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ПЪЛНА АФИРМАЦИЯ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
Димитровградското стопанство в 1970 година:

НАД 14 МИЛИАРДА ОБЩА 

ПРОДУКЦИЯ
С НР БЪЛГАРИЯ

НИ-
ОТНОШЕНИЯТА

— ОСНОВНИ ЗАДАЧИ .В РАЗВИТИЕТО ДО 1975 ,ГОДИНА 
СА: ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА, ПЪТИЩАТА И ПРОДЪЛ
ЖАВАНЕ НА ЗАПОЧНАТОТО РАЗВИТИЕ 'НА СТОПАН
СТВОТО

Съгласно с политиката на 
развитиеКомисията на ЦК на СКС за работата на Съюза на ко

мунистите за развитие на отношенията между републиките, 
народите к народностите и Комисията за междунациоиални 
отношения и между републиканско 
на ССРН, на съвместното си заседание от 26 юни 1970 го
дина, разгледаха положението и проблемите на българска
та народност в СР Сърбия и приеха следните

н,а слабо развитите 
общини, опирайки се 
своите природни и -икономии ч 
ски

върху Средносрочният план за ра- получи съвременен хотел в це 
авитието на димитровградска- нтъра на града, който в скоро 
та комуна още не е готов. Всъвъзможности, споменати

те общини трябва да заинте
ресоват големите предприя
тия да реализират в тези ра
йони част от своите програми 
за развитие. Това същевреме
нно ще бъде най-ефикасният 
вид помощ за развитието ка 
тези общини, защото така би 
се обезпечила сигурност на 
пазара, техническа и друга по 
мощ, а също и допълнителни 
инвестиционни средства. С ог
лед на стопанското и общото 
значение, което за Босилеград 
ока община има изграждане
то на пътя от Босилеград до 
Омруглица, тази община, зае
дно с органите на Република
та трябва да намери начин да

сътрудничество на РК време ще се строи.
щност не става въпрос за го
лямо закъснение, което тря
бва да ее критикува, но за ед
но обстойно установяване на 
основните насоки в това раз
витие, за да бъде планът дей- струиране на плана за развн- 
ствително реален. тието до 1975 година показ-

Много показатели от мина- ват, че земеделието се поде
лия период са издирени, мно
го нови вече са изчислени, но 
работа има още много, 
преки това още сега са извест резултат на предишните масо
ни основните насоки на бъде- ви

ДА НЕ СЕ ЗЛЕПОСТАВИ 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Първите изчисления за кон-

ЗАКЛЮЧЕНИЯ на стопанското и обществено-: 
то развитие на СР Сърбия.

3. Комисията на Ц-К на СКС 
и Комисията на РК на ССРНС 
изтъкват, че е необходимо и 
оказват подкрепа на усилията 
на всички обществени факто
ри в четирите общини, да се 
работи организирано за утвър 
ждашането и разработването 
на концепцията за развитие 
на отделните области и за ус
тановяване на най-голем!Ите 
нужди в това развитие. При 
това особено голяимо значение 
има оня вид помощ в разви
тието на общините ,която тря

брява в кооперативния сектор 
и пада в частния. Творците на 
плана са на мнение, че това е

1. Комисиите констатират, 
че досегашното развитие на 
.материалната база, макар и 
неравномерно в Димитровград 
ска, Боаилеградока, Еабушни- 
тка и Оурдулишка община, 
където живее л-о-голямата 
част от българоката народ
ност, постигнатите резултати в 
развитието на образованието, 
културата и издателската дей
ност, в развитието на обще
ствено-икономическите отноше 
ния върху основите на само- 
упрашенето, потвърждават, че 
във всички сфери на общест
вено-политическото и иконо
мическо развитие на българ
ската народност са постигна
ти забележителни резултати.

Такова развитие е резултат 
на усилията, преди всичко на 
трудещите се от тези общи
ни, какю и на по-широката 
общност, която, провеждайки 
коноеквентна политика на раа 
померено развитие на цялата 
Република и на равноправно 
развитие на всички народи и 
народности, които живеят 
нея, -в съгласие с обективните 
си възможности, създаваше 
условия за развитие и на те
зи общини.

2. Посочвайки тези резулта 
ти като предпоставки, които в 
следващия период значително 
ще определят насоките, съдъ 
ржанието и обема на акциите 
на СК, ССРН, и на другите об 
ществеио-политич е-оки органи 
зации и самоуправите-лни ор
гани, следва да се и-мд пред
ния, че въпреки осъществе
ния напредък във всички об
ласти тези общини, която по
вече коя по-малко, продължа 
гат да изостават в развитието 
си в сравнение с развитието 
на Републиката, паради което 
са приключени към по-слабо- 
Развитите общини в ОР Сър
бия.

Въ-

миграции на активната 
част от селското население и 
на известната вече нестабил
ност на пазара на земеделска 
та продукция. Общата нродук 
ция в частния сектор на земе
делското стопанство през 1965

щия път на комуната.

БАЗАТА Е НАЛИЦЕ

Икономическата база за ста 
билно и сигурно развитие е
създадена в последните някол година е възлизала на около 
ко години. По-дишалата годи- 2,8 милиарда стари динара. В 
на беше решаваща в това от- 1966 се е повишила на 3,5 млд 
ношение, а миналата година а в 1967 е спаднала на 3,2 
потвърди, че успехът не е слу млд. В 1968 достига 3,3 мили- 
часн плод на еди-каква си ко- арда, а в 1969 — 2,4 млд. Из- 
гпонктурност, но резултат, на численията за 1970 година са» 
добро стопанисване, както в че ще се остане на равнище- 
промишлеността, така и в дру то от 1969.

сс уокери строежът на този 
път. С оглед на сегашните вц 
зможност.и е необходимо 
се намерят решения за гю-еф

да

тия строеж, а част от средства

На тези цифри обаче не се 
дава много вяра, защото не 
всички източници от земеде
лието са обхванати. Но тези

гите стопански отрасли.
А този път ще продължава

и в следващите пет години.
Макар не окончателно, спо

ред досегашните изчисления намаления на общата продук- 
има изгледи общата продук- ция имат оправдание, защото 
ция на цялата комуна да до- значителпа част от земята е 
стигне в 1970 (началната) годи минала в кооперативния сек

тор, много семейства, поради 
възраст, не обработват целия 
имот, а значителна част от

нп повече от 14 милиарда ста 
ри динара, а това ще е пове
че с около 3 милиарда стари продукцията не е продадена 
динара в сравнение с достиг- — плодове, картофи и други 
иатото равнище в 1969. Съот- продукти.

в

Колкото и с резерва да сенетно на това ще е по-голям
националният доход, личните _не на общата продукция в чадоходи в предприятията — с_ спшя сектор, те са показател-одиа дума благосъстоянието ни и направляват творците, аще с повишено. и отоорниците, които ще прие

приемат данните за намалява

В час по български език

та да се осигурят от само-обла 
гането на гражданите, с което 
би ое ускорило изграждането, 
на този път.

Електрифицирането .иа сели 
щата е сериозен проблем в 
Босилеградоката и Димитро и- 
градската община. На базата 
на изготвените програми и на 
възможностите да ое ангажи
рат собствени сродства и сред 
ства от самооблагането трябва 
да се види възможността за 
ангажиране, съгласно приети
те мерила, и на средства от 
Републиката за електрифици
ране на селищата в тези две 
общини.

В чет-прите общини трябва 
да се поовети още п-о-го-лям-о 
внимание на развитието па 
здравната служба. В рамките 
на вече съществуващата си
стема на организиране и фи
нансиране на здравната служ
ба трябва да се търсят начи
ни за пойното подобряване.

НА 3 СТР.

бза да се състои в оказването 
ка научно-техническа помощ 
и на помощ в специалисти, ка 
кто и вризработването на кон 
цапция за развитието на сто
панството и на друпите дейно
сти от страна на съответните 
републикански органи и писти 
туцим.

4. В следващия период глав. 
цата ориентация трябва да 
бъде изразена в усилията на 
трудещите се, на трудовите ор 
гализации, на самоулравител- 

органи и комунистите в 
за да си осигури по-ната

тъшно развитие и укрепнат 
съществуващите трудови орга 
низации, да ое модернизира ц 

производството, да

ОСНОВЕШ НАСОКИ В РАЗ- м®' плана, да се позамислят 
БИТИЕТО за формите на съживяване на

продукцията в частния секггСУ 
Дали това ще бъде посред
ством заздравяване на сътруд 
пичеството с кооперацията и- 
ли насоченост към райошгзн- 
ране на производството — то
ва е работа на специалистите, 
но земеделието не бива да -се 
злепоставя, защото има възмо 
жност то да осъществява съ
що толкова, ако не и повече, 
брутопродукт, колкото дава 
промишленостт а.

Може би за; съживяването 
на този отрасъл ще доприне- 

• сат електрифтщирането и пъ
тищата, които в средпосроч- 
иня план за развоя на димит
ровградската комуна заемат 
челцо място като жизнено ва 
жни инфраструктурпи обекти.

Димитровградско осъществя 
ва своята обща продукции 
най-много от промишлеността 
Следва земеделското стопан
ство в кооперативния и в част 
ния сектор, а след това услу- 
ж-ните дейности.

В промишлеността не се лла 
пират нови големи инвестиции 
за строежи иа промишлени о- 
бекти, защото се счита, че но
ви фабрики не са необходи
ми. Това значи, че внимание
то ще бъде насочено към ук
репването на съществуващите 
предприятия, на тяхното ре
конструиране и модернизира
не, с което да се осигури по- 
голяма продукция.

В уолужннте дейности насо 
ката ще е подобна. Димитров 
град обаче в този период ще

иите
тяхЗа ускореното развитие на 

тези краища са изнамерени 
някои системни решения, как 
вито са Фондът за развитие 
на слабо развитите райони и 
Добавъчно финансиране на об 
ществено-политчоаките 
местности и на обществените 
Дейности, от които на базата 
на икономически и други ме
рила произлизащи от опецифи 
нните нужди на тази народ-- 
нест ще ое осигурят ат доба
въчни сродства за развитие на 
(тг>панството и на обществени 
1С дейности

разшири 
ое повиши производителност! 
та на труда, делово-техииче- 

сътрудничество и по-бър- 
гю-решшелно да се уста- 

интограционии връзки 
като

съв-
око 
зо и
повят
с останалото стопанство 
осноша за увеличена възпроиа 
водотвеиа способност на същс, 

стопанствю и за у- 
гга материалните

струващото 
пвличаване 
в-ьзможггоели на общините. м. н. н.*периодв идния



МНЕНИЯПЪЛНА АФИРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ ЕДНА НЕИЗПОЛЗВАНА ПОМОЩ

Ако ФабрЗД" имаше добри ши инженери, икономисти, лс. 
.специалисти и оформени слу- «сари, агрономи, които МИОгч, 
жби може би нямаше да стиг пъти са доказали своите Зда. 
не до положението на фалит, шия по местата, където рабо- 
Тавсаяа мисъл бе изказана и е тят
доиннаж но бе повторена енс,р- 'Но тези хора са отдавна ь 
„но на сесията на общин- други места и едва ли бихме, 
ската скупщина в Димитров- могли да ,ги върнем назад, цг< 

взимаше реше жс и с големи лични доходи.

От становището на по-голя< 
задоволяване на културни 

те нужди на българската на
родност у нас размяната нд 
културните блага е от особс, 

значение. За тази цел тря 
бса да ос настъпва организи
рано и единно посредством о» 
ластсни органи и институции 
при коегго трябва да ос троя- 

влиянисто на общините в 
които живее българската на- 

и на издателство

телните структури на общини
те върху цялата политика на 
издателството включително и 

за утвърждаването на кюицепцш 
ята за неговото по-нататъш
но развитие и напият на фи- 
нанюиране.

ОТ 1 СТР.■»

МО
На равнището на Републи

ката трябва да се решат ня
кои специфични въпроси 
финансиране службите на 
решните работи и иравосъди' 
ето в граничните общини, за-.
щото сегашните решения ™ „ тази отповорна функциц
поставят в норавноп1равно по- а11еМСШВОТ0 трябва още
ложеотие в сравнение с други, да се пор01№и с ювалифи
тс общини. пирати и идойно-н-одитчеекц

Проблемите за незаетостта ^ ] к кадри. Комунисти,
са налични и в четирите оо- подш иБ,ратство-‘
щини и трябва да се решават имат оообо11а отговорност 
не само с тяхното икономиче, 1ТОчиатаггъ1и1|,ото развитие и за 
ско развитие, което открива изгражща1Н1ето на идейно-поли, 
възможност за работа на соо- ти,чеока и културна физионо- 
ствена територия, но и посред ^ на топа важно издател- 

образование и професи на хораТа от българска-
онална подготовка на кадрите, 
които като квалифицирани да 
се настаняват на работа, как- 
то в предприятията на овоя

вът ио
т,рад, когато се в 
ние за „Фабрад“.

(Безспорно, това е 
която не може да се оспорва.

|Но понякога съществуват о, 
бективни спънки да се имат 

и тях нс

ВСЕ ПАК МОЖЕ ДА 
ПОМОГНАТ

.истина,
по

ви
/В случая на „Седми юли“ и 

сега на „Фабрад“ мнозина от 
тези специалисти изказаха на

родност 
„Братство“.

Комисията констатира, че 
нашата политика към българ-. 
ската народност в СР Сърби я 
никога не е зависела от съ- 
стоян1ието на отношенията е 
НР България, но произлиза 

на нашите об

добри специалисти,

Г X“ ГТ
опециа- на техния родем край. И вси

чки родом изказаха готовност

нито са
за

Не всеки
например е готов в име-

идеализъм да да помогнат на определен на-, 
личен доход, чин със знанията ои за да не 

се изпада в подобни положе-

комушата. 
лист
то на някакъв 
жертвува голям 
комфорта на големия град и

предимства, за да дойде ния занапред.
което Значи налице е тяхната го- 

товост да оказват помощ, по
не със съвети, на базата

ством
от съвкупността 
щоствени отношения и на по
следователната политика 
11 аци 011 ад»тото р яви юпр авис

народите и народностите» 
счи

та народност. На издателств<з 
„Братство“ трябва да сс помог 
нс да установи сътрудниче
ство с редакциите на други ве 

край, така и в цялата страна, стнштци с радиото и телевизп- 
5. В Областта на образовани ята 01юциадао с радио Бсл- 

ето и културата на население а(Д с ,,ел за по-гол яма а сри;)
то от българската народност мк на „осовата работа и 
са полагани големи усилия и зд ПОпЛОЛЯмо изпълнение на 
са постигнати големи резулта
ти в развитието на училищна
та мрежа, в увеличаваното 
броя на учениците, в разви
тието на културата и творче
ството. Обаче някои пробле-

други
в малко предприятие,

му гарантира мито солид- 
възможност за усъвършеи- 

, нито значително не
материални облаги. А 

само това опада в тези о-

па
ме

нсжд.у на(ПаЗатова двете комисии
е неприемливо какво- 
било вмешателство от 

живота и всестранно 
на бъл-

натрупен опит и знания. А 
щом това е налично, остава 
само да организираме нещо

бективни спънки. за да ползваме тази помощ.
По „случая Фабрад“ сега мо Чуваме, че Пирот щял да 

гат да се чуят критики по ад- организира симпозий за раз
сее на ади-каква ои „лоша по витието на Пиротоко и по
литика към собствените кад- канил мнозина свои „земля- 

които не сме умеели да ци специалисти, даже и хо- 
изпуска- ра от Димитровградско, да у- 

частвуват в този симпозий. За 
нас симпозий, без досегашни 
връзки с тези хора, може би 
не е удачен, но би могло да 
се започне нещо за създаване

ст.вуваис,
големитаг, че 

то и да 
страни в 
то свободно развитие

не
задачите.

Щ^ : Ш
ри.

Лн задържим и сме ги 
ли, а те били признати но дру 
ги места“. Може би е имало 
грешки в тази политика на от 
ношение към „земляците“ сне 
ниалисти. Даже те са съвсем 
разбираеми, когато се има постоянна връзка.
■предвид несъзнателното есна- Например общинската ску- 
фоко отношение в оценката пщина в течение на една го- 
на познатите от детство още дина разглежда най-малко 
Но тези грешки едва ли са би двадесетина анализи за състо 
ли съдбоносни за задържане- яякето на една или друга об- 
то или отиването на тези „зе- ласт от живота на комуната, 
мляци“. Разгонило ги е нещо изслушва и обсъжда редица 
друго, те. онова, което други- отчети по най-актуалните въ- 
те специалисти спира да дой- проси на развитието, а пред- 
дат в димитроврагдеките пред приятията и учрежденията го 

липсата на град-

ми се явяват отново, опециал 
не в областа на образование
то на майчин език. Постоян
но се настояваше учебните 
планове и програми и учебни 
ците и другата необходима ли 
тература за училищата на бъ 
лгараки език да не изостава 
зад развитието на учебното де 
изцяло. Обаче се случва така, 
че те почти редовно изоста
ват, че учебниците са застаре 
ли. Затова е необходимо в та
зи област в бъдеще да се ра
боти с повече системност и 
организираност и съответните 
органи в общините и тези в 
Републиката навреме да пред
приемат мерки за усавършен- 
ствуване и съгласуване на уче 
бните планове и програми и 
за осигуряване на необходи
мите учебници и друга лите- 
тература на български език.

Също така трябва да се во
ди организирана акция по ра 
зрешашането на проблема на 
кадри за отделенията и за пре 
подаване на българоки език.

'Издателство „Братство“ има 
важна функция в политичес
кия и културния живот на бъ 
лгароката народност в СР Съ
рбия. Съюзът на комунистите 
и другите политически и са- 
моуправителни сили в общи
ните настанени с население от 
българската народност трябвг, 
да окажат пълна подкрепа ц 
помощ на това издателство да 
осъществява своите функции. 
При това трябва да се уста
новят формите и средствата, 
които ще осигуряват решава
щото влияние на самоуправи-

г 1к .. Щщ щ•0,

ШЙ
щ

»м.\"

Щш|Уж
I V шщ1- твят и разглеждат маса езеи 

проекти, с които се цели оеи-
Музикалпи занятия приятия

ския конфорт, на възможност 
за солидно усъвършенствува- гуряването на възход.

Защо с тези въпроси да не 
запознаем определен кръг от 
тези наши специалисти и да 

много искаме тяхното ..мнение. Може 
би много по-евтино ще бъде 

специалистите да изготвим двадесет или три- 
пи- десет екземпляра за сесия на

В четирите общини трябва горската народност у нас н«
за базата на социалистическите 

и самоуправителни основи.
не в професията и друго. А 
идеализмът и обичта към род 
ния край и неговия възход от 
стъпват пред личното

да се предприемат мерки 
увеличаване звучността на на
шите радиостанции 
добро приемане на телевизио-; 
нните програми. Също 
трябва да се настои в рамкц 
те на Радио Ниш да се оси-г

предаване за българска-, решават систематически реди,
ца въпроси за развитието на 
българската народност. Наето

и за по-
9. Съюзът на комунистите. 

Социалистическият съюз и 
другите обществено-политиче
ски сили ще имат задачата да

така често.
'Цифрите за 

„земляци“ отдавна вече 
шем с четиризначни числа. Све общинската скупщина повече 
делията за техните успехи и и да ги разпратим на тези на- 
работа, които подойдат оттук- ши хора да се запознаят с а- 
оттам са пълни с похвали. И- нализите и да си кажат мне-

платим

гури
та народност.

■6. О бще ств е но -по литич е оки - 
те фактори в общините тряб- явайки за развитие на самоу- 
ва да положат максимум уси- правитлени отношения и на 
лия за осигуряване на необхо тази база за осъществяване на 
димите условия за равноправ-. по-пълно национално равно- 
на употреба на езиците на на- правие те трябва да окажат 
родите и народностите и зц подкрепа на усилията на тру- 
двоезичност в живота в нацио. довите и други организации в 
нално-омесените ореди. Също установяването и разрешаване 
така трябва рошителто да се ТО на конкретните въпроси на

5,0 това равноправие.

ма от нашия край доктори на нието, отколкото да 
науката, които са известни спе на еди — кой са един повър 
циалисти и учени. Да споме- хностен съвет, 
нем Пешев от Омиловци, при
знат в областта на земеделско стане по-тясна, организиране
то производство, Пигов — в об то на съвещания с тях би мо 
ластта на биологическите из- гло да стане редовна работа.м. н. н.

А после, когато връзката

следвания, неколцина солид-
противопоставят на разни 
рократични и други съпроти
ви, както и на разните смет
ки за икономия и подобно за се противопоставят на вои-чки

111111И111111111111111111111111111111111111||||||||111111111111111|||||||111111||||1||111|||||||||||||||||||||||1111111Ш11111и |
§Едновремено те трябва да I Подполковник М. Янкович

опити за нарушаване на това = 
равноправие и да се борят про Щ 
тив всички видове шоаиени- = 
зъм, против бюрократичните = 

българската народност трябва и други бариери на провежда = 
повече от досега да сътрудтм нето на последователната по- = 
чат със съседните общини въг, литика за национа'Лно равно- ^ 
всички области на общестзе- правие. 
ния живот и. работа. С китен,
ЗИЕ1НО междуобтцинско сътруд

рад които се отстъпва от при 
нципните становища и кюнсти 
туционните разпоредби.

7. Общините в които живее Концепцията на всенарод
ната отбрана на практикаБРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ §
§ 5.Съюзът на комунистите, Со- = 

ничеотво ще се създават по- циа листим еокият съюз и вси- = 
благоприятни условия за по- 
бързо и успешно 
решаване на проблемите и в 
тези общини.

В мирно време се вършат необходимите подготовки 
§§ общините да станат ядра на общонародната съпротива СР5' 

чки други прогресивни сили в = щу агресора. Законът им дава правото и им налага задъл- 
т&зи общини трябва да поло- § исснието да създават свои въоръжени части, способни Да

§ защищават територията на общината и в случай из нуЖДа 
= — Да действуват съвместно с териториалните части в съ- 
3 седните общини и частите на КУНА. Трудовите организад»1 

да се развиват пооредством ук = Г! общината създават воъръжени части от редовете на сво- 
репване на самоу.правителнатг, щ ите работници. Те имат за задача да защищават колектЦ 
система, която е единствено Щ вите от неприятелски действия, а в случай на нужда Де‘|
реалната основа за пълно на- в стауват с общинските териториални части на цялата те1)1

4 _ = тория на общината,
ционално равнопрание. раз, Ц Във всеки жилищен блок, трудова организация, кв^_
витието на самоуправлението ^ ртал, селище или местна организация се създават екипи 
на трудещите се, производство Ц части на цивилна защита със задача — да оказват пър® 
иикът и гражданинът, без ог 3 по,мощ на повредените, да потушават пожари, да разчистя

= рушевини и прочеелед на национална принадлеж 3 »= Функционирането на такава отбранителна система
ност, изпада в положението = общината обхваща и ония обществени дейности, без кои» 
на субект, който решава по ус 3 животът би бил невъзможен. Обаче в случай на ну>кл -

§ всички граждани, заети в тези дейности взимат оръжи® ^ 
3 ръце и се включват във военните подделения или час ^ 
Е по охраната в своите колективи, или в тези в рамките . 
Е общината. Така общината във всяко отношение става

Излиза всеки петък
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

съвместно

жат още повече усилия за то
ва обществените отношения

Съюзът на комунистите во
ди политика на равноправно 
сътрудничество с всички дър 
жаши, настоявайки специално 
за развитие на всестранно съ
трудничество със съседните 
държави. Народностите, като 
мост на сближение мотат и 
трябва да дават свой принос в 
утвърждаването на това съ
трудничество. Изхождайки от; 
това ОК настоява за създава
нето на разни форми на ико
номическо, културно, гранич
но и други видове равноправ- лови ята и резултатите на своя 
но сътрудничество и на връз- труд, т.е. по условията на своя 
ки о 'НР България.
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Сесия на ОК на СКС и ИО на ССРН в Димитровград Из живота на народностите в СФРЮ

I ошсга ш оершшо и пшнпим
ЗАВИДНИ ШИ

СА1ВДШВАН НДРОДНОСТ нд дш
В Югославия, в Социалисти 

ческа покрайнина Войводина, 
живеят 96.000 словаци. Те са 
настанени най-много в Кова- 
чица, Бачки Петровац, Стара нето и мобилизирането на са 
Пазова, Пагина, Болевци, Сил моуправителните сили на та- 
бош, Яношик и по някои дру 
ги места.

Словашката народност е рав народен) който излиза в Но
ви сад. Издателството „Обзор" 
е главен носител на цялат^, «з 
дателска дейност на словаш
ката народност. То издава и 
литературното списание на 
словашкия език „Нов живот", 
който обединява около себе си 
мнозина литературни деятели 
на тази народност. Също из
лиза и списанието за деца 
„Наши пионери";

предавания на словашкия е- 
зик.

Голяма роля в освсдомява-Заключенията на комисиите 
за развитие на отношенията 
между републиките и между- 
национални отношения 
ЦК на СКС и при РК на ССРЦ 
в Сърбия бяха предмет на ра 
зисквания на състоялото се 
на 21 юли съвместно заседа
ние на Общинския комитет 
СКС и Изпълнителния отбор 
на ССРН в Димитровград. Бе 
обсъдено положението на бъл 
гарската народност в Димит
ровградско в светлината на 
най-новите заключения.

Обща констатация е, че ня^ 
ма място за безпокойство във 
езичността в обучението

на български и на сърбохър
ватски само поради това 
гражданите и не са 
ва. Но с оглед, че това се пред
™ то ням“ РаЗП0реД' на езиците
поръ^«тоИ ИВбидГГаКИпод- 
ипгаз п, нщнеката скуп-, черта необходимостта от по-
■щ езика иай о^л*™ Н3 Два' ТЯ{Ж> сътрудничество между 
^ове^ни» и6 УД°' ДимитРовградска и Босилегра 
да се издават " ДСКа И др' К0МУНИ< в които жи
Маш/™ Д 3 еЗИка' веят и българи, защото имат
Манов след това говори за не множество общи проблеми 
обходимостта от изготвянето МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ
на средносрочните планове на ето изказване каза че
Р"И6 * стопанс™ орга- ,Място за разискване 
низации в комуната. Манов ка ка с прилагането
За Че 5)бшдша<ата скуц ността в обучението. Тбй
“' *Яа 6и ^ябвало да потърси за, че не са разрешени 
отчет от републиканските ин- но проблема с допълнително 
сттгуции за изследванията на то обучение, издаването на у-
ПГеЖИ’ За да Се Знае чебинци на български език У 
дали има надежда за разви-, ДИМИТЪР СЛАВОВ каза 
тие на минното дело или не че заключенията са обхвана
ла» отношение Да яе се ли проблемите добре — сега 

Ма Д<>ГаДК11- те трябва да се решат в ба
Манов изтъкна и необходи- зата, да се прилагат на дело 

°Т*- яо-тясно сътрудни- Той говори и този път за не
честно с Босилеградска, Сур- обходимостта от помощ За из 
дулгапка и др. общини, в ко граждането на пътища

живее българска народ-, трифициране на селата. Дими

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ, републи 
кански представител

постъпват ученици с различно 
че ниво, което по-късно

лоши последици. Тя особено 
изтъкна неспазването на

оставятърсили топри зи народност играе седмични-чи- 
и на ят вестник „Хлас луду" (Глас

в

на

в сво- 
има

във връз-
на двуезич- 

ка-
и в

връзка с прилагането на дву- 
администрацията.

ДИМИТЪР МАНОВ,
напъл

съю
зен представител за Димитров 
градско изтъкна, че няма мя 
сто за боязън за развитието 
на Димитровградско занапред 
Той подчерта, че има хора, ко 
иго критикуват неулотребата 
на българския език в общин
ската администрация и се о-

Литературата на словашка- 
народност става все по-бо

гата, а за това има голяма за 
„Обзор".слуга издателството 

Най-известни литературни де
йци от словашката народност 
са поетите, Михаил Бабинка, 
ГГавел Бохуш, Вйера Венкова, 
Юрай Туш як, а от прозаисти- 

ноправна с всички народи и те, Павел Лапи, Ял Лаба;» Па 
народности в Югославия , и о- вел Гърня и Янко Чеман.

литват да представят това ка
то проблем. Обаче положение 
то, според него е от чисто пда 
ктично естество. Удостовере-

и елек Словашка носия
проект 

на СР Сърбия
се спря за отпускане на кредит 

върху ония места в заключе- лектрификация. 
нията, които се отнасят до об 
разоватгето и учебното дело.
Той изтъкна, че голямо преч 
яа в по-пълното прилагане на 
двуезичното обучение в Ди
митровградско досега са пред
ставлявали учебниците. Прево 
дите на учебници на българ
ски език са били слаби, а по
край това — те застареят. Той 
също каза, че няма 
администрацията 
ската скупщина 
дву езичността.

НИКОЛА ЦВЕТКОВ

ния, актове и други докумен 
ти в общинската администра
ция досега не са издавани и

за е-
съществява своите права във 
всичките области на общисте- 
ния, стопанския и културния 
живот.

Това може да се види от ус 
пехите в образователното де
ло и в другите области на жи, 
вота. Основните училища 
на словашки език, има също 
словашка гимназия, учителска 
шнола, и катедра за словашки 
език при философския фДкул 
тет в Нови сад.

Радио Нови сад и други ра
диостанции всеки ден

Когато говорим за култур
ната мисия на „Обзор" тря
бва да изтъкнем неговото съ
трудничество с издателствата 
в Братислава „Словенски стш- 
совател" и „Младе лета". Ос
вен публикувани творби на пи 

са сатели от словашката народ-

ОВ заключение на заседание
то, РАЙКО ЗАРКОВ, секретар 
на ОК на СКС, между друго
то каза, че ще бъде необходи 
мо при Радио Ниш да СР осно 
ве емисия на български език. 
Той каза също, че в начало
то на есента на дневен ред в О 
бщинския комитет ще се на
мерят повдигнатите 
— по области. През това вре
ме ще е необходимо да се из
готвят анализи и оценки, за

През септември 

свиждоне в Трън ност в Югославия е публику
вана и антология на югослав
ски разкази, която с радост бе 
приета от словаците в Чехо
словакия.

въпросипречки 
в общин- 

да прилагаНа 22. юли т.г. ое срещна
ха на международния лропу- 
сквателен пункт ® с. Стрезими 
ровци комисиите -за гранични 
срещи от Сурдулица СФРЮ и 
Перник НР |България, 
взеха решение 
среща на граничното населе
ние от двете страни да се съ
стои на 13 септември т.г. в 
град Трън (НР България). Ми. 
наването на гражданите 
двете страни ще бъде уреде
но само с - личните им карти 
без овсекакви други формално 
спи.

да могат да се предложат иказа,
че и фирмите и афишите за- най-добри решения, 
напред би трябвало да се 
шат на двата езика.

ют- 
Досега

се е случвало афиши да 
се пишат на сърбохърватски 
и то на латиница.

Миле МаневскиМ. А. имат
които честотазгадишн ата

Стрезимировци и [рознитовци изброхо отборникБОЙКА ВИДЕНОВА говори 
за някои сериозни пропуски в
обучението. Тя каза, между На 1д дали тг беха пр(>ве. 
другото, че в Димитровград- дени допълнителни избори в 
ското основно училище о^^че- с Стрезимировци и Грозна- 
нието на български език е. по товци за едно отборническо 
-слабо от това в 
по селата в комуната. И в ги- па ОС в Сурдулица. Изборите 

тя изтъкна, последваха, защото досегаш-

За кандидати бяха изтъкна
ти Никола Аврамов, дипл. ин
женер агроном, сега в д. ди-, 
ректор на селскостопанското 
училище в Сурдулица, иначе 
родей в с. Стрезимировци и 
Милосав Симов, работник от 
с. Стрезимировци.

За отборник на двете села е 
с голямо болшинство гласове 
бо избран НИКОЛА АВРА
МОВ.

ния отборник Рангел Евтов е 
назначен за милиционер в от
дела на вътрешните 
при ОС в Сурдулица и по За
кона за избиране на отборни- 
ци не може да остане и отбор 
пик.

от
работи

училищата место в общинската камара

М. В. мназията, както
....................................................................................................................................................... .............................................................. ШИ.....I.... ........................ ШИ 11111111111

ханизъм на отбраната, агресорът ще бъде изправен пред 
милионна армия на въоръжения народ, конто с неочаквани 
действия и с всеобщ отпор ще разбие силите на агресора и 
ще му отнеме ииициативита.

Всеки опит на неприятеля ненадейно да се пробие 
дълбоко на паша територия със силни сухоземни и въздуш
ни сили ще намери голяма съпротива от страна па частите 
на оперативнат аармия; териториалните части, или от страна 
на едните и другите, които се намират в постоянна боева го
товност, готови да отхвърлят всяко такова нападение.

Общонародната отбранителна система е способна да 
понесе и най-тежките военни изпитания, които могат да н

зана самостоятелна военна част, която на първия знак 
опасност се превръща в силно военно подкрепление, в което 
всички граждани с оръжие в ръце се противопоставят на 
неприятеля. Така организирани и подготвени със свои ща
бове на народната отбрана, общините се обединяват в еди
нна боева цялост на своята република, в която всички воен
ни действия направлява републиканският щаб на народната 
отбрана.

М. В.

Републиканските и покрайпински боеви системи 
съединяват в териториалната отбрана на Югославия, която 
се състои от безброй средища на съпротивата в общините, 
градовете, местните общности, селищата, трудовите и други 
организации навред по страната.

Свързването на тази всеобхаващаща териториална ро- 
ева организация със съвременно въоръжената Югославска 
народна армия, с ударните оперативни сили на общопарод- 
иия отпор, предназначен да разбива нападепеието на непри
ятеля по най-важните посоки — се превръща в убийствен за 
неприятеля военен механизъм. Страната става огромно бой
но поле без граници, на което агресорът не разполага нито 
с педя тилово пространство, в което няма ни минутка почи
вка, в което всяко населено място, всеки град и всяка фаб
рика се превръщат в укрепления, които агресорът би бил 
принуден да завладява. _

Силите на териториалната отбрана не напускат своя
та територия ни в случай неприятелят да я завладее. Те 
Фактически тогава, ведно е всички други сили на съпроти- 
вата, най-силно се развиват военни действия в тила на не
приятеля. Затова, при предположение неприятелят да е мно 
то по-силен и да постига начални успехи, неговото надмо
щие на фронта ще отслабва от ден на ден, защото 
Ще бъде принуден голяма часат от своите сили да употреби 

‘Осигуряване на тиловите части, изложени па постоянни 
УДари иа нашите части. Когато се активизира целокупния ме

се

сиамерят ако неприятелят разполага е такива сили и ако 
успее да окупира всички наши градове и места. В такъв слу 
чай отпорът само до известна степен ще промени своя вид, 
но си остава и занапред еднакво упорит и твърд. Въоръже
ните сили с невиждана жестокост ще нападат неприятеля 
като прилагат разиопидни форми па военни действия, пре
димно партизански начин па воюваис. Със системни дей
ствия навред из страната за неприятеля се създават непоно
сими за съществуване в пашата страна условия. Формират 
се свободни територии и упорито се създават условия за по
степенно освобождение на цялата страна. Това би били мо
менти, които създават условия за действия на нашата опе
ративна армия, подпомогната от териториалните части. Тя 
ще превземе инициатива и що мине в протшшападеиие ка
то накара неприятеля да се изтегля.

С активизирането на разновидната система на народ-, 
ната отбрана ще бъдем в състояние по време па военните 
действия да обезпечим функциониране на стопанството и 
другите най-необходими служби и същевременно да окажем 
жестока съпротива на неприятел от 7—8 милиона въоръже
ни бойци.

(СЛЕДВА)
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Безправното строителство в Димитровград Малка реплика!. I

ХОРАТА ЧАКАТ СПРАВЕДЛИВОСТ Защо на се тровим?
Това може да се случи на всекиго. Отидете да речем 

до месопродаияядата на „Сточар" нли „Услуга н вместо ху. 
баво - да получите (не за малки пари) - развалено месо. 

Или да речем, излез..ете с приятели и познати или се- 
„Гациното" — и вместо изправни кебап-

ви поднасят — развалени ... 
другия случай — потребителят, граж- 

сметката. Значи, със свои пари

А „шефът“, юойто педааж с 
бил спънат в компетентността 

от общинската скупщина, 
мълчи. Обаче 
че трябва да постъпва 

по закона, може да ос доло
ви какво ще прави — ще ру

на ДРУГИ бСЗ’да наложат .и
правно строили. Искат напри
мер да ос разруши, на Радев ои 
Гсо1рпи някакъв гараж; който оога 
бил „цяла къща“, да се поща знае, 
ди някон си Йордан, Воя, и 
кой знае още кой. А в тия 
искове, 1С0ЛЮ0Ф0 и „шекаиал- ши вероятно, 
ни“ да са, не може да няма
вслушваме, защото когато, .,ту.„пп зашо-

Някои са строили покрив 
главата ои, оня минимум 

жилищни метри за подслон, а
които

Общинската скупщина се 
освободи от1 едно свое реше- 
нне, прието некомпетентно и 
ненужно, а отнаоящо сс до е- 
дин вид защита на безправно 
то строител ство в Димитров- 
град. На последната оеоия.^тя 

овоето „заключение“ и 
сега остава компетентният ор 
ган да напълни решението на 
Върховния СЪД на СР Сърбия, 

(разруши безправно

като се

мейзги на вечеря в
иля колбаси —
И в единия и в

— два пъти плаща

чета
отмени даиинът

_ нарушава здравето^ работяг с храните/ши продукти

правилници. Но, изглежда, няма от 
тогава не би се случило тези 

инспектор при Общинската

/На кой обаче? Този въпрос

А за хората,
т.ег да 
строеното.

Това е, така да го наречем, 
каналният ред на противопо
ставянето срещу безправното

имаама предписания, 
говорност! Ако не е така 
яли в „Гациното" санитарният
1уштя* * Димитровград Татяна Стамеиио.ии да ,ниод,*„ 

кебапчета, и 40 чифта колоаси.
Или: в мссопродавницата на „Сточар" са унищожени

ноМ1И.
Истина казано, не с лсасо да ни.

да а .адсе вземе решение, което 
задоволи еднакво заинтсрооо- помещепия,други — 

тикане не са в нужния мини
мум. А тук именно е и реше
нието да бъде задоволена пра 
«дата, за да не ое приказва, че 

или опя имали защита от

180 развалени

месо.45 кг развалено
Отговорните работници Крум Нейков и Лука Манои- 
глобени с по 2 000 ст. динара, а съдържателят на ча- 

заведение Георги Соколов с 5 000 динара докато срс- 
Стаменов, отговорник в „Сточар е съставен

белосване на мага-

тоя
ОДИ-1КОЙ ои. лой са 

стноОигурпо и законът няма да 
е против, ако неговите разпо
редби ос приложат не формал 

а човешки, в духа на за- 
запитането на човека.

щу Димитър
иеизпълняване на решение заакт зарад

на мссопродавницата. 
Остава си открит въпроса:

но,
щитлта
с оглед и на някои социални 
условия, при които живее ви

зи..а колко ефикасни ще са тези
моки на санитрания инспектлор, ако и трудовите организа- 
цин ксЛгто се занимават с продажба на хранителни продук
ти не работят бдително и отговорно и ако те не предприе- 

всяка безотговорност.
летни горещини лесно може да се

нотният.

/Но това не значи, че всичко 
трябва да ое прости, защото 
ако в-еднаж не сс приложат за 
конните мерки, безправното 

вания и съседа му. Още по- строене ще продължи, 
мъчно е защото е изтекло до 

време, защото общината 
■веднаж бе взела, макар и не- строежи, не всички вероятно,

ще плати обществото прескъ
по, ако там трябва да мине ня 
каква улица или да ое строи

мат мерки срещу
Защото, през тезиНов дом в Димитровград

отравяне на хората именно с произведе-
хранително-вкусовота промишленост.

Стаменкович и други инспекционни слу-

стигке до масово
пия наДимитров- 

е незнаадггелно явле-
строене, което 
град не 
ние.

Санитарката
Обинската скупщина сигурно ще засилят контро-

си остават глухи към
А в бъдеще тези безправниста жби при

ла, но защо трудовите организацииДругият — неканалният ред 
момента е по-интересен. 

Решението на общинската ску 
пщина да не се меси в разре
шаването на въпросите за без 
правното строене е станало до 
стояние на населението и се
га се чака какво ще рещи слу 
жещият, който е овластен да 
решава за разрушаването на 
незаконо строените сгради. Ка 
кто винаги населението 
справедливост, а при това си 
.има свои аршини. Естествено, 
то въстава срещу ония, които 
пак по овоя мерка е провъз
гласило за заможни и гго-вла- 
стни и иска първо на тях да 
се разруши строежът.

Героят и жертвата, 
населението, е Ангел 
коз, работник от „Циле“, на 
когото е била разрушена запо 
чната къща, безправно строе
на някъде при мотела.
Ангел сега е оръжие на хора 

неговото нещастие искат

вкомпетенциите
свои ръце, и бе решила да не 
се руши. Сега Върховният съд 
е уточнил правото на компе- обществен обект, 
тонтност и какво да се напра 

Всъщност той ое е произ- 
че (някои безправни

законно. хора, които могат да нанесат не малки щети именно на пре 
дприятията, в които работят и - на потребителите.

в

М. А.

М. Н. Н.ви.
«есъл.
Строежи трябва да бъдат орушеми. Ъосилсгрвдска хроника

Ръцете на завеждащия тази ____ г ------- ——
служба в общината оега са ог 
вързани и той може да започ 

рушенето. Но докато той ти се ишшиш паефиш цемршиска

не с
се произнесе, хората ои при
казват и чакат. Приказките о- 
баче са най-различни, 
недостоверни, измислени, 
кар в основата си да

често които то годишно събрание взе ре
шение тази година най-енер- 
гично да се противпоставм на 
унищожаването на рибите в 

ПРОДЪЛЖАВА ВЪВЕЖДА- Драговищица И нейните при- 
НЕТО НА САМООБЛАГАНЕ тоци конкретни мерки липс

ват. Напротив, бракониерство
то се засилва.

Забелязва се, че освен досе
гашните бракоииери в реката 
се срещат и мнозина „мотори 
зирани", които идват от въъ 
решността на почивка.

на тази година Бо- нези селски магазини,
могат да се ползват с мо- 

с торни транспортни средства.

ма-
иокат

До края
силеград ще получи автома
тична телефонна централа, 
която цялата комуна ще се 
свърже в общата система на 

щади ли Войо? Ако не разру телефонните връзки. Освен то 
ши на Радев, ще има други 
безправни строежи. Воичко то 
ва ое пита в града, гтредпола-

не
правда.

,Какво ще реши 
Ще руши ли на Радев? Ще по

според 
Стоил- „шефът“?

ва и районните центрове ще 
се ползват с автоматически те Покрай няколко местни об

щности, които още в пролет
ния период са въвели и раз
пределили местното самообла 
гане неотдавна това нещо сто 
риха и общностите в Милев 
ци. Горна Любата, Райчилов- 
ци, Мусул и Долна Любата.

Решенията на тези местни 
общности е потвърдила и Об 
щинската скупщина. Това са- 

” мооблагане ще се ползва за 
изграждане на селски и махал 
ски пътища, за поправка на 
училищни сгради и др.

Този
лефони.

га, уверява. Тази важна акция в област
та на пощенските услуги ще 
струва няколко милиона 
нара.

та и

На 21 юли 1970 година е извършен 40-дневен по-
вечно

ди
мен на гроба в Димитровград на милата ни и

майка, сестра и бабанезабравима съпруга. Покрай това пощенското 
предприятие от Ниш се готви 
да подобри и разнасянето на 
пощата по селата в Босилегра 
дско. Специално това ще 
случай с Горнолисинската 
Долно любатска поща.

Освен това продължава, се 
със старата практика рибите 
да се унищожават с взрив. По

се подтакъв начин довежда
само опазването на 

но и
ПЕТРИЯ
ИВАНОВА
ДРАГИЕВА

въпрос не
капиталните егземпляри, 
цялостното унищожаване па 
рибите. От това нещо губи Пь 

най-много спо

ХЛЯБЪТ ЩЕ Е ПО-СКЪП 
С 10 ПАРИ УНИЩОЖАВАНЕТО НА 

ПЪСТЪРВАТА ПРОДЪЛ
ЖАВАОбщинската скупщина в Бо 

силеград позволи на хлебопе
карите в комуната да. повишат 
цената на хляба по килограм 
с десет пари и то без оглед 
на типа на брашното, от кой
то е изработен. С това обаче 
частични© е удоволетворен ис 
кът на хлебопекарите, защо
то те са търсили повишаване 
с двадесет пари.

Също така ОС позволи 
търговските организации 
повишат цената на захарта с 
десет пари за килограм. В тоя 
случай захарта в прах ще се 
продава по 2,90, а в бучки по 
3 динара.

Това повишение се позволи 
за да могат търговските ор
ганизации да компенсират ра 
зходите си, които имат при до 
ставянето на тоя артикул в о-

лата комуна, а 
ртния риболов.от Димитровград Макар, че риболовното дру- 

жество в Босилеград на свое- В. В.

Изгасна нейният живот, вроденото й трудолюбие, 
всичко човешко, честно благородно и кра-чувство за 

сиво. ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА.
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и 
ЛЕГРАД

Никога вече не ще я има между нас живия й по- 
постоянна грижа за нас. Тежка е 

вече не е с нас, а ние оставаме с веч-
глед, топли думи и 
истината, че тя 
на тъга и жал за нея.

/
ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА- ( 

БОСИ- <да ■
«Много благодарим на роднини и приятели които

скръб и присъствуваханашатаса споделили 
на погребението и четиридесетдневния помен на гроба 
на милата ни и незабравима покойница.

> * За редовни в.киог.г сс плаща 6“ # лихва
♦ За осрочени влогове — 7,5и/и
Всеки спестовник с влот о* най-малко 1000 нови динар-1 
е зстрахован от евентуална злополука. т
Ватовите клонове в Босилеград и Сурдулиц; работя 
от о.зо до 14,30 часа всеки ден освен събота и неде-,н

►

►
►

►Вечно опечалени:
съпруг Иван, пенсионер, дъщеря Вирма, 
син Радко, лекар, зет Стефан, лекар, сна

ха Елена, внук Иво и други роднини.
4»»
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НАШИ СЕЛА

РИКАЧЕВО
®иканево се намира на два

десетина километра южно от 
Босилеград. Има 66 домакин
ства с около 350 жители, 
ито притежават към 10.000 де 
кара, от които около 3.000 де 
кара са ниви и градини, а ос
таналото гори, ливади, паси
ща и неплодородна земя. Се
лото е разделено на махали.

Миналото на селото 
ко известно. Съществуват пре
дания, които говорят за сели 
ща още в древни времена, но 
това са предания, чиято 
сговореност не е записана по- 
'гти никъде. В махала Байче- 
вица са открити стари 
ски гробища, намирани са 
ри монети, земяии съдове ’ и 
тухли. В „Широки дол“ има 
следи от някогашна черква, а 
на близките върхове в далеч
ните времена е имало две кре 
пости — крепостта Градище 
над Бистър и крепостта Куми 
ца, на крал Бранко. Той, спо
ред преданието, владеел обла 
стта „Ченгено коло“, както се 
наричали пределите на клису
рата от Каменишко поле, през 
Гошеш все до Дукат и източ
но от Рибарци. Местността би 
ла обрасла е големи борови 
гори, за което може да се съ 
ди и по запазилите ое назва-

ко-

Преджътведи разговори

Десет месеца чакат
е мал-Заместнмк-директо-рът на зс 

меделека кооперации 
чар“ в Димитровград Цветан 
Сготиров се сърди на работ
ниците от ремонтния цех и 
на комбайн ерите.

кои. Ние го утешихме 
му ■ казахме, че идва друг. И 
другия не рабоди повече, 
той опря . . . Дойде и третия 
— и той не работи дълго и. 
спря! Стопанинът се

като„Сто-
И

до-
разсър-

ди, а вие ое намерихме в без
изходно положение. Разсипва
ме годишнината на човек ... с 
триста мъки — някак му из- 
комбайнирахаме и се прибрах
ме в Димитровград .. .

— Десет месеца са чакали 
и комбайните пак не са в латмн-ред.
Майко ое държи сметка за из ста
ползването на- механизация, а 
най-много на комбайните — 
казва Сотиров. Ето, така и ми 
налата година жътвата ни за
вари неподготвени — така и 
тази. А още от преди някол
ко месеца им говоря да сте- 
гат машините, за да бъдем го 
тови...

И наистина — комбайните 
не са готови, а жътвата все
ки час трябва да започне.

Сотиров попита защо 
■ байнът от Омшшвци не е оти 

шъя да работи във 
Йоваиовац — и му отговори
ха, че не е в изправно състоя
ние. Не са стегнати и другите 
машини...

Рикачевски пейсаж

Значи, трябваше да излезем, 
в полето, па тогава да видим 
кои части ни трябват, какво 
трябва да се претепне и пр.

— Така беше лани ... След 
проверка на полето — се под
готвихме за жътвата ...

стендилско в НР България. В 
по-ново време миграцията е 
свързана с образованието на 
младите хора и с получаване 
на определени професии. А 
такива вече има доста и от 
Рикачево. По-рано главната 
причина за изселването е би
ла недоимъкът. Малкото и- 
мот и при това нашгодороден 
ги е гонил да потърсят нови 
селища, където ж)ивотът да е 
нс-сяосен. ,

Тази миграция днес е пос
пряла. Млади хора отиват, но

и остават в селото и започват 
да се грижат за благоустроя
ването му. Селото има ново 
училище, нови горски насаж
дения по ерозираните места, 
рейс през селото минава все
кидневно, много транзистори 
или грамофони.

Лятно време тук надойдат 
мнозина от изселилите се, да 
полрекарат някой ден от по
чивката си на бащино огни
ще. Тогава в селото е по-живо 
и по-весело.

Тази година, макар че сме 
започнали да напомняме и да 
се подсещаме още преди ня
колко месеца 
пак
затова ги карам да излезнат 
два-три дни по-рано, за да ви
дят колко са готови за жът
вата. Хората не държат смет
ка. Защо не ое залитат: нали 
всеки ден по време на жътва
та комбайнът трябва да зара 
боти 600 динара! Кой ще пок 
рива загубите после? И кога, 
то някои получат минимални 
лични доходи — тогава се пи 
тат защо? А оега когато е час 
да се заработи — тогава ком
байн ерите не са готови?!

ком-
комбайните; 

не са готови ... ИменноВелики

ния на местностите: „Често бо 
рйе“, „Чам могила“ и др.

■Преди век и половина’, през 
турско време, оелото било от 
сборен тип и ое намирало 
местността „Старо село“. Жи
веело се в малки и ниоки ко
либи, палили гората да си на

Стоян Евтимов

— Миналата година — ни 
каза Цветан Сотиров 
случи същото. Исках да видя 
колко сме готови за жътвата 
и на десетина дни преди да по 
чнем в нашите парцели — ре 
шихме да жънем на частни 
ниви недалеч от Пирот. И ка 
кво ни ое -случи: дойде един 
комбайн, изкара един откос и 
спря. Стопанинът се обезпо-

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

ЛЕСКОВАЦ
вни се

със своите клонове в:
Босилеград, Гърделица, Буяновац, Лебане, Власотинци, 

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

М.
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% годишно.

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

Запомнете че вашите пари ще бъдат в сигурни ръце. 
с най-толяма лихша от 7,5% и участие в лотарията, съще: 
временно сте застраховани при Застрахователния завод Ю- 
гославця от всички несгоди и нещастни случачи.

■Побързайте с внасянето на пари на спестовна книж
ка, защото тегленето е наороченю 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 Лесковац.

■Преди да решите да доверите спестовните си влогове, 
погледнете нашил

Тлъмински район

Недоволни от транспортното
Населението от Тлъминскмя мо до с. Бранковци, макар че 

район е недоволно от услуги- пътят на места дори е по-до- 
те на транспортното предпри- бър. 
ятие в Босилеград. На събра 
кията на избирателите и на шофьорите и кондукторите, 
другите обществен о-лолитиче- които отиват на тази релация. 
ски организации тоя въпрос Не е яоно защо, управата на 
постоянно се изтъква и пред предприятието не е направи- 
приятно е запознато със ста- ла опит да премахне овсюволи 
новщцата хората. Обаче поло ето и тази игра с пътниците, 
жението не се е променило и Защото при едно такова поло, 
до ден днешен. Напротив, от- жение пътниците никога не са 
ношението на другарите от сигурни кога въпросния авто
транспортното е получило о- бус ще тръгне, до къде ще 
ще по-лош вид.

Това по-специално се отна
ся до автобусната линия 
Босилеград за
На тази релация автобусите решение да ое търси от някое 
отиват без определен съобщи друго предприятие да педдър 
телен ред. По-точно те тръг- жа тази линия.
■ват и се завърщат или със за 
къснение от по няколко часа 
или преждевременно, но 
как
Много че.сто не опират на ня
кои от спирките. Почти редов 
но се случва и това, че авто
буса тръгва от Босилеград, но 
не отива до края на релация- ритета на транспортното пред 
та. Напоследък той отива са- приятие. В. В.

Недисциплината са създали

Дядо Милан (седем синове)

правят ниви и ое хранили най- 
често с риба, лешници и дру 
ги гор’ски плодове и с козе 
мляко. После започнало разсе 
лваието към колибите, където 
лазели добитъка ой и оттога
ва са днешните махали на Ри
качево. Иначе рикачовци би
ли добри воденичари. И днес 
се опом:ена1ват някогашните 
воден ичми: Ай дреми а, Деапото 
ва, Янева, Иванова, Стаиоина.

За ИМЕТО НА оелото има 
едно предание, което говори, 
чс в селото имало аилеи, го
лям биле с име Чечю. Силният 
му глас ос чувал надалече и 
хората говорили „рипса Чеоо“. 
От там и оелото нарекли Ри
качево.

Едно друго предание, също 
недостатъчно потвърдено каз 
ва, чс потеклото на първите 
жители на Рикачево било от 
руската част на Мала Азия. 
(Вероятно това са били засе
лници, които турците са гони
ли от пределите мм и ги пръ 
свали из просторното осман
ско царство, както това е слу 
чаят с арменците, частично и 
с черкезкмя елемент и с_ дру
ги народности.)

ИЗСЕЛВАНЕТО, което е ха
рактерно за почти воимюи бо- 
оидеградкжм села ое забелязва 
и тук, От преди петдесетина 
години е започнало напускане 
то на солото. Една част от из
селниците са ое настанявали в 
Кумановоии, Скопокю, в Бел
град, Враня и в други градо
ве на Македония и Сърбия, а 
■една част са сс заселвали в 
Търговищки, Шуменско и Кю

■отива и кога ще ое завърне. ! 
Ето защо на последните съ 

от брания на избирателите в ня- 
Караманица. колко села на района е взето ЛОТАРИЕН ПЛАН

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

29.000
7.500

С това решение е запознато 
транспортното предприятие. В 
случая ако не се измени ое- 

така как е определено, гашния начин на транспортни
те услуги хората от района ня 
■ма повече да чакат. А това ще 
се отрази и върху материално 
то положение, и върху авто-

ГЛАВНИ ПЕЧАЛБИ 
1. Мотопед „Томос“
1. Перална машина 
1. Телевизор
1. Хладилник
2. Нафтови печки а. -450 
5. Траизитора а. 250
1. Помпа за поливане

ни-.- 2.730
2.700
2.340
1.350

900
1.250
1.500

ПЕЧАЛБИ
4 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

Печалбите имат стоково-наричея характер 
Билети ое дават от 15 юии 1970 година.
Резултатите ще бъдат публикувани във „Вечерни но

вини“ и в локалниц .вестник „Наша реч“.

Поганово 650
650
600

Набрани 11 вагона малини 700
600
750

дитслитс да получат по 280 ст. 
динара.

|Оотиров изтъква също, че 
тази година малинодобивът не 
е дал очакваните резултати тю 
ради променливото време 

ггрез май и юни, когато мали 
злите узряват, така че ще бъ- 
•дат набрани по-малко малини 
от очакваното количество. Съ 
що така и качеството на пър*! 

беритба е по-слабо.

В малиновите градини в По 
ганово и околните села в ра
йона вече са набрани 11 ваго 
на малими. Малинивата рекол
та тази година изкупуват „Дже 
рвин“ от Княжевац и „Боси а - 
ллод“ от Сараево. Има изтле
ли- както ни осведоми замест 
ник-директорът на „Сточар“ 
Цветан Сотиров изкупчиците 
на малините да дадат още 20 
шари динара за килограм ма
лини, така че общо произво-

ззо

4.000
4.000

вата М.Т
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СРЕЩИ С НАШЕНЦИ

ГОТОВ СЪМ ДА ПОМОГНА НА СВОЯ КРАЙ
привлича вниманието на це_ 
лия преподавателски състав и 
през 1969 година го извират 
запродекан, а през юни т.г. и 
за професор на Медицинския
факултет.

През 1969 г. Дойчинов е 
приет в СЮК. Той е активен 
деец в редица отбори, и коми
сии при Общинската скущци_ 
на в Ниш, както и в републи
кански здравни и научни ин
ституции.

По повод избора му за про
фесор на Медицинския фахул 
тет се обърнахме към д-р 
Дойчин Дойчинов да отгово
ри на няколко въпроса за на
шите читатели.

родния край било ис- 
(1950 година), рабо 

лекар в повече ме- 
България. Спсциализа-, 

по патология завършил в 
цялото

Професор д-р Дойчин Дой- 
най-изтъкнато 

от бъл-

му в 
възможно 
тил катозаемачиноп

място между учените 
тариката народност. Той е е- 

най младите и най-ав: 
професори на Ме- 

Ниш,

ста из
пия „
ИСУЛ, София. През 
време той правил повече по
стъпки за завръщане в Юго- 

молбата му била 
1962

дии от 
торитстни
дицишяшя факултет в 
чийто о предена», а същевре
менно и директор на Писти- 

патология. Роден , с 
Босилс-

славия, но
отхвърляна. Едвам през 
година, след много трудности 
и перипетии, Дойчинов се за
връща в Югославия. Тук той 
постъпва на работа на Втора 
хирургическа клиника в Бел
град, а 1965 година бил 
бран за доцент по патология 
яа Медицинския факултет в 

ентусиазъм,

тута по
през 1927 година в 
град. На училище тръгнал на 
5 години и три месеца. Гим- 

Скопис и КтостеД-р Дойчинов нлзия учил в 
ндил. На 16-годинша възраст ИЗ-тзнаятсъществува когато сс 

причините ма болестта. Доста бил зрелостник, 
троме съм посветил иа проуч
ване на острата бъбречна жн 
достатъчност гори човека. Из7 
следвах явленията при живот- лекар, 

материал. ______

Д ругарю професор, 
Вие сте се посветили

а медицина 
завършил в София на 22-годи 
иша възраст. Когато

понеже ' завръщането:
За- Със свояНиш.

трудолюбие и като учен, той
на патологията, 
що именно тази 
ласт
та наука сте избрали 
и кои са 
учни обсесии 
болести, техните при 

или търсс- 
методи

станал
об-

ог медицинска
та и иа човешки 
Тези изследвания върших по
най-съвременни методи и тех ,ги р състояние с да изпълня 
тика. В областта на злокаче- па сложни изследователски за 
отвените тумори най-митого мс 
интересува ранната диашоза - 
да се усъавърши ранното от
криване на тази болест. Ня
кои от тях представляват при
нос към медицинската наука.
Съществуват още редица дру- здравно-научна и преподавате 
ги въпроси, върху които ра
ботя
чините на кръвното налягано, 
някои сръдечни болести и пр.

Нашите краища са 
дали много специали
сти и учени. В настоя

и а в преподавателския про
цес. Факултетът не е обреме- 

порочни традиции, пре
подавателският състав е срав
нително млад, а материална- 

база прогресивно се подо
брява. Целта на нашата ре
форма е да се създаде интен 
зивна система на обучение, ко 

лека 'институция. Тази есен ято ще обезпечи за възмож- 
,ще запоеше изграждането на но .наи-кратковреме к 
нов по-.модерен Институт, кое ни лекари и стехл^тоя з, 
то щс създаде много по-доб- собии за практическа, изслед 
■ри условия за работа. вателока и общественошолит

7 чеока работа. Вече цяла годи
, и а интензивно работим върх ';

Медицинският фа- този въпр0с, па дори и сега 
култет в Ниш е един 
от най-младите в стра 
ната. Въпреки това 
той твърде смело

Вашите на-
някои

пои сдачи в областта на патологи? 
ята и друпи области на меди
цината, което му създаде аде

цялата та

щите условия цялата 
икономическа и обще
ствена политика тряб
ва да се базира върху 

обосновани

чинители 
не ефикасни 
на лекуване?

аеватен авторитет в 
страна. Откачалото на тази го 
дина той е самостоятелна

научно 
програми и в общини 
те. Дали тези хора мо

патология— Самата дума 
показва, че се касае за нау- 

болестите. Един лекар като например пряка за
може да бъде специалист ако 
добре познава патологията, за 
щото тя има голямо 
ние за пракпгчното здравео
пазване особено в диагностн- 
ческата работа. Тя е една от 
водещите научни медицински 
области и притежава най-обе
ктивните методи на изледване 
Патолопията е един от стъл
бовете в процеса на формира 

млади лекари. Име-

гат Да помогнат на сво 
ите краища и как би
ха могли това да сто
рят?

значе-
— Вие сте основопо 

ложник на Института 
негов ваканция. Напрез лятната

път сме да постигнем следно
то : разумно и селективно да 

“ съкратим часовете преди вси- 
е чко на теоретическите препо-, 

изра- давания т.е. да ангажираме 
модерна студента максимално шест ча- 

обичение. са дневн0 в задължителна г 
’ организирана работа, а да му 

дадем възможност в останало-, 
основна концеп- то свободно време да работи 

индивидуалноучебния мате
риал да се обогати с най-нови 
научни и практични данни; по 
степенно да минем на семина 
рен тип на обучение т.е. кла- 

бн смитите преподавания да се 
заменят е практични заная- 
тия, в течение на които студе 
нта ще получава м теоретич-

по патология и 
настоящ директор. Ка 
жете нещо за негова
та роля и програма нд 
развитие като научно- 
-медицинска институ
ция?

— По-.добре познавам усло
вията в Босилеград, отколко - 
то в Димитровград. Считам, 
че този край още не е наме
рил път за свое икономичес-пристъпил кЪм 

ботване на,нето на 
нно затова се определих за па и ко развитие, макар че съще- 

„ ствуват природни и обществе- 
В тези условия

програма на 
В какво се състои ней

тологията.
Що ое касае до моите обсе

сии, то предмет на моите до
сегашни изследвания са бъб
речните болести и областта 
на злокачествените тумори. В 
бъбречната патология изуч
авам причините на някои бо
лести и условията за развити
ето им, а това е от огромно 
значение за лекуването. В ме 
дицината успешно лекуване
.. ........ ............................1111111 .................................................................................................................................................... ...

ни условия, 
преди всичко виждам природ 
ките богатства, красоти и въ^ 
можностите, които нашето са

— Нашият институт днес 
представлява един от носите
лите на съвременни методи и 
тенденции в здравеопазването

ната
ция?

моуправително социалистичес
ко общество дава. Създаване
то на научна концепция за 
развитие на тези крашца и- 
зисква ангажиране на високи 
■специалисти каквито вече съ
ществуват от нашия край. Не 
вярвам, че който и да било 
специалист, за която и да би
ло област, ще откаже с ком
петентни съвети, предложе
ния, па дори и елаборати ДД 
помогне на отговорните -обще 
ствено-политически 
ако те това поискат. Затова е 
и нужно да се поиска помощ 
и консултация от голям брой

този

Точно е, че Медицинскит
ят факултет в Ниш е един от 

,Но може
в Ниш, разбира ое, заедно с 
други здравни институции. О- .най-младите.

имотно тук е неговият шансбемът на диагностичната ра
бота се е увеличил за 10 пъ- да направи радикална ггроме-

■да оинхронизи-ни познания 
раме обучението по отделни
те предмети кронологически иЕ

Вместо ин мемориам = съдържателно,- из основи да 
изменим режима на следване.КАН ЦВЕТНО СТАНА ЖУРНАЛИСТ I фактори.

|Оовен обучението на втора 
степен, нишкият факултет та
зи година открива и курс за 
магистратратур а.

■ ■ ■

I специалисти, родени в 
край, които работят в ДРУ™ 
краища на страната, за да се 
изработи програма върху нау 
чни анализи и концепции; Вси 

те краища — Босиле- чко това аможе да се приложи 
Димитров- върху развитието и програма

та на здравеопазването, сел-
евентуаляо

Цветко Бояиич имаше голя пич, дето им пише, и дали град. Боянич също беше редо
бъде техен кореспон вен сътрудник и на „Братство 

и „Другарче".

Разбира се, следваше и поя за голямото си усърдие в Щ 
а сненме как и за какво да им журналистическата работа , Е

той спечели и две награди. Ц

Първата награда получи за Ц 
вестта за злополуката на дн- Е 
митровградската гара, кодто Ц

мо желание да стане журна- може да 
лист. Още като' командир на дент".

той I Младежта от наши-
милицията в Смиловци 
сътрудничеше с нашата редак 
ция. Пращаше ни дописки. градско и

градско — е ученолю
бива. Сигурно и на Ва 
шия факултет има сту 
денти и от българска- нициатива на 
та народност. Кажете

Брат- пише и така нататък.
Отидох при него в служба-на сътрудниците на 

ство" винаги оказваше съдей- ското стопанство, 
рудодобива, туризма и пр. Съ 
ществуват възможности, по н- 

местните орга- 
обществено-п о литиче с 

с помош 
тези кран

та.ствие.
Беше приятен, искрен, на-Благодарение на него „ _

много дописки и бележки из- строен за шега, както винаги. стана преди три години. „Ве- § 
лязоха на видело във вестни- Попитах го дали праща ма- черни новини" първи съобщи Е 
ка... Той винаги беше готов териали на „Вечерни новини . Ха за неприятната новина от ц 
да помогне. Искрено, приятел т<>й отговори потвърдително, Димитровград. Другите вестни ц

но добави: ци писаха на следващия ден. Е
бога за усърдието си Боянич бе на Е 

граден от редакцията на „Ве-= 
черни новини" с 50 000 стари Е 
динара.

И в края на миналата годи Щ 
на той получи 50 000 ст. дина- = 
ра от редакцията, на „Вечер
ни новини" зарад всеотдайно 
и усърдно сътрудничество.

ш или
ки организации, а 
ка специалисти от 
ща, да се изработят дългоср 
чни програми за развитие.

Лично аз съм готов, без к-
било материално 

отговор
ните органи в комуната 1|ЗЛ 
екват, да помогна, колкото 
лите ми позволяват, в план’ 
райето и организирането 
здравната служба. Но аз 
съм компетентен по иконо*

. нещо за тях — какви 
са те като студенти?

ски... Нищо не пускат. — В следването и останали
те студентски дейности студен 
тите от българската народ- 

§| ност са олети с огромното сту 
дентско болшинство на факул

им. . . квото и да 
възнаграждение, ако

Но, как Боянич стана жур
налист? — От утре ще почнат да 

поместват и твоите дописки — 
казах му и показах писмото. 
Договорът беше съвсем кра
тък, защрто аз също обичах 
да изпълня голямото желание 
на Цветко Боянич да 
журналист.

В началото на 1964 година, 
когато започна да излиза 
„Експрес", Боянич започнал 
да праща дописки за „Вечер
ни новини", но1 не излизали.- 
По това време аз бях неща
тен кореспондент на този вест 
нпк от Димитровград. Понеже 
в скоро време трябваше да се гато престана да тупти сър- 
върна обратно в редакцията в цето на този голям другар и 
Ниш, то от Белград получих честен радетел — във „Вечер- 
писмо от „Вечерни новини"... ни новини" излязоха стотици

2 тета и са носители на добър 
Е успех и висока обществена дс ' 
Ц йност. Межд-у тях

„ Е 'Еат и студенти със завидно виБеше един от осемнадесете =
Оттогава до 19 юли т.г., ко наградени между стотината ко 1 сшс Обоцо взето студен

респоденти на Вечерни нови | тите в НМ11МИя Медицински 
ни", най-тиранш«я вестник

стане об-съществу- за тези
многоброй" 

които рзДУш 
с Д°-

чеоки въпроси, а 
ласти съществуват
ни специалисти, 
но биха се ангажирали 
браволна работа по искане пав = факултет имат сравнително 

Е виоок уопех в ученето и пока сбщниските фактори.страната. I зват високо обществено съзна 
■ние и дейност. ПрИСОЙСКИМатея Андонов,.да проверя кой е този Боя- дописки и вести от Димитров- Миле
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щ. просвета. ★ изкуствоI *ф
Димитровградската библиотека между 

и потребите
През октомвривъзможностите

ЮБИЛЕИ ПАНАИР НА КНИГАТА 

В БЕЛГРАДБРОЯТ НА ЧИТАТЕЛИТЕ РАСТЕ БЪРЗО 

А НА КНИГИТЕ БАВНО Същевременно ще се устро- 
та— другарят Йосип Броз Хи ят специализирани изложби: 
то, прие покровителството над изложба на славистични изда- 
петнадесетия юбилеен панаир ния, югославски издания в чу 
на книгата в еБлград, който, жбина, най-добре технически 
тази година ще се състои от оформени книги и лр. Подгот 
22 до 28 октомври. вя се специална изложба по

На около 15 хиляди квадра случай стогодишнината от ро 
тни метра ще бъдат изложе- ждението на Ленин, на която 
ни над 40 хиляди книги от ра ще бъдат изложени 700 произ 
злични страни в света.

Както и по-рано, така и та- ни на езиците на югославски- 
зи година, ще има разпродаж те народи и народности, 
ба на книги, както и други 
пригодни тържества.

Президентът на република-

В димитровградската библи
отека броят на читателите е- 
жедновно расте. Все повече са 
онези, които идват тук да си 
вземат една или .друга книга 
за прочит, или пък да ггроче

н,ия фонд. Понастоящем биб- ги. Тези пари обаче няма да 
ипотеката разполага с около достигнат за годишната внос 
8,5 хиляди юници, от които са ка, а камю ли да ое ооигури на 
мо 1.500 са на български език. бавка на нови тенипи.
Когато. се има предвид, че 70 От друга страна, библиоте- 
на сто от книгите на бъл-гар- ката разполага със

от около десет хиляди дина
ра, средства които даде мина 
лата година републиканската 
културна общност за набавка 
на книги. С тях трябваше да 
се купят книги на български 
език. До днес обаче книги не 
са везти.

Тази година, за разлика ог 
досега, от общинския бюджет 
са отделени над две 
динара за откриване на пун
ктова библиотека в някой от 
районите на комуната, 
спорно това е крачка напред 
в библиотечното дело.

Но съществено ще ое изме 
ни отношението към библио-

средстша

ведения за Ленин, публикува-

Ст. Н.

ПОДГОТОВКИ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ 

ИГРИ В КНЯЖЕВАЦ
хиляди

Без-
Димитровградските мщаде-. ли на забавни и народни ме-1 

жи и студенти усърдно се го- ладии и др. номера.
Досега димитравпрадчани ви 

жми и студентски игри в Кия- нали добре се класираха ка. 
жевац, Отборът на Димитров: състезанията в Княжевац. 
град ще съчиняват изпълните М.

твят за предстоящите младе-

течното дело в комуната ако 
предварително се измени на
чина на финансиране, относно 
премахване на договарянето в 
културната дейност. Установя
ването на постоянни финанса 
ви извори ще даде възмож
ност за разгърщане на библи
отечното дело, което засега е

УЧЕНИЦИ НА ЛЕТУВАНЕ 

В УЛЦИН
В читалнята

тат някой вестник, понеже тук 
е и читалнята. В библиотека
та изтъкват, че към 1.800 ду
ши са редовни читатели, до- 
като общият им брой възли
за на около две хиляди души* 
Тук не са взети 75-те ду
ши—читатели, дошли на лят
на ваканция или годишен от
пуск в Димитровград.

В разрез с доста рязкото у- 
величение на читателите стои 
бавното увеличение на книж-

ски език са техническа и друг 
вид специална литература, то 
гава нуждата от прочитани 
книги е още по-очебиеща.

През 1968 година библиоте
ката взе на изплащане книги 
на стойност от няколко десет 
ки хиляди динара. Годишна 
вноска за тези книги е 9,6 хи-

в доста незавидно положение.
Че е така овидетелствутва фа 

кта: библиотеката разполага с 
около петдесет квадратни мет 
ра, където е поместена и чи
талнята, книжния фонд е не
достатъчен, кадровият въпрос 
нерешен и пр.

1Впрочем един по-обстоен а- 
общинокия бюджет (най-вече наотиз би излъчил и необхо- 
досега) са отделени осем хи- димите решения.

Председателство на профсъ 
юзния съвет в Сурдулица взе 
'решение да изпрати на петна 
десетдневна почивка в летови 
щата в Улцин 30 ученици от 
сурдулишкоФО основно учили
ще „Йован Йованович Змай“ 
и 15 ученици от основното у- 
чилище „Иво Лола Рибар“ в.

с. Клисура. Взето е решение 
да отидат добри ученици, но 
които имат също тако слабо 
материално състояние. С уче
ниците от сурдулишкото оанО 
вно училище ще тръгнат и 
двама преподаватели, а с те
зи от клисурако един.

ляди динара. Тази година от

м. В.Ст. Н.ляди за купуване на нови кнч

32
Старецът поклати глава.
— Ще почакаме — каза друг. 

мислиш, че ще дойде.
— Остави ми това... — Самба показа ножа 

и с усмивка добави: — 1Це видиш, той ще се

на стана Самба. Никой вече не поглеждаше към 
нея. Дори този старец, на който другите жени 
скришом се присмиваха, не я пожела, 
трепереше от страх- — 
наближаваше.

Тя знаеше, че скоро ще умре, и страх, чу
довищен страх обзе душата й.

Но изведнъж на разсъмване някакъв юно- 
приближи към огъня и седна на земята

БРАТСТВО“АНТОЛОГИЯ А защо* «
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часът на възмездиетоКастро Сороменьо (АНГОЛА)

САМБА върне...
И жреците си отидоха.
Вечерта, уморена да се вглежда в пътя, ко

йто води за Лунда, Самба пристъпи към огъня, 
запален досам пропастта. Приклекнала край не-

На третия дек останаха само десетина
ша се 
до Самба.

— Защо не танцуваш?
Самба само сви рамене. Юношата я гледа- 

очите й, свела поглед от смущение.

внепродадени жени. Най-красивите откарваха
на нивите на вождовете и знатни-харемите или 

те юноши. Нещастниците се споглеждаха отчая;
губеха надежда: дано някой бед

го, тя наблюдаваше с тъга, как слънцето потъ- 
Касанжи. Очите й отново сева в котловината 

напълниха със сълзи, а сърцето й до болка сени, но още не 
няк ги купи за крина сол — цената, която може

тяше в сви. Разбра: момъкът балунда няма да се вър-п опита-.да се даде.
Преди да се закрие пазарът,

останалите купувачи със силно пал- 
главитс. Падна

не.— Кой си ти?
__ Аз съм балунда — отвърна юрошата и

по-близо до нея. Дълго разговаряха.

върховният — А сега да вървил! — изрече някой зад
вожд напои
мово вино, та да им се замаят

барабаните отново призоваваха всички

пея.седна още 
После той я отведе в гъсталака...

Зазоряваше се. Пропяха петли.
__ Вземи ножа лот, той ще те защити

_ А аз скоро ще се върпа и ще

Самба скочи и се затича по пътеката над 
пропастта.

— Дръжте я, дръжте я! — чуха се викове
нощта и 
в кръга на батукеД

племето шинжи, възмутен отЕдин старец от отвред.каза юношата.мърмореше и обсипваше с 
бангала. Самба гледаше 

девойката загуби и 
че нито един от

Самба усещаше как стотици ръце се протя- 
към нея, чуваше шевните гласове на прес

ледвачите ... Тичаше без да вижда, прескачаше 
огньовете, удряше се о дърветата, криеше се 
между колибите, падаше и пак ставаше. Не усе
щаше болка. Измъчена, спря още за миг пред 
края на пропастта и се озърна.

— т<кй ще се върне! — извика Самба.
Но викът й потъна сред безмилостен смях.

хитростта на вожда, 
проклятия безчестния

те отведа.
Тя се усмихна, изпрати го с възторжен пог 

душата й 'разцъфтя надеждата.
лъчи изпълниха котлови-

гат
равнодушно танцуващите, 
последната надежда. Знаеше, лед и в

Щом слънчевите 
пата Касанжи, заехтя глух барабанен тътен, из
вестяващ закриването на пазара за роби.

от племето бангала.

няма да и отведе; вътре- 
сгане. И тя

тези бедни чужденци
й повтаряше, че така щешен глас

задето е грозна, задето 
Робиия, не-аце плати с живота си, 

лицето й е обезобразено от шарка, 
продадена и на третия ден, е осъдена душа, о

от всички същество. Животът й е
. Да се уни

__ Ето я — каза един
сочейки Самба.

Самба скочи и впи втренчен поглед в
мъже. Бяха старите жре-

приб-
Ръцете на жреците се простираха вече към тя- 

й, обляно в пот и кръв. Чу жестокия смях
ритнато
плаха за другите, за угодните богу ..

значи порочна жена
бангала. Жреците се 

хвърлят в шумните 
които

лижаващите къ-м нея
вземат непродадените жеии, за да лото

И потрепера от ужас. Когато ръката на стареца 
докосна рамото й, тя отскочи встрани, подхлъз 
на се и изчезна в пропастта... И само отчаян

ци, дошли да 
ги принесат в жертва на боговете.

__ Не, не! — завика тя, протегнала напред
__ Хой ще дойде, той скоро ще дойде да

1цожи безплодната, а 
такъв е древният закон на 
подчиняват «а този закон и ръце. 

ме отведе.
Жреците опряха, зашепнаха си

, вопъл се разнесе от дъното на котловината.река нещастниците,води на свещената 
нито един и един отIмъж не е пожелал. 

— Няма ли да танцуваш? попита старият
тях полита:

— Кога ще дойде той?
_ Веднага щом слънцето потъне във води

те на Касаижи.

1 батукс — ритуален танц
2 калабес — съд от издълбана тиква

(откъс от едноименния разказ)

шинжи Самба.
Девойката поклати глава, 

последен път -от виното, захвърли празния
танцуващите. Още по-печал

Старецът отпи за
ка-

лебас* и отиде пря
Т_о.
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\ Има ли мъжки рай?Турнирът по малък футбол 

забележителен успех работи. Оре, копае, сее, 
не, приготвя храната, пгие дрс 
хи, продава приготвените ог 
мея ръкоделия. Дока-го отива 
на пазара проде или постоян
но дъвче сурова царевица от 
която после прави спиртното 
питие „чича“. Коогато си 
чи-ва седнала пред къщата, тя 
гюще децата си от въшки.

Жените в Чили 
граждански права след 
навършат 21 години и могат 
да участвуват в обществения 
живот иа страната. Те могат 
да се разпореждат с имуще
ствата си, да сключват догово 
ри, да живеят където си искат 
и да водят съдебни процеси. 
Но като се омъжат загубват 
правата си. Мъжът тогава по
ема цялата власт.

рай ЖЪ-Казват че имало мъжки 
се намирал в град Матма- 

гнустиня Сахара. Мъжът 
тоагюдар. Жена- 

цраво само да ражда

и
та « 
там с пълен
та има 
деца и да г.и отглежда.

Но не само там е мъжкият 
рай. Еквадор например може 
■да ос вземе за същински раи 
па мъжете. От жената индиа- 

иоиоква винаги да ра-

с деаи: студентите няма да ни 
се представят тази година ми
то с пиеса, пито с друга про г 
•грама.

|К-ьм това обезателно приба
вете и недостатъчното аигажи 
райе ига някои студенти, кои
то предпочитат да наблюдават 
отстрани и без да запретнат 
ръкави, критикуват всичко — 
заяви председателят на мест
ния аслуб — др. Слободаи Кръ 
стич.

|Па вас пак и в културната 
дейност ‘студентите очакват 
сравнително добра дейност. 
Вече са навестили участието 
си в студентските летиш игри, 
които всяка година ое устрой
ват в Хпяжевац.

— Тази година 
градските студенти ще 
епвуеат със състави: по танцо
ва и народна музика, музика 
лми изпълнения. Културната 
общност в общината е отде-

Бсзспорно, за успешното 
провеждане и организиране 
на топ турнир, преди всичко, 
трябва да юс благодари ига еп 
туаиазма на 
студенти, опноепо ръководех- 

местиия клуб. Нс с 
за «подценявано обаче и мате

Местният клуб на димитров 
градските студенти успя да из 
пълни решението на междуоб 
щишжата конференция 
студентите, състояла се в на
чалото на месеца в Ниш. Име 
нно — студентите станаха но- 
сители на културни, 
и други видове акции в кому
ната, както бе прието на меж 
дуо бпдмвн ската кон ф е р опция.

Димитровградските 
ти огобено могат да бъдат до

ло
на

няколко души получаватшса се
б;оти. Ако .мъжът й е седнал, 
тя трябва да стои права. Ако 
пътуват някъде, мъжът язди 
на кои, а тя подтичва 
него и преде същевременно. 
Едип готвеното й право е да съз 
дава потомство.

В Боливия индианката е под 
мъжа си. Тя

катовото на
спортни

риалната помощ от две хиля- 
които общината след

ди динара, 
даде на студентите за разгърстуден-
щлне иа дейности.

пълна власт на 
е задължена непрекъснато да

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ■ ■ ■
гат се счита на Земята шей
хът Зайет Бен, султан на Абу 
Даби (крайбрежието на Пер
сийски залив). Бликащият фо 
нтан нефт му донася 
час 25.000 долара приходи.

димитров- 
уча- — има орден за вярност. 

Такъв орден се дава в Етио
пия за съпружеска 
Страната признава многожен
ството и орден се дава на все 
ки мъж, който е изкарал 25 
години в брак само с една же 
на. Мъжете, които са изкара
ли с една жена 40 години по- 

„Велшс маги

вярност.

всеки

лила 15 хиляди динара за на
бавила на инструменти, и «ие

■състав
*

нашиятсчитаме, че 
„Албатрос“ ще се класира ви
соко — добави Кръстил.

— Драконова брада се на
рича един вид бор, който ра
сте в Япония. Дървото е ви
соко само 50 сантиметра, оба
че клоните му, които се раз- 
стилят по земята могат да до 
стигнат в дължина и по 30 ме 
тра.

лучават званието 
стьр на ордена".

Отборът „Силите ангели" *
Повече внимание и а идеоло
гическата дейностВ културната дейност без 

нужното разбирателство
— най-богатият човек не е 

Оназис, за когото преди годи 
ни се омъжи вдовицата на Ке 
неди

волни от досегашната си спор 
тна дейност. 1На мемориалния 
турнир по малък футбол „А- 
лександър Пейчев 
който стана традиционен, това 
лято се 'състезават 18 отбора 
с над 150 души участници. Все 
ки следобед ‘Спортният цен
тър в града става ггривлекател 
но зрелище, където отмерват 
силите ои по футбол студен
ти, ученици, работническа и 
оелока младеж, во>йници от 
граничните застават.

Когато става дума за култу- Студентите, съвместно с мла 
рната дейност на студентите, дежката организация в града, 
веднага трябва да отбележим, са запланували през лятото 
че липсата на помещения в Да разгърнат оживена идеоло 
значителна степен спъва раз- пиче<жо-«политическа дейност, 
гърщането й. Ако към това Предвижда се устройването 
прибавим недостатъчното раз- иа устни новини в отделни ра 
бирателство, което ‘Проявява йони на комуната, главно във
културно - забавния център. Висок и Невля.

„  „ Тази инициатива заслужавакъм културните изисквания у
„ „ „ похвала и подкрепа от остана студентите, тогава изводът ^

налите обществено-политичес
ки организации и ръковод
ства. - ,

Същевременно, пак по ре
шение на междуобщиноката 
конф еренци я, димитровгр ад- 
оките студенти и младеж, пре 
дават овоя опит. Досега са се 
срещнали с ‘представители на 
Гадлоин хан, а неотдавна и е

— Жаклина. За най-бо-Аца“,

Интересно

С АВТОСТОП ПО СВЕТА
Франциско Пратс и Карлос 

Мунтапе, испански студенти, с 
автостоп пътуват по света. Те 
преди девет дни тръгнали 
от Испания имат намерение 
да минат през -следните стра
ни, Франция, Италия, Югосла 
вия, България, Гърция, Тур
ция, Иран, Пакистан, Авгани- 
стан, Непал, Бирма, Тайланд, 
Виетнам, Хонг-Конг и Япония 
до Австралия и назад.

Двамата испански студенти 
заявиха, че най-любезни са 
югославските шофьори, а най 
-нелюбезни шофьорите във 
Франция, където най-много 
пътували пеша.

(Пратс и Мунтапе престоя
ха два дни в Димитровград, а 
след това продължиха за Бъд 
гария.

Димитровград

Летни младежки срещи
Една отдавнашна идея е осъ 

щеешена.
Тези дни в Димитровград 

ще започнат районните младе 
жки арещи. За тази инициати 
ва ни осведоми Оимеон Кос
тов, председател на младеж
кия комитет.

■Както е предвидено, срещи
те ще ое организират съвме
стно с общинската организа
ция на СОФК-а, която ръково 
ди Александър Леко.в, дълго
годишен спортен деец в Ди
митровградско.

‘Средства за организиране 
на младежките летни районни 
състезания е обезпечила 

СОФ,К-а.
‘На спортното поле ще се 

срещнат районните Омиловци, 
Каменица, Долна Невля, Пога 
ново, Тр. Одоровци, а за рЪ- 
йон Димитровград — ще уча
ствува отборът на Градини. 
Първенците в отделните ра
йони ще одиграят мачове по
между си и по този начин ще 
бъде излъчен първенецът с 
комуната.

■Младежките спортни срещи 
ще разбият иначе порядъчна, 
та досега лятна за мряло ст на 
културно-забавния и спортен 
живот в Димитровградско.

.Освен това — тези 
ще послужат и за по-доброто представители от Свърлит. 
запознаване и облмжаване на 
младите от Каменица и Тр. О-. 
доровци, от Поганово и Оми-

срещи

Общо, студентската дейност
в летните дни не е изостана-

) ла, аго с воеобщо ангажиране 
съще7 значително може да ое нодо-

ловци и тр.
■В Димитровградско 

ствува голям интерес за сре- бри. 
щитс.

На снимката, Пратс и Мун
тапе в Димитровград

СН: П. ТОМОВ
м. Ст. Н.

е::::::::::::::::::::::::::::::;:
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ган изирали ръководителите на национал-с()циа- 
лисгич е-ска партия. Гьоринг говореше, че „не
говите момчета" влезли в Райх-стага но коридо 
ра от неговия дворец, че имали на разполаТане 
малко време и че едвам не ги заловили. Той 
съжаляваше, че не е изгоряла цялата тази ста
ра сграда, но каза, че заради привързаност не 
завършили работата както трябва.

Гьоринг завърши тази реч със значително 
изявление „Аз нямам съвест! Моята съвест се 
нарича Адолф Хитлер!" -

Този откъс от книгата на Раушнинг — по 
искане на Джексън — била прочетена на Гьо
ринг на процеса в Нюрнберг. Обаче Гьоринг до 
бре знаел, че Гестало своевременно е ликвиди
рал всички „момчета", които участвували в под 
палването на Райхстага и затова отричал, че е 
водил такива разговора в приемната канцелария 
на Хитлер.

Гьоринг: Господин Раушнинг съм видял два 
пъти в живота. Ако бях аз наистина запалил 
Райхстага тогава сигурно- такива работи бих го-т 
корил само в най-тесен кръг. В присъствието аа 
човек когото малко познавам, аз такива изявле 
ния не бих давал. Следователно, това е абсолю
тен фалшификат.

Джексън: Значи, не си опомняте? Тогава 
тържествен обед, устроен по- повод Хитлеровия 
рожден ден в офицерския ресторант на Хитле
ровия главен щаб в Източна Прусия?

Гьоринг: 'Не си спомням.
Джексън: Значи, не си спо-мнята? Тогава 

тце Ви прочета откъс от изказването на бивщия 
началник на Генералтцаба на Вермахта Халдер

„На тържествения обед по повод Хитлеро
вия рожден ден в присъствието'на Хитлер се го 
кореше зг художествената стойност на сградата 
на Райхстага. Със собствените си уши слушах 
когато Гьоринг прекъсна разговора: „Единстве
ният човек, който знае Райхстага, това съм аз, 
аз го и запалих!" Аз седех в непосредствено до 
Хитлер, край Гьоршгговия стол, който седеше от 
дясната страна на Хитлер. Точно разбрах всяка 
дума. На масата цареше гробна тишина. Думи
те па Гьоринг оставиха ло-шс впечатление. След 
няколко минути пълна тишина, разговорът ед
вам продължи.

Джексън: Какво имате да кажете сега?
Гьоринг: Такъв разговор не е воден и мо

ля за очна ставка с генерал Халдер. От моя 
страпа такова изявление би било бгз-смислено. 
Аз не зная как то-ва е хрумнало на Халдер. Аз 
мога да намеря обяснение само в неговото сла
бо помнене, което беше характерно за него и 
по военните въпроси.

Разбираемо е защо Гьоринг не искаше да 
влезне в историята като обикновен подпалвач 
к затова се стараеше да очерни Халдер. За са
мия Джексън не. беше толкова важно да утвър
ди и това Гьоршггово злодеяпне. А защо?

На този въпрос отговаря франкфуртския

_
I еорги Димитров фашц 

стите бяха разобличени

]\

ш
на министър-председателя. Между тях се намц^ 
ра подземен коридор по който се превозва кокс 
за централното отопление.

Джексън: Обвиняват Ви, че -Вие сте запа
лили сградата на Райетата. -Какво знаето за то
ва?

Гьоринг: Това не ме вълнува, защото яе от
говаря на фактите. Не е имало никакъв смисъл 
аз да запаля Райхстага. Ако въпросът се раз
глежда от художествена стойност на сградата, 
тогава изобщо не ми е жал, че оградата е из
горяла. Надявах се, че ще можем да построим 
по-хубава сграда. Обаче аз съжалявам, че вме
сто изгорелия Райхстаг бях принуден да търся 
друга сграда и за целгга дадох сградата на моя
та втора опера Крол. Аз считах тази опера за 
по-важна от Райхстага.

Очевидно е, значи, че Ван дер Любе в мо
мента на арестуването е бил в пълно съзнание 
и че много по-късно е изпаднал в онова състо
яние на духа в което го виждаме по време на 
процеса. Тук трябва да споменем и мнението на 
лека.ра-специалист за наркотични средства Чарлс 
Робер изнесено на процеса в Нюрнберг.

„Ако на физически и духовно здрав човек 
всекидневно се дава доза скуполамин от четвърт 
или половин милиграм, той наскоро напълно

ПОДПАЛВАЧИТЕ НА
РАЙХСТАГА

в
./{

а

Джексън: Хвалили ли: сте се — макар и на 
шега — че сте запалили Райхстага.

Гьоринг: Не. Имаше една -шега — ако за 
нея мислите, която имах обичай да повтарям, 
че ще конкурирам на император Нерон. Казах, 
във връзка с това, че липсва само за мене да 
започнат да се носят слухове как аз възпявам 
пю-жара в Райхстага в пурпурна тога с цитра в 
ръка.

ще загуби интерес към околността. Неговият 
мозък ще бъде парализиран и ще се намира 
под
ще се свива, той без каквито и да е причини 
ще се смее"..

Именно така се и държеше по време на 
процеса Ван дер Любе. Съдът 
смърт и той беше погубен.

Вместо него говореха други, 
на берлинските пожарникари Валтер Хемл, 
йто непосредствено след пожара разпитвал по- 

съставил протокол с техните изка

постоянна опойжа. Гърбът му все повече

осъди наго

Командирът 
по

жарникарите 
звания и взел заключение:

„Пожарникарят, който ’ пръв се пробил в 
запалил лампите видял счу- 
който се показвали дулата на йЯт Ж

. ... Мсградата, когато 
пен прозорец от 
пистолети. Хората с пистолетите били облечени 

полицейски униформи и те заповядали 
се махне веднага, защото

в нави ;
на пожарникаря Да 
иначе ще бъде убит и той и\ другарите му. по- 
жаршпсарът веднага осведомил командира на 
взвода, а той след това мене .

Шефът на берлинските пожарникари 
считал цялата тази работа за съмнителна. Той 
станал особено недоверчив когато узнал, че по 
заповед на Тьоринг сградата на Райхстага тази 
нощ останала без стража. Хемл всичко това за
писал. Но от това имал само неприятности, е 
лежките един ден изчезнали, а той бил ув 
нен. След известно време бил арестуван под о 
винение, че „допускал субверзивиа дейност и 
че не се борил против комунизма. Вил осъд.н 

1939 година бил намерен за-

- V'
«1Р§Р1Р

Хемп I II
I

Съдебната палата в

Дарсгщиг

Ш5

на затвор, а през 
душен в затвора. ■'. '• ' ;

. .V
1у Щ ^

ГЬОРИНГ В НЮ1РНБВРГ

Какво за всичко това е мислел Гьоринг по
с то-

адвокат Роберт Кемчтаер. Той казва, че Гьоринг, 
и приятелите му са били обвнпени за толкова 
престьплешся, че един пожар по-малко или по 
вече пе е бил важен.

През последните години отпово расте инте
ресът на световната общественост за тайнстве
ните събития във връзка със запалването на Рай 
хстага. Откриват се нови нишки, които хвърлят 
светлина върху тези събития, които така тежко 
обвиняват нацистките ръководители, а особено 
Гьоринг и Гьобелс. Може да се предположи, че 
наскоро ще бъде известна цялата истина за те
зи събития, които така тежко обвипяват наци
стките ръководители, а особено Гьоринг и Гьо
белс. Мо;ке да ое предположи, че наскоро ще 
бъде известна цялата истина за тези събития, 
които така силно вълнуваха световната обще
ственост през тридесетте години па този век.

Вие никога не сте 
Райхстага?

Джексън: Следователно, 
заявявалите^стекак1к) мислите; госпо
дин Раушнинг (председател на сената в Данцш) 
твърди я книгата си, че аз уж съм говорил за 
това.

време на разпита в Нюрнберг? Във връзка 
ва, ето няколко диалога между един от проку 

Нюрибергския процес, американецарориге на
Джексън, и Херман Гьоринг.

Джексън: Сигурно Ви е 
Ерист в приствието на няколко души е заявил,

планирали подпалването

известно, че Карл книгата иа Рауинипгг се каз-В тази част от
ва: „Непосредствено след пожара в Райхстага 
Хитлер поиска да говори с мен за положението 

Данцияг. Преди да ме пуснат в кабинета, и 
разговарям с важни наци1

че Вие и Гьобелс сте 
на Райхстага и че Вие сте подготвили запалите

фосфор, която сте дали 
Ватция 'дворец в Райхстага

влната смес от петрол и мах възможност да 
егки дейци, които очакваха Хитлер да ги прие- 

намираха Гьоринг, Химлер, Е-
да се прехвърли от 
чрез подземния коридор. ме. В залата се 

рик, който по това време беше министър иа 
вътрешните работи и няколко гаулайтери от за 

Гьоринг говореше на компанията за за-

известно, че Карл ЕрнстГьоринг: Не ми е 
е заявил такова нещо.

Джексън: Но Вие признавате, че от сграда
та иа Райхстага до Ващия дом вот такъв ко- пада.

палването на Райхстага. В нацистката партия 
тайна строго се пазеше. Тогава от разго-Ридор?

тази
вора за пръв път узнах, че подпалването са ор-Гьорииг: От едната страна на улицата леми 

сградата на Райхстага, а от другата — дворецът
(КРАЙ)
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Карикатурен екран

§
§шКъде сиСп. Петър: 

литнал преди да ти 
писано?
Отпуската ще ми изми
не, а доле е всичко за
ето до края на сезона!

е

ИЗТРОВИШЕ РИБУТУ!
г

/-/е знайе човек да вика ли, да пцуие ли, да е 
Медно време Петрония милиционерът I§ жали ли

од Каменицу летно време се покре^рекуту се за- | 
'лагаше, та ни дете, ни стар не смейеше рибче да | 
пане. А са — плизнуло мало и големо, та воду- 
ту изнесоше, а не ли рибете.

2

Гледам ючера из Манинци излезе цела су- § 
капеле на главете, с прутове под пазуку | 

— и се сукнуше къмто Мач |

=
Ц рия с
Щ — въдице му казую
Щ чин яз. Ко гледао имаше и мешести, и жоляви,
Щ и деца и пенсионери, па си реко —
| да вану рибче с прутовете. Я си отидо горе у 
Щ рудинуту да позберем сеното, ама ли йе близа,
= гледам озгоре кво прайе. А они синковцити пру щ 
= тевете само за лице носили. Подържаше въдици Е 
Щ те малко, па слезоше у язат и почеше да вачаю | 
1 ко на суво. Тека се ловеше ка град удари горе | 
5 г.о Губеш. Не изтърпе, па зареза сеното и стЪ- 
Щ рча при вират. Ка там. а оно се засметанило од

рибу — зеваю кленове и рибчетия, кока су се = 
задавили — а они само лове и върляю на лива- § 
дуту. Уловише сума ти рибу, ама млого зареза- | 
ше. Ручаше ми се риба, ама куде да се соблачим В 
стар и никикъв пред децата, ли гачете сам обул § 
01це у копане моруз, та само попрегълтну йед- | 
нуж-дваж и позагледа с кво ли су морили толко | 
рибу. И, да ви кажем, видо, бре. Некиква ши- | 

= шениа беоше остайили при дрейете — с жълту | 
= водицу — и се сети, че това йе отров за рибе. 5

тия нема

локомотивни оси, значи,нормално — докладчиците четяха, а уча- 
гласуваха. Или „за", или „про

тив". Повече „за", защото не се случи да 
гласуват „против".

И ето че на трибуната се качи човек 
в кафяв костюм с изместена встрани чер
на вратовръзка. Явно беше, че не умее 
да си служи с микрофона.

— Аз такова . .. съм механите 
човекът. — Тук се иска да правим повече 
чугунени отливки. По триста килограма 
на човек. Аз от тази работа нищо не раз
бирам. Как тогава да гласувам? Ако е за 
стругове — виж, от това разбирам . . .

— Ако и да не разбираш, пак гла-су- 
вай! — викнаха му от залата. — Ние вси
чки така правим!

чанисто,
пет парчета на човек. Как така?стипците

— Това е много добре 
друг. — Само че локомотивни оси вече не 
се произвеждат.

намеси се

учуди се човекът и 
млъкна. — А може и да не трябва? — из
веднъж попита той.

— Кое не трябва?
— Да се произвежда.

Не, трябва — отново се намеси погт

Така ли?

каза

седателят.
-— Е щом трябва — провлечено каза 

човекът с черната вратовръзка 
друга работа. Аз от стругове разбирам.

— Слушайте — каза председателят, — 
а вие може просто да не сте съгласен (

това е

1 §
= Псдпита йеднога другога од суриюту, ама они §

се подсмиваю и ме превърляю, че това било да
2 4 не гору од сълнцето.

Тека йесенЪска ми рекоше и йедни ловджи- § 
йе що изтепаше сърнете по Видлич, ка пита кво

Диви петлове има тука по Никандрину | 
заминуше нагоре. Ама | 

после я не чу да кърка петъл, а врекаоше сЪр- |

§— Като стигнем до струговете, тогава 
ще гласувам!

'— Колкото повече отливки.
генералния план на нашия завод?

— Не, откъде-накъде — отговори чо
векът, — съгласен съм. Аз просто не раз
бирам от тази работа.

— От коя работа?
— От плана. Аз от стругове разбирам. 
— А защо сте дошли тука?
— Да кажа.
— Какво да кажете?
— Че и е разбирам. Вие мислите, че

толкова
по-добре! — вметна един другар от прези- Е че лове.

= браду ,ми рекоше, и си
диума.

— Това е вярно — съгласи се чове
кът. — Ами ако се явят в излишък?

I
— Не допускам. Но ако се получи из 

лишък, ще го претопим и толкова.
— А защо така? Не може ли по-добрд 

— да не го претопяваме.
— Виждам, че не ви харесва нашата 

цифра — 300 килограма. Какво предлага
те? — попита нетърпеливо председателят.

— Аз ли? Нищо не предлагам — отго 
вори човекът по микрофона. — Аз просто 
не разбирам и това е всичко. Аз от стру 
гове разбирам.

Настъпи дълга пауза. Човекът с ка
фявия костюм замлъкна не не слезе от 
трибуната.

Iне.
Та са ме напиня да питам има ли бре неки- | 

ква влас да тури ред на това избиване на рибе- | 
сърнете. Аде да узне колко йе за ручане, §

па да те не йе яд. А

разбирам, а аз не разбирам. 
— Добре каза председателят, — 

вземете го под внимание. Благодарим ви 
за изказването.

те и
В

оно малко узну, повече из- = 
грове и остайе, та более че пойде по стокуту ни = 
сд тия рибешки мършляци по рекуту.

А си помисли: странен чов-ек, само от 
стругове разбира. И със звучен, добре по 
ставен глас той извика:

— Събранието продължава!

МАНЧА, ср.Едуард УСПЕНСКИ
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