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Съвместно заседание на МОК от Ниш и Пирот

БЕЗ ИЛЮЗИИ
В ИНВЕСТИЦИИТЕ

ЗАСЕДАНИЕ НА

МЕЖДУОКЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА СКС ВЪВ ВРАНЯ

ВАЖНИ ЗДАЧИ
Завчера във Враня се про- ©одстаата на СК от Вранскня
веда заседание на Междуоб- регион, се изтъкна на засадащииска конференция на СКС. листо, в предстоящия период
На. заседанието бяха разгле- трябва упорито да се застълдани някои цдейно-по литичес ват за по-нататъшно развитие
ки въотроси в осъществяване- «а интеграцията, както в стото на реформата на теретори павството, така и в извъистоята на м ежд-уобщин ок ата кон паяските дейности ...
ференция на СКС. Във връзБе подчертана също така и
ка с това обстойно бе разгле- нуждата от ло-ускорено израдано стопанското положение ботванс на средносрочните
и проблемите, на нелихгазднб- планове по стопанското разстта. Във връзка с интеграци- витие. Във връзка е това на
ята бе изтъкнато, че тя е сд- хом моите за обществено-иконо от найнважиитс условия за нолтически отношения при об
по-нататъшния
просперитет
щинските конференции на
на стопанството и то не само СКС бе възложено да вземат
па общинско и регионално ра гто-дейно участие в тяхното
внище, но и в по-широки раз- подготвяне,
м. в.
мери. Организациите и ръко-

КОМБИНАТ »ДИМИТРОВГРАД« ДАДЕ
ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ В БАНЯ ЛУКА
3.500.000 СТ. ДИНАРА

На 15 октомври в Ниш се Ниш. Проведоха ое и избори в областта на планирането и
проведе съвместно заседание за една част в Секретариата на в утвърждаването на дългосро
на междуобирш оките конфе МОК на СКС и комисиите. Бя ши задачи на комунистите в
ренции на СКС от Ниш и Пи ха формирани и две нови ко този регион на Сърбия. Спо
рот. На заседаснието бяха раз мисии : Комисия за следене и ред думите на Латинка Перо
След като бе направено догледани заключенията във връ подобряване на междунацио- вич, работата върху дългосро питванс с колектива, работнизка с присъединяването на об налните отношения и Коми чните концепции в развитие- честият съвет на съвместно
щ!шските организации на СКС сия по въпреки за общонаро то изисква твърде интернзив- заседание с ръководствата на
от Пирот, Димитровград и Ба- дната отбрана.
но политическо ангажиране обществено-политическите ор
бушница към Междуобщин•На конференцията бе при на ОК и то в две посоки. Пър- ганизации взе решение като
ската конференция на СКС в ет и материалът подготвен за во, политическата инициатива помощ на пострадалите от ка
земстр е сепне
Ниш, и се водиха разговори заседанието, както и встъпи на комунистите може да по- тастрофалното
за мястото и ролята на СК в телно слово на Данило Кнеже могае да ос обединят силите в Баня лука да отпусне от Фо
утвърждаването на средносро аич.
от стопанството и обществени пда за общо потребление обу
чната програма по стопанско
Взимайки думата Латинка те служби и научните листи- вки на стойност от 1.500.000
и обществено развитие.
Перович, секретар на ЦК на туции, които ще допринесат стари динара. Също така е
Покрай членовете на МОК СКС, даде пълна подкрепа за изготвяне на максимална взето решение всички работ
ници като помощ да дадат ед
на СКС от Ниш и Пирот, на ка предвидените задачи на СК
(Следва на 3 стр.)
съвместното заседание присъс
твуваха: Латинка Перович, се
кретар на ЦК на СКС, предсе
датели на общинските скушци
пи, председатешг на обнршсхи
те конференции на ССРН, пре
дседаггели на МК на ССРН,
аредОТавИтели в Обществено- щ-щ- —
~ 7 7 ■ ■■ 9
9 ■
■
мя^ш^мозаата
Миналата седмица в Ббсиле
Ошовиа цел на заседанието изнесе информация, в която
ппетсг^ит^“ ренублш«та
град ое проведе разширено за беше да ое надделеят между- по-специално се шря върху
Гс™Тк^иапа в с^п
седаиие нГобинския комитет, оообиците между някои ръкр оставките, които са дали ня" ™“съК^Раи поедста
на което присъствуваха и чле водепа на общеслкно-полшЦ кои членове на председателят
’цик^а «
и пРсдсга
председателството ческите организации в кому- пото на Общ1шската конфере
^Н^зашддаието бе прието
на Общшкжата конференция ната, а особено недоразумени нция на СК. За тези оставки в
На заседанието.... ое прие
СК сашшште на местни ята между председателството информацията се казва, че би
заключението за присъединяна
иа обдаежата конференция ли тенденциозни и че са
по‘ваяе на
СКС
^
секретар на междуоб- на СК, Общинския комитет и следица на междуособиците.
от Пирот, Димитровград и Ба нхмтч,даекретарнанкящу
секретаря на комитета.
Разискванията, повечето
от
бушяица към Межщуобщин- щ^жато конференция наСКС седредзрш повод Симеон Захакоито имаха характер лична
ската конференция на СКС в във Враня.
ривВ( секретар на ОК на СКС
(Следва па 5 стр.)

Заседание на Общинския комитет на СКС в Босилеград

иодневната си заработка, която възлиза нз около 2.000.000
стари д1Н1ара. По този начин
Комбината ще даде общо помощ от 3.500.000 ст. динара.

ДЕСЕТО ЗАСЕДА
НИЕ НА ОК НА СКС
В СУРДУЛИЦА
Завчера в клуба на ВЕЦ
„Власина“ в Сурдулица се про
веде X заседание на Общин
ската конференция на СКС.
На заседанието бяха разгле
дани някои актуаляи идейнаполитически въпроси в осъществяването на реформата и
задачите на Съюза на комупилите във връзга с тях
На заседанието бяха внесени също така някои доиълне
ния в акционната програма
на Общинската организация
«а СК и изнесен отчет за работата на Общинския комитет на СКС.
М. В.

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА
БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
И НЕЙНИТХ КЛОНОВЕ
ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН,
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.
БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА «•/• И 74*/» — НА ВЛОГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.
ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВНА ЛОТАРИЯ
СПЕСТОВНИЦИ, КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛК0 1 000 ДИНАРА НА 13 МЕСЕЦА - ПОЛУЧАВАТ 7*4» ЛИХВА,*А СЪ
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУР

..ч

ТЕЛ НИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ.
„п'„,иот»
ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА,
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА:
— АВТОМОБИЛ .ЗАСТАВА 750'
— МИНИ—ТРАКТОР «ЛДРИА" ОТ 5 КС
— САЛОН—МЕБЕЛ.
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ,
ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ КА
ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ

И тн.

СПРАВКИ — КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД И СУРДУ
ЛИЦА - ВСЕКИ ДЕН ОТ МО ДО 14,30, ОСВЕН СЪБОТА.
ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ 1009.
1000
ВНЕСЪЛ
НАД
ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАЩ
СРЕЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩВ ВАЖИ

Обединената кредитна баика в Лескоеац.

Шабац неотдавна честоува 25 години от осиобожденисто си. Гост на тържеството ^<пМ11е^прс^*
демтът ма Републиката Йосип Ьроз Тито, който пусна в действие новия щх 1а
фориа
еУР““ржДу*и>тоа във "фиОрнката президентът Тито води разговори с 0бЩССТ1СН0-П0ДИТ*ЧСС*мт^

девцк * Шабац.
На снимката:

Президентът Тито пуска а действие ноаия цех а „Зорка1'.

(Фото-Тааюг)

Д-р Димитрие Кулич

.!

Г.

ИСТИНАТА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА НИШ
На 9 септември в България бс об
разувано правителство на Отечест
вения фронт.
На 5 октомври в Крайиоша, в Ру
мъния, където тогава пребиваваше;
другарят Тито, българска делегация
в състав Търпешев и Тодоров пои-,
ска прием. Другарят Тито прие де
легацията на правителството на Отс
че стаения фронт. Двамата предста-.
вители на блгар,окото правителство
помолиха Йооип Броз Тито, като
върховен комендант на НОВ и ПОЮ
и председател на Националния ко
митет, да даде възможност на бъл
гарската .войска, която по-рано е би
ла под команда на хитлеристка Гер
мания, да участвува в освобождени
ето на нееовободената част от Сър
бия.
Мотивирайки своето искане, те
съобщават, че признават позора, че
българският народ е бил излъган Ц
че участието на тяхната армия в тс
зи операции би било от голяма по
лза на България. На тази среща,
приемайки обоснованието, другаря-!
Тито се съгласи българската войска
да участвува в заключителните операции за освобождението на Сърбия. Даже и в писмото на ЦК на
БКП до Йосип Броз Тито,- изпрате
но един месец по-късно, на 2 ное
мври 1944 година, ое съобщава:
„Заслугата на Югославската освобо
диггелна армия, която си организи
рал и с конто ръководиш е огром
на както за освобождението на на
шата изтерзана родина, така и за
нанасянето на тежки удари на хит
леристките банди на Балканите и
за изгонването им от Балканите. Югославските народи, на първо мяс
то съседът ни, храбрият сръбски на
род, първи издигнаха знамето за
решителна народоосвободителна бо;
рба против хитлеристка Германия
и показаха на всички поробени и уг
нетени народи пътя към свободата.
От Вашия светъл пример се вдъх
новяваше и учеше за въоръжена
партизанска борба против хитлери,
стките и български агенти и нашият
измамен и угнетен народ.
Нашият народ се чувствува вино
вен към югославските народи, осо
бено към сръбския и македонския,
че е позволил неговите фашистки
управители да създадат от Бълга
рия плацдарм на германските поро
бители, а от българската войска хит
леристки жандарми на Балканите и
да извършат редица насилия и пре
дателство над народите, които се
борят за своя свобода. Нашият на
род, който на плещите си почувству
ва ужасите на насилията и предате
лството, направени от верните на
Хитлер български ръководители
против борците за свобода е готов
да даде всичко от себе си за по-до
брото и по-бързо заличаване на спо
мен а за онова, което сега е минало,
и да прокара път за вечна и нерушима дружба, за братски съюз с
всички югославски народи ... Ние
ви дължим вечна благодарност за
подкрепата и за братската помощ,
оказана в създаването на нашите
първи партизански отреди у вас".
Така писа ЦК на БКП по време
на заключителните операции за ос
вобождението на Сърбия.
Текстът на споразумението от 5
октомври 1944 година гласи:
„Постигнато е съгласие:
1. за бойно сътрудничество в бор
бата против общия враг — гермапсния поробител,
2. всички въпроси, произлизащи
от съюзническите отношения и при
ятелското сътрудничество между
България и Югославия ще се реша
ват в духа на братството и на общи
те интереси на югославските и бъл
гарския народ. Делегатите на прави
тслството на ОФ по такъв начин из
разяват готовност да направят вси
чко за премахване на неправдата,
направена на гогоелвеките народи и
ще настоят да се нормализират от
ношенията между България и Юго
славия".
Значи, било е известно, че окон
чателното освобождение на неосвободените краища на Сърбия не е
зависело от участието на българска
та войска.
След като се постигна съгласие
между Върховния щаб' на НОВ и
Страница 2

ме на освобождението на някои кра
ища в Сърбия, генерал подполков
ник Рздивое Йошанович писа
„На
8 септември 1944 година капитули
ра сателитеното българско правите
лство и бе образувано ново на Отечс
ствешия фропт. Наскоро бе образу
вана II българска армия, предимно
от останките на българския окупа
ционен корпус. Тази армия трябва
ше да действува с 13 корпус за из
пълнение па неговата задача. Обаче
тези части на българската армия
показаха слаба боеготовност, даже
и липсва па воля да вземат участие
в операциите. Дори постъпките па
някои български части свидетелству
ваха, че характерът на II българ
ска армия не се различава много от
характера на I български окупацио
нен корпус".
Генерал Велимир Терзич казва за
поведението на българските войски
след 'Нишката операция следното:

българска армия. беше, че начело
ПОГО, коимамдушаието на Червената
иа българските части от тази арармия от Украинския фронт (Тол
мия отново сс намериха повечето
бухин) и представителите на ОФ Бъ
офицери от състава иа I български
лгария в бойните действия за осво
окупационен; корпус, а също, че побождението на неосвободгагитс кра
ища на Сърбия следваше да участ- - вечето войници от II армия по-рано принадлежаха към българокия
вува и П българска армия. Това бе
окупационен корпус и бяха непри
ше удобен момент България, колко
ятелски настроени към народоосвото може, да сс реабилитира не сабодителната борба в Югославия.
мю пред югославските народи, но и
БЪЛГАРСКИТЕ ВОЙСКИ
ВЛЕЗ
пред своя народ, зарад почти нрпре
ЛИ
3
ЧАСА
СЛЕД
ОСВОБОЖДЕ
къанатото участие през войната на
НИЕТО ИА НИШ
страната на Германия и за злодейПо повод операциите за оовобожстватй и насилията, извършени от
дени-ето
на Ниш гси I сралподполко в българската войска в Сърбия.
лик Радко Софиапич, участвувал в
БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТИ ОТКАЗ
осво-бождсни-сто на Ниш и районите
..„След приключването иа Нишката оп^ВАТ ДА СЕ ПОДЧИНЯТ И ОС
на Югоизточна Сърбия като кемен- ■
държеха,
рация
българските войски сс
ОСПОРВАТ ОПЕРАЦИИТЕ ЗА
дант -на 24 дивизия на НОВЮ е какато че се намират на неприятелска те
ВОБОЖДБИИЕТО
зал за освобождението на Ниш слсритория: започна плячкосване иа югосла
ДПОТО:
След 9 септември в България бе
вски взеини трофеи, даже и иа имуще
„След капнтулирансто па България и
образувана П българска армия гла
ство на югославски граждани. Така иана Отечественофронтовска
образувансто
«но от останките на разбития I бъл
пример български танкови съединения на
Ьт лгария бе образувана предимно от осгарски окупационен корпус и други
15 октомври западно от Ниш приевзиха
тапкнте на българскня окупационен корчасти. Следователно., в Нишката озапленение от 24 и 47 дивизия на НОВЮ
бе
цуе
П
българска
армия.
След
като
перация като освободители следва
возила. Тс. успяха от около 1000 герман
Върховния ;
постигнато съгласие между
ше да се намерят довчерашните оски возил ада запазят само 30 камиона,
щаб
на
НОВЮ,
командувансто
на
Чер
купатори. Това беше лицемерието
7 леки коли и едно далекобойно оръдие.
вената армия и правителството на ОФ
на обстановката от тогаша.
В Ниш при всички складове почти се сти
трябваше
България, П българска армия
Атаката на германските позиции
I на до конфликти с български войници и
'
Да
участвува
в
по
нататъшните
операции
започна на 8 октомври 1944 година
офицери, които въпреки присъствието на
за освобождението на Сърбия. Главната
в 7,30 часа. В 8 часа влязоха в сра
наши постове нахлуваха в магазините и
бс
задача по освобождението на Ниш
жение пехотните части. В телегра
ограбваха материали. Санитарният мага
НОВЮ,
който
възложена на 13 корпус на
мата до Главния щаб на Сърбия,
зин- при Червен кръст бе напълно разру
трябваше да действува заедно с П бълизпратена до Върховния щаб ■ на
шен от български войници. През нощта
гарска армия. Ошс преди иишката о пе
НОВ и ПОЮ се казва:
на 10 срешу 17 октомври българският грарация
13
корпус
завладя
Лесковец
и
Вра„На 8 т.м. сутринта започнаха сра
ничарски полк, настанен в Кнсз село, ог
ня."
женията по целия фропт от Власораби санаториума като скъса всички ин
Ниш защищаваше 7 СС дивизия без
тинци до Сокобаня при силно дей
сталации, На минаване през Ниш и окол
14 полк. Частите на 13 корпус, след като
ствие на артилерията. Коча (Коча
ните села български части ограбваха иму
лрссскоха Гърделнчка клисура и се под
Поповия)".
щсство на населението. В Нишка баня от
сигуриха от атака от юг обкръжиха Ниш.
Действията на дивизиите на Гла
сградата, където бе инфективната болни
Ссдма
СС
дивизия
направи
опит
за
про
вния щаб на Сърбия се развиваха
ца. свързочната рота.на П българска ярбив към Прокупис; по бс унищожена. На
така, че след получаването на запо
м('я е отнссля целия санитарен материал,
I I октомври 1944 год. ' около 13 часа в
вед трябваше да завладеят сектора
от Нишката крепост бе взота храната и
Ниш първо влязоха и го освободиха ча
•при Ниш. Втора пролетарска диви
всички боеприпаси и пр."
сти на Югославската НО войска к в съ
зия действуваше според плана и до
„БЪЛГАРСКИТЕ ВОЙСКИ ТРЯБ
действие с танковете на Червената армия
1?. октомври уопя да прекъсне ли
ВА ВЕДНАГА ДА НАПУСНАТ
очистиха града от германците. Освобож
нията Ниш — Белград южно от Ста
! давайки Ниш 13 корпус извърши успе
НИШ"
лач в дължина над 20 към и да зае
Зарад този грабеж и разхлщавашно своята задача в тази операция и по
ме всички неприятелски укрепле
не на народното имущество и на
пречи на германските войски, на групата
ния в този сектор.- Долни Любеш,
бойните трофеи от страна на бъл
от армиите ,,Е" да се пробият по Морав
Дюнис, Трубарево и Бралина. Така
гарската войска върховният комен
ската долина към Белград. Тази опера
Ниш бе откъснат от север, а на гер
дант на НОВЮ и ПОЮ маршал Ти
-маяците бс попречено да ое изте-'
ция беше всъщност осигуряване на Белградската операция през октомври 1944 го
то издаде до Главния щаб на Сър
глят по тази пооока като Ниш бе
ь.--.
бия следната заповед:
дина.
,
заплашен бт северозападна страна.
По заповед на коменданта на Гла
Българската 4 и 9 дивизия все до И
„Българските войски трябва ведзния щаб за Сърбия 24 сръбска ди
часа на 14 октомври, не бяха стигналй до
пага да напуснат Ниш. Всички вое
визия се прехвърли в района запа
Ниш. Чак около .16 часа, (три часа след
нни трофеи и складове трябва да ос
дно от Ниш и на 10 .октомври зае
освобождението на Ниш) когато 24 и 27' танагг на наше разположение. Това
позициите Долевац — Мекиш — Адивизия на НОВЮ водеха жестоки сра
да се съобщи на българския комея
лемсандроЕО
Поток, пресичайки
жения с германските сили западно ог
дант като моя заповед."
комуникациите Ниш — Прокупле и
Ниш от Нишка баня в Ннш влезе 6’ бъл
Веднага след това в следващата
отстъплението на германците по та
гарска дивизия. Благодарение на действителеграма другарят Тито
съобщи
зи посока. Същевременно Ниш бе
ята на НОВЮ и на части от -223 дивизия
' на Главния щаб на Сърбия -.
угрозен и от западната страна.
на Червената армия П българска армия
„Действията на българските вой
Във връзка с тази операция Гла
постигна в Нишката операция успехи са
ски бяха предвидени в споразуме
вният щаб за Сърбия на 11 октом
мо с локално значение. Българските ча
ние с мене. Във връзка с вашите те
ври телеграфира до щаба на 13 кор
сти изоставаха в тази операция,
даже
леграми, в които говорите, за гра
пус следното:
спъваха напредването на югославските ди
беж и плачкосване на трофеи, пле
,;От вчера, 10 т.м., главните съе
визии. По време на действията на П бъл
нени от наши части, както и за нело
динения на пролетарската дивизия
гарска армия в операциите за освобож
ялното поведение на българите, по
са разположени западно от Морава
дението ра Ниш някои български ръко
исках от съветското комайдуван е
да затворят посоката Сталач—Ниш.
водители поставяха искове Босилеградска
българските войски веднага да
24 дивизия е на позициите за алгака
. и Царибродски околии да се присъединят
спрат настъплението към Косово и
на Ниш от запад. Осведомете щаба
КЪМ България,
следствие на което пос
да
се изтеглят от територията на
на II българска армия и поискайте
ледваха остри интервенции на югослав
Сърбия. За това решение ще съобда у&корят действията си към Ниш
ското ръководство на НОВЮ.
ща на съветското правителство. Аи Лесковец .
НЕДОУМЯВАНЕ НА НИШКОТО
ко българите се противопоставят на
Същевременно Главният щаб на
НАСЕЛЕНИЕ
това, ще го считаме за неприятел
Сърбия осведоми Главния щаб на
, Внезапното влизане на българска
ски акт".
НОВ и ПОЮ зд затрудняването на
.войска в освободения вече Ниш пое
След тази интервенция български
операциите във връзка със становидизвика недоумица сред население-»
те войски напуснаха Ниш.
щето на II българска армия. В тето. -Хората гледаха по улиците бълТова беше мисията на II българ
л©грама се казва:
горска войска в същите униформи,
ска армия като „освободителка“ на
“а 13 "Орпус се оплаква,.
които беше няколко да и'преди ос... Ниш.
че българите напредват бавно. Товобождеиието на Ниш. По нишките
Трябва ли да споменаваме зверствата
1^П2ГВа ВЪ« ВРЪЗКа с НаСТР°еулици отирво ое виждаха същите о- ■
И тежките злодеяния които, в тази странието на някои български комендафщериф, войници от състава на
на бяханаправени
от войниците ва бълбългаркйфя окупационен корпус, кб . Г.-;. гарс^ия окупационен корпус, ■ които след
Втора българска армия показа мно
иго бяха. окупатори. Някои се питова се намериха в редовете на П бълго слаба дейност и постигна резултаха не идват ли българите да ни
.гарска армия. Трябва ли да си припомтати с локано знамение през триокупират отново,
ним За Войник, където войските
от бълте дена на борбата в Нишката опеПЛЯЧКОРиаттт? тл
гарския окупационен корпус ва една нощ
РАЗГРАБВА
•рация, въпреки нейното техничесПЛЯЧКОСВАНЕ И
убиха 560 мтПКе, }кени и деца. Дд не гово
НЕ НА НАРОДНО ИМУЩЕСТВО
ко преимущество. Във връзка с то
Частите на II българска армия,
Рим за злодеянията и десетината хиляди
ва и Щабът на Ш украински фронт
минавайки ггрез селищата на Юго
избити д Топлица, във Врански, Пиротупрекна II българска армия и даде
ски, Лесковашкн’ окръг и в други преде
■източна Сърбия, плячксоваха и раз
заповед за по-големо ангажиране и
грабваха народно имущество. От ра
ли на Сърбия, за които злодеяния мноза предприемане на ново решител
зказване на мнозина граждани от
зина от изпълнителните не са отговаря
но. нападение за изхвърлянето на
ли.
Сокобаня български части, минали
германците от техните позиции, По
през Сокобаня през октомври- .1944
И това ,ли е „българска победна сла
ведението на частите от II българ
ва"?
година, са. карали на оръдията, ка
ска армия беше последица от дото
мионите и на други моторни возила
гавашното разбиране на
Питаме се, какво се иска с неистините
българспокъщнина, мебели, -възглавници- и
кия командуващ състав по отноше
за участието на българската войска в освсичко
това
са
прекарали
през
юние на германците. Това пък се отвобожденисто на Ниш и на други места
гославоко-българеката граница в Бъ'
разяваше и върху тяхната бойна
в Сърбия? Да ли такива статии водят до
лгария. ,
дейност. Главната причина за този
сближение между нашите народи и
1
.
до
1 Разказвайки
___
тт _
33 постъпките на ча
• о-портюнизъм и бездействие на II
презвъзмогване иа тежките следи от ми
сти от II българска армия по вре> • налото?
■>
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ОЩЕ ЕДНО КАТАСТРОФАЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Старата Баня Лука вече не съществува

КЛЮЧОВИТЕ ВЪПРОСИ ИЛ СТОПЛПСНЛ1Л П0АН1ИНЛ ОРЕ3 1970 ГОДИНА
В Съюзния изпълнителен
съвет вече привършват рази
скванията по изготвяне осно
вите на икономическата поли
тика за идната година. Изхож
да се от положителните резу
лтати в тази година и от ус
пехите в миналата и по ^мина
лата година. Счита се, че резултатите на икономическата
политика през последната година и половина са потвърдили олравдаността на основните концепции, защото в този
период бяха превъзмогнати
трудностите и застоите в сто)
панството.
Сега производството е в растеж. В други сектори също
се забелязват положителни
резултати. Но в тази динамич
на конюнктура има елементи
на нестабилност и неуравнове
сеност в стопанската дейност,
Те идват предимно от значително нарасналото потребление, което надминава материалните възможности в бюдже
тното, инвестиционното и лич
ното потребление. Резултат
на това увеличено потребление и неуравновесеност е и увеличсилят дефицит в платежния баланс. Именно този де
фицит ще е значително по-го
Дям от очаквания. Явиха сс
стрицателни тенденции в движението на цените и в някои
други оектори на стопанската
дейност.
■Поради всичко това ще са
необходими такива мерки в
сголанската политика, които
ла съдействуват за разрешава
нето на следните въпроси:
— постепенно да се смири
стопанската -конюнктура.
— да се намали дефицитът

в платежния баланс,
— да се смечки проблемът
на неликвидността и спрат те
нденциите в областта на раз
пределението във вреда на
стопанството.
Омиряването на стопанската конюнктура обаче не значи
че идната година ще се стигне до чувствително намаление на растежа на производството, защото би се стигнало
до нови трудности. Касае се
до известни корекции, които
биха допринесли за стабилкост във всички сектори на
стопанската дейност. Счита
се, че за тази цел би бил найподходящ растеж от 7 до 8°/.)
На общественото произзодство, а около 9°/о в промишле
костта,
I
За намаляване дефицита в
платежния баланс не се предр.иждат глобални мероприятия, но ще се набляга върху
износа на стоки на международния пазар,
Също се счита, че е необхо
димо да се предвидят предписания, с които да се премахнат слабостите в кредитиране
го и пласмента на наши съоръжения на нашия пазар, защото съоръженията от чужбина не се купуват само зарад
по-добро качество но и зарад
по-благоприятни услооия на
кредитирането.
Главната задача по разпределението на доходите ще бъ
де да се спре разпределението, което е във вреда на сто
панството. Това ще се постигне с бюджета на 1970 годила
и с плановете за потреблението.

Понеделник, 27 октомври
1969 година, ще остане запи
сан като още един трагичен
ден след деня, в който 1963
година бе разрушено Окопйе.
След като в неделя градът
гюнесе няколко по-леки удара
■сутринта на 27 октомври в 9
чип минути силен земетрес
направи своето. Разруши 8Г)
на сто от зданията на стария
градски център, уби над 20
лица и повреди над 660 граж
дани, оставяйки без подслон
■над 40.000 жители в Баня Лу
ка.
I
Нещастието щеше да е поголямо, ако след предишното
земетресение населението при
страх от възможна трагедия
не бе прекарало нощта на открито.
Не само градът е разрушен
Пострадали са много други
селища, а най-много община
та Лакташи, където жилищният фонд е унищожен почтц
60 на сто. Най-пострадали са

Прес-сервис

Без илюзии
(Продължение от 1 стр.)
реални планове осоноваващи
сс върху реалните възможиоети на стопан-стеото. Второ, ак
цията на СК във връзка с из
работшането на средносрочпия
план и дългосрочната кои цел
ция по стопанското развитие
е значителна и затова, че пре
дстои идейна разплата с някои схващания, които могат)
твърде сериозно да влият вър
ху концепцията и ориентация
та на средносрочпия план.
Латинка Перович подчерта две области в акниите на комунистите в този момент. Първо, касае се до
кадровата политика. Общест-;

с инвестирало до такава
стопеи в нашата кадро»ва стру
™а така чс би било двой1Ю нерационално ако не се из
ползва. Тота може да подтикстентанскюто развитие нане
пред™ ако бихме продължиГс затварянето в кадровата
политика във всички дейности
на общество можем само да
усложтшм политическите опю
щения. Второ, тшърдс значителни са интеграционните ходои-с. Когато става дума за ин
тсграцишшш-с ходове, каза Ла
пшка Перович, трябша да има
предвид югославския павъзможностите които
той дава за интеграционно
1ЮТО

свързване.
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трагедия в нашата страна и
затова ще е необходима по
мощ от цялата общност. Соли
дарността на нашите народи
и градове бе проявена ведна
га. Загреб вече е пратил лека
реки екипи и друга помощ.
Белград и Любляна също.
Много малки градове събиращ
пари, храна, облекло за пост
радалите. Огромни колони от
камиони и специални возила
пътуват към пострадалия
град.
Общината в Баня Лука ве
ГРАДЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ
че е обявила броя на джиро-»
ПОМОЩ
сметката, на която трябва да
Баня Лука -е без вода, се пращат помощите. Сметка-»
без електричество, без под- та е
105-789-50
слон за пострадалото наоеление. Председателят на Съюз Общинска скупщина Баня Луната скупщина Милентие По- ка
пович и председателят на СъОчаква се значителна поюзния изпълнителен
съвет мощ и от съюзните и репубМитя Рибичич посетиха раз- ликанскиге органи, които с
рушения град. Рибичич се из- решение трябва да отпуснат
каза, че след сколската ката- по-големи средства и за обно■строфа, това е най-голямата вяването на разрушения град.

селата Яблак, Буковица и Бакинци.
Земетреоени-ето е било с мо
гцност 8 бала, а неговата раз
рушителна сила се равя ява
на силата на атомната бомба,която в края на войната бщ
хвърлена върху Хирошима.
Затова земетресението са усе-»
тили още много селища в на
шата страна, отдалечени сто
тици километри от Баня Лу
ка.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В БАНЯ ЛУКА
далечен около пет-шест кило
метра от мястото. По това вре
ме на летището по протокола
го очаква представители на
Баня Лука и на република Бо
спа и Херцеговина.
Президентът обиколи пос
традалия град, побеседва о
хората, които го посрещаха
сърдечно и с радост, а след
това даде изявление, в което
каза, че щетите са огромни,
но нашата общност ще може
да ги понесе. Най-важното е
сега да се погрижим за хора
та, каза той, за всеки човек,
ни в трудовите организации за всяко дете.
да разгледат този въпрос и
според разполагаемите сред- СЛЕД КАТАСТРОФАТА НА
ства да окажат помощ в пари ВЕСНА КОБИЛА
шш натура,
2. Всички трудови колективи, относно работници, да окажат помощ в размер на едподиевната си заработка.
3. В местните оргаш1зации
иа ССРН тази акция да се оргаашзира заедно със Съюза
Помощта, която за семейст
на младежта. За целта тряб-с вата на пострадалите отпускат
ва да се установи контакт
организации и отдр
магазините на кооперациите, трудовите
лни
лтща
от
деп на ден расте.
в конто ще се предават събра
Тези дни съпрузите Надеж
ните като помощ хранителни
която е родена в Димит
продукти, а парите ще сс виа- да,
ровград
и Сретея Кръстим,
сят на съответната текуща живеещи в Белград за семей
сметка.
ствата на пострадалите изпра
4. С оглед на възникналото тиха 50.000 динара. В кратко
то положение в нашата соцна писмо те казват: — Тези сред
ли етическа общност свой при ства изппашаме на семейства
нос сигурно що дадат и учичшгго най-мили пострадалищата чрез учениците зд
кобила
своигс връстници от Баня лу
помощ от 5.000 динара е
ка и околностт
изпратил Илия Тощич» от Ба
5. За да с събирай то
ц„ Лука, а 10.000 динара Рап®
дослав Манасневич от Влади7
но, работата трябва да сс ко- *
Хш1
ордшшрасформиршшя
По-голяма е помощта. кол
и отбор за «.бирапе на то отоускат трудошгге органипомощ чисто седалище се нз зации Комуналиата банка от
мира вагмппв па Общ
деасовоц е заделила 1.000.000,
ски. ™«»тст на СКС в Дими колектши>т яа службата за
тровград^
1РЯбва да обществено счетоводство в Ба
6. Напомняме, че р
д
силсград 37.000, основното усе свидснтнрат всички акции ЧИЛ1Пде „Георги Димитров" от
ц проблеми във връзка с ока Босилеград 250.000, общината
зшшст0 на ПОмощ и за също- 300.000 и Общинския комитет
осведомява Общин- па СКС 40.000 динара,
то да се
д
Слоя скромна помощ за сс«сия отбор за оказване на по- мействата иа пострадалите са
МОщ или ръководствата на об дали и учениците от Ш/2 клас
ществсно-политичсскнте орга па гимназията от Босилеград,
низации.
■ От свакто ученически джобоТекуща смепса за изпраща- „е те са събрали 12.000 дкна„е „а помощ е 105—789—90 ра.
Очаква се, в акцията за
— Общинска скупщина Баня
събирано на помощ да се
луиа.
включат и останалите трудо
Изпълнителен отбор на ви организации, какго и отдеОК на ССРН
Председателство па Об-» лни лица.
щинскин сгшдикален съ
В. В.
вот — Димитровград

На 28 октомври, 2-4 часа щит е го лица се спуснаха на
след катастрофата, президен- една ливада, където са се натът Тито,посети Баня лука. стан или пострадалите от зеС военнен хеликоптер из- метресе!шето хора. След капре- то побсседва с тях, президенвънвсякакъв протокол,
знден-гьтТито и придружава- тът тръгна пеша в града, от-

ВЪЗВАНИЕ НА ССРН В ДИМИТРОВ
ГРАД ПО ПОВОД КАТАСТРОФАЛНО
ТО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В БАНЯ ЛУКА
Завчера в Димитровград се
проведе разширено заседание
па изпълнителния отбор на
общинската конференция на
ССРц иа КОето присъствуваха ръКоводегвата на всички
обществено-политически орга
низации 0т комуната, директори на трудовите оргаиизацИИ представители на сииди-»
калниге подружници и тп. Заседшшето обсъди възваписто
1|а Съюзиия изпълнителен съ
вет и иа Стопанската камара
па Сърбия за оказване помощ иа пострадалото от катастрофалното земетресение население в Баня лука и окол
ността. Заседанието едшюдуш
по прие възванис към гражда
нитс от Димитровградска коп
муна в което, между другото,
се казва:
„Вестта за катастрофалното
зсметресение, което сполетя
Баня лука и околността разтревожи всички наши гражда
ни. Огромните щети и жертви,
коихо причини тази природна
СТИХИя бяха приети с дълбока болка от страна на нашитс граЖдаии. Солидарността г,
рамкиггс на нашата самоупра„щ-елна общност още водна»
намсри пълна проява. Придружавайки се към същата,
„ие даваме пълна подкрепа
па възванието за помощ от-»
правено от Съюзния изпълни
ТСЛС11 съвет и от Стопанската
камара „а Сърбия. »™чки оГ,
Ществспо-политически орга11ИЗации на ССРН, Синдиката,
Съюза на младежта, местните
общности. Червения кръст,
„синки трудови организации и
учреждения И всички гражда-»
ни ще окажат помощ според
възможностите си за пашите
попадали съграждани от Ба
сненока крайна.
Иа разширеното заседашщ
бяха приети следните заключелия:
1. Самоуправителнитс орга-

В ПОСЕЩЕНИЕ НА
ПОСТРАДАЛИТЕ
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КАКВО ЩЕ БЪДЕ С
УСЛУГА“?

КАК ДА СЕ ПРЕМАХНЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕТО?
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До преди няколко години
селата от Горнолисинекия ра
йон са били твърде активни в
решаването на редица селски,
комукални и други въпроси,
Събранията на общественополитическите организации ви
наги редовно и успешно са
провеждани. Обаче сега вече
ис е така. Не е превалено ако
кажем, че в тези села сега е
настъпила пълна пасивизация
между всички, а и между найотговорните. Като последица
от това се спяа до натрупване на неразрешени въпроси,
създавзис на недоволство и
Др.

Вече няколко годшш в тези
села нередовпо се въвежда ме
стно самооблагане, макар че
то е източник на работна си
ла и материални средства. Ня
кои започнати акции са останали незавършени. Такива са
в Горна Лисина пътя от „Две
реки" до центъра на селото,
неприключената електрифика
ция в няколко махали на Дол
на Ръжаяа и Горна Лисина,
непостроеш! махалски пъти
ща в Долна Лисина и др.
За причините за това поло
жение беседвахме с ръковод
ствата на местните обществспо-политически организации ■
Горна Лисина.
Председателят на местната
организация на ССРН ЛЮБЕН
РАДЕНКОВ е на мнение, че
главна причина за бездейст
вие трябва да се търси в тру
дното събиране и организира
не на хорагга. Така е и в ор
ганизациите на ССРН. Освен
тЛ«а в ръководствата на подружниците се намират хора,
които отсъствуват през по-големия дял от годината или та
кива, които незаинтересирано
се отнасят към обществената
работа.
С оглед на това, в Гоена Ли
сина не е устроена и евиденция за членовете на ССРН. I
Покрай това мпозииа служе
щи, па дори и просветли рабо
тниця не искат да работят в
организациите на ССРН, ма7
пар че са и членове на СК. От
друга страиа, нито една от по
дружниците на тоя район няма план за работа.

пасивност е обхванала и тях.
Как инак може да се пепели
защо се местното самооблагане нередовно въвежда и ползва.
Пътят от „Две реки" до Го
рпа Лисина се вече „строи"
десетина и повече години. Ако се така и по-пататък строи
сигурно е, че през зимния не
риод тоя район отново няма
да има автобус,
Имайки шшредвид вапки
обстоятелства за въпроса за
който говорим стига се до из
вода, че между общественополитическите организации
не съществува сътрудшгчество и съдействие при решаоането на важпи комунални и
други съвместни въпроси,
Това е така, защото мпозипа обществената работа отбя
гват или я провеждат безволно и недисциплинирано,
Така може да се обясни за
що някои членове па СК не
искат да работят в ССРН или
местните общности,
Във всичко това ясно про
лича недостига па идеологи
ческа работа и то па първо
място в редовете па Съюза
на комунистите.
В. в.

Занаятчийското предприятие
„Услуга" в Босилеград вече
6 месеца с под принудително
ръководене. Тоя относително
кратък период с все пак пока
зал по-обективно положеиисто и перспективите па това пр
едприятие. Това с именно и
съдържанието па отчета на
принудителния управител Лю
бен Богослове®. Отчетът ще
бъде представен на обсъжда
не на общинската скупщина.
Предприятието съществува
повече ог десет години. За тоя
период не е постигнало добри
резултати и два пъти се на
мирало под принудително ръководсоге. Обаче най-фаташю
та година за дейността му е
била миналогодишната. Бил на
правел дефицит от 12.960 ди
нара, макар че е в баланса со
споменават само 15.260 дива
ра.
След шест месеца работа
тоя дефицит не с наваксан из
цяло. Това говори, че въпроса
за по-нататъшното съществу
ване на „Услуга" с вос още лс
решеи.
За това съществуват обек
тивни и субективни причини.
Първите датират още от от
криването на предприятието,
когато е било забравено на ня)
колко важни момента. Имен-

тю тогава е предвидено, че
има нужда от такова предпри
ятие, но не били опазени ня
колко важни икономически ус
лошия, отнасящи се до базата,
работната ръка и др. Освен
това на предприятието/ не са
били обезпечени достатъчно
основни й оборотни средства,
Първите работници — дългоподишни частни занаятчии
са внесли в предприятието
своя примитивен и застарял
алат. Това нещо попречило та
има по-голяма производителност. Такова положение е останало и до днес.
РАБОТНИЦИТЕ КОНКУРИРАТ ПРЕДПРИЯТИЕТО СИ
Друг въпрос е, че предприятието има твърде лош про-1
фил работна ръка. Особено с
лоша социалната структура
на работниците. Преди всич
ко те не са свикнали към но
во контануирано технологиче
ско производство. Но те и не
искат това. Те са дошли в пре
д при ятието да си осигурях
пензионно и социално осигуре
ние.
Същевременно всеки от тях
притежава достатъчно имот,
който му обезпечава поминък

Стопански барометър

„БЕЗПАРИЧИЕТО“ И НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Вече не нужно да се доказ«а сериозното влияние на неликвидността, т.е., „безпаричи
ето‘ върху нормалната работа на трудовите организации,
изплащаяието на личните дохОДи и върху настроението на
Се' НеЩаТЯ В тазИ
област са ясни, известни са и
причините за неликвидностга
и обемът на нейното дсиствие.

Постипнатите резултати в
Тези колебания предупрежустановяването на нормални дават, че е необходима много
отношения в стопанския ход по-решителна и много по-упоняма да имат ефект ако не- рита борба за самоуправител
посредствените
производитс- но развитие на нашето общ»
ли не вземат здраво в ръцете ство и противопоставяне нз
си конците в стопанисването всички бгорократичеоки и кон
и капиталовложенията,
пол, сервативни отоори тоито незвайки при това научно-техни допустимо намаляват ролята
чеакия прогрес и опециалис* на непосредствените произзотите. Само укрепването на са дители и възможността за са■моуправителната система и моуправително регулиране на
влиянието на сдружения труд отношенията в производство
в производството и възпроиз- то, възпроизводството и пазводството може трайно да ра пределението.
С. А.
зреши проблема с неликвидността.

Малко внимание обаче се
обръща на обществено-политическата и идейната
същност на това явление, непосре
дствените производители ДОвежда в неблагоприятно поло
РОЛЯТА
жение в управляването в про
ПОЛОВИН ГОДИНА — БЕЗ изводствения процес, разшиПАРТИЙНИ СЪБРАНИЯ
В своята акция Съюзът па
реното възпроизводство и раз
комунистите се застъпва за
пределеиието на дохода.
Месшата партийна органи
създаване на самоуправмтелзация в Г. Лисина наброява
но общество, в което решаваЯВЛЕНИЕ
65 членове. Последен път тя
ща роля ще имат сдружените
• провела събрание в месец
Неликвидностга — ако се н епосредотвени
произ водитеюни на тази годила. Това го- има предвид, че се явява ка ли.
..
.
взри каква активност съще то последица от прекадения
Неликвидностга влоши пози
ствува и тук.
ръст на производството и из- цмите на непосредствените
Председателят на тази орга куствената конкжтура, твърде производители в процеса на
. иизация ЛЮБЕН ИВАНОВ амбизиоцните инвестиционни общественото
възпроизводсчита, че за това бездействие и производствени програми ство'' а това значи — не ое при
съществуват и обективни при ' без необходимите средства и лага последователно политичини. Главната е тази, че 50 подобно — е ясен сигнал, че ката на 'Съюза на комунистипа сто от комунистите отсъ- позицията на непосредствени- тс и принципите на реформа,
ствуват почти през цялата го- те производители съществено таДина.
е променена в тяхна вреда...
Какво е с другите? Нашата Изходът от това положение
констатация, макар и свобод- не е в административните ме
ла е, че болшинството кому рки, с които може да се пос
нисти бездейегвуват. Получа
ва се впечатление, че това не тигне по-виюока степен на лик
що се толерира. Формалните видност, но в укрепването на
членове и занапред си остават истински самоуправителни по7
в редовете на СК.
зиции на сдружения
труд в
На 21 октомври т.г. се съ_
На едно отдавнашно събра
е
процеса
на
общественото
въз- стоя заоедание на Общността
ние местната организация"
разисквала по тоя въпрос, но производство, в приемането на образованието в Димитров
без взимане на по-сериозни из на производствени програми град, на което ое взе реше
води. Между неактивните се и утвърждаването на плано- ние за увеличение на личните
доходи на просветните оаботнамират дори и някои от чле
раоог
новете на Общинската конфо мерност в политиката на раз- нищи.
пределението и изразходванеСпоред това решение от 1
ренция на СК.
Не може да се рече, че и то на националния доход, т.е. Ш1‘УаРи 1970 година личните

: Димитровград

21а семейството му. Покрай то
ва воеки у дома има същите
машини, които има и предпри
ятието. А цените на „дивите"
им услуги са много по-ниски
отколко то в предприятието. И
като такива те не напускат
предприятието, кито ое пак
залагат за него.
Ето защо например дързоделщите от това предприятие в
производствените операции по
лзелт два пъти по-дълго време от обикновеио необходимото. Ако към това прибавим
съществуващата недисциалиаш, юоято при сегашния работ
ничосиси състав трудно може
да се премахне, бройните боледува»ия и др. получаваме
представа с какви работници
разполага предприятието,
Затуй дърводелския цех е и
най-нерентабилен. За измина
тите девет месеци в тая годи
на той е осъществил реализа
ция от 135.000, а създал раз
ходи от 146.500. Но ако се имат налредкид и гарантирани
те лични доходи тогава тоя
цех в момента има непокрит
дефицит от 25.000 динара. Те
зи дефицити досега са покри
вали работниците от тенекиджийюгсия цех. тоя цех няма
трудности с работна ръка и
като такъв има перспектива
за работа. При положение, ако
предприятието разшири своя
та услужна дейност предстоят
нови възможности.
Предложението на принуди
телния управител е да се за
крие дърводелския цех, като
се от него сформира самосто
ятелна занаятчийска работил
ница, а тенекиджийокия цех
да се интегрира с транспорт
ното предприятие „Весна ко
била". Върху тоеза трябва да
се обмисли, защото тоза не
са единствените възможност;*
ка предприятието. Нуждите ох'
иого са значителни и то не би
в а да бъде закрито, Преди
всичко, то на известен начин
регулира цените и в частния
сектор, '-пй-ха
>л* В. В.

Враня

ОБСЪЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ
У-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СКЖ
Миналата седмица във ВраКя се преведе разшил ено
седание на Мсждуобпгсгсхз
та конференция на СКС
на
което участвуваха и
телите на общинските
да
ки от бивша Вранска скутци
На заседанието бяха ОКОЛИЯ.
ни заключенията от 7Р~гледа
ние на Прегматм^0еда‘
СЮК. Бе взето м с ~гаОФО на
решение да се

оформят по литич е-ско-стоп ан
ски комисии на общинско рав
ищце и във всички трудови
организации, които ще кон
кретизират заключенията съглаано местните условия в о-|
долните общини и трудови ор
ганизации.
Освен това водиха ое и раз
говори за оформяване на меж
дуобщински съвет за оедймте)
общини от бивша вранска околия. На заседанието бе постигнато съгласие да се изготви проект на правилника за
вътрешния род в работата на
междуобщинския съвет, койлища с 11% и на учителите с то ще бъде даден на публич
8°/о.
разискване пред всички об
В гимназията и Основното но
пт_,
училище „Моша Пияде“ в Ди Щ€сг'зенснполмт1гчески
рргамитронград се отпуснаха сред ниааЦин и общински скупщим^ЗаТази^ГпГ^0
В ПОО°4^^ ^ждуобщи-

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ
НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ
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та получи един милион стари
динара и основното училище
600.000 стари динара.
Първан Тодоров

ОЬЗСТ асичкн общини би
° т застънени с еднакъв
брой представители без оглед
на тяхната големина.
М. В.
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Да се надделеят
междуособиците
(Продължение от 1 стр')
разплата, обвинения и отбра
на по всяка цена показаха сс
риозността на създалото ое по
люжение.
Междусо-бна нетърпимост и
ривалство на .най-отговорните
в комуната съществува още от
изборите. Именно след всеки
избори, тези които са загуби
ли остават недоволни и по во
яка цена доказват, че са „жер
тва”. Нещастието е в това, че
„доказването" продължава вео
до следващите избори. А до
тогава „тихото доюване" изобилстувава с обвинявания, ома
ловажаванкй и пр.
Опирайки се върху причини
те за възникналото положение
Душан Воркагшч каза: — Ко
рените на всички двубои за
власт в Босилеград лежат в
материалната изгода, която
донася тази или онази функ
ция. За съжаление такива фу
нкции в комуната има малко
и затова ривалството се пол
зва с непощадни методи.
Тази открита дискусия мно
зина не искаха да продължат,
защото се страхуваха, че от
истината ще бъдат засегнати
и те. Затова дълго време се
водеха периферни междусобни разпри, повечето от които
се отнасят до формални неща.
По мнението на Воислав Ста
нкович, за които се говори са
последвали салто заради това,
че някои не са осъществили
претенциите си в изборите. То

ва не е нищо друго
каза Ста
нкович, оовен един очебиещ
натиск. Това е недопустимо и
нещата не могат да се замъгл
яват, защото демокрацията
признава само ред и дисцищ
лина, а не и своеволие и анар
хияВзимайки дума в разисква-;
нията Стоян Станков между
другото каза,- че за създаде
ната лоша обстановка с гол*
ямо негодуване говори и на-)
селението. Ние трябва да се
застъпим и да разчистим с
онези, които създават или ку7
мушат за това положение. Ос7
новото е, че между най-отговорните в комуната не съще-)
ствува доверие и желание за
сътрудничество. Именно за то
ва се и стига до собственичее
ко отношение към решаването на въпросите, без да се зачитат решенията в съответни
те организации.
В същия смисъл говори и
Никола Димитров, съдия в
общинския съд. Как комуние
тите да се раздвижат от сегаш
ната пасишизация — беше не
говия пръв въпрос. След все
ки избори междуообните раз
при се повтарят
каза той.
Теша нещо изцяло ни ангажи
ра и ние напълно се откъсва
ме от разрешаването на проб
лемите.
Как например можем да излезнем пред селяните и да им
поясним защо не се изкупват
техните производення, когато

по тоя въггрос нито веднъж не
■сме разисквали.
Това нещо потвърдиха и ня
кои други в своите изказва-)
ния. Между другото се каза
и това, че мнозина комунисти
са активни само по време на
изборите, когато агитират за
себе си или своите симпатизи
анти. Ако в комитета и друтите общински форуми имахмц
повечето работници и земедел
цц нещата щяха да се решават много по-спешно, се подчерта в разискванията,
Обаче всички така не рази
екваха. Така например Никола Велино®, учител от Долна
Лисинл, се опитваше цялата
вина да стовари върху секре-,
таря на ОК на СЖС. Така той
и оправдавайте своята оставка
.в председателството на общиц
ската конференция на СК.
В своето изказване Иван Раденков каза, че за възникна
лото положение са виновни
мнозина. Според него отделни
отговорни лица си дават пра
во да омаловажават други*
при това се ползват „адути"
и от преди десет и повече го
дини. Но във всичко това ясно проличават личните инте-)
реси, които сега стават бреме
за всички трезви хора.
Накрая бе формирана коми
сия, която ще избработи за
ключения от това заседание.Очаква се, че това заседа-)
ние ще даде възможност не
щата да се изменят, защото
при мнозина носители на това
положение се забелязваше же
латгие да се премахнат досе
гашните разпри.
Дали в това е се успее е
въпрос който, организациите
на СКС трябва да решат изхо
ждайки от становищата на 9
конгрес и Председателството
на ОКЮ.

След конгреса на Съюза на бойците

ТРАДИЦИИТЕ НА НОБ-ДЪЛГ НА ВСИЧКИ
На Шестия конгрес на Съю
за на бойците, състоял се не
отдавна в Охрид, се разгово
ря по всички крупни пробле
ми на организацията и на ця
лото общество. Най-много о7
баче бе наблегнато върху опа
зването и поддържането на
революционните традиции на
НОБ.

дин край е дал повече бойци,
а друг по-малко ...

На конгреса се изтъкна и
недостатъчното уважаване на
моралните стойности и на же
ртвите от НОБ, и то в кому
ните. Разбира се тук не става
дума за тенденциозност или
зли намерения, а за неотгово
рност и нестарание. У нас на
Всъщност това бе една от пример има 25 музея на рево
главните теми на конгреса... люцията, 19 музея—паметни
ци на НОБ и около 100 отде
ла на НОБ в рамките на дру
*
ги музеи. Тази бройка е вну
шителна, но не и това, което
Подчертавайки важността
се крие зад него.
на революционните традиции,
специално възпитаването на
Всички тези музеи са зле
младежта върху етичните сто
йности на НОБ Родолюб Чолакович предупреди: „ Онова,
което е най-важно и най-ценно в човешкия живот
вре
мето, тече“. Колко повече вре
ме минава все повече има явления на фалшифициране ис
тинята за НОБ, неверно пред
В Югославия днес има над
ставяне на нейния характер и 200 организации и дружества,
на моралните й стойности.
в които гражданите добровол
но членуват. Те представляват
Чолакович при това спомс- почти целокупния обществен
на за някои филми, според живот. Съвсем с известно,
които може да се заключи, че влиянието на тези органи
че отрицателното и отрицате зации за формиране на полилните постъпки са били доми тиката иа нашето общество
ниращото в Народоосвободитс от ден на ден всс повече ще
ли ата война. А това фалшифи се засилва ако те надминават
циране иа хуманното и исто- своите тесни, оргализациони
ркческото съдържание на на7 рамки.
шата революция взема връх
Каква обаче р сегашната
и в други творби на изкуство- роля на тези организации и
то.
дружества и дали са интегри
рани в нашия общсствсно-поИстина е, че трудно се ка литичеоки живот — е въпрос
за по-интензи
по който сс разисквало ла съ
обработване вещанието
от 28 и 29 октомиа исторически материал за при в Нови Сад. Организатор
НОБ, а лесно изглежда се на- на съвещанието е Съюзната
мират пари за такива „подви конференция на ССРНЮ, по
зи“ с които се доказва, къде
Комисията за организа
с започнало въстанието но-ра право
ционно-иоливическо развитие
но, къде по-късно, или как с-

финансово с години, но това
никому не бие в очи. Тези ну
жди винаги са на последно
място, когато се разделят срс
дствата на бюджетите.
Също на конгреса бе каза
но, че покрай добре уредени
те партизански гробове и ко
стници има и обратни примери.
Във всичко това недостигът;
на средства е основната труд
ност. Все пак нещо е могло
да се направи и без пари, със
съответна акция, където са
нужни са-мо ръце. Тук обаче,
могат да направят нещо поне
че Съюзът на бойците, ССРН
и младежта.

ш. в.

След реорганизацията на данъчната
служба

По-успешно събиране
на данъка
Въз основа на републикан
ско разпореждане преди няко
яко месеца бе реорганизирана и общинската данъчна слу
жба в Босилеград. Сега тя е
значително по-еамостоятелна
в своята дейност, а е това има
и по-добри условия успешно
да изпълнява задачите си.
Дали има успех в това беше
въпрос, с който се отнесохме
до Мария Якимова, завеждащ общинската данъчна слу
жба.

та по тоя въпрос е ангажиран
инспектора на данъчната служба.
В тая година ще се премахнат всички данъчни дългове,
които са застаряли и за които няма възможност да се на
платят. По такъв начин вече
идващата година бюджета на
общината ще бъде „очистен
от фиктивни приходи, пренасяни от година в година,

— Реорганизацията на на
шата служба ое показа като
необходима. Изминатият пе
риод е незначителен, за да се
говори за някои по-голями ре
зултати. Все пак тези се чув
ствуват. Сега данъка се съби
ра по-цялостно и по-успешно.
Разбира се, там, където има
за това условия. В сравнение
със същия период миналата
година, данъкът е събран с
9 на сто в повече.
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Хуманна постъпка

ПОМОЩ ЗА
НЯКОГАШНИЯ
ПРИСЛУЖНИК

Преди година и половина
СЛАБОТО МАТЕРИАЛНО СЪ- прислужникът на подведомст)"
СТОЯНИЕ — ГЛАВНА ПРИ- сеното училище в Нашушковица — Звонско, бе обявен от
ЧИНА ЗА НЕРЕДОВНОТО
специална комисия за постоя
СЪБИРАНЕ НА ДАНЪКА
нно нетрудоспособен. Заводът
за регулиране на инвалидни
Якимова е на мнение, че пенсии обаче не му призна ни
се нередовното събиране на то пенсия, нито здравна защи
данъка дължи на други обсто та, защото според закона ня
ятелства. Именно земеделски ма право, понеже е имал сък
те производители в комуната рате<но работно време. Това по
сега се намират в трудно ма круси и без това болния при
териално положение. Това е служник и той бързо се наме
най-изразито в селата на тлъ рИ в болница. Обаче особено
минокия район. Данъкоплат се развълнуваха просветните
ците не са винаги виновни, за рдбопгици от Звонско и те
щото наистина няма от къде твърд0 решиха да помогнат на
да заплатят, защото добитъка някогашния си прислужник!
който изкупва местната коо- Така от вариабилната част на
перация, тя им го заплаща личните доходи отделиха хил
със закъснение от по някол- яда нови динара помощ. Реше
ко месеци. Други пак изт-оч- кието беше прието на синдиници за средства те много пя кално събрание и помощта
мат.
връчена от група просветни
работници, която го посети в
Подобно е и в селата на болницата.
другите два района.
каза Якимова,
— Обаче
С оглед не това, че има ощ!
най-трудно е с една катего- такива прислужници в учили*
рия занаятчии — строителни щЛта на Звонско, Съветът на
работници, които заобикалят трудовата общност в основно
закона, натрупват на лек на- то училище единодушно прие
чин пари, тъй като ползват решение всички прислужници
чужда работна ръка и отбяг- да бъдат с постоянно работно
ват да заплащат данъка си. време, като при това се уве
Тях има много и трябва по7 личи и заплатите им с почти
дълго време за да се успее
на сто. Разбира се, от масапоич.ки да сс овидентират. Се- та иа личните доходи за всич
ки прооветни работници! Така
че за учителите увеличението
на личните доходи в тази годш!а възлиза но около 7 процента.

По-тясно сътрудничество между ССРН и
останалите обществени организации
I

на Социалистическия съюз.
Всъщност това съвещание
пс с нищо друго, по принос
към разиокването, което започна с тезиситс иа Изпълни
тели и я отбор на Съюзната ко
нференция на ССРНЮ за ак
тивността и по-нататъшното
развитие па Социалистическия
съюз.
Един от твърде важните въ
проси, които сс поставят в то
зи документ сс отнасят за мя
стото и ролята па общсствснитс оргапизации като форма
на самоорглиизирана деятел
ност на гражданите. Ма съве
щанието сс разисквало за най
-лктуалнитс въпроси за осъ1ЦССТВЯНС ролята па общсстве
нитс организации, за тяхното
взаимно сътрудничество и опъ
рзвапс с обществсно-политича
ските акции на Социалистичс
екип съюз. Но съвещанието

В, в.

нс с засегнало проблемите на
някои организации, но същестаените проблеми, които са
съществени за болшинство на
организациите. Счита сс, че
след тези новосадски разговори трябва да последват по-ши
роки, всестранни разисквания|
в рамките на някои области,
т.с. според дейността на орга
низациите и дружества на гра
ждапитс.
Съвещанието показа и раз
витието на Социалистическия
съюз и осъществимо на ролята му поставени още на Ше
стия конгрес на тази органпзацип. Имснно, трябва да ое
съгледа какво с за последни
те три годиш и, колкото е из
минало от Шестия конгрес,
постигнато за демократизаци
ята иа тази наша многомилиоч 1 ока орган гизаци я.
(Ташог)

С тоя хуманен жест, просве
■гагите работници проявиха из
ключителна съзнателност, че
пеокиму трябва еднакво, бе.")
оглед какво работи и на коо
работно място се намира,
действително пример на дъ
лбока човечност и високо съз
нание, заслужава всяка похва
ла.
К. Гюров
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ФОТОХРОНИКА

ПРИЯТНА НОВИНА ОТ ЗВОНСКО

ЩЕ СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРА
ВУЧИ ДЕЛ
НШСОЛ1ТЧ, узнахме,,
Неотдавна във Бучи дел — Добришое
предстои електрификацияедно от най-отдалечените се че
на Бучи дел. Вещо повече
ла в Бабушнмшко: над 35 км, та
—
електрически ток ще бъде
далечина и 1.300 метра надморска височина, от разговор ои 'са.о1гзо о оино ок нхРЛзаоД

акцията гю електрификация
Както бяхме -осведомени
ще вземат участие органи зацията иа Социалистическия съ
юз в селото, общинската окуи
щилта в Бабушница, самата со
кция. За' електрификацията
на това отдалечено село са за
интюреоовани всички — от сс
кретаря иа ОК на СКС — Вслиммр Джорджстич и лредсс
дателя на ОС — Света Николии. до дистрибуцията в Ниш,
понеже селото с известно ка
то поч а лб ар сноо -руд а рско и чс
хората на това затънтено се
ло заслужават ло-добър жи■вот.

За изгледа иа Димитоваград трябва да водят сметка
всички. Нима ТОЗИ тухли на тротоара, ако вече тук тряова
5$ да бъде строеж, не могат да бъдат оградени?
у

Засега е готова проекто-омс
тната документация, наскоро
ще се строи трафопостта, а
навярно ще се ускори и дове
ждането на електрическия ток.
Работата няма да спори сигур
но, защого силите са сдруже
ни. и желанието на- всички е !
да се прогони вековната тъма
Почивка па Руй планина
и от това село в Звонския §
с директора на секцията на и в граничната застава, нами Край.
предприятието за електричес раща са на югославско-бъл
К. Гюров
ка дистрибуция от Ниш — др. гарската граница.
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Много пари по възглавниците
Специалистите в Съюзния
секретариат за финанси досега са констатирали много факти, които допринасят да се
видят причините за неликвид
костта. Една от тях се отнася
и до събирането на ов-сбодни
парични средства от населели
сто.
Събирането на тези сред
ства е незадоЕОляващо — каз
ват в Секретариата. Това найдобре се вижда ако се сравни
масата спестовни влогове с до
ходите на населението. На 30
юни т.г. влоговете възлизаха
на 11.202 милиона динара.
През същия месец доходите
на населението възлизаха на
7.186 милиона. Значи, масата
на влоговете е била по-голяма с около 50 на сто от месеч
ните доходи. Масата на спе
стовните влогове, значи не до
стига ни . двойната сума от ме
сечните дохюди на население
то. А в други страни масата
ка спестовните влогове е ня
колко пъти по-голяма от едком есенните до ход и.
Както констатират специа
листите, съществуват много
причини оободните парични
средства на на селен-гето да не
се събират в оня обем, които
би могъл да се счита за деволяшащ. Изглежда, основната
причина е, че въпросът за организирането на спестовната
служба не е решен по единен

начин. Оовен това, свободните
парични средства на населени
сто у нас се събират само
чрез спестовни влого-ве. Спестяването у нас е възможно
само чрез банките и спестов
ните каси, макар че „репер
тоарът“ би могъл да бъде поразнообразен.

Очевидно е, че трябва да се
обогатят инструментите за
пласмента на свободните па
рични средства. Една от въз
можностите е и тази по’лично
искане на получателя неговиСпоред груба проценка, от те пари да се внесат на спеобщия паричен оборот, който стсшна книжка. Така напри
на 30 юни т.г. възлизаше на мер паричните доходи на от
10.572 милиона динара се счц делни лица би могли непосре
та, че за оборот между насе дствено да се внасят като спелението са били необходими стовни влогове.
около 4. милиона динара. От
(Танюг)
това произлиза, че на тази да-
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В Димитровград дневно идват и отиват над десетина
?!§ автобуси.
Но все още градът няма автобусна спирка. Дано
!$ наскоро бъде построена, защето действително изгледът е
^ лош.
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митровград е обещала 8 милиона стари динара, които ма
кар че са недостатъчни, ще
бъдат от голяма полза за акцията.
П. Тодоров
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От районното съвещание в Поганово

Пътя ще се строи със
самооблагане
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В началото на октомври тази година в Поганопво се проведе районно съвещание във
връзка е поправката на пътц
Желюша — Поганово. В рабо.
тата на съвещанието взеха у-'
части-е и представители на оелата Драговита, Бански дол и
П латиница» а от страна на
Общинския комитет в Димит
ровград — Илия Петров.
Като вече е известно, пътя
Поганово — Желюша е в крз
йно лошо състояние и почти
неизползваем. Само представи
С голяма тъга осведомява теля на с. Драговита не се съ
ме, че нашият мил баща, съп гласи да ое строи пътя. Той
изказа мнението на своите съ
руг, дядо и тъст
селяни, че първо искат да се
построи пътя от Поганово др
СТРАТКО ПЕТРОВ МАНОВ
Драговита.
след дълго
боледуване
почи„,
На съвещанието се реши да
па на 24 октомври 1969 годи- ,се въведе местно самооблагана на 73 годишна възраст.'
не в размер 5% от кадастърПогребението стана на 26 -ския доход на семейство, а 1
октомври в Димитровград. , одсто — за служещите. В па_
„Ри — един човекоден ще стру
Опечалено семейство: ва 15 а за животинска тяга
син Тодор, дъщери Ва- ■ зо динара,
ска и Лиляна, съпруга
София, снаха Спаска,
Подчерта се, също така, че
зетове и внуци
и Общинската скупщина в Ди.

СКРЪБНА ВЕСТ

та свободните парични сред
ства са възлизали на над 6 000
милиона динара.
>
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Звонеките ловджии са готови. От центъра на селото
Ь ще хванат Ветрен и Влашка плашена. Отново по долове и
поляни ще замирише на барз7т. Успешен сезс-н, ловджии1
Снимка: Павел Томов
Текст: Ст. Н.

ЧЕТИВО ЗА ДОМАКИНИТЕ
ПЪРЖЕНИ РОЗИЧКИ
От 1/2 кг брашно, 4 яйца, малко
вода или мляко, 1/2 лъжичка сол,
на върха на лъжичката сода би
карбонат, 1 супена лъжица
ром
или коняк, а може и люта ракия,
замесваме тесто. Месим, докато на
повърхността на тестото се обра
зуват мехурчета. Оставяме тестото,
увито в .кърпа, да отлежи 110—15
минути. След това го разделяме
На три части, които допълнително
омесвам и ги оставяме още някол
ко минути да _ престоят. От тесто
то разточваме не много тънка кора и изрязваме кръгчета, които ра
зрязваме на 5—7 места по края.
Преди да засъхнат кръгчетата нареждаме ги по три едно върху дру
гото, а в средата ги притискаме с
пръст.
Пържим ги като мекици,

докато получат златист цвят. По
ръсваме ги с пудра захар. В сре
дата на всяка розичка слагаме по
една черешка или вишна от слад
ко.
ПЕРУШКИ
Замесваме тесто от една
чаша
кисело мляко, 1 непълна чаша олио, 1/4 лъжичка сода бикарбонат
и брашно, колкото поеме. Оставя
ме тестото да отлежи 5—10 мину
ти. След това го оформяваме вър
ху дъска като салам.. От него рс*ем напречно равномерни парченца, конто разточваме на кръг. На
всяко кръгче слагаме
пълнеж
«
прегъваме по средата така, че да
се получи полумесец,
Краищата
притискаме с пръсти или с вилнца. Нареждаме перушките в нама-

зана тава. намазваме ги с жълтък и ги поръсваме с ким. Печем
ги до леко зачервяване. Плънката
може да бъде: извара, размесена с
ким, настъргано сирене с яйца, за
душен в мазнина дребно нарязан
праз, задушено прясно или кисело
зеле и пр.
КИФЛИЧКИ СЪС СИРОП
Замесваме тесто от 1/4 мас,
1
чаша захар, 1 чаша кисело мля
ко, в което сме разбили 1 лъжичка сода за хляб и брашно,
колкото поеме. Разточваме тъцка кора като за юфка и режем на правоъгълни парчета. От тях завива
ме кифлички, които пълним с мармалад. Печени ги потопваме в си
Роп, а после овалваме в пудра захар.
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Записано в Любата

Криминална хроника

ЕСЕННИ ГРИЖИ И МЕЧТИ
Хората са както и времето:
с променливи грижи и радо
сти.
Но ето, че тази есен грижите надвиват. Те . са бройни
и остри. Пристигат от всички
страни. А времето бързо си
отминава. Като за инат на хо
рата. А те трябва да се приго
твят за. през зимата — дълга
и студена. Тя затихва тук жи
вота равно пет месеца'. Доча
ка ли, се неподготвено, трудно
е.
Но тоя път и тези, които
са най-грижливи и работливи
не са можали наведнъж да по
стигнат всичко.
Времето ги е изпреварило.
Реколтата в тази година е
била особено слаба, Някои
събеседници ни казаха, че нс
са успяли да нажънат ЖИТО
кито „за воденица“. Но това
не е най-главното. И други го
■ дини любатчани не са полага
ли големи надежди в собстве
кото производство на жито.
Купуват си готово брашно. Но
ето, че добитъка е останал
без храна. А, когато той реве,
няма мир и за стопаните ям.
Някои се досетили и вече
ползват не благодарната годи
на. Килограм сено продават
за 150 динара. Много по-скъ
по от пшеницата. Но нали
трябва и нали е зимата дъл
га, а рикът на говедата и бле
енето на овцете в дългите зимски нощи не се търпи, хора
та купуват...
Не всички. Повечето онези,
които са на пестлив начин „за
слонили“ някоя пара.
Оплакват се любатчани от
слабата реколта, от есенната
суша, но и от слабата сезонна
строителна работа. А имешщ
тя им е осигурявала- хубав и
добър поминък. Обаче тоя
път мнозина са се завърнали,
след като не са успяли да на
мерят
работа,
обикаляйки
много места по вътрешността.

Времето те гнети, работата
те гнети и какво ли още не.
А то всекидневието е съткано
от много грижи и други „дре
болии“. Сили за всичко недостигат. А трябва много неща;
за да се живее по-добре. Мно
зина в това успяват. Разбира
се, с голям труд. Така живо
тът се мени. Подобрява. Ниш
ките пак си текат. Но много
грижи пак остават ...
В Долна Любата малко сс
строи. Някогашният хубав це
нтър сега прилича на запус
нат. В Горна Любата е по-и-

й

да го заплатят, но все пак им
е неизвестно как в това да ус
пеят. Нали трябва някой да
ги организира, за да не бъде
после електрификащират се
на „див“ начин.
Но това са сега още мечти
на хората. Важно е да мине
зимата, а дскато тя дойде да
се намалят грижите ... В кра
йпътните къщи лъхша мирис
на пряспа ракия. От казани
те се издига тънък и блед
дим. Само на моменти вятъ
ра го подухва и той се разпо
късва. В овошните градини ко
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Тези дни митничарите на
граничния прелез Градини за
бележиха още един успех: ве
дкага след минаването на гра
лицата от НР България бе за
ловен ливанецът Йеан Артине Демемердуман с 15,6 кг, ха
шиш в прах. Всичко това той
хубаво скрил в няколко бун
кера в „мерцедеса“, който лъ
тувал. Замаскира ан ето било
доста умело и причинило до
ста трудности на митничарина, но „ловът“ се изплатил.
Както узнаваме, това е пръд
случай да се контрабандира
хашиш в леки кола тип „мер
цедес“, защото апоред призна
ния на самите контрабандис
ти, тоя тип леки кола съвсем

не са удобни за укриване на
контрабандни стоки.- Същевре
менно узнаваме, че това е пе
ти път за последните седем
месеци как на Градини ое хва
щат контрабандисти с нарко
тични средства. Освен контра
бандисти на хашиш, митнича
рите преди известно време за
пленили и 15.000 куршуми. за
револвер, калибър 7,65 ММ.;
които били пренасяни от Мю
нхен за Истанбул.
Заловеният е хашиш Декемердуман е глобен с 15 хиля
ди нови динара, наркотичните
средства прекарвал от Ливан
за Белгия, където е постоя
нно настанен.
Ц. Б.
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планина

На 22 октомври, тази година, около 16 часа в местности
те на „Църни връх“ в Стара
а
планина -избухнал пожар, ко»•
йтО унищожил около 10 ха' 5у
1Ц=
кови гори. Пожарът бил забе
■ИШ?
лязан едва на 23 октомври около 10 часа. Първи започнали да гасят селяните от СеноДолна Любата
нос и работниците на горсконак. Поникват -нови сгради. И шовете се пълнят с ябълки. то стопанство.
Според ■ първите преценки
в тях нови магазини.
За какво ще са ни, когато ги
За какво ли ще са — запит никой не търси. Само за ра- унищожени са 3 ха тори на
ват се любатчани. Има ги ве кия — оплакват се планинци частни ообственици от Сеноче 13. Добре е, че се намно- те, обхванати от бройните си
жиха до баксузно число — за грижи.
белязва един. Може би сега
ще започнат да се закриват.
=3=
Пред входа на една новопо
строената къща стои електри
... Надолу се протяга праКалугерът на Смиловския
ческа крушка. Стопанинът из шливия път към Босилеград.
Михайло Милуглежда провокира, но се вед Горе е мината „Благодат“, в манастир
но и надява. Може би и има която ехтят машини, а вечер нович, на 17 октомври т.г. пре
право. Само на три километ свети електрика. Тя е желани спал в с. Гуленовци при Олим
ра от тук минава ток. Любат ето и надеждата на любатча пияда Еленков, като през нощта задигнал 100 динара,
чани искат да го доведът у ни ...
3.
В.
След кражбата, на сутринта
домовете си. Искат скъпо и

мй

[1

Борис Ззрев, 73-годишен старец от Долна Лисииа,
е един от последните живи гъдулари в Босилеградско.
Тоя приятен народен музикален инструмент днес
е на изчезване.
Няма старите майстори — гъдулари.
Дядо Борис, чиято съдба е сурова и пълна с бро
йни събития ощ-с от дванадесета година не се отделя
от гъдулката. И само така, с акордите от струните
той е побеждавал десетилетия наред тегобите на едии
измъчен селянин, живеещ в едно от пасивните босилеградежи села.
Ще ое завърне вечер от нивата, а то гъдулката
го чака окачена на стената над кревата му. Ще засвири той, а после и ще запее: за селска мома, която
жъне от заран до .вечер, за Яна, която през гора минава...
Някога като младеж с омайвал девойките със
своя млад и приятен глас и с медните звуци на гъдуяката си. Но неговия глас нищо не с загубил от овоята лриятлост и сега. Напротив старческото потреперва
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Срещи и
разговори

I

Заловен контрабандист с
15 килограма хашиш
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не на гла;са му и бавното минаване на пърстите му по
стругите на гъдулката става по-очароваващо. Сега в
песента му чувствувате присъствието на една меланхоличност, а може би и жал за отдавна изминалата
младост...
Но намерите ли сс в къщата на тоя приятен и
сърдечен старец ще бъдете изненадани и от много
други неща. Той радушно щс ви заведе в зимнина си
и щс ви покаже най-различни сортове, ябълки. Казва
ни, че когато годината с по-благоприятна — набере и
по 15 тона ябълки. В случая, ако имаше пазар той
щс се препитава само от тях. Но понеже не е така, те
пропадат или пък дядо Борис си прави от тях ракия.
Неговите сортови ябълки са извостаи и въп от
ослото му. Той с един от най-сгаркте и опитни калсмари в комуната.
Няма пито сдио по-близко село или къща в род
ното му село, където да нс с прссаждпл, предимно от
овоитс сортове ябълки. А такива в своята овощна гра
дина има над петнадесет.
До преди година — две, дядо Борис с бил и от
личен ловджия.
Дълга с и неговата ловджийска кариера.
Дълга и богата.
Безброй орещи с вълци, лисици и други зверове.
Овсдепия за, всичко, което е убил не води, но тоя брой
им не е малък. *
С въздишка и тъга си спомня за всичко. Сега ве
че има други грижи. Макар, че е имал трима синове
— при него няма никой. Само едно невръстно внуче
и снаха. Принуден е да изкарва прехраната и. за тях.
Старческите жилави ръце все още управляват ралицата и превъртат изпоснялата и поплодородна земя.
А вечер дядо Борис намира отдих в меланхолич
ните звукове на гъдулката си. В скутите му седи внука
и слуша тъжната песента на дядо да.
Таиса той збравя мъките си и старческото
бреме. За момент гъдулката му възвърща някогашна
та минала младост...

в. В.

кос и работниците на горското стопанство,
Според първите преценки
унищожени са 3 ха гори на
частни ообствеяци от Сенокос,
4 ха на земеделската коопера
ция и 3 ха на селяните от Горни и Долни Криводол. Материалните щети още не са из
числени, а причината не е поз
ната.
Следствието продължава.
Ст. Н.

заминал с автобус за Пирот.
За кражбата били осведомени Димитровградският и пи
ротският СУП, след което пиротокия СУП хванал калугера
и намерил в него парите, кои
то съвсем отговаряли на описаниетс което било дадено.
Калу1 ерът Михайло Милунович е познат като избухлив,
без държание към вярващи7
те, дори с прояви на хулиган
нщина.
Следствието е в течение.
Ст. Н.

Бански дол

Появили се
диви свине
В околността на Бански дол
тази есен се появшса диви
-свине.
Пръв забелязал появата на ■
■свинете пенсионера Коста Спа
сов когато заминал в месността „Бански връх
Грамада“ да обере царевицата си.
Той останал изненадан когатц
видял, че нивата била напъл
но унищожена от диви свине.
(Местната общност формира
комисия и констатира щетите
причинени на нивата на пен
сионера Спаоов, но още не се
знае как ще ги заплати.
П. Тодоров
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Босилеград

В,5 милиона ст. динара
за културно-просветна
та общност
Тези дни от Републиканския
С огжзд на това, чс се кафомд за култура Общинската сае за по-значителни средстаа
културзючпроав етяа общност в на културно.просветната обкогшюгоаш получи 6,5 милио щност се дават повечето въз
па динара Тези средства са можности. Тя ще попълни цепредашзначени за набавка на нтралната библиотека и райо
целИ'

В градското читалище

По повод „Месеца на книгатасс

вия най-оетне да почне да се
ползва една тясномилиметровата киноапаратура, която го
дини наред си стои неизпол
звана при горанската органи
зация. Тя леко се транспорту.ва и като такава успешно мо
же да се ползва за прожекти
ране на филми и в онези села
в комуната, къде то сега има
електрически ток. За по-късНО ще се настои да се приба
ви агрегат, което ще позволи
тази апаратура да се ползва
във всяко село.
В културно-просветната об
три библиотечни районни пун щност също имат в план в октове, а те винаги да си оста нези районни читалища, къде
ват неоткрити.
то има възможност за прие
Ясно — без средства няма мане на телевизионна програ
да може. Но дали действител ма да ое прибавят транзистор
но не могат да се намерят та ни телевизори.
в. в.
кипва средства. Сигурно е, че
могат. Стига ако около това
се ангажират ония, които ре
шават за тяхното разпределе
ние — отборници, членове на
самоуправителни тела в стопа
ноките организации, граждаПленумът на дружество на
ни. Но досега, за съжаление,
те съвсем малко или изобщо македонските писатели ое за
не са разисквали върху проб стъпи за по-голямо ангажира
лема на библиотечното дело! не на македонските писатели
Дори сме уверени, че много в работата на дружеството, как
от отборниците, когато гласу то и за по-нататъшна афирма
ват общински бюджет и дигат ция в страната и чужбина на
ръка да не се дадат сто хиля твърде богатото литературно
ди стари динара за една така творчество в тази република.
ва акция, каквато е „Месецът
Македонските писатели дей
на книгата“, едва ли знаят от но ще се застъпват за после
какво значение е тя и каква дователно прилагане и упот
цел има. Може би именно се- реба на македонския литера
по-отблизо да турен език в публичното об
га.
трябва
се запознаят с нея и нейните щуване, ще анализират учеб7
цели. Още повече, че може би ните програми по литература
половината състав на скушци в училищата от първа и вто
ната са отборници от село. И ра степен, а ще обсъдят и по
сигурно желаят да имат кът ложението на издателската де
че, където ще могат да про йност в република. Предложе
четат дневния, седмичен или но е дружеството да основе
друг вид печат, та дори и ня собствено издателство и вест
коя и друга книжка.
ник на македонските писатеСт. Н.
ли.

Докога ще се отлага откриването
районни библиотеки?
Тазгодишната културна ак
ция „Меоец на книгата“, коя
то ще трае до 15 ноември,
главно има за цел да добли
жи книгата до селския чита
тел. Това решение не е взето
случайно. Захцото немалък
брой комуни в републиката
нямат никакви селски библио
теки, -където да се раздават
книги за прочит. Такова е и
положението с Димитровград
ско.
Димитровградско има 42 се
лища, а само една библиоте
ка, и то в града, която съще
временно е и читалище. При
основните училища в райони
те има някоя и друта книж
ка, но и те са малко да задо
волят нуждите на учениците,
а да не говорим за оелския чи
тател, който изобщо не ги по
лзва.
Ако към това пробавим, че
с изключения на близките около града села, останалите
не са електрифицирани — съ
ответно не могат да се пол
зват останалите медии за тра
нсформация на културните
стойности, каквито са радио
то, телевизията и пр., пробле
мът за книгоразпространение
то на село е още по-очебиещ.
Трябва да признаем — опи
ти да се открият районни би-

блиотеки е имало. Години наред в плановете на библиотекултурно-забавни я
ката при
център, като задача номер едно е внасяно откриването на
районни библиотеки.
-И тази година същото се
повтаря. Цитираме: „ ... За
да доопее някак си библиоте
ката и до читателя на селонужно е да се открият клоно
ве—филиали, които според на
чина на работа биха били по
добни на библиотеката при
културно-забавния център в
Димитровград. В тази насока
през 1969 година трябва да се
открият клонове най-малко в
ТРИ (под. наше) села, за да
може през идните години дд
се обхванат и останалите поголеми села в районите на ко
муната. Клоновете —- филиа
ли биха се открили най-нап
ред в ония села, където обек
тивните условия най-благопри
ятствуват — има помещения
и пр.“ Това е планът. А в дей
ствителност положението е не
променнено.
До края на годината оста
ват още два месеца, през ко
ито едва ли ще се открият ра
йонни пунктове.
Мненията защо е така са
поделени. Библиотечните ра
ботници изтъкват, че да се от

Едгар Спринт (Естонска ССР)

Чуден човек
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Ще повярвате ли или няма да повярвате, не
знаем, но председателят на нашия колхоз Аааду
Аус е чуден човек. Сериозен няма никога да го
видиш. Току само се усмивка. На тебе може да
ти се плаче, а неговото лице винаги си сияе ка
то луна. Но ето, че неотдавна все пак заплака.
Да, да, направа ей такива едри сълзи му те
коха. Та ето за този случай искам да ви .раз
кажа.
Тази история започна още преди петнаде
сет години, когато ни изпратиха Аааду Аус за
председател. Отстрана, когато го погледнеш, на
пълно солиден човек. Той внимателно изслуш
ваше всичките ни оплаквания във връзка с жи
тието-битието, тъй като колхозът ни тогава бе
ше още млад и имаше цял куп трудности. И ние
здравата се оплаквахме. Но ето че, когато тряб
ваше на тия оплаквания да се отговаря, той ни-

крие и поддържа работата ц
един такъв пункт нужни са около милион стари динара.
Пък, при разпределянето на
средствата, библиотеката не е
получила исканата сума, дори
и ония сто хиляди стари ди
нара, с които е трябвало да
се проведе акцията „Месец
на книгата“.
От друга страна — това се
оспорава. Уж липсвало иници
атива на библиотеката, не про
явява се умение да се изди
рят начини и да се осъщест
вят плануваните мероприятия.
Целта ни не е да издирва
ме кой има повече право, защото и едните и другите имат аргументи в подкрепа на
мненията си. В случая това и
не е толкова интересно. Поважно е да се намери правият
изход от това положение.
А тоя изход безспорно е
във взаимодействието на вси
чки
и обществено-политичеюки, и културни дейци. Или
би било пожелателно поли
тическите дейци повечко да
се позабавят с проблемите на
културата и обратно. Ако при
това акциите бъдат съгласува
ни няма да бъдем в положе
ние всяка година в плановете
да внасяме като задача номер
едно откриване поне на два-

що не обещаваше, нито дума не продумваше и
само добродушно се усмихваше.
Ние с ужас си мислехме: „Виж ти какъв зе
взек за генерал ни изпратиха!"
Но не изминаха и два месеца и нас ни изви
каха в канцеларията. Не знам, навярно някой
беше писал в района или действително жалбите
ни бяха подемствували, но колхозниците извед
нъж получиха увеличение на трудоденя. Разби
ра се, всички се зарадваха и започнаха да рабо
тят още по-добре, а от това в колхозната каса
се появяваха все повече и повече парици.
И така, когато парите в колхозната каса
станаха достатъчно, ние пак отдихоме при пред
седателя:
— Що за безобразие? Съседите си строят
животновъдни ферми, а ние даже и не помисля
ме... Пак ли ще се ругаем? ...
А председателят Ш1, пак както всякога —
нито думица. Друг би ни изругал за тия претен
ции, а той само се усмихна.
Просто не знам какво би станало, ако не
бяхме се заели сами за работа. Повдигнахме въ
проса в управата и след известно време започнахме да строим. Такива прекрасни механизирани ферми си направихме за една година, че
да ти е драго да ги гледаш. Доячките -- в бели
халати като докторици. Даже вестниците ~
писаха за нас, даваха ни за пример на другите.
После започнахме да искаме подобрение на

Македонските
писатели основават
свое издателство

фуражната база>, развъждане на породисти кра
ви, купуване на нова техника и така нататък.
А председателят деакто всякога, само добродуш
но се усмихва. „Усмихвай се, усмихвай се ти!
Ние ще ти покажем къде зимуват раците!" —
решихмше ние, запрятайки ръкави. Точно ПО
това време пристигна и държавна помощ във
вид на повишение на покупните цени и дотации
за мелиоративно строителство... И работата
тръгна. Плановете си не само запълнихме, но
и преизпълнихме и даже излязохме първенци.
Но все още ни беше срам — около, нас кал
до колене и нямахме никакви културни учреж
дения. И пак — при председателя.
Я кажи, драги другарю Аус, още дълго
ли ще продължи това безобразие? — възмуща
вахме се ние. — Нямаме си нито болница, нито
културен дом. А за външния вид на селото И
.. да
не говорим. Как ще догонваме тогава града?
А той? Пак си се усмихва, пъха ръце в джо
бовете и си подсвирква. Просто да се чудиш и
маеш!
и Този път му поставихме хубава баня — в
районния вестник, статията казваше: „Предсе
дателят др. Аус подсвирква на законните искания на колхозниците".
И какво мислите! Че той реагира на това?
Друг на неговото място здравата би ни наругал
за това, а той — нито думичка. Но все пак по
могна! Още на другия ден ние започнахме да
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Прегледът на физическата
култура-двугодтцна акция
Прегледът на физическата
култура в СР Сърбия, която
според по-раншна приета ори
ентацйонна програма, трябва
да се устрои в следващата го
дина, прераства в двугодишна
масова акция и ще трае и
през 1971 година.
Основната цел на акцията не
е включването само на учаща
та се, студентската, селската и
работническата младеж, но и
чрез включването и на трудо
вия човек и неговото участие
в прегледа, запознаване с по
лезното въздействие на спор-;
та върху организма и здраво^
словно състояние. Затуй, спо
ред груби преценки, се пред
вижда, че около пет милиона
жители на СР Сърбия ще уча
<п вуват в прегледа, а това, в
сравнение със сегашното по
ложение, е увеличение от петшест пъти.
Осъществяването на тази
золяма акция изисква студи,
озна разработка на основните
концепции, както и начина на
финансиране. Увеличеният обеч на състезания изисква в
отделни годишни времена дз
се устройват ония спортове,които според природните услц
вия, могат да се изпълняват.
С тази задача се захвана
найчвисшето ръководство на,
ССРН в Сърбия, което заедно
с ръководствата на Съюза на
младежта. Синдиката, СОФК-а
и ДТВ „Партизан" ще реали
зира тази акция. Републикан
ската скупщина и Изпълнитц
лният съвет, които вече дадо
ха подкрепа, още веднаж ще
разгледат проекта на Прегле
да и ще окажат материална
помощ.
Обаче, според основната кон
цетгция на Прегледа, главния^
носител на инциативата ще бъ
дс ССРН в общините, които
ще раздвижват дейностите на
териториите на своите общини по всички поооки, при пъл
но ангажиране организациите
пб физическа култура, особе
но на „Партизан" след туй
училищата, трудовите колещ
тизи, селските организации,
частите на ЮНА и др, докаю
главният реализатор на пропрамата трябва да бъде „Пар
тизан" с подпомогнат от общинските организации на Съ
юза за физическа култура.

Всички съревнования ще бъ
дат организирани така, че да
се осигури участието на пове
че общини. Войводата, Косо
во, Белград и други региони,
които това могат, сами за сво
ите райони ще организират
състезания й според свои ме
рила ще дадат представители
за централното републиканско
представление, което ще се
състои в Белград.
Инак в представлението „Да
бъдем готови" чрез атлетически дисциплини, което ще ре,
ализират „Партизан" и ЮНА>
трябва да се подитне физиче
ската готовност на граждани
те. Предвижда се в тая акция
да участвуват около 2 мили
она граждани от всички въз
расти.
Обаче нито върховният спо
рт не е изоставен. Фестивалът;
на водните спортове, интерна
ционалния атлетически мити
нг, стрелчеюките програми и
фестивалът на въздушните
спортове (аеромитинт, парашу
тизъм и т.н.) ще допълнят та
зи досега най-голяма спортна
замисъл, която гражданите на
Сърбия последователно ще 07
съществяват в настоящите две
години в чест на 25-подишни-;
ната на спорта в Югославия
и 30-годапшшната на въстание
то на югославските народи.
Акцията с това няма да при
ключи. Хиляди участници на
Прегледа ще продължат да
се занимават с физическата
култура и омаоовяването на
спорта, което е основната цел
на Прегледа на физическата
култура.
(Танюг)

,

„Преглед на печата"
На ПеДаГОГИЧеСКИ Т6МИ

НЕЩО ЗА АВТОРИТЕТА НА РОДИТЕЛЯ
Не можем да говорим за пра
вилно възпитание на децата.
ако не установим нормално от
ношение между тях и семей
ството. С други думи, няма ро
дителът авторитет ако децата
не уважават своите най-мили,
понеже под авторитет на родителя ое подразбира всъщно
ст развиване на любов и ува
жение към родителите.
1
Често се питаме: кой родител представлява авторитет за
детето см т.е. кого детето взи

Посещение на Пирот
и Димитровград
На 20 и 21 октомври т.г. учениците от основното учили
ще в Поганово оранизирахл
екскурзия. Първия ден посе
тиха и разгледаха промишлекитс предприятия в Пирот, а
след това посетиха комбината
за обработка на кожи
„Синиша Низоолич-Драгош“, как1
то и конфекция „Първи май“*

търсим подходящо място за културен дом, а
шофьорите отидоха със самосвалите да ноправят пътищатаВъзникнаха, разбира се, и други трудности.
Животът ни стана по-хубав, по-културен младе
жта престана да се стреми към града. к°лхозът
ни започна така бързо да расте че нямаше ве
че и къде да се живее. Къщите бяха стари, гр
хнаьшЛразлръшати по поля и гори. И пак отиваме при председателя:
— Драги другарю Аус, ако ти не започнеш
да работиш по-сериозно, ще изтървеш псрспекоставим това така. Ти каквоВ шГ виждаш^ли как работят хората? Какви ху
бави пари печелят? Как колхозът пи напредва?
А няма къде да живеем. Нима пе виждаш, чс
Л
Д Д нужни и нови квартири, и детна хората са им
ски градини, и магазипи, и заведения за битови
услуги?...
отиачало като че ли се изпла
н.и, но^бързГдойде на себе си. На Добродушно
то му лице пак се появи неизменната усглкша,
и пито дума за това, че обещава или нещо ДРУ
го от този вид.
— Ех че на председател налетяхме! — раз
сърдихме' се ние и тръгнахме по известия ни
вече път. И какво мислите? Работата пак тръгна!
Колхозът отдели суми и строителни матери<////////.
БРАТСТВО * 31 ОКТОМВРИ 1969

След това учениците от Поганово посетиха Димитровград
където посетиха „Фабрад“,
,.Циле“ и „Свобода“.
Председателят на Общипската скупщина в Димитров
град Димитър Славов прие учениците от Поганово.
П. Тодоров

ма за пример и кой има при
нето престиж? Преди всичко
— оня родител, който е после
дователен със становищата и
работата си, който първо об
мисля, па след туй работи и
не се колебае, оня, който пла
нува своята деност и е доволен от своите резултати. След
туй, огня родител, който е съ
гласувал думи и дела, който
умее да цени чуждата и своя
та работа, който познава и ра
зумно обича детето си, който
знае какво може то да напра
ви, а какво нс. Това са така
наречените условия за създа
ване на същински, авторитет.
Авторитета на родителя
може да бъде и натрапчив, или както му казват още
лъжовен. Това е оня авторитст, който се основава върху
строгост и нетактичност на ро
дителя. Тоя привидно добър
авторитет е лицемерен, понеже не отразява природното
разположение на детето. Следователно, тоя вид авторитет
често заблуждава родителя.

али, достави тухли, а ние нататък си знаем
у а сега строй.! И наистина, когато за това со
залови единодушно целият колхоз, то не е вече
така сложно. Макар че понякога трябваше да
строим до късна вечер. И сто, че миналата сссц
празнувахме преселването. Ако но вярвате, слате да1 ни видите. Откъм Кяравнр сега извива
към наше село широк асфалтиран път, а от двете му страни — необятни житни и картофени
полета. Старото Кодилово няма да познаете.
Прилича па град!
Неотдавна, точно пред юбилея на съветска
та власт, в живота на пашия колхоз сс случи па
метно събитие. Аааду Аус също навършваше 50
години. И този ден съвпадна с 15-годншпииата
на неговото прсдседатслствупзнс в нашия колхоз. Ние, разбира сс, очаквахме, че председате
лят сам ще подготви колхоза за юбилея. Но
уви! Чакахме, чакахме и после отдихоме при
пего:
_ Сега вече съвсем пи е ясно, чс от тебе
нищо нс става. Искаш, не искаш, вземаме юздите на управлението в свои ръце!
И какво мислите? Нашият юбиляр пъха ръце
до лакти в джебопете си, усмихва се добродуш
но и даже подсвирква.
Това вече беше капката, конто препълни ча
шата па нашето дългоди ши о търпение. Без да
кажем нито дума, ние отидохме в райсиа, раз-

който счита, че детето го обича и уважава, а то всъщност
„това прави", понеже трябва
да го прави,
За да уважават децата ро
дителите си, предлагаме:
Ошошението между май
ката и бащата, както измежДУ тях и останалите членове
на семейството да бъде корек
тно и да ое обосновава върху
уважаване течността на всеки.
— Родителите да водят сме
тка ,че онова, което говорят
и което правят да има връз
ка и последователност.
— Родителите не смеят да
бъдат лицемерни в контакти
те с останалите хора.
— Родителите да обичат сво
ите деца с разума, а не да
ги обичат изключително със
сърцето си.
— Не трябва да злоупотреб
яват наивността, доверчивостта и искреността на детето,
Накрая трябва да знаем, че
®Сички видове държание на ро
дителите детето внимателно
следи,
Слободап Василев,
педагог

казахме всичко на секретаря па партийния ко
митет, а след това; дадохме обширни материали
във вестниците и радиото. С еди а дума, завъртяха се всички маховици.
Сапго председателят си даваше вид, че ни
що особено не става.
И сто че дългоочакваният доя дейде. Съб
ра се целият колхоз, много преди започването
всички места в културния дом бяха заети и полавината народ оотаиа навън. Избрахме президиум, в сьстава на който влизаше и напшят пре
деедател другарят Аус. Нека седи сега очи сре
щу очи със своя народ! След това бе дадена ду
ма на партийния секретар. Той, между прочем,
оцени по достойнство нашите дела. Каза, че и
председателят пе е хвърлял думите си на вятъ
ра а внимателно е изслушвал всички, доброду1шю и грижливо е помагал па колхозшщте да
се осъществяват техните предложения. С една
дума, много говори секретарят. И в края па
своята реч той тържествено пръчи на Аааду Аус
виоока правителствена награда — орден Червено
знаме на труда.
Препълнената зала от все сърце заръкопля
ска. Всички ние се усмихвахме радостни.
А
той... си бършеше сълзите. Чостиа дума. Аааду
Аус пламеше в най-тьржествсиия празник.
Ето какъв чуден човек е този наш продседателI
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НАУКА И ПРИРОДА

Анатолий Вар
шавски, канди
дат по истори
чески науки

огън по огъня
Виждали ли сте огромните
сребристи или бели автомоби

ка. После влиза в банята. То
плата вода е толкова приятно

точно определени задачи и не
случайно първата работа на
всеки шофьор е още щом слс
зс от кабината, да погледне
към нея: опира ли добре додур
Този не погледна. Спря до
един от огромните циментови
резервоари в южвия край на
летището и се отправи към
задната част на автоцистерна
та където е помпата.
Небето сипе жар. Юли Погледнеш на няколко крачки
_ и всичко трепти в маранята.
Шсфьорчето взе брониранил е метал маркуч и го бутна в циментовия резервоар,
Ще си напълни цистерната и
ще замине да зарежда само
летите. Жега — не жега, тря
бва да тече службата.
Включи помпата. И тогава,
Че верижката се е преметкала и нс е опирала земята,
се разбра после, при следстаи
сто. Електрическият ток потек.ъл по металната обшивка на
маркуча и дал искра в резервоара. Това си го обяснихме
сетне. Сега ставаше нещо стра
тно.
Лумна пламък. Стрелна се
към побелялото от зноя небе и засвистя — като примус,
Трябва да стигаше двайсетина
метра височина. И стана още
понгорещо; от пламъка и ...
от мисълта, че наоколо има
още резервоари. Много. И все
оставен
пълни. Затворени
е мъничък отдушник, колко
то да излизат излишните па
ри, когато напече. Те няма да
горят. Ще гръмнат. И тогава
няма да има нищо друго на
тази поляна освен една голяма опушена дупка.
Всяка година на Земята ста
■ват пожари. Всяка година тс?
нанасят щети за милиарди и
вземат жертви колкото една
Балканска война. Гори в градове и села, в горски райони,
мини, петролни извори, рафи
нерии. Горят автомобили, са
молети, влакове, кораби, къхци, кина и театри.
Няма град в света, който да
не е преживял унищожителни
пожари дори след като камъ
кът и тухлата изместват дър
вото. Често ръка за ръка са
вървели няколко бедствия: гщ
жар, земетресение, наводне
ние, болести. Едно от найдрапатичните събития в исто
рията на Лондон е например
пожарът по време на чумната
епидемия от 1666 г.

но от горелката излиза безцветен газ. Госпожа Новак ля
га на кушетката в хола „за
малко**. Госпожа Новак задря
мва, за да не се събуди иикога: газът вече е изпълнил го
рнитс части на стаите в цяло
то жилище и е стигнал равни
щето на леглото. Зима, прозорците са затворени ...
Няколко часа по-късно попосяга
щежзкият
раздавач
към бутана на звънеца. Той
не знае и не може да знае, че
натиска спускъка на оръжие,
което ще донесе разрушение
и смърт. Никой не е чул поеледник сигнал на звънеца, закачен в антрето: електрическа
та искра предизвика взривяване на газа.
Два етажа от ограда простоизчезват. Останалите горят.
На бордното табло на огро
магия четиримоторен пътяиче
.ски самолет пламва тревожно
червена лампа: пожар в левия
краен двигател.
Командирът включва проти
вопожарната инсталация, вторият пилот затваря крана за
приток на гориво. Под ламарината на двигателя излиза
гъст черен дим, процеждат се
огнени, оранжевочервени езици. По горивната магистрала пламъкът се прехвърля и
•*. съседния двигател,
Страшен е пожарът на мал
кото островче от метал и пла
стмаса — самолета във възду
шния океан. Екипажът прави
всичко, което е по силите му.
Насочва се за принудителнс)
кацане към най-близкото удобно място. Но огънят е по
бърз. Обхванат от пламъците, тежкият четиримоторен
„Боинг“ се стоваря на улица
та в един заладнсгермански
град' Разрушава две къщи, по
гребва под горещите си остан
ки седемдесет и един пътници, двамата пилоти, три стюардеси и двадесет и осем минувачи. Печален баланс,

Но нека оставим историята
настрана. Достатъчни са слу
чаите в наши дни, когато не
брежността, нарушаването на
елементарни правила или нез
нанието водят до драматични
пожари.
Да вземем светилния газ.
По-евтин от електричеството,
развива висока температура.
Удобен. Но и опасен: приопива завинаги разсеяните. У нас
влиза все по-масово една от
разновидностите му — пропан-бутанът. Хубаво е, че нав
лиза. Но трябва и да се вни
мава, защото...
Госпожа Новак е недоспала. Налива млякото в тендже
росата, драсна клечка кибрит
и поставя съда върху синкавия пламък на газовата печ-

УСМИВНШ

и

нции, те под пРи^Р™то нд
водни струи са в състояние да
с гигантска цимсизапасъс
“пл^ъТ е5'”а«« жрасг' пшлкога 8000 литра

Пожарът е страшен и в мо
рето, въпреки че вода за гасене има в излишък. Защото
екипажът е самотен, а спасителните самолети често не ус
пяват да стигнат навреме.
Всяка четиридесет и пета
минута от всеки час на денонощието радистите на кораби
и на самолети, които летят
над океаните и край бреговете не предават, а само слушат,
Това е периодът на петминутно радиомълчание — за да се
чуят и най-слабите
сигнали
за помощ.

в минута,
Опасла стихия с и горският
Не го подценявайте;
пожар,
след разказите за бензин, газ
и експлозии. Сибирската тай:
га е от смолисти дървета. Пе
доугасспо оптище на ловци,
мълтгия и дори просто слънцето могат да запалят район
колкото цял окръг. И огненият вал тръгва, за да спре
_ едва
когато егише до река. Затова
над тайгата дежурят самоле-вШихок ен е 'ихалсхРча и их
та чакат парашутисти, които
са готови всеки момент да на
правят десант там, където тря
база да ос просече пътят на
огъня,
Преди хилядолетия някои
по-смел първобитен човек най
-напред ос сгрял край запале
ното от мълния дърво, а пое- .
ле пренесъл огъня и в пещерата си. Култ към огъня са
изповядвали и много древни,
народи. Аристотел го счита за
един от четирити основни енаред
лемента на живота
със земята, водата и въздуха.
Не бива никога да се забра
вя обаче, че той е и елемент
на стихийното унищожение.
Все едно дали става дума за
забравена гореща ютия или
небрежно отношение към лсс
нозапаличи вещества. Че огт,
нят е опасен, е доказано отда
вна, не е нужно от собствен
опит да се убеждаваме в това.
сп. „Космос"

ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ
ж Лъакавината върху черни
вълнени тъкани ще изчезне,
ако лъскавите места изтриете
с вълнена кърпичка натопена
в смес от кафе и малко разтворен нишадър. Тъканта трябва да ое глади от опакото,
докато е влажна,
♦ Зацапани кожени ръкави
ци могат леко да станат чисти, ако ги натриете е мляко.
в което стс сложили съвсем
малко сода бикарбона.

♦ Кухнята няма да мирише
на яденето, ако в кипяща воКорабът сигнализира: „До да сложите няколко капки ла
всички, до всички! Намирам вандулово масло,
се в бедствено положение. На
борда пожар. Моите коорди
♦ На просмукани кожени онати са..
бушки ще възвърнете лъскави
ката,, ако в боята за обувки
Гледали ли сте филма „Въз сложите няколко капки млянаграждение за страха“? Илц хо.
може би сте чели книгата? И
до днес пожарите на петрол
★ Ленените обувки ще ви
ните кладенци ое гасят често траят по-дълго, ако ги намазтака: с взривната вълна на щ вате с мляко или кромид лук.
лея експлозив, обикновено ни Разбира ое след намазването)
троглицерин. Но има и други трябва да ги изтриете е вълне)
начини: във Венецуела или на кърпичка, за да станат лъс
Гватемала, в Близкия Изток и каши.
Африка съществуват слециалт
ни пожарникарски групи. На-,
♦ Миризмата от прекипяло
ричат ги „хора-еаламандри“.
мляко в кухнята ще изчезне
Облечени с дебели азбестови веднага, ако на топла плоча
дрехи, огнеупорни ръкавици, от печката сложите малко
с шлемове и джобни радиоста оцет.

ДЖОКОНДА
Но Мона Лиза съвсем не е „украсена
Трябва да се прибави, че Ломацо
във вид на пролет“!
с бил познат на Франчсско Малци, наследник, как го
знаем, на ръкописите и рисунките на великия Леонар
до и негов най-близък ученик.
_
3. В съобщение на очевидец за донесения от Леоиардо във ФранцИя женски портрет е казано: „В ед
но от предградията (стара дума за предградието Амбозз и това става на 10 октомври 1517 г.
А. а.) кар
динллът заедно с нас грешните отиде' да посети гаоподин Лулардо Винчи, ерлорентинец ... Последният
една, изопоказа на негова свстлост три картини
бразяваща някоя флорентинска дама, нарисувана от
покойния Джулиано де Мединатура по молба на
чи . ..“
Джулиано Медичи бил по-младият син на господаря на Флареиция Лоренцо Великолепни. По време
на въстанието през 1494 година той бил изгонен, влро
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чам, както и всички Медичи, от града. Върнал се в
него не за дълго в 1512 година и следната година отишел в Рим. По-старият му брат бил избран за папа.
Именно в Рим в течение на цели две години (1513
1515) да Винчи имал повече или по-малко тесни връз
ки с Джулиано: получавал от него издръжка, изпълнявал негови поръчки.
Има и още няколко косвени свидетелства — таха
във всеки случаи поне смятат привържениците на
тази хипотеза. Например обстоятелство, че Базари по
дробно описва веждите на изобразената на портретз
дама, а пък тя почти няма вежди. Казват, че ка пор
трета на Джоконда е изобразена вече не съвсем мла
да дама, че тя има около четиридесет години, докато
Мона Лиза, когато Леонардо я е рисувал, е била зна
чително по-млада ...
Оригинал или фалшификация? Поджи разгледал
картината. На гърба й е запазен номера на каталога
и печата на Лувър. Арестуването на Леонарди не би
ло трудно, полицията била предупредена. Вместо пет
стотин хиляди франка, които Леонарди поискал за
съкровището си, той получил тъмнична килия и затворнишкия хляб.
При арествуването станало известно истинското име
на Леонарди — Винченцо Перуджа, италианец, худо
жник, 32 години, живял като печалбар във . Франция.
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Перужда от време на в-реме работил в Лувър и
Джори сс посъветвал с Поджи. И започнала преТой влязъл там заедно е още няколко работници и
затова не му било трудно да проникне в галерията,
бил много доволен когато се убедил, че в „Квадрат
ния салон“, гдето висели платната на италиански ху
дожници, не се оказал пито един зрител. Бил понедел
ник. труден ден, часовникът показвал осем. музеят
бид затворен, а пазачите се събрали да получат нови
инструкции . ..
С бързо движение Перуджа овалил картината от
кукичките, прекосил „Квадратния салон“ и ое озовал в
„Салона от седем метра“. През замаскираната врата,
той излязъл върху малки стъпала, които водили към
залата на Сфинхсите. На площадката ое спрял, извадил картината от рамката — тя не е много голяма,
54 х 70 сантиметра — и я скрил под блузата.
Вратата, която водела към двора била затворена
и Перуджа смятал,' че нищо друго не му остава освем да счупи бравата. Но, за негово щастие, по стъпалата се спуснал някакъв служитбл. Смятайки Перуд
жа за пазач в музея, той отворил вратата. И отново
сполука: вратата широко отворена, в двора няма ни
жива душа.
Най-любопитноФО е, че два месеца по-късно, през
октомври, полицията ои опомнила за сезонните работ
ници, които от време на време работят в Лувър. И
започнала да ги разпитва и да обискира жилищата
им. Между тях и Перуджи. Но куфара му, който той
сам си е направил; има двойно дъно. И още нещо.
(Запомняте ли си, на рамката бил намерен отпечатък
от пръстите на дясната ръка. Но той бил левак. И
следата на. картината била пръст на лявата му ръка.
СЛЕДВА

!
1*

БРАТСТВО * 31 ОКТОМВРИ 196»

I

иТ ладежка страница

г

М»тей Шопкие

път

Из дейността на младежката организация

Ученически избори
Тези дни в димитровградска
та гимназия се провежда жива изборна активност. Изби
рат ое нови председателства
на зюшищната конференция,
училйщната общност и клаоо
■вите общности.
В рамките на тези оживени
ученически избори, на 23 ок-

томври т.г. училищната общхюст проведе сшоя кюиферснция.
На това събрание дооегашният председател Димитър Ди
митров докладза за досеташ-:
ната работа на училищната
общност и изтъкна задачите,
които стоят пред новото ръко
-

СПОРТ

ЕДНА Ш1БШ И ЕДНО ПОРАЖЕНИЕ
В последните два кръга от
есенната част на футболното
състезание в междуподзоноза
та група димитровградският
футболен отбор „Асен Балкан
ски" спечели една победа и
претърпя едно поражение. По
бедата спечели на свой терен
срещу отбора „Вучйе" от Вуч
йе с 4:0, а поражението пр<>
. търпя от отбора на „Железни
чар" в Брестовац с 5:3.
Макар отслабени на среща
та в Димитровград „Асен Бал
кански" нанесе високо пора
жение на футболистите от Ву
чйе. Головете постигнаха: Зла
-пкович, Джорджевич и Манов
два, и то през второто полу
време. Срещата не беше на
високо рашншце не задоволи
освен виоокия резултат и пре
красната отбрана на вратаря
Милич.
-. На срещата в Брестовац; със
■гояла се
миналата неделя,
„Асен Балкански“ не можа

Този. път.
И внезапния гръм.
И зеления дъжд над полето.
И гърба на далечния хълм,
откъдсто започва небето.

ь. .

: >“■

гаодство. Той заяви, че по-гол
ямо внимание трябва да се обърне на извънкласошата дейност — кръжоци, секции и
клубове и — да ое засили тях
ната дейтност. Също така нгстложно да се устрои гимназилда, както и да се подобри
културно-за|ба1вният живот на
учениците. Същевременно бе
предложено и по-често организираие на трудови акции.
В разискването взе участие
и гимназиалния учител Синиша Нейков, който поддържа
връзка между учениците и
учителския съвет. Той също
се изказа за по-дейпо участие
на учениците в работата на
тази организация, както и о
останалите организации. Успс
хът безспорно трябва да бъде
обект на постоянно разисква
не в клаоозите общности, а
работата изобщо да бъде пла
нова и поголямл.
На събранието бе избран
нов председател — Даница Пе
трова, ученичка от трети клас,
както секретар и касиер.

Ти си тук,
ти отново си ,тук —
в този път първороден и хлебен.
Всеки звън, воеки шепот и звук
като капки попиват у тебе.

• >.

.

:■

ТИ вървиш,
ти -вървиш под дъжда,
тъй далече от оенки и стрехи.
■ И се овлича от тебе ръжда.
И не жалиш за новите дрехи.
Знам, че утре
си тръгваш :. . Тръгни! .
Ти на друг чернозем си обречен.
Но те моля запомни,
запомни, не забравяй, човече —

да забележи нещо особено
срещу второкласиралия сс от
бор в меж-дуиодзоновата група „Железничар'’. Домакин итози път...
те вече в 10 минута поведоха
и внезапния гръм . ..
с 1:0, а набързо чрез Манов
и зеления дъжд над полето . ..
изразвниха. Изненадата напра
и гърба на далечния хълм,
ви Антел Пейчев, когато от 35
откъдето
започва небето!
метра улучи вратата на про
тивника. Това беше сигнал за
футболистите от Брестовац да
засилят нападенията ат и те
постоянно щурмуваха като
Б. Николова
едва в 45-та мзшута изравниха
2:2.
Самото начало на второто
полувреме изцяло принадлежаше на домакините, Те успя
ха да забележат още два гола.
Едва при резултат от 4 -.2 дямитровградчани откриха игра
та и успяха да намалят резул
тата с още един гол. Победа
та на домакините обаче никак
не беше угрозена — те спечелиха срещата с 5:3. При намаляшането на резултата дими
тровграчани можеха да кзрав
нят дю няьмаха спортно щастие.
Щобедата на домакините
заслужена, а съдийската трой
ха не успя да държи играта
Изпълни телите
в овои ръце.
„А. Балкански" игра в със
Причината е в това, че гочас, това нс разколеба димитав: Гаков, Величков, Пейчев,
На 24 октомври, тази годи- тревградчани и те изпълниха сгува действително група, коА. Георгиев, Ранчев, Филипов, на, в Димитровград гостувц
в културно-забавния ято по певческите си опоооб7
Кръстев, Матев, Манов, Милев, група изпълнители на народ- залата
център до последното място. ности е на високо равнище,
ни и забавни мелодии. Макар Нещо повече — тоя път мно- а някои от тя — Никола БаВасиле»ски.
че представлението започна
дсв, Виолета Томовска, Йон7
Учениците от основното учи
Симеон Манов със закъснение от над един зина останаха без. билети.
че Хрисгоски, художественият)
лище „Христо Ботев“ в Пога
ръководител Кочо Петровски
ново за три дни събраха 3.160
— са твърде известни на лю
кг шипков плод, който изкубителите на македонската на
коолерация
пи земеделската
родна песен. Тях сме слуша
Който чосто сс обръща на ли и гледали по радиото и те
„Сточар“ в Димитровград. От
зад, трудно първи напред.
средствата 1 000 динара ще бъ
левизията, а Никола Бадев до
дат дадени за ученическата
сека няколко пъти е гостувал
*
♦
И в бъдеще някои щс сс
кухня, 1 000 за учебни пома
в Димитровград.
гала и пособия и също толко надяват на миналото си ...
Групата състав яваха: Васка
Нс
само
зиморничавите
тър
Когато
една
жена
въздъхне
ва като помощ на ученици за
Бановска, Спаница Исяновска,
ваше
присъствие, много Виолета Томовска, Никола Ба
във
*
сят „топли местенца“ ...
екокурзия.
важно е да знаете дали пра дсв и оркестърът на Кочо Пе
Учителският съвет е решил
ви това от любов или от отск- тровски. В течение на два ча
Не копай гроб на друг, осда бъдат наградени ученици,
ти
е
прсфсчслис.
вей
ако
това
не
са димитровградчани главно
които са набрали най-много
слушаха македонски народни
сия...
шипков плод.
песни, мексикански мелодии
и други забавни и народни пе
П. Тодоров
. *
сш«.
Вече по-стар навик най-бур
Най-лесно се говори в ми
ни аплодисменти побраха Ни
нало и в бъдеще време ...
кола Бадев, Виолета Томовска
ЕДин глупак по-малко — то- и Кочо Петровски, но прият
ва
съвоем
не
е
малко!
*
на изненада бяха и изпълне*
1шята на младите изпълнител
*
себе си трябва
Със .ообствени средства дър
Човек
поне
ки Васка Бонева и Славица ИВ съобщението за резулта да слуша ...
жавни вили не се строят ...
сякоаска. Особено бу.раш апло
тите от наградния литерату
Една от областите, в които диоменти бяха дадени на ху
рен конкурс, което публикува
може да сс разгърне талан- мористичните изпълнения на
*
*
хме в миналия брой на вест
тът, е несъмнено клюката.
Йонче Хрисгоски.
ника, е допусната печатна гре
Това гостуване показа, че
Може
би
шараните
ще
сс
Някои
се
радват
на
чуждишка.
ако на димитровградските зри
свършдт, но лапнишараните те успехи толкова много че
„Кооп. село“
Името яа наградения с тре сникога!
тели се устройват програми о
започват да ги смятат за свои.
та награда не е БОРИС АНТО
прочути изпълнители — те
НОВ, както бе публикуваш», а
могат да бъдат благодарна пу
АНТОН БОРИСОВ.
блика.
Ст. Н.
\
Молим автора и читателите
за извинение.

Поганово

СЪБИРАНЕ НА
ШИПКОВ ПЛОД

Гостуване на певци
в Димитровград

Минути

на

. ИСТИНСКО

удоволствие

Афоризми

Поправка
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ГЛЕДАЛ САМО НАПРЕД

Че ага шофьорите нс им
пречат само стълбовете дока
мазето при бурето та пооецай за и един „просст“ димитров малко, па дойди да си попри градски шофьор. Карайки „за
казваме.
ден“ — той съборил една буд
Записал Вл. Г. Иванов
ка е вестници.
Не е виновен човека — той
Преди години дядо Стамен
гледа само напред ...
от с. Поганово тръгнал по ня^
каква работа и минал из буре
ХтхОЖС ЧОВСКТЬТ
БЪДЕЩЕ
леките оела.
Пътувайки така минал из
Един димитровградски шо
село Тудовица. Тъй като иПодминалата година Видой- фьор три пъти вече удря а
мал там роднини отбил се да асо от с. Желаоша като май- рампите на железопътния пре
ги види. В къщи били само стор зидар работил един ден лез в града.
Това е още едно доказател
при свой съселянин. Като из
домакинята и дъщеря й.
ство,
че сме в състояние да
минал
•
работния
ден
трябвало
Те искали да го почерпят с
да си виДят сметката. За тази преодоляваме воичпси трудно
ракия и затова влезли в мазе цел влезнал в дома на рабо- сти, които ни ос изпречват на
то да наточат ракия. Първо тодатсля.
пътя ... към бъдещето.
\
|
Докато чакал момента дз
слезнала девойката. Тя се за
държала известно време и из започне разговора, домакиня „ОВЧАРИ"
та сложила вечеря. Някьдо
викала майка си, която слез към средата на вечерята до
Двама мотопедисти се обър
нала в мазето да се отгата да макинът казал:
кали и вместо да карат пра— Беше хубаво да пийнем во — ударили в стадо овце,
наточи ракия, но тъй като и
по
една чашка, но ме мързи където паднали на меко ... ■
тя не уапяла се върнала в ста
Може би овц-стс са си про
да слизам в мазето.
ята и още от вратата казала
шепнали: брей, тия шофьори
Домакинята добавила:
на Стамен:
\
— Какво ще слизаш в ма- -са глупави като хора ..
— Бай Стамене, иди и ти в зсто, шетай човека първо да
ли пие, а не напразно да сли- САМО НАПРЕД
заш долс.
Бндойко се облизвал и си
При даване на изпита на емълчал.
дин шофьор му се изпречила
Забележил
рампата. Той опокойно изля
Владимир Г. Иванов
зъл и аи минал — пешком ...
И какво мислите е мнение
то на комисията — слаб... ,
Ако пе беше рампата — ще
Събота, 1. 11 1969
ше човека да изпревари вла12.00 — Нашият джу бокс
ка.
14.35 — Рекламно бюро

Иди си ти при
бурето

да не пие

ф

ИЗ ПРОГРАМАТА
НА РАДИО НИШ
15,30 — Предаване на български
език
19.10 — Каним ви да танцуваме

Неделя, 2. 11. 1969
7.20
9.05
10.02
10,50
13.35
14.00

— Из нашите предприятия
— Резервирано за днокос
— Младежта пред микрофона
— Музикални честитки
*— Бесели радио-вести
— Предаване на български
език

Понеделник, 3. 11. 1969
15,30 — Предаване па български
език
16.00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-азбнрайте
Вторник, 4. 11. 1969
15,30 — Предаване на български
език
16,00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
19.10 — Избнраме-избирайте
Сряда 5. 11. 1969
15,30 — Предаване на български
език
16,00 — НАПИВ за вас
16,45 — Народни песни
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избирам е-кз бир а йте

Четвъртък, 6. 11. 1969
15.30 — Предаване нк български
език
16,00 — Музикални честитки
•8,03 — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодии 19.10 — По ваш избор
Петък, 7. 11. 1969
15.30 — Предаване на български
език
16,00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избирам е-избирайте

Опасно
изобилие
МЛ Т. ПЕТРОВ

СИТНЕЖИ

В полицията звъни телефо
нът:
— Обаждаме се от Мюлеро
тш. Изпратете веднага един
човек. В стаята се промъкна
котка.
— Я оставете тия шеги —
отговаря дежурният.
— Не се шегувам. Незабав
но изпратете полиций, докато
не е станало убийство. На те
лефона е папагалът на Мюлер.
Шофьор на една кола блъ
снал някакъв дебеланко.
— Че не можахте ли да ме
обиколите? — изръмжала жер
твата.
— Извинете — жално казал
шофьорът. *— Не бях сигурен
дали ще ми стигне бензинът
да ви заобиколя.
*

и г,

ТОЧНО

МИНАЛО НЕЗАБ0РАВИМ0
Бях ерген. И Кънчо от Камшикова махала беше срген. Герга пък беше мома. Казах на Герга, че съм й кандидат. Кънчо и той й казал същото. Отначало конкуренцията
ни беше съвсем мирна. Хване се Герга на хорото, хвана се
аз от едната й страна, хване се Кънчо от другата. Троп-троп,
-иха уха. Тропай, Герго. Имаш право на самоопределение.
Тъй ама, по едно време забелязах една работа. На
хорото Герга се хващаше за мен само с малкия пръст, през
кърпичка, а Кънчо държеше с цяла ръка, и то на голо. Раз
брах, Кънчо вземаше надмощие. За мой късмет предстоя
ха избори. Дръпнах кмета (Курназоолу се казваше) и му
викам: „Ти Кънчо знаеш ли го? Такъв-онакъв на аполити
чен се нрави, но се готви да гласува за опозицията“.
От тоя ден насетне Кънчо престана да идва на хорото
по технически причини. Горното му чейне беше останало
без зъби. На долните зъби пък им липсваше чейне. Аз взе
мах Герга, а Кънчо и за Камбур Тодора каил стана.
Водихме се с Герга три години и, право да си кажа,
пишман станах, дето я без взел. Три пъти я пъдим, ама тя
все се връща. Нахална жена излезе. Тъй,ли, викам си, ще
те науча аз тебе. Нека само дойдат пак изборите.
Дойдоха. Отидох при кмета (на този пък Джамбазоолу му беше името) и викам: „Ти Герга знаеш ли? Тоза-онова аполитична се прави, но се готви да гласува за опозици_ и
ята.
Това е. Прибраха я и три години ни я чух, ни я ви
дех. Чак след Девети научих, че умряла в обора на общи
ната. Понеже мазето било пълно с мъже, все опозиционери,
изолирани временно, докато минат изборите, не било мо
рално да я запрат заедно с тях. Турили я в обора, дето за
пират общински бик. После забравили, че е вътре и вкара
ли бика. Той й видял сметката.
Това е. Сега съм вдовец и правя постъпки за народна
п-еноия, като пострадал от режима. Сигурно ще ми дадат,
защото жена ми беше зверски разкъсана от един кръвожа
ден фашистки бик.
Велико Нанев (НР България)

На тръгване за Тр. Одоровци един новопечен шофьор
изкъртил дърво пред сградата
на СУП.
Много ясно. Знае човекът
къде да „спре“ ...

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

път
Един нашенец от Ниш за
Димитровград с мотопед, пъ
тувал цели 12 часа.
И все пак — пристигнал ...

ДРУГАРСТВО
На връщане от България
двамата димитрвоградчани
при Калотина останали без
бензин. Но — акъл. Вързали
„Фичо“ е каиш и единият те
глил, а другия кормувал ...
Имали щастие, че не кара
ли камион!
КОНСЕРВИ...

В един рейс на „Услуга“ би
— Защо бог е сътворил понапред мъжа, а чак след то ли намерени — ни малко ни
много
33 пътника повече!
ва жената?
Един ученик В рейс с 38 места — са били
пита свещеника.
71 човек.
Сигурно са пътували „удоб
— Защото не е искал в мо
мента на сътворяването жена но“ ...
та да му дава съвети.
I
Момчил о Андре евич

-.ЗАЩО ?

лот СА исжА >
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