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НА НОМУНИСТИТЕ
♦ ДЕНА 30 ПАРИ

Хората от българската народност в СФРЮ, макар да жи
веят главно в източните предели на страната — в Димитров 
градско и Босилеградоко, все повече се срещат в Сърбия, в 
СР Македония и в другите републики и покрайнини. 
Един и работят като специалисти в предприятията и учреж
денията, други учителствуват, трети са обикновени работни
ци. Но всички се ползват с името на съзнателни трудещи 
се и предани строители на социалистическото самоуправи- 
телно общество.

Счита се, че от освобождението насам Димитровградско 
и Босилеградоко са дали на югославската общност над 3.000 
специалисти с виеше, полушисше и средно образование, а Ю 
ва е намалък принос на народността към социалистическо
то изграждане. Разбира се, към това число трябва да до
бавим и хилядите други трудещи се от народността, които 
са заети на работа в Скопие, Белград, Загреб, Сараево и дру 
гаде ,защото към 20 и повече хиляди хора от народността 
вече са се настанили извън проделите на Босилеградско и 
Димитровградско

Зарад съзнателността и името на солидни работници, за
рад безрезервното приемане политиката на СЮК, мнозина 
от тях са станали членове на Съюза на комунистите и се 
намират в челните редици на борците за самоуправителното 
социалистическо общество и демокрация.

Не разполагаме с данни от другите републики, но дан
ните за членуването на хора от българската народност в 
Съюза на комунистите в Сърбия могат да ни подскажат, че , 
в СЮК има значително число нашенци.

В края на миналата година в Съюза на комунистите в 
Сърбия е имало 481.141 членове. От това число 0,7% са хо
ра от българската народност, т.е. 3.159 души. Най-много от 
тях са в пределите на Сърбия — 2.608, след това в самия 
Белград — 262, после във покрайнина Войводина — 228 и в 
Косово — 61 души.

Естествено, в Босилеградоко и Димитровградско са най- 
много — към 2.200 членове, на СКС, загцото тук е и ядрото 
на народността.

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛА в и я__ *

Димитровградското стопанство

СИГУРЕН ХОД НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Првото полугодие от година месечните баланси 

та е напълно резултатно за 
цялото югославско

е подобрен в сравнение с ми
налата година с около 400 хи 
ляди стари динара на човек 
което ще рече, че обществена 
та производителност на труда 
отбелязва по-значителен рас
теж.

на димит
ровградските предприятия са 
повече от задоволяващи, за
щото нито едно предприя
тие вече не работи със загу
ба, нито пък има колебания

стопанст
во. Растежът на производство 
то във всички отрасли 
показва, че тази година вър
вежът е много по-сигурен, от 
колкото миналата и по-мина по отношение на търсенето

на стоки в ония размери, кои-

вече

Разбира ое, не всичко е вър 
Бело без трудности. Плаща
нията значително са затрудн
явали предприятията от Ди
митровград. Мнозина купува
чи на тяхната продукция им 
дължат големи суми, които 
са необходими за редовно про ! 
пзводство. За шестте месеца 
значителна част от средствата 
им е оставала при купувачите 
около 176 дни.

Някои предприятия, като 
„Гумарата", имат временни за 
труднения по пласмента на 
стоките. Става въпрос за се
зонни застои, които са харак
терни за летните месеци, ко- 
гато по-малко е търсенето на 
гумени обувки.

В анализа на ОС, който през 
септември ще се разгледа на 
сесия на отборниците, лъха 
пълна увереност, че стопанс
кият ход до края на годината 
ще върви нормално и сигур

М. Н. Н. I

лите години.

Като се има предвид, че значителна част от нашите хора 
работят в СР Македония, и в другите републики, може да се 
предположи, че има още към 1000 членове на СЮК от бъл
гарската народност в СФРЮ. В такъв случай числото на чле 
ковете на СЮК от нашата народност възлиза на повече от 
4.000, което ще рече всеки 15-ти човек от населението, без 
оглед на възрастта е член на Съюза на югославските кому
нисти. м. н. н.но.

ПА0Д1ТВ0РНА РАБОТА М СКСурдулица
Димитровград

рал 24 заседания, на които са 
разглеждани твърде актуални 
въпроси.

— Анализирани са работите 
по осъществяването на реше 
нията и са предприемани мер 
ки за осъществяване на нереа 
лизираните. При това, винаги 
се е държало сметка как ра
ботят местните и първичните 
организации и активи и имат 
ли нужда от допълнителна по 
мощ.

Сурдулишкият ОК на СКС 
разгледа работата си от янул 
ри 1968 досега и констатира, 
че на своите заседания, в раз 
говори с ръководители на об 
ществено-политическм органи
зации, трудови колективи 
пр. са били разгледани актуа 
лни въпроси, свързани с об
ществено-политическото и и- 
ко но м и ч еокото 
комуната. Разглеждани са про 
блеми на предприятия, на ку

лтурното и просветното дело, 
проблемите на младежта, да
вана е оценка за провеждане 
то на постановленията от пар

то бяха налице миналите го
дини.

Накратко ще си послужим 
с някои данни.

Брутопродукцията на „Ци- 
ле" в миналото полугодие в 
сравнение с полугодието през 
1968 година е с около 244 ми
лиона стари динара по-голя- 
ма. В границите на това узе 
личение се движи бруто-про
дукцията на „Гумарата", 
що повече на „Свобода“, „Гра 
дня"
тслио увеличение е осъществил 
колективът на „Фабрад" и на 
„Услуга“ като сс има пред вид 
(техният делови успех през ми 
калите години

Личните доходи също са у- 
всличсни в общата им маса. 
През първото полугодие 
1968 година са платени лични 
доходи 423 милиона стари ди
нара, през тази година — 501 
милиона, макар че увеличени 
сто на работната ръка е нез
начително (общо в сто пан сто 

около 1900 души). 
Ефектът на производството

Димитровградското стопан 
ство също не изостава. Шест

тийни документи, на полити
ческото положение и друго. 

След изказването на редица 
членове на ОК на СКС, после

СЪВЕЩАНИЕ 

ПО КУЛТУРНИ 

ВЪПРОСИ

и

двали след доклада на секре
таря на ОК на СКС — Душко 
Стойкович, бяха приети закл
ючения :

— ОК на СКС е организи-

издиганс на
м. в.Както узнаваме, през септе

мври т.г. в Белград ще се про 
веде съвещание по проблеми 
те за издръжката на култура
та и образованието в общи
ните, с народностно 
ние.

IIС-

• ч Vи „Братство“. По-значи

населс-

Съвещанието ще организи
ра републиканският секретари 
ат на културата и образова
нието съвместно с република
нската общност на културата.

С оглед на срока на съвеща 
нието общинските органи, ко 
миетентни по тези въпроси в 
Босилеградоко, Димитровград 
ско, Лужница и Сурдулица и- 
мат достатъчно време за исоб 
ходимите подготовки

на

то са

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 
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МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Засилената българска кам- лика, обаче вее по-често за 

пания по „македонския въп- почна да-се опоменава терми- 
рос" надхвърли търпението и на „Пиринска Македония , ко 
ка смирените скандинавски ято може да влезе в състава 
слависти. Те ое погрижиха да на само една голяма южно- 
обяснят на своята обществе- славянска федерация, 
кост същността на тази кам- Третият период — от 1953 

която виждат пре- година до днес — Мапнуоон 
счита, че представлява наи- 

метеморфоза

ява
телните факти.

И норвежките слависти 
имаха възможност да получат 
българските „съвременни на
учни студии".

„Това е чист исторически 
фалсификат — пише норвеж 

„Афтенпос- 
тен" дсойто пооочва, че тери
ториалните претенции на Бъл 
гария произлизат още от Сре 
дния век. „Историческите и 
политическите информации" 
за Македония, заключват но- 
рвежаните, насъмнено съдър
жат много политически взрив,

ни разговори за отношенията 
между СФРЮ и Румъния и 
за актуалните международни 
проблеми.

Узнава ое, че разговорите 
са преминали в дружеска ат
мосфера, с която се характе
ризират отношенията и меж-: 
ду двете съседни държави. 
По време на разговорите е 
направена размяна на мне
ния по сегашното междуна
родно положение и за двуст
ранното сътрудничество, осо
бено в сферата на икономика

Тази седмица бе на посеще 
ние в Югославия румънският 
министър на външните рабо
ти Корнелий Мънесху 
гост на държавния секретар 
на външните работи на СФРЮ 
Мирко Телавац.

Мънеоку пристигна в Юго
славия миналата събота и си 
замина във вторник. През вре 
ме на пребиваването той по
сети Дубровник и бе приет 
от президента Тито на остров 
Бриони.

Двамата министри на външ 
ните работи водиха официал

пания, в
димно политически мотиви.

,Кйел Магиусън, шведски ела драстична

изразява сериозно съмение, че в България живеят само. 
че българите ,;с такива постъ 8.750 македонци. Днешно о 
пки ще могат да предизвикат българско становище е проти 
интересуван е в Швеция за бъд воноложно на това сл д 
гарската култура и език". рата световна воина. ъ 

Опирайки .се върху истори- рите променят становищата 
ята на България, излезла ми- си и по други въпроси, те 
налата година, Магнусън пи- твърдят, чс пред края на в и 

,В тази история онова, ната български войски осво
бодили Скопие и други части

вестниккият
на

като кои-

но техният ефект в Европа от 
е такъв.научно становище 

че ,е безсмислено за него да
се говори.ше.

което ое нарича българско е 
точно онази велика България, от Югославия, което представ 
която желаеше да създаде ца ■
река Русия, за да разшири сво 
ите интереси на Балканите".
За него е твърде симптомати 
чно, че българската пропаган 
да дойде до кулминация не
посредствено след. интервенци 
ята на страните от Варшав
ския договор в Чехословакия, ширяване на градския 
Той се спира специално вър- провод и довеждане на нови 
ху брошурата на Българската количества вода 
академия на науките „Маке- воденици“ са 
донският въпрос
политически анализ", в която но-жилищното 
Македония и Югославия 
нападат „зарад угоетяване“ на ху новите каптажи при „Ив- 
българското население, посо- кови воденици“ и полагането 
чват ое българските „естест- на търбите. Свободно 
вени граници" спрямо Сан-сте да се каже, че каптирането 
фанския договор.

Кйел Магнусън пише, 
дори и в буржоазната истори 
ческата литература се среща 
терминът „македонски славя
ни", но счита, че не е нужно

та.
д. с.

Димитровград се благоустройва
Водопроводът

Съветско-китайският конфликт
до септември

Нови престрелки водатасегашният проток на 
е 5,5 литра в секунда, а с но
вите приливи ще бъде към 
15 литра в секунда, което спо 
ред изчисленията ще бъде 
съвсем достатъчно за предсто 
ящите 12 години.

В предприятието са увере
ни, че строителните работи 
по строежа на водопровода 
ще завършат навреме т.е. до 
Деня на освобождението на

Работите по строежа за раз
водо-

На съветско-китайската гра емайки предложението да се
оттеглят от територията на от „Ивкови

ница в пределите на азиатска 
та република Казахстан край Съветския съюз, при което от 
Семиплатинск отново станаха крили огън срещу съветските

войници. Малко по-късно при

в пълен раз- 
— научно- гар. Работниците на комунал

предприятие 
ое „Услуга“ усилено работят вървъоръжени конфликти.

В нотата на съветското пра стигнали още две групи ки- 
вителешо се предава следна- тайски войници от по 60 до 
та вероия за най-новия въоръ 70 души. 
жен конфликт. На 13 август 
сутринта в 7,40 ч на съветска 
територия 10 км от Золанско тията в този въоръжен кон

фликт. Съобщава се, че след 
интервенцията на съветските

можеВ нотата не се предава по
нататъшно описание на съби

чев Семипатинска област е на
хлула група китайски грани- 
чари (не ое казва колко). Пре граничари (не се казва какви 

•. дупреждението на съветските 
граничари, се казва в нотата,

' на китайските граничари, че тайците били изгонени и от- 
;са минали на територията на хвърлени на своя територия, 

съюз, китайските а двама китайоки войници би 
граничари отхвърлили не при ли задържани.

размери е имала тази интер
венция и какъв характер) ки да се отава в далечното мина 

ло, за да се установи вече из 
вестната научна истина. „До
статъчно е да се прочетат о- 
фициалните български доку
менти от следвоенния период" 
— казва той.

Съветския

Магнусъо изтъкна, че след 
Втората световна война в от
ношенията на България към 
Югославия съществуват 
типични периода. През пър
вия — от 1944 ДО 1948 — офи

Виетнам

24 нападения на американ
ски бази

три

На каптажа
циалната българска политика е при края си, а изкопните града от фашизма — 8 септе 
оценяваше идеята за велика работи за полагане на търби- мври. Дали обаче на тоя ден 
България като „идеология на те са завършени, така че ос- 
младия българоки империа- тава още да се положат 
лизъм" и признаваше пълно лшнтират самите търби. 
право на македонския народ Както бе казано по-рано, ко 
на самоопределение.

ще потече нова вода в град- 
и ския водопровод не може да 

се твърди със сигурност, поне 
же са останали още работи 
— разширяване на резервоа- 

от веждане на нови приливи во- рите и набавка и приключва-
1948 до 1958 — София про- да в градския водопровод, мо не на по-мощен електромотор,

който ще изтласква водата в 
резервоара.

Освободителните сили в Ю- Според преценки на военни 
жен Виетнам са извършили специалисти, загубите на аме 
24 артилерийски нападения риканците през изтеклата се
на американски или сайгон- дмица са големи. Както съоб 
ски военни съединения.

В борбите, водени около гра дмица са загинали триста аме 
да Тайн Нин падна- риканци и към 1 800 ранени, 
ли убити двама и би- Силното увеличение на за
ли ранени 14 американски во губите на американците се 
йници. В същия период на приписва „на една офанзива" 
тази територия действували и на освободителните сили и тя 
американските военновъздуш- хната засилена дейност, коя- 
ни сили, бомбардирайки джу то от юни досега беше незна 
иглите около Тайн Нин.

гато ое прие решение за до-щава АФП, през изтеклата се
През втория период

дължи да реопектира Маке- щността на водопровода ще 
дония като легитимна репуб- сс увеличи още два пъти — Ст. Н.

Пред свиждането в Димитровград

ДОБРЕ ДОШЛИ, СКЪПИ ГОСТИ!чителна.

В навечерието на 21 август Едва ли ще' има лозунг „До 
бре дошли, скъпи гости“, 
приготовленията, които 
са при край, са в тоя дух. Же 
ланието на организаторите и 
на населението е всички го
сти — от НРБ и от вътрешно 
стта на страната — в този ден 
да се чувствуват „като у дома 
си“.

малко това свиждане, но нека 
така да го усеща, а не от за- 
сух или градушки.

Търговците са изкупили в- 
сички площи, предназначени 
за открити 
зини. Всяко овободно местен
це в града е откупено. А в 
градския парк в деня на сви
ждането ще може да се купи 
всякакъв вид стока. Разбира 
се, с изключение на локомо
тиви и леки коли.

Социалистическият съюз не 
остана назад в приготовления 
та. Местните организаци 
града призоваха 
да организират акции за по
чистване на улиците, на дво
ровете, за украсяването 
града. Хората се отзоваха и 
резултатът е налице.

„Услуга“ е предприела

тобуси ще превозват гости от 
Н Р България
града и обратно, а други — 
населението от районите, кое 
то ще иска да дойде на свиж 
дане. Обещанието е, че няма 
да има никакви застои и тру 
дности, защото всичко е из- 
плашгратго предварително.

Селското население, 
не иска да ползва автобусите, 
може да се придвижи до гра 
да с впрягове и с коне. Но 
влизането в града е впряг или 
коне ще е забранено. Вече е 
съобщено на местните общ
ности по селата, че впрягове
те и конете ще се оставят из 
вън града
край в Лукавица, Желкина и 
другаде, от Висок и Забърдие 
— над казармите. Тази мер- 
ка е необходима, защото Тр
ябва предварително да се из 
бегне възможността от задръ 
стване на движението в града.

м. н. н.

но от границатавечеВойската ще пази реда търговски мага-

Ч ехословашкият 
на отбраната генерал Мартин 
Дзур е издал заповед на сво 
ите войници, в което се каз-

министър вътрешния неприятел да дей 
ствува.

Заповедта е издадена 12 ча 
са след съобщението на пра 
вителството на ЧССР да се ан 

ва, че са длъжни не само да гажират войски за осигурява
не на ред и мир в деня на го-

коетоУлиците са почистени и по 
правени, няма вече трева край 
оградите, дворовете светят от 
чистота, а културният дом ве
че не може да се познае.

Готвят се хората, защото 
чакат роднини и познати. 
Още преди седмица мнозина 
са си загодили агненце, пра-, 
сенце, пуйка 
намира за необходимо, 
кои даже купуват овци да 
правят домашни колбаси, за 
щото роднините това обича
ли. Животновъдният фонд на 
Димитровградско * ще усети

сътрудничат със съветските ишнината от августовските съ 
войски, но и да попречат на бития миналата година. в

членовете

от бурелскияБРАТСТВО — вестник на българската народност в СФР Югославия. 
Нализа всеки петък * Урежда редакционна

кой какво то 
Ня- наколегия * Директор, 

главек в отгоаореи редактор АСЕН ЛАЗАРОВ * Технически редак
тор МАТЕВ АНДОНОВ * Издака,,Братство“
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„Вук Кираджии"

Ниш Ст. Пауиович
ВСИ

ЧКИ мерки в деня на свиж
дането да организира превоз
ване на пътниците. Едни ав-

ц*
Ниш
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I

Дунав
■7

На 13 август т. г. Дунав бе 
укротен.

Към Ю часа и последният 
бетонен блок бе поставен в 
преградата, която спря тече
нието на немирния Дунав, до 
преди няколко дни, неукро
тим.

Борбата за насипа, дълъг 
276 метра трая 23 дни. Само 
преди един. месец се предпо
лагаше, че Дунав ще бъде пре 
граден едва към 10 или дори 
22 септември. Югославските и 
румънски градйтели днес се 
радват на тази голяма победа, 
която сломи всички рекорди 
и всички предположения.

След преграждането Дунав 
протича през огромни бето
нни отвори изградени на юго 
славска територия.

Е-1 ай-много след една седми
ца, както се предвижда, на. 
стотина метра по-надолу ще 
започне изграждането инадру
гия насип, което ще бъде, ра то на румънска територия на 
збира се, много по-лесно след реката. От двете страни на се и до две хиляди тона, годи- 
преграждането на реката, което гзшния прелез са били хвър- . шният транзит през Гердап 
е вече завършено успешно, лнлп котва над 300 параходи ще бъде на около 100 милио- 
След това ще трябва да се из- м салове. на тона товароспособност.
чисти изсушеното дъно на ре Когато електричната цент- При днешните условия пло 
ката измежду двата насипа и рала „Гердап” бъде готова, витбата в конвои, които търг- 
на здрава почва да се сложат транзитното пътуване през ват от Кладово по течението 
темелите за изграждането на Гердалската клисура ще се на реката през гердапския сс 
бетонния яз. увеличи от сегашните 13 ми- ктор, дълъг 120 километра, в

лкона тона товароспособност го двете направления са необхо- 
дишно на 48 до 50 милиона дими около 120 часа. С изгра 
тона. Обаче, когато в пловит- ждането на Гердап, параходи-

назат
щом. Гердап бъде изграден, 
ще работят на друго място. 
Освен това досега, ако ниво
то на реката спадне, плаване 
то също така се забранява, 
защото има опасност от под
водни стени.

С изграждането на електро 
централа „Гердап“ завинаги 
ще изчезнат и тези огромни 
опасности при плаването на 
параходите през живописната 
Гердапска клисура.

по-ве, способни да носят товар зи път за 30 часа, което ще 
бъде четири пъти по-бързо 
и по-икономично.

Иначе, в Гердалската клису
ра владеят особени режими и 
закони за пловитба. Плаване
то нощно време е забранено, 
параходите плават от излез 
слънце. През дунавските тес
нини и водовъртежи парахо
дите биват превеждани сГт спе 
циално подготвени „пилоти“, 
които се занимават изключи-

От 7 септември 1964 година, 
когато започна изграждането 
на гердапския гигант, 13 ав
густ 1969 година е втората зна 
чителна, историческа дата в 
създаването на тозн огромен 
обект. Строителите обещават 
че на 1 май идната година ще 
славят още една победа и вни 
манието на цялото общество 
отново ще обърне очи към 
тях, защото ще бъде поставел 
и пуснат в действие първият 
от ще-стте генератори. Също 
така, предполага се че до сре 
дата на 1971 година 
месеца преди срока със сигур 
пост ще бъдат пуснати в дей
ствие и останалите пет гене
ратора.

Почти цели пет години, от 
есента на 1964 година, физи
ономията на Гердалската кли 
сура -всекидневно се мени. Ра- 

строителен обе
кт, обществото започна да сс 
сс „загрява“, когато първите 
колони килери 
в ранното утро на 23 юли, за 
почнаха да изсипват строите
лен материал в дотогава не
укротимата река.

На мястото, където е създа 
дена нова сухоземна 
измежду Югославия и Румъ
ния, Дунав е дълбок от 15 до 
22 метра, а водата протича с 
бързина от шест метра в се
кунда.

След тази победа, с която е 
завършено 90 на сто от стро
ителното дело, може да се ка 
же ,чс строителите все повече 
Ще отстъпват мястото си на 
монтьорите. Започва, може би 
не толкова атрактивна, но осо 
бено значителна фаза в из
граждането — поставянето на 

ще обезпечат 
протичането на слектрична с- 
нергия от моментално петата 
по големина електрическа ЦС 
итрала в света, целокупното 
годишно производство на коя 
то ще бъде 11 милиарда ки
ловата.

Заради тона огромно начи
нание корабрлла ването по Ду 
хава е било прекъснато от 8 
до 16 август. Параходите м;и*

Разказът на боеца

«СИЛАТА ИДВАШЕ ОТ НАР0ДА...«
шест

щожим. Не биваше за непри 
ятелите да . се оставя .

Тук се усмихна.
— Спомням си как една ба

бичка бе се мушнала с глава
та надоле в една каца с мас. 
ло. Куп шеги изтърваха хора
та на неин адрес.

Но не това бе най-важното. 
Останахме да ношуваме. И 
друг път сме нощували, и 
друг път хората са ни донася 
ли и давали храна и друго, 
ала тогава сякаш във всички , 
очи сияеше радост, онова по
бедно опиянение, което с про 
сти думи не се предава. Те 
не питаха отде сме, кои сме 
и какви сме, за тях ние бях
ме закрилници, ние идвахме 
да оповестим, че свободните 
дни чукат на вратата. И всич
ко, което ни предлагаха, пред 
лагаха го от все сърце, из 
дъи душа. И по-рано съм слу 
шал и знаел, че народът е 
нещо силно, но тогава го по
чувствувах, тогава разбрах, чс 
нашата сила идва от тоя на
род, дсто така простосърдеч- 
но ни приема и изпраща като

жно е врагът да бъде сразен, 
да му се нанесе по-силен удар.

— От всичките тези акции, 
споменът за една като че ли 
с най-ярък. Не затуй, че та
зи акция с нещо по-значител 
на от другите, ала зарад това- 
че именно тогава сякаш проу 
мях откъде извира нашата си 
ла. Ние гладувахме, недояж- 
дахме, нодоопивахме, постоя
нно сс движехме, а силите не 
сс изчерпваха. Беше ли това 
само борба за живот, или по 
край това има още нещо — 
често сс питах. И отговорът 
дойде сам.

Трябваше да нападнем ман
драта в Комщица. Знаехме, че 
я охраняват български войни
ци, и затуй рошихме да изгот
вим предварителен план. И ак 
цията излезе твърде успешна. 
Войниците предадоха оръжи
ето без борба и съпротива. 
Тс отказаха да ни се приклю
чат, но нямаше причини и да 
ги наказваме, понеже бяха от 
малцината, чиито ръце бяха 
чисти.

Разплатихме се обаче с кме 
та. Не ние, а народът. Наро
дът иокаше неговата смърт. 
И имаше защр: той действи
телно бил народен изедник. 
Вече не помня какви стоки не 
бяха намерени у него. Бяха 
раздадени на хората, както и 
кашкавала, маслото и други
те продукти от мандарата. Хо 
рата взимаха, имаше и за нас, 
но трябваше и доста да уни-

що си спомня за сирашките 
години, непосилен труд и ек
сплоатация иа селски чорбад 
жии, в него кипяло някакво 
вътрешно недоволство от урс 
дбата на живота и когато поел 
партизанския път бил пече у- 
версн, чс щастието непреме
нно 1ЦС Д0ЙДС . . .

— Тогава партизанското дви 
нашия край

стеше голям

жонис у нас, в 
разрастваше. Всс повече хора 
от безпадежното положение 
търсеха изход в гората. В сд 
на августовска вечер и пие 

от Жслюша

и камиони,

Съратниците му 
като Джин, Гросо Джин. Ма
кар и седемнадесст-осемнадс- 
сет годишен с ръста си надви 
швал другите, па затуй реши 
ли партизанокото му име да 
бъде
Джин, което трябвало да озна 

„големият великан".
Днес Иван Елснков с май

ор в ЮНА. Откак през август 
1944 година облекъл военна 
униформа, не я овалял.

— .Тогава това беше младе 
въодушевеиие, горещо

го знаят
група младежи 
потърсихме пътеката, 
води там. Трябваше да минем 
изпитания, за да сс свържем 
с отряда, да станем част от 
народната войска ...

Тук спря. Сстис, сякаш въз 
кръоваше минали дни и дого 
иваше нещо отдавнашно, про

коятовръзка

така: Гросоименно

чава

дължи:
— Иаомалко и нашия поход 

свърши неславно.щеше да 
Над Сенокос налетяхме на за 
сада. Срещу нас сс изсипа ка 
ртечен огън, но, за наше щас 
тис, в празно. Сетне, свърза-

меко
желание дейно да участвуваш 

създаването на един по-сп 
раводлив живот, живот досто
ен, човешки. По-старите гово 
реха за бъдеще, за равенст
во, за свобода, а ние гълтах
ме думите им ...

Той с чувство иа някаква 
скрита благодарност си спом 
пя дружеските часове, прека 
рани със Сърбислав Златко- 
вич, с останалите ,дго-стари", 
от които са ги делили само 
няколко години. Но той съ-

в
хме се ...

После партизанският 
първи мо стъпките на отряда, 
в постоянни акции из Висо- 
чко, Стара планина. Борбата 
срещу фашизма, сплотява от
ряди от Пирот, Димитровград, 
и Михайловград. С ед
наква омраза и с еднакво въо 
душевенис, партизаните бой
ци се бият и на югославска и 
иа българока, територия. Ва

свои. . .
Майор Иван Елснков бс за 

Когато
уреди, които път

вършил овоя разказ, 
се надигна плсщестата му 
фигура сякаш изпълни стая
та, когато сс здравиоваше, ка 
то че ли потвърждаваше умс 
лото нахожда ение на досстли- 

който го бевил партизанин, 
кръстил Гросо Джин.

Ст. Николов

Странящ* >
«ГАТСТВО * » АВГУСТ М#§



Стопански въпросиБеседа с д-р Джордже Игнятович

Каква е незаетостта?Научният работник е длъжен да 

отхвърля лъженаучните теории
Едва ли. В споменатия ана-Незаетостта в една страна, 

взета в класичен вид като яв- лиз, който до детайли разчлс 
ление, обикновено е резултат нява структурата на незасти-

в на- ти стои, че например на. пър- 
или ви януари тази година наис- 

стопанския ход в света. Затуй тина е имало 326 000 търсещи 
време на икономическите работа. Но ако се приложат

маллсо по-строги критерии — 
беда икономически и социологии е 

ски — стига ое до извода, че 
само към 215 000 души са на
истина незаети и на които об

ла дълбоки сътресения 
циолалната икономика

историци за сърбо-бълга 
и югославско-българтНеотдавна издателството Писал съм и за школува- ски 

на българската народност в нето на българи в Белград ( реките

нография за Любен Каравс- ло повече от 170 души стипен ст до наши дни. Какво мисли 
лов от д-р Джордже Игнято дианти на сръбското правите те по тоя въпрос? 
вич. Книгата бе посрещната лство), за печатането на бъл 

с голям интерес в средите гарски възрожоднеки
и вестници в сръбоките печа

ло
кризи се стига до твърде теж 
ки последици: крайна 
за милиони хора, нищета и чо 
вешки трагедии. В какъв вид 
форми се явява днес незаето 
стта в Югославия? Какво ' я ществото трябва да помогне 
съпровожда, как възниква и да си намерят работа. Оста- 
по какъв начин може да се налите, или са частично зае- 
преадолее — това е предмет ти, било в селското стопанст- 
на един щателен анализ, изго 
твен неадавна от Съюзния съ
вет по труда и Съюзното бю
ро за заемане на работна ръ-

В тези статии, по моекниги
мнение, има много малко на- 

твърде благопри- ука, а твърде много една оп-
политика. Известни

на българската народност и 
от определени читателски кръ 
годе в страната и в НР Бъл

тници при 
ятни 
(над 170 книги

условия, дори безплатно ределела
и вестници), назадничави теории от недале 

чно минало пак се възобио 
вяшат и това буди у нас лоши 
спомени. Всеки действително 
прогресивен научен работник 
е длъжен решително да от
хвърли тези лъженаучни те
ории, които са от полза само 
на назадничавите сили и кои
то пречат на взаимното раз
бирателство.
мис, по мое мнение, от страна 
на югославските историци ня

во или в някоя спомагателна
дейност/ или пък живеят за
едно с земеделски семейства 
и имат условия за добър по- . 
минък там.

Най-важното е обаче това,

гария.
Това бе повод сътрудни 

ци на радио Белград да побе- 
седват с автора, който години 
наред издава научни трудо

ве из областта иа югосласеко- 
българските отношения, особе 
но през XIX век.

Беседата с д-р Игнятович

ка.
ТРИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Веднага обаче трябва да 
напомням, че от този анализ 
могат да се направят няколко 
охрабряващи заключения, ма 
■кар че у нас има незаети и 
предимно хора, които с оглед 
на годините и квалификаци- Из ор анизациише на СКС
ите, обикновено се числят-------------------------------------
към категорията на най-про
изводителната част от населе-

че положителният ход на сто 
панството отваря нови възмо 
жности и за настаняване на 
работа.

Сп. П.предаваме за нашите читатс 
ли в малко съкратен вид. Тук компро-

— Кажете ни нещо за себе 
си и за вашата научна рабо- ма м нс може да има.

Роман Николов 

и Илия Длексов 

изключени

та.
— Накрая, кажете пи нещо 

за издателската дейност 
български език в Югославия.

— Роден съм 1919 година. 
Гимназия завърших в Пирот, 

историко-филологически 
факултет в Белград. През 1965 
година защитих докторска ди 
се.ртация на тема: „Сърбия 
и българското възраждане — 
литературни и културно-про
светни отношения между сър 
би и българи през XVIII и 
XIX век (1762 — 1878)”, т.е. 
от Паисий Хилендарски ДР 
освобождението на България. 
Имам редица трудове публи
кувани на сърбохърватски, 
българоки и руски език. За 
известния поет и революцио
нер Г.С. Раковски публикувах 
три труда и 
Първият е научно-популяр 
ния очерк „Г. С,- Раковски”, 
пооветен н а стогодишнината 
от смъртта му, на български 
език, като издание на „Брат
ство". Споменатото издател
ство взе участие с това изда
ние на юбилейната изложба в 
Народната библиотека в Со
фия. Другите два труда „Г. С. 
Раковски в Белград" и „Сръб 
ски документи по’ българско
то възраждане, Г. С. Раковски 
и Сърбия — архивни и печат 
ни материали" бяха публику 
вани през 1964 и 1968 година 
в сборника „Г. С. Раковски — 
възгледи, дейност, живот", 
том I и II, издание на Инсти 
тута по история при Българ
ската академия на науките^ 
От заглавието виждате, че ч 
тях говоря за връзките на Ра
ковски със Сърбия и сръбско 
то общество и че публикувам 
и неизвестни архивни мате 
риали (145 документа).

На един друг именит писа
тел и революционер, Любец 
Каране лов, съм посветил реди 
ца статии и очерки: „Србоки 
те другари на Любен Каравс- 
лов", „Три разказа на Любен 
Каравелов и три събития из 
живота му“, „Арествуването 
на Любен Каравелов през 
1868 година — архивни и пе
чатни материали”, „Прилог 
преучавану литерарног нас- 
леъа Каравелов а и Ботева", а 
под печат имам още две сту
дии на сърбохърватски — 
„Любен Каравелов и Светозар 
Милетич" и „Политичке везе 
Лубена Карашелова са ерби- 
ма“.

За връзките на Вук Карад- 
жич и последователите му е 
българите говоря в две сту
дии: „Прилог проучавана Ву- 
кових веза са бугарима" и 
„Никола Прванов“ Вуков сле 
дбеник код Бугара“ — за ли
тературните произведения на 
тоя сръбски писател с бълга
рска тематика и т.н.

на нието.
А тези заключения могат да 

се сведат към следното:
— Незаетостта у нас не се 

явява като последица от 
криза в стопанството, но тя е 
резултат преди всичко на ис
торическата изостаналост на 
страната, въпреки нейното 
бързо следвоенно развитие,

— до голяма степен тя е из 
раз на неподвижността на про 
изводителните маси в услови
ята на все по—големия сто
пански динамизъм след прие

а

— Българската народност в 
нашата страна сега чествува 
двадесстгодишнина на изда
телска дейност на български 
език в Югославия. Впрочем, 
това е продължение на една 
историческа традиция от ми
налия век. В съвременните у- 
словия на социалистическа 
Югославия, естествено, има и 
дру-ги причини. А именно, бъл 
гарехата народност се радва 
на същите права, както и ос
таналите народи и народмос-

„ ти в Югославия, пък и на пра 
за литературните и пюлитаче- вото да има печат и да се учи
ски връзки между сърби и на М^Ч1Ш книгоиздател
българи през възраждането ^ Братстж).. в Ншн Дизда_
И -РОт“заглавията на вашите ва седмичника „Братство“ де 
трудове може да се заключи, тския в«™« »ДРУгяРче“ и 
че доста ползвате архивни ма тримесечното; списание „Мост . 
териали. Давате ли нови дан- Заглавията им са символич
ни и в монографията за Кара НИ' за1ДОТО населението от бъ 
велов?

На събрание на партийна
та организация в село Иза- 
товци миналата седмица са из 
ключени от Съюза на комуни 
стите Роман Николов ,ртисово
дител на местната канцелария 
в село Каменица и отборни- 
кът от общинската камара 

мането и провеждането на ре при димитровградската общи 
формата и на ИлИя Длеассов.

до голяма степен тя оче роман Николов, както ни 
ртава нашите вътрешни дъл- Съобщиха> е изключен зарад 
гогодишни неравномерности фи^ит от 650,000 ст. дина. 
между действителни нужди, да^сд,бирани от такси за удо 
възможностите и изисквания- ^ н%я и билети, а Илия 
та, особено иа релацията сто д ^ за непозволени мани 
панство-образование. А всич- д с храна за добитък
ко това заедно — ясно е под- * коопеоаЪията 
чертано с желанието на хора- СекреЩр^ на' общинския 
та да се афирмарат чрез об- у у цг-
разованието. кометет на СК в Димитров-

Според някои най-нови ове град Георги Алекоов заяви,
че партийната организация 
ще продължи да бъде строга

Една от книгите
няколко статии.

лгарската народност не е за- 
на великияДа, ползвал съм много бравило думите

Георги Димитров, които той
че открих твърде интересни П1Хжзне€е ПР” влизането си в

сръб- Югославия през 1947 година

документи от нашите богати 
архиви, обаче мога да кажа, дения, през март тази година 

броя на незаетите в страната 
е бил рекорден — 395 000 ду
ши. Това значи — със 70 000 злоупотребяват обществените 
повече от декември миналата

към всички членове, ' коитонеща и в тогавашните 
ски вестници и описания. Та
ка в монографията помест- на разбирателството 
вам и подбор на петнадесет

— а именно то да бъде .мост
постове за своя полза и пет
нят името комунист.

между 
югославсюгге година.

Има ли място за загриже
ност?

българския инеизвестни статии и дописки 
на Каравелов в 'Сръбския пе
чат. Монографията се със
тои от две отделни книги. Пър 
вата, с обем от 25 печатни 
коли, (около 400 страници) по 
си заглавие „Любен Караве
лов и сръбското общество“. 
Втората, с обем от 10 печатни 
коли (160 страници), ще из- 
лезне вероятно до края на 
тая година под заглавие „Лю
бен Каравелов и сръбската ли 
тература“. В първата говоря за 
политическите връзки на Ка- 
рат елов със сърбите от пър
вите сръбски книги, които е 
прочел като дете, та до смърт 
та му. Втората — за влияние 
то на сръбската литература 
върху оформяването на Кара 
велов като писател и полити-

народи.
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Пред празника на освобождението щия възход. Разработени са 
основните насоки за развити 
сто и се инвестират за тази 
цел значителни обществени 
средства. Започва строенето 
на нови промишлени обекти 
и реконструиране на занаят
чийските предприятия, за да 
станат промишлени. През 1960 
г. са инвестирани над 2,2 ми
лиарда стари динара, а до то
зи период само около 500 ми 
лиона динара. До 1962 годи-

ттрсчтм на- за йет години, общо бяха
пгьди ВОЙНАТА — око- инвестирани 3,6 милиарда ста 

лията е изключително земе- ри динара, с което бяха по- 
делека. Димитровград няма ни ложени основите на промиш- 
ю едно предприятие. леността в Димитровградско.

1945 година започва До 1967 година с тези сред
на0 развитие- Открито е пър ства се построи Каучуковият 

т т "РеДПри™ в града — комбинат „Димитровград", ре 
ковашко-столарско конструирани бяха предлрия- 

предприятие. тията „Циле“ „Фабрад“ „Сво
та м-Г 956 година стойност- бода" и „Братство“. Сериозни 
4й7 “ пРедукция е мероприятия бяха предприе-
кои™^яо/ СТари ДШ1ара< от ти в областта на селското сто- 
които 98/о се осигуряват от панство — 
селокото стопанство я ппллг*
2°/о от занаятчийските рабо 3 авчарнзгка- увеличиха се 
тилници, гостилничарството и к,°ОТ1еРа™вните стада овце и 
другите отрасли. Национални бяха направени към 1500 дс- 
ят доход на глава от населе- кара 
нието тогава е по-малко 
17.000 стари динара.

Периодът от 1957 до 1965

Бройки за
Димитровградско

Двадесет й петте години, 
ито изминаха от освобожде
нието на Димитровградско са 
време на неговия неотклонен 
възход във всички сфери на 
живота.

Имаше години, когато

ко

чески деец и за влиянието му 
върху сръбската литература 
през шестдесетте и седмдесет 
те години на миналото сто
летие когато той и Светозар 
Маркович, 
на ооциалиегичеоките идеи в 
Сърбия, допринасят за побе
дата на новото течение в сръ 
боката литература — реализ-

този
възход по обективни причини 
беше тих, без особени 
ве. Това се отнася за годините 
след освобождението, 
югославските народи и наро
дности се бяха устремили да 
обновяват страната 
личат разрушенията, 

от окупацията.
После растежът стана по-ус 

темповете

темпо
основоположник

когато

построиха ое десе-и да за- 
нан есе

ни
ма.

корен.
Но докато се

по-бързи, 
стигне до днеш— След като споменахте 

сътрудничеството между бал
канските народи, вие следите 
какво пишат някои българ-

изкуствани ливади.
показатели, за ре 

зултатите от инвестициите:
в 1960 година брутопродук 

цията е 2,5 млд ст. динара.

от Ето някоиното благостъстояние на насе
лението е имало много труд и 
уоилия. година е период на започва-
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Чест е да си граничар
Тази година

чествуват своя голям юбилей- Е 0 ример еДин нашние съществува двустранно
двадесет и пет години от фор граничар след отби желание — казва той, обаче
мирането на КНОЮ. ““г™ на военната повиност трябва да се намери начин

След освобождението пред да 011 замине- обаче как то да се осъществи,
кноевците стоеха много тру- .^аМа циви™и ДРехй- Ние ос Блажо Аджиевски от Лаза- 
дни задачи: в скоро оевободе Л^аиЛ^е събрахме ^Р*1 и МУ рополе счита, че граничарски
ните територии да се борят с куТ"™ме нони- ят живот сравнително е по-
различни неприятелски еле- - шладин има хубави впе- труден, но че това не пречи
менти, да опазват неповреди- и за ^селението, ко- задачите да се
мостта на кашите граници и ° живее недалеч от застава 
др. В тези трудни за гранича
рите дни много от тях са за 
гинали, жертвувайки живота 
си за общо добро на отчество 
то ни. Днес много

изпълняват
цялостно.

Лекарят
Това са простосърдечни Балич, родом от Далмация, 

и добри хора. В състояние са се чувствува в тези прелестни 
винаги да ни окажат помощ, планински уоои твърде прия- 

гранични азбиРа се, ние сме им бла- тно. Макар, че тук е само ня 
застави носят имената на -те- * °дари' Там" 'К^Дето се може колко месеца, няма човек, 
зи храбри синове помагаме. С по-младите в който да не го познава. Ин-

По повод славния юбилей «ободегите часове играем фу тервенирал е безброй
посетихме една гранична за- ™ заб^Г 
става, където в разговор с Д ад заоави. граничарите прекарахменя- Мнението на Миладин спо- и 
колко приятни часа. ри

Всички очакваха празника с 
нескрита .радост и желание 
да успеят в много сложни за 
дачи.

Тези млади и весели грани 
чарски лица лъчеха сигурно
ст. Повечето от тях са на

та. стажант Иван

пъти,
когато болните са се намира
ли в безизходно положение

и за
имат с населението. Тридесет чии -знаци на внимание, но и 

_не са можали да получат от тях са наградени за извън желание на граничарите- да 
делят и остналите му друга- друга помощ. Затова много редно залагане и изпълнява- сс създадат по-добри условия

хора няма никога да го заб- не на нс така леките войниш- за обществен живот, 
равят. ки задачи.

И командира на заставата, . — Много 
другарят Симо, е доволен от 

бено това на културно-забав- работата на овоите граничари 
ното поле. — За това начина-

Никола Голуб от Върбас се 
залага сътрудничеството 
младежта да се засили. Осо-

Ясно е, че граничарите ще 
хора ни идват дро оказват най-различни по 

в посещение и донасят раз- мощи. Например, благодаре- 
лични подаръци — казва Си- пие на тях ще бъде възмож
но- Това не са само символи- ко в най-кратко време селата

Груинци и Милевци да полу
чат ток. Наскоро това ще е 
случай и със селата от Бран- 
ковокия район. Но не е само 
това. И безброй други акции 
са проведени с помощта 
граничарите — тези първи съ
седи, както ги нарича населе
нието от граничните села.

с

и от отношенията които те

границата пет — шест месеца. 
Това им е достатъчно да бъ
дат, както казват те, „печени 
граничари“. Тяхното съзна
ние, дисциплина и умение е 
наистина на високо равнище. 
а всяка задача те изпълня
ват с пълна точност, която 
въодушевява.

— Трудно беше само в на 
чалото, докато се свикнем с 
виооките баири и онази оса- 
мотеност на поста, която про 
никва дълбоко и всякога — 
казва един граничар.

Интересна международна 

футболна срещаСПОРТ на

Ето защо всеки от тези мла
ди хора, когато изпълни своя 

Съдийската тройка от Пи- дълг, оттук ще замине с най- 
рот нямаше особено трудна хубави впечатления, които ви

Пред около петстотин зри- Димитровградските футбол ме
тели на свой терен Димитров ти като че ли бяха повече из-
градският футболен отбор иг- морени, а и незаинтересова- задача и с успех води среща
ра международен футболен ни, таКа че това даде възмо- та.
мач срещу футболния отбор жност след две прониквалия
„Ком" от Годеч — НР Бълга на нападателите от Годеч да обща вечеря, която

■ Тази „криза“ обаче е твър рия. По твърде лош терен и поведат с.2:1. Това сякаш бе
де кратка. По-старите друга- чести проливни превалява-^-сигнал за домашните футбо- фера. 
ри — граничари помагат на ния и двата отбора задоволи листи да се опомнят, да напа-

зрителм, като дат по-често. Обаче колкото ще се уточни по-къото.
токлова

надеждата за изравняване на

наги в живота му ще му на
помнят за нещо, което само 

бе устроена един път се доживява. А то-След срещата
измина ва са преди всичко гористите 

при дружеска приятна атмос- планини, голямото другарст
во и сърдечния крайграничен 

Времето за реванш-срещата босилеградски народ.
по-младите си колеги умело ха числените
да изпълняват .много сложени демонстрираха хубав футбол приближаваше края 
и отговорни задачи. Напрос- с много отправни удари и
то те ги увличат със своя ли- среацу двете врати, както и резултата бе по-неосъществи- 
чен пример, който е достоен хубави прояви на вратарите. ма. Па все пак едва в края 
за поддържане .Разбира се. През първото полувреме из Кръстев след едно соло про- 
това „дошколуване“ минава вестен превес държаха дома никване успя да отбележи и 
със закачки, за които грани- кините от Димитровград, кои сложи крайния резултат 2:2. 
чарите казват, че им разбиват то и отбележиха първи гол, ц Поотделно особено се изтък 
монотонията и ги увеселяват. то чрез Стратков. Гостите са на вратарят на гостуващия

__ Тук съм да пазя грани- мо от време на време пред- отбор, а от домакините Кръс
цата и в това да успея. Не приемаха опасни контраата
вярвам че съществува някое тачи и загрозяваха вратата Равният резултат съвсем съ 
друго място, където владеят 113 Ставров. о гствстствува на силите и на
такива другарски отношения. За разлика от първо полу двата отбора и това с наи-пра 
както в заставата А това дру време, второто принадлежеше вилния изход от срещата. И- 
гарство е наистина широко и на гостите. Играта бе попус- пак омата игра бе търде корс 
се проявява в най-различни нала благодарение на мок- ктна, липсваха грубости, кос- 
моменти — казва Миладин рия терен, по който играчи- то я направи още по-привл 
Корач, родом от Вършец. те се движеха доста трудно, кателпа.

С. Манов В. Велинов

ГОШО“
ЕКСПОРТ 

Белград -Бул. ЮНА № 61 

Представителство в Ниш, Пети конгрес 27

ИМПОРТтев.

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:

........................................................... . .................................................. .
без да се смята продажбата 
извън комуната и на пазара.1965 е 8,5, а през 1967 — 9,8 

млд стари динара.
Националният доход в 1960 

е 912 мил, В 1965 — 3,7 МЛД, 
а в 1967 — над 3,9 млд ст. ди
нара.
В 1968 година брутопродуктът 
възлезе на повече от 11 ми
лиарда, а в 1969 година се' оче 
ртава да възлезе на близо 14 
милиарда динара.

Отражението на тези резул 
тати върху благосъстоянието

на хората е видимо. В промит 
леността, в обществените слу
жби и занаятчийския отрасъл П РЕЗ това време са постро

ени около 400 частни жилища 
,.иес работят над 2.800 работ в Града и но селата, а също 
.лци и служещи, което ще ре толкова в Пирот и другите мс 

че всеки седоти от население- ста ,където са се настанили 
го в комуната, Земеделските хора от комуната.

НА ЧАСТНИ ЗАНАЯТЧИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗ 
ВОДИТЕЛИ — 8.000 ДИНАРА.

НА ЗАЕТИ СЛУЖЕЩИ ИЛИ РАБОТНИЦИ — 8.000 
ДИНАРА ИЛИ СЕМЕЕН КРЕДИТ 2X 6.000 ДИНАРА.

СРОКЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО Е 30 МЕСЕЦА, ПРИ 8»/«
Обществените строежи в грапроизводители също са в мно

ГО по-добро положение, ечи- да пък допринесоха да сс из : ц но до мени лицето па някогашното
ЛИХВА.

ДОСТАВКАТА НА 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.

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

та се, че изкулът на земедсл 
продукти само от коопе-

земсделеко градче.
ски В Димитровградско тази го- 
рацията тази година ще над- ДШ1а кма над 110 лек!И коли,

1,8 милиарда динара, повече от 700- регистрирани
телевизори, над 4.000 радиоапа 
рата и транзистора, над две 
хиляди електрически печки, 
към 600 нафтови, близо толко 
ва перални машини и пр.

мине

постепенноДимитровград 
става и град па туризма. През 
граничния нропускпателсн пу
нкт минават годишно над с- 

полопииа милиона път

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

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

дин и
ници, значителна част от кои
то спират в града. Миналата 

имало близо 30,000
МОСКВИЧ 408 С РАДИОАПАРАТ И ЧЕТИРИ ФАРА 

— 23.900 ДИНАРА.
ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ И ЗА МОТОРИ „ЯВА" — 175

година с
нощувалия на туристи, 
година до края па миналия 
месец са минали с коли близо

Тази
ссм.

ПОСЕТЕТЕ НАШИТЕ МАГАЗИНИ ЗА РБЗЕВВНИ АВ- 
| ТОЧАСТИ, АВТОГУМИ И ДРУГИ ПРИБОРИ.

ЮГОАВТО — НИШ 
Телефони 21-279 и 21-968

600 хиляди чужденци и паши 
хора. Между тях има доста 
хора от съседна България.

м. И. И.И този блок скоро ще бъде готов
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Цифри и данни за учебното дсло

Фабриките на кадри*' 

без застои

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
. \

ИРАБОТАТА. I

Обикновено пред прага на цента от възрастните до чети 
учебна година правим ридесет години са неграмотни 

равносметка за едногодишни- спрямо 44«/о, колкото имало 
тс за успех в предстоящата през 1931 година. Броят на де 
най-често, посочваме изгледи цата, подлежащи на основно 
те за успех в предстоящата образование е почти сто на 
учебна година. Този път оба сто. В тази учебна година се 
че ще приведем някои цифри учат 2.758 деца в общо 26 че 
и показатели за учебното де- тирикласови и шест осемкла 
ло изобщо, като при това на сови училища. Броят на завър 
правим опит да докажем, че шилите основно училище с 
учебното дело е било не само <^44 към 167, колкото са за- 
жизнена съдба на хората от в ьршили десет години по-рано, 

стопански изостнал край, а броят на учителите възли
за на 117 души.

В годините от 1958 до 1962 
и са построени пет нови учили 

щни сгради с общо 13 учебни 
стаи.

ИСКА новата

ОТГОВОРНОСТ
НА НАШИЯ ВЪПРОС: КАКВО МИСЛЯТ ЗА СЕБЕ 

СИ СВОЯТА РАБОТА И СВОЯ ГРАД, ОТГОВОРИХА — 
РАНГЕЛ КОСТОВ, РАБОТНИК — СТРОИТЕЛ В „ГРАДНЯ“ 
И ИВАН АНДОНОВ, РАБОТНИК В „УСЛУГА“. Тоя

но същевременно с постигна 
тите резултати заслужава по
вече уважение, внимание

За моя град пък бих имал 
повече забележки, макар че

ят аз, понеже участвувах в ст
роенето му, повече да не съм 
доволен, но погледнато общо, ообствено ми харества доста, 
действително много е направе не одобрявам само 
но — построиха се много про по който се отнася към 
мищлени обекти, обществени новодошлите. Казах вече, че 
заведения, жилищни сгради.., си построих дом към Лукави- 
Надяваме се, че Тоя темп на ца. Отначало тоя район при- 
строене ще продължи, оообе- нздлежал към града, но сетне

Рангел Костов

„Роден съм през 1937 годи- 
Работя в

грижи.начина, 
насна в Куса врана.

„Градня“ от 1964 година — 
каза Рангел. — Мога да кажа, 
че съм доволен и от себе си, 
още повече от работата, а ча 
етично и от своя град. Счи-когато човек разбере че но Димитровградските пре го приключили към Лукав и- 

' ’ дприятия разширяват произво ца, защото ако сме останели
дствените си мощности, както п града, то общината била длъ 
сега прави каучуковия кбм- и«на да ни доведе електриче- 
бинат „Димитровград“. А все ски ток. А така, градът не ни 
докато се строи на хората ще п.рие, дадоха ни село, 
бъде добре“.

МАЛКО ИСТОРИЯ
Първите училища в Димит 

ровградско са се явили още 
преди сто и повече години — 
основното 
тази година чествува стогодиш 
нината. Това са били главно 
килийни училища, в които са 
се учили не повече от по два
десетина ученици.

Преди първата световна вой 
на в Димитровградско е има
ло само девет училища с об
що двадесет учебни стаи и о- 
коло петстотин ученици. Меж 
ду двете световни войни броят 
на училищата нараства на 21 
с общо 38 учебни стаи и двой 
но повече ученици, в сравни- 
ние с периода от преди първа 
та световна война.

УСПЕХИТЕ ДНЕС
Последните седем-осем го

дини се отличават с масово 
мигриране на населението в 
града или в други промишле
ни центри в страната. Оттук 
причината, че броят на уче
ниците значително намалява 
— миналата учебна година е 
имало 1.892 ученика, от които 
878 момичета. Това мигрира
не обаче не се е отразило зле 
върху процентуалната обхва- 
натост на децата, подлежащи 
на основно образование. Днес 
също почти сто на сто децата 
от Димитровградско учат за
дължително основно образова 
ние, с което в републиката за 
емаме едно от челните места.

училище в града
там
работата иска отговорност, 
тогава ще бъде и доволен.

' Аз съм засега бригадир на 
•група, работя върху реновира 
нето на културния дом и ра
ботния ми ден, зарад спешна 
та задача и късия срок, трае 
и по 12 часа на ден. Високо
квалифициран съм, участву
вам в дейността и на само 
управителните органи в пред
приятието, и зная, че много 
трудности могат да се преодо 
леят по-лесно ако всеки си 
гледа работата.

■ Сега имаме сравнително до 
ста работа, дори предприятие 
то като цяло има повече ра
боти пнастрана, 60 на сто от- 

• колкото в самия град, макар

пък
тук трябва сами да довежда
ме тока. Не ми се харесва то- 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО ТРЯБВА ДА ва не че лично мене засяга,
ЗАЕМА ПОВЕЧЕ РАБОТНИ- това засяга 84 семейства.ци Инак незабавно трябва да 

се построи улицата от гарата 
до рампите — и едните и дру„Аз съм оезонен работник 

в „Услуга“, па затуй сами раз 
бирате, че основното ми лее- гите, защото оставя лошо впе 
лание е да стана щатен. Ма
кар че съм доста млад, роден 
съм в Барйе през 1946 година.

чателние у гостите“. е.то защо, имаме основание 
да вярваме, че в предстоя- 

Едва в следосвобожденските щата учебна година основно- 
от фашизма години броят на то образование в Димитров- 
училища, учебни стаи, учите- градско може и трябва да оча 
ли, ученици, рязко се увелича ква още по-добри резултати, 
ва. Вече през 1952 година от СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
общо 41 селища в 31 има са- В средното образование ус 
мостоятелно четирикласозо пехите също са на завидно 
или осемклаоово основно учи равнище. Тук дори може да 
лище. През същата учебна го говорим изключително за еже 
дина се учат 2.552 ученика, а тодно подобряване, както на 
броят на учителите възлиза материално-техническата база,

така и в образователно-въз-

Ст. Н. РАЗЦВЕТЪТ
оная групапринадлежа към 

работници, които идват в гра 
да да търсят по-добър живот. 
Построих си и дом в окрайниче и . тук има какво да се ст

рои. Значи работа имаме, а ните на града към Лука-
вица, завърших шофьор Б, 
Ц и Е категория, но ето ра
ботя като копач на водопро
вода — каза Андонов.

Считам, че земеделието тр-

щом има работа и заплати ще 
има. Конкретно аз получавам 
към 800 до 900 динара на ме
сеца и това е сравнително до
бра сума.

Лично затруднен съм поне- ябва да заема повече работна
ръка, а убеден съм, че по тоя на 116 души.

Периодът от 1952 до 1962 питателната работа, 
тодина може обаче да се счи- Макар че броят на паралел 
та за същински разцвет на ките от 1964/65 година е в по- 
учебното дело в тоя край. В стоянно намаление: от об- 
тоя период не само, че в учи що 15 миналата учебна годи- 
лище отиват всички деца, под на спаднаха на 11, то резулта 
лежащи на задължително ос ти говорят за постигнато ка- 
новно образование, но в него чество. Така например през 
просъществува и учителска 1964/65 година средно обра- 
школа, която даде кадри за зован и е са завършили 63 ду- 
народностните училища. Вече ши, а миналата година 70 ду 
през 1962 година само 2 про- ши.

же нямам квартира, но се на 
дявам, че и този въпрос нас- начин ще намалее и натиска 
каро ще реша. за заемане във фабриките, ко

Доколкото става дума за Ди ито в Димитровград все още 
митровград мога свободно да са в зародиш.

Сегашната ми работа не екаже, че усиленно се строи.
Но разбира се трябва му още особено платена към 500 ди
мното, за да стане действител нара месечно, но и това е ня- 
но красиво градче. Когато за какъв изход, когато няма по- 
почнах работа 1964 година, добро решение. Инак работа- 
той бе едва ли не по-голямо та не ми спори и считам, че 
селце, а днес вече му прили- всеки труд трябва да се ува- 
ча на градче. Може би сами- жава и цени. Иван Андонов Ст. Н.

2 ЛЕТЯЩИТЕ
ДИСКОВЕ

„Какво е една година?“ Обяснявам Барни: Не.
Д-р Саймън: Защо не?
Барни: Аз не си спомнях нищо.

Д-р Саймън: Смятате, че те са разговаряли 
с вас по начин, различен от нашия? Например 
чрез предаване на мисли?

Бети: Не разбирам какво ми казвате.
Д-р Саймън: Чули сте тези хора да говор

ят английски. Наистина ли ги чухте, или беше 
внушаваме на мисли?

Барни, Аз разбирах онова, което те искаха 
да разбера.

му, че годи
ната е съставена от много дни, дните — от мно
го часове, часовете от много минути и т.н.; 
обяснявам му го колкото мога по добре, но той 
не разбира. Тогава му казвам, че аз не съм мно 
го образован човек, но

2
!

че в моя край има мно
го хора, които биха били щастливи да говорят 
с него и те могат да отговорят на воичките му 
въпроси. Затова ако иска да дойде още вед
нъж... Но че лично аз нямам желание да ги 
видя още един път. Той започва да се смее и 
казва: „Ако решим да се върнем, ние ще ги на
мерим.”

5) Земни хора в диска!

1 Тя е покрита с точки, някои мънички като глава 
на топлийка, други големи колкото монета. Има 
и линии, овързващи една точка с друга. Питам 
началника какво означават тези линии и той от
говаря, че дебелите линии означават търговски 
пътища, големите точки — местата, където вече 
са били, а прекъснатата линия — пътя на тях
ната експедиция. Тогава питам къде е техният 
свят. Той ми показва картата и пита: „Покаже
те къде се намираме сега“. Гледам картата и 
му казвам, че не зная. „Щом не знаете къде се 
намираме, безполезно е да ви покажа откъде 
идваме ние.“ В този момент влизат някакви хо
ра, много развълнувани, които приближават до 
лекаря и му заговарят нещо. Лекарят ми отва
ря устата и започва да ми дърпа зъбите. Питам 
го защо го прави и той ми отговаря, че не ус
пява да разбере: зъбите на Барни излизат от 
устата, а моите не. Започвам да се смея и му ка 
звам, че Брни има изкуствени челюсти и му об 
яснявам какво е изкуствена челюст. Добавям 
също, че почти всички хора след определена 
възраст носят изкуствени челюсти. Тогава той 
ми задава няколко въпроса върху възрастта и 
продължителността на живота

Накрая Барни влиза и началникът ни казва 
че можем да си отидем. Тръгвам с Барни, като 
аз държа книгата. При колата ни чакат и други 
хора. После идва и началникът и ми взема кни
гата. Аз се расърдвам и му казвам, че е обещал 
да ми даде книгата като доказателство. Начал
никът ми отговаря: „Останалите не иокат

Д-р Саймън: Може би сте имали халюци-
! нация? V

Барни: Сигурен съм, че не беше халюцина-
ция.

Д-р Саймън: И тези хора ви говореха? 
Барни: Само един, началникът. Но не ми 

говореше с думи, а с мисли.
Д-р Саймън; Може би е било някаква фор

ма на телепатия?

вие
да знаете какво се е случило; иокат вие да за
бравите всичко“. Отговарям му, 
или без никога няма да забравя 
случи. Той се омее: „Ще забравите. Но 
да си спомните нещо, няма да го разберете“. 
После воички отиват в диска и отлитат. Ние с 
Барни се качваме

че с книгата 
това, което се 

дори и Барни.- Аз разбирах„„„„ неговите мисли. Те ид-
ваха до мене така, както ако ми ги кажеше.
5 алриГмм йдмТ**“*” ССа"0’ Пр0“ЛеН Ю

р»оБаГмо^ “ сд“/сют-

ясно: беше като хоризонтален 
перпендикулярни линии 
лицето беше сива 
Не забелязах

!

в колата и потегляме.
(Въпроси за проверка и уточняване, взети 

от различни сеанси).
Д-р Саймън Бети разказвала

я виждам много 
срез с две малки 

в ъглите. Кожата на 
и изглеждаше като от метал. 

Д-али имаха коси или носеха 
какви шапки на главата. Нямаха 
дрите бяха две

I ли ви е своите
преживелици?

Барни: Не никога.
Д-р Саймън: Значи, никой от

ня-
носове — ноз-вас двамата

не е казвал на другия какво му се е случило в 
летателния апарат?

I дупки на лицето.
... Завършилии после пита-. лечението, съпрузите Хил 

се връщат във фермата си. Чувствуват се с подо
Страница 6

БРАТСТВО * 22 АВГУСТ 1969
1



Босилеград  ски дилеми
I

ЕДИН ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО
Полугодишните резултати малени заплати. Погали тоия 

на стопанските организации в интеграцията става единст- 
Босилеградоката община са лен изход от положението известни. Всекиму е ясно, че пението.
те са слаби и, никак не гаран ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ОРГА 
тират самостоятелно същест- НИЗАЦИИ В ЕДИН КОМБИ 
луване на нито една стопан- НАТ

заема развитието на животно 
въдството. При интеграцията 
тези възможности могат ця
лостно да се ползват. С откри 
нането на разплодни 
ции. с мелиорисване на паси-

ска организация. щата и създаване на изкуство
Тази година е ппеп ни ливади тоя най-важен от

не занаятиийокото ппелппп Обгциноката студийно-ана- расъл в комуната ще постига 
ятие Услуга”. Пои сегашни служба в един анализ добри резултати. При такива
те делови оезултати тпптпп Редлага да ое образува ком обстоятелства и социалистичеше Диз1?алнат^““Р? бинат' които «а необхо- ският сектор в тази област
ще изпаднат в същото поло- димите • цехо*ве. Структурата шиооко шс пазгъонеоргзшгеацш,. на Съдещия комбинТ^е е дмК. На ” ™о*. 
пешително ппемямялр ®НТ за такава да задоволи нуждите постите за угояване на дре-
чко което пречи на и^тегра- та ВСИЧКИ отРасТО1 с комуна- ба й едър добитък, а това
цията. За тази акция услови- Предвижда се да има пет пЦ^ж&Г^мето
ята са съвсем съзрели и тя тр цеха: за търговия, транспорт, и вън от комуната, което щс
ябва да се проведе незаоавно. изкупуване и селоко стопан- помогне изкупуването.

Всяко по-нататъшно разта- ство, гостилничарство и зана- 
кане е риск защото скрива о- ятчийско-комунални услути. 
пасността от създаване на но 
ви дефицити и взимане на по 
грешен курс. За това свидетел 
ствува фактът, че стопански-

стан-

своята

Според тоя анализ в случай 
на интеграция няма да ое сти 
гне до уволняване'на работна 
ръка. Напротив при наличие 
на рационалното й ползване е 
възможно да се заемат и но
ви работници. Разбира се, те 
ще бъдат в пряко производст 
во, като увеличават дохода на 
комбината.

Предимствата на едно така 
ва предприятие са големи. Ра 
зходите биха били два пъти 
по-малки от сегашните. Не по

те организации в комуната на 
последък се ориентират към 
търговия, пренебрегвайки ос
новната си дейност. Така пра ще укрепва фондовете и въз 
вят и земеделските коопера- производството. Би се стигна 
ции, които са оставили сел- ло и до капитално преустрой 
скостоланската дейност, не по ство на селското стопанство, 
лзват нйто частично възмож- В такива условия и търгови- 
ностите при животновъдство- ята ще има по-добри възмож- 
то, овощарството и производ- ности. Снабдяването би става

малко е важно, че при това 
положение крайните резулта
ти биха били големи, а това

В. в.

Още един успех на митничарите

са 20 кг хашишЗаловени
ник на колата и Ширин Ад- 
нан пътували за Германия. 
Джукич ги „усетил“ и напра
вил щателен преглед на вози
лото, при което открил кон
трабандния хашиш. Двамата 
пътници се опитали да минат 
с подкуп на митничаря. Сло
жили в джоба му 800 марки, 
за да не ги обажда, но и това 
не помогнало. Джукич спрял

пътниците и ги предал заед
но с марките на органите на 
вътрешните работи.

Митницата е наказала два
мата контрабандисти с общо 
22 хиляди 'динара и е конфис 
кувала хашиша и колата.

За незаконно пренасяне на 
хашиш и опит за подкупване 
на служещ ще им се съди.

Това е втори зголям успех 
на митничаря Джукич през 
тази година. В началото на го 
дината той залови голямо ко 
личество такава стока в една

Митничарят Бранислав Джу 
кич още веднаж доказа май
сторството си да открива кон
трабандни стоки. В края на 
миналия месец на пропусква 
телния пункт при Градини в 
автомобил с турска регистра
ция той откри 20,5 кг хашиш, 
опакован в торбички от по 
два килограма.

Агиле Куздемира собстве-

V

ШШш.

т
-ГЩ; - > ЩШШШ:

йШ
т 'ХЛ

щтшшш
ЩШт. Ще се строи път за РкстовацБосилеград кола, прекарвана с влака за 

Италия. Оказа се, че тази ко
ла са чакали в Италия „важ
ни контрабандисти“, които бя

ло по прек път, защото ще се
премахне „верижния“ начин Преди една седмица секци- 

Поекомепните излишни ра на търговията. ята за пътища от Ниш върши
Р ‘ нови загуби. При всичко това мощности премервания в село Дукат,

те ще се ползват максимално, Босилеградско, за прокарване 
като се държи сметка да се на път от това село до Ристо- 
повишава производителността вец.

съсственото сътрудничество 
земеделците. път, той щс представлява най 

кратката връзка на комуната 
с железопътната линия. Освен 
това този път и през 
та ще бъде проходим, за раз 
лика ог опя през Власина.

зхоДи донасят 
Дневните и 
нно се
::а стоки възлизат на милио-

динари. Заетите получават на труда, 
не само нередовно, но и на- В анализа отделно мяст

ха заловени от тамошните вла 
сти, благодарение 
мереното от Джукич.

зима-пътните постоя- 
увеличават. Запасите на на-

При положение да се стиг-
тоя м. н. н.в. в.ни не до изграждането на

мааа

!
се допусне, че са в състояние да различат по вън 

белези НЛП от самолетите и хеликоптери-
самолет

снимки на небето във всички посоки, като на 
пито една от тях не е бил открит неидентифи
циран летящ предмет (НЛП).

Наистина има отделни случаи, когато глав
но поради невежество иначе добросъвестни хо
ра са склонни да обясняват с летящите дискове 
всякакви физичеоки явления или забелязани 
необикновени предмети. Такъв случай преди 
няколко години е имало например в Норвегия, 
когато там се появили двама „марсианци“. По- 
късно сс оказало, че това са двама американски

кои-

брено здраве. Само изпитват страх: на „онези 
дали обещание да забравят, а са си спом

нили и разказали 
Специалистите 

тегорично по „случая Хил“. Тс само се задовол-
няколко обобщения:

шии
те, остават безразлични при поява на 
или хеликоптер и винаги проявяват ясни при
знаци на безпокойство, когато наблизо сс 
мират НЛП.

те са
всичко.
отбягват да се изкажат ка- Iна-

1яват да направят следните
Съпрузите Хил действително са видели нещо;

белезите на летателен ко-1.
2. Това „нещо“ има
рав; 3, гледката «с^радя»»<малут^1силнати

история, не търсят сензация;

СВЕТЪТ ОБСЪЖДА И СПОРИ

Становищата „за“ и „против“ съществува - 
дискове, „за“ и „против тех- 

имат своите горещи

рвна реакция; 
да съчинят тази
5. Учените и техниците, изследвали случая

му страна, поддържат хипотезата, 
Бети Хил технически 

истината; 6. Поставени в 
голям психиа-

пшюти, катастрофирали със самолета си, 
то, облечени в овоите специални окафандри, 

пеша в най-близкото село... Или

пето на летящите 
пия извънземен произход 
защитници в целия овят. 

1. скептиците казват:

от
техническата 
че разказът на Барни и 
може да отговаря на

появяването па дис
ковете трае вече 20 годили,- ако те са пилоти
рани от разумни същества, то тези разумни 
същества няма да установяват контакт с па- 

съпрузите Хил, а с ООН или 
на големите светов-

■ пристигнали 
друг случай. През лятото на 1966 г. над плажа 
в Остенде сс появило странно летящо тяло, кое
то предизвикало истинска паника. Всички го 
сметнали за летящ диск! А това бил миниат-

състояние от един
Хил разказват почти идентичнахипнотично 

тър, съпрузите
история.-

Като се запознаха с стора Джил или 
н яко и й ОТ ръководителитенякои от най-характер-

Ге д'а”пр=

АПРО и НИКАП-.

юрсн безпилотен самолет.
4. Според някои бързината и маневреността 

па летящите дискове доказвали, че те не съще
ствуват реално. Като привеждат примери и за-

окептиците изказват

ни дъ>ржави*2. Астрономите изключват посещение Иа съ
щества от някоя планета от Слънчевата систе
ма. Тс са убедени, че никоя от тези планети 
няма цивилизация, подобна на нашата, че ни
коя не с населена от разумни същества.

3 най-голомите противници иа летящите 
дискове поддържат, чс дисковете изобщо не 
съществуват. Според тях свидетелите не са на
блюдавал^ летящи, дискове или летателни апа- 

с други форми, а звезди, изкуствени спът-

инстатути
1. Неидентифицираните 

(НЛП) въздсйствуват върху електриче^‘ш^е ааа' 
рати и някои инструмента на борда на самоле

летящи предмети кон и от аерод инамиката, 
мнение, че космически кораб .или изобщо лета
телен апарат, «ойто използува която и да е от 
познатите форми иа енергия, не може да има 

окорост и такава маневреност. Същите 
аргументи обаче се използуват и от застъпяй 
ците на теорията „за“. Те казват, че тъй като 
земната техника още не с в състояние да Пос
трои подобни летящи кораби, именно това до
казва техния извънземен произход.

(Следва)

тате. и тслевизо2. Случаите, когато радиоапарати
действуват при появяване на 

повече от десет слу-
т.акавари престават да 

НЛП, са миогобройни; има
блокирани автомобили поради

рати
иици, балони-соиди или самолети; че се с ка- 

(зрителни измами, миражи)близостчая на
иа НЛгЕ; случаите, при 
НЛП съвпада със опиране на електрическия ток 

райони, са само два. 
з. Животите реагират бурно при поява на

които не може да

еасло за оптически 
и метеорологически явления, или просто за хал- 

В подкрепа на своето твърдение те 
опит: от обсерватори-

появяването накоито

юцинации.
прибягнали до интересен

Мауит Паломар направили серия от 5000
н по-гол сми

ята вНЛП. Кучета, коне-и нр. за Страница 7
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1 Женски свади-мъжки побоиЕдна новина в гимназията Бележка
I4СТЕНОПИСИ 

ЗА ПОХВАЛА
Може би до това нещо ня

маше да се стигне, ако ефи
касността на органите, които

е по-

селата в тоя по-В Босилеградака комуна не че между 
стават много убийства. За по глед съществуват разлики.

Главна причина за това лоследните десет години такива .....
е имало само няколко. Това, шо явление са преди всичко 
обаче засега не тревожи. О неразрешените частни имуще 
безопокоява едно друго явле- ствени отношения. Следствие 
ние. Касае се за леки и тежки на това, между отделни лица 
телесни наранявания, като по се създава такава 
следица от маоови побои.

Напоследък такива стават 
вое по-често и едвам ли може 
да се намери оело; което е и- 
муино от такива случаи. Оба- последици.

решават тези спорове 
голяма. Обаче споровете 
дълго разтакат, че когато се 
стигне до приключването им 
постигнатия ефект е незначи

се

нетърпи-
телея.

В първото полугодие на та
зи година съществуват юо 
случаи на побои, които орга
ните на властта преследват по 
служебна дължност. Обаче те

повече> 
пренебряг- 
милицията, 

отиват в болница.

мост, която след време дости- 
тогава на-га кулминация, а 

стават по<бои

I
Ш-аиас^тщеот
Щ

четонтагф*
^ &13Я8М1кЬпяго

с не така леки

1 зи случаи са много 
защото мнозина 
ват помощта на

---лс СЪВЕТИ
но направо 
•взимат удостоверения и реше 
ние търсят в съда.

Наистина превантивните ме 
рки, на милицията са редов
ни, обаче това не е достатъч 
но. И то поради повечето при 

Например в милиции 
в Босилеград

К.Вредно ли е 

пушенето ?
чини.
оката станция 
недостигат 9 милиционера, ма 
кар че за приемането им съ
ществува, и все още има от
крит конкурс. Причината за 
това
на милиционерите 
градока комуна са твърде нц

яееннгж 
ЩЧОМтчт

яло
е, че възнагражденията 

в Босиле-

за пушач, който пие доста ка 
гурност е .утвърдила, че ни- фе ,трябва да споменем, че 
котимът е причина за болест- ако изведнюж престане да пие 
та райе на белите дробове. Ор кафета, много бързо ще се 
галите на храносмилането съ- появят признаци на отравяне 
що ое увреждат от никотина, от никотин и обратно, ако пре 
а не по-малко и вените и ар- стане да пуши, появяват се 
териите. И човешките нервни признаци на отравяния от; 
влакна не са зашитени от тю- кафе (кафеизъм).

Тютюнът и кафето са две вза 
и.мни противотрови и ако пу
шачът престане на пуши не
обходимо е в същото време 
и да престане да пие кафе. Ко

зки.
Проявата, за която говорим 

е най-маосва и най-изострена 
селата в Любатския район, 

това е изключително „печал- 
барски“ край, къде то работ: 
ноопособните мъже се задър- 
жават твърде 
Обаче тук остават жените им, 
които се карат и разправят 
за най-различни неща. А кога 
то дойдат мъжете им започ
ват да „решават“ усложнените 
въпроси. Но това са „Горди
еви възли",' които не може и 
съда да разправи. И когато 
се не успее по мирен 
— настават побои.

Медицинската наука със си

в

кратко време.

попелите отрови.
Напояването на нервните 

клетки при човека с никотин, 
се различава от напояването 
на същите с алкохол и разли

йто иска да престане да пуши,ката е в това, че алкохолът се 
задържала значително по-дъл трябва да знае, че същеврс- 
го време в организма и преди менно трябва 
звиква дълготрайни промени.
Достатъчно е само веднъж да

начини да престане 
да пие любимото питие — ка 
фсто. В решаването на тая проя

ва не са използвани редица 
Онези, които само пушат, възможности. Една от тях са

мировите съвети, които преди 
няколко години особено ус-

се изостави пушенето, за да
се почувствуват всички симп 
томи, които се появяват след по-лесно могат да се откажат

от онези, които същевремен-ствие на лрекалено пушене. ■пешно решаваха такива слу
чаи, но сега напълно бездей- 
ствуват. Подобно е и с оста
налите

Когато пациентът послуша по пушат и пият значително
много кафета. Последните съсъветите на лекаря и преста

не да пуши случва се, приз- щевременно трябва да се от- обществено-политиче-
ски организации, които неза
интересовано се отнасят към 
тази лоша проява.

наците на отравяне от тютюн кажат и от пушенето и от пи- 
да останат и по-нататък
организма. Какво значи това? бира се, много по-трудно. 
Пациентът посещава старите 
си приятели, които прекадено 
пушат и с пълни гърди вдиш 
в а дима и никотина. Това осо 
бено се отнася за зимния пе

енето на кафе, а това е, разЧ
В. в.

Една прекрасна инициати- Стенописите се отличават с 
ва се осъществява — коридо- високо художествено майстор 
рите в димитровградската ги ство, 
мназия ще станат своеобраз- лиризъм и имат стремеж обо 
но „изложбено“ място. Пона- бщаваща топла задушевност, 
стоящем двамата художници Верни на историческата исти- 
— Методи Петров и Никола
Денков правят твърде интере показ на неувяхващ патриоти 
сни стенописи. зъм, на бликнали чувства и

Още от първия етаж може огромна човещина 
да ое разбере, че става дума Безспорно, когато стенопи- 
не само за украшение, а за сите бъдат готови напълно, 
опит със силата на изобрази ще представляват обект за 

изкуство да се въздей- интересно 
ствува върху патриатичното въз 
питание на младите, 
за възпитанието им към об- така и на онова което те по- 
щочовешка любов.

наситени е чист-
риод, когато всички просто
рни се проветряват по-рядко.

По същите причини нико
тина по-слабо действува при 
жените и децата, които иначе 
ле пушат. Трябва да се знае, 
че известни хора с по-слаб и 
нерви ,а оообено онези, които 
страдат от ревматизъм, теж
ко понасят тютюна и никотина, 
а, да повторим, децата и же
ните са особено чувствителни 
към тютюна.- Ако става дума

НЕНОШДНна от тях личи недвусмислен

Във вторник, на 2 септември, 1969 година, се на
вършва една година, изпълнена с тъга и неизмерна 
мъка откакто завинаги изгубихме нашата мила, оби
чала и никога прежалима майчица, съпруга 
и сестра.

телно изследване както 
творчеството на художниците. дъщеряотносно

стигат чрез стенописите.
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА — ЛИЛА 

родена Каменова
комбината „Димитровград" в Дими-

Тук, на първия етаж един 
срещу друг са направени два 
интересни стенописа 
ния изобразява Гергана „Из 
вора на белоногота“, а други
ят — интересната личност Еф 
имия от сръбското средно
вековие.

Двамата художници с тези 
стенописи, както и в остана
лите, разкриват не само чис

тотата на образите на Германа и 
Ефимия, а в тях въплътяват 
общия им стремеж 
ят националното.

Ст. Н.

работничка в 
тровград

еди-

Закон за защита 

на птиците
1В неделя, 31 август т.г. в 12 часа 

на димитровградските гробища 
на гроба й.

Нейното

ще даваме помен 
и ще пололшм венец

прекрасно и винаги 
нност, добрина и любов

засмяно лице, хума- 
ще останат доживотно неза

личими в нашите сърца. 
Покайваме всички роднини, кумове, приятели, ком 

шии и трудовия колектив на комбинат 
град' в Димитровград да почетат 
ст»ствуват при полагането

мота на Лгодовик Баварски от 
1328 г. е казано: „Голяма гло
ба очаква този, който улови 
усърдния ловец на насекоми 
— синигера. Нарушилият закс> 
на трябва да заплати на крал
ската хазна 60 шилинга, а съ
що така и красива червена ко 
кошка с 15 пилета като обез
щетение за уловения сини
гер“.

Първият закон за защита 
на птиците е бил обнародван 
от архиепископа на Трир Тео- 
дорих П, управлявал от 1212 
до 1242 година. В горския ус
тав било казано следното за 
синигерите: „Който улови пти 
ца, наричана навсякъде сини
гер, да бъде аиатемосан“. Как 
то виждате, ползата от сини
герите е била известна още 
през средните векове. А в гра

да запаз
„Димитров- 

нейната памет и при 
на венци и цветя.

Вечно опечалени:
Дъщеря Биляна, съпруг 
Александър, баща Раш
ко- майка Евгения, 
тра Любинка и брат Бо
жо.

ссс-
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Вестник „Димитровец“на три езика ПОЕТИЧЕН АТЛАС
?1 • ■' I; ... ■ • а
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;
Ще се заселя у теб, 
за да ме грей жив кървоток, 
за да потърся ключовете 
на всички мои начала, 
загубени между хората.
Ще се заселя у теб, 
защото тайната на слънцето, 
пролетните води, *
растежа на тревите 
и възвишената смърт, 
зная, че криеш в себе си 
или живеят някъде другаде 
в пустините на друг човек. 
Като смърт ще влеза у теб, 
а живот ще ти донеса.
Като пиян ще ме приютиш 
■и ще ме озари светлина. 
Кажи ми болна ли си?

Вестникът започнал да из
лиза на 1 май 1937 година и 

•се разпространявал 
на въоръжената борба цели 
осем месеца. Инициаторът 
бил Благой Парович, тогава 
представител на Централния 
комитет на Комунистическата 
партия на Югославия в коме 
сариата в Испания. В първия 
брой той се обръща към бор 
ците от Югославия, които са 
били най-многочислени в ба
тальона „Димитров“ със след
ните ДУМИ:

„За вас е голяма чест, с оръ 
жие в ръка, рамо до рамо с 
братския иопански народ да 
браните неговата свобода, не-

али на испанския народ и на нската, а после и в нашата ре
и гки народи в света. Съзна волюция. И Парович е бил

вайте великото дело, за кое- уредник на вестника само два
то се оорите, бъдете пример месеца. В броя от 25 юни пи
ка дисциплина, гордост, геро са за геройските подвизи на
петво и скромност — тези ху- бранителите на Билбао, а ве
щини особености на нашия че на 6 юли и сам падна, убит
народ. Вековете ще се нижат като комисар на'XIII бригада
и ще газят всичко гнило и на в борбата^. при Вилануево. Та-
задничаво, което пречи на сво кава е била съдбата и някои
оодата и напредъка на чове други сътрудници на вестни-
чсстеото. Но вашите дела, ва ка. Следващите два месеца ве
шите жертви и имена ще ос- ст.шкът бил уреждан от Кар-
танат в сърцата и съзнанието ло Мразович, но понеже бил
на всички поколения“ ранен уреждането на вистни-

На ^страниците на „Димит- • ка превзел Велко Влахович. 
ровец“ са забележени само ча Редакцията и печатница на 
етично геройските подвизи, вестника се намирали в Мад-

31ВМГИМПГТ И „„ к жертви и имена. Рядко са жи рид, където били отпечатани
завие . ост и напредък, да. бъ- ви онези, които са спомена- И броя. Само дванадесетия
дете представители на цвета вани в „Димитровец“. Пове- брой бил печатан в Барцело-
от.своя народ, да защищавате чето от тях са изгорели в на. През време на публикува-
наи-големите и най светли иде огъня на революцията в испа нето на вестника през Мад

рид минавал фуонта, неприя
телския огън допирал до пе
чатницата, но въпреки всич
ко печатането продължавало.

Националният състав на ба 
тальона бил най-разнообра
зен. Затова статииите в „Ди
митровец“ се печатали на сър 
бохърватски, чехеки и испан
ски. В „Димитровец“ — в брой 
6 и 9 са публикувани и две 
статии от Македония на ма
кедонски език. За историята 
на македонската култура, раз 
бира се, ще бъде интересно 
че борбата за равноправието 
на нашите народи се е мани- 

роят свои домове. Ако приба фестирало и в скромните ус 
вим, че още толкова, а може

в огъня ч- - Л-'/
■ -щ

:. :::У .-«> \1

... •
V*

Аз макар че съм болея 
лекувам ран»и.

Стойне ЯНКОВ

V.

Разгърнато строителство 

в Димитровградско
МЕЧТА

В тебе виждам овоя съи, 
в завоите ти искри на нощта 
и струва ми се тъй сме близки 
по мисли, мечти, и много неща.Извисяват ръст 

нови домове
Аз виждам: съдбата ти е съща 
и същи мисли с теб таим, 
но живота горчив ни прегръща 
в една постеля с него спим.

О, реюо, поне ти можеш 
на вълните венец да изплетеш, 
в дните на пролетна буря 
на вярност да ги закълнеш.

Стопанското укрепване на 
димитровградска община през
последните десетина години б и повече, строят в окрайни- 
озебено благоприятствува за ните на града или близките се
разгърщане частното и обще ла _ посока: Лукавица, Жел солидарност, прена-

ГАЖхали за комбината на каучу- Сет къщи. Същевременно ст- интСЛигенцията на испанския 
кови изделия „Димитровг- роителното предприятие „Гра нар на нашитс испанци“, 
град“, столарското предпри- дня“ все по-често получава г 1 брой писма се получа- 
ятие „Циле , кожарското пре искове от частни лица да им от работници и тех-
дприятие^ „Братство , метало- .тострои домове. Такива иско ни организации от Белгия, 
обработващото „Фабрад“ и вс досега в предприятието са франция, от преселниците в 
конфекционното „Свобода“, дошли към десетина. Канада и Южна Америка. Ме
бяха построени в града реди- От друга страна, за нуждите Ждународната солидарност 
ца важни обществени здания на предприятията, учреждени ПрСЗ тези дни се манифести- 
— общинското събрание, на- ята или пък за частни лица рала в невиждани дотогава

размери и израснала в огро
мна антифашистка сила.

ловия в окопите в Испания.
„Димитровец“ е получил 

много писма от Югославия с Скитник съм без смях и надежда, 
ти — пътник не спал и уморен — 
а злобата човешка ме поглежда 
и вярва, че съм разгромен.

Александър ДЪНКОВ

Особено внимание привли
ча големият брой топли и сър 
дейни писма на мшогото род 
нини, особено писмата до май 
китс и от майките. Между ос 
тллалитс е и писмото до май
ка си па Радко 'Павлович, за 
гинал през НОБ, което е на
писано с извънредна обич и 
дълбоко чувство:

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Аз, зная: няма да загина на война, 
в жестока битка срещу враг незнаен. 
Бдна мощ на вратата ще почука смъртта 
и завинаги ще ме отвлече в безкрая.

Може би уплашен за миг, ще викна, 
ала със суров глас на странен съдник 
в измислени обвинения тя ще е стриктна 
и беззвучен ще си остане моят вик.

Кой ти е позволил преданно да любиш? 
Защо у теб пулсират две сърца?
Напразно сили и чувствува губиш, 
показание дай: коя е твойта страна!

О не, дори аз дума няма да обеля, 
защото съдникът въпроси не задава, 
макар че имам доводи и да се осмеля. 

Решението е взето преди да се решава!

„Майко,
Виждам те как седиш са 

ма и тъжна в градината. Ми
слиш убили са го някъде, кой 
знае в кой върбалак...“

Този необикновен вестник 
излизал в относително голям 
тираж. Разпространяван е и 
четен с удоволствие пс само 
в батальона „Георги Димит
ров“, по и извън Испания; — 
в Югославия, Чехия и други 
държави.

Расте родния град
„Градня“ строи понастоящем 
14 жилища — едностайни, дву 
стайни и тристайни апарта
менти — а докрая на годи- 

Последнитс десет години се ната щс започне още толко- 
характеризират с усилено час 
тно строителство. Всс по-тол- общо — тази година реал- В юбилейната годишнина, 
ям е броят на гражданите, ко но е да сс очаква, че стотина чествувана по случай създа
йте сами строят свои къщи, семсйства ще влезат в нови вапето на партията, ще се от 
макар че немалък брой соб- д,омове. При това трябва да бележи и годишнината от пс- 
ственици купуват жилища в отоеЛсжим, че тези домове, чатансто на вестник „Димит- 
жилищните сгради, които ст- 000бС1Ю онези, които строят ровец“. През течение на годи 
рои димитровградското стро- частните лица, са съвременни, ната щс излезне от печат фо- 
ително предприятие „Градня“. от твърд материал, просторни тотипио издание на „Димит- 
Че с така убедително сочи и многостайни. Защото, как- тровец“. Появата на този пес- 
факта, — че досета са гюстро то казват в града, днес етапа тник в такова издание ще пре 
сми към 400 жилища а само „мода“ да се строят пс скром дстапляпа значително събитие 
през осемте месеца на тази ни домове, а разкошни, огро в нашата културна и полиги- 
тодина в централната част на мни къщи. 
града към 30 собственици ст

родната банка, здравния дом, 
пощата, и основното училище 
и гимназията.

ва. Ще стреля в упор — подла и низка, 
хихот демонски в стаята ще ехти, 
а може би в болки кръвта ще се плиска 
и сърцето в непоносими мъки трепти.

Най-сетне пролятата ми топла кръв 
в две невинни струйки ще потече.
(Аз зная ис съм последен, а ни пръв.)
„Със две сърца..." — сърцето ми щс рече.

Стефан НИКОЛОВ

чеока история. *
Според в. „Комунист" ЧСт. Н.
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Кредитирането на студентите

Без нужните документи 

няма кредит

Расте интересът за петьрлатк ите пещери

В ПОПОВА ПЕЧ 

ЖИВЕЕЛИ ХОРА
Л

Но^тцавна управителния от ползващия кредита, 
юр на републиканския епома от Общинската скупщина, на 
•ат^лен фонд по кредитира- чиято територия е постоянно 

“иа студентите обяви кон- му местожителство) за броя 
еурс за кредитиране на сту- и, заетостта на членовете 
лепти които учат на факул ге семейството и височината на 
гихл и ,в полувисшо учебно за месечните им приходи (под 
■едение в републиката. приход се подразбират всич-

Според условията кредит :си доходи от на заети в пред 
могат да получат всички ре- приятията, занаятчийството, 

студенти,

оверено

наза бяха нам грелите. 
Най-напред бяха

•3 подземието, заето от- вода.
• Йитересно с да добавим, че 
з голямата „Зала на срещите" 
з пещерата Попоза дупка бн- 
оопелеолозлте ог Белград нс 
намериха пещеролюбиви жи- 
роп ;л, заслужазащи особено 
внимание. Топ път даже ня
маше ни прилепи.

Но не се сбъдват само био- 
елзлеоложките очаквания. ' Б 
началото на азгуст изследва
нията на любителската група 
от Димитровград и Петерлаш, 
съставела от ученици, студен, 
ти и просветли работници, ус 
пя да открие достатъчно до
казателства, че пещерите 
били обитавали от хора през 
предцивилизозанлте епохи. Го 
лямо количество кости и ос
танки от грънчарски 
показаха, че в пещерите с во
дел иптензизен живот. Пред
полагаше ре, че и теренът о- 
коло входа на Попоза печ ве 
рзлт_:о крие следи от дрезлл 
селища. И действително тахл

Както се очакваше, между 
учените се създаде голям ин 
терес за откриване тайните 
на пещерите при' Петърлаш. 
След блестящите открития на 
нови подземнй галерии от ст 
рана на професор Йова Пет- 
розич и след очертазането на 
основните геоморфоложки о- 
собености на терена, дойдоха 
наред биолозите. Към» края 
на миналия месец една група 
биоспелеолози, предвождана 
от доктор Милка Пляхич, про 
фссор от Природо-математи- 
ческия факултет в Белград на 
прази еднодневно изследване 
па карстовата област между 
пещерата Попова дупка и вре 
лото при село Градище.

Изтъкнатият белградски зо 
слог, доктор Плякич, остана 
,,околна от първите открития. 
Особено целсю се оказа 
с щението на заганичкото вре 
ло, където се откри твърде 
рядко пещерно животно от 
гоупата на нисшите рачета, 
наричани иеолоди. Животно- 
ас не е по-голя.мо от 15 мм 
л е съвсем бяло, без пигмен
ти, защото обитава бсзсзстлп 
1; :ото подземие. Водата из
хвърля тези изподи на повръ 
у.ността, където след зреме за 
ги ват.

Учените обещаха в най-ехо 
ро време щателно да провер
ят дали се касае за съвсем 
газ вид жнгопга, досега неиз 
еестно в 1;аухата, или е от
крито но но находище на вече 
псссстеп вид. За сега е извест 

че подобни подземни ра
чета от рода стсназелус са на 
мерени в изворската пещера 
а близост до Калотина още 
през 1925 година.

Така или иначе предвижда 
нията, които изказахме още 
миналата година, започват да 
се осъществяват. Находката, 
• оправена от страна на док
тор Плакич показва, че в 
д:лбокитс подземия на петър 
лашкия воден лавиркнт жи- 
езят пещерни същества, има 
щя голямо научно значение. 
Именно, кактз и по-ранно бе 
изтъкнато, врелото при Зага- 
ница (Градище) се напоява от 
годите на Щуцалото при пе- 
търлашката Попова дупка и 
въобще от Одоровскотз поле. 
Нови открития тепърва тряб 
ва да се очакват, косато спе- 
лоолизите уопеят да намерят 
път и да проникнат направо

открити 
голямо количество късове от 
твърде интересна, но прими
тивна керамика точно над са 
мия вход на пещерата Попо 
ва "дупка. Между варовикови
те вдълбнати.чи, натъпкани с 
пръст, любителите

от непечени глинени 
Съдове, примитиЕно обработ
вани и украсяшани. Според ап 
рохеимативната оценка на с- 
длн археолог от Ниш касае 
се за предисторически наход-

слсдващидопий
:а факултет, академия или по 
гузиеше училище на терито
рията на СРС, като при това пр.), както и други документи.

от бедно семей Молбите се подават до Ко-

селското стопанство, самостоя 
телиш дейност, стипендии иизровиха

останки
годят потекло 
;тво, и рздовно да са записа- 
ги съответнатц учебна година.

мисиите за материални въпрю 
си на факултета, академията 
или полувисшето училище от 
1 до 30 еептемзри тази годи-

Към молбата за кредити сту
1СИ. приложат•ектите трябва да

— удостоверение на фа-
Кьсове напечена или прими 

ти вето обработвана глина бя
ха намерени и върху малките 
могили, намиращи 
входа на Попова дупка. Оча
ква се тези открития повече 
да заинтересуват учените, кои 

в петърлашхпл комплекс 
могат да намерят благодарно 
поле за дейност и да получат 
се::зациоин и рс зултати.

на.са еще
-ултета, академията или лолу
-.хешсто училище за успешно

1968/69 го сят кредити ооезателно тряб
ва да вземат посоченото ИЗЯ

Тук трябва да изтъкнем, че 
всички студенти, които ще търсе пред

навършена учебна 
рипа (студентите, в първа го- 
,;има, че са сс записали), в ко 
•.то с посочен постигнатия Уг- 
юх ;удо:тозерение, че са за-

с ьдовс
ВЛЕНИЕ от общинската скул 
щина, защото без него няма 
да получат кредити. Ето за
що студентите би .трябвало на

гопо-

настоящата-зали ред сено 
,'чсбна година, изявление на зреме да се отнесат до про

сее тяо-подагоги ческата служба 
в скупщината, където ще по
лучат и останалите пояснения 
аа получаване на кредити.

Сп. С.

г
ш

СТ. Н.

I

Любопитни
ф^кти

г, ' ■

шв

ВЕЛИКАНЪТ НА БАЛКАНИ-
ТЕ

Тръстено край Дубровник 
се гордее с най-високия пла- 
тан на Балканите. Неговото 
стъбло има диаметър 3 мет
ра и е високо над 50 метра.

ЯЖ»# ШШМШ
■М * ■шшш ЛИПА-БУНКЕР

Специалистите считат,
! една липа край село Клинци. 
! (Петриня, Хърватско) е стара 

300 години. Почти цялото

че
1

се-„СТАРЧЕСКА ИДИЛИЯ" ло бере чай от нея. В стъб-
I лото на липата има 
| в която могат да станат пети 

ма души.

хралупа.

V.
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ГОРДЪН Г1АРК.С (САЩ - НЕГЪР)$ масатана „обед“ Едно от децата заплака 
и Беси му изобретява някакъвШ от глад 

сандвич. Норман 
синът се задоволява само е картофена баничка 
за седем цента. Малкият Ричард дъвче сурово 
картофче. Четиримата по малки понякога си дел 
яг една яоълха. Но дори когато има какво да 
ядат на обед шги вечеря, 
нс може да се настани 
ната «маса .в кухнята.

Норман държеше

I
ГЗ

е все пак семейството 
изцяло около единствс-

3 &
§ в ръце едно роло лепенки.25
4Д

Мамо, виж какво имам? 
нож една дълга лента 
процепа в стената

— За да не 
питах аз.

— Той отряза с 
и започна да облепва 

до неговото легло.
1

I Тежка бс зимата па Норман Фзрман Фоитс- 
1Тел ■— бащата. Когато го видях за пръв път, 
той току-що 1 бе уволнен. Парите привърш-вали, 
нямали какво да Д1Дат. Децата — без зиМни 
дрехи; ако свие внезапно студ, не ще «могат да 
ходят иагучилщтде.

— Ужасно сгаза 
Норман, бащата.

::ат 13, Рил, 12, Лет 9, Кенет 8, Елен 5 и Ричард 
3-годишен. И‘още едно скимтящо куче. на име 
Дребосъчето, и една котка, която гони мишки 
и хлебарки. В Харлем много семейства 
котки само за то-ва.

... Беси Фонтсиел изглежда 
особено сутрин, когато никак не 
деш тридесет и девет години. Но денят мина
ва и тя се състаряза заедно с него. Привечер 
Беси не прилича на себе

Тези вечни грижи и нужди ще ме под- 
•ЩДят ми каза тя една вечер. — Мъжът ми 
е добър, ко всеки път, когато 
изкарва яда от мене и от децата.

... Случи се да видя цялото семейство край

излизат пълховете ли? — по-=
§

I
Не — отговори тоя. 

прегризях лентата. За да ,не духа.
• •. <~ре1цнах лиисис Фонтенел

просто да ое оплаче 
боклука, строшените 
отопление.

не птлм^Г11'1 йДва, погледа, обещае, а нищо
Долара ведаага п нав1>еМе <*Демдесеггели на ули^та сплашва, че ще „„ изхвър-

държат Те просто ще

силна жена, 
може да й да-

с четири от 
за борба с бед- 

някаква помощ или 
от пълховете, хлебарките, 
прозорци и неработещото

— казва той. 
е сериозен, незисок, ях 

м /ж, чувствува се, че трудностите вече са огъ
нали раменете му.

... Семейстзото Оолтсяел се е приютило на 
четвъртия, стаж ка стара тухлена сграда на Ос- 
мото авеню. Тг.м живеят: Норман — бащата, 
38-годишен; Беси, жена му, 39-годишна,- децата 
им: Филип, 15-годишен, Розана, 14, Норман си-

§
§ си.
§

1 го уволнят, си1
§

Стряшща 10
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Театър на еротиката
Поборниците на класичния, 

граждански театър сице в на
чалото са склонни да провъз 
гласят театърът на еротика
та като биологическа 
визация и демонстрация на 
сцената и така да избегнат вс 
якаква по-нататъшна диску
сия. Но, доколкото славният) 
Аристотел, иначе добър поз
навач на театъра, творец на 
неговите основни драматиче- 
ски правила, означил човека 
като „зоон политикон“, също 
така стои твърдението, че чо 
векът е „зоон еротикон“. О- 
кончателно, зрителите на дре 
вийте олимпейски игри не са 
се възбуждали че спортисти
те са съвсем голи.

Кенет Тинан възбудил све
та с театралната пиеса „Ох, 
Калкута“, написана по идея- 

имена и шоу- 
майсторите, каквито са Саму 
ел Бекет, Жан Лик Го дар. Те 
неси Вилиемс, Джон Ленон и 
още десетина които по Тина- 
ново искане размисляли

ла и себе си и други докато 
не направила и приспособила 
представлението . „Коса" 
югославските зрители. Неот
давна един наш седмичник с 
голям тираж обявил вестта, 
че за предстоящия „Битеф“ 
се подаотйя. театралната 

„Интервенция“, режисьор 
па която ще бъде италиане
цът Тони Фера. „Това е

в късата информация 
пиеса, изпълнена с еротика 

лезбейска 
любов и сигурно

за
импро-

пи-еса

— казва се

и хомосексуална 
ще привле

че много зрители“. Това беше 
онази излична капка в 
та чаша.

Ето по този начин
-пълна

театърът
на еротиката е посрещнат 
Югославия. Окончателно,

в
при

нас той още не се е появил 
в пълната си форма — 
пак било би неоправдателно.

I

и всета на велики
ако не 
и девойките 
СЕК, които хвърлиха облек
лата си

споменем младежите
от загребския

Последните дни от дългата ученическа почивка. Наскоро 
звънецът ще ги повика

в пиесата „Втората 
врата от ляво“. Действително 
само до половина, но и с то

на училшце.за
еротичните отношения меж
ду мъжа и жената. Общо, те
зи разсъждения представлят 
сензация на театрите на запад 
в изразито шокантната пиеса 
„Ох, Калкута“, геройски опит 
една театрална пиеса да бъде 
само от кожа, любов, секс и 
останали „дрангулии“, произ
лизащи от тях (гърди, задни
те седалищни части и пр). И 
разбира се — на мъже и же
ни. Това било драматично пре 
дставление, казват очевидци
те, а за някои провокатиЕна 
игра на тънките нервни човс 
шки влакна.

Някак си по същото време 
в Америка, по-точно в Ню 
Йорк, в театър „Оф-оф-Брод- 
гей“ е играна драмата „Че“,

ва предизвикаха истинска бу
ря.

Обаче макар чс театърът требителното общество. Про- янство и възхищения, а поня 
тестирайки, поклонниците на кога дори и съучастието на 
театъра се измъкнали от пан зрителите. По този начин пу 
талоните и долното бельо и бликата сама не е сигурна да

ли към края на представле
нието няма да остане без пан 

Ще талони.

Малко
география

па еротиката се появи във 
Франция, Италия, Западна Ге
р.мания, Швеция (па дори и в 
Румъния!), все още е изрази
то англосаксонско театърско така се създал театъра на еро 
събитие и атракция. Затова Преспалското езеро (с по- 

върхина 274 квадратни кило
метра, надморска 
853 метра и най-голяма дъл
бочина 54 метра) покрай Бо- 
девското ,е единственото езе
ро в Европа, чиито вълни ми
ят бреговете на три страни: 
Албания, Гърция и Югосла
вия. Иначе общата дължина 
на езерните ни граници е 85 
километра.

тиката.
Остава въпроса какво 

се постигне и колко дълго ще

и препирните около теа
търа на еротиката трябва да 
имат предвид положението на

височина
Такъв театър на екстаза съ 

бъде актуално „изкуството държа в себе си едно освобо 
бе, а понеже 'привържениците без панталони'',, но факт е, ждаващо се направление, ле-
англосаксонското културно не

на този театър са повечето че то вече^е уопяло да завла- ковито,„-3ащото. води, иначе 
млади, трябва да се има пред дее едНа част от общество- строго възпитаните граждани

то, заедно с останалите „под- до напълно разбиване на въз 
земни произведения“. И все становените норми на живот 
пак естетиците поставят въп- и обичаи. Това е и психотера

вид и тяхното отношение към 
обществото.

Борейки се против развито 
то капиталистическо, потреби 
телно общество, младите се 
борят и против неговата до
минантна, потребителна кул
тура. Тази борба се манифес
тира като „подземна култу
ра“, изхвърляйки най- шокан 
тните неща, повечето порно
графски филмове, литерату
ра, ужасаващи скулптури,ъ 
каяки
разобличи културата

*
рос за потеклото и корените 
на новия театър, неговата ра 
ционалност и причинност.

Изнамират се разни елемен 
ти за тържества и оргии ... 
Новият колективен театър, 
със своите постижения и сце- 
нски решения предизвиква ко 
лактивни преживявания на пи

пия на програмирания живот 
на човека.

И накрая трябвало би да се 
схване, че театърът на еро
тиката не крие в себе си ника 
кви опасности, в края на кра
ищата предназначен е за чо
века и неговия най-чист мо
рал.

която завършва с художества 
на полов акт. Дунав е наша най-дълга гра 

лична река. От 588 километ
ра, колкото протича 
Югославия тя ни граничи с 
Румъния (229 километра). Дру 
ги по-големи гранични реки у 
нас са: Драва (95) и Тимок 
(16) километра).

Нашите речни граници и- 
мат дължина 711 километра.

на представа 
Европа се намира все още в 
знака на представлението „Ко 
са“. Стара, добра и пуритан- 
ска, тя едва издържала пър-

през

вото провокативно нападение 
на театъра на еротиката. 
Белград управителката на 
театър „212“ и режисьор на 
„Коса“ Мира Траилович мъчи

В

по този начин да се
на по-
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на кревата и плачеше ... Шията й беше одрана 
и подута.

— Пак ме би вчера. Сигурно всичките ми 
ребра са строшени. — Тя се разплака. — Повече 
не мога така. Кой може да изтърпи това?

Попитах где е Норман, бащата. Тя каза, че 
е в болницата.

— Когато ое умори да ме бие, аз се изпра
вих, грабнах тенджерата с врелия сироп и я пли 
спах ш лицето му ...

Отидох в 'болницата с Норман, сина. Следи 
от захарния сироп още покриваха с плътна ко
ра лицето и шията на бащата, а дясната му 
ръка беше страшно попарваш. Той седеше в кре 
вата и триеше очите си.

— Не разбирам, синко, защо майка ти сто
ри това. — осаза той. — Не разбирам... защо? 
— изпъна ое на леглото и ое унесе в нездрав 
сън.

... На ъгъла видях Норман -,::шът . .. Той е 
странно момче. Всяка негова дума е предизвика 

към белите: към билея полицай, към
Боб Хигенс, председателят на комитета, я 

слушаше, седнал зад писалищната си маса с 
балтон. В Комитета за борба с бедността също 
от три дена нямаше отопление.

телство
белия месар, към белия търговец. Очите му бле 
стят с упоритостта на старите жители на Хар- 

На тринадесет години той е настойчив, ре 
пхителен, ■ добре развит . . ,

... Нармлн се г.рсеешс край огъня до 
фата за амет. Започваше да вали спят. Момчето 
беше с гуменки и яке — агай-топлата му дреха. 
Запитах го какво право толкова късно на ули-

лем.*
катодитеНорман-синът и Кенет лежаха върху 

дющеци и увивайки ое в одеялата, се сражава
ха със студа и със своите домашни упражнения. 
На Лет разрешиха да не сс занимава: бяха й 
се счупили очилата. От благотворителното ДРУ" 
жество й обещаха нови, но това беше преди две 
седмици. Вече може и да не чака. Когато се опи 
тва да чете, започва да й се вие овят.

Две от децата не живеят в къщи.

=I
=Iцата.

— Баща ми ме изгони — каза той, триейки 
ръце над огъня.

— Защо?
§
=
=
Е— За нищо. Беснее/ че не може да намери
еработа. §
1— По-голямата Диана, тази година завърш

ва • училище за медецински сестри в Масачузе- 
тс. Хари, той с двадесетгодишен, е яаркомен. 
Сега е в Брентууд, в държавната болница. Стана 
наркоман, когато беше на петнадесет години.

. Какво ли ие направих, дори в полицията го во
дих. Но той бе свикнал с отровата и вечи нищо 
не можеше да се направи.

Един билет до Брентууд струва четири дола 
— това е твърде скъпо. Ето

Когато излязохме на улицата, аз си поми
слих, че станах свидетел на още един взрив от 
ярост, на един от хилядите, които избухват в 
гетото всяка оедмица. В лятната горещина яро
стта се събира капка по хапка и се излива на 
улицата. Палят сс огради, падат в ноовяст хора. 
трошат ое витрини.

Пак заваля сняг. Норман тръгна към своя
та студена кварта ра и аз с учудване си помис
лих защо ли те чакат лятото. Не разбирам...

(Съкратен превод)

Още по стълбата чух кавга. Когато влязох, 
всичко утихна, но в студената квартира бе на
прегнато. Норман-бащата се бе свил в ъгъла. 
Пооедях у тях около половин час. Неловка ти
шина. Беси излезе да ме изпрати до вратата. 
Не беше на себе си.

— Днес сме зле — каза тя, като че ли ос 
извиняваше. — Някой от приятелите му го по
черпил ...

Когато отидох н адругия ден. Беси лежеше

Ш
=
=
1=
2
2
=

Iра и недесет цента 
защ оникой ие е посетил Хари през Тези шесг 
месеца, откогато той с там.
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ОРИГИНАЛНИЧужд хумор ХуморескаЖ11Н:Двама приятели се срещат. 
— О! я как изглеждаш! Ка 

к-во ти е?

— Намерихте--ли в писмото 
ми това, което не можех да 
ви кажа устно?

— Да ... Петнадесет право 
писни грешки. ОСВЕДОМЕН ЧОВЕК— От жена ми е. Не спира 

да ми иока пари. Ето днес 
сутринта 250 франка, вчера 
300 франка, завчера 450 ... 
Разбираш ли? И миналата 
седмица — още 200 франка.

— Но какво прави с тия

Историята на отделните на
роди показва колко оригинал 
ни са били монетите им в ми 
налото. Така племето туареги 
в Африка е употребявало вме 
сто пари плочки каменна сол 
В Конго са употребявали като 
размекни монети черупки от 
миди или охлюви, нанизани 
на връзки като броеници. На 
други места монетите са били 
медени пръстончета, пакетче
та чай или тютюн.

На остров Гвинея са имали 
най-оригинални монети — на
низани кучешки зъби на ко
нец като огърлица. На Каро- 
лимоките острови в Тихия 
океан парите са представля
вали кръгли камъни с дупки 
в средата. Някои племена в 
Того отглеждат животните не 
за храна, а като олицетворе
ние на заможността на хора
та. Както в Европа, парите 
не са използуват за храна, а 
като посредник за покупки и 
натрупване на съкровища, по 
същия начин и там домашни 
те животни по същество имат 
значението на „живи или му
чащи монети“.

* * *

Пиер, какво направи с 
което бях оставилписмото, 

на бюрото си?
— Пуснах го в пощенската

пари?
— Не знам. Досега не съм 

й дал нищо.

Бях у ©дни приятели.
представи един гост, среден на 

мене. Съседът веднага се 
тихо-тихо да шепне на

Домакинята ми 
възраст, който седеше до 
наведе към мене и започна

кутия.
Но то не беше адреси- * * *рано. .

— А! Пък аз помислих, че 
не искате да зная на кош пи 
шете.

ухото ми:
- Защо вие, журналистите, избягвате парливите 

теми? Интересно би било да юе знае А
нъж не написахте за скандалите в предприятието „Ал
мерт“.

Един селянин, за първ път 
в живота си болен, решава да 
отиде на лекар.

— Докторе, не зная какво 
ми е. Ето, толкова дни ко
ремът ме боли ужасно.

— Добре. Ще видим какво 
ви е. Съблечете се.

— Защо? Не ми ли вяр-

* * *
— А че защо? Говорете какво става там. Само от-— Господин комисар, идвам 

да оттегля жалбата си по по
вод на часовнцка ми, който 
мислех, че е откраднат. Току 
що го намерих.

— Много късно! Крадецът 
е хванат.

кровено!
— Безредие! Там нищо не струва, от портиера до

всевъзможни интриги .. .вате? директора. Там се раждат
Нима 'стават и такива неща?* * *

ограда паднал тавана и се— В един цех в новата 
наложило да го подпират...

— Това неистина е невъзможно! ?

Възрастен човек се прибли 
жава до група войници:

— Във вашето поделение е 
Блейк.моят внук Робърт 

Бихте ли го повикали да ме 
види?

— Да, а има още подобни опущения в това пред
приятие. Трудовата дисциплина е равна на нула, на 
работниците насила взимат пари за вестници. През 
работно време хората се зз.нимадат с частни работи. 
Контрол почти не съществува. Машините се-, ползват 

цели, не се води сметка за складовете и ма- 
множество машини стоят на открито

ИЗ — С удоволствие 
варя сержантът. — 
му разрешихме тази сутрин 
да отиде на вашето погребе-

— отго- 
Но ние

ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ
за лични 
газилите и 
ръждясват. Да изброявали ли още?

иние.

— Няма нужда ,достатъчно е — казах. Това е съв- 
достатънно. Но тиради всичко, трябъа да имате доИНТЕРЕСНИ БРОИКИ сем

казателства за това, което • казахте.
Той повиши тон, в който имаше нотка на повре

дено достойнство и каза:
— Какви доказателства? ... Аз всичко зная най- 

добре. До вчера аз ръководех с това предприятие...

Събота, 23. 8. 1968 
12,00 — Нашият джу бокс 
14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на български 

език
19,10 — Каним ви да танцуваме

По население Югославия е 
на осмо място в Европа. Сло 
ред статистически данни, на 
31 декември миналата година 
Югославия имала 20257000 
жители, 201 хиляда повече от 
същата дата през 1967 година.

През северните и североза
падните граници минават 34 
ж.п. лини, а през южните и юго 

три. Само през 
югославско-албанската грани
ца не минава нито една ж.п. 
линия. (Общо имаме 41 гра
ничен прелез по суша).

източните
Неделя, 24. 8. 1.969 

7,20 — Из нашите предприятия 
9,05 :— Резервирано за Днскос 

10,02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Музикални честитки 
13,35 — Весели радио-вести 
14,00 — Предаване на български 

език

Джердж Фелдеш 
(Унгария)

У*

Социалистическа република 
Черна гора (над 500000) има по 
вече население от осемте най 
малки европейски държави
ци: Андора, Ватикан, Ислан
дия, Лихтенщайн, Люксембу
рг, Малта, Монако и Сен Ма
рино.

СИТНЕЖИПонеделник, 25. 8. 1969 
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — Музикални честитки 
18.03 — Резервирано за днес 
18.10 — Избпраме-избирайте

Без думи
— Снощи жена ми и аз 

имахме страшна кавга. Важ
ното е обаче, че аз казах по
следната дума.

— И какво й каза?
— Казах й: „Добре, купи 

най-сетне тая рокля!“

Вторник, 26. 8. 1969 
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес 
19,10 — Избираме-нзбирайте

*

Най-северната точка на на
шата страна е при Петровци 
и Шаловци (край Мурска Оо- 
бота), най-южната 
(край Охрид),
Берово (края Щип) и най-зала 
дната — Кобарид (край Гори
ца).

Сряда, 27. 8. 1969 
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — НАВИП за вас 
16.45 — Народни песни
18.03 —- Резервирано за днес
18.10 — Избираме-нзбирайте

Четвъртък, 28. 8. 1969 
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодии
19.10 — По ваш избор

Петък 29. 8. 1969 
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес
18.10 — Избнра.ме-избнрайте

Ре сен
н ай- изто чн ата

* * *
*

Югосла1вия гранича със сле 
дните седем държави: Алба
ния, България, Румъния, Ун
гария, Австрия и Италия. Об 
щата дължина на нашите гра 
ници е 2969 километра. Най- 
дълга е границата с Унгария 
— 623 километра. Дължината 
на морския бряг е 2092 кило 
метра.

Две дами виждат да тича 
куче със завързан на опаш
ката му гевгир.

— Какъв ужас! — възкли
цава едната. — Тези момчета 
са невъзможни. Не уважават 
никого.

— Това вашето куче ли е?
— Не, това е моят гевгир.
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