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уИлинден — националният празник на македонския на? 
род тържествено бе чествуван в цяла Македония. Тази 
дина на този ден се чествува 25-годишнината на Антифа
шисткото събрание на народното освобождение на Македо
ния и 66-годишнина от Илинденското въстание. В Скопие 
бе проведено тържествено заседание на Събранието на Ма
кедония, на което прпсъствува и президентът на СФРЮ — 
Йосаш Броз Тито.

За значението на първото заседание, за постиженията 
на Македония през четвъртстолетния й свободен живот и 
за някои вътрешни и международни въпроси говори прези
дентът Тито.

Никола Минчев, председател на Събранието на Ма
кедония изнесе доклад за борбата на македонския народ, за 
самоопределение и национално освобождение и за развити
ето на Македония след войната. •

Президентът Тито след това е посетил Крушево, мя- 
, стото на Илинденското въстание от 1903 година. Прилеп и 

Охрид.

та класа на всяка от югослав 
ските нации да стане истин
ски носител на прогресивните 
стремежи на своя народ.

ЮКП още през 1934 годи
на реши за създаването на 
комунистически партии в Хър 
ватско, Словения и Македо
ния. Това решение влиза в 
редицата на най-значителни
те решения на ЮКП, защото 
в него ясно се изрази стано
вището, че авангардът на ра
ботническата класа може ус
пешно да осъществява роля 
само, ако държи сметка за на 
ционалните интереси и е ии- 
тернационалистически. 
решение, което по-късно бе 
осъществено имаше решава

щото въстание и провъзглас- що значение за прогресикно- 
яването на Крушевската репу то движение в цяла Югосла- 
блика имаха огромно злия- вия. 
ние върху национално-освобо 
дителната борба на другите работническата класа, маке- 
поробенм балкански народи", донският народ виждаше

чувствуваше единствената ре
волюционна сила, чиито инте

го-
: . 'А

Президентът на СФРЮ Йосип Броз Тито

ние на Второто заседание на поставя!не на влиянията на 
АВНОЮ за създаването на буржоазния великодържазен 
нова федеративна Югославия 
като общност на равноправ
ни народи, беше най-сигур- 
кия залог за пълно осъщес
твяване на националните и 
социални интереси на маке
донския народ.

През съдбоносните съби
тия от Втората световна вой
на ЮКП още веднаж, и то на 
дело, следваше най-решител- 
ко да се противопостави на 
хегемойшстичсските претенции 

' не само на великооръбската,
11 но и на великобългарската 

буржоазия, които отричахд 
съществуването на македон- 
оката нация и не избираха 
сродства да я подчинят и де- 
национализират. ЮКП винаги 
и последователно се протчво-

шовмшзъм и именно тази по 
следователност на ЮКП оси
гури македонският народ да 
се бори рамо до рамо с юго
славските народи. Но за това 
беше необходима решителна 
разплата с великобългарски- 
те възгледи на някои българ 
ски комунисти, които дойдо
ха в Македония и се противо 
поставяха на организираната 
въоръжена освободителна бор 
ба на македонския народ, кат 
то считаха българската оку
пационна армия за освободи
телка. Така те обективно дей 
ствуваха против интересите и 
целите на македонския на
род, против интересите на на 
шата обща антифашистка бо 
рба.

Това

След като благодари за при 
съждането му на Златна сло- 
меница на Антифашисткото 
събрание за народно освобож 
дение на Македония и като 
изтъкна, че македонският на 
род е постигнал крупни успе
хи през двадесетпетгодишната 
си държавност, президентът 
Тито каза:

„Другарки и другари, първо 
то заседание на Антифашист
кото събрание за. народно ос
вобождение на Македония, чи 
ято двадесет и пета годишни
на чествува днес цяла Югосла 
еия е най-голямото събитие 
е историята на македонския 
народ. Неговото основно зна
чение се състои в това, че в 
съвместна борба на братски
те югославски народи, под ръ 
ководството на ЮКП, македо 
нският народ си създаде за 
първи път в историята своя 
държава, осъществи пълно на 
ционално и социално освобо
ждение и се учреди и утвър
ди като нация — държавно и 
юридически.

С тази величествена победа 
бе увенчана многовековната 
борба на македонския народ. 
Македонското национално ос
вободително движение израст-, 
на от съпротивата срещу ос
манската тирания. Още в края 
на миналото столетие се съз
дава македонска революцио
нна организация, която изди
га лозунга за свободна, авто
номна, македонска държава. 
При това се изхожда от убеж 
денисто, чс борбата за освобо 
ждението трябва да се води, 
както против османлийското 
царство, така против претен
циите иа буржоазиите от съсе 
дните страни — България, Гър 
ция и Сърбия — към Маке
дония. В националната, соци 
а яката и демократическата 
революция на македонски# 
народ, през Илинденското въс 
тзние и провъзгласяването на 
Крушевската република яс
но се прояви решимостта му 
да извоюва национална само 
стоятелност, без оглед иа ог
ромните бариери, и като сво 
боден народ равноправно да 
сътрудничи с всички балкан
ски и други народи. Илинден

В ЮКП като авангард на

Най-голяма жертва 

на хегемонистичес- 

ката политика на 

Балканите

реси съвпадат с неговите стре 
.мления“.

Тези общи цели на борба
та на ЮКП, прилагането на 
ленинските принципи по на
ционалния въпрос са се отра 
зили върху освободителното 
движение на македонския на

Движението в Македония имаше
всенароден характер„Македония не беше един- 1Ч,Д 

стаената, обаче е безспорно „Така, за разлика от по-ран 
кай-голямата жертва на хеге- шлия период, продължи пре- 
монистическата политика на зидентът Тито, македонският 
Балканите. След балканските г&рол застана в народоосво- 
еойни и Първата световна ва бадителната борба на същи- 
йна македонският народ спо
летя трагичната участ да бъ
де разделен между три бал
кански държани. Реакционна
та буржоазия на балканските кацСТГи с историческото реше
страни се разплащаше около _____________________________ _
подялбата на Македония и 
прилагаше най-мрачни и най 
свирепи средства за подтиска 
не на македонския народ ...**

„В стара Югославия, каза 
президентът, македонският на 
род споделяше съдбата на ДРУ ставите ли на 
гите югославски народи. Но литическите организации 
македонският народ беше в босилоградената община 
изключително трудно положа 1(ело, с председателя на ОС 
ние, може да се каже, в коло цладимир Стоичков посетиха 
ниално положение, защото за председателя на република 
разлика от другите югослав- Сърбия др. Дража Маркович. 
ски народи нему ни формал
но не се признаваха най-ос- 
новлгитс национални права.
Гооподствуващата буржоазия 
отричаше съществуването на 
македонската нация, с разни 
средства задушаваше маке
донския език и култура и о 
всевъзможни начини спъваше 
развитието на македонския сопазването.

С въоръженото въстание на жестоки борби с окупаторите 
11 октомври 1941 година ма- от всички видове. Никакви 
кедонокият народ и народно- реп.ресалии не можаха да поту 
ст.ите в Македония — албан- шат народоосвободителното 
ците, турците и други, дока- движение в Македония, за- 
заха своята свързаност с дру щото подобно в другите кра
вите югославски народи. Ма- ища на Югославия то имаше 
кедозгската територия, подоб- всенароден характер, 

на цяла

те позиции и платформа с ос 
таналите братски югославски 
народи. Единството на техни
те стремежи, които бяха уза но на територията

Югославия стана поприще на (Следва на 2 стр.)

РАЗГОВОРИ С ПРЕАСЕДАПАЯ НЕ СКУПЩИНАТА НЕ СРС
бия и ще настоява най-важни 
те между тях да се решат. 
Той също е инсистирал за но 
голяма активност на предста 
пилелите, които застъпват Бо 
силеградския край в републи 
канската скупщина.

Тези дни кай-нисшите пред 'Гой е отделно изтъкнал зна 
обществено-по- чсписто на пътя през Власи- 

от на и финансирането на гим- 
на- назията.

Накрая па разговора Мар
ковци заявил, че с всички те
зи въпроси ще запознае Из
пълнителния съвет на Сър- В. в.

В двучасов разговор Стоич- 
запозна председателя накои

Сърбия с най-иалежещите про 
бломи на комуната. А според 
него това са: изграждането па 
пътя през Власина, финансира 
пето на образованието и кул
турата, подобряване на здрав 

ел е ктр иф и« а ци -

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ЛЕБАНЕ,народ.

Югославската комунистиче
ска партия беше единствена
та организирана политическа 
сила в стара Югославия, коя
то се бореше за правилно раз 
решаване на националния въ 
нрос, за
югославските народи и народ алнитс въпроси, които със со

бавени средства и сили общи 
действуваше около ЮКП да , нв с , съСтояние да раз 
сс сплотят всички наши тру
дещи се хора и работническа реши.

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

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА в»/« И 7,5»/» — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНЕ 
СРЕЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лвсковац.

нта и др.
Др. Маркович е потвърдил 

реалните искания на Босиле- 
градската комуна да й се по
могне от страна па Република 
та в решаването на иай-акту-

ВНЕСЪЛ НАД 1000
равноправието па

пости ... Тази политика съ-

/
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Празникът на Македония) ♦4 ,

Тито: „Всяко нападение върху Манедония е нападение
върху всички югославски народи“и' '

слаборазвитите рспубли роди и народности в яеразри
нна югославска социалистиче
ска общност. Върху тази ос
нова постоянно се развива со 
циалистическият патриотизъм

Дока-’ През изтеклите десет години 
70 хиляди ученици са завър- 

образование, а

та на
ки и краища. Затова помощ
та за стопанското развитие на 
Македония ще продължи да 
бъде постоянна грижа на юго

социалистическа об . ка югославските граждани.
„Обществената практика е 

доказала, че 'последователно
то разрешаване на национал
ния въпрос е съставка от бор 
бата на работническата класа 

. за революционно преобразя
ваме на обществото. Работни 
ческата класа може да осъще 
ствява успешно своята роля 
само при пълно зачитане на 
националните особености и с 
последователно настояване за 
национално равноправие па 
дело. С това се потвърди; че 
истинското утвърждаване на 
националните интереси на вся 
ка нация & възможно само 
в рамките на прогресивна ре 
полюционна борба на работ
ническата класа. Поради това 
всеки опит за поставяне на 
„националните интереси“ над 
интересите на работническа
та класа, за търсене на „ре
шения“ извън засилването на 
социалистическите обществе-

(Продължение от 2 стр.) десет .пъти.дукция
то през 1947 година две тре- 

Народоосвободителното дви тп ох промишлеността са при 
жение на македонска земя бе надлежали към хранителтю- 
ше от значение, за развитие- вкусовата, тютюнева проми ш- 
то на тясно сътрудничество с леност и рудодобива, днес в 
движението в съседните стра
ни. Между другото, казано, 
от редовете на избягалите во 
йници от българската фаши
стка окупационна армия бя
ха създадени няколко парти- 
зански части, които се при
съединиха към антифашист
кото движение в своята стра-

шили средно 
17 хиляди и 500 студенти са 
станали полу-висшисти и вис
шисти. Днес в Македония сс славоката

иа.
Угнетявал! и спъван през ве 

ковете, през освободителната 
' борба и социалистическата 

революция македонският на
род израстна като свободна 
нация, която с решенията на 
Първото заседание на АСНОМ 
положи основите на своята 
държавност. На населението 
от албанска, турска и други 
народности в Македония, ка- 
,то на равноправни гражда
ни, бяха създадени всички 
възможности за по-всестра- 
нно развитие.

Другарки и другари, пости- 
СР Македония ни отношения, представлява 

всъщност тесногръд рациона
лизъм. Няма прогресивни и 
действително национални ин
тереси, които едновременно' 
не са интереси и на’работни
ческата класа. Обратно, тео
риите за „чисти“ национални 
интереси, за тяхното „разре
шаване“ извън нашето соци
алистическо самоуйравително 
общество, представляват всъ 
щност опит за изолиране на 
работническата класа от пос
тоянното подобряване -на ме- 
ждунационалните отношения.

Затова е необходимо упори-

женията на 
през изтеклите 25 години най 
добре говорят, че само в ус
ловията на пълно национално 
равноправие и при социалис
тически обществени отноше- 
иия трудовите хора могат да
прояват своите творчески спо 
собности. СР Македония подо 
бно на цяла Югославия пре
живяваше бурен обществено 
икономичеоки развой. От ела 
боразвита аграрна страна Ма 
кедония стана република, чи 
сто развитие се характеризи 
ра е ускорена инду стр нализа- 
ция, с развитие на селското
стопанство и с всестранно из
дигане на културата, науката Манастирът „Прохор Цчински" където се е състояло Първото заседание на АСНОМ 
и образованието.“

Президентът Тито след то щност. Този дълг към слабо
развитите републики и кра
ища е от голямо обществено 
значение, защото е в най-тя- невната обществена практика

учат около 35 хиляди деца и 
младежи.
Скопйе е имало само нспъ-

п.ромишлената продукция ва
жно място заемат: електродо 

ва приведе данни, които дока бивът, черната и цветната ме
зват това развитие^ Обществе талургия, производството на лен философски факултет 
ният продукт на СР Македо- неметали, обработването на със 186 студенти. Сега в този 
кия през двете десетилетия металите, химическата и тек- град има 19 факултета и вие

стилната промишленост. Зе- ши училища с 22.340 редовни 
меделското производство се и задочни студенти. Веднага 
е увеличило повече от два след войната в Македония .е 
пъти, а също големи са и ре имала 80 лекари, а днес те са 

три пъти, промишлената про зултатитс в учебното дело. 1.юо.

Преди1 войната в то да отстраняваме от всекид-

сна връзка с усилията за ук
репване хомогеността на на
шата

всичко, което по един - или 
друг начин пречи на правил
ните отношения между наши 
тс народи, а такива пречки 
има най-много в сферата на 
икономиката. От това ясно 
произлиза, че нашата перопек -

социалистическа общ-се е увеличил около четири 
пъти, националният доход на 
глава от населението около

ност, на социалистическите 
обществени отношения, за по 
следователно осъществяване 
поликата на национално' рав
ноправие и укрепване ролята 
на трудещия се в самоуправи
телното социалистическо об- тива е в усъвършснствуване- 
щество. Поради това трябва да то на социалистическото са- 
се намерят

на- с които да се намалява раз
ликата в стопанската разви- 
тост и да се открива път за 

крайно време по-съгласувано стопанско оаз комуната,• като каза, че това е едно от на македонската национална това да бъде разбрано от ' Р
най-големите постижения на обособеност, на македонска- всички и веднаж завинаги да тие на всички части на Юго 
свободния македонски народ, та държавност и на прекроя- се прекрати отричането славия.
Неговата литература се пре- ването на историческите факти? 
вежда все повече, а македон
ският език се изучава заедно 
с другите славянски 
Все повече
учни дейци изучават истори-

Някои среди в чужбина продължават с опита да отричат
македонската нация

такива решения. моуправление, в укрепването 
на положението на трудещия 
се на работното му ■ място и 

в по-нататъшното 
изграждане на нашата стопа
нска система и в неотклонно-

Президонтът Тито изтъкна 
постоянното

дония продължава да бъде дставлява непосредствено 
утвърждаване на обект на разни нападки. Как- падение върху социалистичес 

македонската култура в юго
славски и световни

во се скрива зад това отри- ска Югославия, 
размери чане на македонската нация. Наистина е

на то провеждане на стопанска- 
НЗ. та и обществената реформа“. 

Президентът Тито изтъкна

македонската нация. Разбира 
те, изстъпленията против 

чки граждани на Югославия СР Македония са 
езици, не могат да разберат това тя е съставна

ПоставянетоНе само македонците но и вси
напразни, ^националния ин- резултатите от провеждането

терес“ над интере - ка стопанската реформа в на
шата страна. Реалният нацио
нален доход, съобщи той, се 
е увеличил с 18 на сто, кол- 
кото и промишлената продук

част на еоциа-, 
листическата общност на Югочуждестранни на- другояче оовен че 'зад него

се скрива възкресяването на 
методите и на политиката на 
миналото.

славия-и всички, които прав- сите на работниче-
ят това, вредят само на своя 
народ и на отношенията меж СКЗТЗ 

Трябва обаче всекиму. да ду балканските страни. Всич
ки тези прояви ние не можем

ята, културата и езика на ма 
кедонския народ.

„За съжаление, продължи 
президентът Тито, някои сре- бъде съвършено яоно, че вся 
ди в чужбина продължават ко нападение върху маке- 
да се опитват да отрекат съ- донския народ означава нала 
ществуването на македонска- дение и върху всички югосла 
та нация, на нейната културд веки народи. А всяко нападе-- 
и език. Освен това СР Маке- ние върху СР Македония пре

класа пред
ставлява тесногръд ция, и производителността на 

обществения труд в промиш- 
леността. Увеличението на из-

да тълкуваме другояче оовец НЗЦИОНаЛИЗЪМ 
че зад тях се крият интриги 
те от миналото, които по сво „Могъществото на носа възлиза на 41 на сто, 

приливът на валута от тури
зма през миналата година е 

ческа система и във федера- ■ '7 Пъти по-голям от прилива 
тилното устройство, с по-на- през 1964 година, очакванетс) 
татъшното развитие на юго-, тази година да се получат 5 

тък говори за дълга към ела . славоката социалистическа фе - милиона тона пшеница дава
боразвитите краища като из- дерация на равноправните ре „„  __

публики ще укрепва сплотено- възможност не само за по-го 
стта, която върху основите леми пазарни излишъци, но 
на социалистическото самоуп- и за създаване на запаси, 
равление , свързва всички на- (Следва на 3 стр.)

социали
етическа Югославия е, . каза 
президентът Тито, в нейната 

вия са много добре известни самоуправитеЛна 
на балканските народи“.

ите злини. и тежки последст-
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Празникът на СР Македония

БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА БАЛКАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
(Продължение 
Президентът Тито

от 2 ст.р.) 
след то

ва засегна въпроса за отноше 
нията на Балканите, за 
диичеството

Аз мисля, че сега съществу 
ват благоприятни условия 
родите в тази

Македония, т.е. за становище 
то към СР Македония, а съ
що и към нашето вътрешно 
устройство и пр.

Мисля, че е време да се 
разбере абоурдността и вреда 
та от всички приказки за то
ва, дали македонците са на
ция или не са. Те през исто
рията доказаха своето нацио 
нално битие със своята бор7 
ба. заедно с другите 
ски народи, те изграждаха 
своята република, своята на
ционална самостоятелност, 

своя интегритет и проявиха 
решимостта си да живеят в 
равноправна общност с други 
те югославски народи. Следо
вателно съдбата на македон
ския народ е здраво свързана 
със съдбата на всички наро
ди в социалистическа Югосла 
вия.

сферата на културата и в дру 
пите сфери. Географски, ико
номически и исторически на
точени една към друга, бал
канските страни при по-актив 
но икономическо 
биха били значително по-спо- 
ообки да се включат в оветов 
ния стокообмен. Икономичес
ката история е показала пре
димствата 
от тясно сътрудничество меж
ду съседни страни при пол
зването на техните цялостни 
поетенциали.

За осъществяването на 
кава конструктивна политика 
на Балканите не се изпречват 
толкова големи бариери, кои
то с малко добра воля не бя
ха могли да се отстранят 
■ние упорито ще работим да 
се осъществи това сътрудни
чество.

Развитието на 
на истимоко добро съседство 
и на всестранно сътрудниче
ство между балканските стра 
ни би било крупен принос за 
подобряването на междунаро 
дните отношения в Европа и 
в целия овят.

за Югославия, така и за Гър 
ция и изобщо, нашите отно
шения да бъдат нормални и 
възможно по-добри, защотс) 
то е в съгласие с принципа 
за мирното съвместно сътруд 
кячество.

Ние желаем по-добри и ло- 
«ормални отношения с НР 
Албания, но, за съжаление, 
това не зависи само от нас. 
Ние настояваме да не даваме 
никакъв повод за нападки въ 
рху нашата страна, така ще 
правим и занапред, за да да- 
дом възможност да се норма
лизират отношенията, коетс) 
би било много полезно за 
двете страни.

Отношенията пи с Турция 
се развиват добре, но аз ми
сля, че има още -много място 
икоио м и ч с ското сътрудн и ч е - 
ство между нашите страни да 
се разшири още повече, а и- 
ма доста възможности за пло 
дотворно сътрудничество и в 
други области.

Всс още недостатъчно се 
ползват потенциалните възмо 
жности за икономическо сът
рудничество на балканските 
страни, сътрудничеството в

на
част на Евро

па с малко добра воля 
повече да
сътрудничеството, които, 
же да се каже.

сътру
балкан- още 

мира имежду
ските страни и за нашите от
ношения с другите страни 
света. Той каза:

..Другарки и другари.

укрепят
мо- овързванев съществуват 

почти 25 години, без оглед на 
периодичните несъгласия, 
ито е градивно настояване бъ 
рзо могат да бъдат отстране
ни, ако се има предвид значе 
нието на стабилността и 
мира на Балканите не само за 
нас, но и за европейските на
роди изцяло, пред които 
що имаме

искам
да се спря и върху бтношонн 
ята между балканоките 
ни. Днес те не са толкова раз 
вити нито в областта на поли 
тиката.

ко-
стра-,

и необходимостта
гагослав

нанито в икономика
та, културата и в другите об
ласти, каквито биха могли и 
каквито би трябвало да бъ- 

на балкр.нските 
народи. Нашата външна 
литика.

съ- та-голяма отговор-дат в полза ност.
Ние винагипо еме готови да 

подобряваме отношенията и 
с всички балкански страни да

която е неотклонно 
интернационалистическа, се 
основава върху 
принципи

иизвестните 
на необвързаност, 

които бяха приети от Белгра 
дската и Каирската конферен 
ция на ръководителите на дъ 
ржави и правителства.

сътрудничим 
базата на пълно

всестранно на 
реципрочно 

уважаване независимостта, су 
веренитета, териториалния ин 
тегритет и ненамесата във въ

Със Социалистическа репуб 
лика Румъния ни овързват 
приятелоки отношения и пло
дотворно сътрудничество, кое 
то все повече се развива, и 
което е важен принос за ми
ра и стабилността на Балка-

отношения
Един

от главните принципи, който 
приеха необвързаните страни 
и за който се застъпват на

трешните работи. Уважаване
то на тези принципи ще съ- 
действува за плодотворно кон 
структивно сътрудничество, ко 
ето би било полезно за всич
ки страни, а което е най-важ 
ното — би се осигурил мирът 
и стабилността.

Политиката на социалисти
ческа Югославия Винаги е би 
ла насочена към създаването 
и развитието на добросъсед
ски отношения. Там, където 
й се отговаряше положител-

дело, е именно принципът на 
мирното и активно съвместно 
съществуване между държа
вите и народите, принципът 
на всестранно равноправно 
международно съществуване. 
Както е известно нашата ст.ра 
на последователно се ръково
ди от тоя принцип в цялата 
си външна политика. ■

на.
Считам, че е полезно както

ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ АВГУСТОВ
СКИТЕ СЪБИТИЯ

кат на базата на равноправие 
то, на овободното изразяване 
за необходимостта от творчес 
ко развитие на марксическата 
мисъл и на демократичните 
отношения в международното 
революционно работническо 
движение.

Борбата за мир, против им
периализма, против намесата 
■във вътрешните работи на 
другите страни, против чужда 
та дом юга ция не е само рабо 
та на работническото револю 
ционно движение, но и на вси 
чки, които ги засяга. Следова 
телно принципите, за които 
се борят необвързаните стра
ни, не могат да бъдат чужди 
на международното работни
ческо движение. Напротив, 
мобилизирането за борба за 
тези принципи трябва да бъ
де много по-широко и по-еди 
нно, отколкото е сега. Борба
та против империализма тря
бва да има свое пълно съдър 
жание, защото иначе тя си ос 
тава само празен лозунг и ни 
що друго.

Другарки и другари. да се подобрява всестранно и 
постепенно с общи усилия да 
се отстранят последиците от 
миналогодишните августов
ски събития, т.е. да се отстра 
ни всичко, което се е набра
ло в нашите отношения и ко
ето тогава разтрои добрите 
отношения между нашите 
страни. С общи усилия тряб
ва постепенно да възвърнем 
доверието, което е много нео
бходимо за добрите отноше
ния и за всестранното сътруд 
ничество и което може да 
бъде от полза не само на вза 
имните интереои, но от значе
ние за делото на световния 
мир и за международното ра
ботническо движение.

Ние положително оценихм^ 
някои решения и свободните 
разисквания на Съвещанието 
на комунистическите партии 
в Москва, но с някои реше
ния ле ом е съгласни. Считам 
обаче, че това не може да 
пречи на конструктивното сът 
рудничество на СЮК с всич
ки партии, които това го не

изве
стни са настояванията на Ю- 
гославия да допринесе за об
щото подобрение на обстано
вката в Европа, за укрепване 
то на европейската сигурност? 
и за развитието на сътрудн \$-

Нашето дълбоко и мокрено 
желание е да съгласуваме от
ношенията и да развиваме 
всестранно сътрудничество 

въз основа на този принцип 
първо с нашите съседи, тук ко, тази политика се осъще- 
на Балканите. Тази европей
ска част беше в миналото зо-

чеството между всички евро
пейски страни. Югославия и- 
ма добри отношения почти с 
всички страни в Европа, а с 
много от тях

ствяваше и даваше взаимно 
от полезни резултати. Осъщест

вяването на добри съседски
на на постоянна заплаха 
конфликти и постоянни 
триги на някои сили, поради отношения, 
което и се стигна до катастро 
фални последствия не 
за народите от тази зона, но 
и за цяла Европа, даже и за

източни, за
падни и неутрални — сътруд 
ничеството е силно развито и 
всестранно.

Ние подк р еп ихм е Буд имп с 7 
щанското възвание и всички 
други инициативи за овиква- 
не на европейска конферещ 
ция и за предприемане 
други мерки по укрепването 
на европейската безопасност. 
В тази насока Югославия 
по-рано подемаше инициатщ 
ви и даваше конкретни пред
ложения. Затова е съвсем ло
гично че ние и занапред ак-

ин7
което отговаря 

на истинските интереои на на 
родите, зависи от взаимните 
усилия на всички балкански 
нареди.“

само

целия свят.
на

Разликите между българските изявле
ния за сътрудничеството и тяхната 

готовност за сътрудничество

и

тивно ще подкрепяме всичко, 
т.е. на базата на равноправно което по един или друг на- 
сътрудничество. Ние още пре чин би могло да подобри съ
ди няколко години разговаря трудничеството между евроие 
хме с най-високите ръководи йските страни, 
тели на България за това, как 
трябва да се развиват наши- ветския съюз са добри и съ- 
те взаимни отношения, обаче трудничеството се развива на 
не се постигнаха задоволитсл политическо 
ни резултати. Не би трябва- културно и други полета. Съ- 
ло да с-ьщсстзува разлика ме що добри са отношенията с 
жду практичната политика на европейските социалистически 
България и изявленията, кои 
то сс дават от най-високо мя

„Аз считам, че е от голя
мо значение отношенията ме

и Българияжду Югославия 
да бъдат възможно по-добри. 
Ние винаги сме придавали о- 
собено значение на отношени 

България,

Насърчение за по-голяма дейност на 

необвързанитеНашите отношения със Съ-

ята със съседна 
дълбоко уверени, че добрите, 
основани на реална база бъл 

отношения

ва най-ясно го показва про
дължаването на агресивната 
война протшз виетнамския на 
род к окупирането на голя
ма част от територията на 
арабските страни.

„На африканския конти
нент не само че още не са 
премахнати всички останки от 
класическия колониал и зъм и 
расизма, но сс създават огни
ща на нови конфликти. Аф
риканските страни са изложе
ни на всякакви натисци от 
страна па неоколрниализма. В 
света продължава да се задъл 
бочава пропастта между инду 
стриалио развитите страни и 
развиващите се страни, а на 
тази основа се увеличава и не 
равноправието, което е източ
ник за нестабилността и за ре 
дица сътресения. Време е при 
условията на изумителното ра 
звит.ие на науката в междуна
родната практика да победи 
съзнанието, че трябва да сс 
обединят всички сили на чо
вечеството за обезпечаването

Неотдав
нашната консултативна среща 
на представители от 51 необ
вързани страни в Белград пот 
гърди не само 
на политиката на нсобпързвл 
пето, но и готовността на нсо 
бвързаните стрппги за по-интс

икономическо,

гаро-югославски 
са съществени за мира и ста
билността на Балканите, 
тови сме за всестранно иодоб

жизненосттаНа страни — с Унгария, Полша, 
Чехословакия, Германската де 
мократичиа република и

продължава
да сс развива. Обаче пие бих 
ме желали сътрудничеството

сто в тази страна за готовио съ-. ряване на нашите отношения 
с България на базата на спо
менатите принципи на мирно 

съществуване.

стта да сътрудничат с мас. За трудничеството изпипа, по-ор.гаиизирана и по- 
конкретна дейност както в 
двустранните отношения, та
ка и и Организацията на обе
динените нации и в други 
сфери.

съжаление, това го още има, 
особено когато става дума зато съвместно

Представителите на необ
вързаните страни, които уча
ствуваха в консултативната 
среща проявиха в голяма стс 
пои идентичност във възгле
дите по необходимостта от? 
засилване на конкретната бор 
ба против империализма, про 
тив всички форми на чуждо 
господство и за демократизи
ране на международните от
ношения".

Президентът Тито приклю
чи своето изказване като из
тъкна, че въпреки огромните 
постижения на човечеството 
какаото с и стъпването на чо 
век на Лупата, всс още има

Българските вестници за 

Илинденското въстание
палната чистота и верността 
към българската съдба“. Ка
то прави сравнения между 
Априлското въстание на. бъл
гарския народ и Илинденско 
то въстание'
„Пиринско дело“ стига до за
ключението, чс в аналогията 
са най- съществени „общият? 
национален облик, лъхът на 
българската кръв и известна
та българска страст към сво
бода“.

по късана Санстефанска Бът 
гария. Авторът на статията в 
„Труд“ казва, че „страницата 
на Илинден бе светла и неза
личима в историята на нашия 
български народ“.

Вестник „Пиринско дело“, 
като пише за Илинден като 
българска народна епопея, 
изкарва македонците за бъл
гарско племе, а Илинденското 
въстание показвало „не само 
жаждата за свобода, но и по 
литическата зрялост, нацио-

Както съобщава Таиюг, бъл 
гарскитс вестници „Народна 
армия“ и „Труд" са помести
ли на 2 август статии в които 
Илинденското въстание на ма 
ксдонския народ сс нарича на 
родна епопея в историята на 
България. Според тези вест
ници Илинденското въстание 
било продължение на Април 
ского въстание от 1870 и ма
иифестация на борбата про
тив Берлинския договор, 
който, както пишат, била раз

на македонците
па траен мир, който е възмо 
Жан само на базата на незави 
снмостта, суверепостта и 
равноправието на всички на- 
)юди и страни“.

Речта на президента 
често се прекъсваше е пестих

на
примери п международната 
практика за най-грубо нару
шаване и потъпкване на ос
новните нрава на народи. То- ващи аплодисменти.

Тито
е
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Из живота на организациитеПо повод едно неизбиране на директор

домиеш мщмнш проершСАМО ФОРМАЛНОСТ, ИЛИ • • •
народната отбрана и между- 
■националните отношения. Об 
ърнато е внимание на култур 
ната, образователната и ооци 
ално-здравната работа.

На заседанието бе подчер
тано, че издръжката на рабо
тата по осъществяването на 
програмата ще осигури ОК 

СКС. Също бе изтъкнато, 
че цялата тази активност 
трябва да носят всички члено, 
ве на СКЖ, а особено млади
те хора и новоприетите чле
нове, които трябва да работ-

м, В.

ОК на СКС об-Неотдавна 
съди предложението за попъ
лнение на акционната програ 
ма по политическата работа 
на партийната организация Ч 
Сурдулишко.

бавен център загубиха енту
сиазма за отделни културни 
прояви. И не само те, но И 
мнозинството самодейци, поне 
же опекунството (изобщо в на 
шата практика) е твърде не
популярна мерна, която 
прилага само в крайни слу- 
чам.

затор, чиито амбиции .ще бъ
дат да развие многостранен 
културно-забавен живот в ко
муната. Към това се прибавя 
и — ентусиаст, комуто култу
рната работа е при сърце.

Когато обаче се пристъпи 
към конкретно решаване на 
всеки кандидат се намират; 
ред „слабости". Че е така сви 
детелствува и последният кон 
курс, тъй като между десети
ната явили се, не може да се 
намери съответното лице.

Съгласни сме, че един чо
век не е в състояние да реши 
всички проблеми, които тег
нат в цяла една област, как- 
вато е културата. Още повече, 
когато много от тези пробле
ми не са решени на общоюго 
славско равнище — начин на 
финансиране, форми, на съв
ременна самодейност, облици 
на проява и пр.

Обаче въпросът за неизби
ране на директор в димитров 
градския културно-забавен це 
нтър е вече няколкогодишен 
нерешен проблем, па затуй ка 
ра да се запитаме-, дали това е 
само формален въпрос или е 
илюстрация 
на димитровградските отговор 
ни фактори към тоя отрасъл 
в обществения ни живот.

Действително в тоя продъл 
жителен период културно-за
бавния център се ръководеше 
от лица, временно изпълнява 
щи функцията директор, и при 
това положение, в началото 
на тази година се дойде до 
нежелана крачка — културно- 
забавният център бе сложен 
под общинска опека. 
Неведнаж обаче се е погазвало, 
че прилагането на админист
ративни мерки е. напразно из 
стрелян куршум. Опекунство
то показа, че и въпросът за 
културата най-малко може да 
се решава по администрати
вен път.

се Допълнението включва рабо 
тата опециално в следните об 

идейно-теоретическа
та и образователната работа 

комунистите, обществено- 
икономическото развитие 
комуната, развитието на село
то, на самоуправлението, по- 

ангажиране

ласти: на
КУЛТУРНАТА ОБЩНОСТ ВСЕ 
ОЩЕ В ЗАРОДИШ на

наМнозина очакваха, че след 
създаването на общинска кул 
турна общност положението в 
културата на комуната ще се 

съответно изборът
ИЗНАМИРАТ СЕ ФОРМАЛНИ 
ПОВОДИ налитичеокото 

■младите, проблемите на все-измеяи и 
на директор снеме от дневен' 
ред. Засега обаче тези очаква 
ния са напразни, понеже кул 
турната общност бе създаде
на с известно закъснение, г, 
същевременно все още не е 
намерила и заела мястото, ко 
сто й принадлежи в култур
ния живот. Може би тя се .и 
иенамеова, защото чака да из 
тече опекунството над култур 
но-забавния център, да се наз

това

ят с младежта.
Последните разсъждавания 

на някои „компетентни" да 
се обяви нов конкурс, (причи
ните за отменяне на сегаш
ния пак са от формално-пра
вен характер), или да се отло 
жи избирането на директор за 
по-късно, потвърждават, че 
формалните поводи са онази 
„съществена" причина, зарад 
която културно-забавният це
нтър години наред стои „обез 
главен".

за отношението

БЕЗ „МЪРТЪВ СЕЗОН<«

/' тати в стопанските организа
ции, а същевременно се рази 
еква и върху актуални въпро
си на международното работ
ническо движение.

Без оглед, че действително 
една голяма част комунисти 
от предприятията са на год- 
шеи отпуск и че комунистите 
на село са изцяло погълнати ■ 
ст полоката работа — интере
сът и отзивът сред комунисти 
те е сравнително добър.

Вече свикнахме през после
дните две-три години летни
те месеци на годишни отпус
ки — юли и август, да не са 
„мъртъв" сезон за обществе
но-политическа де|йност. Че е 
така потвърждава и сегашна-, 
та дейност на организациите 
на СК в Димитровградско.

Понастоящем в местните ор 
гагаизации, активите и клоно
вете на СК комунистите об
съждат шестмесечните резул-

начи директор, па след 
да изготвя програма за дей-А последствията от това са 

известни: показателите говор
ят, че ежегодно културно-за-. 
бавният живот в комуната се

заглъх-

ствие.
Окуражително е. че напо

следък някои общински ръко 
водители проявяват повишен 
интерес за културата. Макар

напълновлошава 
на дейността на самодейния 
театър „Христо Ботев", отда
вна е зачеркнато съществува
нето на кУлтУРн‘°'хУДожестве" 
ното дружество „Иван Караи
ванов", все по-иезавидно е по
ложението на градската библи 
отека, провалиха ое опитите 
за създаване на оркестри по 
забавна и народна музика, без

че уреждането на външния из 
глед на самото здание на кул 
турно-забавния център може 
да изглежда и като „страни
чен" въпрос, все пак, това е 
доказателство, че ледът е про 
бит и че с основание може да 
очакваме решаване въпроса 
за директор, гакто и други на 

действуват битово-танцовата, боляли културни въпроси, ко 
рецитатороката, художествена- ито тепнат от преди. Същевре

манггго, може би, това е и при 
Причината за това не е са- знак на културно разведрява

ме в не съществуването на ди- не и създаване на благоприят 
ректор, макар че и това има на атмосфера за по-богат и 
свое влияние. Културните ра- многостранен културен живот 
ботници в самия културно-за- е комуната.

Ст. И.

2,5 МИЛИОНА ЗА ПЪТЯ 

ПРЕЗ ВЛАСИНА
„ПО ПРИНЦИП" всички 
СЪГЛАСНИ, А НА ДЕЛО ВСЕ 
КИ ГОНИ ИНТЕРЕСА СИ

Когато въпросът за назна
чаването на директор се об
съжда „по принцип" всички 
са съгласни: неотложно да се 
избере подходящо лице! И 
пак „по принцип" всички из
тъкват, че това лице трябва 
не само да фигурира като ди 
ректор, а да бъде деен органи

В изграждането на пътя от 
Власина към Божица, в дъл
жина от 12 километра, който 
строи пътната секция от Нищ 
ще вземе участие и общината 
от Босилеград. Тя ще вземе 
кредити от 2,6 милиона, кои

то ще се използват за изграж 
дането на пътя.

Общината ще търси . възмо 
жности и ще

та и други секции и пр.
настоява тоя

път още в течението на тази 
година да се продължи с из 
изяждането към Божица.

В. В.Ст. Н.
^>\\\\УЛ\>\>Л\\\\\\\Х\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

От ХюСТЪН съобщават: опити в Хюстън показват, че
човекът не може да се зара
зи на Луната.

2222й 2НА ЛУНАТА 

НИЩО НОВО!
22 22 И НА МАРС БЕЗ ЖИВОТ! 222Съобщи се, че американска 

та автоматична станция „Ма 
ринър-6" не е открила никак 
ви растения на планетата Ма
рс. Погазва се също, че не 
съществуват никакви 
признаци на живот. Америка 
ноките учени дойдоха до та
кова заключение

22
2

2
!другиАстронавтите Амстронг, Ол 

дрин и Колинс продължават 
с карантина само още някол 
ко дни. Съобщенията за здра 
дословното им състояние са 

й благоприятни. Оказва се, чс 
6 не ги заплашва никаква въз

можна зараза с неизвестни 
лунни микроорганизми.

През това време учените 
направиха редица проучвания 
на пробите, които астронав- 
ните донесоха от Луната. Ре
зултатите не показаха нищо 
необикновено. Вече са уста
новени около 60 различни еле 
мента в прахта на Луната и 
три основни вида стени. За ед 
на от стените се вярва, че има 
вулканичен произход. Не се 
сбъднаха и надеждите, че на 
Луната има много диаманти. 
В пробите са намерени следи, 
на ураний, натрий, алуминий, 
кобалт, калий, манган, торий 
и никел. Също е намерен е- 
дин вид стена, съставена от 
втърден лунен прах и стъкле 

капки. Не са намерени ни 
какви минерали с по-значите 
лно количество въглерод.

ством рефлектора, който Ам- 
строн и Олдрин оставиха на 
Луната, учените най-сетне ус 
гяха. Завчера от обсерватори 
ята Лик бе изпратен лавароа 
лъч, който само за 2,5 секун 
ди се върна на Земята пооре 
дством рефлектора оставец 
горе. Счита се, че въз основа 
на това пращане на лъча и 
неговото рефлектиране учени 
те ще могат да определят ра 
зстоянието между Луната и 
Земята с грешка само около 
15 см.

след като 
че около 2станцията откри,

Марс иняма 
от азот в атмосферата.

Въз основа на фотографи
ите, които изпрати станцията 
се вижда, че в екваториална
та част на Марс няма облаци, 
а гго кратерите на повърхни
ната на Марс се прави заклю 
чение, че на тази планета ни
кога не е имало вода.

Тези дни втората

I
никакви следи

2

1
станция 

„Маринър — 7" изпрати фо
тографии,- които са сравнител 
но по-добри 
Нови резултати няма.

XXX
от предишните.

Опитате с животни оконча
телно погазват, че на Луната 
няма никакви микроорганиз
ми. Първите експерименти бя 
ха извършени с 24 мишки. В 
тъканите им бе внесено ве
щество от Луната, за да се 
види поведението на живот
ните. 24 часа след това миш 
ките са се чувствали добре. 
Експериментът бе повторен 
без последствеяо с още 240 
такива животни.

Значи, на Луната почти не 
съществуват никакви възмо
жности за живот. Причината 
е в несъществуването на въз 
дух и огромните разлики в 
температурата, които не по- 
зеолягат развитието на жи
вот. Първите биологически

ПОВТОРНО НА ЛУНАТА

През ноември се очаква нов 
■полет към Луната. Както се 
съобщава на 14 ноември с ко 
смичеокия кораб „Аполо-12" 
трябва да полетят към Луна
та Чарлс Конрад и Алън Бин. 
Мястото на прилуняването 
ще бъде Океанът на бурите 
в западната страна на Луна
та. Астронавтите трябва да 
допълнят донесеното от Ам
стронг и Олдрин за по-ната
тъшни изследвания. Мястото 
ка кацването ще бъде неда
лече от мястото, където 1967 
година се е спуснал изкустзе 
пият спътник „Сервейър".

ни

XXX IIСлед десетина дни безуспе 
шии опита да хванат лазеро- 
вия лъч, който трябваше да 
се върне от Луната посред-

е
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Босилеградска тема на деня
Поройни дъждове 

в ДимитровградскоНеобмисл Преди няколко дни в Дими 
тровградоко се изсипаха 
йни дъждове.

поро
които нанесоха 

значителни щети на зеленчу
ковите градини, ливадите, пъ- 

. тихцата и овощията.
Дъждовете особено 

бяха в южната част на кому
ната, а най-много страдаха Же 
лгоша и

силни
на с решението за 
Какво закриване, 

например ще стане а- 
ко Републиканските 
ционни органи съставят 
на предприятието 
ско

ните права не могат да се на
рушават правните норми. Пра 
вилникът за екипажа на мо-

ха, негодували, че са им мах
нати детските добавъчни, ма
кар че с извънреден труд по 
лучалзат високи заплати.

Един пример от работата на 
съвета е случаят на кондук- 
тора Любен Глигоров. Зарад 
фалшифициране бил осъден 
па четиримесечен затвор, а ра

тайно
го освободил от 

тизацията на предприятието всякаква отговорност в пред- 
се казва, че то трябва да има приятисто.
21 шофьор и толкова кондук- Случва се, по. каприз на 
тори, а има ги по 16. Некол- шофьорите, автобусите да не 
цина от тях с извънреден тръпнат. Например, рейса Бо 
ТРУД си наваксват дефицита силеград — Белград или Кли- 
от квалификацията; .Но насго сура — Ниш. А само в тези

Поганово, където ос
вен , зеленчукови градини, бя-. 
ха засипани и снопи, изровени 
пътища, а същевременно угро 
зени и някои частни домове.

Специални комисии 
ват последствията от поройни 
те дъждове и наскоро трябва 
да дадат в каква стойност са 
нанесените щети.

Последните дъждове обаче 
бяха добре дошли

инспек; 
акт

за стопан- 
Решението 

на арбитража е пренебрегна
то, а наказанията за такава 
стъпка не са малки — 
приятието може да бъде 
казано с десет хиляди, а ди
ректорът с 500 нови динара. 
Ако се случи, кой ще плати 
глобата? Колективът ли? 
ко плаща, това трябва да 
не от фонда за лични

торните возила и предписани
ята за работното време шо
фьорът може да прекара в 
кормуване 6 часа дневно. За 
някои шофьори в предприя-; 
тието това не важи, те карат
и по 12 и повече часа, без ня ботничеокият съвет с 
кой да е наказан. В система- гласуване

нарушение?

изпит-по
пред-

на-

А- за цареви
цата, която налива класове.ста

Ст. Н.дохо
ди, а не от други фондове. 
Даже, според мене, 
вът би трябвало да реши 
бата да понесат 
р аботнич еският

Свирепо убийство 

в Любата
колекти- 

гло
членовете на 
съвет, който

Тези дни прогресивните и е отменил разрешението и ди 
самоуправителни сили в трап- ректорът, който не се е въз

противил на това 
Нали за вредата на 
тието носи отговорността то 1 
зи, който му е навредил, да-> 

ване“ на монополитистическа- же 11 когато това са членове 
та група в работническия съ на самоуправителни органи, 
гет на това предприятие но
сят и обществено-политически 
те сили в общината, пред очи 
те на които стават необикно
вени работи, които заслужа
ват да им се обърне внзгма-

яването да сс приложи систе- два случая предприятието е 
матнзацилта среща голяма загубило около 5 хиляди но- 
съпротива от някои членове би динара. И в двата случая 
на работническият съвет. Кои шофьорите не са искали да 
ли са тези? Може би, това са трътиат, защото уж били из- 
шофьорите, които остават зад морени а колата неизправна, 
волана да набират извънре- Всъщност, техническите изсле 
ден труд и със съпротивата двания са били положителни, 
си защитават своята печалба Шофьорите може да са били 
без оглед на нормите от пра- изморени, но защо? Предиш 
вилника. Даже както някои ните дни работили извънред

но, не са ползвали седмична
та почивка. Но, когато стана; прекопава една вада, която 
дума да се приемат нови шо-' ползвал за напояване и брат 
фьсри тогава заинтересовани- ; му Симеон. Това1 видял пър- 
те за извънреден труд не се | во сина на Симеон и веднага 
съглаояват и систематизация-1 налетял да бие чичо си. След 
та си остава непълна. малко Симеон видял наета -

Ето и по тези работи никой калия побой и грабайки в ръ
це мотика веднага отичал на 
местопроизшествието. Но нео 
чаквайки и необмисляйки мно 
то той вдигнал мотиката и с 
два жестоки удари по главата 
съборъл брата си, който ум
рял на път за скопската бол
ница.-

Убиецът и сина му се нами 
рат в предварителен затвор 
във Враня. Следствието про
дължава.

Босилеград

Само заради една обикнове 
на вада в с. Долна Любата в 
махала „Кози дол“ се е слу
чило овирепо учийство. Убит 
е Крум Дойчинов, а убиец е 
рождения му брат Симеон 
Дойчинов.

Тоя ден Крум започнал да

спортното предприятие дър
жат пред общественоста най- 
трудния си изпит. Не по-мал 
ка отговорност за „развластя-

решение.
предприя

В името на самоуправител- от предприятието ни съобщи-

Сухи доа се електрифицира
ние.

Ето в какво е работата.
Старият работнически 

пет пред самите избори за са
моуправителни органи решшт 
да се открие нов, нощен рейс 
от Босилеград до Белград 
обратно. Но разрешение 
този рейс не търсил само Бо
силеград. Искали и други. За 
това арбитражът на републи
канската Стопанска камара в ь-а.
Сърбия избрал, може би, за
рад специфичните условия, бо 
силеградското предприятие.
Но изборът траял дълго — от 
септември до май тази го-ди
на. Обществено-политически- бор на селото, защото „Мета- 
те фактори от Сурдулица и 
Босилеград имат голяма зас7 
луга в издействуването на то 
ва разрешение. Щом стигна
ло разрешението старият ра
ботнически съвет обявил, че 
линията ще се открие от юни 
тази година.

Но какво става по-ната
тък? Старият работнически * 
съвет бил сменен с нов, а но
вият щом взел да решава, ре 
шил линията да бъде закри
та. Чудно е обаче, че това ре 
шение са приели и някои чле 
нове от стария състав, които 
знаят колко големи усилия 
са положени да се получи ра 
зрешението. Доводите за та
кова решение били, че новата 
линия иска нови работници.
Не е ли такъв довод малко 
противореформен, когато ви7 
наги се подчертва, че пред
приятията, щом могат трябва 
да разширяват производство
то или увеличават услугите 
си, като настаняват на рабо
та нови хора.

Но работата не с завърше-

След двадесетдневно прекъ 
съ- сване на работите по инстали

на посечената в проекта. Не 
доразумението е премахнато 
и работите са към края си.

В клисурски район досега 
са електрифицирани селата 
Стрезимировци, Грознатовци, 
Сухи дол и махалата Дсрвен 
в Клисура. Остава да се елек 
трифицират: Кострошевци. ко 
сто вече има електропровод 
и трафопост и трябва да пос
тави електромрежа в селото, 
слсд това село Паля, Колуни 
ца и няколко махали ма село 
Клисура.

в предприятието не се зами
сля достатъчно, а зарад вси
чко това тук се създава ед
но непоносимо положение в 
отношенията между хората. 
Може ли да се надяваме са
моуправлението в това пред
приятие да тръгне най-сет- 
не към интересите на пред
приятието и да им даде пре
димство над интересите на от 
делните хора.

ране на- електромрежата в се 
ло Сухи дол, тези дни усиле- 

и но се работи за окончателно
за електрифициране на селото. 

Очаква се в скоро време и. 
електромрежата да бъде тото

Прекъсването на работите 
последва от временно недора
зумение между предприятие
то „Металац" и режийния от

М: Бакич Б. В.

лац“ искаше да повиши цена 
та, тъй като дължината на

М. 13.мрежата не съответствуяала

ЕКСПОРТ — ИМПОРТ 

Белград - Бул. ЮНА № 61 

Представителство в Ниш, Пеш конгрес 27
Снабдяването

Недостиг на брашно
в Димитровградско и Извор СЪОБЩАВАМЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ. ЧЕ 

РАЗПОЛАГАМЕ С КОЛИ: „ШКОДА 1000 МБ“, „ШКОДА ДЕ 
ЛУКС 1100“ „ШКОДА КАРАВАН" И „МОСКВИЧ 408" И С 
МОТОРИ „ЯВА“

ЗА КОЛИТЕ ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ:
НА ЧАСТНИ ЗАНАЯТЧИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗ 

ВОДИТЕЛИ — 8.000 ДИНАРА.
1ТА ЗАЕТИ СЛУЖЕЩИ ИЛИ РАБОТНИЦИ — 8.000 

ДИНАРА ИЛИ СЕМЕЕН КРЕДИТ 2 х 6.000 ДИНАРА.
СРОКЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО Е 30 МЕСЕЦА, ПРИ 80/в

Безспорно, намесата на об
ществените фактори пс само, 
чс с желателна, но тя трябва 
да бъде настоятелна и вино 
вниците за това да бъдат по
дведени под отговорност.

Магазините на търговските 
които сс гри-лредприятия, 

жат за снабдяването на граж 
даните от Димитровградско с 
брашно са почти полупразни, 
понеже понастоящем трудно в 

може да се намери хлебнот.ях
брашно, докато полу-бяло и 
бяло има в едва ли неограни- 

колечества. Особен недо 
стиг на хлебното брашно се 
чувствува в селищата на юж
ната част на комуната, но не 
е и по-добро положението и 
в останалите части.

Причината попе засега е не 
известна. Магазинерптс назо
ват, че те постоянно търсят, 
но доставките от големите про 
изводитсли на хлебно брашно 

Шефът на местната канцела обикновено са малки. Затуй 
РИя в Каменица — Роман Ни една част от гражданите счи- 
колов и прислужникът Иван Т3/ чс предприятията 
Малчев тези дим са изключе- /(да си прокарат" полу-бялотц 
ни от трудовата организация и бялото брашно, докато дру 
на общинско управление за- ги вярват, че това е във връз- 
■рад немарливост и несъзиате- ка с иока на предприятията 
лна работа. Прилагането на — производители на хлебно 
това най-строго наказание е брашно, да повишат цената 
последвало след повече преду му. 
преждения и по-леки наказа
ния от страна на ръководите
лите им.

Ст, II.
ЛИХВА.* ДОСТАВКАТА МА КОЛИТЕ СТАВА В НИШ ИЛИ БЕЛ
ГРАД, В ДЕНЯ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ 
ЗА КРЕДИТ И ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗЛИКАТА ДО ПЪЛ
НАТА ЦЕНА НА КОЛИТЕ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА НА КАСА
ТА НА БЕЛГРАДСКАТА ОБЕДИНЕНА БАНКА В НИШ ИЛИ 
В БЕЛГРАД.

С КОЛИТЕ ДАВАМЕ БЕЗПЛАТНО СПЕЦИАЛНА АВ- 
ТОКАРТА И ЗАЩИТНИЦИ ЗА КАЛНИЦИТЕ.

ГТО ИСКАНЕ НА КУПУВАЧА ИЗПРАЩАМЕ КРЕДИТ 
НИ ФОЛМУЛЯРИ И ДАВАМЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА УСЛО
ВИЯТА НА КРЕДИТА.

ЦЕПИТЕ НА ВОЗИЛАТА СА:
ШКОДА 1000 МБ — 20.500 ДИНАРА. ШКОДА ДЕ ЛУКС 

1100 — 23.000 ДИНАРА, ШКОДА КАРАВАН — 21.800 ДИ
НАРА.

чени
Вече няколко месеца п сел

ския магазин на село Извор 
няма петрол, брашно и други 
най-необходими артикули. По 
ради това хората нсдогюлству 
ват и отправят упреци 
управата на земеделската ко 
операция в Босилеград, под 
чисто ведомство сс намира 
тоя магазин.

УВОЛНЕНИ ЗАРАД 

НЕМАРЛИВОСТ
към

Хората имат право, защото
слабапоради небрежност и 

дсловост на кооперацията гу
бят времето си и то в пай- 
работмия сезон да сс снабдя
ват в магазините па Босиле
град,

искат

МОСКВИЧ 408 С РАДИОАПАРАТ И ЧЕТИРИ ФАРА 
— 23.900 ДИНАРА.

ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ И ЗА МОТОРИ „ЯВА" — 175
ссм.

ПОСЕТЕТЕ НАШИТЕ МАГАЗИНИ ЗА РЕЗЕРВНИ АВ
ТОЧАСТИ, АВГОГУМИ И ДРУГИ ПРИБОРИ.

Защо е така, не е ясно. 
Знае се, чс кооперациите нц 
ги бива в селскостопанската 
дейност, сто сега и в търго
вията.

Обаче това положение не е 
само в Димитровградско, а по 
чти в цяла югоизточна Сър-

ЮГОАВТО — НИШ 
Телефони 21-279 II 21-968

В. В.Ст. Н. бия.

Страница IБРАТСТВО * 8 АВГУСТ 1969



Жената на известния космонавт
Време сегашноВАЛЕНТИНА 

ГАГАРИ НА
ПРИ

дойдоха Валя Терешкова, Ан- 
дриян Николаев и Павел По
пови ч. Като ги видях, сърце
то ми се сви. „Нещо се е слу
чило?“ „Да, отговарят те, вче 
ра сутринта на 27 март...“

— Погледнете с какво е тря 
бвало да се занимава той през 
този ден.

На календара — 27 март
1968 г„ сряда. По-надолу с ръ 
ката на Гагарин е написано: 
„1) 10,00 ч. тренировъчни пр- 
лети. 2) 17,00 ч. редакция Да 
списание „Огоньок“ „Около 
масата“. Трябва да се изкажа. 
3) 19,30 ч. среща с чужди де
легации. ЦК на ВЛКСМ“.

— Юрий си правеше такова 
разписание за всеки ден — го 
вори Валентина.

Тя взема донесените от ме
не писма и чете едно от тях. 
Писмото е колективно от же
ни-работнички от гр. Подолок. 
Те пишат, че по женски скър 
бят заедно с нея, искрено 'й 
съчуюствуват, разказват, че съ 
що са плакали, когато чули 
за гибелта и а Юрий Гагарин. 
Искат да им съобщи как с 
здравето й, как живее.

За това питат в стотици пие 
ма, които се получиха в ре
дакцията.

— Сега съм по-добре — ка
зва Валентина. — Нали вижда 
те, изписаха ме от болницата, 
върнах се у дома. Къде ще 
живея? Реших да остана тук, 
в Звездния град. От една стра 
па ще ми бъде тежко, защото 
тук всичко ще ми напомня за 
него. Даже и сега: ето, дошъл 
е журналист и мен ми се стру
га, че от кабинета ще излезе 
ГОра, за да даде интервю. Но 
не искам да напусна заради 
децата, тук им е добре. Учи
лището е отлично. По-голяма 
та дъщеря е вече 9-годишна 
— тя е в четвърти клас, а ма 
лката, която е на 7 години, е 
първокласници. Местността е 
красива, децата могат да иг* 
раят и се разхождат безопас
но — няма коли, няма улич
но движение. Мога да бъда 
спокойна за тях. И приятели
те ми са тук. В тежки минути 
това е особено важно.

Изведнъж влиза кола, гледам 
из нея излиза Юрий. Учудих 
се. Оказа се, че той бил някъ 
де наблизо по работа и прес
кочил. Каза 
ден да не го чакам и да не се 
вълнувам. Разказа ми за в къ
щи, за децата. И непрекъсна- 

часовника

Отидох в звездния град при 
Валентина Татарина.

И при сегашното идване, ка 
кто и при предишното, врата 
та ми отвори по-голямата дъ 
щеричка на космонавта Лена. 
Влизам в стаята. Всичко.си е 
на мястото по прежиему. Са
мо Валентина се е изменила, 
горчиви бръчки са се образу 
вали в ъглите на устата й.

ми на другия

си.то гледаше 
„След час имам предполетна 
подготовка. Утре сутринта ще 
летя“. Поседя малко, погово
рихме и той си отиде. Не зна
ех, че го виждам за последен

Най-напред ми покажете 
моли тя.снимките

Леночка се навежда над ра 
мото на майка си. път.

Като жена на летец винаги 
съм се вълнувала, когато Ю- 
рий летеше. И на 27 март от 
сутринта ми беше неспокой
но. С нетърпение дочаках ве
черта и позвъних в къщи. Бс • 
ше осем часа. Мислех си, мо
же би се е върнал. Но теле
фонът даваше заето. Позвъ-

— Нашият татко. Ето тук 
аз му давам да пие вода. А 
тук е с пушката, помниш ли, 
ти му я беше подарила?

В очите на Валентина бли
кват сълзи.

/

— Да, тази пушка му пода
рих за рождения ден

Веднъж са рекли ■ ■ ■

Един път, като се прибира 
у дома си, немският историк 
Теодор Момзен срещнал по 
стълбите едно момиченце, ко
ето нежно го поздравило. Про 

ми фесорът помилвал детето и го 
запитал:

— Как се казваш, детенце? 
— Ами... аз съм Тея!
— Тея... Тея... Коя Тея? 
— Тея Момзен, татко! Не 

ме ли позна?

Наполеон поискал да се при 
смее на един известен париж
ки лекар и пред много хора 
го запитал:

— Моля ви, господин докто 
ре, имайте добрината да 
кажете, само че искрено: кол
ко души сте уморили досега?

— Щом настоявате/ ще бъ- 
казал лекарят.да некрен!

•— Около петстотин хиляди по 
-малко от Вас.

*
март. На него отдавна му се 
искаше да има тулска ловджи 
йска пушка. Беше много дово 
лен, радваше се като момчен 
це. А не можа пито веднаж да 
стреля е нея.

Казвам, че съм донесъл вси 
чки снимки, и не съвсем спо
лучливите.

— Много добре — отговаря 
тя. — Сега всяка негова сним 
ка ми е безкрайно скъпа, а 
най-вече последните ... Не. И 
първите също. Ето, погледне
те какъв беше Юра, когато 
се запознахме.

О.т старата снимка се усмих 
ва остриган курсант с пагони 
ка летец, с парашутна значка 
на куртката.

— Аз съм се родила и изра 
ела в Оренбург — казва Бален 
типа. За първи път се срещ
нахме с Юрий там на танци 
в авиационното училище. По
мня идва към мен курсант, а 
ние ги наричахме плешивци, 
усмихва се и ме кани на танц. 
Вие знате как той се усмихва
ше ...

Валентина седи на масата 
на това място, където стоеше 
Юрий, когато на 24 март ми
налата година разговарях с не 
го. В този ден беше довел же 
на си от болницата само да 
прекара неделята с тях.

И аз разпитвах какво е ста 
иало по-нататък, как са мина 
ли тези последни три дни.

— В неделя вечерта Юрий 
ме отведе обратно в болница 
та — аз имам язва на стома
ха, В понеделник дойде нано
во да ме види. Каза, че във 
вторник няма да се прибере, 
ще бъде зает от сутринта до 
вечерта. Във вторник не го 
очаквах. Беше 26 март. На су 
тринта след лекарския прег
лед и лечебните процедури о- 
тидох със съседката по стая 
да се поразходим. Излязохме 
в болничния двор, седим на 
една скамейка и разговаряме.

Нсних наново —‘ пак заето, 
издържах и позвъних у съсе
дите, помолих ги да разберат 
кой е у нас и защо телефо: 
нът е все зает. Отговориха ми.

Доктор Херц имал пациепт, 
който непрекъснато четял ме 
дицииски книги с намерение, 
когато заболее, сам да се ле
кува.

— Внимавайте добре, драги! 
— рекъл му. докторът. — Мо
же да умрете от някоя печат
на грешка.

Разбит от руските вой
ски, Наполеон напуснал Мос
ква. Стигнал той в немска зе
мя и тук трябвало да премине 
една река. Императорът запи 
тал лодкаря, който щял да гоче нищо няма, но нашият те

лефон не работи.
На другия ден още от сут

ринта започнах да звъня в къ 
щи, но телефонът беше все 
неизправен. После при мен

превози.
— Минаха ли оттук много 

дезертьори?
Не отговорил лодка

рят. — Вие сте първият.*

на Гонзалес и го поваля. Докато другарят му се 
суети, Гонзалес изважда ножа си и удря джуд- 
жето в рамото, но острието отскача, сякаш сре 
ща стомана. В този момент от диска излиза вто
ро дребно същество и насочва срещу двамата 
шофьори зелен лъч като онзи, описан от Де- 
вилд, като ги парализира от отлитането им с ди 
ска. Полицията отначало не вярва на разказа 
на Понсе и Гонзалес, но впоследствие пред нея 
се явява д-р Аруба, известен лекар от Каракас, 
който свидетелствува, че по същото време пъту
вал с колата си по шосето и наблюдавал отда
лече сцената.

Разказът безспорно е в 
— употребяват се ножове, намират се сви-

ЛЕТЯЩИТЕ
ДИСКОВЕ
Лъженаучна сензация 

или фантастична 

действителност?

южноамерикански
стил
детели и както оня от бразилския форт е изпъл 
нен се прекадено смели твърдения!

Друго „сражение“ между екипаж на летящ 
диск и земни хора е отбелязано на 21 август 
1955 година в САТЦ. Участници в него са члено
вете на фермерската фамилия Сътон от Хопкин 
свил (щат Кентъки). Но тук естествено трябва 
да има револвери, пушки, стрелба! Така около 
19 часа Вили Сътон, тогава момче на 16 годи
ни, излиза от къщата да донесе вода и вижда 
някакъв оранжев предмет да се задава с голя
ма бързина откъм изток, после да спира на не
босклона и накрая да слиза бавно зад една ма
лка
в къщи и разказва за необикновеното явление, 
но никой не му вярва и голямото семейство ся
да да вечеря. След около час двете кучета на 
фермата бурно залайват. Джон и Елмер Сътон, 
бащата и чичото на Били, излизат да проверят 
какво е разтревожило кучетата и на двадесети
на крачки от дома виждат едно човекоподобно 
същество, което се приближава предпазливо. 
„Съществото“ е високо около един метър, с го
ляма глава и ръце, дълги почти до земята. „Но
сеше дреха — разказват те по-късно в полици 
ята, — която изглеждаше от алуминий и във

щтШШШШ
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в СЛЕДВАЩИЯ 

БРОЙ:

ЗЕМНИ ХОРА В

штший
т

ЛЕТЯЩИЯ ДИСК горичка наблизо. Били се връща тичешком
Подобен зелен лъч се появява няколко ме

сеца по-късно и във Венецуела. Към 3 часа сут
ринта през декември 1954 година шофьорите 
Хозе Понсе и Густаво Гонзалес пътуват със своя 
камион към Каракас и неочаквано виждат, че 
пътят е препречен от един диск с диаметър око
ло 4 метра. След кратко колебание те излизат 
от кабината да разгледат диска, но биват пос
рещнати от едно „човекоподобно джудже“, обле ' 
чено в нещо като кожа, с жълти светещи очи и 
дълги ръце. При срещата джуджето нанася удар

Една снимка 
на диск
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Развенчани столетници По наишше Предели

КОЛКО ЖИВЕЯТ ЖИВОТНИТЕ?
ГАРВАНЪТ НЕ ЖИВЕЕ 200 ГОДИНИ. ПАПАГАЛЪТ 

МЕЧКАТА, ОРЕЛЪТ. КОСТЕНУРКАТА. КАРА ЦЯЛ ВЕК. КОЛКО ЖИВЕЕ

През всички времена учени 
и писатели са поддържали те 
зата, че има животни, птици 
и риби, които са много по-дъ 
лролетли от човека. Даже мно 
зина от тях овързват обема 
на животното с възрастта му; 
колкото е по-голямо, толкова 
и повече живее. .

Още Аристотел твърдеше, 
че слонът. на'й-едрото от жи
вотните, живее триста години. 
Дълги векове неговото мнение 
беше меродавно. Едва Бюфон' 
(1707—1788), френски естестве 
ник и писател ои позволи да 
оспори тази завидна възраст 
на слона и я намали на 200 
години.

Авторитетни съвременни у- 
чени, като Еван в Индия, Мей 
ланд в Бирма, Зандерсон в Аф 
рика, опирайки се на непре
къснати наблюдения и проуч 
вания, установяват че животът 
на слона протича, както и у 
човека: на 15 години слонът 
е юноша, на 21 възмъжва и е 
в разцвета на живота си до 50 
години, след което силите му 
отпадат; 70-тодишен слонът е 
вече стар и умира на 85 годи 
ни. Рядко 
хората — някой екземпляр 
ще достигне столетие.

но мечката е по-щастлива: до 
стига 50 години.

За орела сме слушали 
що, че е многократен столет
ник. Тази негова слава е до- стенурките има 
принесла немалко за възвели; 
чаването му в древността и в 
по-ново време.

Установено е сега, чс оре
лът живее петдесет години, космена и тромава, тя е гол- 
Случва се скалният и пръста- 
тият орел да надхвърлят тази 
възраст с 10—15 години.

За гарвана и днес някои и- 
менити писатели приемат без хия океан живее гигантската 
възражения, че живеят 200 го 
дини. На Лондонската кула 
— някога прочут затвор — по 
казват два гарвана от най-ед
рата порода: за тях се твър
ди, че били свидетели на мно 
го кървави събития, станали 
от 500 години насам — обез
главяването па кралиците Ана 
Болей и Мария Стюарт през 
XVI век, на чумната епидемия 
в Лондон през 1655 г. и т. н.
А тия гарвани се сменят всеки 
25 години — толкова е и жи
вотът им. Също на враната. но тази възраст не с характер 

Китът — най-едрото морско 
не живее повече

мечтаното дълголетие: макар 
че не може да дъвче храната 
си — беззъба е (а между ко- 

и меооядци), 
макар че цял живот трябва 
да мъкне тежка броня; наб
ръчкана от тегло и мъка, обез

съ-

ям конкурент на човека. Нд 
островите Алдау.ра в Индий
ския океан и Галалагос в Ти-. ВИСОК — река Височица

Капани за крадци 

на автомобили
костенурка. Тя достига дължи
на 1,5 м, тежи 250 кг, живее 
до 200 години. Един екзем
пляр, вече възрастен, бил до
несен през 1766 г. на о. Мавт 
риц-ий и бил още жив през 
1903 г.

Разбира се, максималните 
възрасти са достигани при 
най-благоприятни условия. Чо 
векът доживява сто години.

Една чикагска фирма пред
лага на притежателите на ко
ли следния капан: 45 секунди 
след тръгването на- колата 
специално устройство изклю
чва електрозахранването. Ко
лата опира, което предизвика 
объркване у крадеца, и той 
побяпва.

Чикаго. В САЩ всяка годи
на кражбите на автомобили 
вземат все по-широки разме
ри. Миналата година са били 
откраднати 650 ооо автомоби
ла, а тази година според да
нни на ФБР—.вече над 500 ооо, 

Използват се най-хитри ус
тройства за откриване на кра 
дците. Ето някои от тях: щом 
.потегли колата, от мощен ви
сокоговорител, скрит под ка
пака, сс чуват думите: „Вни
мание! Колата е открадната“!

Един скрит механизъм, из
работен от друга фирма, след 
едноминутно движение на ко
лата включва спирачките.

на за него.животно
както е и при от половин век. Това е и въз

растта на щуката. Но не тя, а
шаранът е увенчан със слава- _
та на столетник измежду риб^ МйЛКО КОЗМвШИКО 
те. А шаранът живее по-мал
ко и от щуката. Впрочем въз- 

За елена, също се смяташе расгта на рибите днес 
още в древността, че достига може да се проследи по люс- 
дълбоки старини. Плиниус, пите им. 
латински естественик и писа
тел, твърди, че еленът е неко 
лкократен столетник. Този у-
чен е написал един колосален., горилата, — по-висока и мно-

тежи

к. г.

*

ИЗБЕЛВАЩИ КАСКИлесно

брашно, за да се получи ка-Човекоподобните маймуни
далеч не достигат възрастта на 
човека. Най-едрата от тях —

попарва се с кипяща вода, 
престоява 10 минути, след кц ша. Маската се нанея в лег- 

се забърква с малко бра- нало положение и престоява
върху лицето половин час. По 
сле то се измива с хладка во-

Подходящите козметични 
маски активизират кръвообра 
щението на кожата, повиша
ват нейния тургор и изглаж
дат бръчките. Те имат и ле
чебно действие: свиват пори
те на кожата, внасят в нея 
витамини и я обновяват.

Лечението трябва да се про 
Еежда най-'малко веднъж в се 
дмицата. Преди прилагането 
им лицето трябва да се изчи
сти добре.

Ето някои рецепти.

* ОТ МАГДАНОЗ. Избелпа

сто
шно и зехтин, докато се полу 
чй каша. Тя се нанася върху 
лицето, като се оставя в про- да. 
дължение на 20 минути. След

маската се измива с хлад Морковите заздравяват кожа
та, затягат мускулите.

Два средно големи моркова 
Тази маска действува подхрац се обелват и се настъргват на

ситно ренде. Прибавя се раз
бит жълтък и малко брашно 
за да се получи каша. И тази 
маска се нанася в легнало по 
ложение. Оставя се да изсъхне

Труд — една забележителна го по-силна от човека, 
„Естествена история“ от 37 то 250 кг. а живее — както и о- 
ма, използувана до Бюфон ка рангутанът и шимпанзето — 
то най-сериозен източник от 25 години, 
всички естественици. Даже в 

векове на елена са

* ОТ ПРЕСНИ МОРКОВИ.
това

Носорогът и тигърът живе
ят 50 години. Лъвът е по-мал
ко щастлив — 25 години.

Накрая можем да се запита 
ме: наистина ли човекът е 

повече на добрите чу в- най-дълголетното от всички 
към това бла- същества на нашата планета.живее

ка вода.
* ОТ ПРЕСНИ КАРТОФИ.средните 

приписвали фантастична въз
раст. Тези твърдения обаче 
не почиват на опита и се дъл

ващо избелващо. Съдържа ли 
монова киселина, витамини и 
калций.

Приготвя се по следния на
чин. Настъргва се един голям 
обелен картоф, прибавят се Лицето се измива също така с 
ю капки зехтин, малко пряс- топла, а след това със студена

малко вода.

жат
ства на хората 
го родно животно.

Еленът живее 25 години.
Папагалът може да

цял един век.
А костенурката опровергава 

всички теории за достигане на

ни.
Една пряспа китка млад ма 

гданоз се наклъцва на ситно.Еленът и мечката са двете 
животни.

но неварено мляко и
едри наши горски

луобърната лока кола, и край нея две човешки 
фигури, облечени изцяло в кафяво, които ра
ботят нещо. Объркан и омутен, Замора съоб
щава по радиото на началника си за находката, 
после слиза от колата и бавно приближава. Ко- 
гато с на петдесетина метра от предмета, той 
вижда ясно, че пред него не е прекатурена ко
ла, а някакво металическо тяло с форма на 
яйце и с червени линии на едната страна, което 
сс опира на земята върху четири металически 
крака. След малко колебание Замора затичва 
нататък. Но едва е изминал няколко крачки и 

започва да изригва огън и 
земята. Уплашен че ще последва ек-

яяшя шштлечава. Очаквайки и други „атаки , семейст яачин. Окуражени, ние им дадохме сипнал
Сътон - осем възрастни и три момчс™ “ Сие ^слектричоежо фенерче. Дискът ни отговори 
барикадира в къщата и угася всички светлини, с слоктри ^ послс _ слизане на ня-
с изключение на лампата над въошпощ вход- ^ момент помислихме, чс нашите
След пет минути една от жените изкрещял. ^ щс сс при3омят и това докара гузем
Всички обръщат поглед нататък и виждат с , ос^ до го]^ма възбуда. Но, послс хората от 
щото джудже на прозореца на сал ■ Д ДИока се отказаха да сс приземят и бързо
Елмер стрелят през ^ пОСле отдалечиха."
тата история: „съществото пада пля„' След получаването на
се отдалечава. За трети път то сс „.„„пили то на Австралия провежда осриозна
22 часа в градината. Макар “ Д* *с двамата зпитът на туземците напълно потвърждава о 
в неговата неуязвимост от куршумаи , Д дсмията На Уилям Джил. „
братя подновяват стрелбата. А в 23 за Серията наблюдения на летящи дисково
се натоварват на двете си коли и р тоаи брой щс завършим със „случая Лони За-
Хопкинсвил, където докладват на шермфа Е . Който трите американски института
сел Грийнуел. Рано сутринта шерифът посс мо,ш^. АПЮ и НИКАГ1) още напрало
щава фермата, но освен пораженията о гр мъчат да дадат някакво „земно обяснение,
ба не открива никакви друш следи Около 17,45 ч през един ясен юлски де»! па

Не всички срещи с екипажите на летящите ^ р полицаят Дони Замора от Сокоро (щаг 
дискове минават така войнствено. яапъл- Ню Мексико) — човек не в първа младост, д
случай, когато, напротив, всичко с било лгогодишиа служба, през която неведнъж е до-
но миролюбиво ( и това не е сдучайно!). За то^ , сориозиоСт - патрулира с колата
зи случай, станал на 26 юни 1959 г., свидетел ^ ^ шосс но 85. Внезапно до ушите му до- 
ствува пасторът Уилям Джил, доктор по Фило " к тъТСн, сякаш някъде в отолпостта е
софия от университета в Бриобейн и мисионер стиПЗрип. Замора ос оглежда и в ед- 
на англикгшоката църква в Нова Гвинея^ ща местност встрани от пътя, в която има бето-

В 18 45 часа — пише пастор Дж/ил еЛ „клал за динамит, вижда пламъци. Пр ц
летящ дисковиден предмет, светещ много по- от огън в този район, по-
силно от Венера, се спусна над зданието на м напуща ' шосето, подкараш колата през
сиХ Когато беше на 100-120 м височина. ия- малко спира на едно възвише-

човекоподобни същества се появиха вър «лето можс да се огладя цялата окол-

- ~ В я ЧЕж

тялото изревава и
ДИиМ КЪМ _
оплозия, полицаят се втурва назад и се скрива 
зад колата си. Обаче експлозия не последва и 
•гой сс решава да погледне нататък: „тялото“ е 
още там, по се с вдигнало на 4—5 м над земя
та; след още няколко секунди то полетява на 
юг като непрекъснато увеличава скоростта си.

Прекият началник на Замора, сержантът 
Хашсц, силно заинтересувам от първото съобще
ние на полицая, веднага потегля към указаното 
място Той пристига там, котато Замора още сс 

юг, изслушва неговия доклад 
мястото, където е стоял ле

доклада правителство 
анкета. Ра

взира някъде на
тателният апарат.'там откриват четири абсолю;
то“ на^апарата. ’и дружащ?" по-загадъчно = о- 
колпите храсти са обгорени, но п,ри докосване са
“(ХЖоц организира ахрана на райо. 
на изпраща подклад на съответните органи На 
■следния ден на мястото пристига Д“1*етоРМна 
програмата „Синя книга . „Случаят л«' 3»
рац става един от онези шестотин и штири 
дооет и шест, за които пишат вестниците и 

продължават да чакат обяснение.
Но безспорно най-сензационна от

„екипажите“ на неидентифицираните
съпрузите Барни и Вети Хит. 

(СЛЕДВА)

I

ИТО 1ЮИЧКИхавата
срещи с 
тела е тази набеше от едно до четири, 

вляват някакъв инструмент, 
синя светлина. Когато едното Страница 7
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Студентски дилеми

ПАК ЛИ БЕЗ КЛУБ?
Един рефрен слушаме сече десетина и посече години: 

димитровградските младежи — ученици, студенти, работни
ци, нямат свое помещение, където да се съберат, разме
нят мпсиле по един или друг въпрос, устроят сказка или 
беседа!

Същият рефрен, с още по-печален тон, бе повторен 
и па неотдавна състоялото се годишно събрание на мест
ния клуб па димитровградските студенти. Разбира се, не са
мо за помещение бе говорено на това събрание, но проб
лемът за младежки клуб сякаш не търпеше никакво отла
гане.

Сетне, между група студенти — представители на ме
стния клуб и общински ръководители стана среща-договор, 
на който бе и намерен изход: на студентите се предоста
вят някои помещения в мазето на културно-забавния цен
тър, а те трябва да ги уредят и нревърнат в младежки 
клуб. Разбира се, общината се задължаваше да им окаже и 
материална помощ. *

Оставаше значи — студентите да запретнат ръкави и 
да превърнат помещенията в клуб. И действително: група 
ентусиасти — студенти дадоха по няколко трудодни, изхвър
лиха от мазето няколко тона пръст и други строителни ма
териали, намиращи се тук още от построяването на култур
ния дом. Но ентусиазмът на студентите трая малко. Мнози
на мислеха, че това е игра и набързо се „охладиха ". Рабо
тите спряха, а само три-четирима, все още непоправими 
ентусиасти не могат да завършат работата. Накрая и те 
бяха принудени да се откажат.

Сега просто ни се налага да се запитаме: защо студен
тите спряха работата, когато имаше изгледи най-сетне един 
многогодишен проблем завинаги да бъде снет от дневен 
ред? Защо техният ентусиазъм изведнъж спласна и труда 
им остана напразен.

Може би, вилата не е само у студентите, макар че, по 
всичко личещо, тяхната грешка е неопростима. Неопрости- 
ма е, защото вече няма да имат очи да търсят това или 
онова, а с тоя жест показаха, че не обвинения срещу други 
могат да се изричат, когато собствените слабости са големи.

Но погрешно ще бъде, ако вината само търсим там. 
Трябва да се запитаме защо и останалите младежи в града, 
особено работническата младеж, не се включи в акцията. 
Нали трябваше да се уреди МЛАДЕЖКИ, а не СТУДЕНТСКИ 
клуб? А тяхната помощ действително щеше да бъде пол
зотворна, понеже между тях има строители, различни май
стори, каквито именно се търсеха.

Акцията се провали. Младежкият живот в града, зна
чи, отново ще си потече делнично, с всичките съпъствуващи 
го неуредици и провилнциално мъртвило.

Г>.

НОВИ АРХЕОЛОЖКИ РАЗКОПКИ
Една п-остояниа група от пет степ .музей. Към тази група се 

шестмина души при културно приключат от време на време 
забавния център начело със още толкова души и с общи 
Спас Сотиров, Сретен Игов и усилия търсят веществени до 
Чедомир Николов, през после казателстза за богатото мина- 
дните няколко седмици прави ло на Димитровградско, 
обстойни археологически раз
копки в околността на Димит
ровград, за да издири матери

постта „Грамада" край Баче- 
во, където разкопават голямо 
римско селище. Предполагат, 
че това е „Чунаит", за който 
говори Иречек, понеже сами
ят той не е точно казал къде 
се намира. Без оглед на това и 
тзж са намерени доказателст
ва, че действително става ду
ма. за римско селище ,понеже 
са открити керамични детай
ли, тухли, пари.

Тези, така да се каже, „са
модейни". разкопки всъщност 
до голяма степен ще обогатят 
музейната сбирка, 
гцествува към културно-заба
вния център на града, а участ 
ниците в археологическите ра 
зкопки вярват, че ще намер
ят още по-ценни доказателст
ва за живот в древно минало 
в нашия край.

Първите им опити се пока
заха успешни. Най-нап.ред в 
самата „Петърлашка пещера" 

али за основания наскоро ме- са намерени доказателства, че
в нея е живял човек, според 

- — ' -тях през среден или по-късен
неолит, а допускат и през ено 
лит. Обаче точно кога е жи- 
Ьял, ще кажат специалистите 
въз основа на намерените пар 
чета керамика и др.

Сетне, предполагайки, че чо 
векът е живял и извън пеще
рата, те са търоили веществе
ни доказателства, и както вяр 
тат, на път са да докажат та
зи овоя предпоставка. 

Моментално работят

Ст. Н.

За любознателните

която съ-

КОЖЕНАТА ТОПКА е била 
известна на е най-малко на 2300 години! АЛКОХОЛЪТ И ТЕХНИКАТА 

римляните. Специ Дори и на повече. Неотдавна 
алистите по древна истерия в Гърция е намерен барелеф, 
имат данни, че в стиховете на на който е 
древноримския поет Марциал, 
юойто е живял в I век от н. е..

Печалните последици от де- 
игра, йствието на алкохолапоказана 

прилична на хокей.
върху

Учените шофьорите отдавна безпокои 
установили, че този барелеф датското общество. Най-сетне 
с бил създаден не по-късно от било намерено средство да

стане безопасен транспортът. 
Снабдили колите с приспособ
ление, което улавя най-малко 
то присъствие на 
пари в дъха на шофьора и не 

машината да се
на Бразилия, помръдне от мястото

в мест Ст. Н.

се опоменава за кожената то- 
Дка. VI в. лр. н. е.

Но кожената топка е извест 
на дори на древните’ гърци. 
На остров Самотраки в Егей
ско море е “намерен глинен мо 
дел на надувна кожена топка 
с диаметър около 6 см, пресе
чена с някакви изпъкнали ли 
нии. Тази топка, ако се съди 
по модела, почти не се отли
чава от сегашните. Тя също

*
алкохолниНАЙ-ШИГОКАТА УЛИЦА

в света се намира в новоосно- позволява на 
ваната столица
изграденият във форма на са 
молет гр. Бразилия. Нейната 
широчина е 300 м!

НАЙ-ДЪЛГОТО НАЗВА- НАЙ-ЛЕКОТО РАСТИТРЛ
е била съшита от кожени кли НИЕ на населено място се но НО вещество е съппевтГятп . 
нове. Тази находка датира от си от едно село в Нова Зелан на слънчогледа. Нейното 
Ш век преди н. е. ДМя. За да го напишем, тряб- сително тегло е равно на о о^я

Следователно нашата топка ва да употребим 83. букви. г/см?, докато при корка е 0 24
Г/емЗ.

си.

*

(Разказ от Кръстьо Луканов)
отно

—глината ни смазва. Лъчите 
Зеленото на тревата ни смазват.

ни смазва.
СЖИМ- Аз' до ме— ~ Таня, До Таня 

— чичо Здравко, до чичо' Здравко — Орлин.
Орлине — шепне чичо Здравко — Орли- 

' ' --опивай. Слънцето ще вземе силите ти.
Орлин не шава. Не се знае 

чува ли, опи ли — не спи ли.
менеЛ!^^В МЛаД-? —Товица сред полето. Аз, до 
Здпавко Пп' Д° ^аНя чичо Здравко, до чичо 
ка сутшт рлин- Така ни изхвърляше нощта вся
пите на звяп п™ТС Лапи на деня- като в ла- 
къоватр Прекъсваше едно царуване, пре-
което бетеНмлЪРЖеСТВО на ДУШИТе ни, и това, 

С“6ода се пре-
Свил съм

Състезания по малък футбол
*

■ .<

В Б#ЛО МОРЕ СЕ
ва уникалната машина- — 
косилка, която за един 
окосява и събира от морското 
дъно 11,5 тона водорасли. Мо 
реките

изпроба- 
трал 

час
чува ли не

Местният клуб на димитров 
градските студенти от 5 до 20 
август, тази година, ще про
веде мемориален 
малък футбол — „Александър 
Пейчев — Аца“.

И досега през лятната 
канция димитровградските сту 
денти провеждаха състезания 
по малък футбол, но тази го
дина решиха турнирът да из
мине в почит на паметта на 
твърде младият починал фут 
болнст-вратар Александър Пей 
чев и тоя турнир през лято

водорасли
храна за добитъка и 
нивсте, суровина за приготвя
не на строителни материали ц 
за получаване на медицински 
препарати.

са ценнато занапред да стане традици- 
онален.

Инициативата на
тор за

студенти
те е за всяка похвала още пр 
вече, че сами осигуряват сред 
ства за провеждане на състе
занието, а също така го връз 
ват за името на Димитровград 
ски футболист, чиято любов

турнир по

напън да ражда зелено 
ри да йи погълне

е углъбена в своя юнскива- * — не иска да се разтво- 
до вечерта, да ни скрие от жа 

ндармерийските и войнишки 
внината от Враца до Дунава, 
за възглавница и бедният 
цъка по черепната

вериги, опасали ра 
Ръката ми служи 

ми часовник цъка, 
мост. Защо ли цъка, мигар

изцяло бе посветена на фут
бола.

Очаква се в сътезанието да 
вземат участие повече отбори 
от града и околните села.

секундата е секунда 
Тихо е. Дребни

. .
мушички ни бръмкат околонас из Цъфналия бурен. 

Морнина.
Ст. Н.
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<! Стихове V '

Пролетен пейсаж
Вятърът тихичко лъхва, 
килим пъстроцвет се вей. 
Бодър глас в уши заглъхва — 
овчарка далече пей.

Някъде над глави 
високо към небе ореол търси, 
сякаш модрините достига 
и с копнежа си земя ръси.

!

чз^гулига

Ухаят нежно бели брези,, 
явор клонест се люлее, 
бършлян към небетоI' пълзи

, и за слънцето милее.
Антон БОРИСОВ

Културна хроника

ШИР НИ «НИШ В БЕЛГРАД
Тазгодишният Белградски 

панаир на книгата ще започ
не на 19 септември. Досега до 
Сдружението са пристигнали 
заявки на осемнадесет страни 
от Бвропа, Азия, и Америка.

Сигурни участници на пред 
стоящия панаир на книгата 
ще бъдат: Съветския съюз, 
Полша, Румъния, Чехослова
кия, България, Германската 
демократична република, Ун
гария, Германската федерал
на република, Франция, Швай

цария, Австрия, Белгия, Хо
ландия, Италия, Великобрита 
ния, САЩ, Япония и Индия. 
Всички тези страни са 
представяли със овои издания 
и в предишните години, с из 
ключение на Индия, която за 
сега е единственият нов участ 
ник. Предполага се, че броят 
на заглавията тази година ще 
възлезе на 42 хиляди, с което 
ще се прехвърли миналогоди 
дишната бройка.

се
Откак с установена Септем- мици броят на дадените пред 

лрайска награда за живопис, ложения е съвсем малък. При 
културна дейност, литература и чините са просто неразбирае- 
столанство, присъдени са само ми: защо мълчат колективи- 
две, и то преди две години — те, сдруженията, хората на пс 
на М. Младенов за литерату- рото. 
ра и на самодейния театър 
„Христо Ботев" за културна 
дейност. През последните две 
години не бе присъдена ника 
ква награда, зарад ред опуще 
ния, но 31 зарад това, че има
ше малко и ненавременни пре 
дложения.

Срокът на предлагане за та 
згодишна Септемврийска на- 

то т.е. ще се белосат стените града е 20-ти, този месец. Ве- 
и поправи покрива. По-късно, чс осведомихме, чс право на 
когато бъдат осигурени сред- предлагане имат трудови ко
ства, ще се пристъпи към ре- лективи, сдружения, група или 
новиране и на помещенията, отделни лица и че предложе- 

Поправката на културно-за- и и ята се дават на общинска- 
бавния център действително та скупщина, относно комиси- 
идва в последния час, защото ята за присъждане на Септем 
напоследък то повече личеше врийска награда в Димитров- 
на руина отколкото на култур град. И то в писмена форма, 
но заведение. Макар че от крайния срок дител, който е забележил по

делят по-малко от две сед добър резултат в някой отра

съл на стопанството. Ето за
що, колективите на трудовите 
организации, самите стопанс
ки единици или отделни рабо 
танци, би трябвало да се до
говорят и излъчат най-добрия 
помежду си 
жат

Може би, най-показателсн 
е примерът на незаинтересо
ваност на трудовите колекти
ви. Нима от толкова хиляди 
работници, селскостопански 
производители и прочие, ня
ма лице, което в едногодишна 
та си дейност да е забележил 
особен успех. Би било погреш 
но ако се счита, чс това обеза 
телно трябва да бъде някоя 
мащабна рационализация, или 
нещо, което се случва йеднаж 
в десет и повече години.

Присъждането на Септем
врийска награда по стопанст
во, .относно значителен стопан 
ски успех, може да стане за 
всеки специалист, работник

като го предло- 
за Септемврийска награ

да.
Също трябва да направят и 

хората на изкуството, просвет 
ните работници и други, кои
то виждат как културни дей
ци постигат забележителни ус 
пехи в областта на културата, 
просветата и изкуството.

Нима ще допуснем при тол 
кова творчески и делови успе 
хи да няма кого да предло
жим за награда?

Впрочем ,ако и тази година 
повторим и потретим практи
ката от по-рано, действително 
трябва да се замислим сериоз 
но над нашата незаинтересова 
нает и небрежне.

РЕНОВИРАНЕ НА ПОТИМ ДОН
Между културно-забавния 

център и строителното пред
приятие „Градня" в Димитров 
град, тези дни, бе постигнато 
споразумение 
зданието на 
ния център. Средства за тази 
цел, около 40 хиляди динара, 
осигурява общинската скуп
щина.

Според договора ще се уре 
ди външния изглед на здание

за реновиранс 
културно- забав

или селскостопански произво-

Ст. И. Ст. Н.ни

рена и хилавите стръкове. От челото му капе 
пот, но той не я изтрива. Сигурно вече е за боа 

самолета. Бърза, бърза да разрежда. Ка
ра и нас да бързаме и ни гълчи като грешим. 
Той беше селянин и обичаше да свърши всичко 
хубаво. Толкова прилича на баща ми 
пред надигаща се буря. А може би му се стру
ва, че ако бърза и върви все по реда, по реда, 
1цс го изведе тоя ред на неговото парче земя, 
нсокопано ни веднъж, ни изорано ...

няма — моли се в душата си чичо Здравко, — 
иди си, иди си . ..“ Виждам вече бордовата кар
течница на самолета — едноока, насочена към 
редовете, които ние разреждаме, изострена ка
то кинжал. Виждам пилота-фашист. Свършено е

Чичо

Но отнякъде пропълзява моторен шум, уси
лва се; почва да се бори с цъкането на часовни
ка ми и да ускорява секундите .Чичо Здравко 
бъцзо коленичва, слага длан на ухото си. Дъл
го‘слуша. Накрая устните му мръдват — така 
се усмихва той винаги, когато види ясно целия 

открие за себе си нещо: един чо- 
истина. Доближава веднага глава

вил за

по жетва — минава през ■ главата ми светкавица.
Здравко може и да се зрадва, ако легне напре-

наш ден или 
век ,или една 
до нашите глави:

ко на този ред и полее с кръвта си младата ца
ревица. Но нсокритият страх на Орлин — не е 
ли топа надеждата, и жаждата. А занесената ус
мивка на Таня!...— Деца — вика, — ареоплан ...

Чичо Здравко окичва главата си с наскуоапа 
трева за маскировка и се изправя. Изправям сс 
до него. Лъхва ни слаб ветрец с мирис на цъф
нала тиква и прегоряла трева. През една нива 
нататък гледаме копачи, по-долу други, са 
молетът не идваше бързо, защото браздеше гъ
сто-гъсто небето, както се бразди царевична ни
ва. Чичо Здравко мс иритегля. Пак мърдат устни

А самолетът наближава, теглейки ниско те
гел след тегел: от Могилата до реката, от рехлза 
до Могилата. Птиците сс вдигат пред него, оста
вяйки след себе си дребна перушина във възду- 

Грохотът покорява цялото поле, разтърсва 
ни, вкопчил се за рамената. Чувам вече писък и. 
ий кукурузсиите листа, когато самолетът дойде 
успоредно с нас и вихрушка от прелитането ги 
заизвива нагоре.

Самолетът сега сс връща право към нас, 
хванал реда на чичо Здравко. Набъбва във въз
духа големее: от водно конче става кос, става 
дива гъска, става ястреб. Чичо Здравко пс пов
дига глава. Навежда сс, изправя сс. Мери на око 
разстоянието стрък от стрък, окубе жилава тре
ва отхвърля ненужните стебла. Подвиква ни да 
работим, да не се захласпамс. Орлин е блед ка
то хартия, слаб, изплашен. Той с даокалски син. 
Щура се, върти сс около чичо Здравко. Чичо 
Здравко го пъди да изнася цлровичак на слота. 
Струва ми сс безсмислена тая игра: Страшна. 
Бледата усмивка на Таня я прави толкова страш , 
на, нереална, защото мислех, че щс заплаче, 
че би трябвало да заплаче, щс сепне и чичо 
Здравко, но и тя си играе. Нейнсто тяло беше 
умряло за движение, на воля, за изказ, за гра- 

Сега плава като риба златоперка в зелени
че и

Блъсна ни могъща вълна. Срутва се небето. 
Над главите ни се' надвесва планина от клоко- 
чеш лъскав метал. Той закрива слънцето, свива 
и извива всичко под себе си. Къде си, Таня!. 
Тааияя! — викам. Таня маха ръка, вихрушката 
сее косата й, оплита я и я разплита като самоди 
на, надуша шарената й рокличка. Орлин държи 
зелен сноп над главата си, като чс ли може да 
го скрие един сноп зелена царевица. Чичо Здра
вко окубе стрък след стрък хилавото — завър
тял сс като луд.

Пушките ни са в глоговия храст...
Аз задържам с мъка главата си с две ръце 

да не я отнесе вихрушката, диря онова място, 
къдсто е сърцето на самолета, защото съм си
гурен, чс и самолетът си има свое сърце. Ис
кам да оцеля това място, та да падне отново ти
шината. ,

ха.

те му.
— Аеропланът е за нас — казва.
Разпорежда. Слагаме пушките си в малкия 

глогов храст. Дрехите натрупваме до него, как
то правят копачите. Той изважда дългата си 
бяла риза над военния брич, кара и нас. За да 

пистолетите и ръчните бомби по коприкриваме 
ланитс. Сопва се на Таня:

— Събуй тези панталони, Таня! Къде се е 
копае с панталони!видяло мома да

Такя изтичва до храста, сваля панталона и 
купената си фланела, облича някаква рокличка 
— шарена, смачкана, късичка. Ние я гледаме 
изправени, удивени — за пръв път виждаме мо
мичешките <Й колена и рамена. Тя се омее. И е 
много, много хубава — сред тая зеленина, ср'-Д 
тоя настъпващ грохот — изпратена ни сякаш, 
кой знае откъде на границата между зеленото 
слънце и лъскавите стрели на самолета.

Побягвам към глоговия храст, тласкан от 
талазите. Мисля: трябва да об защитя, трябва 
да сс защитят тия хора, да се строи нещо, да се 
умири полето ... Защо скрихме пушките, като 
си нямаме мотики?

Тичам, тичам, Сохундаркшсът на часовника , 
с спрял, пленен от надвисната над главите ни 
мпоготонна маса. Всичко с секунда.

Глоговият храст с близо, но пътят ми се 
вижда дълъг, безкраен.

Йадам, ставам ... • '
Усвоявам простите закони на революцията.

ция.
водорасли, любува сс на себе си и мисли, 
аз й сс любувам.

Ала аз не свалям поглед от самолета. Той 
— голям. Ковкото лешояд. Още по

върти се. Дири нскопачи. „Некопачи тук

Мотики си нямаме ..,
Щс разреждаме царевицата. Тази царевица 

с копана веднъж, а вече изръся неразредена... 
Така казва чичо Здравко. Връзва си и бяла кър- 

закрачва, хванал реда, чисти бу-
■ иде, сто го 
голям.па на главата и

!
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УН*1*Р ЗАИМСТВУВАНА КАРИКАТУРА
1101 домакински К. ДРАГ0СТИН8В

ПО ТЕЛЕФОНАГолямата, ярко светеща неонова фирма веднага прив
лича погледа ми г „1101 домакински стоки“. Ето, рекох си, 
удобен случай да проявя самолнициатива и да получа пох
вала. Колко пъти булката ме е упреквала, че не се сещам 
да купя нещо за в къщи. - '

Влязох в магазина.
— Другарко, трябва ми резервно ножче за машинка 

за мелене на месо.
Девойчето от щанда ме възнагради с приветлива ус-

— Държте ме постоянно в 
течение ...

Няма ли да настинете?

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

мивка. — Абе, той цървули няма, 
а гайда мока!— Но тук, другарю, не е железарски магазин, а мага

зин за домакински стоки.
Може би бих се опитал да възразя на този отговор, 

но усмивката па девойчето беше така топла и очите му ме 
гледаха така'мило, че... Е, рекох си, какво струва някакво 
си резервно ножче пред тази уомшзка. Измърморих нещо 
за свое оправдание и си тръгнах.

Но не изминах и няколко крачки и в мисълта ми из
плува образът на жена ми, която люто ме хокаше: „Поне 
веднъж да беше се сетил да купиш нещо за в къщи,“

Върнах се.
— Другарко, салфетки за маса ...

— Може би иска да си на
прави цървули...

ИЗВОД

— Здравей, какво правиш?

— Никому нищо.

— Значи си безделник!
— Да сс обработи отново!— Салфетки?' Книжни, нали? Потърсете в книжарни

цата, другарю, там продават салфетки.
И пак сп тръгнах. И пак се върнах. Защото исках на 

всяка цена да зарадвам булката, да получа поне веднъж 
похвала от нея.

— На кой щанд бих могъл да купя едни налъми?
— Какви налъми?

Такива... обикновени. Дървени. С каишка отгоре
Кожена.

ПРИНЦИПЕН ПЪДАР

Кой ти позволява да ко
сиш тук?

— Имам устно разрешение.

— Я дай да го видя!

ДА КРАДАТ, НО 

ДА СИ ПРИЗНАВАТ
щение за търговски магазин. 
Разбира се, веднага за изгра
ждането ще получиш необхо
дим .материал и средства. А 
после знае се

— Проверихте ли в мебелния магазин? Там 
дървени стоки. продават

— Проверих — излъгах аз. — Няма. сипеив такъв случай потърсете в магазина за обувки. 
Или в магазина за кожуои. Там в новия ма-

тт газин ще си и .магазионер
На последната сесия на Така ще имаш и нова къ- 

работническия съвет в трая- ща „ работно място 
спортното предприятие в Бо* ________ ______

продават такива ... 
Благодарих за полезни съвет и бързо излязох навън. 
Жена ми, ако й кажа, че съм. имал най-доброто жела

ние да я зарадвам с една хубава домакинска 
ще ми повярва? покупка, дали

X. ч. силеград е разправяно и за не 
дисциплината- на работници
те. Установено било, че някои 
кондуктори правели фалшп- 

БОЕКО: Искам да видя да- срикации и други машинации, 
ля ще доживее триста годи- Тези виновници признали за

кражбите си и молили съве
та да ги вземе под.наказание.

БАБАТА: Защо си донесъл 
този гарван, Борко? И МАГАЗИН 

ЗА СУВЕНИРИ..............................................................................................

ВРЕЛИ 

ПРЕКИПЕЛИ
ни.

В Босилеград магазините
взел като никнат като гъби след дъжд.

Тези дни земеделската коопе
рация от Долно Тлъмино от
кри магазин за продажба на 
сувенири. За сега в тоя мага
зин никой

* Съветът обаче 
„смекчаващо вината обстоя
телство" признанието на обвиБАЩАТА: Не разбирам, сине, 

защо никога не получаваш до 
бри бележки? пените и не ги наказал! 

Значи, кондуктьорите мо
гат да крадът, но да си при-

нищо не купува, 
същйнокй сувейиризащото

и няма. Но за ометка на това 
тук се събират младежите (а 
магазионерката е девойка) и 
слушат грамофонни плочи.

Разбира се, тях си донасят 
от къщи.

МОМЧЕТО: Та ние сме 30 
Души в клас .татко, Докато 
дойде моят ред, хубавите бе
лежки свършват.

знават!
* Има случаи, когато човек 

се чувствува много по-нелов- 
ко, ако мълчи, отколкото ако 
говори.

често намират разрешение но 
щем.

ЛЕКО ПРАВЕНЕ 

НА ДОМ
* Тъй като не можа да се 

покаже мъжествен, пусна дъл 
га коса, поне да 
женствен.

** Когато трябва да вър
шиш едно, а ти вършиш дру
го — това е също израз на 
мързел.

В. В.изглежда
— Откъде взе тия пари, Ве

ске?* Колкото по-дълъг г 
тът, толкова повече орехи 
дат.

Ако искаш ве пръ- Босилеград 
или някое околно село да по ДУШАНОВ МОСТпа-* И все пак най-хубавото 

нещо в много от жените 
остават.. .техните тоалети.

* Истинско 
ражда само 
през страданието.

* Въпросите на деня най-

— Баба ми 
си купя марки.

— Е, купи ли?

— Не! Пуснах писмата 
— ще останете с пръст щеноката кутия без

щото никой не ме видя.

ги даде, за даси строиш къща, ще успееш мно 
го леко. Достатъчно 
обърнеш към

* Аз и земята сме кръгли, 
значи сме колеги! :— вметнал 
кръглият глупак.

* Не си гризете ноктите 
ръцете 
в уста.

Преди няколко години 
Босилеград бе построен нов 

търговското пре бетонен мост. Малко след по-
Слога"

вс да се
благородство 

духът, миналI
дприятие 
от земеделските 
с обещание, че 
ща щс приготвиш

строяването му увисна на сре 
кооперации дата и хората по строителя му 

го нарекоха „Душанов'' мост. 
Така му викат и сега с наеме 
шка.

или някоя;/
в пона

тях, за- в новата къ- 
едно поме-
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