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По нашите села Бабушница

ОБЩИНА БЕЗ МИНИМАЛНИ
лични доходиПРАЗНИКЪТ НА ПЕТЪРЛАШ

и;» леи — средно 571 динар. 
При квалифицираните те са 
619 динара. Работниците с ви 
сше образование получават 
средно по 945, със средно об-. 
разование 723.

Интересно е обаче защо ло 
личните доходи па първо мя 
сто да е да речем електрич- 
иото предприятие? В момента 
стопан-скмте организации сд 
борят с .редица трудности, а 
елоктричното предприятие та 
киша ие измъчват. Така също 
и заетите в трудовите органи 
зации и представителства, със 
седалище вън от Бабушиица. 
Те имат по-добри лични до
ходи от този в бабушмишкитс 
предприятия.

|В началото на месеца по 
инициатива на Вечето на син
дикатите и ССНН ,в Бабушни
ца под лупа на общественото 
■мнение дойде щателно изгот
вен анализ за личните доходи 
в комуната. Комисия в състав 
Чедсмир Стамен ков>ич, Драго
люб Петровия и Мирослав 
Сто яловия ое нагърбила с та
зи нелека задача и с уапех 
я изпълнила. Олед като се пре 
гледат сравнителните данни 
— някои показатели и конста 
тацим заслужават да бъдат от 
белязани:

— През изтеклата 1969 го
дина в Бабушница не е има
ло минимални лични доходи 
пито в една трудова органи
зация,

— Заетите в стопанството са 
получавали по-малки личнц 
доходи,

— Заетите в Бабушница са 
получавали по-ниски лични дц 
ходи от югославското равни
ще с 309 динара,

— Една трета от заетите са 
и ©квалифицирали,

средните доходи в стопан
ските организации са 651, а в 
нестопанските дейности — 983 
динара.

По предприятия личните до 
ходи: изглеждат така: на пър- 
ео място е елоктричното пред 
приятие „(Комарища“ със оред 
ни лични доходи 963, следват 
„Тогсстшжшгор“ с 764, „Лужнн 
ца“ с 738, „Църни връх“ с 
701, „Единство“ с 588, ,,'Ерма“ 
с 608, „Първи май“ с 601 и 
тя. Най-ниски лични доходи 
получават работниците в коо
перация „Еорац“ в Стрелъц —, 
сродно по 515 нови динара.

За отбелязване е също, че 
личните доходи в образовате
лно-възпитателните тшетиту-, 
цим са ораинитешно .по-виюоки 
от тези в стопанството 
към 795 динара, в обществе-, 
ните организации е 910 дина-

П ЕТЪРЛАШ ТЪРЖЕ
СТВЕНО ОТПРАЗНУВА 
ДЕНЯ НА БОЕЦА И 
ПУСКАНЕТО НА ТОКА

Общинската скупщина в Ба 
бушница на последната си се 
сия от 30 юни е реишла да 
награди местните общности в 
Раков дол и Цървена ябука 
с по един телевизионен апа
рат за успешни акции в бла
гоустрояването.

Наградите са предадени на 
местните общности в тези се
ла на 4 и 7 юли — Деня ца 
боеца и Деня па въстанието 
в СЗР Сърбия.

На четвърти юли празнува
ха всички в страната. Празну, 
ваха и в Димитровградско.' 
Спомняха си в този Ден на 
боеца за загиналите и живи
те бойци, които, донесоха сво 
бодата на нашите народи.

Малкото димитровградско 
село Петърлаш обаче имаше 
двойно празненство в този 

почиташе паметта на

Власи и бе минал през много 
села на Бурела, за да дойде 
тук на централното търже
ство.

А когато към 10 часа запо

товният мир, да стихнат воен 
ните стълкновения в Близкия 
и Далечния изток, които зап
лашват да хвърлят човечество 
то в катастрофална война... 
В изминалото четвърт столе
тие нашата страна бе пример 
на угнетените и на прогресив 
ните хора в света, защото на 
шите успехи на всяко поле бя 
ха резултат на реалното гле
дане, нл единството на наши
те акции и на нашата принци 
пност.“

чна митингът на селския мег 
дан покрай множеството пе- 
търлашанн и гости от разни 
места в страната, тук бяха до 
1ШШ да празнуват заедно с на 
селението председателят наДен

загиналите бойци, славеше жи общината в Димитровград Ди 
вите и празнуваше пускането митъ-р Славов, секретарят на 
на електрически ток — една ОК на СКС Райко Зарков, пре 
своя трудова победа, борбата дседателят на ОК на ССРН 
за която бе започната преди Илия Петров, съюзният пред

ставител Димитър Манов, пре 
дставителят на Съюза на бой 
ците Димитър Петров и реди 
ца други ръководни хора.

Пред микрофона пръв зас
тана председателят на органи- 

на ССРН в селото

В анализа ое констатира съ 
що така, че някои трудови ор 
ганизации — „Токстилколор“ 
например, о години наред 1ге 
приемат нова работна ръка, 
не заделят по-значителни оре 
делта във фондовете, а лич
ните докоди оа им между, най 
-високите. С една дума — мал 
ко водят сметка за разшире
ното възпроизводство. В моме 
нта произведенията за разши 
реното възпроизводство. В мо 
мента произведенията на „Тек 
стилколор“ ое търсят, но то-, 
ва би трябвало да бъде и под 
тик за разширяване и модер
низиране на производствените 
мощности.

За похвала е себеотрицание 
то на работниците от химмче 
оката фабрика „Лужница“, ко 
ито отделят от своите лични 
докоди, за да построят нови 
производствени мощности.

(НА 4 СТР.)

♦
Председателят на общината 

Димитър Славов поздрави 
след това населението с тру- 
довата му победа и му поже
ла нови успехи в благоустроя 
ване на селото. По случай пу 
скането на тока той от името 
на общинската скупщина по
дари на местаната общност е- 
дин телевизор, който само 

няколко минути бе инста 
лиран в залата на културния 

предаването

шест-седем години.
А тържеството беше наисти 

на великолепно. В слънчевото 
утро в хубаво почистените со
каци светеха белосаните 
щи, с нови черги на старинни 
те балкони и с многи саксии зацията 
цветя. И хората бяха с тър
жествен вид, празнично 
чени, весели ...

къ-

Троян Димчев, поздрави при-
радо-

великата победа и
изказаобле съствуващите, 

стта си от
даде думата на представителя 

общинския съюз на бойци 
те Димитър Петров. В крат
ка, стегната реч, той изтъкна 

подвиг на хиляди- 
от освободителната 

борба, силата на трудовия 
оод който в следвоенните дни 
направи чудеса в изграждало 

като каза и

след

нп* започнадом и
си. Председателят на местна
та общност Теофил Виденов, 
благодари за подаръка и обе 

името на всички петъ 
благоустрояването

818Към девет часа, преди да за 
почне митингът, селото изпъл 
пи шумна музика — от радио 
уредбата на културния дом 
Димитровград, докарана тук 
за тържеството и от няколко 
то нови радиоапарата, купени то
от петърлашани преди да сти спетквто^^ 10ЛСКИ празници 
гне текът. А после в проточел „С ^ време к0,гато
на колона пристигна извидни- честву комунистите
шкият отряд „Граничар", кой нашият Съюз на к м*™ ^
то бе започнал своя поход, по и друг 1 па се опази све
следата на бащите, от село ромни усилия да

величавия 
те бойци ща отна ра.рлашани, 

нп селото да ие спре, защото 
трябва път, хубава вода и ред 

на население

(Права впечатление също та 
факта, че от общо заека и

тите 576 души — 193 са неква 
лифицирами. Естествено, и те- 

ЛИЧ1Н1И доходи са най-

на страната. други улеснения
. I

ТО. хп-ште(НА 3 СТР.)

Сесия не Общинската скупщиш> ,В разискванията 
Събор иа Сърбия във връзка 
със средаоорочния 
стопанююо развитие на 
липсата ®зе участие и пред се

ла Общинската акуп- 
Боюилолрад, Владимир

на шжщил пор
йто да уреди важните пробле 

за ми в недостатъчно развитите 
Репуб- мм в недостатъчно развитите 

краища. В икономически мра 
йно неразвити краища опада 
и Вранемия регион със седем 
съседни общини, между кои* 
то има и най-изостана ли в ця 

Сърбил. Такива са: Боси- 
Търговишката, 
Църнотр авск а-

чителен характер.
Материалните средства от 

500 милиона динара, предвиде 
ни в средносрочния план са 
недостатъчни! за краищата, за 
които говорим.

Установената политика за 
тласкане на развитието на не
развитите краища в Републи
ката извън автономните . пок- 
раини, съдържа качествено 
нов подход, който между дру 
гото предвижда и диференци
ране при решаването на най- 
актуалимте проблеми на тези 
краища. За реализиране на та 
зи политика покрай участието 
на Републиката с дешълнител 
пи сродства и други мерки, ра

(НА 4 ОТР.)

ллан

ТРЕВОЖИ ПЛАСМЕНТЪТ 

НА СТОКИТЕ
./ , даталят 

щипа в
Стоичков.

Той говори за трудностите^ 
Отмат изостаналите ко

муни в Югоизточна Сърбия 
въпросите за и за ролята, която трябва да 

49 часовата има Републиканския фоид за 
?*»«»«. яа
краища.

социалната ‘ ,между другото той каза:
сс приеха __ Републиканските органи,

.мряодУ които а преди всичко Републикан-
за стро ския Изпълнителен съвет е ра 
за стр ския икономическото по

ла поилки краища в 
По този

лакоито легр ад оката,
Прешевоката, 
та, а в много по-добро поло
жение не са и останалите.

обсъдени(Бяха
провеждането
работна 
те помощи >и

® комуната и

Завчера ® Димитровград се 
състоя сесия на общинската 
СкУвщииа. Отборниците раз* 
гледаха най-напред въпроса 

стлтоямисто на стопанство 
т<> през (първото тримесечие и
изслушаха
"пето иа предприятието „Фаб 
ряд“,
Сттждсии мрака.

и а
За по-интензивно развитие 

тези мраища трябва-да се 
прилагат конкретни

съответни оредства. При 
това средствата., които ще ое 
заДслят за тези краища, по 
мюя преценка, трябва да бъ
дат основна, а не според кон

седмица, за
на

моркц
съсщита 

някои решения, 
М за даване

местана зплеждал 
ложеиие 
Републиката.

за ттоложе-отчет
поводежи-

стр.)накоето отдавна стои (НА 2



ОТ СЕСИЯТА НА ОС В ДИМИТРОВГРАД
път,снабдители 1Ю радетел 

паради което са .издадени над 
500 акценти заповеди за пла 
щаис. При всичко това лич 

доходи са с 20",'п по-голс
МИ, ОТКОЛПСОТО |ЩрСЗ СЪЩИЯ ГИ}

мешалата година, което

(ОТ 1 СТР.)
.Предварително

.информация беше предмет па 
ло-лшроко обсъждане на сама 
та оценя. Основните показатс 
л« и оценки бяха приети, по 
со дадоха допълнителни сведе 
пия, конто доупопитат обекти 
вните условил за привидния 
засто>й к за трудностите, кои
то стоят пред стопанството.

За какво са касае ?
Миналогодишн ите показатс-* 

ли за развитието са благопри
ятни. Общата продукция _ „„ „
тю-голяма в сравнение е .ре- Но тревогата :пс бива да е 
зултатотата 1908 година е 18%, обща. Може би е важно да сс 
общият доход — е 22°/о, лич- предприемат по-сериозни мер 

е 5°/о, а зае- ки за търсене на пазари зл 
продукцията, а другото може 

Такива миели

.изготвената

нитс

риод
значи, че спешно трябва да 
се вземат мерки за създаване 

съответна 11 ротицютойз юст 
и пла-смсн-

на
е 1 производството
та.

Все пак е важен и сезонът
бе -

1ШГГС доходи
тостта на работна |ръка —
9°/о. Тези благоприятни циф
ри заседаваха .малко реалните 
трудности, .които тогава пре
живяваше стопанството 
именно шеликвидността и го
лемия запас от стоки, които 
трудно сс пласираха. равин

Тези трудности са пренесе- ща продукция 
ни в тази година и сега в т.ри двете последни тримесечия, 
месечните отчети въпросът за Тогава е върнело по-доОре (I 
пласмент на продукцията тре пласмента на продукцията, 
вожн повече от всичко. Но въпреки тези очаквания

Тримесечният план на фак- стопанските организации тря
бва да се замислят как да .ре- 

плаоирапето

да сс оправи, 
имаше па 
мнозина отборници имаха пре

опит. 
и се

защо госесията.

а двид няколкогодишния 
ИМШОТО про М1И11ЛСЯ ЮСТГП 
лоното стопанство са реавпизн- 

плаиирания доход и об- 
п.резглашю

костница в БойникОткрит паметник
Яблашншшя, Пусторечкия и Топлинки 
край, на тържеството присъствува и чле
нът на Съюзния изпълнителен съвет Лю- 
бисав Маркович.

От възпоменателния митинг бе изпра 
тепа приветствена телеграма до президен
та Тито в която се казва, че народът от 
този революционен край е готов ако тря
бва със същия жар отново да защищава 
отечеството си.

Паметникът-костница с дело на леско 
вашкия скулптор Стеван Соколович.

Па 7 юли в Бойния — Лесковагшсо бе 
открит паметник — костница в спомен на 
17 февруари 1942 година, когато българ
ските фашисти от ловната рога на извест
ния, и в пантите краища, главорез пору
чик Стоянов разстреля над 500 жители от 
Войник, 160 от които невръстни деца. На 
възпоменателния митинг, на който присъ 
ствупаха няколко хиляди души от всички 
краища на Южна Сърбия говори предсе
дателят на Републиканския отбор на Съ
юза на. борческите организации Милия Ра 
дованович. Покрай преживелите бойци от

из-ту.рирана реализация ое
пълнява аместо юо°/о (идеа- шат въпроса за

■размер) .само ,с 65.4%. При на производството, защото и-
шаче пслгшвидността може далеи

това по опрасиш най-зле стоят 
строителството и промишлено бъде мотото неприятна.

По въпроса за положението 
на „Фабрад“ отборштците из
слушаха информацията, в ко
ято сс предлагат няколко ре
шения и се съгласиха че „Фаб 
рая“ трябва да

По въпроса за положението 
па „Фабрад" отборпиците из 
слушаха информацията и след 
дълго обсъждане взеха след
ното решение: „Фабрад" да 
престане да съществува. Това 

че значи, че той фалира след пет

стта (43,4°/о и 56,4"/о), а селско 
то стопанство е малко 
тях. По-успешно изпълнение, 
.на плана показват търговията, 
гостили ич арството и -комун ал - 
но-занаятчийоката дейност, ко 
и то надвишават планираните 
обеми.

За веоюи читател, който вми 
кне .в цифрите, ще е ясно, че 
годината е започнала 
зле. Но това става още по-я-

пред

Заседание на ОК на СКС и ИО на ССРН в Сурдулица
МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ ЗА ВОДОПРОВОД?малко

сно, ако ое има предвид, 
лимвиднестта никак не е подо годишна агония и правене на 
брена, заацото запасът от го- загуби. Реши се обаче предва 
това продукция .в сравнение с рително да се направи опит 
миналогодишното състояние е за принудпата иагодба с пред 
увеличен е около 19°/о. Произ приятната на които дължи, 
веждането за склад винаги об макар че няма никакви изгле

ди за постигане на такво съ-

На п юли в Сурдулица сс проса е водопровода и канали ските организации е взел зак- 
заседаотие зацията в града. Констатира- лгоч-ание в най-зкоро време дл 

но бе, че съответните служби се раздвижи акция за писме- 
отбор при общинската скупщина в но изясняване на гражданите 

Сурдулица недостатъчно се за въвеждане на местно само 
лрижат за предприемането на облагане и по този начин да 
акции за разрешаване на те
зи наболяли комунални проб- водопроводната и канализаци- 
леми. Затуй политическия ак 
тив при обществено-политиче-

състоя разширено 
на Общинския комитет на 
СКС л Изпълнителния 
на ОК на ССРН. Бяха разгле
дани някои кадрови и въпро
си в обществено-политически
те организации. Шестима чле 
нове на ОК на СКС, които съ
щевременно са и членове на 
Изпълнителния отбор на ОК 
на СОР(Н ще трябва да ои по- 
дадат оставка в Изпълнител
ния отбор на ООРН и да ра
ботят само ,в ОК на ОКС. Това 
изисква статутарното реше
ние на общинската конферец 
цня на ОКС, както и правилд 
та на общинската конферен
ция на- СОРН, с цел на д-еаку- 
мулаци я и а функциите.

Покрай това формирал бе 
и инициативен комитет за ус
тройване на сдружение на тех 
нищите и инженерите в Су-р- 
дулишк а община.

На заседанието се разисква 
и за въвеждането на местно 
•самооблагане в Сурдулица, ка
кто и за разрешаването на въ

се започне построяването наременява финансите на пред
приятията. Тъкмо оттук идва 
и едно последствие 
можността предприятията да 
плащат на своите кредитори и

гласие. сина .мрежа в Сурдулица.
М. Величков(Общирон в следващия 

бром)
невъз-

М. Н. II. Бабушеиц а
Забранена „Димитровградска 

хроника“ Конференция на самоуправителите
Утре в Бабушница ще се съ 

стои конференция на самоуп- 
рзвитегаигге -в комуната. В дне 
вния ред са внесени три съ
общения от областта на само 
управлението. Така например 
участниците ще могат да чуят 
доклади за самоуправлението 
в химическата фабрика „Луж 
ница“, земеделоката коопера
ция „Вдинртво“, а от област
та на образованието ще бъде

_______ _____ _______________________________ _ _________________ _

изнесен доклад за самоуправя 
телните отношения в основно 
то училище „Иво Лола 
бар“ в Бабушница.

:На конференцията ще бъде 
■излъчен и делегат за Конгре
са на самоуирашмтелмте, кой
то ще се състои през март ид 
нагга година в Сараево.

-Окръжният прокурор в Ле- представена ролята на Юго- 
сковац Д-ушан Глпгориевич славската комунистическа пар 
взе миналата седмица реше- тия в организирането на наро 
ние за временна забрана на доосвободителното движение 
книгата „Димитровградска в Димитровградско и Пирот- 

хроника" от Богдан Николов ск-о. 
в издание на издателство „Бра 
ство". В обоснованието си про

Ри-

Окръяшия съд в Лесковац 
прие обоснованието на про

курорът изтъква, че в книга- курора Глпгориевич и забра- 
та има неточни и изопачени ни книгата „Димитровградска
твърдения. Особено неточно е хроника". М. А.

Подполковник М. Янкович Само последователното разрешаване на националния 
въпрос в духа на принципите на марксизма и неговото реа
лизиране в самоуправителното общество, ще даде възмолс- 
ноаст з?. максимално мобилизиране, активност и инициатива 
на наи-голяма част от числящите се към всички нации и 
националности в областта на народната отбрана. По този 
начин се осъществява сходството между отбраната на на
ционалната независимост и отбраната на самоуправителното 
общество, защото в нашите условия националната незави
симост и са-моуправителната обществена система са нераз
делни. Системата на народната отбрана трябва да се орга
низира така че чрез своята структура най-адекватно да от
рази единството. Ако нашите нации и народности са здра®0 
свързани могат да постигнат забележителни резултати в 
областта на народната отбрана, защото отбраната на Юго
славия като цяло същевременно е и отбрана на независимо
стта на всяка нация и народност.

Държавните органи на Федерацията и републиките 
трябва да се появят във функцията на насочване и коорД11 
ниране на целокупната система на отбрана при превъзмо! 
ваяе на централизма и партикуляризма. - -

Въз основа на досегашните студии на проблема на о 
щонародната отбранителна война, практични решения ®1,в 
връзка с реализацията на концепциите на общояароДНата 
отбрана и резултатите 
включително и афирмацията на нациите и национално 
в -много области в обществения живот, възможно е Да се 
заключи че

БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ НАЦИИТЕ N РЕПУБЛИКИТЕ В 

СИСТЕМАТА 1А ВСЕНАРОДНАТА 

ОТБРАНИ 3.
Излиза всеки петък

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Технически редактор 
СТЕФАН НИКОЛОВ

Реализирането на концепциите на общонародната от
брана в условията на развитиета на самоуправлението и 
цри засилената роля на нациите и народностите и републи
ките ще доведе до дълбоки промени и потреби в решаване
то на множество твърде сложни проблеми. Новият закон за 
народната отбрана със своите решения представлява 
вата на по-нататъшните крупни промени, които постепенно 
ще се реализират в облаезта на народната отбрана изпЗщо. 
Решението на проблема във връзка с ролята на нацията, 
междунационалните и междурепубликашаш отношения в об 
ластта на народната отбрана трябва да задоволят две основ
ни изисквания: да осигурят максимална ефикасност на на
родната отбрана, и второ, да бъдат същевременно 
с разрешаването на националния въпрос в условията 
регпване на самоуправлението в нашата страна.

Издава „Братство" — Ниш 
Ст. Пауновкч 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вух Караджкч" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

осно-

самоуправленяето*в развитието иа

в унисон 
на ук- сегай-съществува необходимост по отношение 

ното положение интензивно да се превъзмогне всяка Ф°Р
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Из живота на народност^
Югославияв

Сесия на Изпълнителния отбор на ССРН

ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ НА 

АЛБАНЦИТЕ В МАКЕДОНИЯ
Всенародната отбр

грижа на 

всеки гражданин
ана

Социалистическа република 
Македония създаде условия 
и възможности за утвържда-

ТУР;
народи сГ- 

сти, които живеят в Македо
ния.

Населението 1от албанската 
народност може да се похва
ли с наистина удивляватци по 
стижония ® о!бластта на 
светата. Малките албаици 
учат на свой роден език 
код» 20 основни четири и о* 
семгодишни училища, 
това на албански език

банян от
кодрнид
Дължности В 
д оранията, 
представителни
брани зо

народността * Ма- 
ттзпълн яват

В Бабушница на 9 юли се 
състоя разширено заседание 
на Изпълнителния отбор на 
ССРН във връзка с активно
стта ка трудовите организа
ции и населението за всена
родна отбрана и реорганиза
цията на ‘службата по социал
но осигуряване.

Председател на Общинска
та 'конференция на ССРН 
Бабушница Боривое- Богдано- 
вич -в ,'къои черти запозна при 
съотшуващите с активността 
на Социалистическия съюз по 
срган1ие1И)рането на всенарод
на отбрана като подчерта, че 
занапред ще е необходимо о- 
щз ио-лълно ангажиране ' на 
■всички о б щ ествено -политич е - 
оки .сили ,в 1К|Ому1ната за про
веждане в дело концепциите 
на всенародната отбрана у 
нас.

■всички трудещи ое. Ще се 
предприемат мерки да се по
мотае на ония трудови орга
низации, тссито изостават в те 
зи акции да тръпнат в крак е 
другите.

Топшслаз Банковия, предете, 
■витал на Службата за ооциал- 

С'С:и!пу1рсв1Ки .в Пирот даде 
пояснения във връзка с но
тите преустройства на тази 
служба.

На Изпълнителния отбор 
■се зае становище, че баушни- 
чани, след обстойни разис
квания са за единна служ
ба по здравното осигуряване, 
от което очакват да бъде по- 
ефикаонго и гго-ефтино от до
сегашното.

които бяха изпълнени
органите яГ^* радиот<> и телеви'
‘ ощаГ“6 СС -нГсп^^Ла

члшопе на Центра^И^и ^С’драМата -Простена кръв", 
тет «а «Ж на Македония която наскоро ще предаде ра

А ттПотхт-г.--. . и* дио Скопие. Този
мат е В МакеДония и- публикувал
мат богата издателска дей- за, сатири 

,?е ^ седмичен вест- 
,;ф№а - вече с дълга тра 

д»ш»я в осведомяването 
свенте читатели

на сце
ването и развитието на 
ската и албанската В

негписател е 
и около Юо разка 
и хуморески, а се 

занимава и с поезия. Муртс- 
за също -е автор на сценарио- 

на то за първия албански филм 
за политич е- у нас „Вълкът от Проклетии", 

и икономи-

про-
все,

(В о-

Освен
има и

педагогическо училище, а в 
няколко други видове средни 
специални >чилшца има пара
лелки с обучение на албански 
език.

ските, културните 
че ските събития Абдул Азис Ислями е изтъ

кнат детоки поет. Публикувал 
е две стихосбирки детска пое 
зия, обаче пише и стихове за 
възрастни. Един от най-супти 
лните поети на тая народност 
обаче е Неджати Мустафа от 
Струга, който рядко публику
ва свои творби, по това което 
публикува има особена стой
ност както зарад тематиката, 
така и за.рад начина на трети 
райето й.

У нас и по

РП Решено бе също така мест
ните общности /в Бабушнишка 
комуна да ое включат във всс 
общата югославска акция „Пе 
ттодмнптаят план на акциите 
на местните общности". Вече 
ое разработват области в кои
то местните общности от Ба- 
бушнишко могат да се състе
зават. Същевременно и в са
мата Бабушнмшка комуна ще 
се организират състезания ме 
жду отделни местни обхщго-

Албанската народност се го 
рдее и 1С богат културен жи
вот, носители на който са ре
дица самодейни колективи и 
драматичният ансамбъл на ал 
банската народност при Т^- 
тт.ра на народностите в Ско^ 
пие. Този ансамбъл в своят V, 
дългогодишна работа е пожъ 
над многобройни успехи как
то пред скопената публика, та 
ка също и пред публиката на 
редица градове в нашата' стра

Джордже Сидигч изнесе ин
формация за активността в рс 
ализацията на концепциите 
■на общонародната отбрана и 
цивилната защита в Бабушни 
шка ■община.

■И в информацията и в ра
змахванията ое изтъкна готов 
костта и активността на насе-. 
легаието в комуната в претво
ряването в дело на доктрина
та за всенародна отбрана. Ме 
жду другото се подчерта, че 
ще е |Нео15х‘С1Д1имо и занапред 
още по-активно Да се вклю
чат в тази .воеиарсдна акция

Трябва също да изтъкнем 
имената на литературните дей 
ци Зия Бериша, Неджати Пу- 
стина, Сабахудин Хайдшги, 
Муарем НГахики, Севедин Су

сти, а тима изгледи и никои ме 
стеш общности да се състеза
ват с местни общности от съ- 

Пиротска

на.
леймани. Ре джип Торте, Ас- 
лап Селмани, Фсйзи Бойку и 
други.

Радио Ск опейте 
предава 50-минутна програма 
па албански език, която пок
рай новините включва музика 
лни предавания, културна па
норама, предаване за младеж 
та и др. След известно време 
тази програма ще бъде удъл
жена на 90 минути, а отг на
чалото на идната година ще 
трае и три часа днетвяо.

Скопската телевизия два пъ 
ти седмично предава специал
на програма яа албански е- 
зик по 15 минути, но има из
гледи тези предавания да бъ 
дат удължени.

всекидневно ездните комуни — 
и Дмм1ит!роЕГ1радока.

Мил е Манев ски М. Андонов

ПРАЗНИКЪТ НА ПЕТЪРЛАШИзпълнение на танцовия 
състав

(ОТ 1 СТР.)
После извиднишкмят отряд

ляди, майорът Станко Йоси
фов — 20 хиляди, лшознна 
други дали кой колко може 
— да подкрепят акцията на 
своите съселяни и приятели.

И сега останалите тук 240 
жители (някога са били трой-. 
но повече) са улеснени. В дъл 
гите зимни вечери, няма да 
стоят смълчани край остаре
лите печки и газените ламби, 
няма да газят калта в мрачи
ните. Като понамирят добитъ 
ка ще поемат по осветения со 
как към телевизора в залата 
и всяка вечер той ще ги отве 
ждп към някой кът на плане 
тате. Земя, много далече от 
тазн, нищожно малка точица 
която се казва Петърлаш.

света, детските списания „Гс- 
зимм" и „Фатосн", които у де

и петърлашките младежи из
пълниха малка програма пред 

рата и другите видове изку- микрофона, а след
мегдана се изви голямо хоро 

ств0‘ на стари и млади. В залата на
Стожерът за развоя на лите културния дом по същото вре

Преди да преминем към из ратурата на албанската народ ме беше шумно^ивзеело^ На
датслската дЦйноет да изтък- * ^ехон^Т^о^ира де^ШрГзговори между об
нсм, че хора от албанската на ниет0 „И , щияските ръководители и пре
родност участвуват дейно в са оюело 011 >игозина таланти от дставитеда, на селото. Разгова

„ „ областта яа поезията, проза- ряше се за пътя, коитц тря- „зуяра-пе-птте и «РМста.и „ ,Едая „ 8,, д, «е строи, паднаха до.

— Г- за превоз.
к « до федер,™ Ц» . „! Гр—^аГх” „”а"а

вната скупщина. Шестима ал- написал 7 др , почнат акцията в скоро вре,
Н11Ш1ШтшШШ11ШШШМ1иЧ1Ш1ШН1ШШШШ!111ШШМШШШШШИШШ11Ш11М11Ш1Ш1Ш111Ш1Ш1 цз' жешГи стари хора — до-

2 шли да видят телевизиора и 
ма на монопол в областта на народната отЗрана. а усп^ш ц образите на екрана му. Ня 
на работа във формирането, разработката и <У^ществ?в„ | к01, каза _ сега сме във връ-
нето на тези концепции, необходимо е да се анга,,^р С = Зкз със света Друг 
чки заинтепесовани органи като се осъществява постоянна | нИ остави без спане. Трег
яки заинтересовани орга1 „п.т„ съответна роля имат = спали в ранните
връзка в тяхната Ра^а' ’^и утешаването на ролята на = “ нека да видим света,
социалистическите републики. Увелич ^ развитие Е ' а1а им личеше ра-
социалистическите републики изиенв област. Опера | ”с че лешипта" е влязла,
на републиканското законодателен та от5рана. ще за- | " Д|0’м,овете им. в скоро време

°б Ц а обективно обу- § ще извисят ръст по покривм-
които са п0. = хе телевизионни антени и те-

необходимостта ог щ левизорът в залата ще им ста
Щ ии Далечен и ,IеиI1теРесеI,■ ..От тия, с които започнах-

югославската социали щ ^ ме борбата за електрифика-
Многонацоиналният състав » ЛН<)СТ която ие мо- § % от най-дейните стро цил, тъжно рече Чалаев, по

етическа общност е обективна дейегвител - най-мяого § ' на социализма в селото, ловината ги няма тук/Някои
же произволно и субективно да се превъзмпгва Остаряващия вече Вронко Ла умряха, някои напуснаха село

щоизволно и су.^ „„^националност би се ом ^ о. н побеседвахмГ за тс. Но етс — светна,
поради това че обективната м я на която да се = ”д 'фИЦИра,гсто на село- А локат.» светнало всяко се
чала или „допълвала" с още една »ац“ сметка би т.ря- = ®ле р мейство е дало по около 180
приписват повече качества, което в кРай**а тта. това § Т ,отдавна щяхме да имаме до 200 хиляди стари динара и

повече „ мтго,гонациоЯ1алпа = /; пи забавиха дру колко доброволен труд по ко
бвзло да изтласка, да „аяулдра ш«г 1ОГ0СЛ„сяия се- | ”„хме се за паяе яа дал*,., по разтягано
е Реална социалла политическа оа яал1гата етяичес- щ «пе здравата." на жици, докарване на стълбо
йиалистически патриотизъм, в койт О5ществено- = 1д63 ГОД1ГНа започнали пе ве. Но и помощ от вън нма-
ка компонента се явява тъкмо във формата на са. = лаШани. Взели та. направи ло - не само общината, но и

* е,,та се явя тениокалната самобитност § големи варници, поизлъга- няюоганшите петърлашани др,
оолитичеока гаранция «а «аци народи и народ д ли Ри горСк0то сто- ли. Старият учител Милутин

югославските § ли обЩИ1 ^|ОГО дър. Маркопич, който преди 4 де-
1 вг за горене на варта. Всякд сетилетия бил тук, дал 10 хи

цата от училищна възраст ра 
звиват интерес към лите.рату-

това на

за помощ в

М. Н. Н.

това Председателят Д. Славов 
приветствупа населението КЛОН

ПИРОТкъща давал?, по някой работ
ник п тая акция. А после од 
варта взели 2 милиона и 300 
хиляди. Още толкова да има
ли, щяло да засвети ток мис* 
го бързо. Но после работите 
са разтакали в другите села и 
забавили ги и тях.

китявната армия в система на ИДържи известни специфично сти. <и
Юсловеии, между другото и 

ефикасна употреба. I
л
№
«а

Ю
св
и
Шео
В
8 Спестяването, 

първа успешна 
крачка в живота 
на вашето 
дете

и
моуправителпо развитие на 
иости.
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РАДЕИНА ОТПРАЗНУВА 

ПУСКАНЕТО НА ТОКА
РЕЧ НА В. СТОИЧКОВ НА 

СЪБОРА НА СЪРБИЯ
Радоиичани са реши ли 

започнат акция по довеждане 
то на вода, затцото това е от
давнашен проблем на това се-

без даСодми юли, Денят на въ- Довеждането на тока,
стаиисто в Сърбия, бе двоен да се смята доброволната ра- 
станието в бота „руда на селото около

10 милиона за трафопоста, с- 
лектронровода и селската мре 

Всеки стопанин е дал пр-

с Боодоюпрадоката, пътното й 
свързване с вътрешността пре
дегавдшва жизнен въпрос, ма- празник за радеикчани. 
кар че една такава колиета- този ден тържествено бе пус- 
тацмя и кок се прец-еива като пат електрическият ток в с^- 
попрешна инвестиция дори и | лото и бе отпразнуван денят

иа въстанието.

(ОТ 1 СТРАНА)

зчита ос и на максимални соб 
ствени напрежения на 
краища. Обаче, когато 
политика се преценява от гле, 
дна точка на неразвитите сти от някои републикански о,рга 
га ое до извода, че проблеми ни_ 
те са ачегу алтите и в областта 

стопанството, и в областта 
на инфраструктурата.

тези
тази

ло.
След общия обед бе устрое

но народно веселие.жа.
вече от 650 динара за селска- ТТетър Петровта мрежа само.освен,1-1 а общата трапеза 

селяните от Радеиша се наме 
мнозина общсстпсио-по- 

и сто
Имайки предвид широката 

иомедорнизирана пътна мре- | риха
н ай-неразвитите краища I литичеокн ръководители 

Сърбия, а особено на ней- I папски дейци от Димитров- 
1 пия краен юг, от една страна, I градско начело с председате

ля на общинската скупщина 
Димитровград, Димитър Сла 

секретаря на общинския 
на СКС Райко Зар

ка ОК на

БАБУШНИЦАи а
жа вследао-Това произлиза от -и а Тържествено отпразнувани 4 и 7 юдиТО:

— За насърчаване па сто- а от друга сродствата, с кои- 
пансаоото развитие се предам ж 1Ч> сс разчита за тази цел, съ | в 
дат инвестиционни заеми от щеопвува опаотост, тс да не I воп.
Фонда до 30% от стойността бъдат" достатъчни през идва- | комитет 
на инвестиционния обект. При щ^тс пет години да се излъл- | ков, председателя 
положение обаче ако като ин заплануваното. Тази кои I ССРН Илия Петров, .прсдста-
веститор сс яви някоя трудо- статация подкрепва факта, чо I вителя в републиканската ску
ва организация извън нера> каф0, най-важен критерий за пщина иа СРС Георги Алск- с Бабушнишка комуна,
витите краища участието на модернизиране на отделни пъ Сов и др. Този край, известен с бор-
Фонда в кредитирането може тй,ща 0е взима икономическа- н . Стоилков от Раде чо ските си традиции, почете
да бъде до 50%. Считам, че та оправдае мост и сегашната поздрави гостите и съсе- паметта на падналите за сво-
таказа конструкция на икве- съобщителна обремененост на и даде думата на пред бодата герои в Лужница с по
стиции от страна на Фонда за пътищата. Това не отговаря на ос Димитър Сла- лягало на венци на паметпи-
перазвитите комуни с неприе. „а неразвитите общини, заще, ^ който поздрави радеии- цитеците и възпоменателните
млива, понеже не територии- т0 поради своята стопанска и- ' трудовата победа и от 
те на тези комуни не съще- зостаналост пътищата, които I на общинската
ствува нито една относително ги овързват не са могли да им пре,Даде подарък —
по-у.крепнала стопанска орг:ь бъдат обременени, а с това ч ГТ изор който веднага
кизация, която би могла под мкзномичооки оп-раадаеми. Е, монтиран'в салона на култур-
такива условия да действува за то защо пътищата в неразви ' м
по-добро стопанско развитие, тите общини не трябва да се1 д •
Що ое касае до откриване на наблюдават само от станоки- 
цехове от страна на трудови щето на досегашната икономц 

в неразвитите ч,еока оправдаемост, но
един от най-важните фактори | цията и за довеждане 
за по-нататъшното икономиие

на, бяха положени венци 
Съюза на бойците от Лужни
ца и венци на нейните 
близки, кои го също посетиха 
гроба на Жаркович..

В РАКОВ ДОЛ — бе пуснат

набоеца вДенят
СФРЮ 4 и Денят на въстание 
то в Сърбия 7 юли по търже 

начин са отпразнувани

на

най-
ствсн

т ок.
В ПРОВАЛЕНИК по случай 

Деня на въстанието бе орга
низирано голямо народно уве 
селение.

НА 7 ЮЛИ — ДЕНЯ НА 
ВЪСТАНИЕТО в Сърбия на 
Таламбас се състоя голям съ 
бор. Н?. мястото на падналите 
в Народиоссвободителната бо
рба партизани бяха положени 
венци на Съюза на бойците. 
Тържества по случай този пра 
звик бяха устроени и в Гор
ни Стрижевац.

плочи.
На 4 юли в Бабушница са 

положени венци иа паметника 
на падналите 
край бойци от страна на Съ
юза на бойците и др. обще- 
ците и възпоменателните пло

скуп-
Лужнишкиявбе

На обеда бяха дадени обе
щания за парична помощ по 

като | довършване на електрифика-
на во

да от страна на предприятия КОВИЧ, както 
и частни лица. Георги Радев ___________
що даде 500 н. динара, Нед-

чи.
В ЦЕРИЧЙЕ край възпоме

нателната плоча на храбрата 
партизанка ДАРИНКА

всяка годи-

оргамизации 
краища, сигурно е, че до та
кава ориентация няма да сс 

паради повече п,ричи-

ЖАР-
М.

ско развитие.стигне
ни. Като основно поради сла
бите, както в Босилеград ско,. 
съобщителни връзки, недоста 
тъчна електроенергия (в Боси 
лепрадеко от 37 села само 3 са 
електрифицирани), лоши усло 
вия за живот на работници, а

С оглед на това, че средства 
та за модернизиране на пъти 
щата ще бъдат заделяни на 
предприятията за пътища съ- 
що така съществува опасност, 
да не бъдат взети под внима
ние всички аргументи на заи
нтересованите комуни за отде 

Такъв извод се получава и дни пътища като обективен 
въз основа на предвидените критерий за предимство. Тази 
средства, които възлизат на 6 констатация потвърждава и 
милиона динара средно за изграждането ,на пътя от Бо 
всяка община за период от силепрад към Влагата-, който

. до сега във воички ©ракети 
за последните 15 години е бил 
плануван, но и до ден днешен 
40 километра са останали не- 
изграданм. ,

ко Георгиев и Костадин Радев ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ— по 100, Владимир Гелев, На I 1ХГТ тгпш х
цко Спасенов, Славча Митов 
от Поганово, Арса Йоцов и 
Стоян Борисов — по 50 и Ас
парух Тренчев — 20 нови ди
нара. ПОВЕДЕНИЕТО НА ЕДИН ДИРЕКТОРотделно на специалисти.

Земеделската кооперация 
„Сточар" и предприятието 
„Градня" са обещали да помо 
гнат с по 1.000 нови динара. 
Общината с 2.000, Социалисти 
ческият съюз 
в Димитровград — с 300 но
ви динара. Общинската мла
дежка организация ще орга
низира трудова акция, за да 
събере пари за радиоапарат и 
грамофон в селото.

В чест на Деня на боеца из 
виднишкият отряд „Грани
чар“ от Димитровград прове
де поход под названието „По 
следата на бащите.“ В Погано 
веки манастир трябваше да 
нощуваме. За младежите бе 
определено да нощуват в пле 

. вайка на манастира, а девой
ките трябваше да се приютят

вън. Така той се принуди да 
стане и да освободи стаята, но 
пък ои послужи с изнудване. 
Именно за нощуването на пе
тте девойки той поиска да 
платим 200 нови динара. Тъй 
като нямахме пари, а той не 
искаше да се плати по сметка 
в банката, девойките не мо
жаха да си лепнат и цяла нощ 
отстояха в кухнята и пред 
прага на стаята, :в която ди
ректорът спокойно си спеше.

(Пишем това, защото ое на
дяваме, че някой от самоуп- 
равителите на „.Балкан“ ще 
прочете тези редове и ще ло 
стави въпроса за това поведе 
ние на директора.

'Впрочее ние и не знаем ка 
ква цел е преследвал доректо 
рът. Дали е искал да се пред 
стави като строго делови чо 
век или е искал да пречи на 
нашия поход? В другото, ако 
е то, го осуетиха самите де
войки, които .въпреки че не 
спяха през нощта продължи-, 
ха бодро овоя поход все до 
Димитровград и оттам до Пе 
търлаш, където беше краят 
на похода.

с 500 и ОЗОпет .години.
— Това, че 50% от оредства 

та на Фонда са предназначени 
за модернизиране и изгражда 
не на пътища, което е важно 
предуслозие за по-интензивно 
развитие на неразвитите • кра
ища преценяваме като поло
жително.

, За отделни общини модер
низация на транспортните връ 
зки означава най-важното, ко 
е то тр_ябва да се стори, за да 
могат 'да интензивират своето 
стопанско и обществено раз
витие. За някои пак, какзато

Въз основа на казаното ечи 
там, че материалното подтик
ване на неразвитите не тряб
ва да бъде само символично. 
Затова предлагам да се изна
мерят източници, които ще 
повишат съвкупните средства 
на Фонда и то според обекти
вните нужди на неразвитите, 
каза между другото Стоичков.

В. В.

в една от стаите на ханчето 
на „.Балкан“, отвъд манасти- 

Радеиичани топло благода- .ра. Тази стая е две легла щя 
риха на всички, които са дали ха да ползват пет девойки, у-> 
парична помощ за довеждане частички .в похода, 
то на тока
дал 100 н. динара, Драгомир 
Гсрчев — 60, Любен Миланов 
— 120, Сретен Спасенов — 50

Иван Колев е .Но директорът на „Балкан“, 
който ое намираше там, реши 
да освободи .само .един креват 
за девойките, а другия да пол 
зва сам. Това ме можех да 
приема .и аиу предложих да из 
ползва .връщащата се в Дими 
тровград кола да го закарат 
до Поганово на нощуване и- 
ли до Димитровград, тъй ка
то той бе казал, че трябвало 
рано да е ,в Димитровград.

Директорът .обаче не прие 
предложението ми, но отиде и 
лепна в единия креват. Воич
ки бяхме изненадани от по
стъпката иму и аз като коман
дир на похода му .съобщих, 
че ако не освободи стаята ще 
бъде вързан и изгонен

и един подофицер от КУНА — 
100 нови динара.

Община без минимални 

лични доходи
(ОТ 1 СТРАНА) раите за даване на предим

ство в заемането. В проекта 
ое казва, че предимство би 
трябвало да имат временно 
.незаети лица, свиден тиран и 
при БюрОто за заемане на ра
ботна ръка в Бабушница. В 
случай, че неколцина еднакво 
да изпълняват условията — 
предимство ще се даде на о- 
нова лице, което повече има 
нужда от работа.

димете© при заемането на ра 
бота ще имат лица участвува
ли в Народсосвободителната 
борба, инвалидите от война
та, децата на падналите бой
ци, разбира се ако 
ват предвидените условия 
дадено работно място.

.Всяка трудова организация, 
която приеме договора е длъ 
жна да спа.зша критериите за 
предимство при заемането на 
нова работна ръка. Срещу о- 
ния трудови организации, ко-, 
ито не спазват разпоредбите 
на договора ще сс предприе
мат съответни мерки в Общи
нската скупщина Камарата на 
трудовите общности.

Командир на похода
Найден ЙовановичКой да има предимство в 

заемането на работа?
на-

Вечето на синдикатите в Ба 
буш.ница в същото време пус 
на на публично обсъждане и 
проекта за заемането на ра
ботна ръка в комуната. Разй 
скванията ще траят до 15 оеп 
темЕрл. Разискванията ще се 
водят по профорганизации, а 
крайните мнения и предложе
ния ще бъдат обсъдени на за 
седанията на органите на са
моуправлението, които окон
чателните предложения ще 
представят във Вечето на син 
дикатите в Бабушница.

В проекта на обществения 
договор за заемане на работ
на ръка са предложени крите

^ ^пзлълня-
за

ВАШАТА БАНКА Г.
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА. ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, 
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ. ВЛАДИШКИ ХАН м БОСИ
ЛЕГРАД ;

о .■ * • ‘ <

* За редовни влогове «е плаща 6° и лихва 1
* За осрочени влогове — 7.5%
Всеки спестовник е вап ОТ най-малко 1000 нови динара 
е зстрахонаи от евентуална злополука 
Банковите клонове в Босилегради Сурдулица работят 
от с,зо до 14,30 часа всеки ден освен събота и неделя.

П.ри утвърждаването на пре 
димют.во в заамаието на рабо
та щс се води аметка за броя 

семействотона членюоете на 
па търсещия работа, матерна 
Л1НОТО му състоя(Н(ие и пр., ка

► 4кто и тс.за дали някой од се-1 
мойните му е на работа. Пре I

М. А.
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ЗАБРАВЕНИТЕ ДИМИТРОВГРАДСКИ
ПОЖАРНИКАРИ

Димитровградската профе
сионална пожарникарска служ 
ба е сигурно една от най-ма- 
лоброймите в Югославия, 
щото в нея работят само три 
ма души! Тези хора, освен че 
трябва да ръкуват с пожарна
та кола трябва да се стараят 
да гасят и пожари, но ако се 
случи гошям пожар те едва ли 
биха могли да го потушат. По 
жармикарите, според бройно
то им състояние не могат до- 
ри да поддържат в ред пожа 
рната, нигго пък да я обезпе- 
чат и приспособят за съвре-. 
менно гасене на пожари.

Задачите на

не на личните доходи, но аме 
сто увеличение получавали от 
говор, че и това е много, за- 
щото нищо не работят а само 
лежат.

А решенията, които получи 
ли, когато били приети на слу 
жба ясно говорят, че са при- 

като шофьори на пожар- 
никарсжата кола, а сега ое изи 
еква да вземат изпит за шо
фьора П класа. А злото да 
бъде по-голямо трябва да се 
знае, че един от тях живее в 
Димитровград, другият в .Лу- 
паница, а третият в Желюша.

Управителният отбор на по 
жарникарокия фонд в СО Д.и 
митровград взел решение:

— Шофьорите да вземат шо 
фьорски ивпиг за звание по
жарникар П класа;

— Да квартируват в Димит
ровград.

Така организирани, вече две 
години,

шофьори-пожарникари с мно 
го труд и голямо щастие мо

гат нещо да направят в бор
бата с огъня.

Само през 1969 година шо
фьорите взели участие в поту 
шаването на 8 пожари, къде- 
то опасили имущество на сто
йност от над 700.000 н. дина
ри. Тази година са взели уча
стие в потушаването на три 
пожара, при които спасили и- 
мущества с голяма стойност.

Дали някой трябва да се 
грижи за шофьорите на по
жарникарската кола, защо ня
мат работно време, защо не 
използват годишната си почи 
вка. Защо личните им доходи 
не се увеличават, както на 
всички служащи във всички 
трудови организации. Дали 
ще бъде някой отговорен, а- 
ко стане пожар и унищожи 
някое предприятие, само зара 
ди това, че няма кой да ръку 
ва с пожарникарската кола и 
съоръжения. Крайно време е 
нещо да се предприеме.

за

ети

Д. КРИВОДОЛ
На 12 юли, на юг-ославско- 

блъгароката граница при село 
Долни Криводол ое състоя тра 
дкционното свиждане на граж 
дани от Югославия и Бълга
рия.

Свиждането, в сравнение с 
другите години, бе по-слабо 
посетено, осюбено от нашите 
граждани, които имат възмюж 
кост за редовно и неограниче
но пътуване в НР България 
при свои близки и познати. 
Присъстоуваха не повече ог 
5—6 хиляди граждани.

1На хубавия терен имаше до 
ста щандове за продажба на 
хранителни и промишлени сто 
ки, изнесени тук от предприя 
тията в Димитровград, Пирот 
и други градове, а също и от 
българска страна. Работеха и

доста импровизирани 
нтл. пожарникарят е 

от ден на ден са вое по-голе- 
ми и отговорни, а работата 
все по-обемна, защото 
ри стават вее по-често. Това 

сменили казват пожарникарите, но все 
милиона никой не е проверил те

зи техни твърдения. Тримата 
пожарникари, които същевре-

ресто.ра

Според изчисленията на бан 
ката от Пирот участниците 
свиждането, особено от бъл
гарската страна, са 
валута за около 50 
стари динара, срещу които 
ри са си купували, стоки от; 
нашите щандове. Найчмното менно са .и шофьори, работят 
търсени стоки бяха изкустве-. 3 ТР,И смени, т.ака че в една

омяна работи само един от

пожа-в

на

ната и мерино вълната, обу.в 
ките, които продаваше пред
приятието „Антилоп“ и грамо 
фехнните гшхочи на

тях, което разбира се е съв
сем недостатъчно. Всъщност,

димитровградските
югославски

изпълнители. Купуваха се съ когато се случи пожар, дежур 
що и вълнени и синтетични, ният шофьор отива до квар- 
тъкаии.

Превозването на нашите гра 
ждани беше добре организи
рано.

Цветко Боянмч

тирите им, „^събира“ ги и то
гава тръгват на акция.

Понеже в димитровградска 
община живеят над 19.000 жи 
тели, то един пожарникар, в 
една от смайте, се грижи за 
този наро-д, а в цялата общи
на има над 20 стопански орга 
низации, предприятия и заве
дения.

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

ЛЕСКОВАЦ
Ц. Б. — М. Н.

стмовци получи вд» със своите клонове в:
Босилеград, Гърделица, Буяновац, Лебаяе, Власотинци, 

Вучйе, Владичин хан, Сурдулица и пощите на територията 
на трудовите ПТТ клонове в Леоковац и Враня организира 
за сеоитс спестовници

II ТЕГЛЕНЕ НА ЛОТАРИЯ
Право да участвуват в лотарията имат всички спестов

ници с основен влог от 1.000 динара, без право на изтегляне 
в срок от 13 месеца. Покрай участието в лотарията спестов
ниците имат лихва от 7,5°/о годишно.

Спестовници, използвайте този единствен случай па
рите си да доверите на вашия най-добър пазител — обеди
нената кредитна банка в Леоковац и на нейните клонове, 
защото получавате право да участвувате в лотарията.

Запомнете че вашите пари ще бъдат в сигурни ръце. 
с най-голяма лихва от 7,5°/о и участие в лотарията, съще
временно сте застраховани при Застрахователния завод Ю- 
госла.вия от всички несгоди и нещастни случачи.

Побързайте с внасянето на пари на спестовна книж
ка, защото тегленето е насрочено за 25-юли 1970 година.

Гишето за спестовници в Обединената банка в Леско- 
вац работи от 7 до 19 часа.

Спестовна книжка на Сдружената кредитна банка Ле- 
сковац може да се получи при всички пощи на територията 
на Враня и Леоковац.

Преди да решите да доверите спестовните си влогове, 
погледнете нашил

След осеммесечна упорита 
работа Стрезимировци, заедно 
с митницата и заставата, по
лучи водопровод, който бе тъ 
ржествеяо пуснат. Водопрово
дът е дълъг два километра, а 
в изграждането му са вложе
ни 82.000 н. динара. В тази су 
ма военната поща от Ниш е 
взела участие с 60.000 динара, 
митницата — /с 20.000 динара, 
а сгрезимировчани с з°/о от 
местното самооблагане в ра
ботна ръка и с доброволна 
работа на стойност от 2.000 
динара. Взели са участие се
ляните от почти всяка къща.

Пожарникарската служба екоито искат вода в дворовете 
си. Радостта на стрезимиров- формирана на 12 юни 1968 го 
чана-: бе голяма, защото годи
ни наред хората от това село дина със седалище в Димит

ровград, когато са постъпили 
на работа трима души.

занямаха достатъчно вода 
писне. Още същия ден на тъ 
ржеството можеше да се ви- фьори, които имат „Ц“ кате 
дЛ как хората вече бяха взе
ли кирки и лопати и копаеха 
канали за довеждане на вода условие за постъпване

главния водо- на работа. За шофьори са

шо-

гория и което било единство

в дворовете от 
провед. За цялата тази вжцця 
най-го леми за слуги има 
рис Тончев, който организира 

населението, събираше па 
наблюдаваше работата. 

Цена Димитро®

приети т Жика Радисавов, Ва
сил Ставр10в и Моша Наков.

Ют основаването на тази слу 
жба досега, според думите на 
пожарникарите, на тях и слу 
жбата съвсем не се мисли. Ли

Бо-

ше
ри и

чиите доходи оттогава не са 
се променили. Те получават 
по 90.000 стари динара.

Съвети за земеделците
ЛИСТНИТЕ въшки и
УНИЩОЖАВАНЕТО ИМ

'Годишната почивка изпол
зват, но тя изглежда така: до 
като един от тях използва по
чивката, другите двама дежу- 
рат и през време на неговата 
емша. Един работи първа и 
втора смяна, и то всекидневно 
три меоеца. През дежурство
то не им ое заплаща' за извън 
редна работа. През време на 
боледуваме на Жика Радиса7 

моето продължило 62

Листните въшки нападат и ^вредят па всп
само на листата.

ЛОТАРИЕН ПЛАН
ПРЕМИИ

1. Автомобил „Застава 1300“
2. Мини трактор „АДРИЯ“ от 5 КС

чки органи на растенията, а не 
Те са малки и нежни животинки, дълги около

тялото им е разли 
или из-

29.000
7.500

2—3 милиметра. Цветът на 
чен, но най-често е зелен, жълт, червен 
цяло черен. Яйцата им са

ТЛАВНИ ПЕЧАЛБИ 
1. Мотопед „Томас“
1. Перална машина 
1. Телевизор
1. Хладилник
2. Нафтови печки а. 450 
5. Транзитора а. 250
Т. Помпа за поливане

и до- 
тези жи-

лъскаво черни 2.730
2.700
2.340
1.350

големината Наста големи с оглед на
вотинки. много да се размно-

поколения. 900вов,
дни, Васил и Моша получава 

само по 40.000 сг. динара.

Листните въшки могат
1.250
1.500

дават многожават и през годината 
Обикновено те 
някои от генерациите 
ния.

ноедно растение,
други расте

лиостават върху
минават и на Те нс знаят за празници и не 

делии почивки. Работно време 
за тях няма, пито пък им ое 

за извънредна рабо
та. Много пъти шофьорите 
поднаояли иск за увеличава-

ПЕЧАЛБИ
1. Радиоапарат за автомобил
1. Електрическа печка
2. Грамофона 
2. Велосипеда
2. Детски велосипеда 
5. Прибора за ядене 
2. Експрес тенджери

УТЕШИТЕЛНИ НАГРАДИ
50. Ръчни часовници 
50. Парични печалби

650е го-растенията,
младите издън 

смукалце. 
соко-

650Вредата, която нанасят на 
ляма. На опакото на листата, на 600изплаща

700своетовмъкват
започват да смУчат

съхне, увива с 
„медна

ки и други части те 
Достигат до тъканта и 
вете. Листът тогава започва да 
и пада. Техният измет, 
роса”, ползват за развитие

600
750
330

штшттткато
ИЗгъбТичките, които се 

му пречат Да 
пренасят редица 

по растенията.
въшки или 

е по- 
: Пара- 
Димек-

4.000
4.000и изцялоразвиват върху листа 

върши асимилация, 
вирусни и други заболявания

За да се унищожат лис бходИМО 
Да не се стигне до появата и . мер
место пръскане с препарати■ Напря Р 
тион, Диазинон, Малатион,

Въшките
Печалбите имат стоково-паричен характер 
Билети се дават от 15 кипи 1970 година. 
Резултатите ще бъдат публикувани във 

вини“ и в локални?! вестник „Наша реч“.
„Вечерни но
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На педагогически темиРазпределението в училищата нерешено щ",^Х«даб”ц" »Г"м
.работни I прати ли ш-ик. И и 1’ор- 
11Ш11И1С1И1ШЖОТО училище поло- 
жониото е покойно. Тук сс е 
стшашо до остри лични раз-ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕТО ИЕ 

СТИМУМИЛИРА ТРУДА
РАЗВЕДЕНИТЕ РОДИТЕЛИ И 

ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА• три.
Опсирод Глигоров до такова 

положение се е стипнашо за!
колективи,

Веднъж един педагог казал: „От възпитанието на 
родителите зависи и възпитанието на децата . с дру. 
ги думи: „От здравите връзки между съпрузите за 
виси и стабилността на характера на техните възпи
таници". Или пък: „Порядъчно семейство щастли
во детство!"

Но- все пак, животът е пълен и изненади. Семей
ството като най-малката възпитателна клетка в обще
ството може да доживее различни кризи, започвайки 
от материалната несигурност, па все до недоразуме
нията между съпрузите, които в съвременния езхг 
все по-чссто довеждат до бракоразвод. Може би сега 
хората: много по-малко водят сметка за последиците 
от размириците у дома, а може би н много повече са 
въвлечени в динамиката на съвременния жизот и при 
бързало, дори безотговорно взимат необмислени ре 
тения, които най-много засягат техните деца. Таки
ва постъпки на родителите не са нищо друго, о-езен 
злодеяние към малките. Мнозина родители, които са. 
разводени или които- са на път да се разделят, изклю
чително мислят само за себе си, а за децата съвсем 
малко, оставят ги неоеитурени. Истина има доста ро
дители, които биха искали да прекъснат брачните си 
връзки, но децата им пречат в това отношение. И за
това постоянно правят „мир у дома,, 
децата. Струва ни се, че такива родители нанасят по- 
г-олям удар на малките, отко-лкото разведените. За- 
щот-о ако децата на разведените родители попаднат в 
ръцете на добри възпитатели след време мотат да за
бравят всички несгоди, през които са минали в роди
телския дом и да получат добро възпитание, а пей 
спи»; родители, които пр-о-дължа.ват своя брак „заради 
децата,,, още повече се разпалват чувства на омраза, 
нетърпимост към себе си и към родителите. С едяа 
дума — тези деца живеят под бремето на поето .езгл 
страх, че всеки момент нещо може да се случи между 
родителите им. И не случайно децата в такива брако
ве са нещастни.

Те стават така наречените „инвалиди в отношение 
на. възпитанието", защото винаги са живеели в неизве 
стн-ост и напрежение. А това фактически пр-едставляБЗ 
-отделяне от реалния свят и живота, което неминуемо 
води до деформации в поведението на детото.

Специалистите твърдят, че ако детето не с-з въз
питава правилно до пета година, тогава съвсем е теж
ко да се превъзпита (Макаренко). А ние можем 
добавим: правилното- възпитание на децата в нездра
ви семейства никак не може да се осъществи, па ма
кар и да се касае за деца от една, пет, десет или по
вече години.

щогг-о училищните 
а п|0-<0П1вцшшшо коммачите за
дължат* да изработят лроек- 
таирап.щшиици, не са ос застъ
пили да намерят пай-съотвст 
ли критерии за възнагражда
вано. Ка по първо и основно в 
цялата тази работа те са итно 
рира-ли труда. Покрай това я- 
оно проличава, чс травилни- 
ците са изготвяни според кон 
крепим лица, а не и според ра 
ботн-ите моста.

ИМ1СИШЮ, тези поща са довс 
положение.ли до сегашното 

Чуват се възражения, чувстшу 
па ос разделение в училищни
те колективи, явяват се кра
моли и др. С това губи много 
обучол-иею, което е основна 
задача на училищата.

На въпроса дали образова
телната общност не е могла 
тук да п-омогне Глигоров ка
за, чс е същ-ссФвувало 
мие да се изработи един уни
версален правилник, който да 
ползват училищата. Топа не
що не с прието, но органите 

вателната общност е заделяла иа образователната общност, 
сродства на училищата е бмл в които членуват мнозина от

основните училища са рази- 
и възможностите, еквали по тоя въпрос и взели 

препоръки. Обачеч тях ни
кой не е замитал.

-В новите правилници учи
лищата са игнорирали и ре-

мне-

С2мз заради
На час

Тази година учебното дело в 
Босилеградоката комуна се на 
мира в най-добро материално цялостен преглед на нуждите, 
положение. Заделените на у- условията 
чижшцата средства от страна Обаче вътрешното разиределе 
на Общинската образователна ние в училищата взима погре

шен курс.
Глигоров изтъкна, че в Би- 

училшце

общност дават възможност да 
ос повиши жизненото 
ще на просветните работници 
и да ое стимулира труда. За 
първоначален учител са задс- 
лени средно аредства за месе 
чна заплата от 1.050, за осно 
вен учител 1.170 и за гимна
зиален учител 1.400 динара.

Обаче при разпределението 
ка тези средства колективите 
на основните училища са из-: 
паднали в деликатно положе
ние. Именно, докато 
по-низки личиш доходи те из 
камкраха по-добър начин за 
разпределение. Сега обаче ое 
стига до абсурдни положения.

(По-точно казано, н-ито един

равии-
стърокото основно 
изготвеният от страна на ко-

зултатите от тестирането, кои 
то най-обективно установяват 

мисията правилник не е при- работата на просветните ра- 
ет. Вместо това приети са за- ботн-ици. Това изненадва, за
старели критерии. Според то- щото образователната общ- 
ва училището финансира ра- ност разполага с 60.000 дина- 
ботните места, но не и труда ра, които да разпредели на о- 

н.ези училища, постигнали наи негова-гте резултати.
Подобно е и при другите — тестирането най-добри резул- 

про дължи Глитсро®. В Долно 
любатското училище първона

тати.

чалните учители имат средна 
заплата по 1.200, а онези във

имаха

висшите кла-сове с полувисш е 
образование 1.000 динара!? 
Тук аномалията е оч-ебиеща. 
Стимулативяото възнагражда
ваме изцяло е изостанало, а 
доминиращо място заема за
плащането на трудовия стаж.

Това е постигнато с пуока- 
нето в ход на глаюоподавател- 
ната машина. По такъв начин

да

-изработен и приет правилник 
за вътрешното разпределение 
не е отговорил на редица ва
жни въпроси, а основно как 
да се заплаща труда.

По тоя въпрос секретарят 
на Общинската образователна 
общност Гоне Глигоров каза

Слободан Василев, педагог

Забележка: В мияалил брой на вестника статичта 
.Настроението на родителите действува върху възпи
танието на децата" е от същия автор.е премахнат предложения пра 

вилник, който е съдържал по-, 
обективни критерии за разпре 
делянето.

'ллллло/члллллллл/\ллл/\ллл/\ллАЛЛАЛА^следното:
— Въшното разпределяне 

т.-е. начина, по който образо-

Новиви от БосилеградскоВ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

Идното зимо-порно отопление ПОРОИТЕ ПРЕДИЗВИКАХА ЩЕТИИдващата зима гимназията 
в Димитровград ще има пар
но отопление. В понеделник 
предприятието „Монтьор“ от 
Ниш е започнало работите по 
инсталирането на котела и тъ 
рбите с точно определен срок 
за привършване «а монтажа 
до 25 август. Необходимите 
проби ще ое извършат до 1 
ноеември, когато парното ще 
бъде пуснато в експлоатация.

Инсталациите и работата 
ще струват около 70 милиона

стари динара, от които гимна 
зията осигурява от авом сред 
ства 25, а 46 милиона са кре- През 
диги, отпуснати от републи- Босилеградско бе обхванато 
канската образователна общ- ог' силни поройни 
ност. Те падаха ежедневно, а само

последната седмица на моменти проблясваше слъ 
нце м приличаше на лято.

Тези дъждове дойдоха 
оелскоотс-паннте г. много несгц 
дно време. Особено навредиха 
на сено-добива. Също и поро
ите предизвикаха големи ще
ти. В малките котловини 
изляха на много места, като 
засипахг: ливадите и градини
те с камъни.

Същевременно пороите 
мно-го места навредиха и нц 
пътищата. А особено 
на тлъмин-окия район. В мот 
мента съобщенията от с. Бра 
нковци към Тлъмино са пре> 
къснати. А пък асфалтирания 
път от Долно Тлъмино 
Караманица на няколко места 
е напълно унищожен.

онези, които -са в течението 
ка сезона напояваш! и нодхрз 
клони -с торове.

Очаква се, че сено-добива 
що е добър и от планински
те ливади, а о-собенс- много от 
м ели о рпраните.

Обаче ло-шото време прс/а: 
коситбата успешно и на вре- 
мз да приключи.

дъждове. за

Ш МЕМОК1АМ те се

ЖАЛЕЙКА
Съобщаваме, че нашата мила и незабрави

ма съпруга, майка, свекърва и баба
на

МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕ
ЛЕН МАТЕРИАЛмн-огр

ПЕТРИЯ ИВАНОВА ДРАГИЕВА 
от ДимитровградИМА ОЩЕ МЯСТО 

ЗА УЧЕНИЦИ
Комунално-занаятчийското

предприятие „Услуга" откри г. 
Босилеград магазин за прод^ 
жЗа на строителен и друг 
териал. В него, макар 
не са прибавени всички 
ходим и стоки, вече се 
гол ями покупки. Това 
че нуждите от такъв 
съществуват от преди, 
тоя се очаква да задоволи яУ 
ждите при снабдяването 
строителен материал.

12 юни 1970изпусна благородната си душа на 
година на 68 години в димитровградската бол
ница, след кратко боледуване.

Погребението е изъвршено ,на 14 юни 
бищата на Димитровград.

към
мз-

че
необ-

® димитровградската пимна 
зи-я има още място за около 
30 ученици в първи. клас.
На юнмюки конкурс са приети 
80 ученици предимно много до 
бри и отлични, обаче броят 
не е бил попълнен. Затова 
през август ще се проведе еое 
нен конкурс за приемане на 
още 30 ученици.

ПАДНАХА ПЪРВИТЕ 
ОТКОСИ

в гро- лрдвя!
говор11-

магазин
а от

Почти в цялата Босилеград 
ска комуна коситбата е в пъ: 
лен

Опечалени:
съпруг Иван, пенсионер, дъщеря Вирма, 
учителка, син Радко, лекар, зет Стефан, 
лекар, шаха Елена, внук Иво и останали 
роднини. • .

разгар. Първите резулта
ти от сенодобива са охрабря- 
ващи и сравнително са по-го- 
леми от миналогодишните. 
Най-добри са добивите от ли
вадите край реките, както и

;

В. в.щ
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култура просвета★

ЮГОСЛАВСКИТЕ Т СПОМЕНИъ
Седехме с теб на масатаХОРОВИ Р а години,ж растояния

Е и кръстопътища 
се блъскаха между нас 
и търсеха себе си.
Слезе вечерта 
и покри с черна забрадка 
радостта ни, 
а сервитьора донесе 
пълни чаши с насълзени спомени 
и кучета насъска зад гърба ми. 
Музикантите наточиха 
върху мъката ми цигулките 
и заплакаха.
Плачеха и говореха
че ти си роса
и че утре ще изчезнеш
сред зелената долина на Морава,
а на лицето си ще отнесеш
и моето лято.
Плачеха и говореха 
как аз ще паднем с дъжда 
там където всичко ми е мило 
като ти
и как ще идвам с вятъра след тебе 
за да реша къдрите ти 
и да милвам устата ти.
Говореха ми как там 
прозорци ще се усмихват — 
зарад мен да те видят 
и как врати ще се отварят — 
зарад мен да те посрещнат . . .
. . . Млъкна музиката
и сервитьора взе
това което взима,
а на масата се скъса един път
мил като вчерашните ни дни.
Утрешният ми ден
го взе вихрушка

■ ■Ш:ГТод покровителство на президента на 
бликата — Иосип Броз Тито — от 3 до 7 
в Ниш се състояха третите югославски 
тържества. Специалният - - 
Съвета на федерацията, др. Авдо Хумо, 
тържествата, след което в продължение

репу- 
юли 

хорови 
пратеник, членът на

на хоровете голямо значение има качественото
съпровождане на симфоничните оркестри от Ниш 
и Дома на народната армия от Белград. 

Особено впечатление направи, че освен о- 
фициалните изпълнения в залата на Дома 
родната армия и лятната сцена в Нишката кре-

откри 
на пет

дни четиринадесет хорове от страната и три от 
чужбина: Западна Германия, Италия и Чехо
словакия, изпълниха бисерите на хоровата му
зика.

на на-

пост, поотделни хорове пяха и на открито: пред 
паметника в Бубань, модерния увинерсален ма
газин и пр.

За съжаление, лошото време попречи, така 
че повечето произведения бяха изпълнени в за
лата на Дома на
в Нишката крепост, която може да приеме ня
колко хиляди зрители.

Тазгодишната организация, според прецен
ка на специалисти, диригенти, участници, е на 
високо равнище, което съвсем сЪответствува на 
високото майсторско изпълнение на хоровете.

Югославските хорови тържества и занапред 
ще се устройват в Ниш и то след всяка втора 
година.

Първите югославски хорови тържества се 
състояха през 1938 година. Вече вторите — 1968 ЮНА, а не на лятната сцена
година, станаха международна културна мани
фестация. Тази година това се потвърди: на 
хоровите тържества участвуваха самодейните 
хорове „Монтеверди” от Хамбург, „Данте Али- 
гиери” от Рим и Ансамбълът на мадригалистите 
от Братислава.

С високо художествено изпълнение се пред
ставиха и нашите самодейни хорове от Белград, 
Загреб, Скопие, Титоград, Шабац. Също

Любляна, Задар, Нови Сад, Бе-

за да го върти вечно 
около масата.
Ние тръгнахме някъде 
и ти не видя как аз 
преди раздялата ни 
станах дъжд 
и вятър
тъй както ми наложиха 
плачещите цигулки.

така
Хубавите резултати от тая година, дават 

основние хорските тържества в Ниш да бъдат 
своебразна международна културна манифеста
ция на самодейците-хористи.

пееха хорове от 
чей, Битоля, Сраево. Общо над 1.200 участни
ци, хористи-самодейци изпълниха хорови произ
ведения на наши и чуждестранни композитори.

Стойне ЯнковСт. Н.Същевременно, за успешното представяне

32
преди малко разпъваше увисваха. Рече само:

— Пускам те. Да не ме издадеш? ...
Тя помълча, и когато отговори, сякаш се 

вълнуваше:
— Няма да те издам, няма. — И додаде: — 

Хубав си за това ...
Искаше му се да каже нещо много умно, 

та тя да го запомни друг, а не разбойник, дето 
задява чуждите жени по полето.

— Грозните хора не тръгват да мрат, булка. 
Прощавай за задявката и със здраве... Не ме 
издавай.

Тя си тръгна полека, но беше тъжна. Обър

прав, подпря се на пушката и се огледа. Едно- 
стъпките и забеляза жената. Че евременно чу 

жена, разбра, по вървежа й — спокоен, но си
тен, лек. Знаеше — такива са жените от полето
__ малко припрени, ала силни и уверени. Пла-
пинките са дребни и скокливи тях той ие 
харесваше. Жената идеше срещу тях и парти
занинът се притаи. Бе тръгнала сякаш на раз
ходка без да бърза, без да отива точно някъде 
— жена в полето. Възрастният си спомни — от 
година не бе докоовал жена си, не бе я виждал 
дори за повече от няколко минути. Спомни си 
и тихите летни вечери, когато се любеха с нея.

АНТОЛОГИЯ „БРАТСТВО“
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Димитър Наумов

ЖЕНА В ПОЛЕТО
- РАЗКАЗ — на се:смълчаното поле, смееха се тихо и 

тела как боде лятната. 
То беше вече отдавна, ка-

сами сред
усещаха с младите да 
прегоряла вече трева, 
то че никога не го е имало — партизанинът въз 
дъхиа. Жената приближи и той подвикна тихо: 

__ Ей!
Тя не се сгреша, изглежда го беше видяла 

отдалече Приближи — беше млада жена, 
би бе хубава — в тъмното различаваше 

й. Той се усмихна: 
ли някого?

— Ей, пази се да те не убият, че си хубав,__ гладни и по
сред прорас- 

бяха прикри- 
сега

Четвърта нощ вървяха така 
лумъртви от умора, само двамата 
нала с ниски храсти равнина 
вали изтеглянето на отряда и 
Да го настигнат. Изведнъж разорах , 
всичките тия дълги нощи са обик'* „ите 
едни и същи места — познаха СКУ кууе-
мове отсреща. Ясно чуха далечен 
та, може би сред хълмовете имаше 

—Е? — попита възрастният.
Другият мълчеше, беше тточти ^

Цаше тежко и се задъхваше. Но> 
стка фуражка, сигурно майка му ®цдааеше, че 
Ше Да си дойде на ваканция, тяс 
той е тук, сред проклетото проскуоано _ 
болен крак и само пачка патрони.

— Ст^а.х ли те е?
~ Мзлко..>. - призна гимиазме Търсят уж 
— Страшното мина. Сега те Щ Нашата е 

нещо голямо, а отрядът се измъ 
лесна... Да починем, а? „,~-пяо

Момчето седна веднага, ПоЛОжи
Ка и протегна окуцелмя си кРак‘ в тъмното 
*ата др себе си и сякаш ‘ еДН,0, ту се
ъдмовете отсреща ту се слива __ посред
чертаваха — далечни и тайнств _ прего- 

и*вото, светло нощно небе. Лъхнад не-
Рнло сено и на още нещо - влажно, тош 
**»еетно. Полето се смълча, °5Га" ят 
)^чашащи нощни зву^з СТНият 
_ умно, спеше дълбоко, възра___ ,

жена ти ще плаче ...
И се изгуби в тъмното, все по-далече и ло- 

далече се чуваха стъпките й, и заглъхнаха... 
Беше я нарекъл „булка", ала не знаеше нищо 
за нея — жена ли беше тя, момиче ли... Каза 
му „хубав да", но в мрака личаха само огромни
те му рамене, а жената не видя колко е измъ
чен и съсипан, вече стар. Той се усмихна гор
чиво. Обърна се. Младият спеше в тревата, ни 
що не беше чул.

— Момче, ей, момче — подвикна възраст
ният, — ставай, тръгваме! — и го сбута. Онзи 
скочи веднага и изведнъж се разсъни —■ бяха 
свикнали да заспиват и се будят изведнъж.

Тръгнаха. Нощно поле ги пазеше. В тъм
ното приведените им силуети се сляха с ниските 
прорасли храсталаци.

— Сънувах нещо — каза ободрен гимнази- 
стът, — ама не мога да си го спомня вече...

— Млад си, сънищата не ти трябват, зато
ва ги забравяш.

— А ти?
— Все сънувам жена си — усмихна се сму- 

затворя очи и тя дойде.

трябваше
че през 

все по
хъл- още

може
само очите

— Търсиш
__ де __ тя говореше меко,

— какво искаш, кой да ти?
_ мъжът се засмя тихо. —

но едва-едва
момче, ку- 

гимнази- 
чака-

гърлено,
— Аз ли?

човек съм аз. __

«‘Я5Г..1КК. «е», раз-
_ шегуваш се, той веднага се досети,

е оценила широките му.

По

таен

бийиико? 
че го разглежда 
силни рамене.

— Нищо

и вече

_ той почти шепнеше, — само да
те погледам, нали може? те поглед , ме пуснеш ли?

- Й “съм те затварял... - рече обидено
И попита: — задомена ли да, мъж имаш

ИЗПЪШ- 
ПуШт

тено възрастният, 
хубава, като от онова време ...

— Говори ли ти?
— Какво да ми каже? Ние с нея всичко сме

мъжът 
ли? *еК го ка!шоЦ,сеСссРт^л да пита ... Кажи, 

или не? — сега тя му се присми-ли ме,
отмъщаваше

пускаш
ваше,

си паговорили ...
Високо над тях небето взе да просвстг|1ва.си.ти-само 

задиша
остаиа

раменете му, които до^какМъжът усети
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гАмериканският ка убои 

един тъжен старец
пад от реката е царството на 
„бъкару“.

А общото МСЛЧИУ тях — 
тех1Н'Ият еднакъв мор алея

КАК СЕ ХРАНЯ! НЯКОИ НАРОДИ
На много моста в снета считат, че храната е по- 

: приема напрано с ръце. Така е на Фи- 
далочна Венецуела. Само при тържествс- 

оелата на тези страни да служат с вилици

юсуспа, ако ое 
лимитните и в
ни случаи в
и ножове. За селата на Южна Корея вилицата е не
позната Оризът, кю>йто е основната им храна, се яде 
със специални клечки. Бскимосите от Гренландия кон 
сумират месото на убития ди«еч е ръце. Вилиците не 
са познати и на селяните от остров Цейлон. Арабите 
също предпочитат да се хранят без вилици, но из- 
тоолзуват специален хляб, с корите на който да слу
жат при храненето.

В Церу индианците не посггавят храната в чинии, 
издълбани тикви. В Нигерия селсаоо- 

тикви за чиним. И ин-

добиката в отглеждането на 
тока. Всичко това обаче е овъ 

с много други неща
__ от Изток пристигат изие-

хапльовци, които купу-

Америкаиокнят каубс'л тол- 
пъти е обявяван за пз-

или за станала вече рзагло и
токова

чезнал
банална с неуместния си ро
мантизъм фигура, че самият 
той е вече почти убеден във 
вепността на тези твърдения.
Обществената фантазия юша-

била повече възбудена та, идва времето па
пред- л.чте и телевизията. Припетлм 

всттс някога западни градчета

в а е
кодекс, принципите за уваже
ние, ДОСТ101ЙНОСТВО и лоялност, 
изграден през XIX век, които 
определят възгледите им за 
живота, работата и другите 
хора. Смътно те може би уое- 
шат своята непригодност ве
че. Да загинеш заради стадо
то? Днес, когато то е собстве

на някоя корпорация от

жени
ват ранчо и търсят вратички 

измъкнат от налозите;л а се
и:,меня ое скоростта. на жило 

автомоб иг.и е
от онова, за което го

оново, а в изсушени и 
то население също използува

Парагвай използуват -тиквите за домаш- 
страните, разположени в североафрикал- 

селяните доставят храната върху част 
маниковата бира — в специално изработз- 

В Япония нерядко храната ое 
художествено изработени дървени съдове.

ОБКОЛКОТО отстаеягг
което представлява. А за нея 
т-сл символизира свободата пг. 
индивида — човекът сам, еди 
петзости-ят човек, -незаЕигажм и 
самсстадеян, за когото лична
та свобода е начин на живот. 
Може би той е бил някога от 
части такъв, а понякога и все 

Но освен такъв, той е

дианцитс от 
ни съдове. В 
оките савани,

пост
Делаусър? Но те, ста]>итс кау 
бои, няма за кога вече да се
променят.

Далечните 
събирането на говедата са би 

централните с-ьбития в
ранчото. Добитъкът е 

събиран и дампоюван. през про 
легта, после отново са ю съ
бирали и отправяли с кораби 
към кланиците през 
Животът но време на лятно- 

паша е бил тежък, но при
ятен. Трудностите 
свързани с ранното 
— в 1 часа оутрин, с работа
та от тъмно до тъмно, с нощ 
агите караули и капризите на 
времето. Приятните 
идвали от конете и онова чув 
ство за ичжренл мъжка друж

от тиква, апътешествия и на за целта кратуна.
сервира в
На гостите японците предлагат горещата супа дзони

черно лаково дърво. В реогора-

Ж-Илиоще е.
и самотен, и сбъркан. Само
тен, защото е стар и отживял

вота па в продълговат съд от
Япония храната ое сервира на 'въртящи се 

може чрез завъртване на масата клиентът 
локаното блюдо с храна пред себе да. В 

чиния храната се поднася на ба-

нтитс ма 
маси, за да 
да нагласи 
Индонезия вместо в

времето си.
Остатъците от каубоите са 

разпръснати из бараки и 
жи по мръсните пътища на 
Аризона, Невада. и Монтана. 
Това са стари хора, с албуми, 
пълни с 
фии, със сятомени и съвети, 
които понякога ое изслушват, 
понякога не. Като цяло те са 
нещо като загубено поколе
ние, обединени от характера 
и гордостта да, от своите зна
ния и своето невежество, от 
вяра в идеали, замъглени ог 
времето и обстоятелствата. О- 
беданяват ги главно 
ксито те не харесват: момче- 

колежите, особено оо- 
спе- 

повече-

есента.хи

та панов лист.
В Пакистан и Тайланд селяните изработват съдо- 

бамбук. В Камерун всички прибори за
са били

ставане
пожълтели фотогра- ве за храна от 

храна ое приготовляват от дърво.
Племето нямеези в Танзания се храни два пъти 

— оутрин преда работа с печени царевичнимоменти дневно
зърна, фъстъци и пъпеш, а олед работа с просена 
каша/ риба и гъби. В джунглите на Кения население- 

храни добре обикновено само вечерно време.
Един от тъжните каубои

ба. то се
На Филипините, когато човек от племето азта поже
лае да се храни, извиква няколко пъти, за да бъде 
чут от някой гладен, който да му прали компания.

По водата все още биват съ- 
■прекале бирани в няколко големи рап 

ч-о, но повечето каубои пред
почитат да ги натоварят в ог 
рампи камиони и така пи пре 
■возват от своето ранчо.

Така изчезва песента на зе
мята. Подобно на дивите ко- 

В американския Запад еь: не на говедата с дълш рога, 
ществуват две особени разно- подобно на девствените 
естдно.сти каубои — едните н,е каубоят става рядкост върху

фона на променения пейзаж, 
на смалилите се простори. Ог 
радигге на новите ранчо разсу 

чили с големи стада на запад шиха сцената, на кс-ято той 
към Ню Мексико и Аризона, изпълняваше героическите си 
на север по старите пътища подвизи. Техниката направи не 
към Колорадо, Вайомииг 
Монтана. Дори и днес повече му. А тс'й — той може да я 
то каубои над 60-годишна въз пренебрегва или мърмори оре 
раст от тези щати имат тек- шу кея, да ое затваря в себе

си и с носталгия да се преда
ва на спомени. Това няма зна 
чести-е.

стават хладни и мрачни,- съ- 
веч-ссаседите

но заети, за да ой помагат ка 
прежаленонещата,

имакто преди ; 
много хора, препалено малко 
място, прежалено голяма над 
правара, прежалено много ко- 
мшдабашотйсшво.

УV.тата от 
поланковците, оградите.
сгогюите скъперници, 
то форми на управление, бла
годенствието, -инспекторите въ 
рху добитъка, фабричните фу 
ражи, мормоните, наркотици
те, хората, които си пъхат н-о 
са, където не .им е работа, ко 
нтетата, филмите за каубои
те, хората, които се оплакват.

Те имат общи спомени за 
голяма, просторна страна, за 
тревата, която пее от полъха 
на вятъра, за лагеруването на 
животните, 
през март и свършва на Коле 
да след стотици приключения

От горанския събор на Власинаместа

са каубои, а са „бъкару“. Те 
произлизат от Тексас и Мек
сико.- Тексасците са ое насо- ХУБАВО И 

ПРИЯТНОи нужни знанията и мъдростта

което започва

саокм произход.
-Каубоите и „бъкару“ имат 

стил и се отнасят председател на сърбската мла 
дож и член на Ц-К на 
ТОЛ говори за ролята на мла
дежта в общест-зено-полптичс- 
ския и стопански живот на на 
шето общество, както и за за
дачите на горяните при възоб 
нозяшането на горите и укре
пването на братство .и един
ство.

Осмият традиционен фести 
вал на гораните от Сърбия и 
алпинистите от Югоизточна 
Сърбия, който се проведе 
край Влаоииоко езер-о, и тоя 
път привлече вниманието на 

от няколко хиляди души, дошли 
и от най-отдалечените краища 

в скрибуцащия фургон, оред на Републиката, 
старата банда. Някои от оне-

и преживявания.
Занимава ги въпросът, кога 

течно нещата са тръгнали зле.
. Защото в главите им. всичко 
— лошо и добро — върви ръ 
ка за ръка. А лошото е дош
ло с изчезването на открити
те, .неоградени ранчо — поете 
пенел процес, пред чии,то пое 
лед стрия те биват изправени 
тъкмо в разцвета на силите 
ои — някъде около Първата 
светоЕна война. Тогава става 
раздробяването на големите приема релса Колорадо. Голс- 
ранчо и навлизането на техни мият баоейн на север и на за-

разигич-ен 
скептично един към друг. Те
зи от Аризона яздят на сед
ла е двоен п-одкоремиик, а в 
Невада яздят с единичен под 
коремник. Каубоите на север 
потръпват при мисълта за бе 
зводието на юг, а южняците, 
с ужас ои представят тежки
те зими в Монтана. Обикнове 
но за граница между райони
те на каубоите и „бъкару“ се

СКС.
Не есгггхи каубои са сантп- 

мзнта.тго настроени към спо
мените ои за едно време. „Ста 
рил-с Ер-емона не бяха чак тол 
коза хубави, казва един 
тях. Не бих иокал да попадна

Горестите и алпинистите от 
зя герем не бяха чак толкова Сърбия три дни се сьстезава- 
добри хора и истински кау
бои. Може би адът е пълен с 
много от тях...“

Гораните, алпинистите и дру 
гите присъствуващи бяха при 
'взстаувани и от Радмила Лукич 
ч-л-ен на Главния отбор на ал
пинистите на Югославия.

Културно-забавната програ
ма бе изпълнена на имл-роз-Лт 
зарана естрада, окръжена с 
бистрите води на езерото и 
разкошната зелен'.ина на пре
лестната околност. Тук пред 
многолюдните зрит-ели НЯКОЛ: 
ко часа ое сменяваха горани
те — .изпълнители от СурДУ' 
лица, Босилеград, Владичин 
Хан и Влаоотинце. Доминира
ха, танц-евм и народни песни.

На следващия д-ен започна-
в ко

ха в областта на културно-за
бавния и спортен живот.

Манифестациите на млади
те откри Мирослав Маркс-вич,(„Лайф")

Любопитно Мисли за поезията
Изкачването към висините яа поезията прилича 

па алпинизма. .То е трудно и бавно.БРАДАТА
Напоследък носенето на 

брада става модерно. Мнози
на младежи -пускат бради, дъ
лги коси, -мустаци. Трябва о- 
баче да се знае, че тази -мода 
не е -от вчера, а е (много ста-

изскубването на брадата се 
считало за позор и голяма о- 
бида. -В Душанония кодекс на 
пример, в член 37, се казва 
следното: „Който изскубе бра 
дата на -благородник или на 
почтен човек се наказва с от
сичане на-ръка".

У мохамеданите брадата би 
ла знак 1на чест и престиж, а 
през ранното средновековие 
даже и папите носели брада.

Колкото по се върви към 
нашето време, толкова брада 
та по-малко се носи. Петър 
Велики например следвайки 
западноевропейската мода за 
бранил в Русия носенето на 
бради и даже наложил данък 
на тези, коигго я носели. През 
18 век във Франция -е модер
но брадата -да се бръсне. През 
20 век английската мода да 
се бръсне лицето обхваща ця 
ла Европа и това се е запази 
ло досега.

Стихотворението трябва да притежава инфекциоз
ни свойства — веднага да заразява читателя.

ха спортните състезания, 
ито взеха участие бройни 
ранени и алпиискм отбори.

В една такава другарска и 
приятна атмосфера мина 11

чествув ан-ето,
бе на

Участниците

гора.
У народите от древността 

брадата е била злак на зря
лост, мъжество и достойнство. 
Евреите например носили дъл 
ги бради и (Ги бръснели само 
когато са в траур. А скрий ци-

Инжене-р построил хубав мост. Той може да по
строй хиляди такива мостове. -Но в поезията не е та
ка. В поезията всеки мост трябва да бъд-з различен.

третия ден от 
Организацията Тоя път
заЕидна 
бяха поместени в хубаво лоДа 
рвден лагер, където владеш 
ред и дисциплина.

висота.
те и вавило-нщпе носили ху
баво докарани бради, а. перси 
йските крале вплитали в тях 
златни нишки. Египтяните от 
първо не носили бради, но по 
сле започнали да лепят изку
ствени. Старите гърци носили 
бради до времето на Алексан
дър Македонски.

В Средновековието брада но 
сили византийците и околните 
народи^ включително сърбите 
и българите. Отрязването или

Как можете да оцените и предадете чуждата мъ
ка или чуждата радост? Само като я изживеете сами!

маяи-
Сьр-

Това бе тридневната 
фестация на млад-ите от 
бия, които на збогуване за 
виха, че идващия път Ще Д я
дат по -подготвено и органи 
рамо. А до тогава техните ръ

стотни3
Да пишем много — не е .трудно. Да пишем малко

и хубаво — е трудно. Да пишем много и хубаво — 
това е мечта!

це ще създадът' още
хектара мови горн.

В. В.ш,л^учлги*>Алго~и
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„Техническата грешка" станала явна, когато а 
околността на Берлин, покрай автопътя, бил от
крит заровен труп. Трупът намерил 
нин. Трупът бил покрит с пласт 
около 20 см — и плугът го закачил

Върху трупа имало самю една риза Всич
ко говорело, че се касае до убийство с грабеж 
На врата на жертвата се забелязвали следи от 
давене, а раните по тялото свидетелствували за 
упоритата съпротива . на жертвата.

Берлинската полиция мобилизирала всички 
свои сили за да разкрие тайнствения случай Но 
всички нишки на следствието водят в задънена 
улица. Като последно средство от трупа взимат 
отпечатъци на пръстите и ги изпращат 
траялата картотека.

А след това избухва скандал. Установява 
че това е трупът па криминалния престъпник 
Рал, който повече пъти бил осъждан и конто 
само преди няколко седмици лежал в затвора 
на Найрупокия окръжен съд. Затворникът 
молба на берлинския Гестапо бил още ведяаж 
разпитван. От централния берлински 
дин ден той бива преместен

съда. Той не бил нацист. Години наред препис
вал прахливи актове за скучни малки процеси в 
задушната обстановка на един провинилалеп 
съд, когато Германия била обхваната от въл
ната на нацизма. Парадните шествия в черни 
ризи, големите митинзи, нацистката социална 
демагогия повлияли и върху него. Както и мно 
зина други, и той пристъпил към отредите на 
СА.

И затова той не се завръща в своя1 град), 
при своите прахливи хартии. На другия ден по
лучава гестаповска книжка и много пари. След 
това министерството на правосъдието получава 
официален декрет за преместването на 
СА Райнекинг в Берлин. И разбира се, такъв 
заслужил човек не може повече да се движи в 
униформа па обикновен член на СА. След ня
колко дни бива назначен за ръководител на е- 
дин отряд в състава на щаба на Карл Ернст.

пристъпи

един селя- 
земя — сама

члена на

След това, един ден, когато както 
бил зает с ровене по съдебната архива, се слу
чило нещо необикновено. Някой си Рал, затвор
ник, който се намирал под следствие, изисквал 
Да го разпитат като свидетел. Той — ни по-мал
ко ни повече 
ла-ването на Райхстага. Безсъмненно неговите ду 
ми заслужават да бъдат приети сериозно, защо- 
то давал така точно подробности и имена, кое
то е могло да знае само добре осведомено ли
це.

винаги
Едвам сега Райнекииг може да 

към осъществяване на „предвидената" 
ция. Дилс и Карл Ернст изпращат куриер в съ
да в Лайпциг да отнесе „желанията" на Берлин 
и да получи назад писмото на найрупскпя съд 
в което този осведомява лайпцигския съд 
Раловите показания. Естествено, оригиналите от 
изказванията на Рал трябва веднага да изчезнат 
от съдебната архива.

Все пак, не всичко върви гладко. Рал бил

опера-

в цен- заявил. че е участвувал в зап-
засе.

по От Раловите показания се виждало, че той, 
Рал, още преди няколко месеца е бил член на 
щаба на шефа на берлинските СА Карл Ернст 
и че е бил един от неговите най-доверени съ-

прздпазлш; и предварително написал своето из
казване, което предал иа любовницата си. В ней 
пата квартира бил направен обиск. Най-сетие 
хартията била намерена, но любовницата пред
варително я скъсала иа парчета. Това са ония 
късчета хартия, които настоявали да съставят 
Райнекинг и гестаповския офицер Гайсел.

Сега бившият съдебен секретар Райнекинг 
е щастлив. Неговите ръководители Дилс ц 
Ернст му говорят, че за направеното от него му 
е благодарен министърът на пропагандата д-р 
Гьобелс, а и самият министър-председател Гьо-

затвор е- 
в затвора иа Ге-

ПОДПАЛВАЧИТЕ НА
А ' - - . ..РАЙХСТАГА РШ1Г.

Една година по-късно Гизевиус узнава, че 
Райнекииг с откаран в концлагер „зарад разши
ряване на слухове, опасни за държавата,,. А след 
няколко месеца неговото име с внесено в спи
съка на „изчезнали хора". Според показанията 
на полицията — а тези показания били точни 
— Райнекинг се обесил в концлагера.

етап© на улица Принц Албертщрасе и оттам из
чезнал. трудгащи. Самият Райнекмнг бил истински ме 

диокритет, но все пате почувствувал, че съдбата 
му поверява да узнае една тайна от огромно зна 
чение. Неговият мозък започнал усилено да ра
боти. Спомнил си за статиите отпечатани в на
цистките вестници, които пишеха, че в чужбина 
се разпрсстра(няшз.т гнусни клевета за това, чс 
нацистите, а не комунистите, са запалили Рай
хстага. И ето именно сега., той, Райнекииг, обик 
потаен непознат член на СА трябва да внесе в 
съдебния протокол такива гнусни обвинения.

Когато протоколът бил готов, Рал го подпи-

Какво се е случило с Рал? Когато го дока
рали в затвора на Гестапо вместо да го разпит
ват те го съблекли, оставяйки му само една ри
за, след това го откарали до автомобила. Тога
ва автомобилът с голяма скорост се отправил 
по посока на предградието-, към близката 
ра...

КАК Е ЗАПАЛЕН РАЙХ СТАНЪТго-

Там, на едно място, което изглеждало най- 
удобно, спрели автомобила, довели затворника 
до ръба на гората, където се намирала една не

малко по-късно Гизевиус успява да се за
познае с всички подробности около случая със 
запалването на Райхстага. В ръцете му — като 
на официален наблюдател на Лайпцигския про-. 
цес — случайно попаднало изказването, дое.то 
така лекомислено дал Рал в Найрупскпя окръ
жен съд.

Кариерата си на престъпник Рал започнал 
като обикновен уличен гамен. В навечерието па, 
идването на нацистите на власт — както и мно
го други членове на подземието — той пристъ
пил към СА и веднага започнал „борба". Него
вата кариера в СА била невероятно успешна и 
наскоро влязал в щаба на Карл Ернст. Една ве
чер, през февруари 1933 година той с десетима 
свои приятели седи в кабинета на своя шеф.

Всемогъщият шеф на берлинските СА, кдп. 
то бил прочут по своята грубост, този път ба
щински благо говори на своите десетима хора. 
Сега, казва той, не се касае до някаква обикно
вена работа. Тези дни ние ще се разплатим с 
марксистите. Вече е вигчко готово, чака се само 
заповед. Както знаете, комунистите искат да у-т 
ншцожат Германия, да я превърнат в прах и 
пепел. А пие, нацистите, ще запалим само Райх
стага, този клуб на отвратителни бърборковци 
и безделници. След това ще разпространим слу
хове, че това са направили комунистите.

Полицията? Не, момчета, от нея не трябва 
да се страхувате. Ако бъде възможно ние ще я 
парализираме. Ако не бъде, тогава ще се поста
раем следствието да бъде насочено към жела
ната посока. Д-р Гьобелс и Гьо-ринг вече са се 
договорили за тая работа. Значи, за това не тря 
бва да мислите.

С това завърши първото „делово съвеща-. 
ние". Преди да се разделят, Карл Ернст опреде
ли за ръководител па операцията един от най- 
огагппгге членове на своя щаб, ръководителя 
на отряд па СА, Хайнрих Гевер. Лично Карл 
Ернст ще контролира цялата работа.

След няколко дни всеки участник в съветца, 
името получава копия на плана на Райхстага. А 
Карл Ернст и Гевер отиват да се запознаят иа 
място. Капл Ернст, като представител в Райхста 
га и държавен съветник, м-оже безпрепятствено 
да лута „със своя гост" по сградата. Те търсят 
места на които пожарът най-бързо ще избухне. 
Така изборът пада върху ресторанта и бюфета, 
заседателната зала. Ще гори като барут — каз
ва Хевер на своя ръководител.

Подчинените не участвуват в разглеждане- 
то на мястото, по през това време с плава на 
сградата в ръце, извършват репетиция в казар-
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сал и се завърнал обратно в затвора. Той, Раи- 
некинг, решил за всичко да осведоми своите ца- 
чалници. Той веднага посетил местния ръково
дител на СА, седнал заедно с него в автомобил 
и след няколко часа и двамата се намирали в 
приемната канцелария иа шефа па берлинските 
СА Карл Ернст. Не трябвало дълго да чакат.

обяснили за какво се дошли шефът

да седне на пейка 
оставили -тялото иайка за влюбени. Накарали го

та и го удушили. .След това __ „
пейката, а те отишли до близката па^?нак^ „0 
почнали да колаят импровизиран г.ро . 
започнали да копаят откъм пейката иД * 
какъв шум. Геотапоащите хвърлили пог д 
пейката и онова, моето видяли пРсс л^ •• 
ло; там на .ръба на гората бягал ..труп^- ще 

Гестаповците силно се изплашили,
«и« ако „гру,.™ успее д»
те тогава да се окажат в положението д
■ труп". Веднага се втурнали след Рал шва.
малко у сияли да го грешка. След
нето извършили без най-малката
тоаа веднага заровили трупа. «ямой си

Ръководителадтази операция бил ня^и^
Райнекинг, обикновен член на «ТРД* а 
гато Гизевиус по-късно видял в унич> Р1^ 
фицер на СА в сградата на Ге^та" разпокъ- 
вия кабинет как се опитва да съедини Р“ - 
салото тайнствено писмо.

-към

След като 
на СА веднага ги приел.

Карл Ернст твърде внимателно изслушал ра 
поота и дори се интересувал и за най-малки 
подробности, а след това вдигнал телефоттата 
слушалка и се свързал с шефа на Гестапо. В а- 
моата се чувал поток от псувни и ругатни.

Р Райстетшпг бил твърде щастлив. След пякол 
ко минути заедно с Карл Ернст се намирал ве- 

кабтшета на Дилс, в оградата на Гестапо и
на „водачите"че в 

сам участвувал в съвещаниетона о- 
Хайсело- може да се предюкраги по-ната- 

на Рал. Такива гадове е 
бъдат ликвидирани. И кой

как най-лесно 
тъшното бръщолевене 
най-добре веднага да 
е по-изгоден за

видния нацист и патриот Райнекинг? Би 
лекомислено да се запознават с то-

к™. ,«»ко —Жда осъществяването па тази зада

ва да бъде убит и как 
тори се е отзовал и секретарят 
съд Райнекииг?

ча от
мата на СА, в една отделна зала.било твърде 

Ба нещо шиш хора. Значи. Райнекинг ще свър-,чиновник, лодо- (ОЛЕДВА)Райнекинг бил обикновен 
изход от съвсем обикнове*м> 
®вчо на 25-годишна възраст

тази работа.семейство, 
станал секретар

шина
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СЪБОРЯНСКАУ&теШ
ПАГАНИНИ
МАСЛИНКОВ

синдикатат у Димитровград пра
на работу. Сака да тури

Чумо
йн правилник за даване 
нскикъп ред, та работа Да се дава по правду и по 
иужду, а не по рушвет и приятелство.

Теренцити ни рекоше, ко първо 'гребало да
млогодетнити, тия дека 

работе. И рекоше ни, че пра
вилни кат стел Да буде ко закон за комисийете

Когато иа Маслипкови се роди дете, 
никои не се с-ьлшпваше, че той е един бъ 
дещ гений. Гений в областта на изкуства
та. Защото майката Гирлянда Маслинко- 
ва по баща Шналс беше човек на нунц
иите изкуства. Тя умееше да бродира та
кива гоблени, че всеки неподготвен цени
тел на монументалността хлъцваше 
първата среща с нейните шедьоври. Баща 
та Никифор Маслинков пък беше с му
зикални наклонности. Душата си даваше 
за музиката. И умееше да свири на всич
ки инструменти, които му бяха попадали 

ръцете, а такива инструменти бяха ока- 
рина, мундхармоилчка, дайре и най-вече 
тъпан. Като ученик беше един от двама
та, които отговаряха за тъпана. Той го 
държеше, а другият го биеше.

Отрочето, което се роди, наследваше 
по половина от огромните артистични ру
дници иа своите родители. Първото сра
жение във връзка с пътя, който трябва
ше да поеме бъдещият гений, бс дадено 
по повод на името му.

Какви ли не имена се изредиха: Ари- 
стофанчо, Чаплинчо, Сервалтесчо, Пикас- 
чо ... Докато накрая победи бащата тд мо 
мчето наречено Паганини.

Оттам нататък нещата се развиваха 
закономерно. Не можеше едно дете, кое
то се казва Паганини, да не свири на ци
гулка. Напразни бяха усилията на мама 
Гирлянда да насочи невръстния гений и 
към други артистични изяви на човешкия 
дух, като например балет, художествено 
слово или живопис.

Гирлянда беше убедена, че в края на 
краищата нейните гени ще се окажат по- 
силни и рано или късно Детето ще стане 
един втори Ван Гоген. Но татко Никифор 
беше непоколебим. С желязна десница 
той връчи малката цигулка на своя на
следник и му каза:

— Твоят предшественик Паганини е 
свирил по дванайсет часа на ден. Ти ще 
свириш по четирнайсет, за да го надми
неш!

се гледаш сиромасити, 
истина нема кпо даЯ-Пвтъ? 'чпри

«ь

по предприятията, та немало вече да се реша-^----- Л_. I__
ва накриво.

Ния си мислимо — тека одавма требеше да 
буде и убаво че йе, ама де .да видимо първо. А

питате? Тека се орате- 
другико се прайеше, та и са ни

Оотави го, дигнал глава, чс _нл петровден беше 
съборав

що си мислимо тека, че 
ше одавна, ама 
се ие веруйе млого.

Онуя вечер беомо седли на каменьети пред 
задругуту, па позапребирамо кой од наше село 
йе отишол на работу у градат. Йедън, друг, трет

ИЗРЕЗКИ
— ама се .ни се чини, че тия човеци су си има/.ч 
работу и тука. Имот голем, стока, челяд ... А 
не йе да речеш некикъв инжинер, а селяк, те коМесо-кош 

беше това!/
мене.

Е наш Тоша, да речемо. Казую тука, че у 
гумаруту ли, у Циле ли, не знам куде, бройил 
йексерйе у складат. А тука дористрашан имот 
тека си пърди. И мани друго, ама ка дойде у 
село, се акъл ни дава — това требало да оремо. 
това требало да манемо.

Ранча комшията му, сирома човек, не може 
да се ване на работу. Млого опънци сцепи до 
градат, на събрания се диза да си каже мукуту 
— и нищо. А не йе, да речеш, че Тоша йе по- 
добар. Толко йе грамотан и он, а млого по-слаб 
йе. Ранча коня би носил на гърбину. И ка си 

се ни се чини, че Ранча

I < • -ВГЧС
1.чП.1.Г'0 Г,м »
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Беше що беше — някога се много ядеше

иОЛСЗНО

''ФОРМАТА НА 

ГЛАВАТА И" . 
УМСТВЕНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ

непоразмислимо 
може да се ване на работу що йе сирома и си 
нема приятел у комисийете.
глоба? Ли законат йе ко бандера, не може да 
га прерипиш, ама може да га пообиколиш и да 
ме не глобиш.”

И го заключи в стаята.
Минаха десет години от този търже

ствен момент. През това време Паганини 
Втори счупи две цигулки, а баща му че
тири точилки. Минаха още десет години. 
Младият Паганини стъпи на краката си, 
захвърли цигулката и взе точилката, от 
ръцете на баща си ...

И до ден днешен не познавам човек, 
който повече да мрази цигулката от Пага 
вини Маслинков. Чувал съм, че има хора, 
които ядат чаши. Сигурен съм, че Пага
нини от нашата кооперация може да яде 
цигулки като вафли.

Ако случайно през папелпата 
на апартамента му проникне някой цигул 
ков пасаж, предаван от радиото, той полу 
чава нервно разстройство, изриви по ко
жата и тикове на десния крак.

А иначе е много талантлив шивач — 
напрало от световна величина!

Е и синдикатат убаво требе да пази коми
сийете да му не позаобиколе правилникат, оти 
има сирома момчета за работу.

. 1 Л1;чм,1И УЧ.ТОСЧ :ПС

Манча, СР.
Понякога е важна само формата...

* ♦ *Двама художници X. минава през живота ка
то прахосмукачка: поглъща 
всички мръсотии.

разгова
рят за свой колега, кандидат 
за държавна награда.

— Как мислиш, дали 
стане лауреат?

— Не зная! Всички са за не 
го! Против е само собствената 
му творба!...

Лекари на консулт:
— Сърцето му е като камба 

на!...
— Да! Белите дробове са па 

пълно в ред!... ______  __
— Стомахът му е здрав „ка

то нов гьон!. ..
— Черният му дроб функ

ционира като мелнична за ка
фе! ...

Болният (с отслабващ глас):
— Ако съм разбрал правил

но, аз умирам излекуван?

стена ще

ХУМОР
* *

[ Достатъчно е да надникнеш 
в* чантата на жена, за да се у- 
бедиш, че парите не са всич-

Спестовността е 
на добродетел. Особено 
са я практикували родители
те ни.

Васил СТАНИЛОВ великолеп- 
ако

ко.
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