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Заседание на Председателството на СЮК

ПРИЕТИ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ
4

Завчера в Белград Предсе
дателството на Съюза на юго
славските комунисти проведе
пето заседание и разгледа ак-,
туални въпроси на обществе
но-икономическите отноше
ния, по-специално проблеми
те на неликвидността, положе
нието на стопанството в раз
пределението и така нарече
ния държавен капитал. На за:
седанието прксъствува предсе
дателят на СЮК Йоснп Броз
Тито, а заседанието ръководе
ше Стане Доланц.
Това заседание се подготвя
ше няколко месеца, и благода
рение на предварителното съ
гласуване на възгледите, бяха
приети заключения, които но
досега
отношение на някои
висящи проблеми са твърде
определени. Този документ ще
бъде ориентация за акция па
комунистите през идните ме
сещ!.
I
За основната тема на вчера
шното заседание встъпително
слово произнесе членът на Из
. пълнителис-то бюро -Киро Гли
торов, а в разискванията уча
ствуваха повече членове на
Председателството.
В края на разискванията по
предположените заключепия
Езе думата председателят на
СЮК другарят Тито. Той из
тъкна, че заключенията са ре
зултат на договор и съгласие
между ръководствата на Съю
за на комунистите във всички

републики и че ще бъдат го
Съюзния
ляма подкрепа на
изпълнителен съвет в разрабо
тката и предлагането па кон
кретни мероприятия за които
ще се разисква и ще се взе
мат решения в Съюзната скуп
щина.
След като подчерта отговор
ността на комунистите на ръвоводни постове, които следва
да изпълняват приетите реше
ния и задължения, т.е. че в
противен случай ще понасят
съответни консеквенции, пред
седателят Тито каза, че дълг
на всички комунисти и орга
низации на СК е най-активно

да се ангажират за провежда
не на тези заключения.
На вчерашното заседание
бе формиран Отбор за честву
пане 100-годишнината от рождението на Владимир Илич
Ленин. В Отбора се намират
70’ изтъкнати революционери,
политически и обществени ра
бо-тници и учени, а за председател бе избран Йосип Броз
Тито.
Накрая Председателството
прие програма за своите засе
дания до края на 1969 годи
на. Много теми с които'ще се
занимава този орган ма. СЮК,
произлизат от заключенията,
които бяха взети завчера.

Издателство |
»Братство«
получи
грамота
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От 13 до 17 октомври, тази
година, в Дома на народната
армия в Ниш е открит, десе
тият . панаир, на книгата. Както и по-рамо, така и тоя път,
на юбилейния панаир участву
ват само югославски издател
ства. Между няколко десетки
■издателства се намира и изда
телството на българоката на
родност в СФРЮ — издател
ство „Братство“ в Ниш.
организирала
Панаирът е
нишката Народна библиотека.
Джурич, управител
Света
на Народната библиотека - в
Сърбия, откривайки панаира,
произнесе реч, в която изтъкна целта на тази културна ак(Следва на 9 стр.)

След катастрофата на Бесна кобила

НЯКОЛКО СЕМЕЙСТВА БЕЗ
СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ
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БОГАТА РЕКОЛТА
Изключително благопряитнитс климатически условия до
принесоха тази година рекол
тата от царевица да бъде до
бра. Ако беше цялата площ
царевица
засста с хибридна
реколката щеше да бъде ре
кордна за Димитровградско.
Обаче тази година с хибрид
на царевица са засети само 80
ха, а с други сортове 2911 ха.
Добивите от хибридната царе
вица възлизат средно на над
30 центнера, а от обикновени
те сортове на 17 центнера.
След тазгодишните рекорд
ни добиви от хибридната ца
ревица селяните веднага се за

мнтереоуваха за семе от хиб
ридна царевица за идната го
дина. Трябва да кажем, че и
кооперацията „Сточар“ няма
ше площи с царевица. За
идната година и тя е заплану
вала сеитба на хибридна ца
ревица като, счита се в кооле
рацията, ще даде поттик на
частните селскостопански про
изводители да засяват по-ма
сово тази царевица.
В кооперацията заявиха съ
що така, че навременно ще
бъдат доставени необходими
те количества семе за идната
година.

Болките за загиналите и по тс предизвиква нови болки и
вредените в катастрофа в Ве сълзи.
сна кобила все още не утих
... През площада на Горна
нат. Така е в цялата комуна, Любата без шапка, минава 7а
а особено в селата в Любат- годишния старец Асен Станоския район, откъдето най-мно йков от махала „Гръичаре".
го хора пострадаха. Те са още Неговият рев силен и нсутеши
в траур. Хората се поздравля телен тревожно отекваше. Оц
ват мълчешком и със сълзи лаква той загиналия си 17-гока очи. Говори се само за тра дишен внук Йордан, ученик
гедията и за жертвите. Тъга е
I
Д.
(Следва на 3 стр.)
обхванала всички. Всяка сре
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ща с близките на пострадали-

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА
БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ЛЕБАНЕ,
нейните клонове тп»в
ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН,
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.
БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА 6®/. И 7,5*/. - НА ВЛО-

и

ГОВВ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.
ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВНА ЛОТАРИЯ
СПЕСТОВНИЦИ, КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ
НАРА НА 13 МЕСЕЦА — ПОЛУЧАВАТ 7,5®/. ЛИХВА, А СЪ
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ-

ТЕЛНИЯ здвод ■огоеллвия.^ ЕИЛЕТ от лотдриятл.
ПОКРАЙ ТОВА
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА :
— АВТОМОБИЛ ЗАСТАВА 750"
__ МИНИ—ТРАКТОР „АДРИА" ОТ 5 КС
— САЛОН—МЕБЕЛ.
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ,
ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ХЛАДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ

■ ■
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СПРАВКИ — КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД И СУРДУ__
ЛИЦА — ВСЕКИ ДЕН ОТ 6,30 ДО 14,30, ОСВЕН СЪБОТА.
ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ 1969.
ВНЕСЪЛ
НАД
1000
ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,
ПОЛУЧАВА
БЕЗПЛАТНО
ОСИГУРЯВАНВ
НОВИ ДИНАРА
,
___
СРВЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩВ ВАЖИ
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА ,

Обединената кредитна банка в Лесковац.
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НА 12 ОКТОМВРИ Т. Г. ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ПУСНАТ В ДЕЙСТВИЕ НОВИЯ СЪВРЕМЕИНО ПОСТРОЕН МОСТ НА РЕКА МУРА В ГОРНА РАДГОНА, КОЙТО СЪКРАЩАВА
ПЪТЯ ОТ ЮГОСЛАВСКАТА ГРАНИЦА ДО ВИЕНА СЪС СТОТИНА КИЛОМЕТРА.
(Ташог)
НА СНИМКАТА. ОТ ЕДНА СРЕЩА ТИТО-ЙОНАС

Представители на ОС Босилеград при
Миленко Боянич

Нови разговори
за пътищата

Из дейността на партийните организации

Ориентация нъм вътрешните

/
лг
план на развитите на цредприППЛпПЛИИ
ятието и тя вече разглежда
Ш1111М1К пЛ И
плана заедно с колегиума от;
Н|Л/ УМУ1Т1м
специалисти. След като заеI
мат ясни становища за бъдеВъз основа на заключения- щата производствена ориентазаседание ция те ще могат по-лесно, ка*
та на последното
на Общинокця комитет на ,жто заявяват,, да *се застъпват
този омисъл трябва да се на СКС в Димитровград във вси- за тях в различните самоупра
мери съответно решение за
изграждането на този път.
Боянич заяви, че строенето
трябва да стане на етапи, а
Изпълнителният съвет ще обсъди въпроса за осигурявано, блеми в предприятията и уч
на необходимите парични срс режденията.
пят за утвърждаване на придства.
Досега проведените събра- оритехни области в развитиеВ Изпълнителния съвет ще ния показват, че най-успеш- то, за по-дългосрочно инвести
тако
се обсъдят също и другите ото, с градивни разисквания и ране и модерлгизация, за
провеждат ва разпределение яа дохода
точения,
ос
закл
проблеми, които измъчват бо там, къдсто са
най-развити което ще даде възможност за
силеградоката комуна и дру оамоупра вите лните отноше- растеж на трудовата организа
гите по-слабо развити райони. ния. Първичната организация ция и същевременно да стиму
на СК в „Цилс“ има ясна ори лира професионалната подго,
топка, не може да ое каже,
■ентация за срсдиосрочния
Л.

На 13 октомври прсдседатслят на Изпълнителния съвет
на СР Сърбия Миленко Бояпич прие в Леоковец предста
вители на Босилеградска община.
Те запознаха председателя
на ИС на СР Сърбия със столанските, просветните и здрав
ни проблеми на комуната. Бе
изтъкнато, че общината сама
не е в състояние да разреши
редица трудности, въпреки усилията, но е необходима по
мощ от републиката. Оообеио
е необходима помощ по издр
ъжжата на просветното дело
и строенето на пътищата.
Главна тема на разговорите
бе пътят Босилеград — Власц
на. Този път е в строеж, оба
че работите са спрени, защото общината не може да оси
гури 250.000 динара за нейноучастие в строежа.
Председателят на Изпълни
телният съвет на СР Сърбия
Миленко Боянич се
изказа,
че пътят е най-важният проб
лем, който иска неотложно ра
зрешаване. Зарад неразвитото
стопанство в комуната той не
може да се счита за сто пано
Три съветски космически
ки важна артерия, но като об кораба, изстреляни последова
ществено имущество, жизне телно миналата събота, неде
но важно за целия край. В ля и понеделник, се движат
по орбита около Земята с еки
паж от общо. 7 космонавти.
За първи път в историята на
овладяването на косми че оките
пространства в орбита около
земята се движи такъв чис
лен екипаж. Според още непотвърдени оведения, предаде
ки на 14 октомври, двата от
корабите — Союз—7 и Союз
Последен срок за из
—8 — са се окачили помежду
работването на среднос
си, образувайки една орбитал
рочните планове за вси
на космическа станция. От съ
чки стопански организа
ветока страна тази вест не бе
ции е месец декември
потвърдена до 15 т.м., обаче
тази година. Засега оба
не се опровергава слухът за
че в Босилеградска ко
създаването на такъв „летящ
муна нито една не е
остров“.
започнала с изработва
Главният конструктор на ко
нето на такъв план, ко
смичеаките кораби „Съюз“ за
йго трябва да определи
яви на журналистите, че зада
развитието и за следва
чата на сегашния групов по7
щите пет години.
лет е да се усавършенствуват
Това нещо е голяма
системите, контролът и упра
грешка, защото приема
вляването с космическите ко
него на такива планове
раби. Много по-трудно е да
е от двойно значение за
се управлява с три, отколкото
стопанския живот в ко
с един или два кораба, е зая
муната. Защо
вил той. Той счита, че този
В тези планове тряб
експеримент има прекрасно
ва да се начертае въз
бъдеще. Именно идвало вре7
основа на какво стопан
ме, когато групи кораб*? ще
ските организации платръгват от Космоса, за да и;*
йност; предвид изисква
вършват определени научи^
нията за модернизира
изследвания. Още една зада
не, кадрово укрепване
ча преследва този групов по
и др.
лет — именно да се установят
Има се впечатление,
мощностите на космическите
че босилегр ад ските сто
кораби от типа „Съюз“.
лански организации от
бягват изработването на
Екипаж на хоомичеокия ко
тези планове, защото
раб Союз8— Георги Шонин и
при една обективна пре
Валерий Кубаюов трябва да
Ценка стигат сами до из
вода, че при самостоя
проучат възможността от за
телното им съществува
варяване на метали ■ в косми
не перспективите са им
ческите условия. Предполага
неизвестни.
се, че окачването на корабите
Това означава, че те
премълчават интеграци
частично може да стане посре
ята, след чието провеж
дством такова заваряване.
дане би било съвсем из
По повод груповия полет в
годно да се изработи
Моаква се изтъква, а това не
средносрочен план на
развитие.
В. В.
се отрича и в чужбина, че кос
монавтиката навлиза в нова

шв шш Жт

Новост от Космоса

Три съветсни кораба в коемичееките
проетори

г

Защо
закъсняват
плановете?

Л

БРАТСТВО — Вестник яа българската
народност в.СФР Юго.славин 1
Излази всеки петък * Урежда
ре дакционна колегия * Директор,
* т— редакНиш Ст. Пауновия
72 телефон 25-444
я
" 25480 * Годишен абонамент 15 а полугодишен
7,2 нови динара. Тек. сметка 623-3-78
Нар, Банка Ниш — Печатница
..Вук Караджич” — Ниш
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чс в болшинството димитровградски предприятия комуни,
стите са се обърнали с лице
именно към тези проблеми.
(Комунистите ® предприятия
тията, калето показват досега
проведените събрания, не
включиха в политическата си
оценка и преизгаитваието на

фаза, когато корабите и поле
тите ще бъдат полезни в сто
пански информационен и нау
чен омисъл.
Иначе съобщенията за здра

вословното състояние на коСмонавтите са радващи. До Ш
т.м. Союз—6 бе направил 45
29 и
обиколки, Союз—7
Союз—8
13.

Покорителите на
Луната в Белград
Утре — събота
Белград
ще има възможността на пос
рещне американските космо
навти, които през месец юли
т.г. стъпиха на Луната. В Бел
град пристигат Нийл 'Армстронт, Майкъл Колинс и Ейдвин Олдрин със съпругите си
и представители на НАСА. Ра

диоталевизия Белград ще на7
стои да организира беседа с
коамонавтате.
Космонавтите,
изглежда, ще бъдат приети от
президента на Републиката
Иосип Броз Тито. Също от
председателя на белградската
община и председателя на Съ
юзнмя изпълнителен съвет
Митя Рибичич.

От Шестия конгресна Съюза на бойците

ПОМПИШ, 1 НЕ СОЦИШ
ОРГАНИЗАЦИЯ
!

В Охрид, на 15 октомври,
започна Шестия конгрес ца
Съюза на бойците в Югосла
вия. Това най-голямо събра
ние на членовете на тази ми
лионна организация се посре
щна с голям интерес, защото
крупните промени в общество
то внесоха големи промени и
в редовете на Съюза на бойци
те, поставиха много проблеми
за разрешаване.
Една от дилемите е как да
се разясни характера на тази
организация? Досегашният от;
говор беше — Съюзът на бой
ците е политическа организа
ция с огромни задължения в
обществото. На практика оба
че имаше много опити, често
пъти успешни. Съюзът на бо
йците да се прехвърли на ред
сите на социална дейност, да
се превърне в квартирна'ор
ганизация.
Без съмнение, има още
много неразрешени въпроси
на участниците от Народоос
вободителната война, има и

днес бойци от НОБ без квар
тири, някои не са ои уредили
Еъпроса с пенсиите, или пък
имат малки пенсии. Това, ес
тествено, са въпроси,
които
трябва да обсъждат сдруженията на бойците, да ги поставят пред съогветни форуми
на разрешаване и лр. И неведнаж се оказа; че пробле
мите на бойците могат с услех да се разрешават.
Често обаче целокупната де
йност на Съюза на бойците
се ограничава само върху та
зи област, а на моменти „об
ществената роля“ на някои
организации се свежда само
на хленчене и вайкане, че „рб
ществото забравя ония, кои7
то имат най-големи заслуги
за него“. Политическото, и поширокото обществено ’ влия
ние на борческите организа7
ции се слага на второ място.
Няма място обаче и за някои
концепции, че бойците са „отдължили сво дълг“. Абсурдна
е и тенденциозно е и това, че

бва да бъде внесено в яормативните актове на предприя;
тието. За комунистите в това
е неизчерпаемо поле за ак
ция.
Разискванията по такива
проблеми и ангажирането в
разрешаване на именно таки
ва крупни задачи във всички
области допринася и за по-бъ
рзото лреобразяване на съз
нанието на комунистите.
Комунистите в обществени
те служби, поне в Общинска
та скупщина, не изнесоха на
събранието нито един проб
лем за разрешаване. Като че
ли се чака някой от страни да
се занимава с техните проблеми.
За похвала е, че комунисти
те в митницата и Секретариа
работи
та на вътрешните
здраво са рошили да направят
генерална равносметка на активностга на всеки комунист,
От разискванията, в които
частвува и секретарят на Общинския комитет Георги Алек
оов, пролича, че мнозина ко
мунисти са влезли в организа
цията на СК случайно, че ня
кои от тях заращи междусобни отношения в колектива, не
дейност.
проявяват никаква
Затова активът на комунисти
те от митницата и Секретари
ата на вътрешните работи взе
решение да предложи на ме
стната организация някои от;
тях да бъдат изключени от
редовете на СЮК.
са
Комунистите на селото
насочили вниманието си главно към разрешаване на юомукалните проблеми и към уста
навявано на по-здрашна връзка с кооперация „Сточар“, ко
ято, поне досега, не проявява
ше особени грижи за развитие и подобряване на селскостопанското производство.
Д.

когато става дума за хората,
които са на възраст от 45—50
години. Значението на бойци
те от Н ародоосвободителната
борба за обществото неведнаж и изтъквано в .речите на
другаря Тито. Между другото,,
и на Деветия конгрес на СЮК
той заяви, че „Съюзът на ко
мунистите, имайки налредвид
обществения и политически
принос на бойците придава го
лямо значение и внимание на
тяхното всестранно политичес•ско и обществено ангажира
не“.
'На конгреса в Охрид се ка
заха много думи за значение
то и ролята на Съюза на бой
ците и определени основните
насоки на работа занапред.
„Ведно със Съюза на кому
нистите, Социалистическия сц
юз. Съюза на
синдикатите.
Съюза на младежта и другите
организации и представителни
органи. Съюзът на бойците
от Народоосвободителната во7
йна е вид на организационна
дейност на нашето социалис
тическо общество, една от най
-активните сили и демократи
чески трибуни за развитие на
обществото“ — се подчертава
в доклада на конгреса в Ох
рид, който със своята работа
още веднъж потвърди това.
Ш. В.
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След катастрофата на Бесна кобила

Нянолко семейства без
средства за живот
жени в един гроб. И отново
рев, окубснс на коси, късане
на д.рехите ...
Два пъти сс опитали неща
стниците да си отвземат живота. Скочили от един висок
зид.
За тях няма утеха.
Те живеят повечето с едно
мъгливо изчакване и не вяр
ване за случилото се. Но кобното следобсдие нс може да
се премахне. И тази трагич
на вечер, когато изминали 15
километра пеша до местопро
с
изшествието с надежда,
че
трагедията не може да бъде
толкова жестока. А то, и детен
цето Денчо бшго с мъртвата си
майка. Някои от повредените,
намиращи -се край нещастна
та майка казвали, че няколко

си, а наскоро що съзнае, чс
„майка му и Д-енчо не стгят в
пренаета на Бесна кобила”.
Пътят към, второто нещаст
.но семейство ни водеше в цър
нощичката махала „Голема
река". Там посетихме семей
ството на пострадалия Дойчин
Милов, 24-годишен земеделец.
Недалеч от къщата заварих
ме мъжкото му детенце Алеи
Къщата на Севетка
саддър. Когато зачу бърмче- .
нсто на мотора — избяга. На което едвам навлиза оветлистигнах го. Очите му бяха пъл на дори , и когато слънцето
ни със сълзи. Това четириго- най-силно грее. Дървен кредишното сираче знае за смър ват, една масичка
това е
тта на стоя баща. Но негово цялата мебел.
то разбиране го храни с кадеж
Маликият Александър и до
да. Детенцето постоянно пов сега е бил лишаван от много
таряше-. — Татко ще си дой
неща. Но сега ще е далеч поде!...
трудгго, когато е останал сиТези хубави детски очички, раче. А у дома имат само 200
от които бликат едри сълзи килограма ръж, едно прасе ц
дълбоко трогват. Целувате го, ничцо повече.
защото ви така става по-леко.
И в такава трагедия, когаСа-шко ме хвана за ръка и
то
с загубила съпруга си, Се
ме заведе у дома им.
Разтревожената му майка ветка обмисля как да осигури
ЗаСеветка се опитваше Да не за децата й да не гладуват,
щото
вече
утре
или
друтиден,
плаче, но не се сдържа. В ръ
-;Г'цете си държаше едногодиш тя ще се мисли какво ще им
но детенце, което след малко даде да ядат.
се заобажда със своя пиокав
Подобно е положението и
*
глас.
е семейството на Цекови от ма
Къщата в която живеят с хала „Цвсинци" в Долна Лку
стара ,схлупена и със сламен бата. И таим са две невръстни
покрив, вътре е само една ста деца, от които едното е било
. V*.
ичка с напукани стени и надви и е на лекуване във Враня.
( -онал таван от унищожени от Майка им, 43тодишна Мла|
червеи г.реди. От лявата стра- денка не е в състояние сама
II
1 на едно малко прозорче през да ги издържа. Тс нямат имот.

Малкият Александър
(Продължение от 1 ст.р.)
във Враня. Цялата му- надеж
да и любов е бил той. Но се
га го няма вече. Покрусени
ят старец, от чиито пресъхна
ли очи вече няма сълзи, е за
губил всичко внукът му бил
единствената мъжка глава в
семейството.
Опомням си, когато тоя ста
рец на местопроизшествието
търсеше между мъртвите вну
ка си, и то с онази последна
надежда, че може би случай
но е останал жив. Слизаше в
гората и доле в долината. Ви
каве. Надеждата му, че го ня
V
ма между мъртвите му дава
ше някои огромни сили... А ®
после го търсеше като, чс ли
е .игла загубил.
УСтар, не вярваше, че Йор- ?
дан го няма вече ...
В ПОСЕЩЕНИЕ НА СЕМЕЙ
СТВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ I'
тежка
Със свито сърце и
болка посетихме няколко со
V — ' *•; гса загубили
мейства, които
своите най-близки и единстве
-ните еи хранители.
Бяхме първо в къщата на
дядо Милан Васев. Той е загу
бил трима свои най-близки и
и
най-мили г дъщеря, снаха
■Председателят на ОС Боси
двегодишното внуче. Сега е
леград Владо Стоичков е изя
сам с бабата си Цветанка.
вил съболезнования на семей
Денем и нощем те ридаят.
ствата на всички загинали и
Безмерната болка ги е уни
изразил желание за бързото
щожила. Колко много е била
оздравяване на повредените
безпощадна тази трагедия към
в катастрофата на Бесна ко
Преживяла
нещастието:
тези двама старци. Сега те се
била.
4-годштгата
Цветана
измъчват и до края на живоПредседателят на ОК Боси
оллакват
горката
та си ще
моменти тя била жива. Все до лоград Владо Стоичков израсъдба на невинните си деца! като не намерила мъртвото си зил благодарност на екипа ле
Наблизо до къщата им ми детенце. В м-ипновенията на кари от общата болница във
нава шосето.
■

■

от Църнощица

•

Благодарност иа В. Стоичков

■

<

=.г=тт^и-‘«.те.гж
ват и втренчето впират очи
към шосето. Болката и н-адеж
дата ги отвежда в халуциниране :мо!с би ей сега ще при
стигнат дъщеря им, снахата
и миличкото им внуче Ден40 . . .

.

л1ЛЙЧИНОТО сърцс „с успяло да
изстрае...
И така в .тази огромна трл-

2&1Помощ
от Враня...
ци е внучката им Цмтанка,

Обаче илюзионната надеж която още лежи във Вранска
да е мигновена, Пред очите та болница но сс осведомихим отново излизат трите ковчези с най-близките им, сло- •
'

Отбори за събиране на
помощ в Нищ
Веднага след катастрофата
на „Бесна кобила“ в която за
гинаха 16 души, синдикална -

та подружкица при
Общинския. съд в Ниш започна акция за събиране помощ за

Помощ от
»БРАТСТВО«

нара и изпратени до Общинската скупщина в Босилеград)
В пиамото си до ОбщиискаБосилеград
та скупщина на
колектива на Об
членовете на
щизчекия съд в Ниш изразя
ват своята оолвдарност.
И в други трудови колективи в Ниш са формирани отбори които събират помощ
Особено са
за пострадалите,
тази
акция
босилсактинии в
заета
в
Ниш.
градчани
Б. Н.

СъвсттаТ на издателство
„Братство" в Ниш реши да от
пусне юо ооо стари динара лс>
мощ за пострадалите в авто
мобилната катастрофа на се?
мейства в Боеилетрадско.
С това издателството сс при
ключва към общата акция иа
солидариост иа населението
от К>1'оизточла Сърбия, което
се притече на помощ на бо
си легрздчшги.

така изказва благодарност от
името на Общинската скупшина и от свое лично име за
помощта, която досега е даде
ка от страна на трудовите орггнизации, общинските скупщини и Републиканският излълнителен съвет и отделнитс граждани, за пострадалите
в тежката катастрофа.
От името на ОС и семействата на загиналите и пострадалите в катастрофата, председатслят Владо Стоичков из
разява своята благодарност
за съболезнованията, които му
ла.
бяха изказани лично или с
Председателят на ОС също телеграми.
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Автобуснага катастрофа във
бс посрещната с голя.
могиат на пострадалите семей

но и да го имат, каква полза
когато вече остарелите женски ръце не са в състояние
да го обработват. В това семе
йство живее и сестрата йа за-'
гиналия Цеко, която е инвалид от рождение.
ВСЯКА ПОМОЩ ЩЕ Е ДОБРЕ дошла
Това са три от десетина дру
ги оемейства останали след за
гиването им на най-близките
почти без каквито и да било
средства за живот. Всяка помощ за тях ще бъде от голя
мо значение. В тези семейства
са останали главно деца и же
ни. Обаче тази помощ тряб
ва' да пристигне по навреме,
понеже наближава зимата.
Сигурни сме, че солидарно
стта на нашите хора и тоя
път няма да изостане. Тя ве
че почна да се манифестира
_* в тоя случай, обаче тряб
ва да се ома-сови и всеки, кой
то има възможности трябва
да помогне.
Във Враня, още от първия
ден на катастрофата, е орга
низирана голяма акция за
събиране на парична и мате
риална помощ за необезпече
ните семейства на загиналите,
Такава помощ са вече дали
почти всички трудови и Об-ществено-политическл органи
зации от тая комуна,
Същата акция е в течение
и в Босилеградско. Между пър
ВИТе помощ за семействата иа
загиналите са заделили Служ
бата на държавната сигурност.
транспортното предприятие,
общинския съд, общинската
скупщина, комуналната банка
и др. В течение е и събирането на индивидуална помощ,
Такава акция се провежда
и по селата. Училищата и дру
гите организации, макар че
имат ограничени материални
възможности взели са реше-

”'1^
мощ при Службата за общес-»

бинат — 600 хиляди динара,
общинската скупщина и фщ

ТВСно счетоводство в Босилеград е открита текуща сметка

хователния

била”.

Жйягьяк:
завод

„Югосла-

ЩЕ СЕ СТРОИ ПАМЕТНИ*
динара.
НА ЗАГИНАЛИТЕ
Акцията продължава.
обществено-политическите
На деяя на погребението в организащт в Босилсградско
13 часа пъв всички трудови сбд,целят да сс проведе к-една
л<олектшги и училищата във по.дълготрайна акция за съВраня бс прекъсната работа- бираис на средства за изграж
та и с едноминутно мълчание дането на паметник на място
бс почетена ламета на загина то на загиналите. Това ще о
голям монументален обект, ко
-штс.
йто ще бъде проектиран от
някой художник. Според . за-;
мисли на паметника ще бъде
•••
изваян и ликът на майка, ко-,
Предприети
са
и
меролрияято в прегръдките си държи
Колективът па Трапспортпо
тип на децата — сирачета да малко детенце. Също така на
то предприятие „Бва«аI коби
ла в Босилеград взе решение се окаже трайна помощ. Спо- възпоменателната проча щс
ред изявлението на члепа на бъдат записани имената на за
като първа помощ па ссмей- Изпълнстслштя съвет па СР гиналите в тая катастрофа.
ствата на пострадалите да отСърбия Жика Радойлович маИл1а Същ0 предложение да
пусне по 1.000 динара.
тсриалпа помощ па семейства ръде награден д-р Васил ХрпНокрасй това Общинската та па пострадалите сигурно СТо,п лскар от здрашпш дом
скупщина ще отправи молба що бъде отпусната с оглед на ^ зосил,0град, който само след
до Изпълнителният съвет па бюджетното положение и ма- ^
мшгуп1 се намерил иа меСР Сърбия да отпусне помощ, 'термални възможности ла Об- стопроизшсстшгсто и оказал
на семействата па пострадали щшюката скушщша в Босиле- първа помощ на по®Ре^”Ггс'
> ,
Пепо Велинов
то, особеио па опия, които са
Град.
’
останали без храпители.
Страница $

ителзго предприятие „Новогра
дня“ даде милион стари динара на общинската окушцина
като помощ. Това предприяти е даде и по сто хиляди дина две работнически сядейства, чиито членове бяха
засти в предприятието. Пом°,,,д®»а«пдая,к<,*'

И на транецортяяге работници

\

Интервю с Любясав Илиев, председател на Общинския съд

НАШИТЕ СЪДИЛИЩА СА САМОСТОЯТЕ
ЛНИ В СВОЯТА РАБОТА
* ПРЕДСТОИ ОБАЧЕ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИА СЪДЕБНОТО
♦ КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪДИЛИЩА

Л. Илиев
I
1. Като дългогодишен съди 31
и председател на съда в Ди
митровград, отговорете ци на
въпроса;. дали ‘ компетенцията
на съда расте или намалява?
.компетенцията на съда ра
сте.'Това се вижда от разшир
яването на същинската нлдле
жност. Това се__
отнася до наДлежпостта на Общинския съд,
До преди няколко години Об
щинския съд е бил компстентйн за граждански дела в сто
йност до 200 000 ст. динара. Сс
га' има и компетентност за де
ла до 1.000.000 ст.
динара.
Сега Общинския съд може да
наложи присъда, и наказание
ка затвор до пет години. Об-;
щинакият съд е получил зна
чителни компетенции и при
следствията. Преди това след
ствията правеше СУП. Това са
конкретни примери за увели
чение на надлежността на съ
да^ Работата лък на съда е се
га' тю-комплицирана предвид
на все по-значителното разви
тие на стопанството и огноше
кията в обществото.

и чрез .натиск“ да издейству
ва решение, а не да реагира
иа вече дадена присъда. Обаче съществува един вид натиск, койгго аз считам са поло
жителен. Отнася се до пжурността на съда. Този „натиск'1
ще допринесе да ее направят
някои изменения при свснтуа
лно .акорашна реорганизация
на съда, за която се говори
в последно време.
4. Нашето общество очаква
много от работата па мировите ^ Кяюю с вашето мне
ние за тях?
— Не обърщаме достатъч
но .внимание иа мировите съ
вети. . Аз ценя тяхната работа
и очитам, че трябва да им об
ърнем .по-сериозно внимание.
Нс Съществува село без миро
ви съвети. Често пъти съм ра
зглаждал и .протоколите на мц'
1Х>вите съвети, а някои члена
вс и лично се интересуват за
някои решения. Тяхната рабо
та е обществено полезна и
трябва да им помогнем в ра
ботата, а да ги оформим и в
града и по трудовите органи
зации. Мировите съвети доп
ринасят за подържане на до
бри отношения между гражда
ните'.

2. Съществува ли разногла
5. Каква е ролята на обще
сие между съда и самоуправителките органи по някои въ ствено-политическите органипроси отнасящо се до правата зации при разрешаването на
па работниците в предприяш- - някои спорове между някои
ята. Ако съществуват, в какво
се.проявяват?
.-.— Този въпрос не ми е съ

всем ясен. има спорове, кои- Комунално изграждане на нашите села

е 3.: През последните години
вее по-голяма е самостоятел
ността на съда. Като местен
човек и ■ обществено-политиче
ски деец чуетвувате ли все пак
някой нов вид натиск при ре
шаването?'
- —- Аз нс чуетвувам никакъв
■натиск на съда нито „нов“, ни.
то в ,,стар“ вид, Когато гово
рим на „натисък“ мисля, за
известно влияние при донасаянето «а решенията на съда.
Недоволство, което може да
се манифестира във връзка с
някое решение не считам за
,натиск“,, за щото самата дума
показва, че някой трябва да
се меси в работата на съдиите
Г л
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ЖЕАЮШ Щ СТРОИ ВОДОПРОВОД
* ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕ НА СЕЛЯНИТЕ
* МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЩЕ БЪДЕ РЪКОВОДИТЕЛ НА
АКЦИЯТА
Първата фаза за изгражда- ват в акцията,
не на водопровода завърши.
'Според плана на местната
Водата от „Три кладенца“ е общност, която ще бъде ръко
изследвана и констатирано, чс водител на акцията, за кратък
отговаря хигиенически и бакт срок трябва да се извърши
теорологически., За 24 часа записваме на селяните, а след

щ
з
ЩЬ

,;Я.

%

ДЕЛО

РАСТЕ

—улр*»™»»..-°р-жгьтапй

—- По този 'въпрос ис мога
много да кажа. Нс сътцествува никакъв опит из тази обляст между организациите и
съда. По мое мнение, тези ор
ганизации би могли да оказ
ват влияние при разрешаване
то па някои недоразумения,
Оказва се обаче, че и отлощенията между двама членове
ага СК се гледат като лични
въпроси, а не въпрос на цяла
та организация, която също
така има трудности в работата, а това влияе върху нейпия авторитет. Това се случва
в 1срсда ш която живеят члене*
вете, които имат лоши отчешения. Същото е положение-,
то и когато има лоши отноше
иия между някои член и тру
довите организации, по-точно
самоуправителните органи, ®
такъв случай те най-често се
отнасят към съда.
6. Дали сте имали случай
да останете в дилема и след
донасяне на првсъдата?
' — Такъв случай не съм имал. По мое мнение, докато
съдията е в дилема, това зна
чи, че работата не е готова за
решение. Ако ли пък млелите,
дали съдията винаги е сигурен
в това, че е взел най-справедлиша присъда, това е друг въ
прос. Съдията и след присъ
дата може да мисли дали пра

• Г

то 'водят работниците против
трудовите организации. Всич
ки. трудови, организации имат
свои нормативни актове, с ко-;
ито се регулират правата и
задълженията на работника ц
организацията.
1 'Най-чести са съдебни дела
зарад неизпълнение на вътре
шните актове. Съда разследва
онова, което юе отнася до де
лото, релевантно за мериторна присъда и издава конкретно решение. Решението на съ
да страните винаги гледат
през. свои очила и реагират от
свои позици. Може би затова
някои виждат „разногласия“
между съда и самоуправителните органи. -Но аз това не
мога да на река разногласие,
Двете страни често пъти субе
ктивно гледат на стоите права и задължения, а съда прилага закона в вътрешните ак
тове На организацията. Значи,
повтарям, това не са разно
гласия, но неминуемо огноше
ние в обществото, което не ре
гулира всички отношения, но
ос оставя в компетенция
на 'самоуправйтелните органи
зации. ■'•-

ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ
ОТ ДАНЪКА?

Желюшки дворове
от изворите изтича 130 000 л. това да се пристъпи към из
вода. Комисията е завършила веждане на акцията.
всички задачи, поставени от
Дължината на водопровода
събранието на избирателите.
Ще бъде 6 км и ще струва оМиналата седмица в селото юоло 12 милиона ст. динара.
сс състоя отново събрание на Както узнаваме и предприяти
избирателите, на което ое раз ето за кожни изделия „Братгледаха резултатите от работа ство“ ще участвува в акцията
та на комисията и реши да в изграждането на водопрово
се започне с изграждане на да.
водопровода. Вече се записват г
желаещи, които ще участвуБ. Н.

ро обосноовдагие. За такова ра
зсъжденис след донасяне на
присъдата има много пр
ни. Преди всичко, не същест
вуват положителни предписа
ния в някои области на лра,во,раздаването, Често има лро
мени на законите, промени в
интерните актове на трудовите организации, лъжливи ПОказания и под. Всичко това
може да доведе съдията в заблужданис. Затова е предвиде
но недоволните да се обръщат
към висшия съд.
7. Какво трябва да се мени
при нашите съдилища, за да
ста!иат" още по-самостоятелли
и по-ефикасни в работата си?
— Не съм компетентен за то
ва и не мога да кажа нищо
конкретно. Вое пак, мога да
кажа, че се работи нещо вър
ху реорганизацията на правосъдните органи за да станат
по-модерни и ефикасни. Оба
че това не е лека работа. Тря
бва да се променят закони,
материалното положение на
кадрите и под. Съществува ед
ко мнение, което считам за
оправдано, че със съдебното
дело не може да се прави ек
сперимент. Това е най-кратък
отговор на въпроса. Що се от
нася до втората част на въ
проса: какво трябва да се ме
ни в нашите съдилища за да
станат още по-самостоятелни,
считам, че те и днес са само
стоятелни в своята работа.
На края искам да кажа, че
в своите отговори на поставе
ните въпроси съм говорил из
ключително за съда, в който
аз съм председател.
Б. Ник.

Стефан Николов
шивач:
— За тази годииа трябва
да
заплатя 800 дина
ра. Считам, че е
това много, с ог
лед на приходи
те, които осъщес
твявам и иа ква
ко
лификацията,
Име
ято имам.
нно аз съм ква
лифициран,. а АР У
гите шивачи в Бо
силсград са високвалифицирани.
Обаче даиък заплащам почти то
лкова, колкото и те. Освен това,
за разлика от меи, тс непозволено
държат работна . ръкв. Това нещо
недостатъчно контролират компете
нтните.
Покрай другото в комуната ши
вашкия занаят упражняват и ли
ца които нямат
зарегистрирани
работилници. Това се отразява вър
ху приходите ми.
Борис
Стоиме
нов, бръснар:
— Д.анъкът не
е голям,
обаче
необходимо с посправедливо да се
йЬ
разпределя.
При
рА
мен за тая годи
на той изнася 680
динара.
Толкова
зап*
лаща и
вторня
И*’!
бръснач в града,
обаче третия зап
полаща много
малко.

С повишаването на данъка есте
ствено е да се повишават и цени
те На услугите. Обаче при нас тс
са останали на равнището от 1006
година. Общинската данъчна служ
повиба не ни позволява да ги
шии, макар че се в другите 'занаятчийски бранжи значително повип-.енн.
Милорад
Накев,
фотограф:'
— Не съм дово
лен
от данъка.
За тази
година
съм задължен да
заплатя 680 дина
ра. .Това яе
би
било много,
при
положение,
ако
ги няма „дивите"
фотографи, конто
са бройни и кои
то никой' не кон
тролира.
Евтим Стаменов,
електротехник:
— Определен ми
е данък от 1.020
динара,
Мисля,
че е това нереал
но, поне сега, ко
гато моята рабо
та провеждат без
правно и
много
Други. Ако се те
премахнат
положението ще е подруго.
В.

В.

Бабушница

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕ
СТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Миналата седмица в Бабуш
кица се проведе съвместно ра'
затирено заседание на изпълнителнтте органи на обхцсстве;
но - политическите орган изяции в общината. Освен ч-лено
вете на изпълнителните органи в заседанието взеха участие и народни представители
в Съюзната м Републиканската скупщина, директори на
трудовите организации и учре
ждения. На заседанието бе раз
дачите в юборната^ротрама
на Общинската, конференция
ня ггтч-т ттг^о
^ ц
на ССРН през изтеклия ' псриод и някои акгуални въпро
си в общината. Анализ върху
изборната програма изнесе1
Светомир Николич; председател на Общинската скупщина.
В разиакванията доминираше
положителната оценка върху

дооегашните резултати в пгювеждането на съадшо лого
торбите щщии
Д
Участвувайки в разисквания
та представителят в Републиканоката камара Георги Алек
С(хв ооведоми присъствуващинякои по-важни релубликян!оки разпоредби от обла
стта на стопанството, които
бъдат изгласувани до края
на г,ОДината.
^аоеданяето прие заключе
нГнГ^ бъдат изпРате'
на всички..местни организации на ССРН, на Съюза на
комунистите и Съюза на младежга- след това на синдихалните лоДРУжници и органите
На самоуправлението в труД°вите организации и на ОбГЦШ1ската скупщина,
»»•
Й. Александров
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митровград може в близко бъ
деще да прерасне в малка фа
бриха.

Из »Услуга«.

Завидни
успехи
ДВЕ ГОДИНИ С АВТОБУСИ
ИЗ ОБЩИНАТА

С. Нацков
Тези дни димитровградското
предприятие „Услуга" получи
обществено признание. Благодарение на този трудов колек
тив и помощта, която му бе
оказана от страна на община
та, Димитровград получи во
да, а общината има гъста мре
. жа от автобусни линии.
По
този начин бяха ликвидирани
два важни проблеми.
Проблемите, с които се за
нимава това комунално пред
приятие и . задачите,
които
трябва да разрешава караха
гражданите досега често
да
критикуват работата на „Услу
га". Сега обаче може свобод
но да се каже, че „Услуга" по
ложи първия си изпит.

,

ЛИЧНИЯ ПАСПОРТ НА
„УСЛУГА" Е:
„Услуга“ е комунално пред
приятие, което има 9 отдела.
Покрай комуналната си служ
ба то има мелница,
фурна,
грижи се за чистотата в гра
да, организира превоза на пъ
тници в общината, грижи се
за пътната мрежа, има търго
веки магазини, тъкачница и
строителен отдел. Това разн'

Поганово. Хората са много до
волни от шофьорите и кондук
торите. Досега не се е слу-

Другарят Стан-улов ни запо
зна че Услуга“ няма за цел
да конкурира на „Сточар“, а
изкупуването на добитъ-

ции, които казват, че им се
н компетешштие. Затова на последното заседание
на стопански съвет^Дха

Сп™^ря,»= „а а.Редом с разширяване на ав
тобусните линии „Услуга
<,с
грижи и за удържане на
^.щате

ГЛГГлГ к1оле“да
сиренето и
„слочеф
«
същите цени
капькавалд и
потребители.
За^а ..Усл» снабдява сво-

В автосервиза

предложекия
на някои отдели със съответ
ните предприятия в града.
деятелноста
Ето каква е
ка „Услуга“ засега. Предприятието се грижи за чистотата
получава
в града, за което
3.200.000 динара от общината.
Гражданите плащат 0,60 дин.
по домакинството за едностаен
и 0.90 дин. за двустаен апартамент. В тази работа предзагуба от
има
приятието
1.200 000 ст. динара годишно.
Предприятието готви проект
с цел. да иска повишение на
субсидиите от общината. С
цел да се подобри хигиената
се
в града в предприятието
работно
планира още едно
място, което ще се занимава |
с градините и цветята в глав- |
и ата улица.
*

лагане.

Интересно е, че въпреки
съществува
града
в
че
строително предприятие, „Ус
луга“ има овой строителен цех
с. 35 работника.
Те работят
предимно на обекти на „Услу
га“ за поддържане на пътища
та, водопровода и канализаци
ята и др. обекти. Обаче в „Услуга“ се готвят планове и за
.строеж на квартири. При това
„Услуга“ има намерение да
предположи много по-евтини
квартири от „Градня . Докато (>градня“ предлага двустаен

ните квартали на града и по
този начин да приближи проДавниците по-близко до пот
ребителя.
- — При това често пъти се
срещаме с нелоялна конкуренцкя на кооперацията „Сточар" — заяви другаря Стаяул
апартамент за седем милиона
Нацков. — Ето по време на
строи
тъзгодишния панаир в града динара, „Услуга“ ще
кооперацията отказа да, ни за двустаен апартамент до 60 м2
коле стоката. Бяхме принуде за около 6 милиона ст. динани да ходим в Пирот. Изнена
коодахме се когато установихме, ра. Ако пак се създадат
тези
че клането на добитъка в Пи- перации с гражданите,
рот и Бела паланка ни излиза квартири могат да бъдат и
по-евтино отколкото в Димит- под 6 милиона динара.
ровград, въпреки пътуването,
това „Услуга“ има намере
: през следващата година
подобри комуналните рабо
в града. Развитието на тодимитровградско предприя
може да се види от след■е бройки, Докато през 1967
;ина то реализира само 170
лиона ст. динара, през 1968
310 милиона ст. динара, то
1969 година реализира
400 милиона ст. динара.

Втора значителна трудова
победа на „Услуга“ е въвеж-'
дането на автобуси. Точно пре
ди две години на 15 ноември
1967 година потегли първия
рейс за Мазгош, а сега в об
щината има връзки почти за
всички. села.
Предприятието
има реализация от 30 милио
на динара през тази година.
Автобусите на предприятието
превозват хората до Каменица, Д. Криводол,
Одоровци,
Мазгош, Т. Одоровци, Д. Невля. В план е да се повърже и

ВОДА НА ВСИЧКИ ЕТАЖИ
Много поздравления и честитки обаче „Услуга“ получи
елбд пускане на новия водопровод. Сега в града има вода
жив изобилие и ония, които
веят на последните етажи имат достатъчно вода. От 1,5 л.
г/ода в секунда колкото имаше
Димитровград през 1955 годи
на сега има 15,5 л. вода в се
кунда. Работите за проширение на водопровода' продължа
сс резервоар
ИТ- И,Ж,”5с ос обезпеча
чрез
няма слектричсскТтокОГГрадът ще има вода
оз осем часа би слсарически ток.
Изграждането на водонро-

ЕВТИНИ КВАРТИРИ

ЗАЩО СЕ
СЪРДЯТ
ЖЕЛЮШАНИ?
Неведнаж селяните от
Желюша изразиха
револт зарад това, че ди
митровградското пред
приятие „Услуга" изхвъ
рля боклука край тях
ното село напълно незакрйт.
Оправдан е револта
още повече, че селяни
те вече дълго време ис
кат общината да опре- •
дели друго място и пре
махне това ругло край
тяхното село. Въпроса
стигна и до събранието
на избирателите, на кое
то присъствува предсе
дателя на общината Ди
мйтър Славов.
В предприятието „Ус
луга" ни заявиха, че И
те виждат в какво положение са поставени
хората в Желюша, но
те могат да хвърлят бо
клука само на опреде
лено от общинската ску
пщина място.
В селото вярват, _че и
в общинската скупщина
ще схванат тяхната мо
лба и ще намерят под
ходящо място за боклу
ка на града, което ще
защити хората от зараза.
Б. Н.

Б. Николов

}
Както вече
^
хи дол в Клисурокия район
се
две години вече У™РИ™
работи по електрификацията.
Около 90 домакинства са дали
—
БОЖИЦЗ

ДА СЕ ПОДМЕНИ
МРЕЖАТА

^Гта”-

ле’

нието е работило на разтегля
не на жиците, поставяне -на
стълбовете, копали дупки за
поставяне на същите, а мате
риал и специалисти са "дали
предприятието „Металац
от
Враня срещу заплащане.
И
ОС Сурудулица е помогнала
акцията с 10 000 н. динари.
Акцията е завършена и на
16. 9. т г. комисия от специа
листи излезна да прегледа мре
някои
жата. Тя У^ан-овила
пропуоки и наложила
Д
да бъдат отстранени. Предпр
питието
Тпредсегрешките, но на 22. 9. предес
дателят на режимния отбор
Радко Сотиров отново констаче съществуват недостирал,
татъдщ.
^ селяните бе кра
< тряи пни стигнало нареж
електродистрибуцияД
Лесковец електрическата
в суХИ дол да се на
‘
ДОкато напълно и око
кл.о,^» м

Години наред Деянова маха
ла в с. Божица има електричеоко ооветление. Обаче тази
паднаха дотраялите
година
стълбове и вече десетина дни
махалата няма осветление.
Населението събра помощ
стълбовете да бъдат поставени отново. Така например мипалата година всяка къща е
дала по 110 н. д. за изгражда
нс на нов тРДФ^ст заради
преместване на старияс Тази
годила и общинската скупщи
па в Сурдулица емО= 20
хиляди н. дин. на
чки съществуващи недостатъ
иргост в с. Божица за рскон- ци.
струисцията па електропровода
•
па Изгаснало.
VI
и мрежата в Деянова махала.
Свешажх^ ^ 0утров
Г,
II
у
Г.локтродистрибуцията
-ний-голямо препятствие са
1
«5 кг .XI
■0.4'
стълбове, които
Лосковац нс действува ефика
както казахме '^«Предвидени в проекта, а
сп'0
така
че
Автобусите па „Услуга"
поставши Това би•мрежата с паднала и не рабо
със сирене и ти.
пп1П1т ло установено не при първото
продава
и
ц-и
итс
IV ред, докато пътищата
Селяните също се оплакваг,
*
е на електрическата
от II ред подържа Лредпрч- кашкавал от Пирот и Дойкип
че
в
Деянова,
слод
п1)е^^тва'
,
м
режа,
а
при второто. За преот
ятието за пътища от Пирот. ци. Същото с положението е нсто на трафопкяа вм.есто^да м^Бансто на те3и недостатьСпециално вии-мани-с сега с о- млякото.
имат по-добър, имат
много
необходими още 8000
тю-слаб- електрически ток. Те ч
бърнато от страна на „Услуга*
към пътя за Т. Одоровци за
с -право тшсистират веднага Д.
сс ра3очарова пасе
да може да се пуснат автобу
ОЧАКВА СЕ РАЗШИРЕНИЕ
се иитервенира и Нлбове „ дението, което толкова-много
пи. електрически стълбове^ Ц
за електриф„си с 30 места.
НА ТЪКАЧНИЦАТА
1
„Услуга“ по'този ' начин сл™^рмалшира ^^^"и^отЙр^^реда^
МАГАЗИНИ ПО-БЛИЗКО
Тъкачницата на
ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ
има материал за четири месо- П? гш даето^ече отдавна бо ^^^с^ибуциета’Де
„Услуга“ има в града про- ца. За един моосц- тя реализи жичани са евшенали.
елек
вземат бързи „ едавни-ци за широко потрйбле- ра 1.500 000 динара. Тук са за
подготовките от страна ш 11ерг„чии
мерки
по-скоро
зше мссопродашгица, продав- ети 4 работника. Затова пред- с:1СКтродИ'Стрибуцилта ог Л ^ даР0тстраият грешките и недо
хляб и сухомеашти
и населението ог Деян л
и възвърнат голя
”“^”дс,шя Както ни запоз приятието има в план да па- ковец
^ маХала са в течение и оча- сштъц шгого<,чаквана радост
мата
и
бави още един стан и да увс- ква,мс приключване на акцияпа директора на „Услуга
на населението.
СТАНУЛ НАЦКОВ, предприя ^ ^ производството.
та за подмдпа на мрежата,
М. В.
има за цел да Раз1™Ф.
Тази „ова работилница в Ди
■ *
по
Стра**Ч* *
2».

тщ
к,

■ '
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ПРАВОТО
НА
ПЕТРУН
. /

б-ойн и редове, пленятал йепри
ятсли. В Стари Брод, само с
още один партизаН'МН залленмл 30 четлмпса. Минал Църт
ноок Рамания, цяла Западна
Сърбия, Сремския фронт...
Минала войната.
На неговите гърди бил при
качен орден за храброст.
Другарите му казали: — оти
•вай си, у дома и недей да се
безпокоиш. Ти ои сс борил —
и своето п.раво ще получиш!"
Послушал ги Петрун и си 'до
шел в Ръжаиа. Носел със себе
си орден, безброй рани, но
и воля за живот. Онази рана
в главата както и онези в
краката и ръцете, като че ли
вече не пи чувствувал.
(Младостта на Петрун била
тгсноилна от грозните прежив
явания и войната.
.Искал да надделее и да за'брави всичко.
Бил още млад.
И силел.
Завъртял семейство потър
сил щастие в него. Но само за
.кра11КО време. Последиците от
раняванията не го отминали.
Ръцете му започнали да се па
рализират. Това му вече пре-,
чило да обработва изпоеняла
та земя и да изкарва прехргГна за себе и оемейство си
И преди десетина години Пе
трун си припомнил думите на
своите другари — партизани,
Решил да търси своето много
пъти заслужено право, Пенсия.
И с пълен оптимизъм той

п-оклопал на вратите на отговариите. Но стигнал още веднага до разочарование. Лекар
ската комисия го просвъзгласила за напълно способен? |
Може би те имат право — гщ
мислил си той. Наистина ръцете са ми оиззети, но аз съм
още млад и лекуването сигур
но ще спомогне.
Но нищо не помогнало. Петрун отново започнал да отива от един на друг праг. Рсдували сс решения, молби, жа
лби, но пале безуспешно. Така
Петрун Петрупов, от Долна
минавали годините, а тоя хра
Ръжана, носител на орден за
бър партизал от Ромаиия, Цър
храброст и други признания
ноок и Срем губел сили ...
за участие в Народоосвободи
При трето преглеждане лекг^р
телната война, сега е поради
ека комисия във Враня устанечия вина отхвърлен и забра
повила, че с само 20 на сто
вея. И нещо повече: той гла-;
н струдоопосо б ен1 ?
дава. Само достойнството не
Чудио е това: човекът сдму позволява да се спусне тол
вам уопява да сс движи и поч
кова ниско и да проси.
ти не успява сам да се храни,
Петрун е все още млад чо
поради парализираните си ръ
век. На четирдеоет и шест го
це, а провъзгласяват го за
дини е.
способен?!
Напоследък здравословното
Това са силни и творчески
му състояние силно се вло
години, но за здравите хора,шило и той бил закаран в бол
С него не е така. Последиците
ницата в Ниш. Лекуването бз>
и бройните му
от войната
ло дълготрайно, но безуспещ
ранявания са сторили своето:
но.
сега той е тежък инвалид, от
Петрун сега отново е у доден на ден губи сили.
ма си. Почти неподвижен. В
Петрун е сега забравен. А
своето отчаяние той и сам не
във войната бил същински ге
знае
какво да прави. А сто,
рой. Със своите още детски
че преди някой ден получил
години той удивявал бойците
сметка да заплати разноските
и- старейшините. Тежката кар
в
болницата. Но как, когато и
течница била играчка в негохляб няма?
вите ръце. Щурмувал бунке-*
>И така от ден на ден жири, отивал винаги в първите
вее Петрун.
!
Гласът му станал някак тъ
жен. В него има и револт. И
ръцете му така треперят.
Петрун е неграмотен. Зато
ва, изглежда, и няма възмож
ност да продължи да се бори
за своето много пъти заслужс
не напразно много души падне далекопровода до Ра- но право. Но няма ли да му
считат, че от електрификация дейна и Петърлаш, за чието помогнем ние, които знаем нс
та. на Петърлаш и Радейна за изграждане са вложени сред новата горчива съдба?
ствата на всички жители от
виси електрификацията на , За Забърдие.
В. В.
бърдие и Висок. Далековода
Тези дни се състояха събра
вече е пристигнал в двете се- 'ния на избирателите, на коила. Построени са и трафопосприсъствува и председате
тове. Сега предстои изгражда ля на общината ДИМИТЪР
СЛАВОВ. Обсъждаха се бъдо
не на местни селски мрежи. щите задачи на селяните от
Ако тази за!дача не се извър- тия две села. Общината е обе
ши навреме това значи да про зпечила проект и вече се знаят .колко средства са нужни
за построяването на селските
мрежи. В Петърлаш вече о
взето окончателно решение
за изграждане на селската мре
жа и вече се записват домаки
нствата. В Радейна също така
е оф-ормен акционнен комиТези дни в Желюша, Гота тст> но тук по-трудно се запис
дол и всички ония села, къде ват селяните за участие в пре
то родът на ябълките е извън дстоящата акция. След десередно голям се разисква от
страна на селяните и поставя тима дни местната общност,
въпроса: Какво с ябълките? ще вземе окончателно решеКазват, че Мирно Градински ние за предстоящата акция,
за две набрани кошници дава
В изграждането на местните
една на оня, който се наеме да
бере ябълки. Владимир Мила електромрежи в Радейна и Пе
нов — Лацко от Желюша за- тъРлаш проличава по-оериознвал пред председателя на об но отношение на всички хора
щината Димитър Славов, че към електрификацията, откотакова отношение към износа на ябълките го кара да из лкото по-рано. Като че ли вси
корени и в место тях да заса чки виждат, че това е прело
ди шипки!
мен момент в електрификаци
Производителите се трезо- ята на общината: или да про
жат, че родът на ябълките
пропада, но никакъв отговор паднат и досегашните вложе
не могат да получат от търго ни средства или да се продъл
вците, защото въпроса е тря- жи е електрификацията е побвашо да се разрешава много усилен темп?
по-рано, а не сега когато за
почнала беритбата.
Б. Н.

Електрификация на
Петърлаш и Радейна

БОГАТ
ЯБЪЛКОБЕР
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Писмо от Куса врана

«Другари, благодарим
ви за всичко«...
Местната общност от Куса Врана изпрати тези дни
писмо до Комуналното предприятие „Услуга" в Димитровград и редакцията на в. Братство.
В писмото си до Комуналното предприятие „Услуга" се казва следното:
„Местната общност със своите членове на Социа
листическия съюз, Съюз на младежта правеше и досега усилия за политическо единство акциите, а особено в комуналното строителство и електрификацията.
Ние сме благодарни яа вашите работници, шофьо
ри, а особено на другаря Паун Игов, директора на
предприятието Стаиул Нацков, Александър Сливиишки-Шандор. Вие, най-добре ни разбирахте и давахте
напътствия ?я работа. Вие изпратихте първия рейс в
нашето село. Когато пред кооперацията пристигна първия рейс, гражданите на нашето отдалечено село се
зарадваха и видяха, че вие държите на обещанията
си.
Днес събрани на това селско събрание ние се об
ръщаме към вас за да ви съобщим за настроението на
населението, за ония моменти когато с букети цветя
посрещнахме рейса и след това в нашето село стана
най-голям празник. Пристигането на първия рейс ни
дава воля за работа.
Другари, ние ви благодарим за всичко което направихте за нас за да се електрифицира селото и
свърже със света и по този начин да се освободи от
вековния беден живот на нашето село.
Председател, Драган Истатков, с.р.

ОЩЕ ЕДНА ПОБЕДА НА „ГРАНИЧАР“
‘Приятелската реванш—среща между стрелческите отбо
ри „Рашко Павлович“ от Ниш
и „Граничар“ от Димитровград, състояла се неотдавна в
Димитровград, завърши с убе)
дителна победа на Димитров-:
градчани — разлика 85 кръга.
И тоя път ‘стрелците на
„Граничар“ потвърдиха, че в
стрелчеоката сезона 1969 годи
на са един оолиден отбор, нс
са загубили нигго една среща,
макар че за противници има

ха доста силни стрелчески съ
стави от Жупаки Александро 7
вац. Нишка баня, -Проскупие,
Гаджин хан, и Ниш. Състеза
телите са уеднаквени, . макар
че имаше доста изменения в
отбора, тъй като някои не мо
жаха да участвуват.
Отборът на „Граничар“
в
последната среща спечели об
що 613, а отборът на Ратко
Павлович 528, от възможните
800 кръга. Поотделно първо
място зае Гроздан Велков с
163, второ Иван Петров с 157
и трето — Вукадин Маркович,
също състезател от Димитров
градския отбор. Тук трябва
да отбележим успеха на Иван
Петров, който е млад в отбо
ра и който редовно постига
хубави резултати. И. Раич

ДВЕ ПОРЕДНИ
ПОБЕДИ
След убедителната победа
на димитровградския отбор
„Аоен Балкански“ над отбора
от Комарево — „Комареоо“ е
2:0, в неделя 12 октомври, ди
митровградските
футболисти
високо сразиха на свой терен
футболния отбор „Слога“ от
Велико оело с 6Ю.
Макар че срещата започна
със закъснение от 30 минути,
играта бе на доста високо ра
внище. Димитровградчани се
наложиха още от самото нача
ло и решиха мача през пър
вото полувреме като отбеля
гаха четири гола.
И през второто полувреме
те бяха отборът, който дикту
ваше на терена. Отбелязаните
още два гола потвърдиха тях
ното преимущество.
М‘алкото зрители — над сто
тина души — станаха, доволни
от играта на димитровградчани, а тази победа връща надеждата, за по-шиаоко класи
ране, още повече, че преди
това отечелиха победа над пъ
рвокласирания отбор от Ко■марово.
Ст. Н
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— Ето; сега видяхте моето
стопанство. С банда ми оме го
създавали повече от 80 годи
ни. Изкоренявахме гори и ть
рняци и правехме киви и ли
вади. Засадихме овощни дръ
вчета и сега получаваме от
тях по няколко хиляди килограма плод. Видяхте че имам
пет говеда и 25 овце.' Живея
добре, но добре ще бъде само докато мога да работя. На
стопанството оснахме само аз
и бабата; Ние сме тук и дома
кини и говедари и овчари и
работници; Отгледахме чети. ри деца и ги изратихме в света. Най-старият син е инженер, по-малкият учител. Една
та дъщеря изучихме, а друга
та сега строи къаца в града,
Те вече няма да се връщат на
село. След смъртта ми те оигурно ще го продадат. Жал
ми е, че ще дойдат чужди хо
ра на този имот с който-е свъ
рзан целият ми живот“.
Така говореше старият М от
село Н. Тъгуваше той без да
нска от нас някакъв съвет.
Това е историята на едно
селско семейство.
Всъщност
история на стотици семейства
от Босжлеградско. Затова и

ВНОС НА
ЦИМЕНТ О Т
НРБЪЛ ГАРИЯ
/

'След няколко месеци недостиг на цимент тези дни бяха
внеоени 6 000 тона цемент от
НР България чрез ;,Ангропро
мет“ от Пирот.
Цимента ще се продава най
-напред в Димитровград и Пи
пот а след като бъдат задоволеяи нуждите в тези два гра
да същия ще се продава в Ле
аоовагГи Прокулие.
Циментът се внася в рамки
те на малограничния стокообмен между НР България и
Б.
СФРЮ.

■ ■ •

не споменаваме името на ста
реда. Историята на стария М.
е история на стотици старци
от Босилеградско. Само
до
преди 25 години в селските се
мейства обезателно оставаше
на имота един от синовете.
Днес обаче е друго време,
Повече- от половината деца за
вършили основно образование
продължават в средните училитца. Затова в село Паралово
например няма нито един
млад земеделец. Също е положението и в селата Груипце, Милевци, Извор, и др. Имота обработват старци и така ще бъде докато могат, а
после ... За обработването му
трябват млади хора. А млада
те ги няма на село. Те са в
предприятия, на училище, по
строежи из цяла Югославия,
те разбират, че тяхното бъде
ще не е бащиния имот, а трудовата организация. Те разбраха, че малко могат да получат от бедната земя. От
друга страна земеделските ко
операции се занимават с търговия, без да държат сметка
за подобряване на селскостоланското производство в този
изостанал край. Отдалечено
стта от големите центрове и
лошите съобщителни връзки
представляват спирачка за из
купуването на селскостопан
ски производения и затова зе
меделието в Босилеградско по
чти няма никаква перелектйва.
Между дружеството на спор
Старите, кой днес кой ут.ре таите рибари „Нишава“ и ди
си отиват. Младите не се връ- митровградско металообработ
щат на село. Дойдат на пог- ващо предприятие „Фабрад“;
ребението на стария, прода- което: неотдавна бе отровило
дат добитъка и по-добрите ни над 250 килограма риби в Ни
ви и ливади, заключат бадци- шава, не е имало никакво спо
кия дом и се връщат назад, разумение и дружеството не
А как можем да върнем мла се е отказало да търси обез
Дите на село. Само ако се по щетение чрез съда, както пи
добри селскостопаоското про- са вестника — ни заяви пред
изводство, но затова е необхо седателят на дружеството —
дим коренен поврат в работд- др. Кирил Рангелов.
Това опровержение беше по
та на земеделските кооперавод да поведем разговор зации.
отравянето на рибите и браИван Андонов

Първите
жители на
детската
градина

•

.
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След отравяне на рибите в Нишава

СПОРАЗУМЕНИЕ
НЕ Е ИМАЛО

Международна сцена

През последните години в
световния печат все повече се
изтъква силата на съветския
военно-морски флот. Истин
ските размери на тази сила
' - проличават при
най-добре
известни съпоставяния. Естествено най-подходящо ще е
съпоставянето с американска ^ изследване и 3 в строеж, зипио предаазпачеагие от ко
та военно-морска сила, която
Когато се вземат предвид ито одаи има 76.000 тона, 7
засега е на първо място в све всички кораби на тези сили по 60.000 тона, 2 по 52.000
та. Съшо интересно може да — значи покрай споменатите 5 по 33.000 тона. Освен тях

Флотът на великите сили

тапия, която до втората свето
нна война се емцташе за цариття на моретата и океаните,
а също и с мощта на Фраиция която до преди три десе
нна'война ое смяташе-за цачителна военно-морска сила.
Целият екипаж във военноморския флот на САЩ възлиза на 763.000 души. Военномрокият флот на СССР има в
състава си около 465.000. Със
тавът на Великобритания е
96.000, а на Франция 69.000
души.
„
При 'военните кораби, от ос
потните класи — самолетоносачи, крайцери, фрегати, крт»
стосвачи съотношенисто есле
даото; САЩ имат 366, СССР
231, Великобритания 78 и Фра
нция 51 военни кораби.
При подводниците положе1ГЛ
нието
е "Тс 2Й2гЛви
!^Гг!^Р М0 ОТ™ОИТО 50
с атомен двигател, Всликобри

. V

Посетихме ги с фотокамерата първия ден в своя
колективен дом.
Все още не се познаваха. Не познаваха нито учи
телите, нито играчките. Някои гледаха с интерес на
новата среда, други гледаха вратите.
Едно от тях, както ни казаха, не престава да плаче.
В хубавите помещения ги очакваха много изнена
ди. Играчките ги викаха на игра.
От кухнята се разнасяше миризма на питателна
храна, но те, новите жители на детски дом, все още
ои мислеха на домашната обстановка.
Може би сега, когато се видят на снимките, об
становката е вече друга. Всеки ден им носи нови поз
нанства и радости на колективния живот.
Докато техните майки и бащи работят, те тук, за
едно със своите учители и играчки ще прекарват вреСн. В. Ник.
мето в смях и радост.

ЧИСленото съотношение според института за стратсгичсски изследвания в Лондон е
следното; САЩ имдт общо
2375, СССР 2381, Великобритц
1ГИя 315 и Франция 234 бойни
и ПОмощни кораби. Личи, че
броят на корабите от съветската и американска военна
флота е приблизителен. Обаче По тонаж . американската
флота е значително по-силна,
средно нейните кораби са по
ЮЛ0М,И1 а съветските по-малки при което значителен брой
от тях е „вързан“ за крайбре
жиите води.
Все пак съветският военномо ш флот здраво държи
място в овета. Да ка
вт0
ж0м ающ0 за опсцифичности
те на
сриватюката и съвет^ флота
Основната ударна сила на
американския флот освен ято
мнитс
° САЩ
имат 15 такива кораба с офан

Съветският военноморски
флот няма самолетносачи.
той разполага с 2 кораба за
дассн-с на хеликоптери с окоЛо 25.000 тона. Обаче за разлика от САЩ съветите се наоочшат към строеж на сравни
ТСлно леки плавателни обекти
0 ракетно въоръжение — на
крайцери и кръстосвани въоръжени с ракети кораб — ко
раб или кораб-земя. Те предс-шляват основната ударна сила на съветския надводен
флот. Такива кораби
СССР
има 34; но разполага с голям
брой бойни лодки също въор
ъжеми с радее,ти кораб-кораб,
Една такава лодка дадена на
Епипет преди години успя да
потопи израелския кръстос
ван „Вйлат" само с три точни
прицела.
Трябва да изтъкнем, че амс
риканцкте изобщо нямат ра7
кети, кораб-кораб, нито кораби, кюито да носят такива ра
кети. Следователно касае се до

кониерстшото.
— В срок от три години то
ва е четвърто отравяне на ри
бите от страна на това пред
приятие. След първото отра
вяне бе дадено заявление до
окръжния стопански съд и
предприятието бе глобено.
След второто — дружеството
реши да им прости, а за тре
тото платиха 250 хиляди ста
ри динара. Тоя път пак въз
намеряваме да ги дадем на
съд, доколкото предприятието
само не реши да ни заплати
обезщетението.
две различни замисли във
въоръжаването. Американците
разчитат на самолетите от са
молетносачите, а съветите на
ракетната техника.
По отношение на подводни
ците няма съществени разли
ки. Двете страни считат въо
ръжение с балистични проектили подводници за главна
подводна сила. Те считат те
зи подводници за най-важен
елемент на стратегическата
офанзивата мощ. Но известни
разлики има. САЩ например
имат балистични ядрени про
ектили само в атомните под
водници. СССР има инсталира
ати таиеива проектили и на око
ло 30 подводници с дизелов
двигател. Освен това американ
■ските подводници носят потолям брой такива проектили.
Според някои преценки двете
страни имат по 41 подводни
ци въоръжени с такова оръ))сис. Счита се, чс американ
ските балистични изстрели са
числено 4—5 пъти по-големи
от съветските. Но тази картипа се мени, когато ое има
предвид, чс СССР има два и,
половин пъти повече подвод
ници от САЩ.
-Накрая трябва да кажем,
че най-толямото зло би било
ако с една бойна схватка би
трябвало да се покаже коя от
стратегическите замисли на
тези стран ие по-добра, коя
по-лоша.
(Според в. „Борба"

— Може ли да се пресече
пътя на тези отравяния и кои
са причините, че се идва до
там рибата да се отравя?
— Може. Самите предприя
тия имат специални ями за
излизане на отровните кисс-т
лини. Обаче, често, за да пе
челят време или че просто та
ка им е по-удобно, те надгра-во изсипват киселините в ре
ката, а понеже става дума за
силно отровни киселини, отра
вянето на рибите е масово.
При това, най-много страдат
големите риби, тъй като кисе
лините са тежки и падат на
дъното, където се намират го
лемите риби.
Искам да наблягна, че е ну
жна по-<поляма отговорност от
страната на ръководните хора
в предприятията, защото оби
кновено по тяхна заповед ра
ботниците изсипват киселия ит
те в реката.
— Как оценявате щетите:
може ли рибният фонд бързо
да се възобнови?
— Тези отравяния често са
катастрофални за рибния
фонд в отделни участъци на
реката. Дружеството полага
огромни грижи да възобнови
изстрадалия участък, често
-сме принудени да купуваме
малки риби и да ги пускаме,
за да поддържаме рибния
фонд. Обаче това изисква срс
делва, а и време докато риби
те порастат. Ние бихме се ра
двали да няма отравяния, за
щото действителните щети са
много понголами от тези, кои
то установяват комисиите.
— А бракониерството?
— И тях ги има много, но
ние сме рошили да търсим
възможно най-1строги мерки.
Тук очакваме помощ на съди
ята за нарушения, а също и
на обществено-политическите
организации, органите на вла
стта и съзнателните граждани.
Най-сетне всички трябва Дл
разберат, чр рибите са обще
ствено богатство и чс грижата
на всички е да го пазим.
Ст. Н.
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»ДРУГАРЧЕ«
ИЛИ » АНГЕЛЧЕ«
„Другарчето“ ни се появи
тази есен в нова премяна и в
това отношение 'заслужава на
шите поздравления. В сравнение с първите броеве то стана технически по-издържано,
по-пъстро и по-привлекателно
Илюстрациите на Методи Пет
- ров спомогнаха да стане чети•во за нашите деца. Хубав е и
починът да се издава и приба
вка „Букет“ с добри четива за
пашите.деца. Целта ми не е
да се опирам отделно върху
някои рубрики и да изтъквам
напредъка на вестника и оче
видните му относителни успехи. Искам да раздвижа една
дискусия за- душата, така да
се каже, на вестника, за общо
то впечатление', което той пра
ви, за неговата най-обща наооченост. •
Струва ми се, че „Другарче“ е порядъчно застарело и
напомня прекалено дидактичните детски издания от време
то дядо Вазов или чичо Змай.
Материалът (като изключа на
учно-популярните четива и
произведенията на някои при
зната детски автори) като цяло и по основна насоченост
действуза прекалено сухо и
дидактично, безжизнено, морално — еднолинейно. Някои
текстове, а особено ония от
нашите автори и по наши въпроои, до такава степен действуват .лъжливо детски и идеализирано, че могат само
да отблъснат другарчето —
читател и в крайна линия да
му направят лоша услуга и да
го откъснат от реалния живот. който е много далеч" от
„живота“, сервиран в „Другар
че“. Времето она такъв детски
патос и детска романтика измина ,днешната детска лител
ратура стана много по-свобоД
на и по-близка до живота, дне
шното дете (без оглед дали
живее на село или в град) има
едно друго, подово и по-моде
рно светоусещане, така че и
на него някои четива могат
да му действуват като „играе
не на деца“ а не като привле
кателни за него четива, Да
вземем само, като пример, се

птемврийокмя (новия)
брой
на вестника. Там има елемен
ти на тази отживела романти
ка, за която вече не марят
ни то отделенците, а учениците от торните класове не я
приемат. Към кош са отправени думите в уводната стастия „Честито, начало“? Имаме ли ние днес такива наивни
деца и бива ли да ги храним
с една старовремска романтика? В статията срещаме изра
зи като „училището пее от
радост“, - то се много „разтъжило“ за учениците, децата
са „весели, засмени, пременяни, с нови книги и тетрадки“,
тук; са обещания само „четворки и петици да падат“, учите
лите са обезателно „любими“,
всичко е „весело и приятно“
тгга. С една дума — нашите
училища са ;земен рай! А жи
. вотът, на децата (това се виж
да донякъде от следните стра
ници на вестника?!) не с само
„смях и пеене“. Дори първолачето (особено онова от града и-онова, което е минало
през забавачницата или е зър
нало телевизионния екран !)^
да не споменаваме възрастни
те осмокласници, вече членове на мледжката организация
са усетили живота около
себе си. По-големите говорят
с родителите си по редица се
мейни проблеми, а някои работят в полето или пазят добитъка. Те чувствуват училщ
1цето много по-трезво, отколкото, поне тъй изглежда, редакционната колегия, която
.'създава илюзия за един несъ
ществуващ живот. Училището
днес не е райски кът, а една
институция (на комуната, на
родителите), която тая деца
подготвя за живота, за борба
с него-, за борба за неговото
изменение. Нима на нашето
дете, което през ваканцията е
разбрало, как се вади нашия
залък от земята, как се пасе
и отглежда добитък, как ра
бота баща му, как се води
грижа за всеки динар, което
познава учителя или препода
вателя като съсед и като чо
век, ще може днес да гово-

ЙОРДАН РАДИЧКОВ
Кратки разкази

ЗА ПРОСТОТИЯТА
Някои смятат, че човек върви с простотийта си, други
пък твърдят обратното — че
простотията върви с човека,
тъй както той си върви и про
стотията върви с него,- кихне
ли, тя*' също започва да киха,
седне ли на някоя маса, тя
също сяда до него, вземе ли
да говори, тя веднага ще за
почне да говори заедно с не
го и не е изключено дори да
го надговори. Човек от прови
нцията ми разкзаваше, че при
тях в едно държавно учреж
дение веднъж влязла просто
тията, седнала зад бюрото и
никой не можал да я измести
оттам. Доколкото си спомням
цяла комисия ходила да разСтраница 8
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следва случая, но простотията
била извънердно категорична
и по никой начин не искала
Ла0из^езе от Учреждението.
Разбира се, появата на простотията в едно провинциално учреждение не може да да
де никакво отражение върху
столичния живот. Столичният
живот е крайно чувствителен
към подобни явления, макар
че и в столицата могат да се
срещнат простотии — било щ
4
трамвая, било на улицата, и.
ли пък в някоя частна къща.
Аз лично съм виждал човек
да се вози във файтон, а до
него седи простотията — и тя
се вози. И в трабант съм виж
дал същата история, а когато

рит с такъв той? Абсурдно!
Нима на нашето дете може
да 'се сервира днес мисълта,
че „брането на малини е при
ятно и забавно“, когато то
знае какво е труд, какво е ле
тен пек, какво жътва и какво
пасене на говеда или овце. Та
кава орисйтировка на вестни
ка след това кара децата и в
своите дописки и съчинения
да подражават по-възрастните
и да пишат „за птички, които
пеят“. и за „прелестните пролетни цветя“, макар че те до
бре знаят какъв е животът в
тяхната среда,
'Въпросите, които в една или друга форма засяга ,.ДРУ_
гарче“, трябва да бъдат обработели ясно и разбираемо,
трябва да бъдат написани на
чист език и без излишна лъжлива лирика, която по пачало е чужда на днешните деца, които в повечето случаи
израсват при нови .семейни ц
обществени условия и твърде
рано си изграждат едно реал
но отношение към живота и
към околността си. Да не изреждамс други примери,
С една дума смятам, че
„Другарчето“ трябва да се
спусне на земята, по-реално
да пише за живота в нашия
край и за живота на нашите
деца, да им отваря очи и да
ги насочва напред, да им сервира повече интересни и хуба
’ ви четива (според • възрастта
им), където ще има теми раз
лични: от вълшебните прика
зки до любовната поезия за
деца, която създава Р. Антич.
Вестника трябва да бъде поигрив, по-весел, по-открит, пореален, по-критически, по-п-*
стар и с повече въздух, понемирен, по-съвременен. Той
трябва да помага на учители
те, но не смее да бъде техен
слуга! Той трябва да дава зна
кия на читателите си, но не
смее да стане учебник или ен
цмклопедия! Вестника, покрай
другото, трябва и да е по-гра
мотен!В заключение да кажа: же
лая „Другарче“ да се измък
не от морализаторската си че
рупка и да не прилича никак
ка някакво „ангелче“. Впро
чем нека се чуе думата, пуб
лично и открито, по този въ
прос и на другите заинтересо
вани фактори, а преди всичко
учителите.
Марин Младенов

I

Нога Звонци ще има
библиотека?
Както бяхме осведомени порано, а и ние запознахме читателите, с това библиотеката
в Звонци трябваше да бъде
открита в началото на тоя ме
сец. Сега вече е средата^ пък
библиотека в Звонци все още
не е открита. Дори
според
подготовките едва ли ще мо-.
же да се открие и до края на
месеца.
Причините са повече. Едни
изтъкват, че димитровградскиското предприятие ,ДДиле", ко
сто трябваше да направи шка
сЬовсте и другия инвентар уж
закъснявало. Според други —
исе още не е намерен библио
текар, относно се протака избирапето му. Към това трябва да прибавим и че самите
помещения не са подготвени,
така че, пай-вероятно библио
теката няма наскоро да започне с работа.
Едно обаче е ясно: книгите,
които са купени специално за
звонската библиоотека — на
български език — лежат неразпаковани в Бабушница. От;
преподаватедруга страна
лите по литература в звонско
то основно училище доста са
затруднени, тъй като няма ну
жната литература.
Нуждата от библиотека в
Звонци действително е голяма
и откриването й не търпи от
лагане. Години наред, единст-?
вено г училището в Звонци
чрез собствената си библиотска снабдява учениците с кни
ги за прочит. При това и тя
не е богата, а останалите фо-

руми и организации сякаш не
проявяват интерес,
Според данни, в Звонско има към петстотин младежи и
девойки. Немалък е и броят
на учениците. Значи, пресме-;
тнем ли колко се книги па
дат на глава, то ще излезе, че
няма пито по една книга. А
това е под всякакво равнище,
Затуй съвсем е реално да
се очаква помощ от общността — от общината до републиката. Особено нужна е тази
помощ за купуване на книги
на български език, тъй като
учениците тук чувствуват наиостра нужда,
Бихме отбелязали и това.
че през лятото, само за един
месец, в Звонска баня престояват и пад триста деца. Там
те няма какво да правят, нямат никаква забава и развлечения, а да не говорим за някаква организация на културен отдих. Затуй децата обикповено, както и старите
иг
раят карти. А ако имаше библиотека в Звонци, то нямаше
така да бъде. Сигурно щяха
да прочетат някоя и друга кни
жчица.
< Та- когато. говорихме за - помощ отстрани имахме пред-.
вид и помощ на банята, отно
сно на „Църни връх“, защото и това гостилничарско пре.
дприятие трябва да се грижи
за гостите си: И не само тях,
но и останалите стопански ор
ганизации и компетентни служби в Бабушнишко.
Ст. Н.

УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ
Неотдавна осмокласниците
от димитровградското основно
училище „Моша Пияде" пре
дприеха тридневна екскурзия
из централна Сърбия. Те по
сетиха: Ниш, Парачин, мана
стир Манасия, Опленац, То по
ла, Крагуевац, манастир Жича, Матару-шка баня, Кралево,
Чачак, Овчар баня, хидроцен
тралата Обервршйе, Титово
Ужице, Златибор, Върначка
баня,, Търстеник, Крушевац и
други места. '

беше времето на велисопеди- задръства цялата улица, но
те — и на велиоопед. През пе никак не му мига окото. Ми
риода на шушляка и на трал гар на човек с такава огром
ЗИСТ0ра тя доста гордо върве на простотия може да му миг
ше с човека и също като чо не окото! Ще те прегази и ще
век свиреше на транзистор и си замине, без дори да те за
шумеше с шушляка.
бележи! Виждал съм и потна
В минути на откровение е- простотия, виждал съм кисе
дин мой приятел ми се оплак ла простотия, а има и усмихваше, че не само жив се с про нати простотии, тъй както истотията си, ами че и бил длъ ма и дебели. Познавах
жен да опи с нея. Неприятно то, простотията му беше едно
дебе
му било, казваше тоой, да лег ла като купа сено. Питал съм
не и да усеща под завивката го много пъта как живее' с
'простотията до себе си Той тая простотия и той винаги
лежи и не мърда и гледа по
възможност най-кротко ла ли ми е Казвал: „Ами как! Като
ша, а тя също тъй лежи й не игла в кула сено!“
Можем да приемем, че чомърда, диша равномерно и
кротко — досущ божа коавич век върви с простотията си
ка. Вземе ли да похърква тя или пък обратното — че про
веднага започва да похърква стотията върви с човека. тозаедно с него и той не беше
съвсем сигурен дали когато
сънува, тя също тъй не сътпл
Еа ;с него
у
д.„_
'_
поб
'^ ^°™ята може да се
пооере в едно легло, това все
пак не е най-лошото. Аз съм
'Костенурката, като видя как
виждал човек, нищо човек ед
бог
от реброто на човека на„„ п„_
' д
пеДя дребосъче- а просто- прави жена, извади си също
ТИята му голяма колкото чер Тъй едщ) ребро и направи
от
кна. Върви той под ръка със
своята черква, която върви него една костенурка. Ребрата
на костенурката са отвън и

Над сто ученика взеха учас
ти е в екскурзията, тъй като
условията бяха изгодни — пъ
ту валето ще остане на изпла
щане, а и училището помогна
на 10 ученика, които безплатно. пътуваха.
Учениците останаха довол
ни, понеже видяха много исто
рически места, посетиха му
зеи, запознаха красиви местно
сти. Възпитателио-юбразовател
ната цел на екакурзията дей
ствително бе голяма.
Ц. Ценкова

ва едва ли ще има особено
значение. По-важното е
човек да гледа простотията да
не е понголяма от него. Забе
лязал съм, че някои хора имат големи късмети, простоти
ите им съвсем дребни, могат
да ги - окрият, където си ис- '
кат. Аз съм виждал и човек,
простотията му голяма колкс>
то една дървеница. Ей тук
'стои, на ревера му, той се раз
хожда с дървеницата, вози сц
с нея, храни се, спи, а също
така и говори. Той говори, а
простотията стои на
ревера
му като дървеница. Тя стои
на ревера му като дървеница,
а той говори и ръкомаха, го-.
кори и ръкомаха, говори и ръ
комаха!

ако вие, драги читателю, ги
преброите ще видите, че на
мъжката едното й ребро липсва.
Щом тя направи реброто,
то се завъртя и тръгна през
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ПШИР НА КНИГАТА 8 НИШ
(Продълж от 1 стр.)
ция, значението на книгата
като стока, нейната достъпност до читателя и пр. Той
посочи, че годишното книгоиздаване в света достига и до
Л50 хиляди заглавия и че гоI

ниране, коопериране и интег-.
радия на издателска дейност,
В тази насока особена роля
играят Народната библиоте
гославокото книгоиздаване си ка в Сърбия и републиканска
общност на централните
е завощвало завидно място в та
библиотеки и издателства.
Европа,
■В изложбената зала на по
■Книгата представлява мост
между миналото и сегашното сетителите са представени ня
и сегашното и бъдещето. Пре колко хиляди нови заглавия
Дприетата акция, всъщност, е от различни издателства, а на
от голямо значение за коорди панаира може да се купят и
книги тю намалени цени.
След откриването и разгле
ждането на панаира на кни
гата в малката зала на Дома
на армията се състоя търже
ствено заседание на което пре
дседателят на общинската ску
шцина в Ниш — др. Миодраг
Атгостолович по повод юбило
усилия да се поправят съще- йната двадесетипетлодишнина
ствуващитс училищни сгради, от освобождението на града
а таим, където изобщо ги ня- от фашизма, а за участие и
имаше да се построят. Тази у- донринасяне върху книгораз?
чебна година са адаптират? прост.ранемието връчи грамо-,
сградите на училищата в На- ти.
шушкювица, Берин извор, чаМежду издателствата „Ноетично Звонци и Ракита. Стой лит“,
„Просвета“, „Култура“ ц
ността на извършените рабо- други получили грамоти се на
ти възлиза на двадесет хиля мери и нашето издателство,
ди динара, от които петнаде- с което нишката културна обсет е осигурила общинската щественост му се отдаде иуж
скупщина в Бабушница, а пет. ното признание,
хиляди самото училище.
На тържественото заседание
За десет хиляди динара ми бе изпълнена културна проналата година бяха набавени грама, посветена на великата
учебни помагала и нагледни човешка м,исъл, съхранена до
средства, а за четири хиляди каши дни именно в книгите.
бяка купени книги за учили-

г

Художествена галерия

УЧИЛИЩАТА В ЗВОНСКО

ПРИ ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ОТ ЛАНИ
През последните две-три го
дини централното училище в
-■вонци, заедно с подведомствелите от района и общинска
та образователна общност в
Бабушница, полагат
усилия
да създадат възможно по-добри условия за работа.
Преди две години. например, в шест класа на централ
кото училище бяха заменени
чиновете и същите бяха обза
ведени със съвременни мебе
ли, миналата на един клас в
централното и на подведом
ственото във Бучи дел, а та
зи на още един в централно
то и още в едно подведомст
вено училище.

Старец
Иван КОЛЕВ, роден в Желюша е на ГУ година на
Художествената академия в Белград. Още като уче
ник в гимназията в Димитровград се проязяваше със
своите художествени картини с мотиви от своето село.
В селото сега има малко ателие и се готви в скоро
време да открие своя самостоятелна изложба.

В клисурско

ци, Кострошевци, Паля, Бохчатова и Грубина махала се
снабдяват с вода от селските
чешми или нехигиенични бунари, които могат да станат
източници на епидемии.
С оглед на това, че в Фон
да за детска зачита при ОС в
Сурдулица има около 40 мили
она динара, необходимо е училищките колективи и об
щикската скупщина да обсъ
дят въпроса и да се задели из
вестна сума от тези средства
Проблемът за водата за пи за изграждане на чешми и по
епс в училищата в Клисурско мгги при отделение училища.
и Божичко с някои изключе
ния не с разрешен. В ГрознаМ. В.
товци, Строзимировци, Драищ

училищата
без
вода
за
пиене
Един кът от изложбата

гората. Мъжката костенурка
почака да се върне, но то нс
се върна и тогава тя тръгна
да то търси. Повървя из го
рата и на едно място видя, че
някаква непозната костенурка
си играе с нейното ребро. Те
почнаха да сс карат за ребро
то и като не ос разбраха с
думи, стигнаха до бой. Бая
•време се биха двете и мога бо
ят свърши, от реброто нямаше никаква следа, само в дън
пората се чуваше да щумче.
Двете костенурки веднага се
■втурнаха натам, дсто шумне
ше, изпотрошиха си краката
от тичане, а като пристигнаха,
видяха, чс това не е реброто,
а непозната мъжка костенур?ка, която също тъй като тях
си тт,роеше реброто. Трите
тръгнаха заедно и стигнаха
I
една падина, пълна с ребра.
Ребрата копаеха дупки, за да
заровят в тях преживелиците,
си. Мъжките костенурки <всд-,
мага си избраха по едно ре
бро, но като опитаха, разбра
ха, че това нс са техните ре-

бра, затуй ги изоставиха и

пак почнаха да търсят.
Та до ден днешен. Но и до
ден днешен нкто една юостену
рка не си намери реброто, за
туй те и до ден днешен не
живеят на двойки.
И човекът също така си тъ
рси реброто, но щом го наме
ри, го отвежда ш къщата си,
защото той не е като костсиу
ркагга, ами живее на двойки,
драти читателю. Като поживее
е реброто си, той разбира, че
се е препознал в него, затуй
го изоставя и си взема друго
ребро. Ако пък не вземе дру
го ребро, то той продължава
да си живее с припознатото,
а през това време изглежда
всички други ребра, дано сред
тях зърне овосто.
■Но в наше време едни ребра, драги читатслю, едни реб,ра... где ще откриеш своето
сред толкова много ребра.
Тъй бог ни е пратил божието
наказание: другите да спят с
нашите ребра, драги читатслю, а згис да спим с ребрата
на другите.
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АКЪЛ ЗА ВСИЧКИ
Такива хора сс срещат ряд
ко, защото в наше време, ако
попиташ някого какво ггрябва
да правиш, той щс почне да
мънка, па щс почне да ти раз
правя за себе си, па за жена
си, па негови си истории, но
акъл няма да ти даде. А Цаки
даваше на всички акъл. Щом
то попиташ, веднага ти дава
акъл. А имаше и случаи, даже ис то питат, но той пак
дава акъл, защото то си с божа дарба. Дете ако прави кло
яка за врабци от турски мере
миди, той щс му даде акъл
как да направи по-хубава кло
тиса, жена ако боядисва преж
да, щс й даде акъл да тури
о цет в боята, за да нс избеля
ва повече преждата, мъж ако
дере овца*, той ще му даде
акъл да я надуе най-напред и
после да я дере, човек ако тръ

гле нанякъде да оправя заплетена работа — той .и на
ного ще даде акъл и лека-нолека заплетената работа се оп
равп. Веднъж на едното майсторите не можаха да скроят
куфията на къщата. Нашите
казват куфия на покрива. Ма
йоторите не могат да скроят
куфията, щото оня ме искаIIIС с две чупки, сума гора батксаха, но куфията все излизаше крива, та разковаваха,
режеха отново, прерязваха,
наставяха — и пак не става.
Дойде Цаки и даде акъл как
да стане куфията и куфията
веднага етана. Веднъж дойде?
голяма вода, понесе много хо
ра, хората вшсат, чс требе да
се качат на кокили, ако искат
да нс сс издавят, но и коки
лите не помогнаха, водата върои на талази, по-пиюоки от
къща. Цаки и той .там, и вси
чки чакат на него — акъл да

даде, та да се измъкнат от во
дата. Но той никакъв акъл
не дава, ами си лежи отгоре
върху водата — същинска тре
ска. Нашите не могат да про
умеят каква е работата — тс
потъват като камъни на дънр
то, а Цаки си лежи отгоре въ
рх,у Мдата _ птица едва ли
таКа оп<жойно би си лежала!
нашите потънаха всичките и
като клвчат долу на дъното,
гледат отдолу, че Цаки си лю
лсс к];)аката над тях и не пои като поклечаха долу
под водаха нашите, и като се
нагълтаха с 1Вода, те се сетиха за1Ц0 цаки не може да потоне той не можеше да потънс_ защото беше раздал
МИОРО< акъл и главата му беше олекнала. Тая глава сега
то крепеше на повърхността
на
добре, ама и наши
те не па,дат по-долу, нали Цв
ки им беше давал акъл — ка
то се нагълтаха с вода, тс се
хванаха за краката на Цаки и
се измъкнаха. А Цаки им пи«ка: Ако искаш на главата да
ти с по-локо, давай акъл на
другите! И от тогава ние почпахмо да даваме акъл на другитс и на главите ни стана полеко.
Страница »

Китайската
стена

! Анатолий Вар! шавски, кандиШШ дат по истори
чески науки

УСМИВКАТА
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Китайската стена във всеки
случай е най-грандиозен па, метник на човешката ръка в
цялата история. И по димензиите и по ролята си тя далеч
надминава египетските пира
миди -или който и да е друг
строеж, и ако статистиката с
вярна, от материала . вграден
в този обект би могло да се
построи стена висока два и
половина метра с широчина 1
м, която би опасвала земното
кълбо по екватора.
Китайската стена е единст-

си точка лежи три метра под
морското равнище, до като на
най-високата с три хиляди ме
тра над морското равнище. До
земята е широка около девет
метра, а при върха малко потсспю, но все още достатъчно
широка за да мотат трима ко
нници са движат по нея един
до друг. Следейки релефа та
зи степа се протяга по пла
нински гребени, минава през
реки, пустини и степи.
В по-голямата си част е по
строена през трети век преди

дек и племена, по-специално
от хуните и ментолите.
Строенето на стената е ста
вало при извънредно тежиш и
сурови условия така че изтоБ
щспостга на населението
икономическо и физическо от
аюшенис се чувствувала веко
ве наред.
Обезкуражени от здравина
та на стената хуните тръпна
ли към Бврона, моето предиз
викало така нареченото „разселение на народите", а голя-

ДЖОКОНДА
Според сведенията на Базари, портретът бил на
рисуван през 1503—1505 година. И заедно е някои дру
ги работи занесен от Леонардо във Франция.
През 1913 година професор Джовани Поджи, то
гавашен директор на флорентинската картинна гале
рия Уфички, издири някои допълнителни биографич
ни данни за героинята на картината.
Лиза ди Антонио Мария ди Нолдо Герардияи при
надлежала към един от най-знатните родове във Фло
ренция. Тя сс родила в 1-179 година и като млада де
войка се омъжила за човек, който бил почти два пъ
ти по-възрастен от нея и освен това успял и да оста
не два пъти вдовец — Франчооко ди Бартоломес да
Дзаноби дел Джокондо. През 1499 година този тър
говец, предан изцяло на своите сделки, заемал длъж
ността на един от старейшините на републиката. Мъ
лвата твърдяла, че бил посредствен чозек, но имал
сполука в търговията. Във Флоренция не било тайна,
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вено дело на човешката ръка,
което би могло да се види е
просто око от Луната! Този
момент е чудо от техника и
краоота, изкуство и фортификация. Дълга е над три хиляди километра и в най-низката

новата ера, макар че дограж- мата стена и до днешни дни
даяе с извършено по-късно, та остава като най-голям памет
ка че окончателно е завършена ник на човешката ръка и на
през XVI век. Със своята ви- принудителна работа, преотдо
сочина от 16 метра, китайска лявайки времето и демон стри
та стена е била достатъчна за райки истинско чудо от запа
щита от многобройните номл зеиост и красота.

Четиво за дома вините
Широки чушки за пълнене се очистват от семето. Измиват се и постапят да сс изцедят.
Отделно се настъргва червено зе
ле, посоли н малко изстиска, за
да пусне сок, посоли се, додава се
смлян черен пипер, а може да сс
додадат и настъргани моркови.
С така приготвената плънка се
пълнят чушките, като се
натъп
кват добре и слагат в по-гол ям бу
ркан. Н-алнва -се със следния пре
сол: слага сс да заври вода. в ко
ЯТО сме сипали и оцет по вкус, и
Ю до 15 зрънца черен пипер. Пре
ди да се затвори буркана затиска
се с парчета хрен. Накрая чушки
те се заливат с пресола.
КРАСТАВИЧКИ НА ДРУГ
НАЧИН
*■
Краставичките се измиват и нзбърсват, а след това се нареждат
в. буркани. като помежду им
се
с\лава зрънца черен пипер и копер.
Отделно се оставя да заври 3 л.
вода, 1 лъжичкпа захар и половин
чаша сол. Този расол трябва да се
остави да нзстисне, тогава се при
дава една кафена чашка есенция
(к нселина) и за ли вам е прасгавнчкит е.
КРАСТАВИЧКИ
Измити и изслушеии краставнч. ки се слагат в отделен съд. През
това време се слага да заври 5 л.
вода, която има киселина (есенция)
или оцет и сол по вкус. С тази
вода се заливат краставичките, Ка
то се оставят да престоят до дру
гия ден. На следващия ден краста
пачките нареждаме в буркани, ме
жду тях се слага зрънца черен пи
пер, горчица и копер. Накрая се
заливат с вода, в която е сложена
оцетна киселина по вкус.
МЕШАНА САЛАТА
Тази салата е доста вкусна и
се задържа вкусна през цялата зи
ма. Прпгоявява сс на следния начин: нарежат се чушки на колел-

Стрившца Ю

ца, моркови, също нарязани на
колелца, краставички н
целина,
Но количеството на продуктите да
бъде еднакво (например по 1 кнлограм). Отделно се реже лук на
ребра, посоли се н оставя пастрлна да постои известно време. Пос
ле се изцеди, освен краставичките
И всичко се нарежда в буркани па

редове: ред чушки, ред моркввп,
ред краставички, ред лук и т. н.
Отделно се приготвя пресол: ела
га се оцет и прелива зарзавата и
народените буркани. Така гн остаояме да престоят едни ден. Ако
зарзавата поеме повече сок. доли
на сс с оцет н накрая бурканите
сс завързват с пергаментова хар
тия.

че Мона Лиза не се омъжила от обич, а се подчини
ла на желанието на бащи си, който най-много мислил
за финзнеовите изгоди на брака и за добрите делови
■връзки. Говорело се още, че човекът, когото тя оби
чала сложил главата си на бойното поле.
По времето когато Леонардо започнал портрета
й, Мона Лиза имала 24 години, и в града била изве
стна като скромна, спокойна, достойна за всяко ува
жение жена.
Починала млада. Няколко години след като Лео
нардо нарисувал портрета й, Мона Лиза се отправила
заедно е мъжа си на юг в Италия, по пътя заболяла
и починала в градчето Лаго Неро.
Размишления, спорове за великия портрет, тъл
кувания за него има много.
Въпреки противоречивите съждения едно е ЯСНО;
сто вече четири века и повече тази картина властвува
над сърцата на хората.
. .. Сякаш към тебе е отправена загадъчната ус
мивка на Мона Лиза, и трудно откъсваш поглед от
спокойното й лице. До душата прониква, тази картина.
Може би защото в образа на Джоконда с проникновение са предадени противоречията и сложиоста
на човешката натура.
Горделива и пряма е осанката на Мона Лиза. Удивително красиви са ръцете й, с дълги тънки пръ
сти, ръце така естествено нарисувани, с такава спо
койна непринуденост, която някога беше едно от от-.
критията на века. С голяма щателност, но така че за
ради излишната линия да не се изгуби главното —
философската мисъл, от портрета е отстранено всичко
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излишно, което би могло да отвлече вниманието. Ролята на Мона Лиза е проста и строга.
Привлекателният поглед на тесните, малко нас
мешливи (или, може би въпросителни?) кафяви очи.
Кестеняви коси, прическа от две еднакви части, вър
зана с тънък шнур, дълги къдри, които се спускат по
плещите.
седи на
™». Тя
и,чез№,,°™а
-.в!-™ й ОТЪНа СИВО

сини планини, се виждат далеко бавни реки.
То, ™И^стватабЯтаОСТ' ПРОСТ°Р' И пр<>стоР за мислиНа човека за човека разказва тук великият худож
ник.
ня Фпянгор Т^ЛООШфДО про*ал знаменития портрет
•хиттетттъг гЬтзс

За 5,етиРи хиляди скуда или дванадесет

телно на^12 ооп \сЗ°ГаВа ТОВа било - цената приблкзиитЗлпп^ п, КИЛОГрама сребР°- Около 1584 година

Портът украсявал

” Л°РТРеТа ВЪВ Фонтенбло-

стевите на „Златния салон“ във
Фонтенбло и в 1642 година.
смятал'за^нунстл^
ювостаият нам дел Поцо
смятал за нужно да отбележи, че картината се намина

тоякак
™ Мона Лиза ел.м нг
опис на шедьовъра. И разказ
направила пътешествие отвъд морето Херцог ^ъктг
нриета Нневеста^ш янБ Франц'Ия Да отведе младата Хем риета, невеста на английски крал Карл I Стюя-пт (г-ъ
л замесен в аферата с огърлицата
„ДРЕМЕЖ"

на кралицата).

(СЛЕДВА)
БРАТСТВО * 17 ОКТОМВРИ 1969
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Младите на работа

\

Нада Димитрова:>

X

1
§
§
§
§
§

1
1§

§

1
Л ,л>:

*

I1

.

1
I1

МОМЕНТИ НА ОТДИХ

Младите и СК в Бабушнишко

ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ
Организациите на СК досега недостатъчно
са се интересували за младежта, па затуй и идем
но-политическата работа сред тях е слаба. Покечето младежки ръководства не са съумяли да
намерят мястото си, не са дейни, което е причи
на за обеднен младежки живот. Изключение прав
т някои младежки активи, които чрез организацията на Социалистическия съюз, са се включили в местни акции и на техни събрания се
запознават с актуалшгге въпроси на ежедневието,
Към т.ри хиляди младежи и девойки в Бабупшишко са организирани в 62 младежки актива ,от които 53 са ,на оело, шест в училищата,
а" само три в предприятията, или по социален
състав около 1.500 са селскостопански произво
дители, над 800 ученици и около 350 работници
и ученици в стопанството. В тоя брой не са за
числени и към 200 студенти, които, особено през
лятото, представляват, макар и недостатъчно ор
ганизирана, движеща сила, вдъхновител и ор
ганизатор на културни и спортни младежки про
яви. По национален състав от трите хиляди —
към петстотин души са от българската народ
ност, относно и сивеят в селищата на Звоноко. |
Тоя, на пръв поглед, разнообразен състав,
дава основание за заключение, че се развива и
разнообразна' младежка дейност. Обаче, не с
така. Причини има повече: липса на помещения,
недостатъчно дейни ръководства, известна пасивизираност, зарад неправилност, каквито са, да
речем, .заемането и други, неиамерени подходя
щи форми, взаимно недоверие между младите
и членовете на СК, за което сзидетелству-ва и
факта, че само към двеста души младежи чле
нуват в Съюза на комунистите и пр.
Има опити, както бе констатирано в разис
кването на съвещанието, борбата срещу консерва/швното да се представи като стълкновение
между поколенията. Тези сили ловко ползват ела
боразвитото стопанство, неправилностите по зае;
лгането и др., за да прокарат своите замисли. 1с
с-то се обявяват за защитници на правата на мла
лите ои прочие.
/
всичко това, обаче, с било възможно благо
дарение на слабата идеологическо-политическа
работа яа комунистите сред младежта слабора
звитите самоупранителии отношения. Именно за
туй бе полето решението, точно тук да се засина Съюза на комунистите, особено
ли дейноста
на
младежите-комунисти ,които нерядко досега
шом стадака членове на СК се пасивизираха в
р™стГна младежта. Те не винаги са успявали
да се прилагодят и да станат ръководещата сил! в Съюза на младежта. Оттук и нуждата да
се обновят различни форми на работа с МЛЗДИ'
“ ^тто семинари, консултации, съвещания. Лял
е' ш датюВД*»™.-, и кадрова полпововка
сата МС отразила и върху останалите дейности
зле безлейсгаува Формалния съюз, Извиднишка—
" оотКадия, Движението на тораните, намалаеПаТ дейтгоетта на културно-художествените
лотжества литературните, музикалните и стрслческите секции, не сс ползват дебатните клубо
ве младежките трибуни, нито останалите форми на идейно-политичеоко въздействие върху
младите.
Същсв ремеНно бе изтъкнато, че малко младежи се приемат в СК, че техният брой е почти

!

символичев в самоуправителните тела и че недостига и пет процента, макар че стремежът е да
бъдат над 15. Затуй към техните предложения,
мнения и инициативи, не се отнасят с нужната
•сериозност и не се приемат.
Младежите от село, както бе изтъкнато, се
нуждаят от запознаване с перспективите им в
земеделието, от помещения, където да развиват
културно-забавен и идеологическо-образователен
живот. Тук е и проблемът за младите печалбари, тяхното оопоообяване за самостоятелна стро
ителна работа, както и проблема за девойките,
тяхната заетост и пр.
В предприятията младите са изправени пред
проблемите за условия на работа, средства за
школуване, производството, разпределението на
дохода, тяхното включване и влияние в самоуправлението. Дори беше посочен примерът на
„Лужница", където благодарение, че не е оформен младежки актив, младите не могат да влияят
върху заемането на работна ръка, а да не говорим и за други въпроси.
Очевидно посочените, както и въпросите за
идеологическо-политическо възпитание и образование на младите, са доста важни за Съюза
на комунистите, па затуй накрая бе прието решение наскоро да сс устрои двудневен семинар
за около 200 младежи, на който ще бъдат разгледани актуални въвтрепшо и въишно-лолитичес
ки въпроси, както и въпроси от междунациоиал
ните отношения, всенародната отбраиа, произРОДСТВОТО -изобщо, образованието.
Ст. Н.
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Свикнах с
митническата
работа
Случаят искаше да се запознаем: аз в роля
та на пътник, тя — нов служещ — митнически.
— Моля, какво имате в чантата?
Отворих чантата.
Тя ме погледа най-вежливо, пръстите и до
коснаха всяко кътче от чантата.
— Имате ли чужда валута? Друго какво но
сите? — Моля заповядайте — бяха нейните слс
дзащи въпроси. Познаваше ме, но се преструва
ше, че не ме познава.
От други пътници в рейса чух следващия
разговор когато рейса влезна под наслона митнищата:
— Ще има сериозно преглеждане?
— Откъде знаеш? — пита друг.
— Нада е дежурна! — отговори друг.
Нада Димитрова до оюоро беше ученичка от
гимназията в Димитровград. От 1 август т.г. ра
боти като митнически служещ на граничния
пункт при Градини.
Друг път се срещнахме когато преглежда
ше някои, чуждестрани коли. С пътниците се об
ръщаме на турски език.
— Недейте, моля ви се, недей да снимате,
не обичам снимките.
А след това и сериозно ни отговори:
— Работата, която изпълнявам сега много
ми хареса... За няколко месеца свикнах и сега
мога да кажа, че работя с успех.
— Зная как Вие се отнасяте към пътниците,
но как се отнасят пътниците към Вас?
— Повечето са сериозни, но има и такива,
какъвто беше скоро един нишлия, който несериозно се отнася към мен. Аз зная, че в работата,
която изпълнявам като момиче, единствено услоние за успех е сериозно държание към пътниците...
'
Разговорът трябваше да завършим, зайчото
коза група коли застана пред митническата сграда. Пътниците бързаха. Нада Димитрова
внимателно преглеждаше багажа на новопристи
Б. Ник.
гналите пътници...
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Впечатления от екскурзията

Хубава си, татковино...
Цяла седмица преди
да
тръгнем екскурзията беше лю
бима тема на всички, а особе
но на нае учениците. Предва
рително знаехме кои места
щс обиколим, къде колко ще
сс задържим. Това обаче по
вече гъделичкаше нашето лю
боятитство, понеже почти вси
чки за пръв път щяха да ви
дят Белград, Загреб, Постой- .
на. Блед и още много други
моста и забелсжителиости.
Белград беше първата спир
ка. Тук посетихме панаира на
книгата и за мнозина от нас .
това беше действително случ
ка. За пръв път можехме да
видим толкова книги — бяха
изложени над 45 хиляди кни
ги. Нашето внимание пришле- ,
кока щандовете на Югосла
вия, България, СССР, на ГДР,
Франция, Англия, САЩ. Мно

1§

зина от нас цокаха да си ку

пят една или друга книжка.
но парите бяха проблем, така
че малко бяха ония, които си
взеха някоя книга. Уж щяхме
нд връщане пак да намине^
към панаира, но зарад хавария не уопяхме повече да ви
дим книгите.
:В Загреб бяхме импреоиони
рани от катедралата. И ле са
мо от нея: посетихме и Максимир, а стадионът на „Дина
мо“ за любителите на футбо
ла бе приятно посещение. И
може ли да сс изредят всички места, всички знаменитости, които видяхме. Всеки от
нае си носи окъпи спомени,
приятни впечатления.
За мен, същинока радост бе
посещението на Кумровсц, ро

1I
I

дното място на президента Ти
то, особено впечатление нося
от Крапина, а да не говоря
за Постойна, разкошна и не
повторима по красота. Влед
еното езеро, със зелените во
ди и чудния пейсаж наоколо.
Пък посещението на Риека и
срещата с Адриатическо море,
къпането и дребните „произ
шествия“, всичко приличаш^
на калейдоскоп, в който като
на филмова лента с сменяха
моста, хора, събития.
Все пак, най-интересен и
най-скъп спомен нося от Пли
твишкитс езера. Не затуй, че
Плитвишките езера пленяват
със своята красота и че са чу
ден пейсаж. А защото там,
край зелените водопади, се
хванахме на братско хоро:
българи, хървати, черногорци,
сърби, македонци. Сякаш бях
ме са договорили така, а ма
кар че всичко бе опонтано.
Поведоха го македонците, при
дружихме
се и останалите.
Тоя малък „преглед“ действително беше нещо изключител
но...
Борка Николоаа
11
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МОТОРИЗИРАНИ ВИЦОВЕ
(Истини с опашки)

ЧАКАМЕ УКАЗАНИЯ
Та думата ни е, че идват по
някога при тия бозайници и
инспектори. Да проверят как-,
во са изсукали от другите си
майки и колко са наддали. Те
глят ги на кантари, значи. За
наддаването на кило — надда
надвземеш
ли. Няма как
ли, ще наддадеш ... и не спмо наддали, но и в къщи за
неелн. Добре, ама въпреки всм
чки наддавалия, надвземания
и отнасяния инспекторите пак
намират в магазините излишъ
ци от благини. Неприбрани, и
се чудят на тия излишъци, и
се маят инспекторите, па вземат че рекът на продавачите:
„Бре, хюра, бозайници! Защо
не сте прибрали туй благо?
Вие акъл и апетит ли нямате,
или кола и вила си имате? Я
села да ви заприходим тия из
лишъци, че да ви дадсм да
разберете как се пипа от гра
жданите!“ И какво мислите
става? Заприходяват благини
/
те отново! Да ги научат вед
нъж завинаги, чс недооткраднато в нашата ооциалистиче^
ска страна можеш да си го
откраднеш винаги, стига да
си по-чевръст да го носиш в
къщи, а не да го държиш з
магазина! Главно е
да знаСъбота, 18. 10. 1969
еш колко е точно, че вземеш
12.00 — Нашият джу бокс
ли повече, явяват се липси, а
14.35 — Рекламно бюро *
за такова нещо можеш да лип
15,30 — Предаване на български
език
сваш и ти
отиваш от ман19,10— Каним ви да танцуваме
драта направо в кошарата.
там, в оная, дето птичките не
Неделя, 19. 10. 1969
пеят, де любов не цари . . .
7.20 — Из нашите предприятия
Виж, за излишъци нтъде н
9,05 — Резервирано за дискос
10.02 — Младежта пред микрофона
пращат.
10,50 — Музикални честитки
13.35 — Ъеселн радио-вести
Та приказваме оня ден с
14.00 — Предаване на български
един
инспектор за тия работи
език
и му викаме: „А бе, брате кон
Понеделник, 20. 10. 1969 тролеи, туй кражбите от залъ
15.30 — Предаване на български
ка на народа как се казваха
•език
на български? Излишъци ли?
16.00 — Музикални честитки
Ами защо тогава не давате на
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избйраме-избнраПте
прокурора тия, у които се на
мерят бе, джанъм“.
Вторник, 21. 10. 1969
„Нямаме указания — казва,
15.30 — Предаване на български
език
— пък и закон няма, по кой
1'6,00 — Музикални! честитки
то да ги подведем“.
18.03 — Резервирано за днес
„А-а, извинявайте — отдръ
19.10 — Избираме-изби-раЛте
пваме се ние, щом нямате уСряда, 22. 10. 1969
казания, пардон! Това е дру
15.30 — Предаване на български
го нещо. Нека си остане меж
език
ду нас запитването“.
10.00 — НАПИВ за вас
16,45 — Народни пеони
И отиваме тогава при един
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избира м е-лз бира йте
законодател. Тъй и тъй, казЧетвъртък, 23. 10. 1969 ламе, другарю законодател,’ на
шите най-големи лочитаниц
15.30 — Предаване на български
към вае, но защо не издадете
език
16.00 — Музикални честитки
едно заосонче против ония, ко .
'8,03 — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодии
ито трупат излишъци на гър
19.10 — По ваш избор
,
ба на социалистическия човек
Петък, 24. 10. 1969
венецът на миросъздание-

Започваме този фейлетон,
без да сме получили указания, па да видим какъв ще
ни е късметът. Какъвто и да
бъде обаче, сърби ни езикът
да кажем, че в България има
едни хора, и то доста много
хора, които душа дават да по
лучат указания. И ги чакат с
буйна страст. Не че ги изпъл
пяват! Не сме казали такова
нещо!... Просто ги чакат...
И ей тъй, докатю те чакат указания, други едни хора не
стоят със скръстени ръце, ами работят. Например в ма
газин. Продавачи, И между
другото продават 950 грама
за килограм, 90 сантиметра
за метър и т. н. Как може инане? Продавачите са пълно
летни хора, майките им отдав
на са ги отбили, а нали тряб
ва да сучат нещо? Хората са
бозайници по начало ...

ИЗ ПРОГРАМАТА
НА РАДИО НИШ

15.30 — Предаване на български
език
16,00 — Музикални честитки
18,03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-избираЛте

то?" ■

КЪДЕ НЯКОИ ВЗИМАТ
ЗАВОИ

ва по главата, където би тря
бвало да има такива.
.Покланяме се и нему доземи, чс и ние знаем колко тру
дно е да живееш и работиш
без указания. И ло оставяме
да ги чака.
Отиваме в село Горно и До
ляо Наиалорнище. Гледаме
царевицата бурснясала, вълци да ловиш из нея, а земя
та се напукала тъй, че»ако се
наведеш над някоя пукнатина
— Ню Йорк ще видиш! В овощнитс градини пък — дюшок от круши ратгозрейки.
„Пенчо — викаме на пред
седател, — че ви мързи да
плевите и поливате царевица
та, мързи ви, ами защо, ба
рем, не отидете да легнете под
крушите и да си отворите ус
тата, че да не стават зян?“
„Не може, чакаме указания“
— казва Пенчо.
„Какви указания, бре! Кой
от София или от окръга мо
же да види коя круша кога
узрява, че да ви спусне указа
ЯМя да легнете под нея?“
оставаме и него без указания Нека си бие главата с
крушите, а ние като всички
П|0-ра;ботни хора поемаме в
жегата за Варяа. Там с отбо
ржи 0бятия ни посреща нащият стар приятел Йордан,
от 70 години му викаме Даската. Младолик ерген, койтц
тъ^ и не се оже,ни# защото
все чакаше указания. ВетераНът н,и отвеЖ|да на плажа. И
гледаме ние и се чудим. Боже, колко хубав е плажът с
тия мургави момичета, майки,
че и бащи. Лежат всичките на
брега като тюлени, а слънцето пече ли, пече. Те само се
обръщат. Приближаваме. Ето ги и нашите герои. Пита
ме:
— Ей, хора, вие, които се
обръщате от едната на друга
та кълка, имате ли указания
за това?
Клатят глава, мерят ни тем
пературата и се смеят. А нд
вас ви става малко тъжничхо.
Значи тъй, а? Когато е за соб
ствената кожа или се раздава
нещо, не чакате указания, ги
ди летовници с летовници! А
юогато трябва да се свърши
някоя работа за ооциализъма
и отечеството, тогава чакате
указания, гиди чиновници с
чиновници. . .
Та ей за тия неща локахме
да пишем, но не смееем. Ня
маме указания.

„Нямаме указания“ — каз
ва законодателят и се почес- ХРИСТО ПЕЛИТЕВ

(НРБ)

рил в рампите. Някои считат,
че е нехцо сърдит на желез
ничарите. •

Един шофьор от Димитровусъвършил СТРОГА КОМИСИЯ
град толкова се
при взимане на завоите та
Шофьор полага за „А“ каправи завои само в Смилев■ско поле, площад „Освобож- тегория. На пътя се среща
Успява
деиис“ и пред гарата в Дими със спусната рампа.
да мине под нея. Комисията
тровград.
и при тази виртоузност го оценява — още един път да
НЕПРИЯТНА СРЕЩА
излезе...
Шофьор се обръща към де
НАВРЕМЕ СПРЯЛ
журния милиционер:
— Моля Ви се, пристигна
Един нашенец купил кола и
ли автобуса от Смиловци?
преди да тръгне за Т. Одоров
— Не, а защо?
— Искам да пътувам за ци отбил се в една чаена кръ
Смиловци, но се страхувам да чма да се почерпи с приятене срещна автобуса ...
лите, На път за Т. Одоровци
ударил в едно дърво край
СУП.
НЕ ОБИЧА РАМПИТЕ
Хората казват, че навреме
спрял.
Димитровградски шофьор
Цветко Боянич
за една - година два пъти уда-

ЗА СТУДЕНТИТЕ

— Какво следва
— Братство — единство ...
— Как!?
'
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