, кревати, чо; по време когато ни е най. на лекуване във Враня и изи всичко каквото е нужно за необходим, когато бе в пълна
еквал- почоомплицирани опера приемане на повредените в творческа сила, когато със сво
катастрофата. Почти цялата ето пожертвование и дейност
' ции.
’
л/Го.„_____
"
болница
била
в
ускорено
дей »СХ»™ргачеможеше още много
допри-с хората о? 1
‘ДИЕ,11” СТВИеЗащ0^
«есе.дазаедно
Плоча строителен паботоик ско™ отделение °11ЛИ пренае- край, за осъществяване на за
който бил
оолни на други отделе- дачите на нашето по-нататъш
автомобил вРЗлмвни«
ння’ в ДРУГИ помещения. Ве- по социалистическо развитие,
Босилегоал ТойРобялм1Ае Кп че КъМ 18 часа било готово- Е което отделно място имат
:с^е“раГГзАа 1?а„ал1таЛк1та2 ‘™о трябва. Но тъй като ™Р»ите области, па и. то
трофа в Барие — на кое мя от Мястото на катастрофата до зи край.
Ние, неговите другари, насто -е и какво положение е Враня трябвало да се измиостанало. Това помогнало за нат повече от 50 км, при съв- празно го очаквахме да пристигне на съвещанието, на пре
бързото пристигане на посем намалена скорост на дви дседателите на общинските
мощ и от Босилеград.
жение понеже всяко подрусва конференции на ССРН в Сър. В катастрофата най-много
пострадаха селата Долна Лю не предизвиквало страшни бия, което се състоя вчера
•в Белград, и на което разгобата и Горна Любата, от кои- болки на повредените, първи
варяхме за общественотикото загинаха по 5 души от те повредени пристигнали в
комическото положение в ре(Продължение от 1 стр.)
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Ш-гсъвет
Ж. Радойлович и д-р К.

Гранич в посещение на по-

вредените
щия леи бяха пуснати да си
отиват в къщи. А пък пай™агаТли изпратени™

тора Иван Младенов и пътни
ка Спаса Янкович от Църве" П^випт ден посетихме по

Скопие. В първите моменти
на няколко пътници, когато
пристигнали в болницата, жи
вотът се намирал в опасност,
Обаче след лекарските интер
венции съзнанието им поетепеио се връщало, съвземали
се. Надеждата, че ще прежи
веят кризата ставала все поголяма. Тази борба за живота на повредените най-дълго
и иай-упорито траяла особено в два случая — с кондук-

вредените, намиращи се на
Хнрургическото
отделение
във Враня. С някои °г тях
г.е. с онези, които можеха
да горят и за които ^това не
представляваше осооено за, труднение, поприказвахме за
сполетялото ги^нещастие. 1 ла
впият въпрос оеше как стигнало до катастрофата,^ кои
какво е видял. Ето изказванията на девет души:
(Следва на 5 стр.)
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публиката, основите на средно
срочния план на развитие и
кспоорсдствените задачи на
организациите на Социалисти
ческия съюз.
Другарят Славчо Сотиров не
дойде на съвещанието.
На
път за Белград, от една зада
ча на друга, в тежка злополу
ка, която ни сполетя, трагич
но угасна живота му, заедно
с животите на още 15 негови
спътници.
Той не очаквал, че това ще
бъде неговото последно пъту
ване.. Всички н.ие, които го по
знавах!ме, сме уверени, че ще
ше да тръгне дори и тогава
ако знаеше, че това ще бъде
неговото последно пътуване.
. Такъв беше другарят Славчо.
Такъв го знаехме още от
първите дни след войната и
победата над фашистките оку
патори .такъв го знаехме през
цялото време на борбата сре
щу всичко .което се изпречва
ше на пътя на социалистичес
кото изграждане, па и в ония
съдбовни, дни 1948 година и в
борбата срещу Информбюротс. и сталинската хегемонйя;
такъв и ще остане в нашите
спомени.
Нямаше задача, която дру
горят Славчо не искаше да
приеме и в чието изпълнява
не не внасяше своя жар, енер
гия, целия себе си. Било то
гава .когато работеше в пар
тийния комитет, в Съюза на
земеделските кооперации, око
лийския народен отбор, об
щинската скупщина или Ооци
алистическия съюз, къде то
прекара до последния си час.
Беше ценен и обичан не са
мо в средата, в която работе
ше и живееше, но и в целия
край, от всички хора, които
го познаваха и с които рабо
теше.
Беше. реален,, искреше спо
чтеността и акромнаста си
чят™,я
,гг,'Га™а вестта за неговата
а омърт, която трогна
ВС1™ НИ' нргавите ДРУгарц
в Републиканската конференЦИя на ССРНС, всички негови
другари - председателите на

общинските конференции из
цялата република, които вест
та за неговата смър завари на
съвещанието.
Драли Славчо,
Падна ми се тежка и непри
ятна длъжност
в името на
твоите другари и Релубликан
ската конференция на Социа
листическия съюз в Сърбия
да се простя от тебе. Това го
правя с тежко сърце, обвзет
от дълбока болка и неизмерка тъга по тебе.
Познавах те повече от 20
години. Бяхме добри другари.
Изпълняваше всички задачи,
които Партията и народа от;
Босилеградско поставяха пред
тебе. Всички задължения из
пълняваше с елан и пожертво
вание. Това, отпреди няколко
дни; не успя да изпълниш, за
щото трагичната смърт те от
несе. И толкова по-гол яма е
болката ни по тебе, затцото та
зи ненадейна раздяла с теб
не очаквахме.
През своя сравнително кра
тък живот стори всичко, кое
то считаше за необходимо и
като комунист и ръководител,
и като син, баща, брат и съп
руг.
Твоето дело, драги наш, Сла
•вчо, вечно ще живее. Твоите
горани, които толкова много
обичаше, ще овековечат памс
гга ти, и първия горански дом
в Южна Сърбия ще носи твое
име.
Ти и занапред ще бъдеш с
нас във всички наши акции.
Ще те нооим в сърцата и в
■мислите си такъв, какъвто те
знаехме.
Твоята голяма активност, се
беотрицание и пожертвование
в работата., ще ни служи за
пример.
Ние, твоите другари, проща
вайки се от тебе, поемаме за
дължението да .сторим всичко
на твоите най-близки, на тво
ите родагини да намалим скръ
бта и тъгата, по тебе, макар
че съзнаваме, че загубата за
тях, и за всички нас, от тази
страшна трагедия с нищо не
може да се навакса.
Нека ти е вечна слава и
хвала!
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КАТАСТРОФА НА ВЕСНА КОБИЛА

Какво разказват
повредените
(Продължение от 4 стр.)

Едип строеж на „Градня"

ИЗ НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВИ СТРОЕЖИ
Тази година за димитровгца
дско строително предприятие
,Градня“ по отношение строи
телни обекти, може, един вид.
да се счита преломна. Освен
в града и околността „Градня“
се: наложи и в други места на
републиката като евтин и до
бър строител. Оттук факта, че
повечето от половината строс
жи са в други селища и кому
ни.

Специалист по мостостроенс

Освен на жилищни здания
и обществени обекти, „Град
ня“ напоследък се наложи ка
то умел и евтин мостостроител. Тази година в това отно
шение правй изключение, тъй
като в Горно Понишазие „Гра
дня“ е построила към десетина моста. Понастоящем е завършила или наскоро ще за
върши три моста на пътя Ба
Още една сграда в главната
бушница — Звонци, още тол
улица
кова на пътя "Пирот — Кална,
дължина
След приключване на жили- а най-големия
щната сграда на някогашното към 60 метра трябва да посигрищте, в план е построява- трои на Нишава край Мали
нето на една сграда в главна- йовановац.
та улица на града. Интересно
При това, трябва да отбеле
е да се отбележи, че в призе жим, че в „Градня“ все повемните помещения ще се пое- че ПОЛЗБат съвременни начитрои изложбена зала, която ни н строене, така че моста,

а. 2522

зин за продажба на мебели петнадесет дни предсрочно,
от отдавна се чувствува, но
едва сега ще започне построя Недостигът на средства пречи
валето му..
„Градня“ всъщност има оКакто и досега на останалище
бъдат
строени
аще
договори за построяване
те етажи
. партаменти, и то осем дву- на обекти, но главно зарад
липса на инвестиции не строи.
стайни.

Дребосъци

»АП0Л0« и Ь Босиле1рад
Ако са такива намеренията
От преди някой ден и Бо
на кооперацията тогава нека е
силеград получи „Аполо“.
Но да се разберем: това нс халал!
е ракета за пътуване на Луна
та, а едно новооткрито частно
•№
кафене с това звучно име.
За последните няколко ме
Босилоградчани казват, че
и оттук ще има изстрелване, сеца и тези, които имат найно засега не е известно дали силно помнене не са сигурни
дали има някой ден, когато
това щс са само пияните.
вестниците и останалите поще
нски пратки са дошли навре
ме в Босилеград и селата.
Населението от село Извор
Затуй хората в Босилеград
вече девет месеца с нетърпе при срещите им се не поздрание очаква в магазина им . да вяват както и обикновено, но
стигне газ. Обаче, изглежда, с думите. „пристигна ли поща
че ще чакат още дълго.
та?“
— Това е положителна рабо
Докога щс е така нс знаят
та —• казва един изворчанин.
Кооперацията не иска да до и тези, които трябва да зиакара в нашето село газ, за да ят!
доведем по-скоро електричес
В. в.
ки ток.

Така например за новия хо
тел в града готов е проектът,
но инвеститорът още не е оси
гурил средства.
Тук бихме отбелязали, чс
<на бившето игрище общинска
та скупщина е разрешила построяне на още два жилищни
обекта, но и тяхното строене
ще започне когато се осигу
рят нужните средства.
От казаното личи, че „Град
ня“ ако продължи със същия
темп на строене може да се
надява тази година да забеле
жи извънредни успехи. Още
повече, че полугодишният бала»с, в сравнение с миналата
година бележи почти двойно
увеличение по отношение на

~

Ст. Н.

Враня
Членове на
Изпълнителния
съвет посетиха
повредените
На 6 октомври предиобед
членовете на Изпълнителния
съвет на СР Сърбия другарите Жика Радойлович и д-р
Кузман Граним посетиха по вредените в автобусната ката
1
,„ „
,,пм гп ГО на
строфа в Барне, които се па
мират на лекуване в Общата болница във Враня. Инте
ресуваха се за състоянието"
* у
, „
.ГТГ.М
на повредените и за предпрн
етите мерки за лекуването
им. Те донесоха от Белград
•и значително количество кръ
вна пл„зма 1СОЯТО беше от
вна плазма, която оеше о
извънредма необходимост за
опасяваие животите на пов
редените.

Милка Найденова, от Горпа Любата; — Мъжът ми работи в Боона. В петък дойдохме на гости. В Белград
преживяхме една автомобилна катастрофа, в която по
невероятни околности останахме без повреди. Събота
измина. В неДеля, на връщане от Горна Любата, друга
катастрофа. Бях близо до шо
фьора, но беше ми лошо, та
не гледах какво прави. Отве-*
днъж чух кондуктора извика: Пане, що правиш, отидох
ме под пътя. Нищо друго вече не помня какво е ставало,
Сутринта се осъзнах тук в
болницата и не мога да разбера къде съм и какво е ста
вало с мене.
Лиляна Борисова-Стоянович, също родена в Горна Аю
бата, сега работничка в „Кощана”, Враня: — В събота
отидохме на гости, да изпол
зваме хубавото време преди
да падне онег и затвори пътя.
С мъжа ми, работник в „Сима Погарчаревич бяхме зае
дно. Споминям си как отвед
нъж автобуса се превърна и
започна да се обръща. По ед
но време изпаднах, натиска
ше ме врата от автобуса, аз
се измъкнах полека, станах и
полетях да видя какво става
с мъжа ми. Той също бе из
паднал на десетина метра под
мене. Като видях, че е жив,
паднах, оснесвестих се и на
татък не зная какво е ста
вало.
Драганка Христова, от Радичевци: — Седех на място
номер три. В Горна Любата
рейса стоя най-дълго, понеже
имаше много пътници, Бид_
ях как някои хора накараха
шофьора да изпие три чаши
ракия. Той не искаше, оправ
даваше се, но те бяха по-упорити. Даваха му и ябълки.
До Барне въвреше добре. На
мене пък ми беше лошо от
друсането, та гледах през про
зореца. Но наведнъж чух как
някой викна: Отидохме под
пътя. Тогава погледах шофьора. Видях как се беше облег
нал върху волана и с ръцете
си въобще не го държеше.
Станиша Милошев, от Мусул, иначе куриер в „Бесна
кобила": — На годишна почивка съм, па тръгнах на гости при зет ми във Враня.
Качих се в рейса на стотина
метра от мястото на катастро
фата. Нямаше място, па стоех близо до вратата. Когато
кондуктерът Иван викна: Пе
не, ойдоме под путо, веднага
погледах какво прави шофьо
ра. Видях, че въобще не мръ
дна, беше клюмнал върху во
лама. Едно девойче и един
мъж посегнаха да спрат рей
са, но не успяха. Превърна
се и нататък не помня какво
е ставало. Изпаднал съм. Пое
ле се проовестих.
Крум Миладинов, Горна Аю
бата: — Тръгнах на работа
във Враня, ама стигнах в бол
ницата. Когато реъсът дойде
от Додна Любата> не беше
Пълен. Но в Горна Любата иМаше много пътници. Всеки
искаше да се качи, за да стиг
ие в понеделник на работа
научилище. Дз бях назад и седех върху торбата ои.
ЧуХ когато кондукторът извика, но не видях какво е ста
вало с шофьора. Превърнах^ се два.три пъти и аз изпаднах. Намерих се под рейса, но ме ие смаза. Видях под
мене и над мене мрътвн, пов

редени, но аз не можех да
стана, гръбнака ли ми беше
пречупен, какво ли...
Добри Димитров, роден в
Църнощица, а работи в СкЬпие: — Бях на гости при моите. Качих се на „Две реки”,
В рейса имаше малко пътници. На „Широки дол" дадоха на шофьора две чаши ракия. Това бяха негови Олизки хора. Първият удар на пре
връщането беше най-силен й
тук наемното пострадаха,
Превръща се няколко пъти.
Аз изпаднах долу към края,
близо до мене спря и схлупеният автобус, ночудно —
нямам сериозни повреди. Най
-много на повредените помог
на д-р Васил Христов, а сетне и всички пътници от скоп
окия рейс. Ако не бяха те,
кой знае какво щеше да стане с още няколко души.
Ванче Младенов, Дукат: —
Аз съм строителен работник. .
Отидох за 5—6 дена в Дукат,
да овърша и пак се връщах
на работа. Качих се в Горна
. Любата. Бях много назад и не
зная какво е ставало с шофьора, нито съм го виждал
да е пил нещо. Рейсът наис
тина беше препълнен, но вси
чки искахме да ни качат. Ня
колко души из пътя останаха.
Асен Александров, Мусул:
— Стоех до предната врата
и всичко можех да видя как
во става. Когато кондукторът
извика на шофьора, че ще
отидем под пътя, Пене се бе
ше поклопил върху волана,
ръцете му бяха на главата,
въобще не държеше волана.
При предупреждението не се
помръдна. Като се превърна
три пъти, аз изпаднах. За ща
стие нямам големи повреди.
Ружица Стозменович, ученичка от Враня: — Седех
зад шофьора и през цялото
време из пътя наблюдавах
как управява с колата. Това
ме интереоуваше, защото и
аз искам да науча да шоферирам. По едно време забел
язах, че шофьорнт има няко
кво чудно държание. Непосредствено преди катаетрофата главата му изведнъж клю
мна върху волана,
XXX

X*.; ^
Както се вижда от изказва
яето на теиз девет пътници,
кятяотпшЪята
причините за катастрофата
не са ясни. Непосредствено
преди отклоняването на рей
са от пътя с Пене Стоянов се
случрш нещо. Но какво име
нно е ставало, кои са причините за това, точен отговор
ще дадат изследванията на
та и сърЦето в Инстисъдебна медицина,
^У1
Предполага се, че това щ
бъде готово след няколко дни
и тогава въ3 основа на йенчанализи ще се установи
„«.тинята ча
точно кя
кзтасмай-тежката автобусна катас
хрофа, от всички досега стад
в Босилеградойо.
Миле Присойски
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Българо-югославско сътрудничество

ГРАНИЧНИЯТ СТОКООБМЕН НАМАЛЯВА
I

♦ Изтъкна

Вита Живкович, директор иа „Апгропромст" в Пирот.

-)(- Защо договора за стокообмена не е продължен?
Очаква се в скоро време подписивапс на нов договор за граничен стокообмен
НР България и Юголавия.
Директорът на търговското
предприятие „Ангопромет,, от
Пирот ВИТА ЖИВЧОВИЧ, ко
йто е участвувал в последните
разговори в Пловдив по въ
проса за граничния стокооб
мен между НР България и
СФР Югославия. В разговор
с нашия сътрудник посочи ня
кои трудности в стокообмена
между двете съседни страни.
Според оценката на другаря
Вита Живкович граничния сто
кообмен между България и
Югославия стагнира по обем.
Квотата от 1,5 милиона дола
ра в едно направление е из
пълнена само през 1964 годи
, на. Обаче от 1965 година съ
ществува тенденция на посто
янно намаление и сега този
план се’ изпълнява само с 50
на сто. Както изтъкна другаря

Живкович трудностите за та
кова състояние се
намират
при двете страни подписници
на Договора.
Характерно е обаче, че До
говора от 1900 година до днес
не е продължен. Сега вече са
разменени текстовите на бъ
дещия договор и очаква се в
скоро време подписивапс на съ
щия. В тези договор се предла
гат известни новини, които ще
дадат възможност за подоб
рение на стокообмена между
двете страни. В бъдеще дого
вора автоматически ще се про
дължава, ако една от страни
те не откаже договора един
месец преди изтичането на
срока. Предлага се съща така
да се формира едно координа
ционно тяло, за стокообмен
на дребно, което ще оказва

помощ на съответните органи
и ще им помага в работата.
Кои са трудпсстито?
Трудности при
граничния
стокообмен
има
много,
Обаче
най - много
пречи все още нерогулиранитс
въпроси за взаимно плащане,
ЗЧпза е главната пречка при
разширяване на стокообмена,
Сега се работи повече по систома трампа, и натурална ра
змяна. При ссганпгия начин
на работа напгите продприятия обикновено кредитират
съответните предприятия от
България. Стоката се плаща
банката.
предварително при
Затова се предлага да се създаде манипулативен кредит от

Среща на босилеградски
и кюстендилски лесовъди
Неотдавна в с. Долно Уйно
— България, състоя се съвме
стно съвещание между гор
ските специалисти от Кюстен
дил и тези от Босилеградско.
Освен тях на съвещанието
присътовуваха и представите
ли на стопанската комара
от Леоковац и Враня, както и
от водостопанското предприя
тие „Морава“ от Белград.
На съвещанието се обстой
но обсъдиха следните взаим
ни въпроси: борба срещу еро
зията в басейна на река Дра
говищица, провеждане на за
лесяване от двете страни на
шосето Босилеград — Кюстен
дил и увеличаване на рибата
в Драго Е/ищица.
По тези въпроси е докумен
тална информация
предаде
Кичо Гичев, директор на гор
ското стопанство в Кюстендил.
В нея бе констатирано, че в
последните няколко години
във водосъбира на Драгови
щица на територия на Босилс
градската община и_ на тери
тория на България е проведе
но масово залесяване и техни
коукрепителни акции.
Специалистите от двете стра
ни дадоха реални предложе

Райони съвещания

ния тези акции да продължат,
По въпроса за рибния фонд
с цел да укрепнат всички по- в Драговищица се подчерта,
роищни долини на Драгови че той е угрозен и за това
щица.
трябва да се превземат съот-

150 000 долара чрез чойто ще
се регулират изплащанията.
Върху стокообмена влият и
други системни трудности от
наша и българска страна. Дру
че
гарят Живкович посочи,
трудности се явяват и затова
че граничният стокообмен в
- България урежда Министерст
гото на външната търговия.
Затова за този стокообмен ва
жат мерките, които се прилагат и за вътрешната гьрговия. Примери за това има мно
го. Случая с цемента е 7Л"
платен
къв. Въпреки, че е
още за април той пристигнал
сега. В Димитровград желаят
да внесат овце от България,
обаче това не е възможно за
щото че е предвидено в номе
нклатурата на вътрешната тъ
рговия.
< И при тези трудности, както изтъкна другаря Живкович,
хората от НР България с ен
тусиазъм работят и подържат
договора.
Явяват се трудности и от на
ша страна. Все още не е в
ред че стоката се разделя
предварително между предпри
ятията. В Сърбия вече има из
менения в това отношение и
п-о-способните преприятия да
затова се дава възможност на
работят по-добре.
Сериозно
затруднение у нас е обаче и
това, че граничния стокооб-

Вита Живкович
мен въЗЛИЗа на 5% от редовния
стокообмен, а стоката съчиняват мцото* група-ции. От вся
ка групация трябва нещо да
се предложи за износ. При се
гашното положение трябва
да се иска одобрение от 29
групации за да се обезпечи
износ. Обикновено при изпъл
нение на стокообмена с НР
България се търгва от стокообмена с Италия. Това обаче
създава трудности. С България, Румъния, Унгария и др.
страни стокообмена се провеж
да чрез клиринга. Затова е ну
жно да се мени третмана на
стокообмена с тези страни.
По всички тези въпроси л е
воден разговор на срещата в
Пловдив на 28 септември, ко.гато се проведе заседание яа
Кординационния отбор. Очак
ва се в скоро време подписва
не на новия договор с който
ще бъдат премахнати някои
от досегашните трудности в
малограничния стокообмен ме
жду НР България и СФР Юго
изтъкна
другаря
славия
Вита Живкович.
/
Б. Николов
3^.

»Димитровград«
изнася в чужбина
Участииците в съвещанието
На съвещанието се изтъкна, вехни мерки. Това ще се ре
че е от голямо значение да се ши, ако ежегодно в реката се
залесят най-опасните места пускат по 50.000 броя дъгова
по пътя Босилеград — Кгосте пастръва, но при положение
ндил. Също така е необходи- тя да не се унищожава,
мо и крайпътната панорама
Накрая на съвещанието при
да бъде озеленена.
сха се предложени мероприя
тия, за да се координират де
йностите по залесяване и об
мена на опити.
Подир това
югославските
лесовъди посетиха голямия
залесен обект „Триъгълник“
в с. Горно Уйно, а сетне посеми, политическото положение тиха Кюстендил. Оттам марв общината и комунални проб щурта водеше на Рила, къделеми.
то бяха разгледани някои ва.-.
На всички съвещания бе из жни горско-стопански обекти,
разено желанието на ръковод Подир това бе направено поствата на Социалистическия сещение и на Рилския мана,
съюз да се продължи е още стир.
по-интензивно комунално строи
От името на гераните в Бо
телютво на общината
силеград
око, на юктснедилски
Б.
те лесовъди бе подарен погоалбум, за трудовите акции на
горанеките бригади.
Тази първа среща на гор
ските специалисти от Бооилеградско и Кюстендилско ще
„ бъде особено полезна на ре"Р»“Дна дейност , об- ша,ане „а ерозията ви .одо
1ДИната- За целта бяха изпра събира на Драговищица, сре
тени пропагандни материали щу която хората се вече бо
рят цял век.
ДО всички училища,
Б.
Стоян Евтимов

ССРН ДА ЗАСИЛИ ДЕЙНОСТТА СИ
От 30 септември до 3 октом
ври т,г. се състояха райони
съвещания в организацията
на Общинския отбор на Соци
етическия съюз. Съвещания
се проведоха в Т. Одоровци,
Д. Невля, Каменица и Димитровград. На съвещанията се
разисква по актуални обществено- - икономически
---пробле-

между

Чрез износно^вношото пред
криятие „Хемпро“ от Белград
Ксмбината за гумени изделия
„Димитровград“ подписа договор за износ на 70 000 дам
ски модни ботуши в Полша.
Досега се изнесени 65 000 чи
фта, а водят се преговори за
износ на още 30 000 чифта бо
туши до края на годината.
„Димитровград“ продаде и
3 тона гумени нишки на Че
хословакия, а очаква се поръ
чка за още 3 тона. За гумени
те нишки произведени в „Ди
митровград“ се интересуват
Източна Германия и Унгария.
Там вече се изпратени такива на преглед.

Комбината е продал и 1000
броя еластични завоя за Албания. За същите се интересу
ват и някои фирми от Швайцария. Както научаваме в Ко
мбината се правят подготовки
за произвеждане на сйгурносни колани за кола. Ако подго
гонките се окажат благоприя
тни в окоро време ще се запо
чне с произвеждането на този
нов артикъл.
Освен в чужбина, през посладиите седмици се чуетвува
оживление в продажба на про
изведенията на Комбината на
домашния пазар.

Седмица на борба против ТБЦ

ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ

По време на селмииато
борба Против3 ^™™зата
която се проведе от 28 септември до 5 октомври т.г. Общинският отбор на червения
кръст организира разяснителСтраница 6

Дамски

ботуши

предназначени за износ
БРАТСТВО * 10 ОКТОМВРИ 1969

I

КАКВО БИ ДОНЕСЛО НАМАЛЯВАНЕТО
НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ
Фантастични расходи, които здравият разум трудно
може да разбере —
\
родължение от миналия брои)
росто човек да не вярва как в днешния
е разпиляват средства за неговото унищое, вместо да му се помогне, да му се съзусловия за по-добър и по-щастлив живот,
дишните разходи за въоръжаване, ако се
онова, което е със сигурност утвърдено,
0 милиарда долара, разпределени на дни
>ве изглеждат така.: всеки час за въоръжа
е израсходват между 14 до 20 милиона докоето значи, че дневно се изразходва ме80 до 500 милиона долара. Ако тези сред>и се употребили за обществено полезни
приходът на всеки жител от нашата плаедно би се увеличил с около 40 долара,
изчисленията на някои изследователи,
дствата, които в света са изразходвани в
I от 1900 до 1953 година за въоръжаване
ю:
безш&тно да се храни с хляб половин
население на земното кълбо;
да се построят удобни квартири за 500
1а семейства т.е. за две трети от човечемо за сумата от 100 милиарда долара мосе построят нови сгради за 9 До 10 мисемейства; или 25 хиляди болници 3 х ми
легла,- или 500 хиляди училища, или хиля
Във военните

действия най-много страдат деца.
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ди индустриални предприятия с милиони заети
хора.
Пресметнало е, че със средствата израсходвани за въоръжаване само през последните десет година би могла да се ликвидира жилищна
та криза във всички държави, ^ко не се спре
надпреварата във въоръжаването през следващите 25 години за воръжаване ще бъдат израсходвани 3.000 милиарда долара, т.е. сума равна
приблизително на общата стойност на благата,
които в сегашния момеят са създадени с човешкия труд на цялата наша планета.
А какво би могло да се постигне с помощ
на недостатъчно развитите страни?
Ако като помощ на недостатъчно развитите
страни биха се Давали само 8 до 10 процента от
всичките военни разходи в света, в срок от 20
години ще бъдат премахнати гладът, беднотия- та и неграмотността в най-изостаналите райони
на света. Такива и подобни данни могат да се
наброяват безкрайно. Ако фабриките за оръжие
се превърнат в предприятия за производство на
машини, всеки час от същите би произвеждали
3.000 трактори, а това представлява 75% от це
локупния тракторен парк на Югославия за Ю64
година. Или за един осемчасов работен ден могат да се произведат трактори, за 6 държави по
еквивалент равни на структурата и големината
на Югославия.

Такива са последиците от все по-съвършенините оръжия за
масово унищожение.

I

КАК ДА СЕ ПОДОБРИ
ОБРАЗОВАНИЕТО В
НЕРАЗВИТИТЕ РАЙОНИ

телиитс общности различно
,°5ЖКГ
»аапр“ участват В рааррсдслсас™
отбон ТЛтоф^ъюза^Грабо' ссегнитс работици. Произне- на бюджетните ^Рсдстна^в отжбТ™ СРС°биЩКомисияСгаСЛзУп
общо тшао^оли^Тески и иде

“П^рГ

Първите дни на свободата

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА НИШ
Първа царибродска бригада замина на фронта (23
септември 1944) в момента когато се вършеха приго
товления за освобождението на много градове в доли
ната на Морава и Нишава.
От Пирот тя се отпран към Бабушница, взе уча
стие в боевете при Власотинци и през планината Со
лни с вица, се насочи към Ниш.
Първа Царибродска бригада сс числеше към 13
корпус, който имаше следните задачи:
— 2 пролетарска дивизия да затвори направление
то Ниш—Сталач в района Ястребац и действува сре
щу комуникациите по долината на река Южна Мо
рава;
— 24 дивизия в района на селата Мрамор, Долевац, Югбогдановац, да затвори направлението
. — с. Мрамор — П.рокупие и Ниш — с. Долевац —
Прокупие и действува от запад към Ниш;
— 45 дивизия действува в района на Матеевац,
Княжезац, Алексинац, а след това попречи на изтег
лянето на противника от Ниш на север и да участвува
в непосредственото освобождение на града;
— 47 дивизия,- подпомогната от 8 сръбска бригада
от 22 дивизия, действуваше отначало към Лесковац,
а след това пречеше на изтеглянето на противника от
Ниш към Прокупие;
— 22 дивизия, подпомогната от Първа цариброд
ска бригада. Първа власотинска и 26 бригада от 46 ди
Селичсвицл
визия, действува през Бабичка гора и
към Н иш.
Бойците от Първа царибродска бригада слизайки
откъм градската Тухларница и фабриката за бира се
отправиха към центъра на града, където след пълно
то освобождение на Ниш се настаниха в сградата на
днешното училище „Учител Таса“. На 23 октомври
бяха извършени известни промени в състава на бри
гадите, намиращи се в освободения Ниш. По този
начин Първа царибродска бригада влезе в състава на
Осма сръбска бригада и там остава до края на вой
ната.
На 13 ноември (1944) 22 дивизия получи нови бойни задачи и сс отправи към Куршумлия—Тиова.
Б. Ник.
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ното гюлови ™а просвети
тс работници особено в нераз

щи"разграничение при лич-

Тк ™ сСГчеТ2 222

ап СКС организираха рсгио-

дина просветата е с лични до

на обществено-политическите
оогаиизаниии в Леоковац. На
с-ьщото присъствуваха предста
™Гна обществено,полити
Щ
(СК •
чсоките организации
'
ССРН, СС), общинските скулщини .органите на общинска
та управа, училищата, стопли
ските организации и др. заии
тересувани учреждения и институции от Лес1ЙВвац, Бойник Лебанс, Медведжа, Власо
танци, Църна трава, Враня,
Владичин хан, Сурдулица, Буяновац, Прешсво, Търговище,
Босилеград, Ниш, Долевац,
Алексинац, Бела паланка, БаПирот
бушница, Прокупле,
и Димитровград.
На съвещанието присъству
в аха; Тихомир Матич, секретар на профсъюзното вече на
Олга Николич,
СР Сърбия,
председател на профсъюза на
общинските
• служби,
Ми
хаило
Пантелич,
секретар на този профсъюз и
Душанка Станич от Секретари
ата за образование на СР Сър
бия.
Уводни изказвания дадоха
Олга Николич, и Рангел Станисавлевич, подпредседател на
ОК на ССРН в Лесковац. Те
изнесоха, че целта на съвещанието е да се види на плана
на образованието какво могат
общините да направят, какво
пък по-широките обществено
политичеоки сили. Задържаха
сс и върху действието на Закона за организирането на об
разователните общности и спо
ред тях той обезпечава постабилен извор на средствата
за образованието. Обаче в учи
ли щата
все
се
задържа
стария класичен начин на бю

си ранете в областта на образованисто и демократическо
консултиране на заинтересува
нитс да се създадат еднакви
основни условия за работата
на училищата в СР Сърбия,
чрез допълнителни средства
да се интервенира в образова
писта на неразвитите райони
за създаване на основните но
рмативни условия за работа,
да се обърне по-голямо вниманис за финансирането на
основното и средно образование на езиците на народностите. Също така по-бързо
да се оформят професионални образователни общности
от по-широк маещаб и чрез
обществено самоуправително
договаряне въстанови на равнището на СР Сърбий в обдаст
та на образованието икономиче
ска цена и предвидят сроковете за зачитането и реализира
кето й.
Участниците в разисването
се
констатираха
че
не
зачитат разпоредбите на Устава и резолюциите на IX кон
грес на СЮК и VI конгрес на
СКС, където е 'загарантирано
осемгодишното
образование,
де може да зависи от степената
на развитието на комуните и
че му е нужна солидарност в
това направление. На практика обаче това още не се изпълнява. В разискването
се
подчерта, че съществуват големи разлики в личните доходи на просветните работници в съседните комуни, па дори и в една и съща комуна
има разлики, а да не говорим
за тях в развитите и неразвити райони, или републики. Съ
що така се каза, че образова

и последните

винаги стр Д

^тср^°™^а н^уч^и
.мрежа в рег
а
У
ците на съвещанието е вР "
рез с икономическите възмож
ности на комуните. Изтъкнато бе обаче, че това не е чудно ,защото то-зи пасивен район подготвя кадри за цялата
страна.
Инсистирано бе Републикал
Сърбия да задели допълнител
ни средства от Ю0"/о на
всички комуни за 1969 година, като държи сметка, че един учител трябва да има 900
к.д. личен доход месечно, за
учител
1000 н. д., и за професср — 1200 н.д., защото до
сега е реализирано 80%.
Направено е сериозна забележка, че вече е време да се
мине от думи на дела, а да
не се слушат постоянно един
и същи неща.
П,ри такова положение не
трябва да се търси от просветата онова ,което трябва, а по
ради неадекватното обществено-икономическо
положение
на образованието.
Заключено е, че ЦК на СКС
на едно от следващите заседа
ния трябва колтлетно да раз
гледа проблемите в областта
на образованието.'
С тази дописка искам да под
стъкна просветните, работници и останалите отговорни за
образованието на територия
та на която живе ебългарската народност сериозно да се
позабавят с проблелтите на об
разованието и доставят пред
ложения в това направление
ДО секретариата за образова
ние на СР Сърбия и профсъю
за на работниците от общест
вените служби на СР Сърбия.
М. Величков
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3.

жен
куражът
на
касоразбивач.
Почти
за
всички
професии,
ако
се
разгледат
по-отблизо.
трябва да притежаваш куража на човек, който нахълтва в байковата зала, със зареден или както често се
случва, с незареден пистолет в ръка, приковава всички
в своята власт, докато, си вземе каквото му трябва,
а после, заднешком и при тобд с усмивка ма уста, без
следно изчезна.
Най-после се решпх да етапа портиер. И станах
портиер в една фабрика за играчки. Мога да си пред
ставя колко много от моите колеги, благодарение па
тази професия, стават високомерни и дори през извън
работното си време запазват и размахват ръце с отпра
щащи движения.
Аз не станах такъв, при все че, според силите си,
се старая през деня да изпълнявам службата си, направо безмилостно. Още от самото начало се почувству
вах като у дома си в-моята стъклена будка. Един-едииствен път ми обясниха как се манипулира с копчетата,
с които мога да отварям поверените ми врати, и вед
нага разбрах всичко. Списъкът на вътрешните телефони
в сградата научих наизуст още от първото прочитане.
Наистина,
признавам си това
по отношение на
първия посетител бях малко боязлив
страхувах се
от въпроси, на които не мога да отговоря и не бях още
сигурен дали ще ми се удаде да формулирам исканите
сведения така. както би очаквал посетителят. А как лесно може едни портиер да сс провали! Пристигат, да
речем, господа с май-изискан вид, а портиерът ие знае
дали началниците им е угодно да приемат този или
онзи господин. А всеки в сградата се смята началник
па портиера. Портиерът няма колеги, той има само
началници. И на всеки трябва да угоди. Човек си мисли,
че портиерът е длъжен само да посегне към вътрешния
телефон, да позвони в канцелариите и да попита, дали
господин еди-кой-си е добре дошел или не. Но онези от
канцелариите са така чувствителни, че само от едно
запитване често могат да изпаднат в най-ужасно раз
дразнение — тогава така нахокват портиера по телефо-

на, че на него му струва много ,да запази самооблада
ние и да не'избухне в сълзи. Той не бива да прави,
защото, допрял плътно глава до стъклото, и съсредото
чил цялото си внимание върху портиера, пред него се
е изправил посетителят на когото трябва незабапно да
се даде отговор. От своя страна този отговор с нищо
пс бива да издава и частица от ругатните, с които скъпоплатеният и с префиненн нерви господин от канцела
рията току-що е натъпкал ушите на портиера. Нс, за
дачата на^портиера е веднага да преведе гневните кря
съци на обезпокоения господин в съжалителна усмивка,
в учтив жест, който в такава, степен да утеши посети
теля, че още преди да е излезел от вратата, да е забра
вил за отказа. А такава преводаческа работа иска да
бъде изучена, — можете да ми вярвате. Често ми сс
налага да завирам глава с телефонната слушалка в
заглушаващия хастар на палтото си, висящо зад гърба
ми, за да прикрая от ушите на посетителя раздразнения
<лас, идващ от канцеларията, тъй като има нареждаие
от най-високо ръководно място — именно от собственика
никой посетител, какъвто и да е той да не се
обслужва
_ грубо. Въпреки че това нареждане на дирек
цията важи за всички, портиерът е все пак този. който
трябва да му даде животна практика. И това съм вър
шил винаги с удоволствие, защото тъкмо една такова
нареждане одобрявам , повече от всскп друг закон в
нредпрнятието.
Ето защо аз си създадох навика, колкото може
по-рядко да посягам към телефона. Сам изпитвам по
сетителите и отсъждам дали е основание Настояват да
говорят със закупчика, с прокуриста, с ръководителя на
просктанския отдел, с лавкаджийката или даже с някой
от директорите на „Личен състав”.
Може и да истина, че в началото на дейността
си съм отпращал някои твърде бързо. Но с течение на
времето придобих способността да призпитвам всекиго
толкова дълго — незабелязано, не като някой детектив
или таен агент, а така между другото ,обикновено в
хода на доста приятен и за двете страни разговор, но

V-

Мартин Валзер (ГФР)

НАТРУПВАТ СЕ
ОПЛАКВАНИЯТА
ОТ МОЯТА МЕТОДА
Куражът който е необходим на човек, за да стане
касоразбивач и посред бял д»н да се промъква по голия
каменен под в банковата зала — този кураж в!и лип
сваше, когато бях притиснат от моите възпитатели да
си избера професия. На драго сърце бих станал лесничей, но струваше ми се, че дори за тая професия е ну-
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Срещйи разговори

Желанието на Дннов
В Босилеград живее дядо
Причинената болка с била
Рангел. Синът му, Славко Ди- голяма. Но Рангел
нов, като прогресивен студент мъжествено. От тогава бшГо?,
е загинал през 1941 година в лобен много повече срещу не
Кошутняк, когато стана изве- народния режим
'
и окупатора.
. стната кървава схватка меж■Макар, че е вече бил в на
ду студентите и жандармери- .преднала възраст, той активята.
но подпомагал формирането
Тоя все още крепък осемде и дейността на Босилеградсеттритодмшен старик. чието •ския партизански отряд. Ста
сърце се овива от болки по за нал един от найтпреданите му
губения син, също има своя ятаци и сътрудници. За под го
бурна одисея.
таящите акции от страна на
В предвоенна Югославия полицията, поведението на от
Рангел взел. участие в много делни лица и Други, Рангел
стачки. Като чирак негодувал редовно осведомявал комайсрещу своите и други тогаваш .дуването на отряда,
ни чаробаджии в Босилеград,
Освобождението на БосилеГГоложително отношение имал град посрещнал както и всси по време на тогавашните из - км доуги същински патриот:
бори.
с голяма радост. Именно тотоОт това се повлиял и синът ва, страдаещото му сърце ста
му, Славко, който още като нало пб-радостно. Той бил гоученик се присъединил към рд, защото разбрал, че и нсреволюционното движение на говия син. жертвувайки сс.
комунистическата партия.
дал овой принос за освобожде
Аз знаех за нелегална нието.
та дейност на оша № и в тоВ първите избори, Рангел
ва го насръчвах. .Настоявах бил избран за околийски отмладежките събрания, коитц борник и е бил за!местник —
организираше често и в. къща председател на околийския
та ни, да останат неизвестни народен отбор в Босилеград.
Той си припомня за тогава
на жандармерията. Това бете . несгодно време, защото в шните бройни трудности
— Беше тогава голяма криБосилеградско владееха мрач
ните сили на ненародния рет за за храна и друго. Особено
жим, а идеите на комунизма трудно беше за старите хора.
които по един или друг начин
бавно си пробиваха път.
После дойдоха военните го бяха останали сами и без сре
дини, а Славко вече се нам::- дства за живот. Затуй в селараше на школуване в Белград.' та и махалите формирахме от
Той редовно се обаждаше и бори, които помагаха на тачесто мс осведомяваше за сво кива хора.
И сетне продължил активята не така лека работа. Оба
че неговата смърт дойде твър по да работи в ССРН и друде рано. Тъкмо тогава, кога гите масови организации. И
то най-малко я очаквахме .. , днес, без оглед на старчески
те си години, той редовно при
съствува на събрания. По та
къв начин служи за пример
на по-младите.
Обаче, има се впечатление,
че е той забравен от други
те. Наистина той нс търси пс
ксия, която е може би заслу
жил, или някои други привилегии. Чувствува се забравен,
защото най-голямото му же?
лание е някоя от улуците на
Босилеград да носи името на
сина му. Това още не е осъществено.
Такова предложение съществува от по-отдавна, но нера
збираемо е защо не е провсдено.
В. В.

СЕЛСКА ЛЮБОВ

Жулио Бастпен:

МЕЖДУ СВОБОДНИТЕ Е...
Велчо Николов (извинява
ме се, че пак го споменаваме),
преди години се яви на конКурс за митнически. Изпратил
в Белград документи с характеристика и чакал. Неговите
другари бяха приети, а той не
получи отговор. Един ден заминал за Белград. Обадил се
в управлението. Началникът
. погледа документите му, прочете характеристиката и запита:

ПАК ПРОБЛЕМ...
*

■?

а,-НвтШ-ж*'

Основното училище има
Г
^
„сръбски" и „български" от/
делепия. Забавачницата също
а
така. Сега се роди още един
проблем.
— А къде е този Велчо Ни
Откри се детски дом. Ня
колов?
кои се питат дали и тук ще
отвърна сс откриват подобни отделе
Аз съм ...
той.
ния, или ще се пуснат децата
— Според характеристиката. двуезично да плачат и да се
Вие, другарю би трябвало да смеят!...
,дч,па.
бъдете в ареста ...

/////////////////
б
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все пак с цялата необходима щателност — така че и
“
разговора да съм съвсем наясно относно важ
ността на посещението за фирмата ни и '
‘
гта съвест да мога Да взема решение, дали да го от
пР1тя или Е Ако* обаче трябва да

да се срещне По всички специалности, каквнто
има ^риПа“ преТобих такива "°а~рг^схТЙред
пям гьпгем точни сведения ио някои търговски
ставитсл искащ да говори със закупчика относно дос" аа бяла
дали - така
неговите
офертидаимат
таяха- на
ояла ламарина,
ла у
Също
со „аучих
обс^ужвАам3араУзн"еХ не доволни търговци на дребно, които
Или
^
гпршнат с шефа ло пласмента»
г^Тселя]|ИАжсласщи да снабдяват нашата лавка, както
й ансмичн 'иизобретатели. които на тълпи по трима-четипима се опитват да нахълтат при ръководителя на
тирима сс У'*”’““* е.
т
увещават да приеме тех-

ОТ? =“” яг.

жЕЗ

се
йесГт “на ?еляни?е и тътокнте представители
убеждават
Т предотавлявам не мога да

УД*™“

оборота ие малко се дължи "“ашатГфирмГ- Ттъкмо

отделен посетител в безполезността на неговото посещение, с необходимо време, Нескончаемите разговори,
които през прозорчето на моята будка трябва да водя
е твърдоглавите посетители, имат за последствие това,

по невъзпитан сс възползува

гЗКяЩг

ради опашката от чакащи загуби една секунда, но пъп
всеки случай във предприятието сс натрупват оплакни
“ия от М0И?е методи на обслужваме на посетителите.
Работел съм много бавно, крайно тромаво, ,сдос™7™
но делово . . — трябва да слушам и това! А всички
тезнЛ упреци са така късогледи, издават толкова слаб
познания за моята професия, че аз изобщо не мога да
сс защищавам. Искам да видя какао
'та"кп,' наотправях посетителите троснато и иа
Д
.
истина тогпва предвернсто щеше винаги дп бъде прлл'
ио в дирекцията нямаше да престанат за минуса про
тестните обаждания по телефона, реномето на фирмата
ш е а) е да пострада, оборотът щешо да спадне. Нарож
далотоДна "дирекцията да не се обижда нято един поаа нс мога Дп
сотитсл не с напразно. Естествено,
помоля дп запуши устата
нГш.сзиГ ?оИятоКТОсеаоИплАаквп°т срещу мене. Той просто
ще миНоК“как ^«"убеждЖм^УМТ.шо ^осстн гсГ.те че.
гото.
..,ИОмата нс може да ги приеме пко трябва да ги от
пращам бързо. В това, чо с спечелил голямата 11агрл'
можеш някого с едно единствено изречение, но да
добиеш в главата му, че неговото изобретение или рсйламен текст и™. че’ неговата ламарина или зарзават
„е интересуват фирмата, и то да му го втълпиш така,
че да напусне предприятието с хвалебствени химни за
него - нека това ми направи някой ,от моите против
цици за две минути. но'какво да сторя?
От ден нц ден опашкита пред моята будка стана
известна опасността,
всс по-дълга. Тъй като вече ми е
а които тя .ме въвлича, тази опашка ме прави нрепокося, п също и несигурен — моето слово-но сс лее вече
заскнам, нсобхотпкц както по-ряно; яз сс изпотявам,

6
димо ми е повече време отпреди, нс постигам вече она
зи степен на удовлетворение, която иначе постигах привсски посетител. Случва сс вече някои да Ми подхвърлят и ругатни, да затръшват вратата и като бесни да
излизат-навън. Какво да сторя? Вече нищо не мога да
променя.
Иай-накрап трябва да призная, защо с такива по
дробности отбелязвам развитието, което претърпях в
професията си — именно за свое оправдание: все отнякъде поне н нзпън моето предприятие, трябва да намеря разбиране за моя случай, тъй като утре мс ви
кат при шефа ма „Личен състав”. Първо помислих,
че сс касе само за напомняне, за едни вид предухрежденне. Ио вече нс ■ вярвам в това, В опашката, която
пчерц сс бе образувала пред гишето, имаше един
някакъв грубиян с уста без устни — който ме накара
да известя за него при шефа на „Личен състав , нмал
уговорка. Още докато пръстът ми се насочваше' към
избирателната шайба, аз го попитах по каква работа
иска да говори с шефа на „Личен състав”, а той отвърна, че сс кандидатнрал за обявената вакантна длъжпост портиер.
Номера на „Личен състав” набрах вярно още от
първия път н съобщих за човека — наистина» след това
пръста, с който навъртях шайбата, чувствувах като премръзнал.
Човекът плезе в сградата и след половин час се
върна развеселен. Дори си посвиркваше. Дълго гледах
след него изпълнен,с възхищение. Би трпбвало да имаш
неговия кураж, мислех си аз. Илн изобщо кураж. През
цялото време малко сс бях срамувал, че съм станал сатовя иа човек е
МО портиер.' Сега разбрах — дори за
нужен курпжът на касоразбивач. Онзи кураж, който вео
още напразно търся в себе си . . .
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ЧЕТИВО ЗА
ДОМАКИНИТЕ

ПИИТЕ
ГРОЗДОВ
СОК
Гроздовият сок с извънредно бо
гат па захари, предимно гликоза
и фруктоза. Някои сортове грозде,
озглеждани върху подходяща поч
ва и при сухо време, могат да дадат до 18—20
захарност. В гроз
довия сок се съдржат значителни
количества органични киселини (около 0—8 г на един литър сок),
като ябълчена, пииепа, лимонена,
свободов сок се получава от онези
сортове грозде, в конто количество
то иа захарите превишава топа на
Кг.лснините средно 24 пъти.
Гроздовият сок е високо минора
лизпрап. След изгаряне на един
литър се получапп 2—4 гр пепелен
остатък, богат на калнспи, фосфор
ни и магнезиеви соли.
В пресния гроздоп сок се съдър
жа сравнително оскъдно количест
вото витамини, главно А, Б, С. Б
гроздовия сок има и доста фермен
тн
протеаза, липаза, пектиназа
и редица друти слабо проучени ни
зими. Те оказват добро въздейст
вие върху храносмилателните про
цеси в здравия и болния органи
зъм. В един литър гроздов сок се
съдържат ферменти, отговарящи
средно на 35 мг пепсин, които раз
падат белтъчините, а това улесня
ването им от организма. Следова
телно гроздовият сок. по сполучлн
вия израз на един дистолог, е. ком
бннация от четири серума — заха
рен, алкалмзиращ, минерален и ви
таминси, Г конто с успех се при
лагат поотделно или заедно за ле

1 .

Съвети

I

Причините за лошия дъх в ус
тата могат да бъдат местни или
свързани със заболявания на дру
ги органи. Обикновено лошият дъх
не -е болест, а симптом. Нормални
ят дъх от устата е лек, свеж, ма
лко сладникав. Той сс променя ле
ко, в зависимост от "часовете иа
деня, от количеството на отделяна
та слюнка, от нормалната устна
някои физиологични
флора и от
състояния, като мензис. Дъхът по
чти винаги е малко по-тежък су
трин, тъй като по време на сънслюнко отделянето е намалено, не
става измиване на зъбите и венци
те от слюнката и се създават ус
ловия за разлагане на хранител
ните остатъци по зъбите,, особено
ако преди лягане не са били из“ мити добре.
Временно лош дъх в устата има след
ядене на чесън, лук, алкохолни
напитки и пр. У пушачи като пра
вило се наблюдава специфичен дъх
от устата.
Най-често лошият дъх от устата
сс дължи на местни лричинц. Пре
ди всичко неспазване на добра хи
неизчистване на
гнена на устата
зъбите по познатите начини с па
стд и четка след всяко ядене V
най-вече вечер преди лягане. За
държаните между зъбите хранирппаданстелни
частици
и
то
от
микроорганизмитс,
им
образуването на налепи по зъбите
е почти винаги свързано с непри
ятен дъх от устата. Развалените
зъби и преди всичко гангренозните
са също източници на неприятна
миризма. Много по-малък дял об:1
че за лошия дъх в устата имат
развалените зъби, отколкото бол
ните венци. Всеки, макар и незна
чителен възпалителен процес
иа
венците, е свързан с промяна на
нормалния дъх от устата. Особено
тежка и неприятна е миризмата
при гнойната форма на пародонтг
зата.
Хората, тплгго носят протези, твър
де често също имат лош дъх. По
настоящем целите протези се прав
ят не от каучук, а от пластмаса
попто е 'Много по^биологична и п'
зволява протезите да се носят но
щем, то време на сън. Разбира сс
в това няма нищо лошо стига сто- ■
матологът да е дал необходимите
указания, как да сс поддържа хи
гиената, на протезата и на устата
Целите протези се нуждаят от съ
щите грижи по отношение на хиги
ената, както и естествените зъби,
т., е., след хранене или поне>,вед-
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ГРОЗДОВ КИСЕЛ

куваме на редица заболявания.
Още пс-полсзно е съчетанието им
в гроздопия сок, който прсдстанля
в а мощно лечебно и диетично сред
ство.. Ето защо той може да се из
ползва нашироко като храна- ле
карство в ежедневното хранене.
Лекуване с гроздов сок може дп
се провежда при остри н хронични
възпалителни процеси в белия дроб
(хроничен бронхит, бронхиална аст
ма, пневмонии и пр). Особено до
бър ефект се получава от прилага
пето на гроздоп сок при заболява
не с.т сърдечно,съдопа система в
най-различен стадий на рпзпнтието
на болестта. При сърдечна недос
татъчност гроздето действува из
вънредно благоприятно, като укреп
па сърцето, усмлпп пикочоотделпнсто, намаляла субективните оплаи
ванмя и възстановяла апетита и
съня. Много добър апетит се по
лучава и при прилагане нп п
и соколсчеинс, при бъбречните зт
боллвания и пр. Поради богатото
съдържание
нп
соли
калиеви
и глюкоза гроздовият сок е много
ефикасен прн лекуване на редица
чернодробни заболявания на жлъч
пито пътища (хроничен хепатит,
чернодробна цироза, хронични холицисти, Ялъчнокамснна болест и
др.).
Гроздовият сок е извънредно по
лезно питие за децата и учениците
и не бива да липсва в нито един
дом.
Пийте гроздов сок!

•Необходими продукти: 1,5
л. гроздова шира, 125 г нише
сте и 15 гр орехови ядки.
Начин на приготвяне: Ши
рата се пресича с нагоре,щеи
■камък и се избистря.
След
това се изварява, докато оста
не наполовина. Прибавя се
размитото със студена вода ни
тесте. Бърка се непрекъснато
докато се поогъсти и се от
странява от отъня. Налива се
в читгийка и се поднася сту
ден със счукани орехи.
КОНФИТЮР ОТ ГРОЗДЕ
Начин на приготвяне: Оронетс добре узряло грозде, пре
карайте зърната през цедка и
към получения гроздов сок
•прибавете 150—200 г захар на
килограм плод (ако гроздето,
е много захарно, може и помалко). Поставете да ври ла
тих огън около 2 часа. Прибапете резенчета ябълки и кру
ши и довършете варенето. На
лейте конфитюра в буркани.
КОМПОТ ОТ ГРОЗДЕ
Начин на приготвяне: Изми
йте и оронетс един килограм
зряло, сладко грозде. Възваре
тс на тих огън 225—250 г за
хар в половин чаша вода.
След 1—2 минути пуснете гро
здовите зърна и варете още
1/4 час. Поднесете компота
много охладен.

Лош дъх от уотата
къж на ден да бъдат внимателно
измивани и изчетквали с четка и
специална паста или дори с обик
новен сапун.
Към местните причини за лош
дъх в устата принадлежат и ре
дица заболявания на носа -- сли
виците: ангини, особено гнойните
ангини, хронични синозити, озена
и пр.

Първото условие за нормален
дъх от устата е спазването на до
бра хигиена на устата. Необходима с също така консултация на
стоматолог. Той щс премахне нсич
ки местни причини, които биха би
ли източник на лош дъх

Лош дъх от устата се появяв3
и при кръвните заболявания, които влекат след себе си възпалителни процеси и кръвотечение от
венците. При заболявания на ди
хателните пътища и белите дролучава лош дъх.

Употребата на различни видове
ароматични води за плакнене или
бонбони за смучене не се препоръ
чва при лош дъх от устата, тъй
като те н еотстраняват страданисто, а само заменят временно една
миризма с друга.

ФОТОАРХИВ

Щ:
^

НЯКОГА

' Щ Анатолий Варшавски, канди-дат по истори
чески науки

УСМИВКАТА
НА
ДЖОКОНДА
г Когато през 1516 година ЛеонардЬ да Винчи на
пусна Италия и сс отправи във Франция (историците
на искуството все -още спорят по какви именно мриЦтш Леонардо взел това решение), майсторът взел
ст>с себе си няколко свои картини.
Кои именно? Това ние не знаем точно.
Леонардо бил съпровождан от учениците му, от
тгриятеля Франческо .да Мелци и от слугата .Батиста ,де ...
Билианс. Още един ногов ученик, Салам, временно останал в Милано. Но впоследствие и той също изми
вал трудния за онова време път до Франция.
:л:. Франсоа I, френски крал, който повикал худож
ника, предоставил на разположение на да Винчи кра
сивия замък Сен Клу, недалеч от кралския дворец в
Амбоаз. Тук, в центъра на Франция, Леонардо .пре- : •(
карал последните си години.
На 23 април 1519 година в същото място Сен Клу
той съставил завещанието си. На Франческо да Мелци
били оставени всички Книги, инструменти, рисунки и .
2

записки, „отнасящи сс до занаята на художника и до
тайните на изкуството“. А също така облеклата и нейизплатената на Леонардо от държавната хазна част от
годишната -заплата.
Не били забравени в завещанието и Батиста де Ви
ланис и Салан.
На 2 май 1519 година великият човек починал.
Тогава Мелци напълнил двадесет и шест години.
Някой си Алберто Бендади, в донесението си до
Алфонс I. д'Бсте, един от многобройните управляващи
италиански князе, съобщил през .1523 падина: Мелци
наследник на Леонардо, има значителна част от „тай
ните“ му и всички останали след смъртта на майстора
рисунки.
Мелци имал щастието да поживее доста дълготой починал към 1570 година.

■{

2

Едва
съществува на света картина, която би
била толкова широко известна.
Мона Лиза. Спокойно и право седи в креслото.
Лявата ръка почива върху облегалото, дясната — вър
ху лявата. Строга осанка, ясно лице, очи, които не
могат да се забравят.
И усмивката. Знаменитата усмивка на Джоканда
„ Боите са потъмнели от времето, едва забележима
мрежа от пукнатини е покрила цялата повърхнина
■на платното. И все пак впечатлението е смайващо.
Някога Базари, художник и историк на изкуство
то, който е оставил животооготсанието на много вели3

ки художници на своята епоха (той е живял през XVI
век), написа : „Устата .. • ка?,а да се забрави живописа,
така естестевено е нарисувана. Върху шията внилтател
ният наблюдател може да види биенето на пулса и
кото и да е самонадеян, когато я види е длъжен да-,
'се уплаши и рааптрфпери ..
Базари още гогше, че Леонардо, когато- писувзл
■портрета на красавицата Лиза, се пог.Г^л тГла ге
ниииРг 'в Добро настроение: пеели й певци остроумхотимо о!араели 33 'Развлечението й. Това било шюб- ’
меадГпо ^ъв€1пЕТ
И
в такии-

тош°у

някога предизвикали такъв въЗ

1623 ">«”• ^елея^,■«
Що сс отнася до усмивката, то от времето на »ВаТези дни водата от новия
водопровод достигна и послед
ните етажи в града.
Преди 15 години не само,
че нямаше по домовете, но и

на уличните чешми се чакате
с часове „на опашка" за ко
фа вода.
На снимкатаНа чешмата
пред пивница на „Балкан".

- ----ение ла вътрешно щастие, и спокойствие, и ирония
И предизвикателство, и гордост, м нежност ■и кокетпост...
■
(Следва)
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ

КАКВО Е ВАШЕТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ОТ НЕОДАВНАШНАТА ЕКСКУРЗИЯ?

НЕДОСТАТЪЧНО ИЗПОЛЗВАНА
ВЪЗМОЖНОСТ
В първа година на средното
икономическо училище за възрастни, което миналата годи
на откри Народният университе т при културно-забавния
център в Димитровград, тази
година са се записали само
петнадесет души. Този брой е
малък, за да може да се провежда редовно обучение. Без
оглед на това, обаче, на записалите се ще се даде възмож
ност да държат изпити в Димитровград, дори отвреме-навреме ще се устройват и консултации, за да могат по-добое да се подготвят.
Но след добрия отзив мина
лата година _ на втора година са се записали 38 души,
просто се налага да се запитаме -. защо тоя път интересът
е толкова слаб? А знаем, че в
димитровградските предприятия и учреждения има нсмалък брой служещи с незавър
шено училище. Дали самите
предприятия и учреждения до
статъчно не насърчават слу
жащите да завършат съотвстно училшцс, или пък деведесетте хиляди стари , динара,
които годишно трябва да се
заплатят за школуването са
действително големи разходи

за предприятието, учреждени
ето, та дори и за самия служсщ.
Съвсем е ясно, че средствата не са високи и че се прави
непоправима грешка, понеже,
ползата не е само лична, но
и обществена, относно след
като завършат училище предприятието и учреждението щс
има много по-голяма полза
от завършилите.
Док а то за средно икономичсско училище интересът не
е на равнище, интересът към
двете други, вечерни училища,
които откри тази година Народният университет е добър,
Така за висококвалифицирани
работници по металообработваща специалност са се записали 28 души, а за търговска
специалност 23 души.

Както узнахме, през тази учебна година, народният универоитет, съвместно с общинските ръководства на обтцествено-иолитическйте организации, ще открият две паралел
ки на вечерно политическо училище — една за работници
и другата за ученици на гимназията.
Същевременно в Народния
университет се запланували
провеждането на сказки по ак
туалтги -въпроси,
Общо, в относително бедтгия културно-забавен живот
и позаглъхнала дейност на
културно-забавния център. На
родният университет си с на
мерил правото място и ряз
вива доста оживена дейност.

Василка СТОИМЕНОВА, ученичка от I клас: От всички
места, които посетихме наймного ми харесаха манастири
те Манасия и Раваница, но
особено Манасия. Защо ли?
Затуй, че тук можах да видя
прекрасни фрески, да се запо
зная със средновековната сръ
бока живопис.
Същевременно обаче иска.м да кажа, че много ми се
хареса и посещението на Бранковия гроб. Тоя поет е умрял
твърде млад. па затуй и зарад огромната му любов към
югославското ми е любим.
Общо — доволна съм от екскурзията, видяхме и на
учихме много неща, запознахме интересни места.

Ст. Н.

Екскурзия на гимназистите

ОБОГАТЯВАНЕ СЪС ЗНАНИЯ
И този път в началото на
учебната година димитровградоките гимназисти — от пърпи до четвърти клас, бяха на

които СЪДИИ ДРУГИТЕ
Да бъдеш строг към другите е лесно.
Но колко рядка е
оная безпощадност,
с която търсим своята вина.
Съдът над другите е тайна радост.
Без бой постигната височина.
От дързък самозванец взета власт.
Да -бъдеш обвинител —
кой от нас
не е роден за тая сладка служба?
Как често съдим другите.
За всичко.
С каква разлалност.
И с колко страст.
Не ни възпират ни любов, ни дружба.
Откриваме несъвършенства земни.
Внезапна слабост
или мним недъг.
Порок, неизлечим като екзема.
Откриваме ги е чувството за дълг,
с държавнически поглед.
И с размах.
Превръщаме се й радар, който хваща
гласа на чужд,
съвсем невинен грях.

')

Откриваме ги не за да помогнем
И някого В беда да подкрепим а само себе си да отличим
с едно достойнство:
другите грешат.
Кого ли нс изправяме на съд?
Като къртица мисълта ни рови
в зигзагите на чужд неверен ход ...
Но себе си щадим,
С приятен глас
люлеем всяка слабост,
ка:^ плод.
И вече все по-рядко сме готови
изострен меч на съдници сурови
да вдигнем
срещу собственото АЗ.
Лиляна СТЕФАНОВА

Драган ТОДОРОВ, ученик
от III клас: Ние обиколихме
няколкодневна екскурзия. Пъ много места за малко време
рви клас — четиридневна, ка и това е онова, което не ми
то при това обиколи част от се харесва на екскурзията. Ос
Сърбия, Крайна и Войводина, таналото почти всичко е ху
втори клас
петдневна — баво. Например в Любляна
обиколиха Косово и част от бяхме малко време. Не можа
Македония, трети, също пет хме, за рад хавария на авто
дневна, като видяха част от буса, да разгледаме и Белград.
Хърватско и Словения и че
Най-много ми хареса Постойна. Ако казват, че пещера
седмодневна. катс
твърти
та в моето село (Петърлашката пещера) се равнява по кра
посетиха Босна и Херцеговина
сота на Постойна, мога да призная, чс Постойна е по-краси
и Черна гора.
ва. Казват имало и намеса на човещка ръка, за да стане
С други думи, според плана
Постойна толкова красива, но и да е имало, тази намеса
учениците на гимназията, ко?
е твърде умела. Вярвам обаче, чс и ръката на природата е
ито всяка година отиват на ск
била щедра.
скурзия, могат да се залозОсобено бих се радвал ако един ден и нашите хора
наят с почти всички краища
тук съумеят Петърлашката пещера да направят втора По
на страната.
стойна.
Трябва да отбележим, че та
Инак, хареса ми нашата обиколка, стига да имаше
зи година на екскурзия са би
само повечко време ...
е сравнително високо, с оглед
ли 90% от учащите се, което
на материалното състояние на
учениците. За отбелязване е
обаче и това, чс едно число
ученици не са се отзовали, ма
кар че не са имали парични
затруднения. Тук трябва да
изтъкнем и неразбирането на
някои родители, които, като
забраняват на детето си да
отива на екскурзия счита, че
Пенка МЛАДЕНОВА, учени
,по тоя начин го с наказал за
чка от II клас: Ние посетих
някоя проява.
ме част от Космет и Македо
екскурзията е
Всъщност,
ния. Най-хубави впечатления
част от учебната програма и
пося от Охрид. Охрид е чуден
училищните власти занапред
и интересен град, а Охридско
ще проявят по-голяма взиска
то езеро е неповторимо с крц
тслност по това отношение.
сотата си.
Същевременно, както ни оовс
На Коемст ми хареса Прищина, докато Печ и Приздоми директорът па училищд
рсн сякаш бяха по-пепривстливи.
то — д-р. Методи Георгиев, уАз мисля, че екскурзиите са нещо великолепно и че
чмлището ще търси помощ и
трябва всяка година да сс провеждат, понеже, така да се
от стопанството, тъй като сдкаже, .виждаме „живи" много неща, за които инак само
но число ученици не можаха
слушаме.
да отиват именно зарад липса
Ст. Н.
ага пари. А точно за тях ек
скурзията е най-нужна, защо-|
то като бедни и по-късно ед
ва ли щс имат възможност
да обиколят страната и се запознаят с важни обекти, кул->
турио-историчсски паметници
и други знаменитости,
Тази година екскурзията^ бе
в последните-дни на месец перации и търговското пред
в организация на „Компас“ и
то при сравнително изгодни септември учениците от вси- приятие „Слога“.
условия — разноските на пътя ,жи основни училища и от ги
По такъв начин училищата
може да бъде на изплащане, ми аз и ята в Босилеградска обКакто изтъкват учениците, ор щипа проведоха акция по съ са осъществили значителни оо
ганизацията била на равнище биране на шипков плод. Тазц бствени приходи, които ще
и те останали особено доволбъдат от отделно значение за
ни. Особено доволни останали акция бе особено успешна и прибавяне на редица необхо
учениците от трети и четвър- донесе голяма материална по
ти клас, които имали добри лза на училищата. Събрани дими нагледни средства и за
ученически сншурзип.
екскурзоводи.
са над 20 000 кг. плод, който
Ст. Н.
са изкупили земеделските коо
В. В.

Босилеград

СЪБИРАНЕ НА ШИПКОВ ПЛОД

I
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Страшна II

0ттстВо
ХУМОРЕСКА

ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА ' ХУМОР * САТИРА * ЗЛ1.А0Л

Борбата за икономии про
дължила, докато един ден Адам пай-неочаквано станал ди
ректор на едно голямо пред
приятие, а Ева станала дирек
тор на друго голямо предпри
шие. Тогата Адам рекъл на
• • •
Ева:
— Драга Ево! Започлаваме
да боравим с големи
суми,
ло за коя! Тогава господ се значи, а държавата ни е на
огледал и като пе намерил от 30р и „ска икономии. Дай да
— икономия на материали! научим законите!
Понатък, все заради иконоуЧИли ги девет дена. Като
мии, стиснатият старец не дал ги изучили, изведнъж разбрадрехи на райската девойка и Л|1< че живеят в държавата,
Ева, като всяко младо и необ кт-дето виновните заплащат
лечеио момиче, съблазнила лично само дребните загуби и
Адама. Той изял ябълката, а разхищения — кокошка, ко
шштията Саваот натирил на- за с,вца( крава и до 40.000 ле
шия прадед от рая.
,па' (стари), а не заплащат личи всичко това заради една по едрите — 100 кокошки, 100
ябълка!
овце, 100 кози, 100 крави
и
легенда е това, че райовете милионите, защото за личиом
'
1
||ПМЯ
се съзД‘
10 закон
заплащане
иа едрите
няма
, г№ат само за да се яде ло
и обичай,
ами имало

АДАМ, ЕВА И
Вече пяма никакво съмнепие, че господ е направил земята с икономисани материали. (Иначе тя не би била толкова неудобна и тясна за двата лагера). По-късно при стро
италството иа райския комплекс същият реализирал ико
комин от кал и киреч. От кирена той най-пред създал белия ангорски заек, саанската
коза, бялата мечка и прочее,
а от калта сътворил нашия едкнетвен и нал-пръв дядо —
Адам. По този начин създате
лят
оползотворил отпалъпите
лят оползотворил
отпадъците

и от някакви си две-три коли
' " гол „ с ГЛУПава жс
чки кал и киреч създал цял
изгонен, гол и с глупава жс
свят!...
на на шията, първият глава
Ето какъв икономичен стро иа семейството се озовал на
земята. И чак тогава рзабрал
игел е бил Саваот!
какво значи да правиш иконо
Когато обаче на нашия мии, защото Ева му народила
пръв дядо Адам се приискало цял отбор деца. (И тогава, ка
да се ожени — просто няма- кто сега футболните отбори,
били от по 120 души единият).
Всяко от тях се женело, искало апартамент, искало лека
кола, искало баща си и май
ка си!
Хванал се за главата нашият Адам и започнал да притя(.аа- га ликото на гащите си. Поня
Събота, 11 10. 1953
кога работата с икономиите
12.00 — Нашият джу бокс
14.35 — Реклами* бюро
стигнала дотам, че Ева, създа
15,30 — Предаване на българей
дена от реброто му искала да
език
19.10 — Каним вн да танцуваме
извади и другите му ребра ...
Но Адам бил мъж и не й с<>
Неделя, 12. 10. 1969
давал.
7.20 — Из нашите предприятия

ИЗ ПРОГРАМАТА
НА РАДИО НИШ

9.05
10.02
10.50
13.35
14,08

—
—
—
—
—

Резервирано за Днскос
Младежта пред микрофона
Музикални честитки
Весели радио-вести
Предаване иа българска
език

едШ1 благороден почин — да
пбгтлйсс съставят грижливо обстоиии протоколи...
И тогава рекъл пак Адам
па Ева:
— Голям съм будала аз, Ево! Оставих се да ме изгошТг
от рая за една ябълка! Трябиаше да ушпцежа цялата ово
щна градина на Саваот а. То
гава свети Петър щеше да съ
стави един протокол, че съм
я бастисал по много обективни
причини и щеше да ми вземе цървулите! Най-много да
ме бяха преместили на друга
райска работа!...
— Будала си, Адаме! — от
върнала му Ева, — но и тук
не сме зле ...
какво да МУ сътвори булка,
взел, че я направил от едното
му ребро, което пак ще рече

и

НАГРАДЕНО“ ИНТЕРВЮ

— Честита Септемврийска
нагргда. Мето.
—* Мерси, има защо!
— Откога започва твоята
дългогодишна
художествена
кариера?
— Още от първите притото
влеиия за електрификацията
на Забърдието.
— Кого си рисувал с най-го
лям апетит?
.
— Шефовете.
— Коя песен препоръчваш,
на -нашите читатели за тази
е.сен?
-•>

Понеделник, 13. 10.1969

Б

15.30 — Предаване на български
език
16,00 — Музикални честитки
13.03 — Резсррирано за днес
18.10 — Избираме-избнрайте
Вторник, 14. 10. 1969
15,38 — Предаване на български
език
16.00 — Музикални честитка
10.03 — Резервирана за днес
19.10 — Избираме-избнрайте

Е

г

\ т\мце- заплати |

3

Сряда, 15. 10. 1969

ЗА

13.30 — Предаване аа българска
език
16.00 — НАВИП за вас
16.45 — Народни песни
18.03 — Резервирано за дисс
18.10 — Избираме-избираЯте

А

Четвъртък. 16. 10. 1969
15.30 — Предаване иа български
език
10.00 — Музикални честитка
18.03 — Резервирано за днес
13.10 — Интересни мелодии
19.10 — Г1о ваш избор

У

м
и

Петък, 17. 10. 1969
13.31 — Предаване аа българска
език
!с‘2? ""Музикални честитка
~ Резервирано за днес
13.10 — Избнрамеизбирайт,

МЕТОДИ ПЕТРОВ

•
•

— Поранио Милорад да обиде виноград
да обере шливе ранке и
кредит код банке ...
— Какво мислиш за мини.модата?
— Минаха години ...
—• И у нас започва записва
пето за път на Луната. Няма
ли да се запишеш и ти?
— Няма, аз не съм дирекТОр,

— Изостри малко!
— На Луната няма ротация.
— Истина ли е, че ще ти
позира Мона Лиза?
— Нямам маигизи да оти
да в Париж.
— Да имаме ТВ-студио, как
во би работил там?.
— В студиото -— студил бих
сливова.
— Кого няма да дочакаш
да нарисуваш?
— Новия директор на кул
турния дом!
— На кой канал ще те виДиме?
— На канала в Строшена
чешма — там копая глисти за
риболов.
— Коя песен сега пеят в да
мъчното?
— Даворике, дай, дай, дай.
— Докога ще живе бай-Онзи?
Докато съществува дума
та грешка — за баяти Онзи
няма мрешка.
Обожател си на ,, Балкан. ски"?.
Повече на „Балнан"- помалко на ски.
Как си. със френския език?
— Мерси.
— Благодаря и на теб Мето!
Момчило Андресвич
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