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еАмицлтл
Титова честитка до

. •

Брежнев и Подгорни
ЮГОСЛАВИЯ * >ч

Д- Президентът на нашата република Йосип Броз Тито е 
изпратил до първия секретар на ЦК на КПСС Леонид Бреж
нев и до председателя на Президиума на Върховния съвет 
на СССР Николай Подгорни поздравителна телеграма със 
следното съдържание:

„Най-новият успех на съветските космонавти е ново- 
важно постижение на съветската наука и техника. С особено 
задоволство ви изпращам сърдечни поздравления на вас, на 
съветските космонавти и на всички, които, със своите зпапня 
и творчески труд поместиха по-напред границите на човеш
ките постижения в овладяването на Космоса".

Заседание на Общинския комитет на СКС в Димитровград

РАЙКО ЗАРКОВ НОВ СЕКРЕТАР 

НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ Водят се разговори между 

СССР и Китаи
— НЯКОИ ПОСТАВКИ В ИНТЕРВЮТО НА ВЕНКО ДИМИТРИЕВ ВЪВ В. 

„БРАТСТВО" ОКАЧЕСТВЕНИ КАТО НЕСЪОТВЕТСТВУВА ЩИ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ ОСОБЕНО ВЪВ ВРЪЗКА С КАДРОВАТА ПОЛИТИКА —

— ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ В АВТОБУСНАТА КАТАСТРОФА НА ВЕСНА КО-

На 20 октомври ТАСС съобщи от Пекин, че са започ- 
преговори между делегации на правителствата на СССРнали

и Китай, съгласно договора между правителствата.
От съветска страна участвуват: заместник-министърът 

на външните работи Василий Кузнецов, като ръководител на 
делегацията, Матроеов, като заместник ръководител на де
легацията, и още шестима членове на делегацията.

От китайски страна: зам.-министърът на външните ра 
боти Циао Куан Хуа, като ръководител на делегацията. Чай 
Чснг Вея като заместник-ръководител на делегацията и още 
шестима членове.

КИЛА —

трима кандидати — Илия Пет мент е било необходимо, за- 
рюв, Райко Зарков и Венко щото той е прсоает с работп- 
Дггмитриев. Координационното те сп като народен представи- 
тяло на овоето заседание е тел в Републиканската скуп- 
ггредложило Райко Зарков, из щина на. СРС, така че нс може 
тъга 1а Алексов, имайки пред- напълно да се ангажира в о- 
вид, че Илия Петров е пред- бемните задачи, които стоят 
се да тел нл Общинската кон- пред Съюза на комунистите, 
ференция на ССРН и че няма В разискванията по предло- 
нужда от кадрови размества- жението за нов секретар уча- АкТУЯЛНО

-------------- ствуваха Кирил Трайков, Лю- *
биюлав Илиев, Методй Геор- 
пюв и Илия Петров. Те изтъц

На 17 т.м. в Димитровград 
се проведе разширено заседа
ние на Общинския 
ка което присъствуваха и пре 
доедателите на комисиите при 
Общинската конференция на 
СК.

комитет,

Въз основа на предложения 
та на първичните организации 
на СК и някои активи и кло
нове и въз основа на прегю-

райко Зарков с роден 
1938 година в село Въл

ръките на координационното 
тяло. Общинският комитет е- 
динодушно .избра за нов секре 
тар на Общинския комитет в 
Димитровград досегашния на
чалник на обществените служ
би при Общинската скупщина 
Райко Зарков.

Във встъпителното си словно 
досегашният секретар на 05- 

Георги А-

ДЕТСКА БОЛЕСТ НА НАШИЯ ТУРИЗЪМпрез
косия. Член с на Съюза на 
комунистите от 1955 годния. 
Завършил е Виеше 
щс за общсствено-политичс 

науки през 1962 година. 
Райко Зарков повече пъти 

е бил член на Общинския 
на СКС в Дим нт" 

; на Об 
на Съюза

наха, чс новият секретар на 
Общинския комитет трябва 
да има предвид обемните и Случайно присъствувах, ко- от вечеря, защото ако искат 
сложни задачи, които го оча-

учнли-I

от виенски шницел щели да госки гато една екскурзоводка 
период, Англия, шгак югославянка по ядат в Австрия, понеже и там 

спират. Тя добави също така.
.газат в предстоящия 
когато в Съюза на комунисти 
те трябва докрай да се прове 
де реорганизацията, задачите 
на стопанската п обществена 
реформа, заключенията на Де 
гетия конгрес на СЮК, Шес
тия конгрес на СКС и заклю
ченията на петото заседание

произход, вадеше преговори с 
управата на мотела в Димит- че английските граждани изоб 
ровград за пребиваването на 
няколко групи англичани пъ- ската кухня, 
туващи за Турция и обратно. А знаете ли защо? Защото 

Управникът на мотела пред- никога не са и опитали дей- 
ложм на екскурзовдката, меж- ствителиа югославска

Защото във всеки мотел, или 
ресторант им се предлагат ра 
зки шницели, за които запад
на Европа сигурно е по-голям 
специалист от нас. След всич-

комитет
ровград, председател 
щинския комитет 
на младежта. Досега се на 

поста началник 
служби

| що не са доволни от югослав-
мнраше на

обществените 
Общинската скупщина

комитетирсн ски я 
леяссов запозна комитета, че 
разискванията за избирането 

секретар на Общинс- 
са били обстой

на
при
в Димитровград. кухня.

на нов 
кия комитет 
ни и 
всички
ции, активи и 
За нов секретар на Общинския 
комитет са били предложени

ДУ другото, и лолупансион. О- 
на Председателството на СЮК (>аче< когато тя пошхта какво 
В разискванията бе подчерта/ 
но също така, чс е дошло вре

на ме за да могат да се изпълня шницел. Ескскурзоводката най 
ват поставените задачи, а съ- -нскрено отговори, че в такъв

случай групата щс сс откаже

а Венко Димитриев се екия,
отказал поради лични причиса проведени почти във 

първични оргаииза- 
клонаве на СК.

може да получи групата за ве 
черя бе й предложен виенскини.

Георги Алексов - изтъкна съ
що така, че избирането 
нов секретар в сегашния мо-

(Слсдва на 5 стр.)(Следва на 4 стр)

ВЛАГАЙТЕ В 

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ЛЕБАНЕ,и НРЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ, 

ВУЧиЯЕ,МГЬРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН, 
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА 
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ 
СПЕСТОВНА ЛОТАРИЯ

ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ- 
ПОЛУЧАВАТ 7,5°/в ЛИХВА, А СЪ- 

'ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ

ЛИ ХВА в*/, И 7,5*/» — НА ВЛО-

ОБЕДИНЕНАТА 
ОРГАНИЗИРА 

СПЕСТОВНИЦИ, КОИТО 
НАРА НА 13 МЕСЕЦА —
ПОВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ 
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ.

ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН 
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА:

__ АВТОМОБИЛ „ЗАСТАВА 750
— МИНИ—ТРАКТОР „АДРИА" ОТ 5 КС
_ САЛОН—МЕБЕЛ.
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ, 

ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ХЛА- 
даници НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ

И тн.

БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА,

СПРАВКИ - КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД И^РДУ- 
ЛИПА — ВСЕКИ ДЕН ОТ 0,30 ДО 14,30, ОСВЕН СЪБОТА. 

ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ 1969.

авпйвп
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА

НАД 1000

иИ^тлтоанисто^в., стопанството^дРазиределснист^^и ^““„'^нитсаном^юро ““Г“.! редее дателството па 
СЮК, Киро Глигоров.

На снимката: другарите Нина Дивд.рв.ич, Т-то, Стане Долаиц, Бдаврд .банка в Лесковац.Обединената кредитна



гарока дивизия, която за. тази цел 
бс доведена от България в долина
та на Южна Морава.

Същия дол, 27 август 1944 година, 
когато Г1ър«и български окупацио
нен корпус започна изтегляното на 
своите дивизии към Пирот с наме- 

изтегли в България,

Д-р Димитрие Кулнч

ИСТИНАТА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА НИШ
рснис да ги 
Главният щаб на НОВ и ПОЮ за 
Сърбия издаде с подписа на гене
рал-лейтенант Коча Поатович Запо
вед № з, която главно се огласяте 
за българската войска в Сър&ня.

В нея между другото се казва:

не' влезе в бой щютал хитлеристка 
Германия, макар че части на Чер- 

се намираха почти

на бивша Югославия. Но освен та
зи територия, която бс присъедине
на към България, през време на 
войната, все до септември 1944 го
дина, в останалата територия 
Сърбия, която бе лод контрол на 
германците и се управляваше от ку- 
излииговското правителство на Ис7 
дич, българите в договор <с герман
ците непрекъснато държ-сха тук с- 
дин окупациоииен корпус е пет ди
визии. Този корпус имаше за основ 
на задача да се бори против парти
занските отряди и Народо свободи 7 
телната войска, и въобще, протиг; 
освободителното движение в Сър
бия. Районите на тези дивизии от 
Първи български окупационен кор- 4 
пус, щабът на който ос помещава
ше в Ниш, вее повече се разширя- 

'Гака през лятото 1944 година 
Първи български окупационен кор
пус разшири района на действията 
си почти върху Цялата 
на Сърбия, като започне от Гърде- 
лица (южно от Лосковец), па север 
до Дунав, до Велико градище, Сме- 
дерсою, Лапово и западно до Умка 
и почти до Валето.

По такъв начин, макар че в аяек- 
тираиата територия бс установила 
своя система на власт, България и ( 
в останалата част беше най-числе- 
ният окупатор против Народоосво- 
бодителното движение.

Съсредоточавайпси такива големи 
сили в територията на Сърбия, Бъл
гария от друга страна даваше въз
можност на Германия да изтегли от 
Сърбия съответен брой дивизии й 
да ги използва за борба дтротив 
НОВЮ и ПОЮ <в останалите части 
на Югославия, а също и на Източ
ния фронт против СССР.

При такива условия силите на' 
НОВЮ и на партизанските отряди 
в Сърбия следваше през цялата во
йна да водят най-тежки сражения 
именно с българския окупатор като 
н ай-много числен.

,Бълга.ракият вестник „Народна ар 
' мия "в броя от 8 октомври т.г. е пу

бликувал длъжка статия на полк-ад 
пик Станко Хаджиев под наслои 
„Нишката операция 
победна слава".

Както с предишни статии, така и 
този път на оългараката обществе
ност с предложена творба, в която 
и неточно, и непълно се представят 
военните операции за освобождени
ето на Ниш и на други места през 
октомври 1944 годила.

вената армия
пред София. ,

На 5 септември 1944 годила, в 19 
часът, Съветският съюз обяви вой
на на България с нота, която Моло- 
тов връчи на българския посланик 
в Мооква. Тази нота гласи:

българска •на

.. Във връзка с обстановка
та в България веднага сг свърже
те с всички български гарнизони 
и искайте идването па парламгн- 
татори в най-кратък срок. Па 
парламептаторитс поставете след
ните условия:

а) В съдействие с пашите сили 
веднага да се пристъпи към лик
видирането па германски и чет- 
ническо-недичевски сили, ако та
кива има в гарнизоните,

б) В случай на несъгласие ще 
бъдат принудени да ни прздадат 
оръжието и боеприпасите, които 
иначе ще им отнемат германци
те и техните домашни слуги.

4. След съдействието в ликви
дирането на гарнизоните на бъл 
гар ските сили да се предложи да 
съдействуват пс-нататък с наши
те в борбата против общия враг 
под наше комайдувгне или да 
пристъпят към българската на- 
родоосвободителна войска. Ако 
не се съгласят с това, осигурява 
им се, след предаване на оръжи
ето и снаряжението, езободно за
връщане по домовете.

5. Веднага след приключването 
на кратките преговори с бълга
рите да се пристъпи към завзе
мането на градовете, в които гла 
пната сила са съставяли българ
ски войски, а също и на комуни
кациите, които те са охранява
ли.

// *

„Повече от три години Бълга
рия фактически помага на Гер
мания, във войнагга против Съ
ветския съюз. Съветското прави
телство, имаше предвид, че мал
ка България не е могла да се про 
тивопсстави на добре яъроъже- 
ните германски сили, когато Гер
мания държеше в ръцете' си ця
ла Европа, съветското правител
ство я толерираше и когато вла- 
ствуващитс кръгове на Бълга
рия помагаха на Германците да 
со евакуират от Крим и да спа
сят останките от разгромената гс 
рмаиска войска на юг.

Но това лято състоянието из 
въоръжените сили на Германия 

голяма криза. Съдбата на Ге
рмания е рошена. Германия око
нчателно е загубила войната.

При такъв обрат на събитията
Бълга-

Тази статия, която носи пода по
ло в „Освободителният марш на Втц 
ра армия от Пирот до Прокулле" 
ни обърна внимание, и зарад исто
рическата истина и правилната ос-, 
ведомсност на обществеността иска
ме да напомним за фактите, коиго 
са известни не само на ваха.историята 
на Народоосвободителната война и 
революцията в Югославия, но и на 
мнозина наши граждани, живи сви
детели на събитията от освобожде
нието на Ниш и на други краища 
от тази част на Сърбия.

територия

Като говори почти само за участи 
ето на българската войска в освобо
ждаването на Ниш, авторът на та
зи статия, не случайно, премълчава 
или само споменава участието 
частите от Народоосвободителната 
войска, които бяха ударната 
при освобождението на Ниш и на 
цялата ни страна.

Като изтъква участието на бълга 
реките войски в тези операции, ав
торът очебийно подценява югослац 
ските сили в Нишката операция Ц 
казва: „Участие в Нишката опера
ция трябваше да вземе и 13-ти юго
славски корпус. Дивизиите на кор
пуса бяха в крайно намален състав 
и недостатъчно съвременно въоръ7 
жени, затова поставените им задачи 
бяха според състава и въоръжение
то им".

е в

на можеше да се очаква, че 
рия ще използува подходящ мо
мент като след Румъния и Фин
ландия се откаже от прогермал- 
ската политика, скъса с Германия 
и се приобщи към алтихитлери- 
стката коалиция на демократич-

сила

Iните държави.
Въпреки всичко това, Бълга

рия и днес отказва да скъса с 
Германия. Провежда политика 
на така наречен неутралитет, с 
който оказва необходимата по
мощ на Германия против Съвет
ския съюз, като спасява герман
ските отстъпващи сили от прес
ледването на Червената армия, 
давайки им база на българска 
територия, за да създадат ново 
опяшце за съпротива против си
лите на антигерманската коали
ция както по суша,, така и по 
море.

Съветският съюз не може да 
про тълкува тази политика на Бъ 
лгария другояче освен като фак
тическо водене на война против 
Съветския съюз от лагера на Ге
рмания. Политиката, която сега 
се води не държи сметка за пълт 
ното влошаване на военното по
ложение на Германия и не се 
труди да съгледа, че България 
поне сега, без да се бои от Гер
мания, има възможност да скъса 
с нея и но такъв начин да спаси 
своята страна от пропаст.

Въз основа на това съветското 
правителство счита вече за невъ
зможно да поддържа отношения 
с България, скъсва всички отно
шения с нея и заявява, че не са
мо България е във военно поло
жение със Съветския съюз, в ка- 
квото тя се намира и от по-рано, 
но и Съветският съюз отсега ще 
бъде в положение на война с Бъ 
лгария".

6. Всички горепосочени основ
ни задачи, изложени в точка 1 
не престават да бъдат основни. 
Съобразно с това да се извърши - 
разпределение на силите и зада
чите.Хдд-Значл, според писането на 

жиев, силите на Народоосвободите
лната войска в операциите за осво
бождението на Ниш са имали вто-

С ХИТЛЕР ДО ПОСЛЕДНИЯ 
МОМЕНТ СМЪРТ НА ФАШИЗМА — 

СВОБОДА НА НАРОДА
За Щаба Комендант, 

Генерал-лейтенант
Коча Попович

ростеленна роля.
Като говори за самото оовобожде 

ние на Ниш, на 14 октомври 1944 
година, авторът на статията, между 
другото, казва:

<В заключителните операции за ос 
вобожденисто на Сърбия и на дру
ги 'краища на Югославия, когато 
„Силите на Оста“ бяха в дефанзива 
и пред окончателен разгром, на 29 
ав1-уст 1944 година като съюзник 
на хитлеристка Германия България 
■се намираше пред очевидна капиту
лация.

По това време, в началото на сеп
тември 1944 година, Народоосвобо- 
дителната войска и партизанските 
отреди на Югославия владееха ос
вободена територия на Югославия 
от около 170.000 квадратни киломе
тра със 120 оовободени градове. То
гава в състава си НОВЮ имаше 16 
корпуса с 50 дивизии. Извън тези 
корпуси за окончателното освобож
дение на страната против всички о- 
купаторски сили, следователно и 
против българската войска в Юго
славия, се бореха 20 бригади и го
лям брой партизански отреди. В 
началото на септември 1944 година 
в състава на НОВ и ПОЮ (без да 
се смятат диверсионните групи ’ и 
военно-тиловата Организация на вла 
стта, която се бореше против оку
патора), влизаха около 400 хиляди 
въоръжени бойци. Тогава още в ос-) 
вободената и в неоовободената те
ритория съществуваше широка мре 
жа от народоотободителни комите
ти като органи на власт и с върхов
но представително тело АВНОЮ. 
Това в основата си означаваше, 
разрешен въпросът за власт в Ю- 
гославия.

I

И докато съединенията на Пър
ви български окупационен 
постепенно се изтегляха към 
рот, българските съединения 
Пета армия) не се изтегляха от Ма
кедония с очевидна тенденция Ма
кедония да бъде задържана в със
тава на България.

Преговорите съгласно Заповед ]\|Ь 
3 на Главния щаб за Сърбия-, воде
ни с щабове на български части на 
два пъти и с щаба на Първи бъл
гарски окупационен корпус остана
ха безуспешни.

Съгласно посочената заповед ща
бът на

корпус 
Пи-„... На следващия ден, 14 ок- 

най-упорити-започнатомври,
ят бой за овладяването на град 
Ниш. В него взе участие цялата 
6-та пехотна дивизия. След па
дането на гребена Виник, коло
ните се насочиха към града, в 
който всички постройки бяха 
приспособени за отбрана. Връх-* 
ната точка на боя бе в 15,00 ча- 
оа. Атакуващите колони достигна

ла

ха центъра на града...
.. След 7-дневни упорити б<ь 

еве при разкалян терен, трудно 
проходим планински лабиринт, с 
измокрени до кости бойци. Вто
ра армия освободи Ниш" ...

// •
Тринадесети корпус на 

НОВЮ води преговори с предста
вители н-а Първи български окупа
ционен корпус на 2 септември 1944 
година. На срещата се водиха пре
говори за съвместна борба против 
германците. Но преговорите бяха 
безуспешни, защото щабът на Пър
ви български окупационен корпус; 
който още беше в Ниш, не се съ
гласи да се бо.ри против германци
те. Даже и п.рез септември 
бълтараки -войскови

Както се вижда от писането на 
Хаджиев, никъде няма части от ю- 
гославската НО -войска по време на 
освобождението на Ниш!

Но каква е истината за освобож
дението на Ниш и каква -е ролята 
на българската армия в тези опера
ции?

За да имаме по-ясна представа за 
всички сили, особено за българска7 
та войска <в тези операции, ще да- 
дем предварително кратка предистр 
рия за тези български части и за 
обстоятелствата, при които те уча
ствуваха в заключителните 
ции за
места в Югоизточна Сърбия.

БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА — ОКУПА
ТОР В СЪРБИЯ И МАКЕДОНИЯ 

ОТ 1941 ДО 1944 ГОДИНА
К

•Според Виенското 
ст 1941 година и според „временни
те насоки на Хитлер, като съюзник 
на „силете на Оста“ България 
тира почти цяла Македония, а от 
-Сърбия — Врански и Пирот-ски ок
ръг, част от Лесковашки окръг и 
една част от територията североиз
точно от Зайчар.. Тази територия 
■влезе в състава на българската дъ
ржава веднага след капитулиран ет<т

Такова бе положението на Бълга
рия в края на Втората световна во-- 
йна. някои

части се сра
жаваха против силите на НОВЮ и 
Г10-Ю в Сърбия. Това ставаше, кр- 
гато българската войска

РАЗПАДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ■ 
ВОЙСКА

се намира
ше пред пълна капитулация. Гер
манците, които също бяха в тежко 
положение никак не се грижеха за 
българската войска. Те 
дадоха влакове да се изтеглят към 
България, но войниците от българ
ския корпус .ое -изтегляха от шума- 
диноките градове пеша. 
от тези разгромени български части 
се движеха към Пирот и Цариброд, 
където пи обезоръжаваха ча-ститд
на'Народоосвободителната войска и 
след това ги пускаха да си 
дома.

Българската окупаторска войска 
Сърбия и Македония, тази от анек- 
тираната част и тази в състава на 
Първи български окупационен 
пус, търпеше в края на август 
началото на септември 1944 година

след

в
че е

операт
освобождението на някои кор- 

и в даже не им
-През втората половина на август 

1944 година,, когато народоосвобо-. 
дителното движение много разрастт 
на и бяха оовободени редица местц 
в Сърбия а Червената армия уси
лено напредваше, ое стигна и 
разгрома на фашистка България. В 
края на август 1944 година войски 
от Червената армия се намираха 
българската граница, на 
Черна вода — Кюстенджа. През 
щта на 2 срещу 3 септември в Бъл
гария бе образувано ново правител
ство начело с К. Муравие-в, което 
провъзгласи „неутралитет“ на Бъл
гария. Обаче и след образуването 
на това

удар след удар и поражение 
поражение ог страна на частите 
Нородоосвободителната войска и 
партизанските отреди. В редовете 
на българската войска в Сърбия се 
стигна до отчаяние. Окончателна
та Капитулация на България 
чакваше воеки момент.

на Повечето

ДОспоразумение

се о- вървятна
анек- линията •При такава обстановка Първи бъ 

лгарски окупационнен корпус запо
чна на 27 август 1944 година да съ
бира силите ои от вътрешността на 
Сърбия към територията Гърдели- 
ца Легасовец — Ниш с намерение 
да ое изтегли през Пирот в Бълга
рия с помощта на 6-та пехотна бъл-

(В следващия брой — Българ
ска делегация моли Върхов
ния комендант на НОВЮ и 
ПОЮ да им разреши

но

участие
в по-нататъшните бойни дей
ствия) , •

* Същата статия 
..Градина"

правителството България се публикува и в сп.
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СЪСЕ И И 

ПРИЯТЕЛИ
За по-малко от един месец бъдат преодоляни,

Югославия има три важни сре страни наследеното от 
щи със своите съседи. Най- то, което обременяваше отно- 
напред президентът
срещна на Гердап с минис- Югоизточна Европа. Сега 
тър-предеедателя на

за да се от 
минало

Тито се щенията между съседите ц
, мо-

съседна жем да се уверим, че полити- 
Румъния Николае Чаушеоку. ката на активно мирилгобиао 
След тела по тахана на прези 
дснта Тито нашата страна по- ките, дошли като последствие 
■сети италианския президент от намеозането и вмеша- 
Джузепе Сарагат. Неотдасзна телство в интересите в един 
на новия мост на река Мура регион е огромно стратегическо 
се срещнаха президентът Ти- и политическо значение. Над- 
то и австрийския президент деля мнението, че въпреки ра 
Франц Йонас. За непълни три зликите в обществените оисте- 
деоет дни в тази част на Евро ми, външно-политическата ори 
па политиката на добросъсед ентировка, езика, културата) 
ство доживя пълна афирма- степента на развитсст и друго

— съседите трябва да ои по-

съжителство е залекувала бол

ОТ 15 ДО 18 ОКТОМВРИ този месец в Охрид се състоя VI конгрес на бойците от 
Народ оосвободителната война. В течение на работата на конгреса бе обсъдена общест-

на концепциитеция. вено-политическата дейност на бойците и тяхната роля в провеждането
отбрала, материалното положение на участниците от НОБ-а бе приет и.магат, за да могат да осъщес-Такива срещи на приятели 

и съседи винаги предизвиква- твят своето основно пргдусло 
ха интерес. Особено когато се 
касае за отношенията между 
Югославия и Румъния, Ита
лия или Австрия. Онова, кое
то е осъществено в политика 
та на нашата страна към тези 
страни представлява един вид 
■връхна точка в развитието на 
отношенията и' с останалите 
страни — съседи на Югосла

на всенародната'
нов устав.

В работата на конгреса взеха участие 600 делегати от всички крашца на страната и 
представители на борческите организации и освободителни движения от чужбина.

На снимката: Поглед на залата по време па конгреса.

вие на своя възход и прогрес: 
мира и стабилността на тери
торията, на която живеят.

М. Г. _______ _______________ ______________ ___________

След Петото заседание на Председателството на СЮК

В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО - ПОЛОЖЕНИЕТО НА 

СТОПАНСТВОТО
вия.

Югославско-италианската гра 
ница е най-отворената грани
ца в Европа, на която само 
през миналата година са забе
лежели към 64 милиона пре
минавания. Нещо подобно, но 
в по-малък обем, става- и в 
граничния пояс към Австрия, 
Румънско-югославските отно
шения от ден на ден стават 
все по-отворени и вее по-чес
ти са срещите не само на дър 
жаьници и функционери от 
двете страни, но и самите гра 
ждани: взаимни
стават традиционни и. служат 
за укрепването на дружбата 
на най-широки основи.

ябва да се развива върху само мането на средносрочния 
управителни основи, трябва план по общественото раз ви
да се формира пазар на об- тие и мероприятията за ико 
ществени средства с необходи комическата политика през 
ми инструменти за тяхното 1970 година трябва да се пред 
по-ефикасно функциониране приемат конкретни мерки за 
и насочване. Не по-малко ва- рационализиране на всичкц

такава видове потребление и за уве-

проблеми и към усложняване 
на политическите отношения!"

Проблемът за ликвидносттр 
бе поставен на първо място 
заключенията на заседанието 
Това не бс случайно направе 
но. Неликвидността 
сериозни трудности в стопан
ството, затруднява усилията в 
борбата за по-интензивно сто 
панисване и за издигане на 
производителността на труда. 
Председателството на СЮК 
■счита, преди всичко-, че проб
лемите на неликвидността нс 
могат да ое решават чрез еми 
сия на пари. С това проблеми 
тс оамо ое отлагат и се увели
чават трудностите. За разре
шавано проблемите на нслик- 
видността са необходими про 
мени 
шения, в 
пирате на стопанството и на 
пазара, изм са ютия 
ските и други фактори на ре
продукцията. Значи, финансо 
■вият и пазарен механизъм тр

Ликвидността в стопанство
то, положението на стопанст- 

разпределението на об
ществения продукт и превъз
могването на 
таканаречения държавен капц 
тал бяха най-значителни теми 

които разисква Председа
телството на СЮК на петото 
си заседание на 14 октомври.

жно е да се създаде 
банково-кредитна и монета р-. личаване на възпроизводстве- 
на система, която да отговаря ната способност на стопанст- 
на едно по-съвременно столан 
ство, на ясно дефинирана по
литика на дохода и на деви- земането на средства от сто- 
зен режим основаващ се вър- панството и ще се разгледа, 
ху концепта на конвертибил, възможността за намаляване

на облаганията върху лични- 
|Прадседатслството на СЮК те доходи, които се дават на 

заключи също така, че тряб- федерацията. Разбира се, нсо 
ва да се опре намаляването бходимо е да се разгледа и се 
на участието на стопанството глшния обем на задължения- 
п разпределението на общес- та на стопанството към репуб 
тесния прдукт и на нацмонал- ликите, покрайнините и об-

омисъл, шините.
Най-сетне

то на СЮК счита, че е необ
ходимо напълно да се отмен
ят всички източници и фор-

■юто в в
остатъците от вото. В съгласие с това ще се 

преразгледа и обемът на из-;създавапосещения
по

иостта.Макар че на заседанието бе 
констатирано, че в течение на 
реформата са осъществени но

бяха на

Ако с Италия имаме вече 
и търгов-развитат стоп ан оки

отношения, можем да ка- 
в-ечо сме на път та- 

отношеяия да установим 
Австрия. Румъния, Уяга- 

друтите съседи. Неотдц 
срещи ще бъдат по 

срещи на

ски 
жем, че 
кива

ложителми резултати,
известни забележ-правени и 

ки върху отделни аспекти на 
нейното реализиране. Прсдср 

на СЮК считаше 
веднаж

и с
ния доход. В този 
Председателството на 
задължи комунистите да обър 
а!ат особено внимание на този 
въпрос. Всъщност с практиче

мерки трябва да се оси- ми на таканаречения държа
вен капитал, какго във феде
рацията така и в републиките 
и покрайнините и общините 
и в самостоятелните фондове.

рия и 
■вяашните 
следвани от нови 
различни равнища.

.Касае се за страни от Юж
на Европа, Следвателно, вся
ко сближаване на съседите и 
подобряване на атмосферата 

сътрудничество представл-, 
към подобряване

П редседателствоСЮКдателството 
за необходимо още 
да предупреди, че съществува 
застой и колебание в провеж 
дането на реформата като при 

изтъкна, чс всяко лотцен

п икономическите онно- 
начииа на фумкцио- ски

.тури по-бързо нарастване на 

.средствата на стопанството и 
укрепване на неговата възпро 
изводствсна способност. Това 
значи, че в подготовките и взе

това 
яване 
гово,рно
щитс проблеми води към ио- 

към натрупване на

в стопаи-на слабостите или неот 
отношение към висяна

конто имат такъв характер.
Всъшзюст Председателство 

то набляга върху това всички 
общи фоновде на стопанство 
то, без оглед на начина на тя 
хното формиране, да бъдат 
под неопсредствено влияние 
иа производителите, и в това 
отношение последователно да 
се провеждат становищата на 

най-тежко повредения — кош деветия конгрес на СЮК. То 
дуктьорът на катастрофира- ва значи, че държавният ка
лия автобус Иван Младенов 1ГТИтал на равнище на федера 
сс чувствува по-добре. цията" трябва изцяло

Някои вече са напуснали бо изземе от по-ранишмте съюз- 
лницата', а други са изпратени тги банки и да се употреби 
на лекуване у дома, защото ПредМ1,Шо за връщане на дъл 
повредите им са леки. Преди 14>всте на чужбина. Останала- 
някой ден от болницата бс та чает трябва да се върне 
■пуснат и Стаииша Милошев, иа стопанството, като се изпо 
един от по-леко повредените. лзва като приход на съюзния 

Помоща за семействата на бюджет и на извънбюджетния 
пострадалите сс увеличава. О баланс на федерацията, при 
свсн тази, която заделят сто- което, съобразно на прилива 
патоките и трудовите органи- на този средства би намалява

задълженията на стопаист

ява принос 
на положението в Европа, ю 

общия принос на Югосла 
нейните съседи към по 

на европейската си- 
обшревропейскотд

■ви застои,
■ва е 
■вия и 
литиката 
гурност и
сътрудничество.

Бесна кобилаСлед катастрофата на
В посещение на повреденитекъм съседите е 

елементите на югос- 
азъншна политика, ко 
жизнено значение за 

актив-

Отварянето 
един от 
лагаоката 
ято е от
цялата международна 
ност на необвързаните страни 
и социалистическа Югославия. 
През изтеклите две й полови
на десетилетия, от края на Вто 

война до днес

Те водиха разговор с повре 
като сс кнтсреоувахаТези дни представители на 

босилеградскитс общински об
ществено-политически орга
низации посетиха повредените 

автомобилната катастрофа 
на Босна кобила, намиращи 

лекуване във враноката

дените,
за повредените им и успешно- 

лелсувансто им. Също 
те ги осведомиха, че за 

които не са осигурени 
зап-

да сестта на 
така 
онези,
и нямат възможност да 
латят разноските за лекувано 
ще се намери начин да бъдат 
заплатени с общински срсд-

в

сс на 
болница.рата световна 

много трудности трябваше да .

IСФР Югославия, 
* Директор,

ства.българската народност в

•Г^Ч*--Гл’Г„' л«^оГГ2:;..г.. рГ- 

» -Б“‘ "

Г.РАТСТВО - вестник ■» В разговор е лекарите от бо 
посетителите от Босилницата 

лоградоко узнаха, чс лекуване
то успешно напредва и че за» 
сега пито един от повредени- 

се намира в опасност. И

главен «

зации от комуната, започна да
пристига и индивидуална по- тото към федерацията.

В. В. (Тапюг)
лиПечатавиа

Наш
МОЩ.те не

Странят а
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'■ и,а комисията За реорганиза
ция в СК Венко Димитров във 
1весш№К „Братство" бр. 413 от 
26 септември 1969 подиша бе 
добър /повод още веднъж Об
щинския комитет да разисква 
върху това колко демократи
зацията на отношенията в Съ 
юза на комунистите в Димит- 

югосламката общ-, ро/вградоко са развити и да 
самоотвержения труд се изостана в това отношение.

Самият факт, че вече нятоол 
митровградско. ко Пъ™ п'л страниците на

След като се запознаха с по „Братство“ се разисква по ня- 
следиците от автобусната кн? кои въпроси от работата на 
та/строфа на Бесиш кобила, по Съюза на комунистите говс-1 
предложение на Георги Алек- ри за демократизиралото и рд | 
оов. Общинският комитет взе звивансто на борба на мнения 
решение като помощ да заде- в Съюза па комунистите. Игр 
ли на семействата на постра- тервдото па Венко Димитров

представлява също така прит 
Общинският комитет взе ро нос към по-нататъшното из- 

щение, също така, да препо- г,раждане именно на 
ръчи на партийните организа отп>опгения. Разисквайки върху 
ции в трудовите организации някои постановки в интсршо- 

да организират събиране то, Общинският комитет пре
цени, че Венко Димитров ка
то комунист и общеетвено-ло- 

Иптсршото на председателя литичеоки работник и сега ка
то представител на Комисия-

От заседанието на ОК на СКС в Димитровград

По-нататъшно демократизиране на 

отношенията в СК Какво мислите за 

интеграцията?успешно да изпълнява функ- 
на Общин-

мощта на 
пост и(Следва от 1 стр.)

тези сложиш задачи. Факт е, цията секретар 
че някои комунисти са пасив ския комитет, 
ни и бъдещия секретар тряб- След избирането на повил 
«а да знае и да бъде в състо- секретар досегашният ескре- 

да види действителните тар на Общинския комитет 
проблеми и заедно с Комите- Георги Длсксов, който зами-; 
за да ги постави пред партий- лава па нова длъжност в Ре

публиканската окупщина, / бла- 
ската конференция за да се года/ря на досегашния коми- 
разрешават. тст, на всички комунисти и
щевромешто да се види да лц трудещи сс от Димитровград? 
всички сегашни членове на ска община за сътрудничсст- 
СЮК са идейно-политически вото и за оказаното съдсйст- 
споообни да се ангаж1грат и вие в изпълзяването на зада- 
участвуват в разрешаването па- чите за общественото и стопа 

Всички участници в зассда- иоко развитие на комуната, 
нисто. единодушно се съгла- Той 'подчерта, че онова, кое- 
сиха, че Райко Зарков притс- то с постигнато в общината, е 
жава тези качества и може преди всичко, резултат на по

воички трудещи се от Ди- Стамен Иовак-иа чов, земеделец о/ 
Бистър:

За интегра
цията сс говори 
ежедневно. Обе
диняват се и най 
-големите югос.1'*

я ки е

веки предприятия, 
и ми остава не
ясно как не мо
гат да сторят те 
ва и тези в на
шата община.

нмте организации и Общип-

далите 1.000 динара.
Земеделските кооперации си коя 

курират мсждусобно, нанасят вре
да на себе си, а също много и на 
нас земеделските производители. 
Ето например в моето село доби
тък изкупуват мнозина. Обикнове
но в това се надпреварват между- 
собно, а добитъка лрсмерват сьс 
стари селски кантари, в чиято из
правност се съмнявам. Но не е са
мо това. После с месеци

ни заплатят това, което са из
купили. Например аз дадох крава 
на кооперацията в Долно Тлъмино 

месеца упорито търсих^ да 
заплатят, защото ми трябват

такива

и те
на помощ за семействата на 
пострадалите.

чакамета за реорганизация има твър 
де активно отношение към съ 
ществснитс въпроси на разви 
тието на Съюза па комунисти 
тс и че интервюто с един от 
резултатите на такава една от 
говорност към Сътоза на ко
мунистите. Обаче бе изтъкна
то, че някои постановки в ин 
тервюто са прекадено подчер
тани и че не съотвстствуват 

д ейств ителяо то 
ние. Например Венко Димит
ров в интервюто особено ос
тро критикува кадровата 
ли тика.

да

Местният печат и обществените фактори и два 
м и II 
пари за лекуване.

Средствата за публично осведомяване 

не могат да бъдат ничий инструмент
Симеон Тасков, земеделец от До

лна Лисина:
— Със сегаш

ната си дейност 
земеделските ко
операции не из
пълняват своите 
основни задачн. 
Техният девиз е: 
купуване и про
дажба! Но ние зе 
меделците няма
ме от това голя
ма полза. Първо 
търговията може 
жс да държи и 
друг, друго коо

перациите не изкупват всичко и 
трето изкупните цени са твърде 
ниски.

При обединяване на земеделски
те кооперации, сигурен съм, че нс- 
шата много ще се изменят, а нио 
в интегрираната организация ще 
получим добър сътрудник и коопе- 
рант.

на положе

но-Средствата за публично ос- лям брой от тези източници ческа организация) довежда 
ведомяване все по-често вли- па осведомяване е подложен себе си в положение да загу- 
зат в дневните редове на съ- на натиск от страна на тези или би доверието на трудещите 
бранията и на форумите на онези местни фактори. По-то се, защото с такъв натиск въ- 
Съюза на комунистите, Социа чно казано, местните вестни- рху редакцията на местния вс 
листическия съюз и другите ци финансират общинските етиик не може да се стигне 
обществени организации. В та скупщини, Съюзът на кому- далече, 
зи размяна на мнения, решо нистите или Социалистичес- 
налннте и местни вестници и кия съюз като считат, че този

Във връзка с теза Общинс
кият комитет изтъкна, че дей 
ствително кадровата политика 
не е доградена и че тук Съю 
за на комунистите трябва о- 
ще много да работи. Факт е 
обаче, че в товаПоследици от натиска отношение 
през последните години е на
правен голям напредък и не 
може да се говори, че има я- 
вления, които бяха порица
ни на Бржнгакия пленум. 

Разискванията показаха,, че 
я още няма явления на недоста

радио станции получават осо- вестник е изключително тях- 
бено място. Особено, когато но средство за осведомяване.

Никой не може да бъде про
Колко е късогледа 

политика и осъдена на про
вал най-добре показват приме 
рите от ежедневната практи
ка, чс там където не е наме
рил обективна информация в 
своя вестник гражданинът 
получава, търси и интерпре- тъчната работа върху създа-

1 ване и ангажиране на
млади кадри и затова има гсу 
мулация на функция. Това о- 
баче е в процес на 
ване.

такава
се касае за прецизиране на 
отношеннято между средства- тив това общинските скупщи 
та за осведомяване и другите ни и политическите форуми 
политически фактори в обще в комуната или по-широките 
ството и за наслояванията тру регионални общности да фи- 
дещите се повече да се оспо- нансират и да издават свой ве 
собят да бъдат активен фак- стник. Обаче тряб/ва открове- 
тор в изграждането на полити но и ясно да се каже, че ре
ката, а не само пасивни на- дакцията на местния вестник 
блюдатели.

'аонмь-од иЛ4м земеделец от Из
вор:

— Нито аз, ни 
то другите мои 
съселяни сме до
волни от работа
та на земеделскитира в чаршията. нови. те кооперации. 
Те са забравили 
На своята дей
ност, поради коя 
то и съществу
ват. В неразбира 
емата конкурен
ция те забравят 
и на много дру- 
ги съществени не 

ща. Напоследък те не успяват да 
задоволяват и в снабдяването. В 
нашия селски магазин

Недостатъчното и често нео- 
^ бективно осведомяване на про 

изводителите и гражданите че 
е било и-параван да се 

прикриват и да тлеят такана-
речени „случаи“. Когато най- чи също така че в бъдеща

та си работа,
членове на Комитета, така и 
всички комунисти от община 

ху плещите на редакцията на но отношение към проблеми-
да та< трябва да имат

те, оообено тогава и там, къде 
то те се явяват и разрешават.

не може да бъде спъвана гхревъзмоглиста се иска да премълчава 
или да представя в розова све 
тлина дадени грешки, пропус
ки и неправилности в работа
та на органите, които го фи-

Основи на натиска
Когато се говори за задачи

те на местния печат и за въз 
своята работа. Ако от журна- 
можностите на неговото анга 
жиране, тогава не може да се 
избегне констатацията, че го-

сто
Общинският комитет заклю

сетне конфликтите 
на бял ден тогава критика на 

нансират, тогава и самото то- гражданите се стоварва и вър 
ва тяло (община или полити-

както всичкиизлезнат

ежедневно 
липсват много основни и необходн 
ми артикули.местния вестник. Трябва 

кажем, че някои журналисти 
на местните вестници са били 
ангажирани в „случаите“. Всд 
пак в този момент е по-важно 
да се каже, че журналист от - 
местен вестник не смее да ра
боти под чиито и да било на
тиск, нито пък той сам със 
своята писана дума да прави 
селекция на материалите -и да 
изправя и да поддържа гру- 
повщината. В това се състои 
и отговорността на журнали- 

— комунист да даде на чи 
тлтеля по-пълна и

по-актив-
Затуй считам, че е интеграцията 

на кооперациите единствената ре
шаваща акция за сегашното им по 
ложение.

Кой разрешава дивото изграждане
А. Лазаров — Д. ЙотовВ ЗВОНСКА БАНЯ в. в.

Малка репликаОбщинската скупщина в Ба 
бушница, а особено хората от 
Звонсжи район, решиха да се у- 
режда и изгражда Звонска ба 
ня. По този въпрос се разис
кваше много и имаше пред
ложения за разрешаването 
му. Колко е известно, съще-

ПЪТИЩА
ста Пътищата се строят и хабят. Някои се стооят бъпш

иямгГптои ЛПшсА 3аЩ0Т0 ИМЗ парп' Други ~ защото
яГмалко ПЪТШЦа ТрЗЯТ много Други - тра-

Има даже римски пътища. А Рим отлаатя ги » кру^е от нашите предели. Турски

и те само личат, макар да са правени пре

състояние — а

по-реална 
картина на положението, кое
то представя.ствува и градоустройствен 

план, който е захвърлен ня
къде в чекмеджетата на ня
кои орган на Общинската ску 
шцина и предприятието „Цр- 
ни връх“ — Бабушница.

За да съществува интерес 
за строителство в Звонока ба
ня показва растежа на частно 
то строителство. Как върви с 
зова строителство? Това строи 
телство е диво. Някои хора 
продават заети обществени 
площи. По-късно, 
въпроси се отива на съд.

Местните хора считат, че е 
/време Общинската /скупщина 
да предприеме мерки против 
дивото строителство. Време е 
да се пристъпи към изпълне
ние на градоустройствения 
план, за да може банята да 
/получи хубави 'Строежи, кои
то ще допълнят нейните 
бости и стане още по-привле
кателна.

Виждайки значението на ме
стния печат и за провеждане
то .на обществената и стопан
ска реформа и за подкрепата 
на курса на Съюза на комуни 
стите. Централният комитет па 
СК Сърбия изрази своято го
товност и воля да установи по 
-непосредствен контакт

А нашите — 
ди го дина-две-три. 

Невляпският път например е в лошо 
е правен преди няколко години
е пр»„!Г»одГ--"^ая\,0аТ„дш;Гп^ М““Ч> Д»

с тях да се прАвГассКотов^шо^е15 ИтшГТ^е^ тепе 
е „не ти е работа". Но все пак е тряЕ да се строи Т

иГ—

от настилката вече няма нито следа - ,: гГВДгг»-*“
те стноежи на*1,^^11™' да си ДОмкслим поне за бъдещи 
разхищава пътищата- общината не е ботата, дам. н. н.

с реда
кциите на местните вестници 
в своята република, 
дългосрочна политика 
шенията

Това е
в отно

и сътрудничеството 
със средствата за публично ос 
ведомяване. С това

по тези

ще се по
могне на журналистите да бъ 
дат по-самостоятелен фактор 
в създаването и реализиране
то на обществените 
Ако като общество сме се де- 
кларирали_да развиваме соци
алистическа самоупр ав ите лн а 
база тогава местния печат, ос 
вободен от какъвто и да е на- 
тжж, в това ще има значител
на и отговорна роля.

е искал

по-
течения.

да се пос-
а

ху-

Камен Гюров Атракциите
(Тааюг)
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ВЪПРОС, КОЙТО ПРЕДИЗВИКВА РЕВОЛТ, 

СЪМНЕНИЯ И КОЛЕБАНИЯ
На предпоследното заседа

ние на Общиноката скупщина 
в Димитровград отборникът 
Гюра Маркович постави 
прос за прилагане на Чл. 1 от 
Закона за определение на стро 
итлени площи в градовете. То 
зи член гласи:

„Процедурата за определя
не на компенсация за незастро 
ена строителна площ, която е 
национализирана по Закона 
за национализацията на наем 
пи '-сгради и на строителна 
площ до 7 април 1965 година 
:цс се проведе и компенсация 
ще се определи, ако на 15 фс 
вруари 1968 година не е същс 
ствувало действащо решение 
за компенсация.

Касае ое за следното: В Ди
митровград съществуват око
ло 80 плаца дадени за строене 
на частни къщи. Тези плацо
ве са или притежание на об
щината или национализирани 
парцели по различни причи
ни. Досега'общината не е да
ла решения за изплащане на

тези плацове. Според 
преценка, ако тези площи и- 
мат средно по 300 ма',' които 
струват по сегашните оформе 
ни пазарни цени над 50 милио 
на 'стари динара. Дори и в.об 
щината съответните

груба данието. Очаква се на следва
щото заседание на Общинска 
.та скупщина този въпрос да 
се реши окончателно. Това ни 
каза и председателя Димитър 
Славов.

въ-

служби
не знаят колко от тези пар
цели са общински, а колко 
частни.

Разпоредбите на Закона са 
ясни Строи се мост на 

Любатска река
Поставеният въпрос от стра 

па на отборника Маркович 
бил разглеждан от страна на 
колегиума на специалисти 
на последното заседание 
прочетен отговора, че дадени 
те плацове ще ое заплащат по

В очакване на отговора ние 
се обърнахме «ъм някои юри 
сти да ни разтълкуват Чл. 1 

_и от Закона. Председателят на 
съда Любисав Илиев каза, че 
Закона е напълно ясен и той

•Ф

От преди два месеци на два 
километра от Босилеград, на

най-шажните работи са завър
шени.

Техникът Душан Сотиров, 
който ръководи строенето , 
на моста ни заяви, че той ще 
бъде готов още в течението 
на тази година. Обаче нередо 
'вните доставки на цимент зна 
чително забавят строенето.

Инак, докато не бъде го
тов мостът, моторните возила 
ще минават през реката, а пъ

се любатока река, интензивно сее в недоумение защо не 
старите цени преди донасяне прилага. Това ни заяви и съ- строи мост на мястото на ста-: 
на посочения закон. дията Иван Тошев и местния

Отборникът Бюра Маркович адвокат Хранмслав Симонович, 
не бе доволен е отговора. Той 
поиска отново да се разгледа 
въпроса и да сс даде по-пре
цизен отговор и постъпи пц 
закона. Към това искане 
придружи и отборникът Ди
митър Манов, който предло-

рня, когото всички популяр
но наричаха „Минчов мост“. 

Средства за тоя мост, който
Значи всички най-комп степ
ани юристи в града единодуш?
но заявиха, че Законът напъд ще е арми р аз го-бетонен, кои- 
но е ясен и няма причини да 

се не се прилага. Въпреки това 
в Общинската скупщина 
го прилагат, а са поискали тъ

жи да се даде писмен отговор лкуванс на Закона от Изпъл- лияла Враня. На тоя 
заедно с материалите за засе

то възлизат на 600.000 дина
ра, е обезпечило предприятие 
то за пътища от Ниш — фи-

нц

важец
нителното вече на СР Сърбия, обект ежедневно работят над 
За да бъдем още по-сигурни 
в това което пишем обърнах
ме се и в съседната община в 
Пирот за да видим как се при 
лага там този закон. В Общи 
нокия съд ни казаха да ое от 
несем по този въпрос към ст,

Велимир Джорджевич, секре- дията Драголюб К. Алексов. 
таря на ОК на СКС, и секре- Другарят Алекоов ига каза, чс 
таря на СО Живота Стояно- пиротската община вече спрц 
теч, които се заеха за прове- вежда тозги закон, 
ждане на заседание с компе- Въпреки това, че отредбитс

на закона са ясни в Димитро
Членовете на споменатите вграденото община съществул (Продължение от 1 стр.) 

организации са готови да уча ват колебания. До тези коле- Ко екскурзоводката категорич- 
ствуват в тези акции, обаче бания изглежда идва оттам, 
те казват, че организацията е че между дължниците има хо 
слаба. Някои членове на об- ра от общинската управа и 
ществените организации са па - други зарад които правят ус- 
сивни, не плащат членски ложения ония, които са дъл- 
внос в СК и по 9 и повече ме- жни да поовеждат закона. От 

а в ССРН и по-дълго, там и отборниците не са запо
знати напълно е положението

тниците по импровизирания 
мост.30 работници, предимно от бо 

силеградските села. За сегаОт Звонци питат: в. в.

КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕТО?
ДЕТСКА БОЛЕСТ НА 

НАШИЯ ТУРИЗЪМ
През последните девет месе 

ца или по-точно казано, след 
изборите за отборници, наро
дим представители, очакваше 
се по-голяма активност от вси 
чки. тентните.

натюр шницел. Не можем да 
продаваме на англичанин шу- 
мка с яйца, когато това е ан
глийско национално ястие.

А да ли наистина

Изглежда, че някои считат, 
че с предишните акции венч- 
Но е завършено и сега тря
бва да се даде почивка. Както 
и да е, местните хора говор
ят за поставените задачи, ко-

но заяви, че вечеря ще бъде
са-включена в полупансиоиа 

мо ако управата на 
предложи какъвто и да е на- 
циопален специалитет.

нямаме
мотела какво да предложим на .чуж

дестранните гости?!аито са влезли в плановете 
това са електрификацията на 
Ясеновдел и Вучи дел, изграж 
даяе на пътя Звонци — Раки
та ,изграждане на водопровод 
в Звонци, училище в Пресека 
и др. Като обща задача е из
граждането на пътя 
— Т. Одоровци и изграждане 
на телевизионния препредава

не тези акции 
да провежда ССРН,

Д- Й.Отго-
сеца.
Някои членове на СК не ра
ботят добре, не провеждат; около неплатените плацове, 
свои заседания, а някои кому Затова често пъти 
нисти забравили задачите по- изоазяване на негодуване 
ставени от Деветия
на СЮК. В някои организации искарат до край. 
на СК в трудовите организа
ции не са проведени заседа- на на

вич
на следващото заседание по този 

вътюог трябва да сс даде от
говор и членът 1. от въпрос- 

се взимат на яият закон да се проведе.

вор на този въпрос екскурзово 
дката не получи.

Този разговор в димитров- 
и градския мотел показа в ця

лата голота слабостите на на
шите туристически работници.

идва до

конгрес съмнение, че работите ще сеЗвонци

Въпросът поставен от стра-
оцбортгика Гюра Марко И то не само в Димитровград, 

е ясен и категоричен. На това са слабости, или по-точ-тел. Ясно е, 
трябва
•местните общности и СК, за- 
щото тези обществено-полити 
чески организации имат тези 
акции в своите планове за ра
бота. Засега в строеж е само 
релето и това благодарение на

ния за две години.
Местната организация 

СК в Звонци трябва да анали
зира тази неактивност и ня
кои другари да 
отговрност.

но детска болест, 
наш туризъм. Отдавна трябва 
ше да разберем, че пие не мо 
жем да привлечем чуждестра
нните туристи с виенски или

на целия

Б. НиколовК. Гшров

на местния комитет на Партията.
Циле поддържал връзка с Посавския парти

зански отряд. Там изпращал хора от Белград. 
Чрез него е заминал в партизани и народния 
герой Синиша Николович, шурей му.

В такава нелегална борба Циле бил ангажи
ран в ежедневни срещи и разговори с партийни 
дейци. На 28 септември 1942 година трябвало да 
сс състои партийно заседание в една ограда в 
Белград на улица Войвода Глигор, 60. Циле при- 
съствувал на това заседание като представител 

местния комитет на Партията и със себе си 
носил партиен материал. Полицията обаче знае
ла за тая партийна среща от някой провокатор. 
Затова хората на Бекаревич се опитали живи да 
хванат учениците в съвещанието. Обаче члено- 

на Партията дали сериозна съпротива. Ци-

Димитровградчанин борец за 

освобождението на Белград
В момента когато се празнува 25-годишнипд 

от освобождението на нашия главен град Бел
град, не можем а да не си припомним за Васил 
Иванов-Циле, първо борец от Димитровградско, 
който по време на окупацията бе организатор 

Народоосвободителното движение, партиен 
загина провеждайки дина НЕПРИЯТЕЛСКИЯТ ПЕЧАТ 

ПРИЗНА РАБОТАТА НА ВАСИЛ 

ИВАНОВ-ЦИЛЕ

работник и като такъв 
рективите на КШО.

*
на

На 16 декември 1943 година неприятелския г 
вестник Ново време“ под крупен наслои „IIре 
следването на Титовитс бандити“ и „Как са раз- 

най-важни комунистически района Циле стана организатор на съпротивата в 
Белград. През мартенските събития той орга
низираше хората да демонстрират, а вече в пър
вите дни па окупацията слана партиен работник. 
Той беше с партията още от 1925 година, когато 
като осемнадесетгодишен младеж той дрисъст- 

, едва на окръжната партийна .конференция в Пи
рот. През 1941 година той започна да работи на 
укрепване на Партията. Като отличен коноп,ира- 

работник той заздравяваше организаци- 
Първи белградски .район. След един про- 
който 'Ниле останал не разкрит, той запо- 

по-активно да работи за укротвансто па

крити двата
в Белград“ призна, че специалната полиция през 
'942 година направила провал в комунистичес
ките организации и същевременно призна за 
дейността на Васил Иванов—Циле. Под наслов 
„Инжинсрът от управлението на водопровода 
се казва: „Напълно независимо от разкриването 
на комунистите от седми район, полицията раз
кри и работата в първи район и така се наме
риха пред пълен провал двата най-важни кому
нистически райони в Белград .

Димитровградчанинът Васил Иванов Циле 
още като студент в Белград стана активен борец 
против ненародяите режими.

Той искаше да види града свободен и щаст
лив. В лицето на Белград той виждаше град, кои-

югаславски народи. Зато-

вете
ле, който бил също въоръжен, дал съпротива, опи 
тая да сс прехвърли през една ограда в съсед
ния двор, но бил смъртно ранен. ~

По-късно в болницата починал.
Така загинал, първобореца от Димитровград, 

борец за освобождението на Белград, главния 
-град на СФРЮ, в който днес живеят и работят 
много сънародници, като работници, ирооветни 
■работници, инженери.

Белград пази спомена па инженера от Бсле 
Воде. В кърта на предприятието Веле Водс сс 
намира мраморния паметник на Циле, известния 
пропагатор на комушгстичеоките идеи още по 
време на кралска Югославия, организатор на 
■демонстрациите и на-края организатор на пар
тизанското движение в поробения Белград.

Днес много познати, приятели в родния му 
град Димитровград и в Белград си припомнят 
на неустрашимия боец.

тивен 
ите в
цал, в 
чва още 
организацията.

През 1942 година Циле става член на мест
ния Комитет па КПЮ за Белград.

От запазени документи може да се види, чс 
Ваоил Иванов през юни 1942 година е имал на 
връзка 11 партийни организации. Това са оргл- 

* лиздидиитс от Жарково, Бели Води, Захарната фд 
бри1са, речното корабоплаване и др. Иванов е 
ръководител и с партийната организация в За- 
вода за изработване па банкнотите като член

то ще овърсва всички 
р.а го така много обичаше.

Па време на окупацията 
дядо Йеста написа писмо да се върне в „Цари
брод; където е сега мирно", Циле не послуша 
баща си, а остана в Белград, където още от 1941 
година но беше мирно.

.юогато баща му,

Б Пик.
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20 години
ПОЩАЛЬОН

§
§1

-въпрос може да ос изнамери ^ 
транспортното такова решение щото на об- ^ 

Босилеград при щмноките разносвачи нощите ^ 
пощата ставаше да дават известни материални 8I

От 3.600 година преди нова- ^ 
та ера досега човечеството с ^ 
живяло в мир само 292 годи- ^ 
ни. Значи за 5.569 години е ^ 
имало мир само около 300 го- ^ 
дини. §

През този период от живо- ^ 
та на човечеството са водени 8 
общо 14.531 големи и малки ^ 
войни, в които са били убити ^ 
и ранени или умрели от бед- ^ 

гите, които сега изпълнява та- ствия, които носи войната об- ^
що 3 милиарда и 640 милио- ^ 
на души. ^

Щетите от тези войни стру- ^ 
ват толкова, колкото пари са ^ 
нужни да се направи златен Ь 
обръч около Земята, широк ^ 
156 и дебел 10 метра. ^

От 650-а година преди нова- § 
та ера досега е имало 1656 па § 
дпревари във въоръжаването. ^ 
Само 156 от тях са завърши- ^ 
ли без война, а останалите са ^ 
имали за последица големи ^ 
икономически катастрофи, за- ^ 
рад материалните загуби и ра ^ 
зрушенията от войните. ^

Днешната водородна бомба ^ 
обаче е най-страшното оръ- ^ 
хше в историята на човечест- ^ 
вото. Взрив от една водород-^ 
на бомба в промишлен район $ 
може да унищожи наведнаж ^ 
1,5 милиона души и да при- ^ 
чини гибел от радиация на ^ 
още 40.000 души. Само 4 ме- ^ 
гатонни бомби, хвърлени в на ^ 
селените райони на Англия ^ 
(Лондон, Бирмингъм, Йорк- ^ 
шир, Ланкъшир) могат да унц ^ 
щожат най-малко 20 милиона ^ 
души. $

Изчислено е, че след 24 ча ^ 
сова ядрена война загубите ^ 
на САЩ ще възлезат на 50 ^ 
до 75 милиона загинали. А в Ь 
продъллсение на два месеца § 
след ядрения удар ще загинат $ 
около 500 до 700 милиона ду- ^ 
ши. ^

Ето и някои данни за по-из ^ 
жертвите ^

Тъкмо след 1955 година с от
криването на 
предприятие в 
стягането на 
редовно.

Тези както и други трудно
сти отдавна са надминати. На
истина, някои са все още ос
танали, обаче те не са както

награди.„Ало, моля“ В. В.
Кирил Зарков е двадесет го 

дини управител на пощата в 
Горна Лисина. На тоя 
той се намира още от пър
вия ден, когато в това село 
била открита поща. А тя е от
крита на 8 август 1949 годи-

КОЛКО войни 

Е ИМАЛО?
пост

някогашните.
Тази ггоща сега обслужва се 

лата Горна Лиоина, Долна Ли- 
сина. Горна Ръжана, Долна 
Гъжана и една част от Плоча 
и Топли Дол.

Обемът на услугите в поща 
та се увеличи десет пъти в 
сравнение с миналите годил и > 
Всеки месец тук пристига’1? 
над 1.500 вестника за абонамо 
нти и над 800 броя дневен пе
чат, който разпространява по
щата.

Това са само някои от услу

на.
Двадест години работа е за 

всекиго дълъг период. Това е 
скромен юбилей който той по 
среща радост и средица пос
тижения в областта на пощен 
ската дейност.
— Началото беше много тру 

дно — разправяше ни Зарков. 
Работех сам и то без най- ос
новна технически средства. 
Дори в първо преме в пощата 
нямаше телефон и затова по
лзвахме оня на общината. Ит 
маше само една масичка и то 
ва беше всичко.

Обаче след време и лисинс- 
ката поща бе обзаведена. Се
га има телефона централа и 
други необходими неща.

— През тези години — при
помняше ои нашия събесед-

зи поща.
Като дългогодишен пощен- 1 

ски раобтник Зарков ни посо
чи някои от трудностите, кои
то съществуват нс само при 
тази, но и при всички други 
пощи в Босилеградско. Касае 
се за нередовното 
ка пощенските пратки, 
нещо пощите сами не могат 
да разрешат, с оглед на броя

доставяне 
Това §

на пощенските разносвачи, те 
хническата оборуденост и от
далечеността на терена, който 
обслужват.

Пощенските услуги ще бъ
дат по-опешнм, ако се устано
ви по-пряко сътрудничество с 
разносвачите от общината. За 
рков е на мнение, че по тоя

ник, големи трудности имах
ме с прибавянето на пощенс
ките пратки. Тях донасяха на 
коне от Божица, но това ста
ваше с голямо закъснение.

За родителите

Какво знае детето през 

първата година
Почти всяка майка, оообе- 

но с първото дете, с нетърпе
ние очаква първите съзнато.г( 
ни движения на бебето. Него

По-късно, от седмия до ос
мия месец, то е вече в състо
яние самостоятелно да седи, 
да изговаря и да повтаря сри 
чка, да изговаря вече ма-ма, 
та-та и ба-ба. Когато се радва 
пляска с ръце, а в края на ос
мия месец му поникват първи 
те зъби.

вестите войни и за
СТ ТЯХ:

Наполескновите войни 
з.юо.ооо загинали ч 

Балканската война

вите първи реакции на вън
шни влияния тя тълкува като 
изключителна 
или пък, ако детето е прека- 
лено мирно и незаинтересо
вано, тя търси помощ от ле
каря като предполага, че с дс 
тето не всичко е в ред!

Точно се знае какво детето 
може да направи през първа
та година, ако е нормално ра 
звито и здраво. От втория до 
четвъртия месец бебето е в 
състояние да повдига главата, 
да следи с очите си предмети 
и лица, които се движат, да се 
смее, да гледа ръчичките си 
и да се играе с тях. Да се о- 
чаква повече от такова бебе 
е и вредно, и ненужно.

През петия и шестия 
бебето седи с -помощта на 
растните, -съзнателно

з. А в Забърдието хора ще имат и добра отава. 
тината напомня па пролет.

_§ Кар-иителигенция.

— 224.000 ^ 
Първата световна война — § 

9.442.000 загинали 
Втората световна война 

50.000.000 загинали.
Интересно е, че войните

Когато навърши девет месе 
ца, започва да пъл-зи и да се 
издига, повтаря отделни ду
ми, държи играчки и ги „про 
верява" с .ръце. Два месеца 
по-късно детето знае с помо-а по-старите времена са давали ^ 
щта на родителите да напра- по-малко жертви. Например в ^ 
ви първите крачки, играе се Руско-турската война през 1877 ^ 
и хвърля играчките около се7 —1878 година са загинали са- ^ 
бе си. Правилно развито бебе мо 200.000 души. Все пак това ^ 
■вече може да се похвали с е относително, защото тогава $ 
шест зъбчета. във войните са участвували ^

Нормално душевно и физи сравнително по-малко войни- ^ 
чеоки развито дете не тряб- не е имало такава бойна ^ 

да принуждаваме да пра- техника и войните са водени $ 
ви каквото и да е движение с по-малки предвижвания по ^ 
преди да е време за това. С населените райони. ^
това може само да се внесе И на края и тези данни са ^ 
разстройство в неговото нор- относителни изцяло, защото ^ 
мално развитие, което не за- сДва ли някой е в състояние ^ 
виси винаги от степента на ин Да събере подробни данни за ^ 
телигенцията или физическа- войните, които са водени на $

африканския континент, 
лечиа Азия, Австралия и про- § 
чее. $

ва
месец

въз
хваща

предмети и ръцете на възра
стните, обръща глава по нос»
ка на звука, различава позна
ти и непознати лица. Водите
лите ще забележат, че се ус
михва на познати лица, особе 
но на деца. С удоволствие хва

§та сила на детето. Хармония
та на тези функции довежда 
до нормални реакции на дете

в да
- . Гези есенни дни в Димитровградско се въвеждат нови

8 рейсови линии. Из нашите пътища сноват рейсове. Това е 
и задължение за хората да поддържат пътищата.

ща по-малки предмети и сла
га ги в устата. По материали от печата $ 

М. Н. Н. §то.
Сн. Б. Николов
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Димитровг.радчанин, зает 
иа страната пристига в своя град на годишна по 
чинка и пише на своя колега:

„Снощи пристигнах в своя роден град. Може 
би няма да повярвате, но еДвам се ориентирах. 

§ Толкова много е построено за последните две 
^ години. Днес се разхождам в града и с радост 
^ мога да констатирам, че тук има много промо- 
5 пи. Улиците са по-чисти. Има много цветя, рози, 
N зелена трева ... Сега мога свободно да ти пред- 
% ложа да дойдеш друг път с мен. Няма да се 
^ срамувам..."
^ Нашенци, живущи в други градове в стра-
^ ната живеят със своя град. Пращат пиома и пре 
^ . дложения за градоустройствено уреждане на гпа 
^ да. По-миналата година един димитровградча- 
^ нин писал от Скопие как да се използва Лука- 
^ вашка река за курортно място. От Белград пре- 
^ ди няколко години получихме писмо в редак- 
^ цията как да се уреди Мъртвилата. Много ду- 
^ ши негодуват когато стане нещо лошо, но като 
^ деца се радват когато забелязал напредък.
% Димитравградчани живеят с

!

във вътрешността между десния бряг на р. Нишава и областта, 
обрасла с гора, която се издига над реката, по 
всички тия места стария калдърм е до 4—5 кра
чки широк и е доста добре запазен. За негова 
защита, види .се, са служили няколко калета в 
околността. От тях едното стои на север от Ца
риброд срещу устието на река Лукавица, а друго 
то. на юг от от село Калотница (Калотина) (В. 
Дубровоки).

Само преди две години Димитровградчани 
трудно пътуваха из своята община. Трябваше 
много пътуване на виоочаии през Пирот за да 
дойдат в общината. Днес няколко рейоови линиц 
свързват Димитровгра със Забърдието, Висока, 
Д. Невля, Т. Одоровци, До Пирот може да се 
пътува всеки час, а в София всяка сутрин.

ше инициатор за въвеждането на телефон в гра
да. Тогава именно мина първата телефонна ли
ния през Цариброд София—Будапеща. Върдлов 
ски направи много да се направи клон и овърже§1 града.

„Опълномощен съм от страна на цариброд- 
ските граждани — гласеше молбата на Върдлов- 
еки — моля господин министре, за Вашето бла
говоление при този случай да се отдели клон 
на града ни, който поради близостта му със 
столицата и като граничен град ще се издигне 
в културно и 'стратепичеако отношение ..

Шестдесет години телефон не е малко.
§*
!Преди години градът получи телевизия и 

реле на Козарица. През 1906 година на мястото 
на днешния Дом на културата съществуваше ча
стната кръчма на Лека Литкалюто. Може би то
зи гостилничар нямаше нужда да се споменава 
ако той същевременно не влезна и в културната 
история в града. В неговото кафене пак преди 
60 години се чу гласа на първия грамофон в 
града. Посетителите на тази кръчма с удовол7 
ствие можаха да слушат това чудо на техниката 
и да си заминат по домовете с мелодиите, зали-, 
сани на първите грамофонни плочи.

радостите и §пътите на своя град...
И това не е напразно.
Димитровград днес е град със собствена ин

дустрия, в която се произвеждат много стоки, 
които в миналото ги нямаше. Ако днес по ня
каква случайност минеха тук Константин Ире- 
чек, Йован Цвиич, Алеко Константинов, Вазов 
или Нушич, те щяха да забележат съвсем дру
ги данни за Димитровград, а фотообектива на 
Иречек, който направи първата снимка на Ца
риброд, вместо разхвърлените паянтови къщур- 
ки, щеше да заснеме многоетажни здания, кон- 
фортни работилници, нови училищни сгради и 
фабрични комини. — ,

ДИМИТРОВГРАД
§

ДО *

От Цариброд до Димитровград пътят ни води

ЦАРИБРОД през много изненади.
На някои ние сме свидетели и често пъти 

помним тяхните лоши страни, трудностите, а по- 
малко хубавите неща и радостите.

Ние се сърдим когато видим разхвърлените 
И не само това. боклуци край кантите, дупките на пътя за гара-
Тая година Димитровград се свърза с авто- та. Револтират ни някои постъпки, живеем сед-

спомене, че това ое случи именно на кръгло 60- р-,ПВЯ|МР се че пътят от Цариброд към Ди-
годишния юОилей от получаването на първия ЗД
телефон в Цариброд. Това беше през 1909 годи- митровпрзд есе по-бързо се изминава... 
на. Тогавашният кмет на града Върдловоки бе-

I
Няма вече старото шосе Ниш-София край 

което беше разположено старото градче Цари- 
риброд срещу устието на река Лукавица, а друго 
вата гора край гробищата. За старите пътища 
само в учебниците е залисано. „От старите рим
ски пътища край Цариброд, най-важен е кло
нът Белград-София-Цариград. Ако започнем от 
сръбско-българската граница покрай Цариброд, IБ. Николов

$

лгСъвети на лекаряПетърлаш
ЧЕТИВОБЕЗСЪНИЕТОС ОБЩИ УСИЛИЯ 

ДА СЕ ДОВЕДЕ ТОК
Сънят се смята за най-гол- 

ямата необходимост на жи
вия организъм, защото обноц 
ява енергията, която се изра
зходва в 
Всички жизнени функции на 
организма по време па съня 
са минимални, макар че тога
ва не са изцяло махната пси
хическите функции. Така на
пример майката опи спокойно 
въпреки шума около нея. Но 
когато детето заплаче, тя се 
събужда веднага. Също и мел 
ничарят ще ос събуди щом 
спре мелницата.

Вески здрав човек трябва 
да опи по 7 — 8 часа в дено
нощието. По-възрастните хо
ра опят по 5—6 часа, а деца
та около 9—Ю часа. Обаче нр 
•всички хора имат еднакво иу 
жда от сън. На някои стигат 
и по-малко чаоовс да се оспе- 

и наспят, а па други са

ЗА
ДОМАКИНИТЕбудно състояние.

Паркетните подове в ни
какъв случай не трябва да 

с вода. 
на два месеца ги мажете с 
паркетин, а ти нзлъсквайт* 
ежеседмично. Преди да на
мажете паркетина, 
во почистете пода с 
влажна кърпа.

Ако на паркета се появят 
мазни петна, посипете ги с 
магнезиев прах и след изве 
стно време го нзметстс.

ОГЛЕДАЛОТО

въпроса за цирано. Затова с право се очак 
своето ва, че акцията ще уопее и че 

жители на селото

ВеднъжРазглсжд айки 
електрификацията на
село летърлашани констатира бившите 
ха, че много тяхни съселяни ще подпомогнат акцията на 

от Петърлаш. своите съселяни.
Тази идея се хареса и на се 

ляиитс от Рздейпа и те прие
ха почина на с. Петърлаш. В 
скоро време и от Радейна ще 
търглат писма до техните съ
селяни.

Все още е рало да се гово
ри за тия начинания. Все пак 
може да се разчита на успех, 
защото хората, която живеят 
далеч от своя роден край ви
наги се интересуват за живо
та в своя край и иокат да го 
видят по-богат и по-щастлив. 

Може би не е лошо да се 
с мисли за една такава акция 

от общинско значение при на 
личие на един общински про-

В банята, къдсто възду- 
с относително влажен, 

огледалото се 
ивици. С

се мият
хът
по края на 
появяват тъмни 
времето те се увеличават н 

цялата 
Извадете 

Във

грижлн- 
лекомогат да закрият 

му повърхнина, 
огледалото от рамката, 
вдлъбнатината 
слой маджун, сложете отно 
ио огледалото в рамката и 

натиснете.

живеят далеч 
Някои от тях се отселили, а 

- други все още имат в селото 
родители или роднини. Те ви
дяха, че ще имат много труд
ности в предстоящата акция 
около изграждане на селската 
мрежа и затова решиха да се 
обърнат с едно писмо-апел до 
■всички техни съселяни, които

й нанесете

говнимателно 
По кран на римката сложе 
те ноа слой маджун н го 
изравнете с нож. Оглсдало- 

готово да бъде отново

СЪДОВЕТЕ

Когато купите емайлира
на тенджера, напълнете я 
до горе с вода и я сложете 
да кипне. След това оставе
те водата да изстине в нея. 
Това ще закали емайла.

Металически тави сс обра 
ботват така: най-напред сс 
изтъркват с пепел, шмнрге- 
лов прах, оцет или слаб раз 
тпор на солна киселина. Из 
мнпат сс, изсушават се 
сс намазват тънко с расти 
тел но масло. След това се 
държат в гореща фурна до 

докато започнат да 
днмпт. След
тънкият слой масло сс пре
връща II ципа. Тя предпаз
ва тавата от ръжда.

За да не прегаря яденето 
тиган, загрей- 

огън

то е
окачено на стената.

В стаята огледалото 
постпви така, 
да но падат преки слъпчспн 
лъчи, иначе то бързо ще 
потъмнее. Изтривайте го с 

А ако 
нзчист-

се
че на него

живеят на много места в стра 
ната. При преброяване на те
зи бивши жители 
се констатира, че ги има поч- 

в селото, някои 
на добра работа,

жат одеколон или спирт, 
е много замърсено, 
вайте го със смес от една 
чаша вода, една супена лъ
жица амоняк и малко тебе
шир иа прах. След това го 
избършете с чиста къри“.

За да получи огледалото 
блясък, измийте го с раз
твор от синка за пране и 
хладка вода.

на селото
нужни повече.

Следва да се знае, чепошпи 
ят сън с по-полезен от днев- 

Затова хора, които работ 
ят нощем са по-уморспи

които работят денем, а

н
ТИ кол кого и 
от тях се
добри лични доходи.

Всички знаят, че петърлаша скт 1Ю електрификация и да
се сдружат всички средства зц 
електрификация на Димитров 
градако. Много нашенци жив е 
ят и работят в такива иред- 

то родно село и че желаят да приятия и институции и ще 
си електрифя могат да окажат помощ в ор

ганизирането на тази работа 
с опит и знание. 

г Затова апелът на село Пстъ 
>/;' 'У-.Х.Ъи&Л рлаш трябва да сс подкрепи 

и по този начин да се сдружат

пия. от тогава, нагряванетоТИЯ,
ЛОЩСМ ,0ПЯТ.

Хората, които страдат от 
безсъзнание трябва да правяг 
лека гимнастика, да се туши- 

да правят кратки разхо- 
лек масаж. Всичко то

пи, които все още имат свои 
в селото, и ония които отсе
лили 'все още милеят за свое-

ПОДОВЕТЕ
п чугуннення 
тс тигана на силен

Когато солта ста-
Ако подовете на кухнята 

и коридорите са покрити с 
линолеум, веднъж в месеца 
ги нампзвайтс е паркетин, 
който след това забършете 

АКО И Л11110- 
появят пукнатини

със сол. 
не кпфява, патъркайте го с 

докато още не е съв-
рат, 
дки *и
ва .трябва да става преди ля
гането. Най-доброто за съня 
обаче с така наречената „хи
гиена на спането". Това значи 
да се ляга и става в опреде- 

време, леглото да е удо

видят селището нея,
ссм изстинал, после го сма
жете с растително масло н 
го закалете в горещна ФУР"с мека кърпа, 

леума сс 
залейте ги о точен парафин, 

застине, натрийте

на. „Глинени съдове. особено 
глсджосанн, преди употреба 
сс изваряват във вода, *а когато 

мястото с восък.лено
бно-, да се спи при отворен п;ро 
зо,рец, покривката да не с мио 
го тежка и да не се мисли за 
грижите преди даането.

силите на всички димитровгра 
лчани за електрификация на

къде

която има оцет и сол.

У[/у. общината безразлично 
ъ живеят и какво работят. V___Б. II.
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Започна акцията »Месец на книгата*тели а общност. Обаче малки 
са възможностите тези сред
ства да ос получат д тспенис- 

на тази година. Остава на
дежда за идващата година, кц 
гато но нСичиси личи, общин
ската образователна общност 
ще получи кредити от Репуб
ликанската образователна 061 
щпост, които ще се 
за даграждашето на тази и за 
още няколко други неодовър- 
шстги училищни огради в ра7 

С такива училището ра- йонните центрове на комуна-

В Горнолисинското основно училище /•'

КНИГАТА И ЧОВЕКЪТПОМЕЩЕНИЯТА 

ГЛАВЕН ПРОБЛЕМ
14)

„Месец/ на книгата".Тазгодишната традиционна акция
цялата страна от 15 октомври до 15 но

ември; откри Велибор Глигорич, председателят на Сръб
ската академия на науките и изкуството в Белград. Тоя 

има за цел да приближи книгата до селския

кошо ще трае вползват

път акцията
читател. Може би това с удобен момент да се открият в 
Димитровградско и Звонци, както и да се обогати книж
ният фомд в районните библиотеки в Босилеградско и кли

От преди няколко години нети. 
основното училище в Горна полага в новата сграда, но ка та.
Лисина настоява да реши не- ква 'полза, когато няма възмо 
достига на училищни помеще жност да ги приспособи.

Обаче и покрай дълго Изправено пред такъв 
изминатото време 1 'въпросът риозен въпрос училището е 
за който се касае е само части принудено най-рационално да 
чно ‘решен. Наистина построе ползва всеки кът. Затуй и ко- стснсто 
на е нова училищна сграда и ридора се ползва за учебни училище е У опяло със соос в 
то в продължение на една от стаи. Канцеларията на препо- ни дали да роши частично ня 
двете стари, обаче тя не е ця давателекмя колектив и каби- колко наболели въпроса, ъс 

обзаведена нотите са в едно помещение! задслсн.иетс средства от соо- 
В останалите броят на учени- ствення бюджет, качето и оне-

учебни зи, които учениците са получи 
за участвуваше в горански

те акции, са купени окамейчеи 
подводомстпснитс училища 

п Долна Лисина и Долна Ръ-

Учепиците помагат училището сура.
В своето изказване, между другото, Велибор Глигорич 

изтъкна:сенмя. Благодарение на постоянни
те ученически акции и на пе

ша вооки данар това
7

Това «добре са знаели и тази„ .. .Книгата разширява по 
гледите върху света на чове- огромна освободителна сила 
ка, обогатява и облагородява нл книгата познавали и нолри 
вътрешния му живот. Книга7 ятелите на човечеството. На 
та остава верен приятел, чес- кладата са хвърляни ония кни 
то най-интимният, оня, кому- ги, които са могли да ссвобо- 

скрити блянове, дят (съзнанието на човека. Из 
вътрешни тайни, немирмте на калявали са бяса ой и върху 
духа, треската на мислите, не човека и върху книгата,, вър- 
сгкжойството, душевните кри- ху тяхната духовна общност, 
зи, светлите (пориви. Книгата Искаха да унищожат магич.-щ 
го’запознава (С тайните на жи то въздействие на истините от

книгите и чрез насилие да от
делят човека от книгата ... Зл 
тях книгата е ж)иво същество.

лостно вътрешно 
за работа. Училището не раз
полага с достатъчно материал ците с голям. Има 
ни средства да обзаведе обу- стаи, в които учат и над 50 у- ли 
ченис п-синс няколко пбмеще-- чспици. Това сс отразява от

рицателно върху успеха на у- в 
челиците.

И коридора се ползва за уче- За да ос оопоообят нсобхо- жана.
бш! стаи димите помещения в новата в ,начелото на тази учебна

В момента на това училище училищна сграда необходими годил па учениците са събирали 
недостигат най-малко още че- са 60.000 динара. Елаборат за шипков плод и за тях са по
тири помещения. От тях дограждането на същите е из лучили над 4.500 динара. Тези 

'две се използват ■ за учеб- работило училището и доста- средства ще се използват за 
бни стаи, а две за каби- вило на общинската образова организираме на

екскурзия за нисшите 
ве на училището, а сдала част 
от тях ще се използва за ска
мейки за още една 
стая в централното основно у- 
чиладще.

Въпросът с нагледните сред 
ства също за сега не е решен 
в това училище. Все още не
достигат редица необходими 
основни неща. Особено таки
ва липсват за кабинетите.

то доверява

лгия.

вота, природата света.
Има книги, към които чо- 

като къмвек се възвърща 
вечни извори на мъдрост, кра когато е жива истината в нея,

на духа когато човек е широк в нея,оота и възвишеност 
'И -мисълта. В тях човек нами- понеже такава .книга сдружа- 
ра истината за живота. Анато

на човека и ноговотд . ци, когато в нея са правдата
и благородията човешки, ко- 

От нея човекът гато в нея честта е теор- 
чеока и човешка, когато тя се

ученическа 
класо ва. Книгата не знае за грани-

•мията
същество, човешката личност 
е в книгата.
излиза интелектуално и ду
шевно по-крепък, озарен. Ня отъждествява с идеалния чо7 

дълго носи в себе веииси образ.
Насъщна потреба ес да сс

Идват гладни години учебна

кои книги
си, носи ги цял живот. Било 
стих, било проза, роман, раз- създаде път на книгата до чи 
каз, песен или фрагмент, се тателя... Книгата е най-до

стъпна на читателя в библио-Свстовната организация гю прехрана и селско сто 
панство ФАО неотдавна е предупредило, че човечес
твото ще бъде изправено пред най-голямата гладна 
криза в следващите петнадесет години, ако богатите 
нации не променят политиката на своето селско сто
панство и търговията.

Човечеството ще се увеличава до 1985 година с око 
ло 2,5 до 3 на сто годишно. Само в развиващите 
страни то ще се увеличи с около един милиард души. 
Съответно ще се увеличи и нуждата от хранителни 
продукти в тези страни, където 70 на сто от население 
то зависи от земеделското стопанство.

В резултат на това, се казва в изготвения анализ 
на ФАО, се налага стойността на износа на развива
щите се страни да ое увеличи от около 11 на 23,4 ми
лиарда долара в 1985 година, за да се задоволят нуж
дите на тяхното население.

отъждествява с човешката гщ 
сен за живота, с оня мотив в 
неговата личност, с който жи .(научната, така и белетристич

ната. Затуй е необходимо да

токите и читалищата — както
Напоследък това 

се среща с една особено -ма
сова проява. Става въпрос за 
все по-масово изоставане 
ученици, които апоред закона 
са дължили да посещават обу
чението. Такива за оега 
над 45.

училище вее и умира.
Книгата от областта на бе- окажем пълна подкрепа 

летристиката и от областта на 
науката е освободителка за 
съзнанието на човек, когато

ка
всички акции за размножава
не читалища в градове и села, 
за подигане и развитие на би 
блиотечното дело.

Неоценимо -е значението на 
книгата за живота на човек и 
за прогреса на обществото и 
човечеството. Книгата е семе.

на

е вдъхновена с визиите за ово 
бод ата на човек. По-близка на 
човек винаги

имасс
е онази книга,Училището е съставяло ак

тове срещу родителите на те
зи ученици, обаче незначител 
ните наказания от страна на 
съдията за нарушения не са 
подействували тази проява да 
се премахне или пак облекчи.

•която му съобщава 
която открива насилието над 
свободната човешка 
над неговия образ, която ра- ще, израстват съществени на

истина.
от което поникват плодове, а 
от тях дългосрочно и в бъдели чно ст,

зобличава зоологическия его
изъм и която му принася бл

чества на духовно преобразя
ваме -на човека, материален п 
духовен прогрес на общество 
то и съзнание.

!
янувания свят за лично щас
тие и свобода на живеене ...В. В.

ОСКАР КАСТРО (Чили) жените, се привърза към опасностите. С вроде
на мъдрост остана предан на едно животно, ка
то предугаждаше навярно, че от него не може 
да очаква ни пренебрежение, ни предателство. 
Ако един ден му биха казали да избира между 
живота на брата си и на Звездан, щеше да се 
поколебае малко, преди да вземе решение. За- 
щото животното, освен превозно средство, още 
в началото означаваше за него и приятел. То 
беше нещо като продължение на самия него, 
като трептение на неговите мускули, което се 
предава в сухожилията на Звездан.

Като закрепва копита по всяка пукнатата, 
конят се насочва право към небето, 
приведен напред, пази равновесие. Търкалят се 
камъчета към дълбочините и позвънват халки
те на юздата. И Звездан — чат, чат, чат, — кра
чи нагоре, стига вече на върха, след като е вър
вял четвърт час.

На високото вятърът е но-постоянен, пълен 
със студени игли. Плъзга се по лицето 
дача. Търси някаква дупка 
забие там зъба

Ен&ш ,

Изрязани, едни над други, гребените на кор, 
дилерата разбъркват своите каменни фигури, 
докъдето може да стига погледът па Рубен Ол- 
мос. Ярко бели върхове, сини котловини, на
зъбени предпланини, извисени остри чуки, из 
никват пред погледа му, винаги променливи, все 
по-трудни за преминаване, докато проходът въз 
лиза. Преди да почне възкачването на един 
доста уморителен склон, пътникът решава да 
даде почивка на коня си, който вече пухти като 
духало. И когато се спира, прехвърля левия си 
крак отгоре на седалото и спуска поглед надо
лу към долината. Първо в очите му се иабива 
блещукането на рекичката, която лениво удъл
жава странната си криволица между пасбища и 
посеви. После взорът му пробягва между 
риъгълниците на няколко заградени пасбища и 
търси селището, откъдето е тръгнал сутринта. 
То е там

докато кордилерата не стане
Обръща се да погледа грамадата на Анди- 

те, близка и приятелска за него и Звездан; не 
напразно са я прекосявали цели единайсет го
дини. Рубен Олмос, позамаян малко от белия 
пламък на слънцето върху шега, мисли за сво
ите пътуващи приятели и за преднината, която 
те имат пред него. Обаче не отдава 
на подробностите: сигурен е, че ще 
преди да се мръкне.

— Само ако ме

мащеха ...
Ездачът,

значение 
ги настигне на во-

в наметалото, за да 
си. Обаче, навикът предпазва 

човека от неговите напада. Колкото 
духа; не успява да го стресне.

Когато прехвърлят няколко планински ве
риги, долината вече не се забелязва. Но има 
бърда, към които се обръща погледът. И виж
да зацапано от полета на някакъв орел, госпо
дар ра това необятно владение. От един остър 
кърх, който изпъква над останалите, Рубен Ол
мос проследява пътеката с надежда да различи 
кои са го изпреварили. Но погледът му се връ
ща празен от това странствуване. Мъжът 

устни. Четиримата му приятели, 
гнаха час преда него от чифлика, 
ляма преднина. Ще трябва да подтиква своята 
кранта. По пътя му изникват постоянно познати 
места: Ла Куева дел Леон, Ла Пунтилья дел Кон 
дор, ла Кебрада Негра,

Моите приятели вероятно ме чакат в ел 
Рефухи, ел Арриеро — мисли той и забива шпо 
рите в ребрата на Звездан. Пътеката е едва за
бележима диря, по която биха могли да се‘ за
блудят други очи, но-неопитни от неговите. Но

придружавате, там не ще е 
нужно да се настаняваме самички — казва той 
на коня, като довършва мисълта си.

Рубен Олмос е стар водач. Научи тежкия 
занаят заедно с баща си, който от

и силно да

дете го во
деше със себе си между скалистите местности и 
пропасти, въпреки съпротивлението 
ето, които му внуши в началото 
Когато баща му умря —

чети-
и недоверм 

кордилерата. 
тихо в своето легло, 

— управителят на чифлика го назначи замест
ник. Най-малко сто пъти той прекоси тая прег- 
долима, и преведе безброй впрягове от 
добитък, винаги

— с дребничките си къщи и тъмните 
прорези на улиците, подобно витрина на мага
зин за детски играчки. Някакви цинкови листо
ве отразяват слънцето, като разрязват въздуха 
със силен, сребърен блясък.

С едно мигване на клепачите Рубен Олмос 
изтрива образа на долината и наблюдава своя 
кон, чиито мокри страни се свиват и повдигат 
ритмично.

— Остаря ли, вече, Звездане? — 
вно той. И животното сякаш, че разбира обръ
ща черната си глава, на която има едно бяло 
петно точно на челото — приличащо' на звезда.

Добре, зная, че доста си поработил; 
все още ти остават години да пътуваш. Поне,

чужд
с добра сполука. Избра Звез

дан, когато беше още палаво конче и сам се 
рада, която в началото му се струваше непрео- 
нагърби да го обуздае. Оттогава никога не по
иска да вземе друг кон, въпреки, че управите
лят му подари още две животни, наглед по-сил
ни и с по-добри качества. Този кон беше за не
го нещо като талисман, към който суеверният 
му живот, изложен винаги на опаюности, се вко
пчи. Водачът, свикнал с величавата борба срещу 
природните стихии, преди да се пристрасти

прис- 
които тръ-вива

са взели го-

пита гальо-

но
■към
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Срещи и разговори Щом започнахме работата,) 
всичко останало сякаш не съ
ществуваше. Ревът на мотори 
те прогони зверовете, особено 
змиите. Тях ги унищожавахме 
и с динамит, пушки, дори ги 
преследвахме и газехме с джи 
поде, което стана интересно § 
развлечение... ^

— А връзките ви е родния 
край? — попитахме.

— Новините идваха по по
ща, и то със закъснение 
около един месец. Хващахме ч
„Гласът на Америка“ и „Ра- ^
Дио Москва“ на наш език, но ^
не им вземахме вяра.

Друго е, косато чуеш от 
свои уста. Единственото раз
влечение бяха магнетофонни
те записки и гаромофонните ^ 
плочи ... И още него: особс- ^ 
но впечатление ни направи, ^
че за наш държавен празник, ^
или празник на Замбия се ус- ^
тройваха големи спектакли с ^
музика и танци. Ние бяхме ^
към петстотин от Югославия, ^
простата работна ръка бяха ^
замбийцитс, така че дсйстви- ^
телно празниците се прсвръ- ^
щаха в същински фестивали. «

Интересуваше ни още: как- §
ва е заработката и дали човек 
има полза да работи в чужби-

ФОТОВ ТРИМАс < ;-и? .\ •

години §

от

ПОД
земята §■ ■ ■

Може бй огромното дове
рие, което имаха в меи, беше 
причината, че ме изпратиха.

Интересуваше ни кои впеча 
тленмя са му най-силни и за
що. •,

— Първо, иокам да кажа с 
каква гордост потеглихме. Бе 
ше ни съобщено; че за същия 
обект проявили интерес и ан 
гличанйте. Те твърдели, че 
обектът ще стане за десет го 
дини, а нашите го приели за 
три. И преди да тръгнем, да- 
дохме твърдо обещание, че 
ще го завършим навреме и 
■добре.

Из пътя — Белград — Лу- 
сака, столицата на Замбия, 
престояхме само в Кайро (къ- 
дето ни изненада топлия при 
ем на египатяните), .макар че 
въздушна линия беше дълъг 
12 хиляди километра. Кайро 
разглеждахме близо час и по 
ловина. И в Лусака ни посре-

Майстор- на тунелите
— Другарю Мирко, проща

вайки се от теб, искам да ти 
беше първият 

гогославянин, дсто заби кир
ката на този строеж в приятел 
ска Замбия. Сега си отиваш с 
хубави трудови успехи, с кое
то трябва да сс гордее целият 
твой край — това са послед
ните думи, които е .изговорил 
ръководителят на строежа 
ВЕЦ „Кофуе-гоч“, преди да за 
глуши ревът на самолета по 
желанията на близки, съсела 
ни, приятели, познати ...

Мирко Стоилков, 38-годишен 
ракитчанин, е между тримата, 
които тази година се завърна
ха от далечна Замбия. Там

Тази купа слама, която се вижда на снимката, от
давна се намира пред сточната гара на железопътната 
гара в Димитровград. На всички с известно, че тук 
■ежедневно минават досетила и повече влакове, от ко
ито излизат искри.

Не трябва много да сс умува — една искра и ето 
го нещастието.

кажа, че ти

1
5

на.
— Доволен съм от доверие

то, което ни беше дадено, ко- 
гато ни изпратиха да работим 
там. От личните доходи обаче 
не съм. Двеста хиляди стари 
динара, колкото заработвахме 
месечно там, могат да се зара 
ботят и тук в страната, и то 
при по-добри условия.

Мирко още дълго разказва 
ше за своите впечатления, ко 
ито действително бяха инте
ресни. Спомни си за трогател
ната раздяла, за всичко вид
яно и преживяно.

Ала сякаш тоя четиридесет 
годишен мъж, баща На три 
деца., прекарал осемнадесет 
години под земята, преди вре 
ме бе остарял.

Тези пст-шестнадесст месе
ци обаче, които прекарал 
една ВЕЦ — „Кофуе-гоч“ 
която по мощност надхвърля 
нашия „Гердап“ както каза 
той, ще останат незаличими 
по много неща, а най-много 
по топлия и сърдечен прием, 
което нашите строители-май
стори доживяват в далечни

I

прекарал година и полозина, 
като пробивал подземен тунел

„Кофуе-■водоц ентралата 
гоч“, намираща се дълбоко в 
джунглите на Замбия.

Първото, което ни интерссу 
Еаше беше как именно той е

за

щнаха сърдечно.
Изобщо .навсякъде бяхме 

приети топло.
Строежът отначало ни смая 

с граядиозността си: трябва
ше да пребием тунел дълъг 
11,2 км, широк 12 м, и висок 
Ю м, където щяха да бъдат 
поместени машините. Довър
ши ни сведението, че трябва 
400 м. тунелът да върви вер
тикално, за да идва водата в 
турбините. Освен това строе
жът беще отдалечен от насе
лено място около 90 мили. А 
температурата достигаше и до 
50 целзиусови градуса. И още: 
бяха ни заобиколили кръво
жадни зверове— титрове, лъ
вове, имаше огромни змии ...

попаднал там, т.е. защо не; 
го са изпратили.

— След ликвидирането на 
минна „Ерма“ се озовах в пре 
дприятие „Хидротехна“ — Бе 
лград. Първото ми калявано 
беше пробивът на подземен 
тунел при „Завойското езеро“. 
Сетне получих квалификации 
и тръгнах по строежите на 
това предприятие. Изключите 
лно работех пробиване на ту 
нели. Обиколих водоцентрали 
те „Баина баща“, „Тиквеш“, а 
преди да замина в Замбия бях 
и на „Гердап“.

на За градската баня в Димитровград сме писали по
вече пъти. Но тоя път ■искаме да кажем, че външния 
изглед съвсем не отговара на вътрешното безредие.

Граждани казват — отдавна завърши къпането 
в реката, а банята все още не работи.

Може би, причината е там, че компетентните по 
тоя въпрос си имат бани по домовете, па и не си спо
мнят, че болшинството граждани се нуждаят от град- 
оката баня.

I

1приятелски страни. Текст: Ст. Н. 
Снимка: Павел ТомовКамен ГЮРОВ

— Да, но ... Кой от двамата?
— Този, когото съдбата посочи.
И без много обяснения ездачът на червени

кавия кон изважда една монета от джоба и като 
я поставя, без да я гледа между захлупените си 
длани, казва на Рубеп Олмос:

— Избирай.
В душата на Рубеи има голяма нерешител

ност. Тези две захлупени длатш пред очите му 
пазят тайната па една пеподлежаща на обжал
ване присъда. Те имат по-голяма сила от всички 
писани закони на хората. Съдбата ще говори за 
тях със своя твърд и с твърд глас. И тъй като 
Рубсн Олмос пикога не се е противопоставял 
пред заповедта на неизвестното, изрича думата, 
която някой пашеива в главата му:

— Ези!
Докато траят тези приготовления, изглежда, 

че пепознатият страда толкова, колкото изгуби
лият. Преструвайки се, че пе вижда нищо, той 
сплита и разплита ремъчетата па камшика. Ру
беп Олмос от дъното па душата си му благода
ри за тъй добре прикритото безразличие. Кога- 
то пеговата мъчителна работа привършва, каз
ва па другия с глас, който крие неопредвлима 
и отчаяла твърдост:

— Среща ли по пътя четири мулетари с две 
мулета, случайно?

— Да, в сл Рефукио почиваха. Приятели ли

си. — Умно конче! 
влага в тези думи цялата си обич към живот
ното.

мърмори мъжът катоРубеи Олмос не може да се излъже. Тая изтъ
няла бразда, откъдето преминава, е отворена и 
широка улица, която води към една цел: отвъд
на земя.

Ездачът спира Звездан. Ел Ласо де Буитре 
причинява странно замайване на главата му... 
Бе петнайсетгодишен, когато прекоси тоя про
ход за пъври път, случи му се да погледне на
долу, въпреки предупрежденията на баща си, 
и след малко видя, че котловината почна да се 
върти подобно сияя фуния. Нещо като невиди-

към пропастта, и той ср 
За щастие таткото забс-

Това, което се случи после, Рубсн Олмос ня
ма никога да забрави.

Когато излиза от един остър завосц, сърце
то му сс преобъръща. Отсреща, на по-малко от 
двайсет крачки, иде друг мъж, яхнал тъмночер- 
веников кон. Изумлението, смущението и яро
стта се смесват по лицата и на двамата пътници. 
И доамииата, по иаошк, дръпват юздите на ко
нете си. Първият, който нарушава досадната ти
шина, е ездачът па червеникавия кон. След ед
но мръсно възклицание той прибави виком:

— С какво право сс пъхате на пътя, без да 
предупредите?

ма кука, го дърпаше 
оставяше да го дърпа, 
ляза опасността и премахна замайването с един 
повелителен вик „Обърни глава насам, 
ко!" Оттогава, въпреки голямото си хладнокъ- 
рвие, той не се осмлеяваше да хвърли поглед 

бездънна дълбочина. Освен това, ел 
своя легенда. Не може

хлала-

Рубсн Олмос знае, че с думите няма нищо 
да постигне. Затова продължава своя път, дока
то главите на конете почти се допират. Тутакси 
от дълбочината на гърдите му излиза спокоен 
и сигурен глас:

Тоз, който не стреля, бяхте вие приятелю. 
Другият изважда револвера си, и Рубеи пра- 

същото с неочаквана от него бързина. Един 
се гледат втренчено и очите им бляскат пре-

към оная
Пасо де Буитре си има 
да бъде прекосен на Велики петък от никакъв 
впряг, без да не се случат големи нещастия. Ба- 

предупреди за това, разказвайкиша му също го 
му за пример, различни случаи, в които пропа
стта беше поглъщала говеда и коне по необя- ви

миг
дизвикателно. Зениците на непознатия са остри, 
студени, чертите на лицето му излъчват воля и 
решителност. По своята външпост, по своята си 
гурност, той прилича на човек, свикнал с пла- 

и опасностите. Двамата разбират, че са

сиим начин.
Наистина преходът е един от най-пленител- 

ните, крито може да покаже кордилсрата. Пъ
теката там е около осемдесет сантиметра широ
ка: точно колкото да може да мине едно жи
вотно между каменната стена и пропастта. Едпа 
погрешна крачка... и човек си отива като ни-

са?
— Да, случайно.
Звездан изненадан може би, че му свалят 

седялото на такова несгодно място, обръща гла
ва и Рубен гледа за момент очите му, пълни с 
тиха и тъмна вода. Звездата на челото. Наостре- 

му уши. Ноздрите неспокойни... За да

пината 
достойни противници.

Рубен Олмос решава в края па краищата да 
докаже, че правото е на негова страна. Като на
сочва оръжието си с цевта към пропастта, за да 
не събуди подозрение, изважда патропитс и по
казва един чифт празни гилзи.

_ Ето двата мои изстрела — обяснява той.
Непознатият му подражава, и показва, съ

що, два патрона без куршуми.
— Нещастна случайност, приятелю; стреля

ли сме едновременно — казва водачът.
— Така е, друже. И какво ще правим сега.
За връщане не може и дума да става.
— Тогава единият трябва да слезе.

що.
Преди да се впусне но тази изумителна кри 

волица, кой знае колко метра дълбока, Рубен 
Олмос изпълнява добросъвестно паролата, уста
новена от тези, които преминават кордилерата: 
изважда револвера си и гръмва два пъти във 
въздуха, за да предупреди какъвто и да е път
ник, че пътят е зает и той трябва да чака. Гър- 

разливат из прозрачния въздух. След 
като почака малко, ездагчът решава да поднови 
пътуването. Звездан, като закрепва точно копи
тата си в скалата, продължава да върви, без да

пито
вземе решение изведнъж, пуска волно своя глас, 
препълнен със скрита мъка:

— Дръж добре коия си, приятелю.
Другият опъва юздите като обръща главата 

на своя алеот кон към хълма.
Тогава Рубен Олмос — като човек, който си 

изтръгва сърцето — потупва отпово Ззвоздан по 
шията, и с едно силно и внезапно блъскпанс го 
оставя да се търкаля в пропастта.

межите сс

забележи, изглежда, че пътят е променил вида
Стрита •
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КАК СЕ Е РОДИЛА 

КАРТАТА НА СВЕТА
Анатолий Вар
шавски, канди
дат по истори
чески науки

УСМИВКАТА
НА
ДЖОКОНАА

“ л»л.™иггагг-ч ъхгяи -—I г а» а-с яь ■=гги =,■==">« я -е:
начин Интересно е, Гаиг, Тигър и Ефрат... плавенсто. Съвременните ос-

най-низшитс През ХГ1 и ХШ в. голям нови на нартографията се по- 
първобит) прогрес бележи арабоката кар стапят през средата на XVI в. 

у„пл са се стремили да тография. Тя обаче не въз, п Холандия от Л Ортелиус и 
ге ориентират в окръжаващи приема метода на Птоломей,. Г. Меркатор. Меркатор прила- 
тг ги местности и по един или съобразно който картите тря- гал рашюъгълиа проекция, ко 

запечатат резу бва да имат математическа ос ято получила широко прило- 
ндблюдения лова. Под влияние па религия женис в морските карти. Той

мека в подготвил и голям атлас. Ор
телиус издал свой атлас с 53 
карти, гравирали върху мод.

Обаче го придумали да се откаже от това намере-

половин столетие картинатание.
била^прехвърлена^ Лу^ър, който тогава бил кралски 
дворец Казват, че известно време била в Версайл, че 
известно време, до 1804 година, висяла над кревата на 

Тюйлери. Първият консул, като станал 
новооткрития Национален му-

етавя и
различен 
че дори и при 
степени на' развитие 
нитс Натюлеош в 

император, я предал в 
зей. /По време на Френско-пруската война (1871) карти
ната била занесена — с цел да се запази, немците на
предвали към Париж — в Брест и била върната обра
тно в Лувър след една година. А след четиридесет го
дини в 1911 година, с картината станала голяма не-

друг начин да 
лтатите от своите
чрез някакво намалено и зоб- та арабите превърнали 
ражение. Затова още тогава център на света и около тозц 
са ое търсели подходяши фи- център разполагали останали- 

Мното естествено е, че те географски елементи. Араб- 
опи- ското картографско изкуство Астрономичната тръба усъ- 

кършенствувала уредите за на 
блюдение и определяне на ко 
ординатите на географските 
обекти. След откриването иа 
триангулацията от Снелиус 
(XVII в.) настъпила епохата на 
градусните измервания на раз 
мерите на Земята. Появили се 
нови картографски проекции.

едно от първите

приятност.
Понеделник, както е известно; е труден ден. в по

неделник, 21 август 1911 година,, неочаквано събитие
всички сътрудници на Лу-

гу.ри.
първите картографски 
ти правени от доисторическия се отличавало е голям геомс- 
чедаек са представлявали ко- тризъм. Обикновено географ- 
стени' пластинки, покрити с ските обекти се изобразявали 

трябвало да като съчетание от прави и кри 
ви линии, е правилни очерта- 

сушата и водата. Араб-

вдигнало на крак не само

чертички, които 
обозначават главните пътища 
в местността около пещерите.

Картографските умения 
4 ' различните древни народи са

се отличавали много. Характс кар и да са правели астроно- 
рно е, че техните рисунки и мически наблюдения и градус 
скици”на местностите около се ни измервания, арабите не из 
лищата са били схематично ползували тези материали при 
изображение на географския съставянето на картите. Тру- 
ландшафт и са представлява- додаете на арабските картогра 
ли само една преходна степен сри послужили на италианци,

те, за да съставят компасни налага бързо развитие на едро 
карти — портолани. Компас- мащабното картиране. Разра
ните карти имали четириъгъл бектват се методи как да бъде 
на форма. Обикновено в цен- представян релефът чрез щрп 
търа им била изобразена ро- 
за е лъчи, сочещи посоките
Между тези лъчи се образу- менитият астроном и матема- 
ват ромбовидни фигури. Край тик Йохан Ламберт (XVIII в.) 
брежието в тези карти било 
очертано твърде подробно и

8’ния на
ските карти били ориентира
ни на юг, а не на север. Ма

на
вър, но едва ли не и цялата парижка полиция.

Имало защо и да се вълнуват: гордостта на На
ционалната галерия, най-знаменитата й картина и в 
същото време най-знаменитата картина на Леонардо 
да Винчи — великолепната Мона Лиза Джоконда — 
— изчезнала.

Рамката на картината била намерена, също стък
лото (сложено малко преди събитието поради зачести
лите случаи на повреждване картината). А от самата 
картина нито следа. Или, по-точно, една следа била 
намерена: отпечатък от пръсти. През проверка мина
ли всички 257 сътрудници на Лувър. Даже и дирек-

Мсжду тях 
места заемала равноплощната 

разработена отпроекция, 
френския картограф Бон 

(XVII в.).
Развитието на капитализма

към картата.
Картографията получава 

четно място в културата 
асирийците, вавилонците, .еги, 
птяните, финикийците. От за, 
пазените образци от този пе
риод може да се съди за ог
раничеността в географския 
кръгозор на хората при пред
ставяне на формата на Земя, 
та. В някои от картите Вави
лония и Асирия са изобразени 
заобиколени от океан. Две па
ралелни линии означават 
Ефрат, а чрез седем триъгъл
ника се бележат разстояния- 
нията от Вавилон. Много и по- _ 
широко приложение са наме
рили картите в живота на еги 
птяните и финикийците. Раз- . 
витието на геометрия и астро 
номията за нуждите на полив 
ното земеделие и мореплава
нето са тласнали напред и кар 
тографскюто изображение на 
Земята. Впоследствие учените 
на древна Гърция поставили 
първите научни основи на кар 
тографията. Анаксимандър по 
строил първата цилиндрична 
■правоъгълна проекция. Земя
та била изобразена като пло
сък кръг, обграден е вода.

по.
на

хи и чрез хоризонтални. Зна- торът.
Напразно.
Обискирали всички помещения на Лувър — 98 000 

квадратни метра. И нищо не намерили. На мястото, 
където висяла картината, сиротливо стърчали четири 
кукички. Двете били излишни: практически тя висяла 
на две. Впрочем, сега и тези две били ненужни.

Имало разни предположения, между тях и такова 
(разпространено от склонни към сензации журнали
сти), че загадъчното похищение, уж, било дело на ня
кой предприемчив събрат: чудесен материал за „ста
тия—бомба“ върху порядките в Националния музей 
„Как успял да открадне гордостта на Лувърската ко
лекция“. Но продължителните изчаквания да се оба
ди този журналист останали напразни.

Обещали една награда, след това друга. Един ве
стник дори съобщил, че е съгласен не само да запла
ти 45 000 франка, но и да гарантира безнаказаност за 
„шегобиеца“. Също напразно.

поставя теоретическите осно
ви на картографските проек
ции. Той разработва равно
площната, навноъглната и ко
личката проекция.

точно.
Великите географски откри

тия и мяогобройнитс експеди 
Р1 ции налагат да се търсят нови 

проекции за по-точно изобра
зяване на сферичната земна Хр. Маданов

»ДЕЖУРНИ«
9

Ддае години и три месеца от похитената картина 
нямало никаква следа.

Италианският антиквар Алфредо Джори получил 
към края на ноември 1913 година писмо по пощата. 
Написано с лош почерк на груба ефтйна 
не вдъхвало особено доверие.

В писмото (подписано от някой си Винченцо Лео- 
нарди) било казано, че същият бил

хартия, тоАристотел доказва кълбови
дната форма на Земята. Хи- 
парх построява първата конус 
на проекция. Птоломей уеъвъ 
ршенствува тази проекция, 
приема Земята за кръгло не
подвижно тяло, представя гла 
■вните планински вериги и нат 
нася върху картата само оне
зи точки, чиито координати 
са били определени.

изпълнен с реши
телност да върне на родината си прославения 
ански шедьовър.

Впрочем, горещият патриот не желаел да върне 
картината без възмездие. Освен това, той, очевидно, 
не бил много силен по история: кой знае защо омятал, че 
картината на времето била занесена между другите 
трофеи във Франция от Наполеон. Но 
бности.

итали-

това са подро-
Да отговори или не?
Предупреждаваме: даваме 

ленинградския профеоор М. А. Пуковски, който 
са цяла книга, в която .даже е отишел 
лече от Педрети. За тази книга 
сега

•През средновековната епо, 
ха географските възгледи на 
хората се намирали на необи
кновено нисък уровен.

Новата християнска рели, 
гия отрича кълбовидната фор 
ма на Земята. Картата на Птр 
ломей била направена четвър 
тита, били премахнати всички 
меридиани и паралели. Съще
временно монахът Козма Ин, 
•дикоплов предложил своя ка
рта, опоред която светът има 
правоъгълна форма и е об
кръжен от Световния океан. 
Океанът ое врязвал в сушата 
и образувал 4 залива — Сре
диземно море, 'Каспийско мо-

ги по изложението на 
напи-

Есемия мотив на село Радейна днес допълняват 
петте казаници, които дълго време работят без „ох
лаждане“ Всяка от тях е вече „опекла“ над сто казана 
ракия.

много по-да- 
ще говорим сетне. А 

— да дадем думата на ирофеоор Гуковски.
1. Никакви документални даенни за лушърския

портрет, които да произлизат от времето, ксхгато Лео
нардо още е бил жив, ние нямаме.

2. В своя „Трактат върху изкуството“ художникът 
и теоретик на изкуството Джовани Паоло Ломацо (ро 
ден през 1538 г.) пише: „Такива са общите и частните 
указания за създаването на портрети... Между тях 
трябва да се обърне внимание върху портретите на 

еонардо украсени във вид на пролет, като портре
тите на Джоконда и (може би, или) Мона Лиза, на 
които знаменито е изобразил, между другото, 
хваща се уста. ^ '

Ето и край тази казаница, където се виждат някол 
ко дежурни, които чакат ред и да опитат качеството 
след протичане на ,/оветената капчица“.

Край казанищата се е образувало малко 
рце от камината.

езег
Б.

и усми-

(СЛЕДВА) .» *
м
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1Ш ~ -~— л,^1®Ясно с, чс тоП няма бо
гат опит. както и мнозина 
нсгопн но-пъзрастнп колзги. 
Но сто, чс по успеха нИдми 
нава н по-старитс.

казва Иван, като Ж:смат
седло съобщава и едни от 
моментите за успеха на уче 
ницнтс му.

Обачо
постигнатото не е случайно. 
Тоя млад проспстеи раббг- 

е преди пепчко упорит 
и трудолюбив. Топа качест
во той създапа и при уче
ниците. Създаде»1нпт у него 
трудов навик и занапред 
Ще му донася успехи.

Но и покрай топа, макар 
че е нелогично, тоя млад 
просветен работник не е 
съответноНПК

възнаграден за 
своя труд и успех. А така 
сне друпг млади просвет
ни работници о 
които

Иван Георгиев е най-мла- 
дият преподавател в горно- 
лисинското основно учили
ще. Преподава руски език. 
На тестирането, което в 
края на миналата учебна 
година проведе Педагогиче
ския завод от Враня той 
зае второ място в общината, 
а четвърто на територията 
на тоя завод.

Това е значителен успех, 
постигнат от един млад чо
век, който само преди ня
колко години е завършил 
училище.

комуната, 
също постигат добри

резултати.
Например, Иван, който е 

показал най-добър успех п 
своето училище получапа 
иай-малка заплата и то за

Тоя скромен преподавател 
се старае по най-подходящ 
начин да преподава на уче
ниците. Макар, че предава 
език той редовно 
методи е конто да подобни 
обучението. Именно за това 
той ползва аудовизуелни и 
други нагледни средства.

— Има ученици, които бъ 
рзо овладяват онова, пред
видено е учебната програма. 
При такива редовно настоя
вам да им създада възмож 
ност да научат и нещо по
вече. Ползвам литература, 
достъпна на тяхната 
раст, която те радущно при

прилага ради това. че няма по-дъ
лъг трудов стлаж. Това 
очебиеща грешка, която 
има в правилниците за въз 
награждаване и 
училища. Ето защо тоя въ
прос трябва по-сериозно да 
обсъди и общинската обра
зователна общност, 
цията във възнаграждава- 
нсто ще даде стимул за ра
бота и на други млади ра
ботници.

е
я

в друппс

Корек-

Ученически акции
въз-

В. В.

Значителни средства от 

доброволен труд инигата в НишЗвонциИ тази година, както в по- 
раншните, учениците на осно в 
кото училище „Братство“ —: 
Звонци, предприеха акции за 
осъществяване на допълните ха „Хронологията на Димит

ровградско“. Нашенци — уче 
ници в средните и висшите 
училища питаха за плановете, 
за новите стихове, разкази и 
романи, които трябва да изда 
дем и пр.

Една част преподаватели 
нишките училища използва
ха случая и нашия щанд на
гледно да покажат как народ- 
постите, които живеят в СФР 
Югославия имат същите пра
ва, както и останалите народи, 
„дори развиват своя издател
ска дейност“ — казваха те.

Трябва да отбележим, чс 
немалък брой живо се интерс 
суваха на кой начин могат да 
сс абонират за „Братство" и 
„Другарче", за „Мост" и оста 
палите наши издания.

Общо целта на нашето пред 
ставянс бе постигната: макар 
и без особени материални ефе

На състоялия се от 13 до 
17 октомври тази година пана 
ир на книгата в Ниш взе уча 
стне и нашето издателство 
„Братство“. На нашия щанд 
главно бяха изложени книги, 
които сме издали през после
дните ГОДИНИ 
пулярно и литературно съдр- 
жание, както и вестниците 
„Братство“, „Другарче" и спи 
саиие „Мост".

Макар и скромен по броя 
на издадените книги нашият 
щанд предизвика сред посети 
телите голям интерес. Особен 
шггсресът беше сред ученици 
те на нишите основни учили 
ща, защото там бяха изложе 
ни стриповете „Шибил“ и „Та 
Гшственият конник".

За мноз1ша посетители, как 
то те изтъкнаха, това е първо 
запознаване с нашето издател
ство. Ония пък, които знаят 
за него от по-рано, сс интере
суваха за най-новите ни изда
ния — „Каравслов и сръбско
то общество", а немалък беше 
и броят на тия които търсе-

Тридневнални средства.
- За окопавано на борови на-

получи-саждания учениците 
ха от районната секция по ер^ 
зия над две хиляди динара. 
Същевременно малиновите на 
саждания бяха изкоренени и 
бяха засадени ябълкови дърв 

150. Тази ябълк-От

със столицата на СФР Юго
славия.

Екскурзията измина сравни 
тслио добре, без оглед, че при 
самото тръгваше имаше и не
доразумения. Учениците оста
наха доволни, а занапред ще 
остане практика всички осмо
класници да предприемат в на 
чалото на учебната година ек 
скурзии.

Учениците от звонското 
основно училие от осми клас 
проведоха тридневна екскур
зия, която прекараха главно 
в Белград. Тук те можаха из
цяло да се запознаят с бога
тите исторически и културни 
паметници, различни промиш 
лени и други обекти.

Тази екскурзия, както изтък 
наха в училището, е част от 
учебната програма, чиято цел 
е да се запознаят учениците

с научно-по- в

чета — над 
ва градина в повърхнина от 80 
дка, заедно с работите около 
засаждането възлиза на 10 хил 
ди динара. Очаква се, че след 
дзе-три години добивите 
нея ще бъдат значителни.

Макар че миналата година
„Ер-

от

земеделската коперация 
ма“ не изкупи над 200 кг

плод, тази година чрез 
„Тржница—Белград“ ученици
те продадоха шипков плод в 
стойност от 1.500 динара. В 
тазгодишната акция особено 
се изтъкнаха: Лиляна Стание 
ва, Милия Милова, Иван Ми- 
ловамо®, Милош и Ацко Ран
гелови, Божурка Голубова, Ди 
вна Михайлова, Камен Стани 

Златан Маиов, Райча И- 
клаоозе и Е-

шил Ст. II.
ко®

ФОТОКАМЕРАТА
ЗАБЕЛЕЖИ

кти, на тоя панаир на книга
та, нашето издателство се пре 
дстави достойно и предизвика 
интереса на посетителите.

Ст. Н.
шев,
ванов от горните 
вица Стоянова Ружица Гьоргс гва.

Както с прието, изразходва 
пето на средствата, обезпече- 

добро-ЕОлсн труд на Резултатите от наградния 

литературен конкурс
ни чрез 
учениците, ще стане по реше 
ние на самите ученици.

К. Гюров

Божица Преди известно време ние публикувахме стихотво-
награди на литературниярснилта, които спечелиха 

конкурс, който бяхме обявили за деня на младостта.
Тези дни в редакцията пристигнаха капиите, с ко

нто, както бе предвидило в условията, се потвърждава 
авторството.

Втора награда от 80 динара получава БОРИС МАР
КОВ за стихотворението „Гребен" подписано с псевдо
ним „Надежда".

Трета награда от С0 динара получава БОРИС АН
ТОНОВ за стихотворението „Май" подписано с псев
доним „Бор“.

И поощрение от 50 динара получава 
МИЛЧЕВА за стихотворението „Надежда”.

Конкурсната комисия

Събиране на 
шипков плод

Учениците от основното у- 
чилище „25 май“ от с. Божи- 

провсли акция за съби- 
шилков плод и което 

голям успех. Тс събра

ца са 
ранс на 
имали
ли 4,400 кг. Топа количество 

предприятието Това забслежихме в Звонци.

Макар чс учебната година отдавна започна някои 
играят па карти. Сигурно с, чс на полугодието 

неприятности зарад картите.

продали на 
„Тома Костич“ от Лесковец по 
1,3 н.д. Взетите пари ще израз 
ходват, както каза директора 
па училището, за екскурзии 
на учениците, набаяка на наг 
ледни средства за училището

М. В.

МИРЯНА

ученици 
ще си имат У

и гтр, И
БРАТСТВО * 24 ОКТОМВРИ 1969



ШрктВо ХУМОР - САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР ♦ СаТиРА * ЗАГ а(. -

па Гробен сс зададе тъмен об 
лак, падна силен град и всич- Карикатурен екран

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧМАЙТАПЛЪЦИ ко унищожи.
облакът мина байКогато

Джора излезна над селото да 
види какво е с неговата слива, 

когато видя, че всички слидата през която сс охлажда 
„светата водица". Той помис
лил че това е ракия и бързо 

След това

»НАСЕЦА СЕ 

РЕКИЮ...«
но

по земята ощеви попадали 
зелени, седла на земята и за-

започнал да пие. 
разправял по селото:

— Не сте пили само вие от 
ракиюту на комшията Петър. 
Ка си вне отидостс я сс при- 
мташу та се нассца от бурето. 
Беше малко топла, но не йс

почна да плаче в глас.
По това време мина негов 

комшия и като го видя как 
плаче го запита:

— Бай Джоро защо плачеш 
за сливата, не виждаш ли ка 
кво е положението с береке
та. Я погледни житата, цареви 
цата, а ще плачеш за една

Дядо Петър от Драговита 
узнал как се пече ракия зами 
пал в града и взел един казан.
Когато пристигнал в село, а 
особено когато започнал да ва 
ри ракията насъбрали се всич 
ки комшии и с любопитство гле 
дали как дядо Петър произ
вежда ракия, която в селото 
много обичали, но не са знае 
ли как се произвежда. ПТ~ПШЛ О АТА

До казана не идвал само Д ЬГ/ПАОА I А
Бай Тодор, защото пе бнл в 11Г11ТЛ |1|С Р14ГРС 
добри отношения с дядо Пе- /|\г| 8 II ЩИ 13Г1 СиII 
тър. Той гледал всичко това 
от неговия двор, а когато ва
ренето на ракията се завър
шило и дядо Петър отнел кот 
лето с ракията, неговия съйед 
решил да влезе и да види по- 
отблизу „фабриката за ракия". А 

Гледал бай Тодор и отвед-

лоша...

джанка...
— Бай Джора повдигнал гла 

ва, избрисал сълзите си и от
говорил :

— Е, комита, държавата жи
то внесе, но кой ще ни снаб
ди с ракия...

■ а ■

СЪВРЕМЕННО 
— Перка пляскала, че уж момчето било неликвидно...След освобождението в село 

Драговита се случи едно бе
дствие. Годината беше много 
родна, но едш! ден над плапи- Забележил В. Иванов

ЕПИГРАМИ ЗА КНИГАТАнъж очите му останали във в^

НАЙ-ДОБЪР В ПРОФЕСИЯТА

ИЗ ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ
От книгата 
безкрила 
издига 
днес вила.

Събота, 25. 10. 1960
12.00 — Нашият джу бокс
14.35 — Рекламно бюро

.15,30 — Предаване на български 
език

19.10 — Каишм ви да танцуваме
" Неделя, .26. 10. 1969

7,20 — Из нашите предприятия 
9,05 — Резервирано 'за днскос

10.02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Музикални честитки
13.35 — Бесели радио-вести
14.00 — Предаване на български

език
Понеделник, 27. 10 1969

15,30 — Предаване на български 
език

16.00 Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избнраме-язбирайте

Вторник, 28. 10. 1969 
15,30 — Предаване на български 

език
16.00 — Музикални,.честитки 
18,03 — Резервирано за днес
19.10 — Избираме-избирайте

Сряда, 29. 10. 1969
15,30 — Предаване на български 

език
16.00 — НАПИВ за вас 
16,45 — Народни поени 
18,03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-избирайте

Четвъртък, 30. 10. 1969
15,30 — Предаване на български 

език
16.00 — Музикални честитки 
'8.03 — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодии
19.10 — По ваш избор

Петък, 31. 10. 1969.
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-избирайте

ПОГОВОРКА С УГОВОРКА

„Много думи малко пари струват" — 
а защо романите раздуват?

ЩО Е СИГУРНО . . .
... или как някои димитровградчани паркират колата 
на Козарица

ПРАКТИЧЕН ТЕОРЕТИК

Тритомник за морала ще издава: 
на шестата жена го поовещава!

ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ

Събраха първото издание за претопяване 
и книгата изпратиха ... за преиздаване.

Иван Коларов

Конкурсната комисия при Центъра за култура и забава 
в Димитровград

обявява

КОНКУРС
За попълване на вакантно 
ДИРЕКТОР на Културно-забавния център
УСЛОВИЯ:

място

— съответно виеше образование 
или афирмиран и изтъкнагг деец 
или културен работник с

на изкуството 
най-малко две 

години трудош опит на същи или подобни дей- 
пости.

Личен доход — според правилника. 
Квартира не е подсигурена. 
Копкурсът е валиден 15 дни след 

в печата. публикуването ИНФОРМАЦИЯ
Другарю, пристигна

— Защо?!
— Ще пътувам 

някъде...

ли рейса в Смиловци? 

с колата дотам, па да не се срещнем
Молби с нужните документи Да се изпращат на 

адрес: Културно-забавен център — Димитровград.

Интервю с 

лунаутите
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