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В ТОЗИ БРОЙ
♦ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СЮК ЗА МОСКОВ

СКОТО СЪВЕЩАНИЕ НА КП

♦ КАКВО ЗАПИСА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ
♦ ТРУДНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

♦ ПЕТЪРЛАШКИ ПОНОР — КУРОРТ
♦ ЗА ЛЕТЯЩИТЕ ДИСКОВЕ

♦ СТУДЕНТИТЕ ГОВОРЯТ

♦ ВИНО ОТ МАЛИНИ
♦ ВЕСТНИК НА 6ЬЛГА Р С Н д Т а НАРОДНОСТ е СО»Р госЛ А В И я •

ЕДНО ЕПОХАЛНО СЪБИТИЕ

НА ЛУНАТА ПРИСТИГНАХА ХОРА
Човечеството може да се гордее с още една своя по- 

беда в издирването на неизвестните космически 
Лупата, исконният спътник па

Телевизията, това чудно по- хана Луната повече от два часа 
стижение на човека, улесни и четиридесет минути, чудния 
хората по света да видят два- пейсаж на този наш спътник 
мата космонавти как прекара- (Следва на 2 стр.

простори.
нашата планета Земя, вече 

не е тайна за земните обитатели. На 20 юли 1969 година 
21 час, 17 м. и 45 секунди двама представители на човечест
вото, космонавтите Армсгронг и Олдрин, се спуснаха с ко
раба „Орел на Луната и няколко секунди преди четири 
часа сутринта на 21 юли Армстронг стъпи на нейната повър-

ПРЕЗИДЕНТЪТ 

МО ЧЕСТИТИ Н>
хност. НИКСЪНТехниката, създадена от чо- тири часа преди планираното 
века, даде възможност на ми- време. За това обаче трябва 
лиани земни обитатели да ви 
дят с очите си историческия 
момент на първото стъпване 
на човека върху Луната и да 
следят повече от дву и поло
вина чаоовия престой и рабо- и в събота. Космонавтите си 
тата на Армстронг и Олдрин в 
„Морето на тишината“.

По повод успешния полет 
до Луната президентът на 
СФРЮ Йосип Броз Тито е из
пратил до президента на САЩ 
поздравителна телеграма, в ко 
ято се казва:

„Грандиозният подвиг на ко 
смонавтите Армстронг, Олдрин 
и Колинс, героичните покори- 
тели на Луната, удиви цялото 
човечество. Желанието и наде 
ждите на югославските народи 
са това постижение на човеш
кия ум и способност да вдъх
нови всички страни и народи 
по света за взаимна работа по 
осъществяването на вековните 
стремежи на човечеството да 
живее в мир, дружба и благо
състояние.

Като съзнавам историческо
то значение и изключително
стта на това велико събитие, 
от името на югославските на
роди и от свое име изпращам 
на американския народ и лич 
но на Вас сърдечни поздрав
ления за величествения успех 
на науката и космонавтиката 
на Вашата страна.

Моля Ви, Господин прези
денте, да предадете нашите 
честитки и възхищение на сме 
лия екипаж от „Аполо 11".

да решат самите космонавти“.
ЙЙ

СИГУРНО КАЦВАНЕ

. М : %,Сигурният полет продължи

почиваха около девет часа, а 
след това през нощта на съ
бота срещу неделя Армстронг 
и Олдрин влязоха в лунния ко 
раб, наречен „Орел“, който 
се отдели от кораба-майка. 

Човечеството живя напрег- „Колумбия". Започна бавнр 
нато почти цяла седмица, в спускане и доближаване до 
очакване да успее най-фанта- Луната. Петнадесет километ

ра от Луната ... Десет и поло 
който започна вина километра ... Радарът за

НАЙ-ФАНТАСТИЧНО 
ПЪТУВАНЕ

спгчният полет на човека 
към Луната,
на 16 юли в 14,32 часа югоСлаг'-ойредеяяйе мястото на кацвр - 
вско време от американската нето е включен, за да даде ну 
база Къйп Кенеди при страхот жните данни. „Орел“ слиза 
кия тътнеж на ракетните мо- още по ниско — на 2.250 мет- 
тори на „Аполо 11“. В себе си ра от Луната, после на 1.000 
корабът носеше три смели чо метра .. . Космонавтите търсят 
века — Нил Армстронг, Ейд- мястото за кацване, а „Орел“ 
вин Олдрин и Майкъл Колинс, намалява скоростта и се спу- 
от които на първите двама бс ска още по-ниско — на около 
възложена трудната историче 150 метра. Мястото, където 
ска задача да се спуснат вър- трябва да кацнат е тъмно-си- 
ху Луната, да се поразходят ва равнина, дълга около 2.700 
по нейната повърхност, да взе метра и широка около 900 ме 
мат късове „лунна пръст“ и да тра. „Орел“ е само на 20 ме- 
се върнат на Земята. тара от повърхността и бав-

По време на полета радио- но-бавно кацва на определено 
то и печатът известяваха чо- то място в „Морето на тиши

на ната“. Искогаште мечти на чо 
века са осъществени.

Армстронг, Колинс и Олдрин — преди похода към Лунатавечеството за движението 
кораба, за състоянието на хра
бреците. На 17 юли бе съоб- на Луната. Време — 1969 го- _ тт_,.т.т_т_
щено: „Аполо 11“ сигурно ле- дина, 20 юли, 21 ч, 17 м. и 45 ПОПЪТНИ. ЬЕЛЕ/К1ч.И 
ти към Луната. Снощи кора- секунди, 
бът е изминал половината 
път и сега е по-близо дс Лу-

Той е

КАКВО ЗАПИСА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ?НЕВИЖДАН СПЕКТАКЪЛ 
ОТ ЛУНАТАната, отколкото до нашата 

планета. В орбита на Луната
космонавтите ще влязат в съ От центъра в Хюстон бе рс- 
бога вечерта. Сигурно е, че шено първите посетители на 
навлизането ще успее, защото Луната да излязат от кораба Щс отидем малко по сс-
сс повтарят вече предваритсл и да се спуснат на лунната лата, да си отпочинем от кон 
но правени маневри“. повърхност много по-рано Щ ференциите и заседанията и

На лотгия лен последва но- предвиденото време. Решение да чуем нещо ново - ми каза 
» 1ьЖ,™еЛ“ ™ имаше пред ,ид тота, «с мтрмм»
ят кораб „Аполо 11" работи Армстронг и Олдрин са физи- 11.1СЩтръ„|ЛЛ|1рЧКС!1.ПСл,гг па 
съвършено и може да се слу- чески и психически готови за 
чи Армстронг и Олдрин да се 
прилунят с кораба „Орел“ че- ‘ крачка.

автобуси да пътуват на тази 
линия.

Тези изказвания и мнения 
записа председателят Славов 
в своя бележник. От неговото 
мнение много зависи как ще 
сс реши този малък конфликт 
и какъв отговор ще чуят от- 
б орниците на следващото засе 
дание. /

нция между транспортното 
предприятие от Пирот и Ко
муналното предприятие „Услу 
га“ в Димитровград. Той иска 
ше по добре да се осведоми 
но този въпрос, защото бс по
ставен пред отборниците на 
Общинската скупщина и на 
следващото заседание трябва 
да се даде окончателен отго
вор. Все пак както в Смилов- 
ци ни казаха, касае се за не
лоялна конкуренция между 
двете предприятия.

Омиловчани дълго време ча
каха автобус. Сега двете пред 
приятия се надпреварват кой 
по напред „да събере“ пътни 
ците по селата в Забърдие. За 
това, казват, един ден мостът 
при водениците край Пърто- 
попинци бил заварен от шо- 
фъора Ангел развален. Сега 
Комуналното предприятие, ко 
сто има ,свой автобус, твърди; 
че моста с развалило с цел да 
го опрали, докато хората от 
Транспортното предприятие 
твърдят, че това е направено, 
за да сс попречи на техните

ССРН, народният прсдстапи- 
Илия Петров. Поехмеисторическав ел ичествената тел

през Козарица, Забърдие, Ви 
длич към виоочките села.

Първия престой направихме 
в' Смиловци, а първите разго
вори станаха в магазина 
кооперацията. В селото беше 
пусто, като след чума. Още 
малко и сигурно нямаше да 
заварим и Гошо 
който с и отборпик на село
то. Всички бяха1 на 
Трябваше да сс наваксат из
губените летни дни, когато 

бяха приковали

Нови проблеми...
„Газът“ ни понесе към Вид- 

лич. След половин час пред 
нас се откри гледката, пред 
която застава всеки. Височки- 
те села като на макет бяха 
разпоредени край Височица и 
зелените ниви с царевица и 
пшеница. Председателят Сла
вов имаше какво да каже 
пред тази „географска кар
та“. Тук той е прокарал седем 
надсоет годиш като управи- 
вел на кооперацията „Сгочар" 
във Висок. Затова с чувство 
на радост ни разказа за ком- 
плеска „Сапатово“, за овчарни 
ците край Изатовци, за раз
витието на овцевъдството.

(Следва на 5 стр.)

ВЛАГАЙТЕ В на

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ продавача.

полето.
И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ, ЛЕБАНЕ, 
ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН, 
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА 6•/• И 7,вЧ• — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ВСЕКИ СПЕСТОВНИК, ВНЕСЪЛ НАД 1000 
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНЕ 
СРЕЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна баика в Лесковац.

дъждовете 
всички за кръчмата и коопе
ративната продавница. Затова 
първата среща на предссдатс 
ля с народа не стана.

Но все пак председателят 
можа да чуе подробности за 
работата в Забърдие, за снаб
дяването, нелоялната конкурс



ЗАПОЧНАНо луната пристигнаха хора ПРЕГРАЖДАНЕТО 

НА ДУНАВА
23-тия Армстронг и Олдрин да оста- 

нат на вечен страж на Луна
та, като жертви на едно чо- 

с, вешко дръзновение.
Скоро след излитането ста

на кораби-

„Колумбия“ правеше 
кръг около Луната.

— В 18,55 часът югославско 
време двамата космонавти 
кораба „Орел“ бяха готови да 
напуснат Луната. „Орел“ се от 
лепи от повърхността и тръг 
на да се срещне с командния 
кораб „Колумбия“, който го 
чакаше в лунния орбит. Най- 
критичният момент от П0ЛС7 
та, връщането назад, бе прео 
долян. Хората си отдъхнаха. 
Преди никой не можеше да 

излитането

Невижданият спектакъл за 
зрителите от Земята с 
бе приключен. Приключи ц 
първото посещение* на човека 
на Луната.

ОБРАТНО КЪМ ЗЕМЯТА

(Продължение от 1 стр.) 
и моментите от планираната 
работа на човека, стигнал на 
друго небесно тяло.

Ето някои детайли от вели
чествения ПОДВИГ:

— В 3,39 часа на 21 юли 
1969 година след кацването на 
„Орел“ на Луната започва из
лизането на космонавтите 
кораба. В кабината на „Орел 
се отстранява въздушното на
лягане.

— 3,56,31 часът човекът ко 
смонавт Нил Армстронг стъ- ната с космонавта Коливс, о- 
пи с левия си крак на лунна- чаквайяси „Орел“ да полети 
та повърхност. Той излезе от от Луната, за да се срещне и 
отвора на кабината, бавно и съедини с него. В 14,30 часът 
предпазливо се спусна по стъ 
лбата и стъпи на Луната.

това

скачване 
те'. Двамата космонавти мина
ха от „Орел“ в командния ко 
раб. „Орел“ бе отхвърлен. Той 
ще се движи като още един 
сателит около Луната. А три
мата космонавти, чиито име
на щс запише историята, пое 
ха обратния път към родната

на
В Железните врата, където 

след година-две ще заработи 
гигантската водоцентрала „Ге 
рдап“, дело на югославските 
и румънските трудещи се, на 
22 юли е започнало преграж
дането на река Дунав, за из
дигане на. първия огромен 
бент на тази река.

Стотици килери и камиони 
хвърлят хиляди кубически ме 
три строителен материал в ре 
ката, да спрат нейната сила и 
я използват за електрическа 
енергия. Първия ден са били 
хвърлени 2.500 куб. метра ка
мък и чакъл и реката е стес 
нина с още 10 метра.
За преграждането на Дунава 
ще се употребят общо 260 хи 
ляди кубически метра бетон, 
армирани блокове и стомане
ни мрежи, напълнени с ка- . 
мъж.' Бетонните блокове са те 
жки от два до двадесет и пет 
тона. Дълбочината на Дуна
ва на мястото на прегражда
нето се движи от 15 до 22 ме
тра, а скоростта на водата е 
6 метра в секунда. Общо тря
бва да се преградят 276 мет
ра, от които 115 трябва ще 
преградят нашите строители 
на водоцентралата „Гердап“, а 
остатъка румънските строите-

Около 8,25 часът центърът 
от Хюстон съобщи на Арм- 
стронг и Олдрин, че е време 
да спят. Определиха им седем 
часова почивка. През това вре 
ме корабът „Колумбия“ про
дължаваше да лети около Лу планета.

Докато вестникът стигне до 
корабът с

бъде сигурен, че 
от Луната ще мине без труд
ности, както и в това, дали не

нашите читатели 
героите ще се спусне във во
дите на океана.стигне до нещастиетоще се

ЛУНАТА - С ОЧИТЕ НА 

КОСМОНАВТИТЕ
— До 6,11 часът, когато се 

върнаха на брода на кораба, 
човечеството наблюдаваше ка 

правят космонавтите. Пъ 
излезе

кво
рво Армстронт, който 
пръв от кораба,'взе с голяма 
лъжица първите проби от лу
нната пръст, след това на око
ло девет метра от кораба пое- През цялото време от пре- 
тави телевизионна камера. Ше диването на Луната Армстронг 
стнадесет минути след слиза- и олдрин си приказваха по- 
нето на Армстронг от кораоа 
слезе и Олдрин, опита лунна- нхъра в хюстон. 
та повърхност под краката си 
и взе да скача... После заед 
но с Армстронг взеха да пъл
нят кутии с'лунна пръст и ка 
мъни, забиха американското 
знаме на Луната, сложиха мс^ дъното на стълбите. Краката 
дали на загиналите съветски 
и американски космонавти:
Гагарин, Комаров, Грисом,
Байт и Чефи, а след това 
подвижна камера презентира- 
ха на зрителите от Земята ши

...1 ,
виждаме Земята. Тя е голя
ма, светла и Прекрасна. -Нами
раме се в относително- равна- 
долина, нашарена с много кра 
тери с диаметър от един и ио 
лавина до петнадесет метра. 
Виждаме и някакви планини. 
Около нас има на хиляди мал 
ки кратери от около половин 
метър. Точно пред нас вижда 
ме някакви четвъртити стени 
високи от половин до един ме 
тър. На хоризонта забелязва 
ме и хълм

— Олдрин: „Големият 'кра
тер, който описах е почти из
чезнал в сянката. Сега обаче 
над него всичко е в някаква 
червеникава, оранжев!-; 
тлина."

— Армстронг (по време на 
спускането и в първите миго
ве от кацването): „Около нас 
има много камък от най-раз
лични форми. Лунната повър 
хност не е еднообразна.• Не

между си, и разговараха с це
све-

Някои части от тези разго
вори ни дават сведения за Лу
ната.

Например следното:
— Армстронг: „Вече съм в

на „Орел“ са потънали в пра 
хта около един до два инча.

мога да видя звездите в чер
нилото на Космоса. Но през до един километър и полови-

кораба на пред нас.

на около единСега ще се отдалеча една кра 
с чка от „Орел“. Това е малка 

крачка за човека, но гигант-
Повър- 

фина,
прахлива. Не е компактна. Ви 
ждам отпечатъци на стъпкй- 

Времето течеше. От Хюстон те си в песъкливия прах. Из- 
вече стигна предупреждението- глежда не е трудно да се дви 
— Време е да се приберете в жа На Луната. Даже е по-ле- 
кораба. А те все още продъл- КО/ отколкото когато упраж- 
жаваха да се „разхождат“, да нявахме движението в симу- 
взимат проби от лунна пръст, наторите на Земята ... Повър

хността е много мека, но там,

ли.горното прозорче на
ска за човечеството, 

рок‘лунен пейсаж в областта хността на луната е 
на „Морето на тишината“, къ 
дето бяха кацнали. Биографични данни за героите

Досега в Космоса са изли- кораба „Джемини 8“. направил 
тали 33 космически кораба на полет, при който бе налраве- 
СССР и САЩ. Пръв полет на но първото съединяване 
прави пак ГСфий Гагарин и два кораба в земния орбит. 
нему се падна славата ка пър
вия човек

Славата на хората, които на 
правиха подвига да стъпят на 
Луната, сс пада на Армстронг,
Олдрин и на техния другар 
от командния кораб — Ко-

КОЛИНС е роден 1930 го
дина в Рим. Пръв колет 1966 
година. По време на полета с 
„Джемини 10“ той излезе от 
кораба и остана в Космоса 39 
минути. Желанието му да бъ7 
де един от по-сетителите 
Луната не се изпълни. Но и 
неговият подвит не е незначи 
телен, защото и той долрине 
се за успешния полет до Лу
ната и обратно.

на

ОЛДРИН е роден в Монтек- 
лер, в САЩ 1930 година. Док
тор по астронавтика. За кос
монавт е бил приет през 1963 
година. Пръв полет е напра
вил през 1966 година с кораб 
„Джемини 12“

Най-сетне, в 6,11 часът, след 
разговор с председател на 
САЩ Никсън, и след като по
ставиха някои инструменти за 
по-нататъшни изследвания, 

двамата герои се качиха на 
кораба. Заедно с инструменти 
те, знамето и медалите на за 
гиналите космонавти, на Лу7 стон, ето плакетът. Ще ви про 
ната останаха и стъпки в пра чета съдържанието — „Тук 
хта — стъпките на първите хората- от планетата Земя стъ 
хора, които са крачили на по- киха на Луната на 21 юли 
върхността на друго небесно 1969 година. Пристигнахме в 
тяло. мир за цялото човечество“.

космонавт.където копая с колектора да 
взема проба, е много твърда.

— Олдрин: „Движа се и ска 
чам по повърхността и чув
ствувам краката си много ле
ки“.

— Армстронг^ „Хало, Хю-

на

линс.
АРМСТРОНГ е роден в Оха- 

йо 1930 година. Бил е летец. 
Завършил астронавтика. За 
полети в Космоса започнал да 
се готви през 1962 година. 
През 1963 година със Скот на

Личният паспорт но Луната
. г V .

Ето най-важните данни 
нашия -съсед:

— Диаметър — около 3.500 
километра.

Повърхнина — 379,100.000

за шест пъти по-малко от зем
ното.

— Един лунен ден трае 14 
дни, а една нощ трае

ГОРАНИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

Половин година успешна работа
зомни 
14 земни.

— Отдалечеността на Луна
та от нас е средно — 384.400 
километра.

— Луната обиколи 
за 27 дни, 7 часа, 43 минути 
и 11 секунди.

— Видимата част от Луна
та е 59 на сто от цялата й по 
върхност.

— Луната е по-лека от Земя 
та 81 пъти. Значи за равнове 
сие биха били нужни 81 Луни 
и само една Земя.

квадратни километра.
— Релеф 

5.500 метра височина, кратери 
с по - 230 километра в диаме
тър и 7.250 метра дълбочина.

през

планини до

земятате 935,' възрастните — 4.975
трудодни. Общо са 
към 6.700 трудодни или. над 
40,100 трудоча-са. Целият труд 
превърнат в пари възлиза на 
около 80.280 динара.

Ето пък какво е направено 
през тези часове и дни:

Залесени са 42 
лолистни гори, 3 хектара с то 
пола, 37 хектара с акация, из 
вършени са работи в училищ 
ни дворове на около 2,5 хек
тара, направени- са 11,5 хекта-

Деветата година от същест- забележими за всеки 
вуването на горанската орга- Разбира се, тези резултати мо 
низация в Босилеградско мо- жеха да бъдат още по-добри, 
же да се счете за най-ллодот- ако всички, които можеха, до 
ворната година от работата й. принасяха за нейната още по- 
Мож-е с пълно право да се ка

човек.
дадени — Температурата — 

лунния ден на слънце 
плюс 100 градуса, в области
те без слънце — м-инус 50 гра 
дуса. През нощта — темпера 
турата спада до минус 175 гра 
дуса.

дейна работа.
Ето цифрови данни за успеже, че организацията е оправ 

дала овоето основаване, а ней 
ните

хите.
Пионерите дадоха в полуго 

резултати са очевидни и дието 780 трудодни, младежи- Лунното притегляне, ехектара с иг
--Г--■■ ;

V: ‘; \ *• СЪВЕТСКАТА „ЛУНА 15“ 

СЪЩО НА ЛУНАТА
ра изкуствени ливади и са ме 
лиорирани 15 хектара Съветската автоматична ста; гославско време, 

иция „Луна-15 която бе из- Мястото, където станцията 
лНа Р юли, няколко се е прилунила> се нарича „Мо 

„Аиоло и“. и - бе ре на кризите“ и се намира 
натт Да-17 °Рбита около Лу- на около 800 километра от 
спала на пюли също се е спу мястото, където бяха кацнали 

1уната, американските космонавти.
Ръководителят на обсервато
рията в Джодерел Бенк Ло- 

че съветската

гори
сти места. Също са окопани и
оплевени 55 хектара млади на 
саждения.

Затова на последното 
ние на изпълнителния 
тет на горанската

заседа
коми- Това съобщение 

пето потича от за спукат- 
__ известната об-
еерваторна станция в Джоде- ®ел е заяВИЛ-
рел Бенк. Казва се че съвет- станЧия< като се съди по ско- 
ската космическа станция се Р°стта на спускането й на Лу- 
е спуснала на- Луната дев^гаа- ната, вероятно се е разбила 
Десет часа и зз. минути след при кацването. 
американския кораб Опел“ 
т.е. на 21 юли в 17,05 часа '

организа
ция в Босилеград бе конста
тирано. че планът за залеся
ването за тази година ще бъ
де изпълнен сто процентно.

Горанки от Босилеградско (По материали от печата и 
телевизйята М. Н. Н. — Д. Й.)

С. Евтимов
ю-
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Изпълнителното бюро Президиума на СЮК за Московското съвещание на КПна

ЗАСТЪПВАМЕ СЕ ЗА СВОБОДНИ И ХУМАННИ ОТНОШЕНИЯ В
ОБЩЕСТВОТО, МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИТЕ

На неотдавнашното заседа
ние на Изпълнителното бюро 
са разгледани въпроси от обла 
стта на международното рабо 
тническото движение

- р роботи 1ГЧ е ските партии ношения между народите 
и че се очаква този принцип хората Редите
да бъде неотклонно зачитан.

... По-нататъшното утвър- 
особе- ждаване на социализма като 

нно във връзка със Съвеща- световен процес зависи въз 
комунистически все по-голяма степен от спо- 

и работнически партии, което собността на субективните 
неотдавна завърши в Москва.

Изпълнителното бюро изтъ-

и то бюро приема като положи- вързване отразява неразбира- 
телио това, че в документите пето и на същността на съ-;

Демократичната и всестра- на Съвещанието не бяха пря- времената борба за мир и
нна диокусия за съществени- ко осъдени другите комуни-, прогрес, незабелязването на
те актуални. въпроси на съ-, етически партии, които не при дълбоките промени, които са
временния социализъм, по о- съствуваха на Съвещанието, станали и стават в света и зле
ценка на СЮК, е' условие за или с които някои КП имат поставянето на израсналите

циалистгчески гитги 00" прогресивно разрешаване про разногласия. Същото важи и сили, способни да водят и,по-
зят в теооията и и да изра" тиворечията на социалистиче- за отношението към Китай- нататък успешно тази борба,

ква, че е естествен и разбира- нуждите нз нот/\, СКИте Държави и на противо- ската комунистическа партия. Това отежнява по-ефикаснатд
ем интересът на СЮК за Съ- условия на нови речията от взаимните отиоше СЮК не отминава недоразу- борба против империализма За
вещанието на комунистически стремежи към по-свободаи и “Ия. ”а пр0грссишште партии пенията и разликите с ККП в против всяка политика От по 
те и работнически партии. То по-хумани отношения в обще И движения- 
ва е поради факта, че Съюзът ството между хората и наро
ча комунистите трайно серъко дите. Утвърждаването на соци 
води от политиката на разви
тие на сътрудничество с пар
тиите

нието на 75

■5становищата по крупните ме- зицията на сила. 
ждународии проблеми и въ
просите, които са от интерес жество комунистически пар-

за за антиимпериалистическите тии на Съвещанието към въ-
и сили изобщо. Но той счита, вроса за интернационализма,

че с осъждането не само ни- на заседанието се изтъкна, че
що не се постига, но отноше- СЮК не приема противопостц

Определени съществени про лията само се влошават. Ние вянето или изтъкването на
противоречията блеми от развитието на соци- считахме и считаме, че е не- предимството на ,о,бщите“ ин

по-нататъшно укрепване на на взаимоотношенията, да ра- алистичсоките страни, по-спе- обходимо на КНР да се даде тереси на социализма над ав-
социализма, за мир, независи • звиват равноправно взаимно циално въпросите за техните възможност да осъществи пра тентичните национални инте-
мост, равноправно междунаро сътрудничество и равноправ- взаиуни отношения които си- вата си, които вече 20 годи- реси. Нашето убеждение, че
дно сътрудничество и свобод но да се свързват с всички си- лно се отразяват върху меж- ни 'й се отричат в ООН, а съ- във взаимните отношения на
но обществено-икономическо ли, които се борят или са го- дународните отношения изоб- що че е необходимо да й се държавите и партиите могат
развитие на всички страни И товн да се борят против им- що, по наше мнение, в голя- помогне за ускоряване на и- да важат само ония взаимни
народи, а против имлериализ периализма и всички форми ма степен бяха разглеждани кономическото и обществено отговорности и ония форми
ма и всички други форми на на подчиняване, за осигуря- от Съвещанието по начин, ко развитие. Обаче ние също на солидарност, сътрудниче-

считаме, че както КНР тряб- ство и помощ за които се до-
то успешно разрешаване — се ва да поеме овой Дял от меж говорят свободно, равноправ-
изтъкна на заседанието на Из дународната отговорност за но и доброволно, бе подчерта

съдбата на световния мир и но и от заседанието на Излъл
Във връзка с това на засе- да допринесе за . развитието пителното бюро. Деветия кон

данието бе посочена интервен на международното сътрудни грес на СЮК ясно е изложил
нашите становища по тези въ

Разгледайки подхода на мнр
Китай трябва да поеме 
своя дял отговорност 
съдбата на социализма 
на световния мир

ализма зависи и от това, доко
лко тези сили ще са готови и 

— участнички и с ог- годни да разрешават пробле- 
лед на ролята, която редица 
партии играят в борбата

мите на вътрешното развитие, 
за въпросите и

политическо и икономическо 
подчиняване.

Въз оонова на анализа на

ване на мира и за прогрес в йто не съдслствува за тяхно- 
света, на базата на принципи 
те на мирното съвместно съ-

изказванията и на докумен- ществуване. Борбата за унивс пълиителното бюро.
тите, приети на Съвещанието, реално прилагане принципите
Изпълнителното бюро конста на мирното съвместно съще-
тира, че новите стремежи, ко-; ствуваяе, което е съществена цията на петте страни — чле- чество, така също и ККП, ка-:
ито особено през последните съставка на политиката на нки на Варшавския договор п кто всяка друга КП, трябва прюси.
години намериха израз в по- СЮК, представлява историчет ЧССР, начинът на третиране да носи свой дял отговорност
литиката на някои комунисти ски шанс на ооциализма да се на този въпрос и се подчерта,
чески партии, се проявиха и утвърди като истинска сила в че СЮК е изнесъл своите из-
на Съвещанието, а това откри борбата за мир, равноправие вестни гледища на

по-пълно на народите и прогрес на чо- заседание на ЦК на СЮК и
на Деветия конгрес.

Революционните и прогреси 
вни партии и движения тряб- констатира.

На заседанието се. посочи, 
за демократичните и равнопра че основният документ, приет 
вни отношения в международ от Съвещанието съдържа оп- 

десетото ното работническо движение* ределеии компромиси и отри-
заседанието дателни отражения от лисна

лото, което съдейетвува за ра 
бюро зличн-ото му тълкуване., СЮК 

че Съвещанието особено не може да ое съгла- 
не е посветило никакво вни- си с ония оценки за развитие 
мание на политиката на необ- то в съвременния свят, които 
сързването, която на практик носят белези на блокови под-; 
ка се утвърди като един от ход към тези проблели».

■ На членовете на СЮК и на

се подчерта на 
на Изпълнителното бюро. 

. . . Изпълнителното
ва перспективи за 
съглеждане на нуждите и ус
ловията за революционна и

вечеството.
Но във формулирането на 

бор- тази политика, се изтъкна на
заседанието на Изпълнително ва упорито да настояват, се

прие подчерта на заседанието, да 
спо се установят и осигурят таки 

ва отношения, които да са из

антиимп ериали сти ч еска 
• ба в съвременния свят. Благо

дарение на това, на Съвеща- то бюро. Съвещанието 
нието, макар да бяха приети редица становища, които,

ред наше мнение, не са съоб-неприем-редица становища,
ливи за СЮК, — бяха напра- разени с нуждите на съвреме- ГраДени върху самостоятелно- най-значителните и трайни ме
вени и положителни крачки ината революционна и антиим стта и рав710ПраВието на всич- жду народи и фактори в борба

аНьЕгх® —™—-
ките и работническите пар-, роси значителни разлики в кратични отношения между иа международните
тии, които повече отговарят становищата на участниците. тях ДДже и тогава, когато има
на съвременните условия и Както това го ярав^хе^ ” разлики и разногласия и то
ирли ня бопбата на поогоесив по-рано, се каза на заседан ето ние положително оценява повече тогава. Изпълнително-

ме ония процеси, становища.

обществеността са известни 
причините, зарад които СЮК 
отказва да присъствува на Съ- 

и за демократизация вещанието на комунистически
те и работническите партии в 
Москва. Във връзка с това на 
заседанието на Изпълнително 
то бюро бе подчертано, че ка-

отноше-;
н-ия На базата на превъзмог
ване на блоковете. Отминава
нето на политиката на необт то цени положителното, кое

то бе проявено и което е по-, 
стигнато от Съвещанието, на 
шата обща оценка за негови
те цели и резултати потвър
ждава оправдаността на реше; 
нието, що се касае СЮК, 
да не участвува. в това Съве-

ните сили.
От значение е и факта, че 

за пръв път на едно такова 
съвещание бе открито и пуб
лично изтъкната необходимо- Съвещанието, а които тълку- 
стта от търсене на нов под
ход за оценка на положението 
и на силите на социализма в
света, както и на нови пъти- мунистичеоките и работничес- 
ща за сътрудничество между ки партии в борбата против 
прогресивните сили в борбата империализма, за мир и мир- 
за социализъм и то на базата не съвместно съществуване, 
на независимост, равноправие, за прогрес и социализъм. Съ- 
г.заимно уважаване и ненамс- щевремеино запазваме своето

критическо мнение за тендеп

динара повече,, 
същия период през 1968 го- 

Обачс заетите

мнения и предложения, които 
се проявиха в работата Стопански въпросина

като принос за укрепваваме
не и развитие на равноправно 
то сътрудничество между ко- Растат личните доходи» но и цените щание.

Ние постоянно се застъпва
хме за такава практика и от
ношения между комунистиче-лежност на месеца е в Слове

ния — 1062 динара. Това е е- 
динствената република, къде-) ските и работническите пар-1 
то средната работна заплата тии, които да съдс йству в ат що 
надминава 1000 динара. На то чрез всестранно равноправ 
второ място е Хърватско с йо сътрудничество,
969, след това Сърбия с 886, двустранно или многостранно 
Черна гора 839, Босна и Хер- съвещаваме и договаряне, ко-; 
цеговила 838 и Македония — ет0 да отговаря на интереси- 
793 динара. те на участците и да е прием

Съюзният институт за стаги лисо за тях, при пълно уважа 
стика ни' е дал данни и за це
ните на дребно. През юни 
1969 година цените на дребно 
са по-големи в сравнение със 
същия меооц от миналата го-

Тсзи дни статистиката ни лре 
дложи данни за личните до
ходи и за цените през изтек
лия период от тази година.

Средната заплата на заетите 
в обществения сектор п пери св об дано.са.

Съвещанието не даде от
говори, които да обяснят ито по наше убеждение и 

пробле- допринасят на тези цели.
Съвещанието не посвети иу- дина.

в стопанството

отколкото в
съществуващите 
ми и да посочат решени- извън

пане самостоятелността на па
ртиите и на разликите в мне
нията, да се стига до съглеж
дане същността на съвреме
нните проблеми, защото само 

най-голямо така се осигурява развитието

всеполучават 
още повече. На първо 
то по размера

източниците и на анализа са обществените и държавни
ка разногласията между пар- те служби, където един зает

на месеца

ята ИСжното внимание, поне мяс- 
ла заплатитедокументите, на утвърждавана заседанието на Изпълни 

телното бюро се посочи по-дс не
мократичната процедура по 
време на подготовките и на 
самото Съвещание. Оьщо 
посочиха и някои други, нови 
елементи — например значи
телно по-голямата отвореност ди това Съвещанието нс даде нара. Между стопанските о ?

които да разяснят расли най-много получават за 
етитс в търговията и гостил-

дима 7,6 иа сто. За увеличава-движенията, а особе- получава средно
социалистическите иде динара. На второ място 

стралги, както и на отношени- Са работещите в културните и 
страни. Пора социални дейности с 1037 ди-

тиите и 
се по между пето на цените 

влияние оказа покачването на на истинска социалистическа 
мисъл и акция. Ние сме уве
рени, че само. 'върху такива.

селскостопанскитецените на 
продукта — 4,з°/о, на промишята между тези

— 0,4% и основи може да се развива илени произведения 
на алкохолни напитки — 0,2"/о изгражда сътрудничеството и 
Иначе през юни 1969 година акцията на революционните и

иа всички други прогресивни

към обществеността, което на отговори,
атмосферата на Съвеща съществуващите проблеми и

да посочат решения. При то- . ни царството 
ва Съвещанието подцени фак след това и съобщенията 976,

п жилищното и комунално —

пратки
нието значително по-лоложи- 
телна от атмосферата на досс

такъв

985 динара,
потребителските разходи пока 
зват увеличение от 9,1°/о в сра 
имение със същия месец на допринася на сътрудничество

то иа всички комунистически

сили. СЮК ще продължи да
та, че за съвременната анти-гашяите събрания от 

вид. СЮК поздравява факта, империалистическа 
че основният документ изтък от съществено

борба е 914, в индустрията и минното 
значение как- дцло 896, занаятчийството 835, 

земеделското стопанство 751 и 
в горското стопанство 721 ди-

миналата година. Една от при
партии и движения в света —чините е увеличаването на це 

нитс на услугите и на трай- бе заключено па заседанието
па Изпълнителното бюро на

ви са отношенията между со-уча-ва, че неучастието или
стяуваяето в Съвещанието не циалистичоокитс страни и ка- 
бива да влияе върху сътруд- кви са резултатите от развити нара. 
ничеството иа комунистически сто иа социалистическите от-

спорта.
Президиума па СЮК.(Прес-сервис)Най-голсма средна принад-
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Благосъстоянието ниБеседа със секретаря на Общинската скупщина 

в Димитровград Нолко спестяваме?ЩНКШЕ м мимшмри СА ПОСТОЯННИспътници м маанитЕ ни Като индикатор за богатство вото полугодие на тази, пе
риод на оживявано и на ряз-то на едно общество и за все-

човек, жизненото ко увеличение на производст-ки отделен
рашншце, зависи от множество тото, период на възкресяван^ 
компоненти, които взети поот на „Фабрад и на кояслолида 
делно не могат да бъдат най- ция и по-нататъшен възход 
обективен показател за всич- на останалите стопаноки орга 
ко онова, което се подразбира низации. Въпреки това, влогц 
под понятието жизнено равни ьете са били, поне според ди
гне Ако вземем тази конста- намиката, по-големи отколко-

ц то през първите месеци на та 
зи година на стопански прос-

Повод за този разговор с Тодор Филипов са зачести- най-остро реагираме, когато 
лнте нападки срещу администрацията в общинската скуц- някой сгреши в своята ра- 
щина, които се явяват, както видяхме, от непознаване иа бота. Имахме два случая ко- 
същността на проблемите в нейната работа. Някои пробле- гато трябваше да се

естество, което търси по студиозно проуч- лош и с най-строго наказание
— изключване из трудова об
щност. Касаеше се за специа
листи, но трябваше така да се 

же да дойде до стълкновение, постъпи. И в бъдеще така ще 
но това е само в процеса, ко-

послу-
ми са от такова 
ваие и се явява при всички малки общини.

тация като точна, тогава 
спестовните влогове на граж-

могат да дадат око перитет. Волуменът на спестя
служещите в общината. Мо7

даните не
нчатеяен отговор на въпроса, ваяето е по-голям ако се има

равнище предвид, че кооперацията има
постъпваме. Нашите хора в об 

гато се донася решение по щината в своите контакти с 
някой въпрос. Сега самоупрд гражданите трябва да рабо- 
влението в общината е далеч 
по-добре от преди. Съвбта ра- ' 
боти добре. Съвсем е разбира 
емо че някой път в Съвета администрацията на общинс

ката скупщина достатъчно у- 
чат и много служещи през по

какво е жизненото
на гражданите, благосъстояни свой отдел за спестявания 
ето и мв една община. Но който влагат селскостопански- 
ако се касае до това кой спе
стява, колко спестява, за въз
можностите за спествяване 
навиците, т.е. ако се касае до

в
тят само на закона.

те производители.
Ако от това трябва нещо да 

и се заключи, тогава трябва да 
се има предвид, че тази то

на спестителите, дина личните доходи са пови-

Мога да кажа, че хората о*.1

някои мнения, ко-се явят
иго са неприемливи, но това 
са общи слабости, срещу кои следните години

административно училище. Тс
структурата
от кои обществени среди по? шени, но и цените на продук- 
тичат и колко влагат в бан- тите са в растеж, така че мо-

че реалните

завършиха
то ние се борим.

са получили съответни работ- лсем да кажем, 
са ника- финансови способности на спе 

те стителите и на потребителите

ките. Това не значи, че спе-И все пак има критика по 
адрес на администрация
та?

ставните влогове не 
къв показател. .Напротив, 
достатъчно ясно показват как са в благ растеж, но не в оня 

богатствата на комуна- обем, в който расте обемът и
на обществения 

тази гледна точка трябва да продукт в комуната. Но въ^
влогове) всеки случай въпреки столал- 

при Стопаноката банка в Пи- ските и финансови трудности 
рот от територията на Дими- през миналата година, реална 
тровградска община.

ни места и увеличение на лич 
иите доходи. Сега профила 
на кадрите в общината е да
леч по-задоволителен.

Ние имаме някои ■ трудно
сти, които са присъщи на вси 
чки малки общини. Докато 
по-големите общини имат гру 
па специалисти, които- работ
ят по един въпрос. Ние сме в 
положение да даваме рефера
ти на някои хора, за които не 
са специалисти. Случаят е ка
кто в малките основни учили
ща, където често специалиста 
по математика трябва да пре 
подава и пение. Така е и при 
нас. Но това са общи трудно
сти, които се прочват в Ре
публиката и при нас и винаги 
се търси по изгодно решение.

растат
та и на гражданите в нея. От стойността— Да, има и ще има в бъ

деще. Това е постояннен про 
цес. Тук идват всекидневно 
хора, за да разрешат често 
пъти свои лични интереси. Че 
сто пъти има стълкновение 
със законите. Тогава идва до 
остра критика. Критикува се 
често пъти и зарад това, че

гледаме спестовнитеТодор Филипов

Кои работи места не са 
попълнени в Общинската 
скупщина?

та способност на спестителите 
растеше. Трябва да се очаква. 

Стопанска- че тя ще се увеличава в за
висимост от растежа на мате-

В края на януари на тази 
година клонът на 
та банка в Димитровград пре-— За сега имаме няколко 

такива места. Това е мястото хората не са запознати какво
риалните възможности на гра 

в Димитровградска 
М. Б.

сметна, че спестителите са, и- 
мали 4.607.262, 89, а на 23 ю- жданите 
ни влоговете достигнаха циф- община, 
рата 4.875.577,88 динара. Спе
стовните влогове бяха най-ин
тензивни през април и в края 
на месеца достигнаха стойност 
от 4.892.844,51 динара. През 
следващия меоец спестовните ____ 
влогове спаднаха с почти 632 
хиляди динара. През първите 
шест

за началник за стопанство, е- се работи в общинската скуп
щина. Като ръководител надин юрист и в кадастъра ни 

трябва един землемер. Тези, администрацията мога да ка7 
жа, че нямаме голями закъа 
нения в решеване на искани
ята на гражданите и съгласу 
ване на общинските докумен 
ти със законите на Републи
ката.

Започна строежаместа останаха вакантни въпре 
ки това, че разписахме някол 
ко конкурса. на водопровода

Защо хората не искат да 
службуват в Общинска 
скупщина?

Тези дни започнаха работи
те на водопровода при „Ивко- 

месеца на тази година ви воденици“ откъдето Дими- 
влоговете се увеличиха с, тровград трябва да получи по 

268.494,9® динара. Обаче през вече и по-студена вода. Вече е 
същия период на миналата прокопан канал от 500 метра, 
година влоговете бяха по-го^ Средства са обезпечени

Както е известно от об- — Какво е отношението 
към ония служещи, коп
не изпълняват своите за
дачи?

щината заминаха на други ра 
ботни места няколко 
щи. Някои хора считат, че те 
напускат тези работни

— Значи Вие сте доволни 
с работата на администра
цията?

служе-
чрез

леми. По-точно през този пе-1 самооблагане на гражданите и 
риод влоговете нарастнаха 
418,992,58 динара, почти 
пъти повече отколкото

места
с кредити на предприятието 

„Услуга“.
Очаква се всички работи на 

година. Трябва да изтъкнем, водопровода да бъдат завър
не 1968 година, беше година 
на стопанска стагнация, а пър

зарад
тук. Това е вярно. Хората си 
отиват, защото намират по-из авторитета на общинските слу

някои недоразумения — Да, доволен сам и мисля, 
че има условия тя да се подо- 

годно за тях работно място* жехци защото в тяхното лице бри още повече.
Както е известно в нашия 
град има доста служби от ре
публиканско и съюзно значет 

. ние. Тези служби привличат 
хората и щом им се удаде въз 
можност те отиват там. Така

— Ние държим сметка за два
тази

шени до 8 септември — Деня 
на освобождението на града.

хората гледат властта. Затова Б. Ник.

ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

След почивкатанякои отидоха в митницата, 
а някои в Комбината „Димит
ровград“. с нови силиИма ли други причини, 

зарад които хората не ис
кат да службуват в общи- градска „Овобода 
ната?

Работниците от Димитров- налата година. Солидна оцен-
______ _ “ вече пРи- ка бе дадена на изделия, кои-
ключиха с годишната почивка то „Овобода“ показа на Леско
и сега °ще по-настойчиво ще вашкия панаир. Тия които по като работниците отсъствува- — Има разбира се. Всички започват да изработват дре- 1 ' у

служби в общината имат кон хи за есенния и зимния 
такти с хората в общината, зон, както и уговореното про- 
Често пъти може да се слу- изводство за източния пазар, ка 
чи, че не. може да се изпъл- Те са доволни от досегашните 

. нят исканията на някои гра- уотехи и от положението на 
ждани. Тогава настъпва недо- предприятието. А 
разумение и често пъти 
това се обвинява администра-

ве, шушкавци за износ и дру
ги конфекционни изделия. До

_ Естествено, въпреки тези ус
пехи има и трудности. Напри
мер длъжниците не плащат, а

знават предишнитр модели на ха, монтирани са нови преси 
„Свобода", са се изказали, че — значи реконструкцията 
е направена значителна стъп- 

Разнообразноста 
тъканите

това пречи в работата на „Сво 
и бода“ — 

било то. Но

се-
слъва производство- 

тава е работа, която 
не зависи от тях. Кредитира
нето на оборотните ' средства 
на друга организация при се- 

все тапиите условия на стопанис-

модернизиралето не е 
сд прекъснато. Истина,

напред.
на моделите и
причина за повишен интерес струкцията е в закъснение но

_. —. _: рн=йн ШШШ ”' ~ ~
хните магазини из страната при щанда на Свобода“ 
са увеличил обората с 5°/0 от Всичко това е ушх ' 
предшеденото с полугодишния лектива, признание на 
план. Вместо за 2.509,000 в те- 

мерят на хората. Ако някой зи магазини са продадени дре
хи за 2.640.000 динара. Мага: 
зините в Лесковац, Сурдулица,
Велика плана, Иванград и Ти 

несе решение за наказание. И тоград значително

рекон-

та на машините. Даже 
още не са доставени десетина 
различни машини.

ване не бива да става.зано, хората които работят в 
общината често пъти са така за ко- М. Бакич
поставени и трябва да се за- негова

та настойчивост в провеждане 
то на задачите на реформата. 
Но не всичкое инопектор, той е в такова е завършено. И-
ма много новини вположение, че трябва и да до производствените павилиони. Докатоса преизпъ мнозина

н„я с довчерашния добър “ря *<= Г^р!? пор^Г! “

пълнението са заработили н и са

си почиваха. една

ятел и тн. варо
сани помещенията. Модели-през юни по 2 месечни зап-Какви са отношенията св етите и шивачите са пригот-лати. Благодарение на задово 

га между служещите в ляващия оборот на магазини 
общината. Преди години те в Черна гора „Свобода“ се

вили нови модели за настъпващите сезони. На комплек
тната голяма верига са поста-стьлкнове- го'ши там Да открие нови ма-имаше някои 

нин?
вени още осем нови „сингер-

газини.— в Никшич, Данилов ки“ и е започнало производ-град, Цетине, а може би и в ството на дамски зимни палта— Сега открити стълкновс- Плевля. Залежали 
ния няма. Считам, че не съ-

стоки от и трокари от вносни изкустве
пролетния сезон има значите ни тъкани, различни виндяк-

ществуват групировки между лно по-малко, отколкото
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Попътни бележки
Развитието на земеделското стопанство

КАКВО ЗАПИСА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 

НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
МИШИТЕ НЕ ШОП ПРОГРАМИ 

НА ССРН
Становищата на VI конгрес чаване на продукцията и с усъ 

на ССРНЮ и задачите, поста- вършенствване на валутния 
вени от стопанството и обще- режим. Решенията на Съюзна 
стаената реформа в областта 
на селското стопанство, не се

(Продължение от стр. 1) 
А когато продължихме

бързо намери теми на разго- 
пъ- ®<>Р- Стана едно кратко , засе- 

тя от другата страна на Вид- дание“ на трудовата единица,
лич, малките локви вода по направо с кооите в ръце:
пътя ни развалиха настроени — Митко, — каза един ко- I 
ето. По късно узнахме, че пт, сач — знаеш ли, че днес сме !
тарят бил преместен време- дошли на работа с „морузни- I
нно във друга община и този Ца“. 
път, по който само от преди — Как така?
няколко месеца върви авто- .— Просто на просто — про
бус е развален на много ме- Дължи работникът — в прода

вниците на кооперацията от 
В бележката на председатс- известно време няма брашно, 

ля Славов бяха записани но- Другите това 
ви проблеми.

та скупщина от кран на ми
налата година дават известни 

осществяват по предвиденото, резултати обаче 
поради което през последните ния трябва по-последователно 
две години положението в то- да се провеждат, 
зи отрасъл и на село се вло
ши. Земеделското 
най-много бе засегнато от на-

тези реше •ЙЦ

Особено място в програма
та се дава на задълженията, 
на земеделокото стопанство. 
Става въпрос за данъците, ра 
зличните други облагания, по 
ради които се ограничава зна 
чително възможността за ин
вестиране и подобряване на 
производството и жизненото 
равнище на село. Казва се, че 
компетентните органи трябва 
в скоро време да проучат те
зи задължения и да ги съгла 
суват с истинските нужди и с 
икономическите възможности 
на земеделските производите-

стопанство
Шиш рушаването на цените, утвър

дени с реформата. Затова се 
стигна до намаляване на про 
изводството и на 
на земеделски продукти, коо
перацията започна да стагни- 
ра, а в обществения и частни 
я сектор на този отрасъл на
малява доходът.

За тези трудности на земе
делското стопанство се приказ 
ва няколко пъти в Съюзната 
конференция на ССРНЮ, а на 
последната бе прието предло
жение за акционна програма 
по развитието на земеделско
то стопанство и на селото.

Този документ настоява да 
се изработи програма за- раз
витие на земеделието и на се
лото. Тази програма би тряб
вало да осигури пълно осъще
ствяване на принципите на ре 
формата за развитие на земе
делието като се насърчава по- 
проду-ктивно производство и 
се предотврати оттичането нц 
доходите от селското стопан- 
ство.

1 :
ста.

' ; ” < пласмент^Й§потвърдиха; § 
Разговора се пренесе след 
ва за личните доходи и поло- ] 
жението на кооперацията. Сла ] 
вов запозна накратко косачи-

също заварихме празно. Поня те с финансовото положение ц ! 
коя жена или дете се мерка- кооперацията. Личеше 
ха из сокаците на селото. Вси рата слабо 
чки бяха на коситба в плани Онова 
ната. Жив човек можеше да 
се намери

%
то-

В Сенокос...
Планинското село Сено-кос

В9.
1че хо Ц 

са информирани. . §| 
което им се каза ги за- Ц 

радва. Сигурно е, че косачите Ц 
само в мандрата. Никола Георгцев, Герасим И- 

Това бяха майсторите Никола вано®, Велин Иванов, Тодор Председателят хвана косата 
Тошев и Йован Чирич. Стари Став ров. Миха Алексов и То- ) 
х°ра. И двамата отдавна е тря дор Танчев са продължили ра ния блок в „Забел“ 
бвало да напуснат занаята, но зговоритс слсд нас, но в ра- 
тук ги задържа работата. Мла ботата са били

щ
а

ЛИ.

Пълна подкрепа получават 
в програмата исканията за са- 
моорганизиране на земедел-създадец

след неговото заминаване от 
много по са- кооперацията. Ръководителят 

моуверени, защото чуха хуба- на цеха в Каменица Тихомир 
ви работи направо от устата Христов ни запозна 
на „първия гражданин“ на ко

ските производители от по-ра 
звитите краища на страната, 
като се създават специални па 
зари за земеделски продукти 
и то като сервизи на земедел 
ските организации, 
п роизводители, 
стта и търговията. Тези орга
низации биха гарантирали на 
производителите 
цени и пласмент, а на купува 
чите доставка и качество.

ди хора не се залавят с теж
кия занаят, а млякото чака 
обработка. Тази година двама 
та майстори били произвели муната.

с успе
хите на кооперацията в обла частнитестта на селското стопанство. 
На блока „Забел“, къдетр 
пред нас се показа хубавата 
пшеница „Безостая“, другар
ят Тика потвърди, че тази го 
дина се очакват добиви от 
3.000 кгр на хектар.

промишлено-

минимални

Положението на земеделско 
то стопанство може да се по
добри, както се изтъква в до
кумента, с установяване на 
премии и регреси, с данъчна 
и кредитна политика, с подо
бряване на митническата сис
тема и защита на домашното 
производство. Също и с насър

Тези пазари биха имали свои 
фондове за риск, в които би
ха влагали средства — търго
вията, промишлеността и про
изводителите. Всичко това би 
съдействувало да се увелича
ват доходите на производите
лите.

*

Късно вечерта се завърнах
ме в Димитровград. За пред
седателя Славов и народния 
представител Петров това не 
беше изгубен ден. Много не
ща бяха записани в бележни
ка на председателя. Някои от 
тях трябваше да се завършат 
още на следващия ден, а дру
ги по-трудни ще намерят мя
сто в материалите на общин
ската скупщина. И не само 
председателят на общината, а 
много ръководители на кому
ната тези дни говорят, че тях

Т. Христов: „Чакаме добра реколта" НЕОБИКНОВЕН СПОР
Славов не можа да напусне 

Висок, а да не посети Изатов- ния метод на работа ще бъ- 
ци, където направи много за де директно да контактират с 
бележки около положението

1860 пити кашкавал, около 
600 кгр. сирене, масло. Кашка 
вал може да се купи в продав 
ницата на местната коопера
ция в Каменица по 15 дина-; 
ра за кгр., но никой не каз
ва, че е скъп, когато го опи-

Необикновен спор избухна 
между „Градня“ и органите 
на общинската скупщина в 
Димитровград. Невероятно, но 
е така — спорът избухна око

ло една септична яма. „Гра
дня'' построи сградата на дет
ската градина и септична я- 
ма. Инвеститор беше общин
ска скупщина и затова е соб
ственик на сградата и на сеп
тична яма.

Обаче „Градня“ покрай дет 
екип дом построи още две жи 
лищни сгради с 28 апартамен 
та и без каквото и да е одоб
рение всички апартаменти 
приключи към септичната 
яма, построена само за капа
цитетите на детската градина. 
Но от общината протестират 
и с право се противопоставят 
на „своеволието" на „Градня“. 
Казват „онова, което е постро 
ено за нуждите на детската 
градина, не е строено да за
доволява и нуждите на жите
лите в 28 апартамента, защо
то ямата бързо ще се пълни 
и децата ще бъдат принудени 
да дишат вонята, зарад често 
то чистене на ямата. „Град
ня“ е могла да пести по друг 
начин, а не да узурпира пра
вото на общинското управле
ние и да се играе със здраве
то на малките.

хората в комуната.
в кооперативния двор. А след 
това посетихме кооператив- Б. Николов

та.
Майсторите ни почерпиха с 

гъсто кисело мляко и „гьо- 
бек“, а председателят изнесе 
един хляб, който си беше взел 
в Димитровград „за всеки слу 
чай". Двете помещения бяха 
вече пълни с „жълтото зла
то“, което всяка есен много 
се търси на домашния и чуж 
дестранен пазар.

И тук председателят записа 
много проблеми в своя беле
жник. Тези проблеми се отна
сят за преработката на мля
кото, за личните проблеми на 
Никола Тошев във връзка . с 
подаването на документите за 
пенсия. Старите майстори тру 
дно получават, пенсия, защо
то кооперацията не може да 
им обезпечи непрекъснат 

стаж. По младите отиват на 
полска работа, когато мандра 
та престане с работа, а стари
те прекъсват работата. Предсе 
дателят записа и това в беле
жника. Трябва да се създадат 
условия за непрекъснат стаж 
и на тези хора, защото е вре
ме да отиват в пенсия.

Опитното производство в тъкачницата
НА „УСЛУГА“ ЗАДОВОЛЯВА

■Комуналното предприятие запознаха, чс за един метър деще личните доходи в този 
Услуга“ в Димитровград пре- (2,40 м2) сс плаща 5.400 ст. ди цех да станат още по-добри, 

ди няколко месеца откри тък нара. Основата с на предприя До сега в цеха не е пристмг 
ачна работилница за изработ-; тисто. Ако се вземе пътя, раз нала пито една рекламация, 
ка на черги. Тази инициатива сс носкитс и плащането на мито Работничките добре работят.

много на границата, цепите са по- С радост ни съобщиха, чс 
отколкото в НР Бълга- през тази оодмица

200-Ия мгощерии.
Тъкашгицата на „Услуга" и- 

ма условия за развитие.

роди поради това, че 
хора от Димитровградско оти
ваха в НР България и там из
работваха такива черги, изла
гайки се на разноски.

очакватниски
рия.

В работилница заварихме 
работничката Добрила Цеко- , 
ва, която пи каза, чс с довол 
на от работата и. очаква в бъЕдин тъкачен стаи бе взет 

в гр.. Троян, в НР България. 
През май т.г. започна работа 
малката работилница, в бив
шата кръчма срещу гарата.

Сега вече може да сс ка
же, чс надеждите са оправда
ни. Тъкачницата има мгаще- 
рии не само от Димитровград 
ско и Пиротоко, но и от по- 
далечните общини. В Сърбия:

— Принудени смс да поис
каме одобрение за откриване 
на трета смяна — ни каза ди 
ректора на предприятието „У- 
слуга“ Стаиул НАЦКОВ. — 
Съществува голям интерес за 
нашите произведения. Сега 
вече имаме работа за четири 
месеца. Поръчките се увели
чават. В скоро време щс ку
пим още един разбой.

В работилница видяхме мло. 
го завърщеии черги. Там ни

Б. Н.

НаЙ-всроятно спорът наско 
ро ще получи епилог пред 
съда. Съденето ще бъде ин
тересно и зарад оценките око 
ло р ограничаването на права
та между предприятието и со 
бетвеника, с чиито пари се 
строи. Според това ще се по
ставят и мери между интере
сите на предприятието 
щоственитс интереси.

Беседа с косачите

Край Каменица още малко 
да не забележим косачите на 
кооперацията, които бързаха 
да окосят люцерната. Хубаво
то време този ден беше само 
за коситба. Славов като стар 
познат и приятел на косачите

и об-

М. Б. •Тъкачната Добрида Цекова
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Наша карикатураИСТОРИЯТА НА ДЕТСКИТЕ
играчки

ои конче с малкииг- покои разплаканото ои дете, дървеното^
като му е давала пъстра ми- оловни воиничета. 
дичка или гладко камъче, свъ * През XVIII в. в Нюрнберг 

лозова пръчица. Това било организирано масово про
изводство на оловни войници. 
Отначало ги обличали в уни-

Историята на детските 
рачки дава богат материал за 
проучаване на миналото, раз
ширява, уточнява представите рзани с
пи за живота и цивилизация- е и първата дрънкалка на све
ТУТС -™дГГ света Месопотамия доказват, че 3000 формата .на войниците от ар- 
Сее

гробниците на древните егип- та на Наполеон, 
тяни са намерени кожени топ 
ки и други предмети, с които

ка. В пещерното 
майката се е опитвала да ус-

* Играчка, която е преми
нала през вековете и е оста-

Риболовна дейност ДеЧата об*'гчат да играят, под- нала все още любима за деца
А ^__________ ___________ ражавайки на възрастните. та е хвърчилото, което се е

* Децата в древна Елада са родИЛ,0 в 
предпочитали лодки, колеснм- даниет0
ци-играчки. Атиняните са из- Хая Син в 2об г. пр. н. е. изо- 

„ мислили куклите, които ожи- б етил първото хвърчило, за
Риболовците от дружество вяват< когато ги дърпат с ко- определи растоянието ~ 

„Нишава“ в Димитровград със Нци. СВОя укрепен лагер до обсаж-
своите колеги от Пирот и Бе- * Френските, английските и далия от него град. 
ла паланка неотдавна напра- немските кукли в миналото 
виха излет до село Чифлик, сипани са били своеобразни 
недалече от Пирот. Домакини манекени, облечени в най-мо- 
бяха риболовците от Пирот, дерни дрехи за своето време, 
които организираха обеда, в XIV в. Изабела Баварска из

Китай. Според пре- 
китайокият генералИЗЛЕТ ДО ЧИФЛИК

от; _ Ето, аз ти казах, че е по-добре да имаш едно сел-

отколкото 25 градски коня!ско магаре,
Й. А.

КАК ДА СЕ ХРАНИМ ПРЕЗ ПИТОТОПрез целия ден при манасти: пратила на дъщеря си, англи 
ра в Синяц прокараха рибари- йска кралица, няколко кукли, 
те от трите града в разгово- облечени по последната мода 
ри и ловуване, което не бе- на баварския двор. 
шс особено успешно. Все пан 

познанства.

През лятото не трябва да 
се преяжда. Намаляват въз
можностите за енергична тру 
дова дейност. Препоръчват се 

закуски през

Храната възобновява израз- во, без да се прекалява. Ос- 
ходваните запаси от енергия, вежашатцо въздействие оказва 
доставя необходимите веще- добре приготвената мътеница, 
ства за изграждане на нови и Студените напитки, особено га 
възстановяване на похабените зираните, да се избягват, тъй 
клетки, попълва загубата на като дразнят стомаха, затруд няколко леки 
вода, соли и други. При пра- кяват сърдечната дейност, на- деня. В тях може да се вклю-

труд рушават трудоспособността.
Храната не трябва да е ли

шена от готварска сол.
Налагат се и промени в ре

жима на храненето. През дру- 
Тестените храни и захарни- гите сезони основно хранене е 

те вещества (хляб, картофи, обедът, а закуската и вечеря 
захар, мед, конфитюр, марме 
лад) се усвояват лесно и са из

❖ От всички играчки-живот 
ни най-популярен е бил вина-; 
ги конят. Децата на римляни
те .израснали с приказката за
Троян ската война, пълнели

стекоха се нови 
бе обменен риболовен опит, а
това и беше целта на излета.

М. Андреевич вилно хранене летният 
не довежда нито до 
умора, нито до рязко намаля 
ване на телесното тегло. Здра

чат и ободрителни питиета — 
шоколад, кафе, какао.

Много вредна е употребата

крайна

вето не се нарушава. на алкохолни напитки.
На болните от стомашни, 

чревни, жлъчно-чернодробни, 
бъбречни и други забблява- 
ния трябва да се готви под
ходяща диетична храна.

та са по-леки. При напрегната 
лятна работа вечерята става 
основното ядене. Приема се 
по-рано, след завръщане от 
работа.

• точник на енергия.
Мазнините са трудно смила 

еми. Приети в по-големи коли 
чества, те разгарят значително 
телесната топлина. Затова

„МЪЖКИ ДОМ"

— Ако младежта няма свой 
дом — няма работа, каза един
студент, в Общинската скун- през лятото трябва да се из- 
щина в Димитровград. Иска- бягват (готвено с много маз- 
ме общината да ни намери по

Д-р Л. ИВАНОВ

нина, сланина, тлъсто свинско 
мещения. меоо, свински колбаси, рибни

Но да не се превърне в консерви и др.). В кухнята 
мъжки дом — за билярд и ко трябва 
мар, предупреди една студен- ЛЕТЯЩИТЕ

ДИСКОВЕ
да се използуват пре

димно растителните масла, и 
то в ограничено количество.

За препоръчване са главно 
млечните произведения (мляко 
— прясно и кисело, сирене, 
кашкавал, извара) и яйцата,

тка.

БЮРО РАБОТНА РЪКА ЗА 
МЛАДИ

Колкото повече се набляга
върху заемането на млади сне както и леките меса пилеш 
циалисти, те толкова стават к°. телешко, прясна риба. Ме; 
по-разтревожени. И може ли 
да не бъдат, когато в повече-

сните консерви подлежат на 
лесно разваляне. Лъженаучна сензация 

или фантастична 

действителност?

то конкурси, се иска трудов 
стаж. Четейки вестниците с ко 
нкурси, те се сърдят и псуват: белтъчини са варивата (фасул, 

— Къде да ходим, 
конкурсите не ни дават 
възможност — се питат млади

Богат източник на захари и

когато леща, грах). Но при някои хо
тая ра употребата им довежда до 

стомашно-чревни смущения, 
за Добре узрелите плодове и 

които съдържат 
•много захари, витамини, орга
нични киселини, соли и други,

те.
— Да ходим в "Бюрото 

работна ръка. Дотам е най- зеленчуци, 
близко и най-лесно се

Предполагаме, че читателите вече са чува- 
„летящите дискове" или както други ги 

наричат „летящите чинии". Тези странни тела за 
които' периодично се съобщава, че се появяват 
ту тук, ту там по небето на нашата планета, вече 
двадесет години са една от -най-големите сенза
ции на нашето време. •

През 1947 година американският пилот Ке- 
нет Арнолд за пръв път употреби наименование
то „летящи дискове“. С него той определи две- 
тте тела, които е забелязал „да се въртят в кръг 
около централния връх /на планината Рейниър“. 
Тогава съобщението на Арнолд остана повече 
или по-малко незабелязано. Но днес всички при 
емат, че именно тогава е била „рождената да
та на летящите дискове.

Големият шум около летящите • дискове за
почна няколко месеца по-късно, на 7 януари 
1948 година, когато, така да се каже, дисковете 
взеха първата си жертва. В 13.20 часа на този 
Ден контролната кула на летището в Гуудмен, 
щат Кентъки, откри „един метален и светещ 
предмет“,, който се движи бавно на голяма ви
сочина в югоизточна пооока. Точно по това вре
ме пад летището минаваше една ескадрила из
требители П-51 и нейният командир капитан Ма 
нтел получи заповед да проучи забелязания 
предмет. Ескадрилата се отправи към указаното

ли за
стига

— отговори друг.
щт

ВСИЧКО НА ЗАКОНА са извънредно полезни. Те по
добряват смиланетоГ,\.

I? ^ -Ш' • *

и оползот 
воряването на поетата храна, 
укрепват издръжливостта на

В едно димитровградско пре 
дприятие искали да 
закона за заемането на стажа 
нти. Приели икономист, нали 
законът е закон. Но поискали

спазват
•организма, повишават защит- 

’ ните му сили.
Нужно е течностите да 

поемат в достатъчно количест
седа се освободят от него и му 

намерили колая определи
ли на стажанта 400 динара ра 
ботна заплата, колкото на ед
на чистачка. И стажантът — 
икономист, може би единстве
ният специалист в предприя
тието, се разсърдил и напус- - 
нал предприятието.

Ето какво значи 
— направено е и .вълкът да 
бъде сит и овцете да се на 
брой.

опитност

„НЕМИРКО" — си. Б. Ник.
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На здравни теми Причините 

зо рокови зободявония
За вас, домакини= е

=
1
§ВИНО от 

МАЛИНИ
§
§
Е

ЛОМ НА ДРАЗНЕНИЕТО. В не.^на полза^говори 
честото възникване на рак на мястото на остри ръбнн 
от различни рани или на мястото на старГязви р ” 
кът на долната устна на пушачите, особено с лули и 
цигарета, отдавна описаният рак у коминочистачНте и 
др. също подкрепят тази теория, 
могат да се обяснят причините

=3
Е
I
§
§
I
Е
Е

Малините се 
§ ко с ръка и се залишат с во- = 
Е да, в която е разтворена за- = 
1 хар — на килограм плодове . 
= 2 литра вода и килограм —
Е захар. Отначало се поставя по 
Л ловината от водата и захарта, = 
= после

Iнамачкват ле-
но все пак с нея не 

за появата на болестта Евъв всички случаи.
Според ТЕОРИЯТА ЗА ЗАРОДИШНИТЕ ЗАЧАТЪ

развитие. Когато по някакъв начзш съпротивителните
тези клетки за- 

на зло- 
ракът па бронхите, 

по кожата и други

I
1другата половина. =

Сместа се разбърква с дър- = 
§ вена бъркалка всеки ден, за Е 
Е да не премили и не засъхне Щ 
- повърхността, което ще съз- Щ 
Е даде условия за оцетна ферме § 
Щ нтация. След 10 дни течността Е 
= се отделя и налива в дамад- = 
Е жана, а месестата част се про- =

Iсили на околните тъкани отслабнат, 
почват да нарастват усилено и дават началото 
качествен тумор. Така се развива Iмеланомът от пигментите петна 
някои тумори.

Учените, които поддържат ХИМИЧЕСКАТА ТЕО
РИЯ, считат, че превръщането 
в туморни се предизвиква от особени

на нормалните клетки
химически ве

щества канцерогени,'— които попадат в организма 
отвън или пък се развиват в него при някои смуще
ния при обмяната на веществата. Те действуват бав
но, без отначало на предизвикват забележими 
ни в тъканите. И едва

ЕЕЕ мива с останалата част от во- 
1 дата, в която се разтваря нео 
Л бходимото количество захар,
Е и се прибавя в дамаджаната* Е 
Ц Съдът се затваря плътно с Ц 
Е тапа, през която се прокарва II

проме-
след доста продължителен 

скрит период започва нарастването на тумора. Вероя
тно концерогенните вещества предизвикват 
смущения в синтезата на белтъка в организма, които 
дават и определени промени в структурата на клет
ката.

§ =някакви в -маркуч, краят на който се по 
Щ топява в чаша с вода. По то- в 
Л зи начин отделящият се при Ш 
= ферментацията въглеродеи § 
Е двуокис излиза, без да има 3 
Л достъп на въздух до виното. Щ 
Л След един месец виното се Е 
Е претака внимателно с маркуч, Е 
§ за да се отдели от утайката, § 
Е след което дамаджаната плъ- Е 
Е тно се затваря. Претака се Е 
Е втори път след месец и тога- Ц 
Е ва се налива в бутилки или в Е 
Е дамаджана. Тапите се обливат Ц

"““I

I

ИНФЕКЦИОЗНАТА ТЕОРИЯ признава някакви 
неизвестни засега живи причинители за виновници на 
туморите. Като доказателство за това се посочват сл> 
чаите на злокачествени ново образования в едно семе
йство или у хора, които живеят заедно. Но всички 
тези случаи могат да се обяснят със съчетанието на 
подтикващи въздействия върху тъканите, с общите 
свойства на организмите, образували се в резултат на 
еднаквите условия на живог.

г _

ПОЖАР
В ИЗАТОВЦИ

Специална комисия на Сек- 
срещу 18 юли, избухна по- ретарията на вътрешните ра- 
жар, който за няколко часа боти в Димитровград все още 
в стсхпаиския двор на коопера проучва причините за пожа- 
цията „Сточар“ унищожи ня- ра. 
колко трактора, сградата и 
други машини и оръдия. За- щението на комисията ще съ- 
губите се преценяват на око- общим в следващия брой. 
ло 35 милиона стари динара.

Миналата седмица, на 17
Според МНОГО ПРИЧИННАТА ТЕОРИЯ, само съ

четанието от много бройни неблагоприятни въздейст
вия върху организма може да стане причина за поя
вата на рака. Тази теория като че ли обединява всич
ки други теории. Практическите изводи от нея са, че 
е необходимо по-нататъшно изучаване на вредните фа 
ктори върху човешкия организъм.

Е ва се на хладно място.
Плодовите вина се нетрай

ни и не бива да се държат по 
= вече от една година.

Обширно за пожара и съобI Б.

направление. На височина около 5 000 м остана
лите четири пилоти поискаха разрешение 
прекратят преследването, тъй като не били снаб 
дени с кислородни дихателни апарати. Мантел 
продължи сам, като съобщи на команднйя пу
нкт, че „приближава към предмета и се надява 
строго да го идентифицира”. Това били послед
ните му думи. Няколко минути по-късно него
вият П-51 започна устремно да пада към земя
та и на около юоо м височина се разпадна на 
части.

дължава около 200 км, след което пилотът иска 
разрешение да се върне поради изчерпване 
горивото. Най-странното е, продължават вестни
ците/ че щом преследването се прекратява, летя 
щият диск спира, после бавно се връща назад 
към Елсуърт. Веднага след това излита втори 
самолет, за да продължи прекъснатата задача. ■ 
Пилотът, опитен ветеран от войната, използува 
различни хитрости, за да се доближи незабеля
зано до необикновеното тяло. Но нищо не по
мага — летящият диск отново започва да се от
далечава, пак със скоростта на самолета. Раз
брал, че няма да го достигне, пилотът иска и 
получава разрешение да открие огън. В същия 
миг обаче, в който отправя първия снаряд, ле
тящият диск се отдалечава „със скорост, много 
по-голяма от снаряда, каквато нито един лета
телен апарат от земен произход не може да по
стигне“. Малко по-късно авмопостът в гр. Фарго 
(по посока на бягството) съобщава че небето 
над града с „разрязано“ от някаква бяло-синя 
светлина, движеща сс с голяма скорост.

психозата, раздухвана от сензационния 
Колкото до някои от тия 646 случая, ние ще ви 
запознаем с най-характерните от тях, такива, ка 
квито' ги намираме във вестниците и списания
та. (Данни од 1967 г,)

. .. Юли 1952 г. В течение на два дни Ва
шингтон живее под знака на летящите диско
ве. В първия ден радарите на летищата откри
ват неизвестни летящи тела, които се движат с 
променлива скорост — от 150 км/час до свръх
звукова. Два изтребителя Ф-86 получават запо
вед да излетят и да изследват небето. Отначало 
те достигат височина 12 000 метра, но не откри- 

нищо. На връщаме към базата внезапно по-

печат.
да на

Само няколко дни след този инцидент два
мата пилоти от самолета ДС-З на авиокомпани
ята Ийстърн Ерлайнс съобщиха, че са срещна
ли друг „мистериозен предмет“, който с приб
лижаването си напълно объркал показанията на 

всички бордови уреди.
Но оттук почна и сензацията, и то съвсем 

американски дух. Някакъв ловък журналист, ус
пял да достигне до секретния доклад на амери
канските военно-въздушни сили до президента 
Труман относно двата случая, разгласи, че спо
ред доклада „летящите предмети са почти сигу
рно от извънземен произход". Това съобщение 
предизвика истинска паника. За да успокоят ду
ховете, военно-въздушните сили издадоха комю
нике, с което обясниха смъртта на капитан Маи- 
тел по следния начин: той се е бил заблудил по 
планетата Венера и е летял към нея до пълно 
изчерпване на кислорода в дихателния си апа
рат, след което загубил съзнание. Някои астро
номи обаче публично доказаха, че ло това вре
ме Венера не е могла да бъде наблюдавана. То
гава военно-въздушните сили измениха първона 
чалното си твърдение, като приписаха нещасти
ето на изследователски балон, пуснат от базата 
в Клинтон, щат Охайо. Обяснението също не у- 
беди читателската публика. А когато и от други 
страни дойдоха съобщения за подобни случаи, 
летящите дискове се превърнаха в една от сен
зациите на нашето столетие, която и до днес 
шествува по страниците на световната преса.

Според сборното комюнике на трите амери
кански института за двадесетте години от пър
вото появяване на летящите дискове в света е 
имало 10147 наблюдения от които 
6,4%) „не могат да бъдат обяснени със сред
ствата на науката“. Следва обаче да подчертаем, 
че останалите 9 501 случая, или 93,6 на сто, на- 
право са били проява на недобросъвестност, са
мовнушение и предположения — все създаващи

ват
падат на „странно тяло, летящо на 1500 м над 
земята“. Успяват да го приближат на около два 

когато тялото което според показа-километра,
нията на двама пилоти е имало форма на диск, 
отлетява с огромна бързина.

Същата нощ в 23,40 ч радарът иа Нациоиа- 
авиоггристанищс) на не повече от 5 км

в

лното
по въздушна линия от Пелия дом — седалището 

американския президент) засича седем 
щи предмета от неизвестен произход, които не 
би трябвало да сс намират в зоната. След ня- 

минути същото потвърждават и военно
въздушните бази Еидрюс и Болингс, които ус
тановяват, че „предметите“ се движат със ско
рост 12 000 км в час. Излетелите изтребители пи 

„големи огнени кълба, които изчез-

Любопитни и дори твърде смешни са после
диците от приземяването на один летящ диск 
край бразилската военна крепост Итайпу. Към 
полунощ па 4 ноември 1957 година двама часо
вои от охраната забелязват да сс появява от юг 
„една нова звезда“. Само слод няколко секунди 
"звездата“ взема очертанията на летящо тяло с 
форма на диск, което започва да се спуска към 
крепостта, излъчвайки силна оранжева светли- 

приличеи на бръмчене на пчели. Ко
гато ■ летящият диск спира ниоко над земята, 
двамата войници усещат толкова силна топлина, 
сякаш дрехите върху телата им горят. Единият 
чагубава съзнание и пада. Другият успява с пи -

__си дц призове гарнизона. Нека понататък
па цитираме доклада на д-р Олашо Фуентес, ле 
кар иа базата: „Неочаквано електрическата свс 
глина започна да отслабва и скоро напълно уга
сна. Радиото престана да действува. Някой вклю 
чи резервните батерии, но без резултат. Крепо
стта беше безпомощна. Обхванати от паника, во 

и тичаха безцелно нагорс-на-

летя-на

колко

ждат само 
ват с недостижима скорост“.

На следващата сутрин два изтребителя 
излизат почти веднага слсд като радарите заси
чат странните гости. Преброждат небето над Ва 

не откриват дисковете, макар че 
земните станции продължават да

на и звук.

шингтон, но
радарите на 
ги следят повече от три часа.

Не по-малко странен е опоред вестниците и 
случаят, станал на 13 август 1953 година. Нея 
нощ радарът в базата Елсуърт (щат Дакота) за
сича един лстуим диск. Той с толкова близо, чс 
от базата следят червено-зелшите му светлини 

обикновени бинокли. Командирът на базата

ковете

ис
изпраща един самолет да проучи произхода па 
светлината. Пилотът бързо я открива и съобща
ва, че тя произлиза от някакво дискообразио 

Успява да сс приближи на растояпис око- 
половина,

йницитс крещяха
тъмните коридори.След няколко минути 

светлина сс върна и гарнизонътдолу по
електрическата 
излезе на открито, за да пресрещне атакуващия 

Но .единственото, което уопяхме да 
беше една оранжева светлина, която сс

нсобккновена 
(СЛЕДВА)

646 (или
тяло,
ло километър и 
диск, дотогава стоящ неподвижно, започва да сс 
отдалечава в противната посока, и то със съща
та скорост, с която е преследван. Гонитбата про

когато летящият неприятел, 
видим,
издигаше вертикално нагоре с 
скорост“.

Страница 7
БРАТСТВО * 23 ЮЛИ 1939



Със спелеолозите на Др. И. Петрович

ПЕТЪРЛАШКИ ПОНОР - ВЪДЕЩ ЛЮБИМ КУРОРТ
НА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

немее. - Какво предлага Др. Петрович за
: »Щастливо!«В Пред Джамънска пропаст, човек 

уреждане на пещерите. Ц Сърдечно довиждане с миньорския поздрав:
на „Политика“ Петар Отора- 
нов, който през март посети

Съвсем естествено, е че ра
ботата на учените върху то-

изчерпана. Гео- Попова дупка. Снимките, Попова зи терен не е
Т^Т^ка ДГ зЗГ^Тда Ъ №гггжж ~ аягхьг.пещерняците даде предложение пропастта да бъдет привле лсозите и археолозите. В По- ва, разбира се, не може да

ггоьа дупка са открити нови утоли порасналия интерес под 
огнища и купчини кости, кос земието да бъде „на живо“ 
то говори за дълговековна оби споходено, а такъв интерес 
таемост на „Залата на срещи- показват мнозина.

Но всичко личи, че Петьр-

са
на-

рник, 8 юли.

те“.
В четвъртак, 10 гали, каре- лашк,0 ста-ва нова централна 

товия терен и пещерите посе- 
представители на общин 

ската окупщина и обществени 
дейци от 
придружавани
Петрович. Един ден преди то- НДСя за славата на Димитров-
ва председателя на общинска надалеч по светата скупщина, другаря Славов, градско надалеч по света.
прие смелите спелеози, които 

за изследванията 
атмосфера

природна знаменитост, равня
ваща се-по хубост и значениетиха

Димитровградско, на Погановската котловина и 
от професор манастир, която вече допри-

Сп. С.докладваха 
си. В задушевна 
бяха изказани множество при 
вествени думи и стана 
че сътрудничеството ще про
дължи и в бъдеще. В по-ми- 
налия брой не случайно поста 
вихме въпроса: ще кажат ли 
петърлашките пещери някога 
последната си дума. Нам 
се сякаш струва — никога, и- 
ли поне не в скоро бъдеще, тувам, но зная, че някога на

спорта му върве 
ше. Едно вре-

Ч* да ясно.‘V,V*-

* Ч}Г°> ж9 интервюЩ
ни

** АСЕН ИВАНОВ: „Не спор-?' *Ч-
Още много работа тук очак- 

и общественитеват учените, 
органи.

Откритията при Петърлаш 9 
•оправдано възбудиха не само | 
Димитровтрадчани. В
интересът към този кът от рями» й 

чужденците, между които не дИМИТровградско порасна и вММийгДг 
малцина биха поискали да ви- Не намалява. Още повече, че |

завеждащия Дома на култу- ИИВВйЯВЙ *

ме потръгнаха 
работите за но 
строяване на и 
грища, Сега о- 
баче виждам, 
че не всичко е• 
осъществено. О 
ще като бях п 

и Краевия музей, неумо- основното училище събирахме
помежду си средства за изгра 
ждане на басейн. Този йасейв 
още не е построен и струва 
ми се никога не ще се по- 

фотоси строи. Питам се какво стана с 
нашите детски динари 
мощ за строенето?"

градаПред похода към неизследваните подземия, 
се ориентираха към изследва- да се уреди подобно на пеще 
не на грандиозната „Джамън- рата Мацова в Чехословакия, 
ска пропаст.“ В поредица с ос 
таналите пещери и дупки в 
околността на Петерлашко 
Джамънска пропаст оставя 
най-силно външно впечатле
ние поради огромното си фу- 
ниевидно отверстие с диаме- 
тар 10—20 метра и мемливите 
отвесни степени обраснали с 
водорасли и мъхове. Дъното й 
не се съзира и навява на при
състващите неспокойство. Хвъ 
рлените камъни изтрещяват 
едва след няколко секунди 
свободно падане. Затова не е 
случайно, че за Джамънска 
пропаст са овързани най-мно-, 
го легенди: за блъснати тур- 
ци и плячкосани хазни, за у- 
бити и хвърлени търговци, за 
скрити пари, за тайнствено из

която е надалеч • известна.
Чрез спирално извити стълби
любителите и туристите биха отвъд Петърлаш. Петрович е рата 
могли да се спуснат до пеще- обещал в най-скоро време сво римият Сретен Игов — „_Ше- 
рния под намиращ се на по
вече от 40 метра дълбочина и 
да разгледат вестюбулите на; 
диплени с варовикови кристал 
ли. Мнението на Петрович е отменява.
Джамънска пропаст също обе 
зателно да бъде дадена на по
каз поради големината и сло
жното устройство на външния 
и кратер, и поради дълбочи
на, й и, най-сетне, поради изо 
билно накиченото подземие.

За останалите обекти от пе-

дят неповторимите пещери

ите подробни проектоидеи да фът“ .изложи 20 прекрасни у- 
разработи, а тяхното осъщест величени снимки от петерлаш 
вяване не бива дълго да се кото подземие. Тези

са дело на фотожурналиста по-

СБОБОДАН АЕЛЕКСИЧ: — 
Мисля, че трябва да бъдат 

сменени всички, 
които са ръ
ководили спор 
тния живот и о 

бездействието 
си са допринес 
ли за провала 
на спорта. Аз 
съм за това да 
се направи как 

вото може. Но, студентите, ни 
кой не ни е ангажирал. А Ди
митровград трябва да има спе 
циалисти по спорта.

МИЛКА ПОПОВА — Време 
е да се направи нещо в спор

тния център. И 
ние 'студенти
те можем да 
помогнем за из 
граждането му.

Иначе спор
тния живот уга 
сва полека, 
което е по-важ 
но не се забеля 

зва ангажирането на работни
ческа младеж.

ЛЮБИНКА ЗЛАТАНОВА — 
Някога ние ка ... ц,
то ученички си 
имахме отбори 
и се състеза- 
вахме. Сега вси .1 
чко това го ня 
ма. Ръководст- * 
вото гга нашия $ 
Лудентски клуб «а 
в Димитров- 3 

град ще настои да създаде от
ново спортни отбори.

Първо официално посещение на пещерата
Миналата седмица стана пъ 

рвото официално посещение 
на новооткритата пещера при 

щерния комплекс Доктор Пет Петрълаш. Посетителите бя- 
рович дава отделна идея за ха първит гражданин“ на ко 
тяхното уреждане. Накратко, „ „
той препоръчва Данчуловица мУ>ната Димитър Славов, сега 
и горният кат на Попова дуп-| ретарят. на общинската окул- 
ка да бъдат свързани с изку- щина Тодор Филипов, начал- 
ствен тунел. Началото на под 
земната обиколка е Данчуло
вица, от нея би се преминава 
ло в Попова дузка, с центра
лен пункт голямата „Зала на тър Тодоров, председателят! 
срещите“. Оттук интересува
щите биха се спускали на дол 
ните тераси до подземното е- 
зеро, а оттам, евентуално из ■ ДР- Групата предвождаще Сре 
тунел или вече познатите ка
нали излизало би се навън до 
входната аркада на Попова 
дупка при Щуцалото в мест- /„
костта Понор. По такъв на
чин щяха да бъдат накратце 
проследени и трите или чети- Щ 
рите спускания на равнището Щ 
на нявгашното Одоровско езе Щ 
ро, които се одразили и вър- Щ 
ху строежа на подземието. Ш 

Тучните ливади и освежава- Я

тен Игов, добър познавач на 
пещерата.

След разглеждането на пре
лестите на пещерата предсе
дателят на общината заявщ . 
че сега вече има по-яона пред 
става за новооткритата пеще
ра и ще настои пред ОС за 
уреждане на пещерата за ту-

чезване на дивеч и пр.
И самият професор Петро

вич, ообствено признание, бе
ше силно импресиониран от 
изгледа на Джамънска про
паст, нейния огромен кратер, 
който внезапно се показваше 
между горските пътечки оби-) 
колени с храсталаци. Но той 
не се колеба ниво секунда: 
Неделина дупка, Зечйа дупка, 
дори и О джин а дупка и пр., 
могат и нека почакат, обаче 
Джамънска пропаст не може
ше да се отмине.

Напрягайки овърхчовешки 
муакулите си; използвайки спе 
циалните алпиноки съоръже
ния както и богатото си уме
ние, храбреците на доктор Пе 
трович уапяха да се спуснат 
и в тези двери водещи към 
подземието. Разбира се и тук 
очакванията бяха изобилие) 
наградени. Провали ята

никът на отдела за обществе
ни служби Райко Зарков, ре
ферентът по просветата Пе

на Съвета на трудовата общ
ност на ОС Павел Трайков и

ристичеоки нужди.

Б. Ник.

И

щите лесове, чистия въздух, 
възможност текуща вода да 
бъде доведена в близост, на-

също
криеше в себе си чутовни га
лерии богати с изящни укра- 
щекия, между отделно изпък
ваха десетки прелестни тънко 
снагати стълбове.

Особеното мястоположение 
на Джамънска пропаст не по-

мирането на подземни води в * 
плитевините на Плавич (което ! 
дава възможност за построя- ] 
нането на плавателен басейн), » 

се най-сетне' възможността за на \ 
бавна на ефтини, но доброка- 

систем тя принадлежи — да- чествени млечни продукти —

зволява със сигурност да 
заключи към кой първичен

Оциалните посетители на пещерите М. Б.
Страница 8
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Беседа сьс студентите в Димитровград

Искаме да участвуваме в обществено-
политическия живот

В разговор със студентите обезпечим 
Димитър Гюров, Овободан Кр. 
ъсгич, Данка Мицева и Елен*
Милева се опитахме да узнаем 
отговора на два въпроса:

— Как живеят нашите сту
денти в Белград, Скопие 
Ниш?

— Какви са връзките меж
ду студентите и обществено- 
политическите организации в 
общината?

Гюров е студент във ВПШ 
в Ниш. Група за физическо 
възпитание, втора година.
Член е на секретариата на па 
рти!йната организация; 
стич е на факултета за поли
тически науки в Белград, тре 
та година; Мицева — Техноло 
гически факултет в Белград, 
първа година и Милева — аг
рономия в Земун, първа годи-

™=;га'до“
3 оонова иа те незаинтереоовани Има ус- работата на нашите кандида- лоция да работи Родния клуб

на студентите. Много студен
ти по селата оообено имат за
дължения да помогнат на сво 
ите родители в полската рабо 
та. Това с вярно. Но все пате

в общината има

ти.

Кръстич: Нашите студенти 
в Белград също така не са по 
литичеоки включени на факу 
лтета. Мога на пръсти да 
броя ония.

Елена Милева Данка Мицева
из-

ако добре организираме рабо дия. До кога ще продължи 
тата ще се намери време и за 
нашата организация.

Кръстич:' Миналата година 
беше толкова изпълнена с по

те искат да помогнат на мла
дежите в тази дейност, но как, 
когато няма сътрудничество 
при това...

В този открит диалог със 
студентите се засегнаха и мно 
го други въпроси, около ор
ганизация на фестивалите, ме> 
дуобщинско сътрудничество, 
помощ на работническата и се; 
лока младеж, Всичко това го
вори, че трябва нещо да се 
мени в работата с младите.

Б. Николов 
Сн. Ст. Алексич

които са по- 
Белград

частни квартири струват и до 
20.000 динара. Оообено е ло
шо за „бруцошите“. Затова не 
е лошо нашата организация да 
им укаже на трудностите, кои 
то пи очакват.

така.Вактиви и.
Гюров: Такава неправилна 

работа пречи на нашата акти
вност. Студентите често пътц 
казват: „Защо да работим, ко 

литичеоки събития, а ние не; гато чрез организацията не
може да влияем за отстранява 
не на тези нередности“.

Кръстич: Ние искаме сътру 
тммист. Ето вече сме започ- дничество с работническата 
нали да готвим една драма за младеж в града, с общината

и каним всички да приемат

Кръ-

проведохме и конференция. 
Обаче тая година аз съм оп-

Кръстич: Ние не сътрудни
чим със студентите от Босиле 
град. По-рано съществуваше 
инициатива да работим заед- август, готвим и шах-мат тур 
ко, но след това нищо не ста

на.

Студентите са неосведомени
това сътрудничество.

Гюров: Тук младежта не е 
десет добре организирана. Няма и 

студената в Княжевац. Става- условията за организационнен
живот. Няма младежки дом, 
нито пък други помещения за 
•работа. Схващанията за отно- 

дру- шеиията към младежта са все 
гари й Босилеград нека прев- още на стари позиции. Ние,

младежите искаме да участву 
ваме в обществения живот, 
да организираме трудови ак7 
ции, но нашите искания не са

нлр, ще устройвам и танцови 
забави, ще изпратимГюров: Мисля, че нашите на. 

студенти в Ниш не са добре 
информирани.

Ако искаме активност 
от младежите, трябва да ил!

IМилева: Аз съм изолирана 
от нашите студенти, сама съм 
в Земун. Имах много трудно
сти отначало. Ооообено беше

В новаиш учебна годинаше дума да гостуваме и в Бо
силеград. Затова аз апелирам 
чрез вестника нашите Търсят се още 

65 учениказемат всички мерки това на
ше сътрудничество най-сетне 
да съживим. Ние имаме тол
кова много общи въпроси, и 
не само ние, но комуните.

Обаче нашите връзки с пре 
дприятията и организациите 
все още не са на нужната ви
сота. Стипендии се дават без 
наше знание. Кой как може, 
чрез връзки и приятелство. И- 
ма случаи деца на обществено 
-политичеоки работници в гра 
да въпреки, че имат доходи и 
над 200 000 ст. динара да полу 
чават стипендия, а често пъти

Гимназията „Йосип Броз 
Тито“ в Димитровград на пър 
вия конкурс-не прие достатъ
чно ученици, затова за първи 
клас на гимназията има вака
нтни места за още 65 учени-

приети...
Кръстич: Не само това, сту 

делтите могат да организират 
сказки и разговори, но никой 
не ни кани за такава работа. 
Ако искат ние можем да
включим...

II?'

; Щ; ка.се До 15 август т.г. трябва да 
поднесат молби всички ония 
ученици, които искат да учат 
гимназия в Димитровград., 
След това ще бъде направен 
избор на бъдещите гимнази
сти. Както узнаваме от упра: 
вата на гимназията, ученици
те, които са завършили осма 
годишно училище с много до 
бър и отличен успех се осво
бождават от приемен испит.

Гюров: Касае се за по-голя- 
мо доверие към младите. Ние 
генерацията, която се готвим 
след пет-шест години да взе
мем ключовите позиции в сто 
панството и обществения жи
вот, трябва още сега да уча
ствуваме в него...

Мицева
студенти на незаети родителгу Ят живот на младежите в Ди

митровград е слаб. Студентл-

V ; '

Културно -з аб авн и- Ч\

Б.Свободан Кръстич не могат да получат стипен-Димитър Гюров

опулени, неизразителни, загубенипаво, с очи 
кой знае по кой овят.Селото беше толкова малко, че за неговото 

същестзуване не вярваше даже и нашият не
щастен герой. Още повече, че тОП не беше от
там. Беше дошъл още като дете заедно с ро
дителите си по време на жътва. Понеже беше 
момче, бсички очакваха след време да се опра
ви. Някои даже казваха, че промяната на кли
мата може да му помогне, но най-поддържано- 
то мнение беше, че той е урочасан. И ето че 
дойдоха тежките дни: бащата беше пийнал здра 
вата и жестоко бит при една овадба, без да раз
бере причината на боя, нито да познава против
ника си. А това/което стана с майка му, също 
беше трагично. Влезна тя в дома на Доня Хауна 

си да живее при нея, та ко
гато порасне, да й услужава в работата. После 
избяга с момчето на клисаря, този, който про

пасти от камбанари-

Матачо зяпаше по хартията, висяща на пла 
шилото, гледаше с набожен унес, даже радостно 
Единственото, което изразяваха очите на Мата- 
чо, беше учудването му, че дните минаваха ка
то на някое растение, пълзящо по земята. Така 
той ие мислеше да нощува в дама на Доня Хуа- 
на, а заспиваше на големия камък, свил се като 
кълбо.МАТАЧО Когато една сутрин рано отново дойдоха 
птиците, те видяха едно истинско плашило, ко
ето се движеше. И си отидоха. Но по-дръзките 
се върнаха, за да занесат поне зрънце жито. Ма- 
тачо ги изпъждаше, като хвърляше камъни по 

Минаваха дни и Матачо свърши работа. Ии остави момчето
ЕДУАРДО КОТЕ ЛАМУС 

(КОЛУМБИЯ)
тях.
ето че Доня Хуана се почувствува признателна, 
изпълнена с милосърдие, и сама отиде да - за
несе иа глупака остатъците од храна. Но птици
те винаги се връщаха гладни, с отчаяни писъ
ци. Някои, предизвикащи своя гняв, се прибли
жаваха доста, пообикаляха Матачо и с трелите 
си изразяваха глада си. И той самият почувству 
ва глад, чс го лишиха от всичко, че той беше ни 

що. един чужденец в овета, че и те, птиците, ка
то него имаха право да хапнат по нещо. И обър 
иа главата си на' другата страна и никакъв глас 
не се чу против птиците.

Матачо ги остави да се нахранят. После пак 
ги заплаши. За къоо време той позна песента на 
глада, на ревността, на радостта и доволното чу- 

руликане. В деня, в който откри това, за първи 
път се заомя в живота си.

дал на един селянин някои 
ята на черквата.

Не го изпратиха на училище, защото почти 
не говореше. Й защо ли? Понеже много рядко 
се прибираше у дома, никой не можеше да го 
вразуми. И затова никога не му купиха нови 
дрехи. Доня Хуана искаше да стане прислужник 
в черквата, но понеже не си опомняше за нищо, 
той едва сричаше някоя стара латинска дума. 
Когато клисарят се научи за какво става въпрос, 
не пожела и да чуе за него.

За нищо не го биваше. Прекарваше цели ча 
оове, дни наред седнал на пръта, къдсто сс за
стояваха кокошките, дехкато откри, че и те пра
веха същото. И не защото той крадеше техни
те яйца, а просто виждаше как ги снасят. След 
един дълъг разговор с господин кюрето, ето че 
дойде и Доня Хуана, която беше причината за 
тази среща, и разговорът им свърши с прокля- 

бога заради ужасно пияния баща и без

рани лд главата, с изкривено лице. Той тичаше 
' отчаяно, а всички му викаха „Матачо I Бащина 

глава“, тичаше като луд ло прашния и стръмен 
път, защото мислещо, че и дърветата го пре
следват за да стигне один ден до жестоката си

смърт.
Доня Хуана имаше нивица с .пшеница, но 

птиците бяха така гладни тази година, че и на 
плашилото ис обръщаха внимание. Бяха даже 
направили гнезда и в стария чадър на човечето 
от слама. И все пдк плашилото помагаше, иначе 
нито един клас със зърна нямаше да остане. А 
топа стана, когато на Доня Хуана се зароди чу
дната идея Матачо да стане плашило.

На друга сутрин Матачо застана като пазач 
да гони непрекъснато птиците от пшеничната 

нивица. Доня Хуана го облече с най-окъсаните 
и мръсни дрехи и стана истинско плашило. Вър 
за му и стара метла ма гърба, а чадърът, макар 
на него да беше останало едно гнездо, захлупва 

голямата му глава. Сините му памучни пан
талони бяха с много закръглен и стигаха чак до 
земята. А лицето му беше продълговато и глу

Но много 'за кратко беше това. Някакъв по
лицай идеше от полето, където търсеше няка
къв беглец. Беше по здрач, а цял ден ходи пеша. 
Изведнъж видя плашилото и помисли да се 
прицели, за да провери ловкостта си. И след 
като направи това, куклата падна. И като се 
приближи, той видя Матачо застрелян в челото 
и облян в кърпи. Направи му странно впечатле- 

негоната усмивка, усмивката на добър чо

тие към 
разсъдната майка.

Съдбата на Матачо беше такава: да бъде 
глупавият на селото, който събира непотребни 
неща и ги заравя в двора като съкровище, ка
то сомнамбул, скиташе по сслоките улици, от
чаян от хората, бит с тояга от всички, винаги с

шс
ние
век.
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Годишни почивки
‘------------ ~ г/с^ггАоз

ХуЛцФр
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зарад слънцето и водата. Не 
Обичаме го и зарад годиш- 

и тъга. Но

—г «■о/мримт
/ .ДИМИТРОВГРАД"Обзгчаме лятото. Не само 

зарад плодовете, които ни носи. 
ните почивки. А тези почивки носят много радост

"аР1°ЕгггГЛ«и гкьгяья
месото в ръцете, там заварвате любезен, пов човек.

— Къде е бай Лазар месаря? — питате.
_ да годишна почивка — отговаря младото момче и

месото и вие напускате продавницата ра-

МНЕНИЕ
Г7/74'ГиКъм приятеля:

— Знаеш ли, че откак же
ните започнаха да носят мини 
рокли, разбрах защо 
са закривали краката си.

-СУ©
някога

~*-Х. ГАЗИ ГОРЕЩИНА ПАКЛ/и
сп&кл гумиге 'у 7Ф5и месец 
ЗАГ/ЛАРИРб РИМА ДА ОРА/е/УАРДо 
РАборлуцоуре 'АВТОМОБИЛИСТ

ви дава с усмивка 
доспги. Един автомобилист прегазил 

шосето. Искайкиотивате да видите в общината какво става 
молба. Чукате на вратата и влизате. Вътре вмс 

Мастликов заварвате младо момиче, 
чии.

След това 
с подадената 
сто очилатия другаря 
вчера напуснало училищния

__ Другаря Мастилков?
_ О той е па годишна почивка — отговаря момичето.
__ Значи пак нищо с моята молба? — смънкаТе от-

кокошка на 
да бъде всичко в ред, взел ко
кошката и влязал в най-билз- 
кия двор, като запитал играе 
щото там малко момченце:

— Това ваша кокошка ли е?
Момчето погледнало кокош- 

след малко отговори-

-как тгрехурели/ тели
лрлги голее/,о лай ’-зле /соле/и^длире 
4&//Г1Г - лелсииРе /оаси'

питате.

4 ш4 -колко саар-чаяно. ло ствА 7уР„,ката и 
' ло:— Как7 Вашата молба реших отзарана отговаря мо-

„ ... пода.авРе»е=аИ
-ААРОРАО "ОКАЯЛ ГАЛИ 
ТЛ/СРА гге&иЦА '•■ сруоро е лорг ‘гезч 

умеели восрлег&мско
5 СР/ЛАСО УУ ЛЛРК/е "о

— Смятам, че не е наша. На 
същияполучавате една

След това трябва да питате за нещо секретаря на ко- 
Вместо него ви посреща друг чо-

шите кокошки имат 
цвят, но не са така сплесна-

яе яег/сой <РесРивАА
. - с/ли яялоуг ор/еа 
из рояла /самоа-митета но не го заварвате, 

век. И той е на годишна почивка. Няма го и народният прс-
годишна почивка. А работите вървят 

Провеждат се заседания. Дават се отго-

ти.

дставител, заминал на 
Дават се решения, 
вори на много въпроси.

Знаете ли, че един приятел ми каза доверчиво че мло- 
го пеша тръгнали когато „първите хора" отишли на по
чивка. Тези заместници, които дойдат „ротирани" от годиш- 

стараят изцяло да извършат задачите.
Ето и при нас първите редактори отидоха на годишпа 

почивка, а вестника излиза.
Утре и автора на тези редове отива на годишна по

читателите, благодарение на годишните почивки, 
отпочинат от неговите злободне-

ПРЕМЕСТВАНЕ

В килия на нюйоркски зат
вор един от затворниците пи
та свой колега:

— Колко дълго ще бъдеш 
тук?

— Две седмици.
— За какво?
— Убих жена си.
— Само две седмици ли?
— Да, след това ще ме пре

местят.
— Къде?
— На електрическия стол.

ните почивки, се

Ц-и <,Г77?/#ЛА 
? </? Гс/ и/ЬГ- 

._____ /7&ГЩ4 -Ш гг -елеу, Рели горещили А4~ 
ОАР галр>ми срудове 
-А яле/ире срада сраААуА- 

РоЛКОвА МАЛКи. ЯГ ЯРМА РР 
КАКВО АА СИ лАЛРАОС/М ЛО - 
я/уу</е ГА '

чивка и 
ще имат възможност да си
вки.

Затова обичаме лятото. Не само зарад слънцето и во
дата, но зарад годишните почивки, които ни носят една ма
лка изненада — ротация на трудовите хора и от ръковод-

Б. Николовните места.
★ БОДИЛНа прием млада дама се за

познава с писател и го пита:
— Книгата, която сте напи

сали, пак ли така трудно се 
. пишеше, както трудно се че-

ЧЕТАте.
*

Обявление: „Горещи благо 
дарности на лицето, което ми 
е откраднало леката кола. Не 
ка сега той се помъчи с нея“.

За пръв път тази водители от Комбината тази 
година завършиха гимназия.

година
комбинат „Димитровград" ор
ганизира прием за матуранти

*

■Млада жена казва една сут
рин на съпруга си:

— Знаеш ли, скъпи, 
нощ сънувах .. .

Той въздъхна и 
пита:

— Колко пари ще са ти ну
жни?

*от гимназията. Комбинатът 
отпусна и средствата за награ 
ди. Наистина хубав пример.

Някои хора в града 
изразяват съмнение

През последно време ни
що не се чува за „Фабрад". Из 
мина доста време, а ето нито 
веднаж не промениха фирма
та си, нито пък производстве
ните планове.

Съществува „съмнение", че 
най-сетне са започнали да ра
ботят.

тази

отекчено
обаче

в продъл
жаването на това 
през следващите години, 
щото децата на отделни

начинание

* за-
ръко С. Манов

Започва писмен изпит. Учи
телят казва на един от учени
ците:

— Надявам се, Петре, 
вече няма да 
преписване.

— Аз също се надявам ...
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