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НА ЧИТАТЕЛИТЕ И

СЪТРУДНИЦИТЕ

ЧЕСТИТИМ ПРАЗНИКА НА
РЕПУБЛИКАТА—29 НОЕМВРИ

В Св»р ЮГОСЛАВИЯ •

I ПО ПОВОД ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
=:

§ =
IАЗГОДИНЕНОТО празнуване на Деня на Ре 

публиката, двадесет и шесто в историята на 
нашите народи, се пада в годината на един не

важни работи, които следва да завършим. Пър-В навечерието на празника нравим равно
сметка за растежа на промишлен ата продукция, 
за износа и за рекордното земеделско произвол 
ство. Същевременно си даваме кратка почивка

т во ни предстои приемането на програма за раз- = 
гигието на Федерацията, на републиките; пок-

лик юбилей — половин столетие на борбата и 
Съюза на комунистите, на СКОК) и

районните и общините през идната година и до
говарянето за плана на средно срочното н дълго
срочното развитие.

успехи на 
на революционните синдиката.

1•х,

Съюзът на комунистите, като посреща праз =Тази есен градовете и селата в две трети от 
Югославия чествуваха четвърт 

освобождение и на бурно со- ГОДИНА шнса на Републиката в размаха на своето пре- Щ 
образяване, разчита с подкрепата на цялата ю-

= територията на 
= столетие на своето I

гославска общественост при провеждането на 
решенията и становищата от Петото и Шестото 
заседание на Президиума на СЮК и на реше
нията на Деветия конгрес.

§ 1циаляетическо развитие.

дни.Млади хора, родени в тези паметни 
днес получават дипломи на инженери и лекари, 
или вече са поели отговорни самоулрааителни 
задачи.

№

3

Тази година манифестирахме традицонната 
и искрепа солидарност с хората от Босненска 
крайна и Бапялука, които пострадаха от ката
строфално земетресение. Бързата и ефикасна Ц 
помощ, конто бе оказана на въстаиическа Кра- 3 
ина от всички наши хора, смекчи нейната траге- Ц 
дия. Част от пострадалото население няма да . 
отпразнува Деня на републиката у дома ся. Но 
то го посреща спокойно и сигурно, че в идва
щия ноември ще го посрещне при топлината на 
ново домашно оттцо.

/. 1ЮБИЛЕИ 1§ Расли заедно със своагге комуни, те са жи
вата история на изминатия път.

=
§
=
1 29 ноември 1943 година в Я -Записаното на
§ йце, като основа на демократичното развитие па 
3 пародите и народностите в Югославия, тази про- 
1 лет получи шце едно изключително потвържде- 
| ние. На изборите за представители и отборници 
1 югославяниге единодушно потвърдиха подписа 

още преди 25 и повече години върху

. 1

в борбата да победим неликвавдносгга в някои штрудови организации и затрудненията» които от-, 
четохме през изтеклите 11 месеца.I си, сложен

най-светлата страница на своята нова история! 
„За нас няма друг път от пътя на самоулрави- 
телното социалистическо общество и на,равно
правна общност".

Годината, която вече изтича, не е нито по
лека, нито по-трудна от другите. От Деня иа 
републиката до нейния край ни остават редица

Затуй н това население споделя радостта от 
чоствувапето на Деля на републиката — 29 ное-

С. М.мори.
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Нашият принос
«Наближава крПя на 1969 го пример допршюос към укреп 

,Пийа.ги отчитаме нането ат мира. 
в обще- В своята «ФокЯаса полиги-

«да Хатг и в междупа- ка Ютолашя изхожда от твъ 
чхмшото сътрудничество.- • Си* рде конкретните позиции 
^5ко е че неголямото съ- подобряване ага отношенията 
бшие в' нашата въишнополи* със съседите си, ^©лаейки по 
тичеока активност през изтек- този начин да асъЩад™м мр 
лата година е устройването на ,граничен пристъп към поли-, 
консултатинна среща на необ- тикаха на междудържашго съ^ 
(вързаните страни. След пауза т.рудничество. Срещите през 
от около-пет години в..Белград тази подиша с.държашшда .ца 
се срещнаха отново представи Румъния, Италия и Австрия 
тели на третия овят. Това бе- говорят за широката ни поли 
ше още един успешен дого- тическа платформа, върху КО) 
вор ' Изтъкна ое, че е необхо- ято изграждат овоите отаоше- 
ди1мо занапред да се устано- ния страните в Южна рпропа. 
ни юонтинуитет на активно* Разговорите и срещите през 
спа на всички меридиани в тази година с другите овропс- 
Африка, Азия и Европа. йаки страни на различни рав

До консултативната среща в нища — от правителствата до 
Белград дойде след оживена функционери на мииистерст- 
пояитическа дейност, по вре-, вата на външните работи, т.е. 
ме на която Югославия про- представители на парламенти 
ваде редица разговори със и обществено - политическите 
своите приятели от така наре организации бяха много, 
челия трети свят В това отношение 1969 го-

На европейския план Юго- дина представлява още едно 
славил през изтеклата година згово богатство на нашата вън 
разви също така оживена ах- шнополитическа дейност, коя- 
тивност като се . стреми да се то на твърде внушителен на- 
.включи най-добре в общите чин показа цялата широта на 

организиранетд нашата политика на активна

на

Виетнамска сценапроцеси зсъм
на общоевропейска конферен коепзистенция — значи, на о- 

на която да се обсъдят ния принципи, които предста
вляват зачитане на йезаоиси-ция,

въпроси във връзка със съ
трудничеството и сигурността, мостта, суверенитета и неяа- 

Югославия е ооциалистичес месата в работите на други 
ясна ориентиров- страни, без оглед на съгцеству 

овят Iгащите различия в обществе- 
си политика, ните системи или становища 

по определени международни 
хогато става дума за по7 проблеми. Изхожда се от една

Американски зверства във Виетнамка страна с 
ка зсъм необвързания
във външната 
Касае се значи за страна, ко- нож. На една бременна жейа 

американски войник разпрал 
с нож стомаха.

Миналата седмица световна- вин час. След това дошли хе- 
та общественост бе осведоме- лихоптери, под защитата на 
па от делегацията на Виетна- които започнало настъпление 
мекия фронт за пационално то на войниците. Целта била 
освобождение на парижките да се унищожи селото и избие 
преговори за мир във Виет- населението му. Когато влез- 
нам за още една от многото ли, войниците започнали да 
трагедии, които доживява ви- стрелят, без да щадят някой, 
етнамското население от аме- рушили селските къщи и из

бивали добитъка. Хората се

ято
добряване на сътрудничество- твърде широка основа — де

на мира е от взаимен 
максимум интерес за всички народи.

м. г.
В писмото се казва, че аме-

100то на стария континент — е лото 
готова да положи 
усилия като със собствения ои

рикаяците изтикали над 
жени, деца и възрастни хора 
в един канал и ги застреляли 
с картечници. Децата, 
не били улучени от куршуми
те се душили под тежества на 
избитите хора и от кръвта им.

които
Предстои изграждането на пътя 

Промая-Стрезимировци
риканските нашественици.

Публикувано е писмо на ед скрили в подземните прикри
ва жена, която на 16 март 1968 тия, по американците ги на
годила е преживея а едно кла- паднали с кратечен огън и бо 
не на населението от село мби, като избили мнозина ощ 
Сон Миа от страна на амери- тях. Там била убита и Во Ти 
кански войници.

Една американска войскова то го

В писмото се казва, че то
гава са избити около 502 ду-, 
ши, от които 170 деца. Разру 
шепи са около 300 къщи и са 
убити около 870 глави добит 
тък.

Жената, която е написала 
писмото се шгга: „Има ли на 
земята по-зверски настроени 
хора от американските импе7 
риалшгги."

Стгмката, която помества
ме, представлява 14-годишно 
момче, което е останало живо 
в това мартовско клане. Но и 
на неговата ръка липсват два 
пръста.

бяха посочени многоТези дни новоизбрания пре- вания 
дседател на ОС в Сурдушица актуелни въпроси. Постави се 
Йован Петрович настраши посе като най-плавен въпрос доиз- 
щекие на Клисураки район, граждането на пътя Промая 
Това бе първото му посеще- — Стрезимировци, електрифи

много

Лу, майка на кърмаче, дока- 
доила. Американците 

част на този ден влязла в се- след това покрили майката и 
лото и убила над 500 души, детето с клони и ги запалили, 
предимно жени, деца и стари След това намерили жените 
хора. Телата-на избитите са Муи и Мот, първо ги нзнаси- 
заровени в обица гробница, а лили, а след това ги убили

ние на селата в този край на капията на района и 
общината. На събранието в други. На дневен ред са и до- 
Клжзура където приюъстшува изграждане на училищни спра 
и секретаря на ОК на СКС Ду ди, квартири за просветни ра- 

Сгойкович и предсеадте- болници, нови мостове, водо- 
ля на ОК на ССРН Милорад провод в Стрезимировци, ур- 
Тасич ое разисква по твърде банистичаско решение на цен 
ахтуални -въпроси На Клисур- търа на Клисура, изграждане 
скиц район. Встъпително олово на ТВ -релей и пр. 
на заоеданието изнесе Митко 
Маринков. В оживени разиск-

селото е сравнено със земя- заедно с четирите им деца.
Момиченцето Лиен било 

свидетел, когато убили баба й 
и дядо й. Тя видяла много

1ПЯ1Н
та.

В писмото на виетнамката 
Кан се казва, че на 16 март 
1968 година селото било събу 
деио от силен артилерийска мъртви жени, а на едно мя- 
огън, който продължил поло- сто и малко дете, разпрано сМилан Величков

ПРОДЪЛЖАВАЙКИ с тра- БоГОЛЮб ИлИеВ 6а орещу фашизма. „На вас
(цицията, на пролетарския. ин- ----------------------------------- .. ри се падна великата чест, с
торнационализъм, -Комунис- оръжие в ръце, рамо до рамо
т.ичеаката партия в Югосла- __ с братския испански народ, даягжйжй П полета пека еолиляпнпгтблика през 1936 година в ре- I I М И В ЪА О ^ V# I VI &1(1У ПУу I греса. Бъдете достойни пред-
довете на антифашистките си ■ I ставители на своя народ, висо
ли, застанали в защита на Ре ко издигнете и носете напред
публиката. По покана на Ко- рода за да стане -господар на род и да го подчинят на ин- доброволци в Иапания, орга- победеното знаме нд. свобода- 
муиистичеаката партия в Ис- своята съдба, това е борба за тересите на международния фа а визира и изпращане на лоб- та и напредъка", пишеше в

Г^а.ЪГПЗш ГЕЬЕГГ"ЙЬЙг те"е"ра“намотае справедливата борба на фашизма и войната. Да им по към международната акция вдиш «ореха на ЦК на ЮШ,
испанския народ срещу дома- мотаем бързо, усърдно и със на солидарност с пролетарии- играната на Малайската репуб 
шния.и чуждестранния фаши същото въодушевление, с кос те и приятелите от цял свят, лика. Над 1 300 югаславяни се 
зъм, ЮКП мобилизира цело- то иапанският народ даде жи които ще помогнат вашата бо бориха по фронтовете на Ис- 
купната прогресивна общества -гютите си за делото на демо- рба", — се казва в поздрави- гаиия между - тях 1Итля1,л 
ност да застане на страната кради ята и свободата“, пише- телиата телеграма на ЮКП до между тях имало
на Република Испания. Тя ще по това време в. „Проле- Испанската комунистическа па 
призова народите на Югосла- тар“. ртия.
сраду п<^^гГа^о^оП^Тге^ „Работническата класа в Ю-. Хиляди 'бойци от над 50 Испания са ое борили Благор
нара5 Фраш^ Пращаше фа ба^н^иша^Гя сое- СГРаИИ' нкжочвайми и Юлоала Парович, Владимир Чооич, Ма
шиокото правителство в Герма щу фашисткт-е изродиД кои- ЕИЯ' Т'ръ1Г'наха Към Испания 'ра<о Орешковию, Божидар Ма 
агия и Италия. „Борбата

изпратена на
славните „Димитровци“. 

Имайки предвид задача,
която им се падна, бойците от 

и батальон- „Димитров“ отправи
видни ръководители на ЮКП ха на 27 април 1937 година от 

фронта в Харами първомай-и калени революционери. В' -1

ски -привети на Димитров. „В 
редовете на нашия батальон 
се борят и следят Твоя при- 

сларич и много други. Юго- мер в борбата срещу 
славяните се проявили с хра-

реш-ени да защищават не-йна- 
и та свобода като по този начин

защищават и свободата и не- броетга и пожертвованието 
зависимостта на. В10ич1си наро- Паднали убити към 700 
ди от фашиста опасност.

на ио то искат да възвърнат кърва- 
пананйя народ, това -е и на- та диктатура на 
ша борба. Това е борба на на

испан
ския и международния фаши 
зъм синовете на над девет на 
Ции, между които — испанци, 
италианци, хървати, сърби, че 
рногорци, словенци, чехи, бъл »

капитала 
владетелите над испанашя на си

а ра^
нени били 300 души.БРАТСТВО |естши]||,1П) (| кат» ирвхюст в СФР Югославвв, 

:Имив всввш »вт * Урежда редакцноала кояегнв * Двректор, 
г'““ ■ вн-ваорев редастор АСЕН ЛАЗАРОВ * Техяаческн реддв- 
твр МАТЕЯ АНДОНОВ * Надава „Братство" — Нвш Ст. Паувовнч 
И телефм К-444 в И-4Ж * 'Годи шев абоважевт 15

Покрай политическата От закалените бойци от Ха- 
ция на -солидарност и акция- рама, Пвадалахари, Пособлан- 
та за събиране на материална ко и другите фронтвое бил 
помощ за испанския народ формиран батальон,
ЮКП и покрай настояването но бригада, която носила 
на режима на всяка цена да

ак-

гари, поляци, македонци и 
други. Говорейки на различни 
езици и оставяйкиа полугодашев 

I — п а по-къоДВ вар*. Тва. смети ИХ-3-7* н«р. Б».* страните, 
които ни разединяваха до ид
ването ни в Испания, ние бра 
тски се разбираме и

име
то на Димитров, човек, който

„Ву« Карадяп" — / .
поперчи на заминаването на тези оличавал героичната бор 1еем
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Иитсрвю на секретаря на Общинския комитет на СКС в Димитровград

ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ КОМУНИСТИ 

ТЕ, КОИТО СА В КОМИСИИТЕ ПО ЗАЕМАНЕТО
кятп Утвърдили де то приемането беше камна- Вчьпрос: Има доста забележ
ня п Я*ГИ :носител11 кийио, без предварителна под ки върху политиката на зае-
г.рес на СТОК ^ревета1я ксхн- готовка, не можехме и не мо- мая е то на работна ръка. Оби- 
Тп„г,01 1гт_ ^ ' този смисъл жс1м да описваме оовежстгие в кновено се обвиняват комиси- 
|>»м ОЧакзат съотает- работата на тези организации. ите. Най-новият случай в 06-
‘ г-.Е '_ в Ръководствата И обратно — в ония органи- щинската скупщина ни прину

„Т зк™®ите до Об- запити, където приемането бе- ждаова да Ви поставим въпро- 
птгнрто ни мФеР€НЦия. Изби ше постоянна грижа на члс- са колко СК, по-специално Об 
ля лпмг„к ^ДРТ! ‘В СК трябва ковете, и където бяха приети щинският комитет, може да 
път «пи П= Демократичен млади и способни хора, коитц шшяе върху отстраняването 

' Р, публично и отговор напълно разбираха Програма на отри дателните явления но, 
I4 ие на ,в01Гчки членове та на СКЖ, има оовежение и заемането на работна ръка? 

и организации на СК в общи- резултати.
ната-. Необходимостта от идейно-

в „ политическо издигане на чле- лгма доста забележки по зае-
личн Р°к ‘Мапослед’ьк на Раз новете на СК се чувствува на маието на работна ръка и ечи 

и събрания даже и на съ само при новоприетите. Тряб там, че в повечето случаи са 
>ранмята на Общ1шския ко- ва повече да се ангажираме оправдани. Ние имаме ясни 
итет се констатира пасив- за-идсйио-политическо изди- принципи, от които трябва да 

пост в организациите на СК. гане на всички членове в об- се изхожда ггри заемането. Те 
оя са причините и дали из- щината. И дойно-политическа са залегнали в становищата 
орите ще подезгетвуват за па та работа трябва да бъде по- на Събора на общината, на 

доорявзяе работата на СК? стояняа грижа на всички ор- Общинската скупщина и на
ганизации на СК, и да се раз- обществено - политическите 

дума вива континуирано, за да мо- организации, но се случва на 
гат комунистите да следят овей практиката да се отстъпва от

чки събития и да бъдат го
тови да изпълняват задачите, 
които им се 'възлагат.

тях и това оправдано предиз
виква недоволство у гражда
ните. Специално подчертавам, 
че част от отговорността за 
някои неправилност в поли
тиката на заемането пада вър 
>:у СК. Не рядко в комиците, 
които решават за приемането) 
на нова работна ръка се нам.и 
рат комунисти, но някои не 
се придържат към установена 
та политика в заемането и по 
зволяват да се проявяват при
ятелство, семейственост и гго7 
добно. Що се касае до влия
нието на организациите на СК 
и на Общинския комитет вър
ху отстраняването на неправи 
лностите в политиката на зает 
мането, считам, че трябва да 
поставим въпроса за отговор
ността на членовете на СК, кр 
ито се намират в разните ко
мисии и в други тела, в кои
то се решава по тези въпроси 
и които не зачитат приетите 
принципи в тая област или се 
отнасят неотговорно към тях

Р. Зарков

От предстоящите избори в 
Съюза на комунистите се 
ква да внесат нови 
промени в организациите, но
ви качествени промени в тях
ната работа. Самите изборни 
конференции ще разгледат ак 
туалните проблеми в СК и 
другите сфери на обществе
ния живот. Във връзка с то
ва беседвахме със секретаря 
на Общинския комитет в Ди
митровград Райко Зарков. Ин 
тереоуваха ни въпросите за 
възможността от кадрови про 
мени, за дейността в органи
зациите на СК, особено на но
воприетите членове и за досе 
гашното заемане на работна 
ръка в трудовите организа
ции, за което има доста забе
лежки. Секретарят отговори 
на нашите въпроси следното.

оча Отговор: Съгласен съм, чекадрови

в

Отговор: Не може и
да става за някаква генерална 
пасивност в СК. Д. Йотов — М. Нейков

Причините,
че в някои организации 
проявява повече, по мое убе
ждение, са предимно резулта- 
от недостатъчното разбиране 
начина на работата в СК при ' 
новите условия от една стра
на, от друга са .резултат от не 
достатъчна активност на сами

се

БРАТСКА СРЕЩА
§ н &

ДЕЛЕГАЦИЯ НА АЛЕКСАНДРОВАШКА ОБЩИНА НА 

ПОСЕЩЕНИЕ В ДИМИТРОВГРАД
те ръководства в тези органи
зации на СК. Предизборната 
и изборната дейност в СК си
гурно ще допринесат за подо
бряване на работата в СК.

Въпрос: Стремежите в 
са в предстоящите избори да 
се направят качествени кадро 
еи промени в организациите и 
форумите. Могат ли да се оча 
кват по-значителни промени в 
ръководствата на СК и в на
шата община?

СК

ция „Сточар“ особено в произ 
водството и пласмента на ма-» 
литни и други селско стоп алт ски

По покана на Изпълнител
ния отбор на ССРН миналата 
седмица посети Димитровград

да се ореиднат и да изготвят 
конкретна програма за сътруд 
ничество.

Председателят на ОК на 
ССРН в Александровац Радо- 
сав Джурич осведоми предста 
.кителите на Димитровградска 
община, че Общинската скуп
щина в Александровац на за
седанието си от 12 ноември е 
взела решение за побратимя
ване между двете общини. 
Той изтъкна също така, че 
сътрудничеството между две
те комуни трябва да се разши 
ри и в областта на просветно
то дело, културата, спорта и 
особено .между стопанските ор 
ганизации.

Същия ден гостите от Алек 
сандровац посетиха Комбинат 
„Димитровград“ и конфекция 
„Свобода“, с които Алексан
дровац и досега е имал дело
ви вързки.

С това посещение делегаци
ята на Александровашка об
щина всъщност връща посе
щението на подобна' делега
ция от Димитровградско, коя
то през лятото е гостувала на 
Алекюандровашка комуна.

Въпрос.- Миналата и тази го 
дина, бяха приети около 200 
нови членове на СК, предим
но млади хора. Да ли те са 
внесли някакво освежение в 
работата на организациите, и- 
ли пък се чувствува необхо
димост от по-активна работа 
за тяхното идейно-политичес
ко издигане?

ОтгоЕор: Изхождайки от за 
ключенията на ЦК на СКС за 
предстоящите избори в СК и 
от изборните документи, кои
то ще приеме нашата общин
ска организация, също и от 
факта, че предстоящите избо
ри представляват удобен слу
чай да се прецени досегашна
та дейност на членовете, ерга 
низациите и органите на СК 
по провеждането на конгрес
ните решения и заключения
та на Петото заседание на

Отговор,- Приемането в 
с необходимо и трябва да про 
дължи. То трябва да е постоя 
ни а грижа на организациите 
на СК, а не кампания. Някои 
организации подминалата и 
миналата година схванаха при

от която трепери врага. И уве 
рени сме в скорошната побе-

братски. Нас ни обединява и 
въодушевява една и съща и- 
дея и цел: унищожаването на 

възтановяването
да.

Обещаваме ти, наш славни 
другарю и учител, че батальо
нът, който има честта да но
си Твоето име, винаги ще бъ
де пръв в испанската войска 
и по дисциплина, организира
ност и геройство, и ще служи 
за пример на цялата победо* 
носна Народна армия"...

Такива бяха „Димитровци“.
Такива и останаха. А имай- 

че .в батальона 
Димитров“ имаше най-много 

ясно ни го-

фашизма и 
на свободата и независимос
тта в Испания, 
моменти в историята на бата
льона са февруварските сра
жения пред Харама, 
нямахме достатъчно 
паси с военни снаряжения. Фа 
шистите ни нападаха от суша 
и въздуха и безброй дни и 

бихме, очаквайки за- 
малко да си отпочи-

Най-важиитс
На обиколка мз града

произведения. Във връзка с 
това генералният директор на 
„Виножупа“ Божидар Милой- 
ковгич съобщи, чс в най-скоро 
време специалисти от коолера 
цията п „Виножупа“ трябва

делегация на Александро пат
ка община з състав: Миливос 
Шишдич, секретар на Общин
ския комитет на СКС, Радоели 
Чурич, председател на Об
щинската .конференция на 
ССРН, Иван Ишаноиич, заме-

06-

когатс
боепри-

Д. Йотовнощи се ки предвид.тихваяе
нем. Въпреки всичко, с успех 
сс съпротивявахме 
на фашистите и интервенти- 
те ... В тези борби, които пи 
костваха скъпо, пие не задър
жахме напредването па фаши 
ститена най-важния 
на централния фронт, но 
отблъснахме и направихме го 
леми укпреллеиия, които фа- 

ако се опитат да пи 
никога няма да пре 

минат

стиик — председател на 
щимоката скупщина, Божидар 
Милойкович, генерален дирек 
тор па „Виножупа“ и Еленко 
Еогдаиоиич, директор на пред
приятие „Жупляппка“ в Алек
сандрова ц.

По време на разговорите п 
Общинския комитет на СКС, 
председателят на ОК на ССРН 
Илия Петров запозна гостите 
е постиженията и живота па 
българската народност в СФР 
Югославия. Той изрази убеж
дение, че сътрудничеството ме, 
жду дестс .комуни още повече 
ще сс разшири и.то не само «ме 
жду обществено-политическите

: Общинските конференции на СКС 

и на ССРН - Димитровград

югослапяни, това 
.мри с .какъв героизъм и по
жертвование .са .сс борили ю- 
гоелдшоките пролетарии за об 
щото дело — свободата на чо 
вечеството. Мнозина от

на силите

тях
станаха офицери и нолиткоми 
са ри. В июп аптеката 
ска война мнозина сс закали
ха и получиха боеви опит, вос 
ино образование, което, по-къ 

използваха в освободител, 
ната война и народната рево-

ссктор

Деня на Репуб 

пиката и юбилея на СЮК
ги граждан-

ПО ПОВОДшистите.
нападнат,
езмеагт ... Так където 
, Димитровци", фашистите ня
ма да останат с живи 
Повече от два месеца непрекъ 

окопите на 80—

с;но

люция в Югославия.
Отношението па ЮКГ1 .към 

борбата на испанския народ 
срещу фашистките за.воепате- 

с ярък израз на нейния иц 
териационализъм и виооко р'а 
звито съзнание и чувство на 
м ежду 11 ародп ата ,р сво л юдио -
нна и антифашистка оолидар-

глави.

НРИВЕТСТВУВАТ НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО, 
БОСИЛЕГРАД СКО И ОТ СЪСЕДНИТЕ КОМУНИ, ЧЛЕНО
ВЕТЕ НА СКС, ССРН И НА ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-1Ю: 
ЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ 
ТРУДОВИ ПОБЕДИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛ, 
СТВО.

снато стоим в 
100 метра от неприятеля. Но 

намали нашия борче-
ерганизации, по и между от
делни предприятия, 
сс, чс съществуват благоприя
тни уоло.пия за сътрудничество 
между „Вишюжупа“ и коопера

ли
това не
ски дух, пито боева готовност. 
Нашите бойци, дошли без как

Изтъкна

вито и да е военни подготов
ки, се превърнаха тук в сила нотт. .
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/
| Из трудовите организацииДимитър Йотов . ,

3:2 за лайнеше образование | КАКВО ЗАТРУДНЯВА „БРАТСТВО
."“„‘Г | « Няма стоки на склад. Продукцията се увеличава / 

дГ«г| $ Оборотните средства не достигат.
чая последната дума ще има съдът. ■Потното § Кожообоа-ботващото пред- ководни места в калцелариитс, кови. Общо 70 милиоиа. Но

Ще се спрем само върху попълването па работното * ко:жооораоотващо'го рд 'Т иаппеаък който има това е много под достатъчния
място началник па обществените служби при Общинската | прИ^™^„" ра„т талвега на го- положително отражение вър- размер, мойто възлиза на око
скупщина. В обявения конкурс участвуваха трима юристи с ^ е изплавало от "Го на го „ТР0 и качесгво- д0 200 милиона ст. динара.
виеше образование и трима е нолувисшс. Кадровата коми- ^ ломи^с ^Г^гпешно завърш- то му Да споменем, че е заб- При толкова средства пред- 
сия на Общинската скупщина излезна с единно предложе- & вледите за успешно за®> Р у' „ следното- не по- понятието би имало повече

- за началшш да се назначи Павел Трайков, кандидат ч вале иа та®; година, ^ ^чето работпиц„ Са от Желю възможност за равномерно
§ потшЪ1рждениеУза това. ша, както се говори, а има хо снабдяване със суровини, за

Но при всичките успехи не ра почти от всички райони и преодоляване на застоите в 
без затруднения села. Само около 13 души са пласмента и пр. Но трудно е 

от Желюша. А другите са от при сегашните условия да се 
бурелските села, от Дерекула, осигурят толкова орвдетва 
от Забърдието и тн. Всъщност Одно защото изплащанията 
това и не е важно. Кожосбра- на кредитите гълтат аасумула- 
ботването не е чиста работа 11 циит-е на предприятието, а 
мнозина не са искали такава друго — защото банките мъч

но се решават да дават на мал 
-ки предприятия големи креди 
ти за оборотни средства за 
по-дълго време.

Постоянното поскъпване на 
суровините от миналите годи
ни също е значително затруд 
непие. Цените на суровините 
сега са с 40 на сто по-скъпи, 
ни заяви директорът на пред 
приятието Александър Васов, 
а готовата продукция си оста 
ва на старите цени. Потреби
телят не може да приеме ни
какво по-значително поскъпва 

готовия продукт. Какво 
явле-

и

§

ние
с полувисше образование. Кадровата комисия ие даде 
отборниците никакво обосиование за своето предложение. ^
Едвам след намесата на един отборшис на гласуване бе нос- ^ 
тавено и предложението за началник да боде назначена $
Вера Миланова, юрист в Общинската скупщина. С болинш- §
ство гласове Общинската скупщина назлашг Павел Трайков, ^ трудови организации и „ьрат- 
т.е. гласува за предложението иа кадровата комисия. ^ ство“ не е без неща, които

По този начин Общинската скупщина като цяло из- ^ тревожат, 
тласка на заден план отдавна прокламираните принципи на & Деветмесечният резултат, о- 
това самоуправително общество — образованите кадри, ^ бобщено изказан, би изглеж- 
специалистите да заемат своите-места и със знанията си да ь дал така:
бъдат носители на прогреса. Вместо това Общинската скун- ^ — Фондовете са наедрели е
щина ни предлага такива решения в кадровата политика, ^ 35 милиона стари динара. много
които, поне до вчера, остро критикуваше и ги провъзглася- ^ — Няма неплаоирами стоки. нсто на работници в
ваше като аномалии в отделните трудови организации. ^ — Средната работна запла< чуваше се, че комиоии-

Жалко с, че още на заседанието на кадровата коми- ^ та възлиза на 83.000 стари ди били пристрастни, злоупот- 
сия компетентни юристи от Общинската скупщина тълку- Ь нара и е по-гол ям а от мина-: ,рС5яша1Л!И своето право и си
>»ат чл. 23 от Закона за трудовите отношения по своему. А § логодишната с цели 27 /о. назначавали овои хора.
този член е ясен и категоричен. Не позволява никакви дру- § — Продукцията е по-голя- куръ,ст е по-друг. Когато има
ги тълкувания, освен онова, което е написано. Да го цити- ^ ма с 45 на сто в араютсиие с ло }[уИ<1да да Се приемат нови 

Ако по отношение на квалнфикацгагге като условие ^ миналогодишната и до края ССЗО}шт работници, управата 
за приемане са определени два или повече степена на про- ^ на годината има изгледи да се относла до Бюро работна 
фесионална подготовка, предимство в избора, когато остана- ^ превиши планирания обем от ръ1Ка и те им дали хора, кои- 
лите условия са налице, има кандидат с по-висока степен на ^ 700 милиона стари динара. то действително се нуждаят
съответно образование“. Този член на Закона е протълку^ ь — Основ(ният продукт ве т рдбота. Били изключени ко
ван съвсем произволно: уж не се отнасял до ръководни ра- § луропата кожа — се търси от; мнстп.е Може би така е пра не на
ботни места. Такава мотивировка приема кадровата коми- х пазара и пласментът няма да вшшо но кой знае колко со- е отражението на това
сия и с 3:2 гласа предлага кандидат с полувисше образова- § се затрудни и в идната годи- ЛИщШ' е подборът тогава, ко- ние, не е трудно да се д .
ние за началшш на обществените служби. И още нещо: ка- ^ на. ,ато са1МО социалният момент Първо, намаляват деловите УЧ
кво значи изявлението на кандидата Павел Трайков пред & с на пъоео място. пехи в материален смисъл I
правозащитничката Зорка Вацич преди заседанието на ОС, V КАДРИТЕ И ДРУГОТО чалбата е по-малка). Второ,
че кандидатът Вера Миланова не се ползва с подкрепата иа ^ Но ако производството им разликата в размерите це-
Общинския комитет и че затова няма да бъде избрана. До- ^ „Братство“ сега има 83 ра- вече от технически кадри, то па на суровината и цената на 
колкото разбрахме Общинският комитет е точно на обратно ^ ботштци — квалифицирани и ва не значи, че е достатъчно. гоховия продукт — може да
становшце. Значи, умишлено се е създавала обстановка още ^ взети на обучение. От тях пе- Няма например инженер тех- бъде в полза на готовия пре
преди заседанието, обстановка, в която не може да има нор- % тима са с нужното техническо полог, няма икономист, прав- 
мално решаване. • ^ средно образование и с опит ник и пр. Силите на предлри-

Без какаото и да е прекаляване можем да кажем, че $ в производството. В сравнение ятието може би още не поз- 
в случая като най-висш самоуправителен орган. ОС не е за- ^ с предишните години, когато 
чела законоиредписапията ,за чието правилно прилагане е ^ това предприятие имаше едип 
най-призвана. • Д. Й. ^ или двама техници и то на ръ

се върви 
Както много малки и големи

работа.
Преди някоя година имаше 

забележки по присма- 
„Брат,

Сега

раме: „

дукт само при значително на-) 
маляваяе себестойността на 
продукцията, а това е трудно

-воляват да се стипне до такъв при сравнително 
състав, но и това, което се техническа база и равнището 
търси го няма. Няколко пъти на квзлифицираността на ра-1 
например е обявяван конкурс ботната сила. При положение, 

ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу/'ууууууууууууууууууууууууууууууууу"уууууу'У'ууууууууууууууу'уу""у"""""'""""" . Уу. за икономист и все не се е че ТЪрГ0вията, която пласира
продукцията иска голям пан,

скромната

§
явявал никой.Пред изборите в Съюза на комунистите на Сърбия Разбираемо е, че и специа
листите мислят къде ще оти
дат, а това значи че още вре
ме трябва да мине, докато спе 
циалистите се решат да дой
дат в „Братство“ — когато ста 
битността бъде сигурна, а до
ходите равни с доходите в дру 
гите сродни предприятия.

па предприятието остава мно 
го малко от печалбата.

Като към това се. прибави 
че комуната може да оситу.ри 
суровини на „Братство“ само 
за 15—20 дни ефективно про-

\

КОМУНИСТИШАНС ЗА ИЛА
Организациите на Съюза на ки за предстоящите избори, и 

комунистите в Сърбия ще из при това бе изтъкнато, че тря 
берат до края на годината се бва да се даде предимство на 
кретариати, членове на общи- борците за провеждане на ре- 
нските конференции на СК и с[юрмата. Или, по-кнокретно, 
членове на общинските' коми- ангажиране на отделни лица 
тети. Това всъщност е и удо- в борбата за реформа е от 
бен момент да ое даде оцен- най-голямо значение за избор 
ка на активността на сегаш- на хора в органите на СКЮ. 
ните организации на Съюза Създава се обстановка да се 
на комунистите в провеждане избират ония комунисти кои
то на конгресните решения и то действително, на овоето ра 
доизгради политическата и и- ботно място и в полмтическа- 
дейна активност на Съюза на та акция, показват овоята нак 
комунистите в Сърбия. лоност за реформата.

Сега най-актуален въпрос е Противопоставяне на само- 
кои и какви хора трябва да управителната ориентировка в 
се избират в новите партийни нашето развитие, етатистичсс- 
ръководства. За това стана ду ки и гражданско-либерален 
ма на последното, ©динадесе- концепт за развитие на ооциа 
то заоедание на Централния лйзма имат своя окрита под- 
комитет на Съюза на комуни- крепа и в Съюза на комуни
стите в Сърбия. Там стана ду спите. Затова тяхната дея.тел- 
ма за политическите под готов ност може да се очаква и на

предстоящите партийни избо
ри. Отстраняването на такива 
прояви ще изисква жива идей 
но-политичеока акция.

Трябва да ое очаква, че на 
предстоящите избори ще бъ
дат кандидатирани повече ра
ботници и млади комунисти, 
из средата на различни нацио 
налности, както и повече же
ни. Още повече защото през 
1968 година в Съюза на кому-

•изводство излиза, че предпри
ятието трябва да търси суро-

ОБОРОТНИ СРЕДСТВА И 
ЦЕНИТЕ вината вън — а това са нови 

разходи по транспорта и наба 
вките, които увеличават себе-Навестените мероприятия в 

нашата икономика тревожат стойността на производството.
много предприятия У нас. В 
тази редица е и „Братство“, 
макар че оега му върви. В за
трудненията на първо място превъзмогне затрудненията, 
са малките оборотни средства 
собствени и банкови. Сегаш-

Все пак един дисциплини
ран колектив ще смогне да

Така, както сега върви, 
*" „Братство“ може да успее.ниегите е прието много младе 

жи. ният им размер е 40 милиона 
ст. динара собствени и 30 бан(Прес-сервис Танюг) м. н. н.

Заемането на работна ръка в Димитровград

В „Свобода“ 20 работнички
В скоро време „Свобода“ 

ще има двадесетина нови 
млади. работнички, минали оп 
ределеяи -квалификационни ку 
-роове. Един меоец в „Свобо
да“ работи подготвителен 

курс, който пооещават моми
чета до 25 годишна възраст. 
Курсът има за цел да подгот
ви бъдещите работнички 
ретичеоки и практически,, та

селата, със завършено осмого шленост 
и дишно образование, а 

имат Завършен
— чрез тестиране.

някои От 'многото кандидатки при 
шивашки тестирането са взети двадесет 

курс. Начинът на избирането момичета, които са показали 
е бил напълно според изисква най-добър 
йията на съвременната промиОтличени кръводарители успех. м. н. н.

Общинският отбор на Чер
вения кръст в Сурдулица е ор 
ганизирал тържествено заседа 
ние по случай връчването на 
грамоти на дарителите.

За значението на тази хума 
на акция е говорил Милорад 
Андж-елкович, председател на 
Общинската организация на 
Червения кръст. Между дру
гото подчерта, че след основа 
нането на хирургическото и а- 
кушерско-генеколожко отде
ление при медицинския цен
тър в Сурдулица значително

се увеличи нуждата за добро
волни кръводарители. Затова 
занапред организацията на Че 
рвения -кръст трябва още по- 
сериозно да работи за увели- когато започнат -да работят 
чение броя на доброволните Да няма застои и неизпълня-

-ване на производствените нор

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИ
ЛЕГРАД честити 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

тео-

кръводарители.
След това Андж-елкович връ - ми' 

чи грамотите и наградите и Този курс, който още трае, 
сребръните значки на Бояна са организирали съвместно 
Зърнич, Драголюб Стошич, предприятието 
Момчило Момчмлович, Ф-е-

на населението от Босилеградско, Дими 
тровградско и от съседните комуни като 

им пожелава нови успехи в социалисти
ческото строителство.

„Свобода“ и 
Бюро работна ръка, което 
трябва да поеме издръжката 
на курса.

ренц Д-еак и Братислав Вал-
чич.

М. Величков • Момичетата са повечето от
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ДАЛЕЧНИЯТ Част от лшогото нови постройки

с удобни столове, но и то не може да „затисне“ 
празнината в културния живот, понеже едно ре 
пертоарът, а друго и малкия брой филми, дето 
се прожектират седмично, не могат напълно да 
задоволят културните изисквания на посетители 
те, които, между другото, са все млада хора.

В читалището, което също бе открито в тоя 
срок, дневно ще минат и до педеоет младежи и 
девойки или книга да 'Си вземат, или вестник да 
прочетат. То всъщност е второто място, дето се 
събират младите.

За младите още много може да се говори 
— че не знаят сами да аи организират култур
но-забавен живот, а чакат някой отстрани това 
да направи. Преди пет-шест години в града, ко- 
гато беше средно икономическо училище, има
ше футболен отбор, който почти всяка неделя 
устройваше мачове с граничарите. Днес такъв 
отбор не съществува, а младите се оплакват, че 
нямат развлечения.

А истина е, че от общинския бюджет за кул
турата се отделят значителни, според възмож
ностите, средства. Освен това, и републиката тоя 
път даде 6,5 милиона стари динара само да се 
подобри културата в комуната.

Градът най-оживява през пазарен ден — в 
петък. Тогава от селата надойде народ, не за 
да предложи на пазара стоки, а просто да дойде 
в град на шише бира с приятели.

Ала онова, което прави Босилеград — далеч 
кия — са пътищата. Той е свързан с вътрешно
стта е два пътя. Единият през Бесна кобила за 
Враня и другия през Влаоина за Сурдулица, а 
оттам с други градове. И двата пътя са в окая
но положение и човек трябва да извърви десет
ки километри, докаго дойде до асфалт, който е 
стигнал до Власинското езеро. Това лято започ
на строежът на пътя през Власина, направени 
са няколко километри, но все още това е дале
че от града, па затуй пътуването до него с ав
тобус, представлява заморително пътешествие.

Компетентните обаче полагат усилия да съз- 
дадат що-годе по добри условия за живот на 
хората и с решаването на някои комунални про
блеми са се счепкала! здравата. Па все пак Бо
силеград ще си остане далечен ако не се свър
же с добри пътища и ако самите предприятия 
не станат здраво на собствени нозе' и помогнат 
в това отношение. Тогава и културно-забавният, 
физкултурният и друг живот ще бъде по-богат 
и по- разнообразен. .

Известно е, че съпосташяването за изгледа
на един град може да се прави едва, когато из
минат пет-шест години. Защото за толкова вре
ме едно градче, каквото е да речем Босилеград, 
действително може да измени 
ако се строи уоилено.

Преди пет-шест години Босилеград 
град само по названието си. Всъщност, едва ли 
можеше да се говори за град. Липсваха основ
ни неща за това.

На първо място улиците.
Напрало можеше да ое говори за селски со

каци, а не за градски улици. Завалеше ли дъжд 
те се превърщаха в непроходими блата. Ако 
пък беше суша, минеше ли някаква 
автобус след него ое дигаше облак прах. Днес 
не е така — за павирането на улиците, „триъ
гълника“, както му казват, бяха дадени към се
демдесет милиона стари динара. Площите, кои
то останаха извън някогашните сокаци днес са 
зелени повърхнини, по които все още, за съжа
ление, се разхождат домашни животни.

През градчето минава река Драговищица 
-и някогашният дървен мост е отстъпил място 
на „Душановия“ бетонски мост. Преди — мине
ха ли автобуси, дървеният мост се тресеше и 
хората със страх очакваха кога ще рухне и до
несе нещастието. Мостът не рухна сам, а хора
та го срутиха, дадоха няколко десетки милиона

етажни къщи. Почти е станало практика — къ
щата обезателно да бъде на етаж. И то не как- 
вато и да било къща, а съвременна, с простор
ни стаи, и с два или три коифортни двустайни 
или тристайни апартамента. И пак по неписано 
правило — с баня, водопровод, макар че градът 
е все още без централен водопровод, и пак ку
риоз: в града има над десетина частни водопро
вода!

лика си, стига

беше

На дошлия след пет-шеог годили едва ли 
ще му се удаде да изброи частните домове, 
никнали за тава време. Но веднага ще забеле
жи, че и покрай това, че са построени на етаж, 
те са строени без вкус, отноано стандартно. В 
тях нищо не е запазено от богатото архитектур
но богатство на тоя край, където са се срещали 
и оставяли отпечатъци различни архитектурни 
стилове. Единствено в самия център, дългогоди 
шният зъболекар-босилеградчанин е запазил ста 
ржените облици на новопостроения дом.

Когато сме при строителството; обезателно 
трябва да напомним, че в града са построени, 
пак в същия период, няколко важни обекта: но

кола или

иата поща, зданието на съда, няколко жилищни 
сграда с магазини в приземието. Магазините в 
града са и повече, но за съжаление, асортимен
тът е слаб, така че бооилеградчани, когато ре
шат да купят нещо по-значително за своя дом, 
трябва да отиват до Сурдулица, Враня, Скопие 
или Ниш. А това са няколко стотни километри 
и няколко изгубени дена. Уж в града има само 
едно търговско предприятие, а пък всеки откри 
ва свои .магазини. Тук челно място държи земе
делската копоерация, а не по-назад са и други
те. В магазините се продава, например бира, а 
гостилничарокото предприятие едва ли не про
дава колониални стоки. Бооилеградчани се нас- 
миват на това и казват и това било един вид 
„интеграция“, за която напоследък много се го 
пори, а малко предприемат конкретни мерки.

В Босилеград от неотдавна учениците на ос
новното училище и гимназията учат в ново учи
лище. Това училище беше строено няколко го
дини, но днес отличава града. Сградата е съвре
менна, учебните стаи просторни; оветшм. Само 
за набавка на нови чинове са дадени над дваде
сет милиона стари динара. А с оглед изостана
лостта на комуната това не е малко.

В града, където учат няколко стотни гим
назисти, всички се оплакват от културно-забав
ния живот. Истина киното не с както преди с 
пет-шест паузи, някогашните пейки оа заменели

стари динара и построиха нов.
Едно обаче си остана неизменимо във връз

ка с моста. И преди, а И сега, младежите тук 
посрещат ученичките от гимназията, подхвър
лят им закачки, захазват си срещи. Ако не е тоя 
мост, и ако не е гимназията, младите няма къ
де да се спрат, казват.

Когато вече говорим за мостове, тогава тря
бва да кажем, че и мостът на „Две реки“ — 
там дето се срещат Лиоинската и Любатската — 
също бе построен в тоя период. Той особено за 
трудняваше шофьорите, които трябваше да бъ
дат същински майстори, за да вкарат автобуса 
през моста, без да се връщат назад. Днес тези 
мъки и псувни, дето изричаха шофьорите, при
надлежат на миналото.

Но онова, което прави Босилеград, градче, 
безспорно е строителството. В срок от пет-шест 
години тук толкова е построено, 
след това време ще се запита — намира ли се в 
същия град? Особено разгърнато е 
строителство. Босилеград не само, че се свърза 
с Райчиловци, но в самия град се строят хубави

че дошлият

частното
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сел лисици или жълтици — 
ное важно. Другото е важно, 
че е упорит при всяка работа 
и че каквото захване донася 
му печалба. Точно е и това, 
че с десетте аи пръти е напра 
вил три-четири къщи, изучил 
децата см и жмвее порядъчно. 
Хората, просто, му завиждат. 
Казват, знае да купи, да про
даде, знае да живее от сметка 
ка. Където да захване, било 
какво да захване, щастието му 
се усмихва. А дали наистина 
е така, той малко говори за 
това. По-съгласея е да разка
же някоя случка, която за не 
то не с хвадебна, отколкото 
за щастие. А може би и има 
право бай Нанча. С щастието 
шега не бива, защото набързо

Камен ГюровМного хора от Зовнско поз
нават тоя на ръст малък, по 
трудолюбив, пъргав и неумо
рим човек, прехвърлил шест- 
едесетте. Правото му занятие 
нито ое знае, нито може да се 
определи — всичко е работел 
и работи тоя нашенец: бил е 
готвач, сервитьор, касапин, зс 
меделец, пчелар, ловец, зъбо
лекар без диплома и с още 
много професии,
„професия“, която никога не 
го е напускала е било ималя 
рстЕото. Йикога той не се е от 
казвал да търси заровено има

Бай Нанчини размисли и сметни
бъдему се четеше заприже- по видях, че това ще

празна работа: кой ще ме чуе.то ловът с забранен, ту е на 
лов из планините. И 
всички се оплакват, че дивеча 
намалял и няма какво да у- 
бият, той се хвали. Казва: „Не 
лробирам .дивеча, стрелям по 
всичко, важното с само кожа 
да носи ..

Когато го затекохме в къ-
какво

лицето 
ноот.

— Страхувам ос — продъл- когато съм далече от хората.
Пък м да са близко, нали съм

докато

жи той — да не хвърля пари
тс само напразно. Щс купя под земята — гласът №1 ня

ма да ос чуе иги три метра на- 
отиде около. Затуй роших: ще ко-

научил кая с ръце, понеже никакъв
дето алагг нямах при себе си. И за-

настървсно,
хората се смеят на това, ама дори отчаяно. Започна да ме
ако, отде да знаеш ... облява пот — една от работа

Замолихме го да ни разка- та, а друго и от страха. Не
же някоя случка, която пом- прекъсвах работата, понеже
ни, заради необикновено пре- спасението 
живяваие. но в моите ръце.

— Има пи доста и добри, и Така копаех от рано сутрин 
лоши, и страшни. Но бих раз до късна вечер. Щастие съм може да ти обърне гръб.
казал" за една, която същепре имал, че земята беше рохка, ' Бай Нанча разказа още слу
менио с и смешна, а и страш- направих и едва се измъкнах. Ч1Ш Неговият глас е чуден:

Отбягвах за това да разказ

ала една

тоя апарат, ама ако не наме
ря, значи, ваичкю 
пахалос. А аз не с 
да хвърлям пари там, 
няма сметка. Зная и това, чц почнах да ровя.

адс
ъм

не.
Ето, точно такъв, като има- 

няр, той бе заснет и от теле
визията, когато бяха 
да правят репортаж по доли
ната на Ерма.

Дали някога нещо е наме
рил пикай не знае, но хората 
вярват, чс работата му не с 
отишла по вятъра. Прсдпоета 
вкитс обосновават на това, чс 
бай Нанча е поаредил жияо- 

и покрай това, чс има

щи, попитахме го — 
праши ако не е на лов из пла
нината.

— Аз не се орамувам — ка
за той — и си признавам: тър 
ся заровено имане. И ето 
га обмислям и извеждам ня
кои свои сметки как да се мо 
дарнизирам в тая работа. Е- 
динствсн конкурент ми е Стра 
ти Петров. Научих, че с ку
пил някакъв си апарат за из- 
намирвал^е на злато. И все се 
решавам да сдружим аили с 
пето. Може би като му уда-

много

\
дошли

лежеше единстве-сс-

на.Веднъж, когато търсех ли- вам, защото веднага щс ка- надсмива ое на всичко, но без 
сици по дупките, и когато со жат, че това е лоюзджййска обида. Уж говори ,■ сериозно, 
вмъкнах, изведнаж се огръ- 
■моляса земя и затвори от
вора на дупката. Друг отвор те му ос таеше дяволита усми 
нямаше, а пространството път вка.
ре тясно. Помислих да викам, Както и да е — дали е тър-

та си
осем 'деца и всичките изучил 
и отдомил. Дори и къща си 
праши в Белград.

Откак е пенсиониран 
сервитьор преди няколко го
дини нс може да то затечеш 
в къщи, ту е в Белград, кога-

— каза го той уж със оерио- уж дава честна дума, че с 
зен глас, а ® дъното на устни така било, а на теб не ти сскато рим едиа интеграция 

повече щс се отплати ,..
Когато говореше това беше 

твърде сериозен и сякаш на

вярва, пък със захлас го слу
шаш. Отде да знаеш ...
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Мики Нейков

ГОДИНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕКОРДИ

КАКВО СЕ Е РОДИЛО У НАС?
Имаме над 15 милиона тона зърно. Три милиона тона 

картофи. А плодове — кой знае колко.
гю добив на царевица. Цели ст планираното даже за след- 
758 хиляди и зоо нагона царе нашата година.

Югославското земеделско
стопанство постигна тази 
дина няколко производствени лично зърно е набрано в раз- Извадили омс и три милиа- 
рекорда. Никога досега не е 1 минните м планински' места у рда килограма картофи. Юго- 
П1Юизведено толкова жито, нас. Това (количество, превър- 
слънчоглед, картофи, слиеи, нато в милограми, дава огро- ло 1 милиард и 200 милиона 
ябълки . .. Изключителната миа сума от 7 милиарда и 583 килограма, защото картофът 
реколта обаче не ни донесе милиона килограма, от които не е любимата аги храна. Зна/ 
само радост, а и много грижи па човек от населението се па чи към 1,8 милиона тона мо- 
къде да ое .съхрани произве- дат но 380 кг. жом да' изнесем в чужбина,
деното, как да се изкупи и Едва ли е нужно производ- ако намерим (купувач, 
продаде в чужбина, защото ството на царевицата да изчц •
не всичко ще изконсумираме сливаме на човек от населени КАКВО ДА СЕ ПРАВИ С 
сами. сто. У на.с царевицата отдавна ПЛОДОВЕТЕ? ■

И плодородието, значи, не не е, значителен продукт в 
билр само (радост, но' и гри- прехраната на човека. Но за- След Америка Югославия е

това е необходима на.добитъ пай-големият производител зГа 
,ка, а добитъкът е храна и за сливи. Тази година 'от сливо- 

БЛИЗО СЕДЕМ МИЛИАРДА нангия човек, и цродукт за из витс дървчета са набрани към 
КИЛОГРАМА ПШЕНИЦА нос. Милиони килограма ме- 60 милиона килограма плод.

со, които 'изнасяме или консу Чуждестранните пазари тър- 
Много години искахме да мираме у нас, произвеждаме сят сливата в пряоно и сухо 

произведем толкова пшеница, благодарение, на светложълти състояние/ но .искат качество,
хубав амбалаж, който да зала 

Тази година стопаните ще зи плода до -консумацията му. 
имат възможност шндобре да Големи пратки за чужбина бя 

неети. Пшеничената реколта угоят добитъка, защото над ха върнати обратно, зарад ло 
възлезе на 6 милиарда и 885 един милиард килограма • ца- шата опаковка и подредите на. 
милиона килограма, а това е ревица имаме повече от необ плода. И хората се принудиха

да- прибепнат към най-прими-

го-

славияитс имат нужда от око

жа.

колкото ни стига да се прех- те царевичени зърна, 
раним. Тази година желанието 
и настойчивостта ни са изпъл

повече от количеството, което ходкмото. 
ни трябва за храна и засяване
ка нови площи догодина. Зна СЛЪНЧОГЛЕД, КАРТОФИ, 
чи тази година внос не ни е ЦВЕКЛО — КОЛКОТО 
нужен, тъй като' .ще си има- ПШЕНИЦАТА 
ме достатъчно наш хляб.

Грубо изчислено на всеки 
човек от двадеоетмнлионното 
югославско население ое па
дат повече от 344 килограма рда и петдесет милиона кило- 
зърно, а толкова е невъзмож грама/ което е Малко повече 
но да изядат и най-големите о^ количеството на произведе 
„целолебони“.

тквния начин на тяхната пре
работка — да варят ракия. О- 
собен материален ефект е тру 
дно да се очаква от варенето 
Примитйвяото варене на сливо 

Производството .на слънчо- вата не е качествено толкова, 
глед, захарно цвекло и карто
фи възлиза общо на 7 мили а

Повече от нужното

значими производители на зе 
меделски продукти в страна
та. Но годината бе плодород
на и тук и проблемите на из- 
купа еднакво измъчват насе
лението и от тези комуни.

Димитровградско, според не

ново вино, без да смятаме ми 
иалогодишното, част от което 

колкото би трябвало да бъде, стои непродадено и неизпито.
Счита се, че са набрани 1 ми
лиард и 400 милиона килогра 
ма прозде, от' което голяма 
част трябва да се преработи

за да се осигури солиден 
прием на това питие в чужби
на. А „джанковицата“ едва ли

ната пшеница. Слънчогледът, можем да изпием сами, защо примитивно от самите селя- пълни данни, има тази година
то груби изчисления сочат ог &ти. Една вест от иреди някол над пет милиона килограма

ко дни вероятно ще доразсър пшенично зърно, което ще ре
• ди производителите. Именно че над 300 кг на човек от на
едно предприятие си е поззо7 селението. Компетентни лица
лшю да внесе от Ръмуния о- заявяват, че в предишните го

-ще 2 милиона- литра гроздоз дини вносът на брашно и из-
-оок, съессм ненужен при усло

чието производство се увели- 
760 ХИЛЯДИ ВАГОНА ЦАРЕ- чава от няколко години на-
ВИЦА У ]>омна цифра — само тази го- 

нас, зарад все по-галямото по дина ще се получат около 5.0 
В листата на световните про требление на олиото. Тазгоди 

пзвадители на царевица Юго- шната слънчогледова реколта 
славия открай време- заема ед е също рекордна. Произзеде- 
но от челните места. Тазгоди ви са 450 милиона килограма 
шната реколта е рекордна и зърно, а то.за е много повече ме около 800 милиона литра у нас.

сам,. стана -важен продукт1

милиона литра.
Гроздето пък си е проблем 

за себе. Тази гсдиНа ще има- носът на зърно са били рав
ностойни по количество. Ако■вията на рекордната реколта
и сега е така, теза значи, че 
комуната може да храни само 
себе ои, а не и други.

Ргзбира се двете наши кому 
не са без продукти за из- 

дородието, макар да носят зна' куп. Изчислява се, 
чителни приходи на земедел
ското население.

И ябълки има в изобилие.
и редица други произведения, 
които сме свикнали да не от
читаме в статистиката за пло-

Борис Марков
ни

че те и-
лгат над един милион килогра 
ма- ябълки за изкуп, значите
лно количество картофи, фа
сул, орехи и други продукти» 

Понякога зарад отдалечено
стта ог центровете и по-сла- 

организации, които не съумя- бото качество> понякога зарад 
.ват, или не искат, да потър- несъобразителността

гов ските фактори голяма част 
от тази продукция ои"остава 
при производителя. ■' .

Излиза, че е лошо и когато 
не роди, и когато - роди.
' 'Поне във .втория случай не 
би трябвало да е така.

Дружба със стадото Но изобилието кара хората 
от редица .райони да се питат 
какво да правят с родилото и 
да ое оплакват от търговскитеПоследните слънчеви лъчи 

гаснеха на гребена на Видлич. 
Високите села тънеха в пър
вата вечерна здрач. Ние се от 
правихме край село Каменица,

цете, се превърна в неприну
ден и приятен разговор.

Дядо Найден-не знае за у- 
мора. Той леко се движи след 
стадото. Не помни кога е бил 
при ,лекар. Единствената 
работа е■около овцете.

— Години съм с овцете, но 
не помня така хубава есен, 
започна дядо Найден. — Ня
кога по това време овцете бя
ха в оборите. Сега сме на по 
•лето.

Дядо Найден познава добре 
Стара планина. От няколко го 
дини е в Каменица. През тая 
година той има стадо от 110 
овце, от тях 70 са техни а ос
таналите на съоедите. Хората 
много обичат овцете да ои да 
дат при него защото ги дават 
в сигурни ръце.

■ Вече оилутепите на дървеса. 
та и къщите на _ Каменица се 
обвиваха в -мрак. ~ «

Настъпваше типична височ- р ще ®Ъ1Де първото аг
.ка есен е' Минапата -година

„ ' ‘ „ ' много близнета. Тая година -I
Дядо -Найден ни . разказва- ще .бъде още повече Имаме 

ше за неговия живот в. мина много храна, със сено ще хоз 
лото, -за любовтта му към ов ним стадото през зимата а и- 
цете, а олед това ое пренесе ма и люцерна отава “ 
да ни. говори за-дъщерите-, за Разговорът, се-- привършва- 
внуците за младите години. ше. Дядо Напеела, този крепък 

„ .... Годината е добра, д-о- 65-годишен старец леко се дви 
ра, деца, рядко да помня та- жеше пред стадото. Звъна на 

ка родна .година, но ето виж клопота-рите ■ се сл.е в общата
••/ КЪЛ; ,КеОМВрийока вече'Р на селото. _

Нидлич, сви веждите и лицет 
то бързо отрази друго настро 
с(Н'Ие. „Виж, сега какво става, 
капка дъжд не вали на земя
та, нивите останаха непоора- 
ни .:.“

на търсят пазар.

ГОДИЛО Е И В НАШИТЕ 
КРАИЩА

му
където дядо Найден се А олед това лицето му пак 

получи весел изглед когато за 
почита да разправя за първи
те агнета, за новите цени.

„Доволен съм от моя труд, 
Апнетата, вълната.

при
бираше със своето стадо овце. 
Косматото старопланинско ку Димитровградско и Босиле

град око не представляват по-
че се' опуша към нас със си
лен лай, но когато дядо Най
ден му даде знак, че сме свои 
то спре и мирно застана край 
стадото.

месото е 
цена. Не ом-е лоше, но ед

но не е добре. Ако имахме е- 
леастричеоки ток, може би и 
младите щяха. да останат при 
нас. Сега обаче те,ни напус
кат, отиват в града, а селото 
ни остава пусто, без песен и 
игра .V ,

Вече наближавахме

Iна

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
И ОК НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА

В ДИМИТРОВГРАД

Разговора с дядо ' Найден, 
този крепък старец, който 
над шест десетилетия е с ов-

_ селото.
Видлич као че ли ое прибли
жаваше към нас, като тъмна 
завеса.

честитят Деня на-Републиката
имахме

НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
ТЕ ОБЩЕСТВЕНО.ИОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА 
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ С ПОЖЕЛАНИЯ 
ВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО

НА ДРУГИ-/ г

ЗА НОВИ ТРУДО- 
НА СОЦИАЛИЗМА.
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Босилеград: Съвещание 

организации
с комунистите от стопанските

I

По-конкретни договори за интеграция
Тези дай състоялото 

вещаиие на което взеха уча
стие комунистите от 
стопански организации в ко
муната, членовете на Общрянч 
ския комитет на СК и секре
тарите на местните партийни 
орапниза!Ции имаше за цел да 
се установи не само дали ко
мунистите от стопанските ор
ганизации се съгласуват за 
провеждането на интеграция, 
но и. да ое същите насърчат 
към тази и други стопански 
акции явяващи се в провеж
дането на стопанската рефор
ма.

Съвместна комисия от опе- 
циалисти на общината и сто
панските организации подгот
ви анализ, в който твърде яс-

се съ- но и конкретно са представе
ни 'стопанските резултати в ка 
муната. Обаче те не обещават 
много. Ето няколко.

За деветте изминали месеца 
стопанските организации са 
осъществили общ доход 
22.225.000 динара. Той е 
чително по-голя1М от минало
годишния, обаче е повишен 
поради повишаването цените 
на промишлените стоки и из
купуването на траверсите. 

Най-малък доход е осъщест
вила тлъмигаската кооперация.

Крайните резултати обаче 
са слаби. Средствата, остана
ли за фондовете са символич
ни, с изключение на две — 
три стопански организации. 
Причината за това са повишд

ните материални и други раз
ходи, прекомерните лагери ' 
стоки и др. Отделно много 
средства ое изразходват на пъ 
гни и днешни, наеми и др.

Личните доходи на заетите ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮМ 
много низки. , Например 

при земеделската кооперация 
® Долно Тлъмино те изнасят 
средно 481 динар. Подобно е 
и при другите.

всички

от са 
зна- МНОГО ВЪПРОСИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

Последното събрание на Об 
щинската конференция на Съ 
юза на младежта в Босилег
рад показа редица нерешени 

В търговските магазини се въпроси, пред които са изпра 
намират непродадени стоки н вени младежките организации, 
стоност от 7.076.000 динара. В
Същия период миналата годи все още не са намерили овое- 
на тези са били по-малко о то място в обществено-поли- 
1.330.000 динара. Тези лагери тически и стопански живот в 
представляват голяма тежест, комуната. Обаче за това нещо 
защрто се касае за голямо кс> не са виновни само младежки 
личество стоки, които нямат те организации. Изтъкна се, 
продажба. Покрай това съще че причините трябва да се тъ 
ствува опасност, че всички не реят в недостатъчно сътрудни 
са евидентирани.

Още по-оериозтги са дълго- но и в неактииността на об- 
вете, които имат стопанските щинокото ръководство на 

_ организации. В момента тези СЮМ.
ое" възлизат на в.092.000 динара

и са двойно по-големи от ми- щата активност ое намира ц 
налата година. Поотделно най въпроса за културно-забав- 
-много дължат лисинската кц ния живот. Възможностите в 
операция, транспортното пред тази област си стоят неизпол7 
приятие, кооперацията от Дол зани. Създадените от преди 
но Тлъмино и други. В тези културни традиции изчезват,
дългове не са сметнати не- Самодейността като форма на
платените изкупени от земеде културно - забавна дейност не 
леките производители произве съществува вече.

Изтъкна се, че по тоя въ- 
На стопанските организации прос положението би било по 

се дължи 3.720.000 динара. Ра 
зликата между тези два .вида 
дългове възлиза на 2.360.000 
динара без покритие.

Тази нешиквидност създава 
големи трудности. Организа
циите досега са съдени 50 пъ
ти и само за съдебни разно
ски са платили 39.500 динара.
В това на първо място е тлъ- 
миноката кооперация.

Неликшидността ое увелича
ва от ден на ден. И то най- 
много поради залежалите сто
ки. Неразбираемо е например, 
че в едно село има 13 магази
на с едни и същи 'стоки, а дру 
ги по-отдалеч ени нямат и най- 
основното.

-инакво ако се стигне .до по- 
голямо разбирателство с учи
лищните и кооперативни ор
гани при ползването на свобо 
дните помещения в коопера
тивните домове и училища. 
Тъкмо тук по-старите и отго
ворни другари трябва да 

им помагат. На младежките 
искания те отвърхцат в пове- 
чето случаи отрицателно. Та
ка помещенията стават една 
от основните причини култур
но-забавните програми да се 
устройват от случай до слу
чай.

ГОЛЕМИ ДЪЛГОВЕ

Изводът е, че младежите

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ чество с другите организации.
Това нещо е присъщо и на 

учащата се младеж в Босиле
град. Старата училищна сгра
да е свободна, но не се ползва 
за подобни цели.

Представителите на младе
жите — граничари се заложи
ха за по-широко сътрудничес 
тво с училищната и селска 
младеж. За това нещо са на 
лице безброй възможности и 
на културно-забавното, и спор 
тното поле. Опитът в тази об 
лаег трябва да се разшири.

В. в.

На 23. там. се състоя съве
щание в Общинската скупщи
на в Сурдулица с председате
лите на местните общности, 
шефовете на. местните канце
ларии, членовете на съвета за 
комунални работи, членовете 
нд управителния отбор на фо 
нда за пътища и някои ръко
водители на обществено-поли
тическите организации.

На заседанието, на което 
пресдедателствуваха Йован Пс 
трович председател на ОС и 
Славко Радоичич,' секретар на 
ОС, ое разисква върху обще
ствения план за 1970 година 
и средноорочния план за пе
риода 1971—1975 ТОД.

Целта на съвещанието 
ше да се направи реална пре
ценка за развитие на местни
те общности и развитието на 
комуната изцяло. За тая цел 
местните общности ще изгот
вят авои планове до 1970 го
дина, както и план за разви
тието им в периода на 1971— 
1975 година. В тези планове 
ще се съдържат и изворите 
на финансирането, които пре 
димно ще бъдат из общин
ския бюджет и самооблагане-

В рамките на незадоволява-

деиия.

ДАЛИ Е ПРАВИЛНО?то.
Приетите материали след 

това ще бъдат разгледани на 
сесия на ОС в Сурдулица.

м. В.
ланова гласуваха 12 отборни- 
ци, въздържаха се — 1. Зна
чи гласували са 34 отборни-

Да ли решението за начал
ник за общо управление и об 
ществени служби на Общин
ската 'Скупщина в Димитров
град е взето с необходимото 
болшинство глаоове на отбор- 
] тоците?

На заседанието на Общин
ската скупщина от 12 ноември 
1969 година присъствуваха 54 
отборници. За предложението 
за началник да бъде назначен 
Павел Трайков гласуваха 21 
отборници. За предложението 
да бъде назначена Вера Ми

ни.
Поставя се въпрос, къде са 

били още 20 отборници? Да 
ли са напуснали заседанието 
и по кои причини, да ли са 
били на заседанието и не са 
гласували и по кои причини? 
Да ли така „приетото предло
жение“ за началник с болшин 
ство от 21 отборници е зако
нно?

МИАОРАД ЗЛАТАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НД ОСВ
За подпредседател и избран 

Петър Елеиков, а за секретар
Пленумът на Общинското 

синдикално вече в Димитров
град на 19 ноември отново из Любомир Иванов, 
бра Милорад Златанов за пре 
доедател на ОСВ. Г. Колев

Вера Миланова

Цане Андреевски (Македония) В анализа ое изтъква, че с 
земеделието изоставено' а ор- 5 
гаиизациитс си конкурират ед 
иа на друга, а общината ня
ма служба, която да следи сто ; 
папските въпроси и др.

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦСВОБОДА САМО ТРАНСПОРТНОТО ДА 
ОСТАНЕ САМОСТОЯТЕЛНО

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

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА «•/. И 7МЧ% — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛВСКОВАЦ 
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВНА ЛОТАРИЯ 

СПЕСТОВНИЦИ, КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ
НАРА НА 13 МЕСЕЦА — ПОЛУЧАВАТ 7&1* ЛИХВА, А СЪ
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ.

ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА, 
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА.

— АВТОМОБИЛ .ЗАСТАВА 730'
— МИНИ—ТРАКТОР *АДРИА” ОТ 3 КС

В бройните разисквания бс 
повторело онова, което е ре
чено в лиалкза. Макар, че то
ва събрание нямаше възмож
ност за интеграция, 
че комунистите се 
за нея, е голяма крачка нап
ред.

Не само да те споменавам.
Не само да те придружавам.
Не да те имам като сладък плод, 
а като малка семчица, 
от която всеки нов ден 
нов плод ще измислям.

фактът
заложиха

В тоя смисъл и продължи
ха разискванията. По-точно 
каква форма на интеграция 
да ое приложи. Накрая бс за
ето становище, че само тран
спортното предприятие тряб
ва да остане като самостояте
лна организация. Защото со 
касае за специфичен отрасъл, 
който няма общи черти с ос7 
тананите, които предимно со 
занимават с търговия, 
това сегашното положение на 
транспортното е добро, а и 
перспективите му са добри.

По-детайлната форма за ин 
теграцил ще бъде предмет ага 
специална комисия, която ще 
формират организациите и об 
щината.

Бе рошено комунистите 
трудовите организации да на
правят нови подготовки и по
яснения по интеграцията.

Не да съм сянка под твоята сянка. 
Не да обневидя от твойто сияние, 
а да имам сили и мъжкост 
да те раздвижа» да те изправя 
□ред лицето' на другата истина, 
па да заговориш с друг език 
непознат и за ония,, 
дето ти дадоха говора.

— САЛОН—МЕБЕЛ.
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПВРАЛНИ, 

ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ. МОТОЦИКЛЕТИ. ХЛА
ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПВЧКИ 
И ТЯ.

Освен

Не да те лея от бронза,
която времето заблуди звездени ще кове,над

а да те срещам мъдрец на разпятия, 
мъдрец, който леко не се препознава.

СПРАВКИ — КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД И СУРДУ
ЛИЦА — ВСЕКИ ДЕН ОТ МО ДО 14,30, ОСВЕН СЪБОТА. 

ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ »И. 
ВСЕКИ СПЕСТОВНИК, ВНЕСЪЛ НАД 1000 

НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАН! 
I НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

Не само да те споменавам.
Не само да те придружавам.
Да те имам и когато те нямам.
Да те браня и от ония! дето те бранят.

(преведе от македонски. Ст. Н.)

в

- *

В. В.
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Свободан Василев
Стеван Раичкович (Сърбия)

УЧЕБНОТО ДЕЛО И ПРО 

СВЕТАТА СЛЕД ВОЙНАТА
МЕТАМОРФОЗИ

Искал бих, макар за миг, по-друг да бъда. 
Пак да имам същите очи, уши и мисли. 
Върху циглите па покрив стар съм пльоспат; 
нека лишеят зелен расте с духа ми!

хиляди учители по-малко.
2. За една година след осво

бождението над 1.476 учебни 
сгради или 17% бяха оспооо- 
бени за .работа. Повече отюол 

бивша Югославия за 10 
години, от 1929—1939 година. 
(Бяха построени 314 но®и сгра 
ди, 519 бяха в строеж, 303 се 
възобновяваха, а 1.162 бяха 
реиовирани.)

През 1938/39 учебна година 
имаше 439 средни общообра-

167.848

.рата). Голямо число неграмот 
ни трябваше да се ограмотят 
и да им се дадат основни зна
ния за съвременното ггроизво 
дство — наука и техника; за- 
•щото само такива хора могат 
успешно да създават ооциали- 
стичеоки обществени отноше
ние. Онова, което се започна 
в течение на 1ВОйиата в обла
стта на просветата и култура
та, веднага след оовобождени 
сто., в новите условия, продъл 

още по-интензивно. Наши
те хора започнаха да изграж
дат просветния живот и за 
кратко време, преди и 
вземането на първия Петгоди 

план на 21 април 1947 го

Марксизмът - ленинизмът ни 
учи, че за изграждането на со 
циализма не е нужно само да 
сс отали старата власт и капи- 

система,
Тук също нямам мир, често ме спохожда 
птица някоя и на главата ми все каца. 
Скрила ме от слънцето с крило, кълве тя 
алената ми душа наместо слънчогледа.

но.талистичеоката 
преди всичко, организация на 
социалистическото строител
ство, широко развитие на про 
изводствените сили и ггроизво 
дтовените отношения, както и 
възпитанието и превъзпитани 
сто на хората в духа на ооциа

кото

Тялото ми след това сънува гръм заглъхнал, 
клон — ръцете, пръстите ми — лист прошушпал. 
А когато тъмната корона вятър разлюлес, / 
страшна мисъл като сок през мен струи се. лизма.

В вародооавободителиото
движение нашите агароди бя
ха сигурни в своята победа. 
И действително, тяхната 
зия за иоовто общество се 
осъществи след четиригодиш
на героична борба. С други 
думи, четгщшгодишната герои
чна борба на широките народ 
ни маси е резултат на един
ството и сплотеността на на
родите и народностите в па
шата страна. Освободителна
та война, значи, представлява 
най-големо училище в което 
се създават първите основи 
и а социализма.

Разрушената страна в тече
ние на войната трябваше да 
се изгради и възобнови. Нас
ледството от миналото бе ос
тавило следи и в учебното де
ло (ирооветата, науката, култу

зователни училища за 
ученици, докато през учебна
та 1948/49 година имахме 1.096 
училища с 364.234 ученици. 
Средни специални училища 
през 1938/39 година сме има
ли само 53 с 17.430 ученици, 
а през 1948/49 година 248 с 
55.063 ученици.

3. През 1945 и 1946 година 
бяха открити университети в 
Македония и Босна и Херце
говина, докато преди войната 
университети .имахме само 
Белград, Загреб и Любляна; 
В цялата страна през 1939/40 
година имахме само 17.734 сту 
делти, докато само крез 1945/ 
46 година имахме 23.749, през. 
1947/48 — 46.421, а през 1948/ 
49 — 56.805 студенти.

От тези данни може най-до 
бре да се види колко много 
народната власт обръщаше 
внимание на просветата и кул 
турата. В това отношение на
шата страна се нареди между 
първите в шета.

Днес, когато условията ■ за 
творческа активност са Далеч 
по-добри отколкото по-рано, 
трябва да .се очаква още по- 
гол ям интусиазъм на всички 
полета на обществения ни жи 
вот. Защото нашето самоупра 
вителното общество изисква 
ангажиране на всички физи
чески и умни сили на човеш
ката личност за осъществява
не на социалистическите и кд 
мунистичеаки идеи. Безсъмне- 
ние тук огромна роля играе 
голямото съзнание на хората 
което ое създава и офбрмявц 
чрез непрекъснато учене — 
възпитание и образование и 
самообразование.

жи
Наумих си тъкмо, че съм тигър, който граби 
най-свободно пред свирепо стадо зурли, 
ах: аз станах вълк, когото старостта патшса 
в ледена бърлога, за да вие към небето.

следвп

иши
дина и до провеждане на Пе
тия конгрес на ЮКП от 21 до 
28 юни 1948 година и след то 
ва бяха постигнати 
резултати. Това се потвържда 
ва със следните факти;

1. Първи форми на органи
зирано ликвидиране на наслед 
ството от миналото бяха кур
совете за ограмотяване, а по- 
късно и други форми на ра
бота, които имаха специална 
роля и значение. Трябваше 
600 000 или 48% души да се 
ограмотят, които в миналото 
нямаха тая възможност. В 
Сърбия през учебната 1947/ 
48 година само 7,1% от деца 
та не учеха. Благодарение на 
активната работа на просвет
ните работници (предимно у, 
чители), народната власт и об 
ществените организации, през 
учебната 1948/49 година 100% 
от децата бяха обхванати ц 
дори и в ония краища, къде- 
то по време на миналите ре
жими й 50% от децата не се 
учеха. През тази учебна годи 
ка основните училища, са има 
ли 250.000 (15,5%) повече де
ца, отюолкото преди войната.

Трябва да се каже, че през 
войната две трети от училжц 
ните сгради бяха напълно или 
отчасти унищожени. В 59,5% 
основни училища инвентара 
беше напълно унищожен, а 
25% частично.

Също така след войната на 
щето учебно дело имаше 10

Бледосгта по челото ми камен сън сънува: 
неочквано съм кварцов къс покрай водата.
До самия бряг съзирам: малка риба плува, 
Докато с писукане ми кълцат рамото лъчите.

огромни

Де да бих сменил нозете си с два хърта.
А пък двата хърта да са костенурки. 
Рамената ли! и двете — върхове да станат. 
Всичките си злоби да превърна в руда.

в

Сменям а! главата за градинска топка. 
Дълго кисна сред една леха изблещен.
Ето го момченцето зад тоз коварен ъгъл, 
откъдето ме замерва с точната си прашка.

ЕДВАРД КАРДЕЛ: „Кръстовищата в развитието на 

нашето социалистическо общество
же да щзеовладява конфлик
тните положения, той трябва 
преди воичко 
дом“ колкото е възможно по
вече да разчисти с определе
ни идеи за политическите стъ 
лкновения и колебания, кои7 
то при търсене на нови пъти
ща и средства, и нови отгово 
ри на нови въпроси, настават 
под натиска на обществените 
противоречия и трудности, ка 
кто и под влияние на чужди 
на социализма идеологии.

Такива колебания оообено 
се размножават когато практи 
цизмът във всекидневната ак

ция и програматизъм в прак
тическата политика слабят 
Съюза на комуниста в негова 
та най-важна функция — не
говата идейна и политическа 
способност, както е казал Ма 
ркс, да умее да мотели в име
то на цялото, да умее да гле
да по-напред в бъдещето от 
широките трудови маси, на 
чието чело се бори, и да умее 
в разнообразните обтцеств.ен и 
тенденции, движения и фак
тори да различава ония, кои
то са истински носители на 
прогрес от ония, които само 
се провъзгласяват за такива“.

Тоя текст на Едвард Кардел, 
публикуван на страниците на 
нашите ежедневници и седми 
чни вестници, се явява като 
отделно издание в рамките на 
неотдавна започната пореди
ца „Актуални теми“. Пишещ 
ки за отговорността на СЮК 
в развитието на Югославия 
като социалистическа самоуп- 
рашителна общност на равноц 
равни народи, Е. Кардел, меж 
ду другото, казва: „За да бъ
де Съюзът на комунистите — 
заедно с всички прогресивни 

• фактори — на чело на трудо
вите маси и в бъдеще да мо-

„в собствения
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стната организация, трябваше да тропне с крак 
и да запее:I лужил да представлява нещо в новия режим, и 

заплува най-старателно в партизанския поток 
на онези, които управляват. Основната подбуда, 
разбира се, беше и този път личната изгода: 
да запази някак си несигурната си службица на 
дребен пощенски служител, макар че не разби
раше много от работата си, а още по-малко 
пък от държавническите въпроси. Но знаеше, 
че той не е единственият, който едва се справя 
с работата си и пак получава заплата, не е един 
ственият, който не разбира нищо от партийни
те програми и въпреки това се бие в гърдите 
за своята преданост. За него бе важно, че на 
патрийни събори говореха против неправдите и 
обещаваха нещо по-добро на малките и дребни 
хорица. А дали това наистина щеше да стане, 
той не се впускаше в подробности. Да запазят 
поне това, което имат, службигчката или мага
зинчето, да не останат на улицата, както при 
бившите.

IСИНИША ПАУНОВИЧ
„Аз съм истински радикал, хоп-троп! 
Напредшпнкото кандило паднало и се

строшило!
Да живее чорбаджи Стоян!"

Но един ден, не дълго след промените, без 
да знае как и защо, Йово бе уволнен, а на не
гово място бе назначен някакъв си полуграж
данин от Поле.СЕМЕЙСТВОТО 

[НА ПОЩЕНЕЦА
Заедно с пощенеца в партизанския живот се 

~ Всеки искаше да л*у се чува думата, всеки включи дейно и жена лгу, а наскоро след .до в а 
= искаше сега да представлява нещо пред народа и Децата му. Жена му всеки ден се караше и
= и в държавата. В партията пък всеки новодо- спореше със съседките и със средната си сестра,
е шъл смяташе себе си за толкова важен, с таки- чиито мъже бяха останали с бившите, а деца-
= ва големи заслуги, че непременно трябва да бъ- та се с техните деца. На партийните за-
= де между първите. В лагерите на по-старите нар бави по-големият син, който беше ученик в ос-
Л тии всеки втори човек беше главният виновник новното училище, винаги трябваше да поведе
= за всички страдания, които родината изпитва- партийното хоро, като най-млад член на един-
= ше години наред. ствено спасителната партия, както казваше ба-

В този водовъртеж се хвърли пощенецът. щата. Колко бой изяде, докато майка му го на-
= Той беше бивш кафеджия, у когото някога би- учи да игРае ритмично и да знае да извива хо-
Ц ли провеждани тайни събрания; така той сега рото като голям, та всички да го видят, да му л
= наричаше и пред себе си, и пред другите и най-. се възхищават и да разберат, че хорото води Иово като че 301 не Р33^ какво искаше
= обикновените, всекидневните посещения в него- да каже жена "У к продължи гласно мисълта
= вото кафене, чиито врати наистина не бяха зат- а 00 пощенеца' а ТОи си смяташе, че Си, от която не можеше да се освободи.
= ворени за никого, но за някакви политически сега вече пол°жението му е по-сигурно. Когато _
= събрания едва ли можеше да става дума; този малкият хороводец минаваше край масата на . Ходя' тичам' мъча се, искам някак да се
| бивш кафеджия смяташе сега, че и той е зае- кмета Стоян, който беше и председател на ме- у^^°Т МЗИ НвВОЛя И все се питам защо ме

................ ......................... ................... ......... ........................................... .... ................... 111111...... ....................... ................... ....||||||||||,|„||„|,|||||||||... „..........

БРАТСТВО * 29. НОЕМВРИ. 1969

За семейството на пощенеца настъпиха дни 
на сиромашния и лишения. Цялата къща отно
во легна на ръцете на Ката; живееха от трохи
те, които получаваха от богателите трапези на 
съседите и от нищожната помощ на тъщата.

' Йово се опитваше да припечелва по нещо, 
но все не му вървеше. И този ден, понеже бе- 

пазар, той се скиташе от ранно утро из шо
сето и чаршията, но една стотинка не можа да 
изкара. Върна се сломен в къщи и за стотен 
път се попита защо и как загуби нещастната си 
службица. от която наистина едва се препитва- 
ха, но поне знаеха, че хлябът им е осигурен. 
За да му олекне малко, 
града и да сподели мъката си с някой приятел, 
но Ката го пресрещна с викове:

ше

реши да се върне в

, — Или донеси на тези деца нещо да .ядат, 
или ни завържи всички за един камък и 
хвърли в Морава!

ни
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110 ГОДИНИ НА 

ЗВ0НСК0Т0 УЧИЛИЩЕ
V

сил народна н-осия „белетине" дел, Петачингци, Тръиоки Одо 
Векът на тола училище бил ро»ци, Куса Врана и Нашуш- 

ЧМ.НС1ГО кратък.
Мирната рекичка Ракита, ко откриване на Звоиака баня, чи 

ято през цялата година изгле йто извор бил открит през 
ж,да като ручей, може по-ня
кога да бъде катастрофална, банята започва да работи след 
Вързите вълни на тази реки
чка отвлекли един ден огра
дата на тгьрвото училище,- За учили децата от всички окол-

ни оеда.
.През 1921 гвдима след при

съединението на Звочгския 
край към Кралство СХС зало-

коаица, били инициатори за

1905 година. През тази година

многовековно прекъсване.
В този период в Звояци се

това то' било пренесено в тур
ската кула, където остана до 
1894 година. През тази года 
по, инициатива на местните 
власти бе построена нова учи чва се е изграждането на но

ви училищни огради и много 
села получават училища. В 
този период много околни се
ла получават четирикласни у- 
чилища. През 1941/42 годила 
,в периода на бъягаро-ф а щ й ст) 
ка окупация, в Звонци била 
открита прогимназия с дирек
тор Христо Иванов, който ня-

лищна ограда в падините а! а 
Руй на мястото „Остра глава“. 
Работата в тази ограда продъ 
лжила все до 1948 година, ко
сато се повторила трагедията 
на старата училищна сграда. 
Водите на бързата пламимока
река, при едно наводнение пак 
отнела училищната сграда.
През учебната 1948/49 година къде през 1944 година се при

съединил към партизанските 
отряди. До 1957 година ръко
водители на училището са бц 
ли Александър Рангелов „Чи- 
ча“, и Пецев, а през 1957 го
дина по искане на население
то, за ‘директора на училище
то идва Петър Рангелов от Т. 
Одорсвци, който бил и проя- 

обществено-политически

Г* **Р»
Л , ..л, ■ .

училището работило в 
ии къщи, все до построяване
то на новата училищна сгра-

част- ".ч‘- Л' х

да.
През 1894 година района на 

Звонци в културно и админи- Августин Уевич (Хърватско)
ВЕЧЕН ПРЪСТЕН

стративно отношение принад-) 
В съседство на Даскалови в лежал към Дрън (България).

През тая година - за учител 
бил назначен учителя от Трън 
Йосиф, поп Стоянов. Той бил 
син на свещеник. В Звонци по 
това време са учителствузали 
Алекси поп Христов, Младен 
Дилборов от Трън и др. Мла
ден Дилберов и Гюра Мило- 
шев „Петпарац“ председателя 
на общината, в която са вли- 

селата Звонци, Пресека,

село Звонци преди 110 години 
бе построена първата учили
щна сграда. Първият учител, 
на това училище, за когото 
по предание се разказва и до 
днес е бил Миленко Стоянов. 
Той учил децата частно, а за

вен
работник и секретар на ОК на 
СКС в Звонци. Тази дължност 
той напуска през 1963 година 
по болест. По това време учи-

итгвен-

Пак ще се повтори всичко на земята — 
първото ни утро, залезът ни кротък, 
тези черни дни и тези нощи ясни, 
любовта гореща, радостта .и злато.

лището получило нов 
тар, нагледни оредства, фото- 
секция, овощна градина, пче
лин, малиптик, училищна раба 
тилиица и добри преподава
тели. След него за директор 
идва Васил Величков от Дими 
троЕград, който през 1967 го
дина напуска училището а на 
негово място дойде Зоран Ле- 
поев. Трябва да се каже, 
местните хора много

И веднъж след много хиляди години, 
след милион години пак ще се намерим, 
ще кипи кръвта ни с цвят на младо вино, 
пак ще бъдем ние влюбени и верни.

своя труд получавал възнагра 
ждение от местните хора в на 
тора и твърде малко в пари. 
Както се преразказва, той но-

зали
Берин Извор, Ракита, Ясенов-

Непознат и нов светът ще е тогава,
ала ние нангте чувства ще му влеем,

щс търсим в него и любов, и слава.Общинска скупщина - Димитровград пак
и със нова сила ний що го владеем.че

обичат
помагат. Отучилището и го 

1967 година до днес са посгро 
училищни сгради в Раки-

честити И дано тогава грижи не надвисват 
и безсилна мъка да не ни връхлита, 
полети далечни да са на.ште мисли, 
любовта да бъде болест неоткрита.Деня на Републината ени

та. Бучи дел. Ясенов дел, под
новена е училищна сграда в 
Н ашушковица. Варии извор. 
Хората сами набавят чинове, 
пособия, изграждат водопро- 

■ вода в училището, довеждаха 
ток. За тази цел са изразход
вани над юоооо динара.

И дано тогава — след хиляда века 
след милион лета и пролети, и зими 

сърцето неспокойно на човека
босилека НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО

ламС%ви уот11и В ПРОИЗВОДСТВОТО И ВЛДГО.

устройването.

във
и една въздишка радостна да има.

Камен Гюров
......... ....................... .. ..................... .......... ...................................................................................... .................... .

негово Ката беше пак прибягнала към последното ц
си оръжие — грабнала от стената въжето за = 
прсстиранс, затворила се в бараката и се зака- § 
пила, че щс се обеси. Йово знаеше, че тя няма ц 
да сс обеси, и ядът почти му беше минал, но щ 

пак като момченце подтичваше пред затво- = 
реката врата. Като видя децата, отново се ядо- щ
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Нещастна и изтерзана от грижи, 
сопна:

Винаги когато тя споменеше това
той скачаше и замахваше срещу нея 

с каквото му попадне; всъщност той беше изял 
наследството си още докато държеше кафене
то като вземаше малко по малко пари от баща 
си и от брат си, без тя, разбира се, да знае.

направи същото. Замахна първо със 
не можа да я достигне,

Ката му се
наследство

службата, а и зарад комара...
само..

псе
аз нс знам дори ... 

спокойствие. Йово, за- 
вече кавгите, които ре- 

станеше дума за пегова-

Този път
стола, а когато с него 
гопбна я за косата и започна да я бие. но тя 

и започна да вика на помощ 
това се разбръм-

— Приказваш
_ мъчеше се да. запази
щото му бяха дотегнали 
довно започваха, щом
ТЯ Тти'не знаеше нищо и когато държеше 
кафенето*! А после, като ДОЙдоха^редиторите 
и си поискаха парите, бързо се осъзт ...

най-псслс се 
си събираш

1са:
— Къде сте вие до сега? — кресна им той _= 

хилил зл тях като удавник за сламка. =
_ Аз бнх на училище — отвърна Мираш щ

свикнал вече с този край па кавгите меж- =
бързо сс измъкна 
п седите, които веднага след 
чай като кошер: пощсиецът пак преби жена

и се

тихо,
ду родителите му. _

_На училище до среднощ! А ти, скитнице. ^
_ обърна сс към Лена и без да изчака отговор, щ
започна да удря и едното, и другото дете, къ-1

=си!
и Йово нами-

К,КТ0„„дл““ ЙГ™ ““«ТГда*
за най-малка-

__ Я стига си дрънкала!
защото ще

раше в
лекчснис, макар че никога 
бие И винаги съжаляваше дори и 
та кавга.. И то двойно облекчение, * ж-
щаваше на непокорната ой жена « », 
даваше да млъкне, а това за него беше по 
винаги по-важно и стоварваше върху ни

ядоса той. —• Стига,
зъбите!...

— Опитай само, ако 
сега и

дето свари.
Това беше вече мигът, в който трябваше да ц 

другата воюваща страпа, но вече не ц 
закрилпнк на децата. = 

— дъл- = 
като =

такъв! Щ

смееш!... Малко, че 
службата занемари; ма- 

само заради тези деца и
сс появи 
като ..воюваща".
Ката изскочи от барака с оръжието си 
гото въже, което сс плачеше подир пея 
грозно прозвище, и вика:

— Я да оставиш децата.

разори дюкяна,
че и нея получи

името на баща ми.
а. като

кар 
заради събралата сс в душата му мъка, ~ко"то 

знае откога тлееше в него; колкото пъти С1 
мислеше за наследството си, все повече сс У 
ждаваше, че е измамен, че близките му са л - 
шили и него, от бащинията му, която му се 

все по-голяма, а неговата къща, сто, 
повече обеднява.

- коя‘си *
ракията умря. Негодник.

— Заради 
шенецът.
Опинчар, пияница, от

негодник 
набиеш и сега на тях се пах-Мсн нс можа да

пърлиш! _
После погледна мъжа си, готова да се зае- =но тя грабна ма-П се нахвърли да я удари, 

шата и лопатата.
— Само посмей..

Хайдуци. Анаши!
__ Стига си дрънкала!
Той целият се разтренера и от яд едва се 

сдържа да ие я удари със стола по главата. Г 
почна да скубе косите 

бия разбойник брат ти ми беше дал 
обещахте, когато сс ожених-

(
виждаше 
от ден на ден все 1А твоите? Те какви са?! мсе А Йово като че ли само това чакаше, съв- = 

се оттегли. И той ня- = 
пе се засмее с оня Ц 

жена му, шгхо- щ 
тяхна Щ

нзпп и бой редовно блясваше на лицата им..|с”пх с .1 лица |
ли едва тогава плачат, плачат с оня болезнен, в 
тежък плач, п сълзите, горчиви, капят някъде щ 
„ дълбоките глъбини па измъченото бедняшко |

беше само най-Този ден от децата у дома
Любйша.. 'Гой нямаше още годинка и 

разбере какво става около него. 
но-силното тряскано или викане

сем отмалял, мълчаливо
сн едва се сдържаше да 

който, както н смехът на
беше псен, макар че след всяка

малкият 
не можеше да как

смях,
14 всс пак при
той започваше да пищи. Но обезумелите родн- 
тели не сс трогваха много. Когато привечер Ми-

.!™»п'глУпо- . я

”да ,,с з* .................................. -......-..................................... ...........................-........
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та нс муси.се разрида и 
— Ако

парите, които ми
нямаше да страдам.

— Да ти ги даде, че 
мар, както прахоса и това, дето 
ми ... Ти защо ие си взе наследството, 
тави толкова имот на ония анаши!
......................................................................................... .......... ...................... ...

ме, сега да ги прахосаш на ко
ти даде майка 

ами ос- а
сти

Ч
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В СТОМАХА НА 

КАШАЛОТА
НАУКА И ПРИРОДА )Г

Ч.

ЖИВЕЛИ ЛИ 

СА ВЕЛИКАНИ?
„Уес" шалотът удари лодката. Тя сеКитоловният кораб 

търн Стар" е в тревога. Поя- разби. Аз потъвах в тъмнина, 
вата на пенливи бели стълбо- С краката напред се хлъзгах 
ве всред тихите води на без- в някаква тръба, която ме 
крайната морска шир вещае пристягаше като в спазми, 
богат улов. Приближава па- Стигнах до пякакво по-широ

ко място, помъчих се да потъ 
рея изход... Ръцете ми потъ 

Китоловците са па поста си. наха в нвщ0 меко, хлъзгаво, 
Дво лодки се отправят към лспкаво ужасно мирише- 
най-близката плячка. Харпу- ше задушавах се... Нищо 
нът е ловко изстрелян и се но ПОД1Ия повече. Как съм по 
забива в грамадното тулови- па в кабината на капита- 
ще. Но ударът не е смърто- мои верни дру
носен. Силно разярен от бол- г '
ки, кашалотът разбива с удар ‘1Колкото и фантастично да 
на опашката ш едната лодка, това изключително сьби- 
потъва във водата и пак се тие ^ е служило през първи- 
изкачва, мята _ се, водата а ле- ^ да месец февруари 1891 
пее. Започва борба на година. Френската преса му
и смърт за него и за Р дала широка гласност. Много 
та. Но от втората лодка П ШуМ/ снимки, интервюта. Бар- 
лват нов харпун, който го д - телй( станал временен герой и

после пак потънал във всекид

саж на китове.

аморикаиокм изследователи се, 
натъкнали лице в лице с един 
саомвач. Височината му била 
Два и половина метра, дължи 
ната на крачката — метър ц 
половина. И зследоп атолите ус
пели да заснемат сасквача нд 
филм н да вземат отпечатък 
от стъпката му — тя се вижда 
стъпка на обикновен човек, 
на снимката .в орашгсагие със

напълно допустимо. Понасто
ящем са известни два измре
ли вида от такива 
на прехода между маймуната 
и човека — ме пан троп и ги- 
пантопитек. Части от техните 
скелети са намерени на Ява. 
Монголия, Южна и Източна 
Африка, в Индия. Тези изко
паеми гигантски аитролоиди 
не са непосредствени предше
ственици на човека, а вероят
но един от страничните клоно 
те в линията на съвременния 
човек. Този клон е попаднал 

>в задънена улица. Такова мо
гъщо същество като гигантсь 
питека — тежко 500 килогра
ма, високо над два и полови
на метра, с мощни челюсти и 
мускули — ос оказало в -плец 
на своите антропологични оса 
бености. Черепът му останал 
малък, развитието на мозъка 
се прекратило. Това задържа
ло развитието на вида, а по- 
•късмо и съвсем го прекратило 
Предполага се, че гигантопи- 
текът е живял едновременно с 
крадците на съвременния чо
век и отделни оемейства да
же са могли да доживеят до 
историческо време.

Бразилският изследовател 
Орландо Виляс съобщи неот
давна, че в джунглите на Гвиа 
на, недалеч от планината Ши- 
нгу, е открил шест групи хо
ра с необичайно висок ръст 
— средно над два и полови
на метра. Ученият се опитал 
да 'влезе в контакт с гиганти
те, но бил посрещнат с град 
от камъни.

същества

Индианците от Британска 
Колумбия също разказват, чс 
във вечните непроходими лс-

гиганти. Може бц вършва.

Това съобщение повдигна 
наново буря от разисквания 
между антрополозите в света. 
Живели ли са някога на земя 
та гиганти?

оовс живеят
тези са гигантите, които с ус
пял да наблюдава Орландо те< теглейки кашалота към ко 
Виляс.

Бавно се връщат китоловци невието.
Голям интерес проявили и 

раба. Радостта от богатия У- учените. Мнозина зоолози — 
лов е помрачена. Техният ДРУ 

и ловък Бартлей,

Гиганти има в много древни 
легенди. Известна е елинската 
легенда за гигантомахията —: 
борбата между Зевс и титани 
те. Едно инкоко п редание го
вори също, че по времето на 
Инка ХП Аятарко Кусо от оке 
ана дошли на салове велика
ни — толкова високи, че и 
найпвиоокият индианец дости
гал едва до колената им. Лю
бопитно е също, че изображе
ния на гиганти и предания за 
тях съществуват по цялата 
земя. Има ги в Гърция, Скан- 
динакия, Камбоджа и Индоне 
зия, в Северна и Южна Аме
рика. Глинени таблички от Ва 
вилон съобщават, че жреците 
получили знанията си за земт 
ята и небето от някакви хора 
с огромен ръст.

специалисти по тия морски 
бозайници — се заели да изу
чат случая „Бартлей", който 
е без прецедент и в наши дни.

Неотдавна на страниците на 
„Техника маладьожи" излезе 
със статия върху същия слу
чай и специалистът по кито
ве в Института по океаноло
гия при Академия на науките 
на СССР С. Югумов. Той се 
спира на два въпроса: първо, 
възможно ли е човек да бъде 
глътнат от кашалот и, второ, 
вероятно ли е да бъде изва
ден жив от стомаха му?

Нс е изключено да се намс гар, смелият
рлт живи представители от то ис е с тях. Капитаятът на ко
зи вид, смятан за отдавна из- рада записва в бордовия днев 
мрял. Така мнозина етногра
фи, посетили в края на мина
лия век Малака, съобщават,

днешния скъпата цена на 
иия лов — дадената жертва, 
загубата на китоловеца. А нос 

че в дивите, мъчнодостъпни ле изтерзани от умора и от 
.райони между най-изостанали Мъка по своя другар, китолов 
тс племена еенои и семангм 
има мълва, че в джунглите жи 
«сят гиганти. Те еа толкова 
високи, че даже не обръщат 
внимание на своите ниски съ-

ците лягат да почиват.
На сутринта започва разси- 

чалето на кашалота. Но при
разрязване на стомаха му мо
ряците онемяват от изненада. 
Всред полусмляната храна от 
риби, калмари и сепии те съ
зират още гърчещото се в 
страшни конвулсии тяло на

седи. Веднъж, когато се опи
тали да вдигнат една тояга, за 
бранена от великан, не успели 
Да я пренесат през джунгли
те — тя била изключително 
тежка. А в някои музеи в Син техния другар Бартлей. Доло- 
гапур и Бангксж са изложени вили пулса на едва биещото 
даже гигантски лъкове, за ко МУ сърце, те бързо се съвзе
лите се твърди, че са намерс- мат. Може би не е още къс
ни край местата, където жи- но Да го спасят. Обливат Бар

тлей обилно с хладка вода, по 
сле го откарват в кабината на 
капитана. Какво значение има

ПАК ЗА ВЕЛИКАНИТЕ Благодарение на своето ана 
томично устройство кашало
тът може да гълта голяма 
плячка: едри риби, сепии, кал 
мари и други. Един англий7 
ски учен е имал възможност 
да извади от стомаха на каша 
лот гигантски калмар — дъ
лъг заедно с пипалата си 10,49 
метра и широк 59 сантиметра, 
който тежал — 185 килогра
ма. Очевидно възможно е чо
век да бъде глътнат от каша- 
лот. Много по-проблематичен 
е вторият въпрос — вероятно 
ли е той да остане жив.

Острите зъби по долната 
челюст на кашалота му пома 
гат извънредно много при хва 
щане на жертвата и вкарва
нето й в глътката.

Колко часа е прекарал Барт 
лей в стомаха на кашалота? 
На времето спорът е останал 
неразрешен. Едни твърдели, 
че е бил 3, а други — 16 часа.

В стомаха на кашалота се 
различават два дяла: в пред
ния са късовете храна, а във 
втория тя е вече смляна на 
каша. Освен .това има винаги 
течност — от 30 до 120 лит
ра. Нормалната температура е 
37°, но при разлагането на тру 
па тя се покачва до 38—39°. 
Отровните газове изобилству- 
ват, миризмата е неописуема. 
Как е прекарал Бартлей в та
зи среда, без да се задуши? 
Откъде е дишал въздух, като 
се има предвид, че в нормал
но състояние на човек са нео 
бходими 500 литра на 

• Клумов приема, че той е пре 
карал в стомаха 16 часа, тъй 
като при най-модерни съоръ
жения в днешно време не мо 
же да се убие и разреже ка
шалот за 3 часа. В миналото 
столетие технически това е би 
ло абсолютно невъзможно.

При лов на китове е имало 
най-разнообразни случай на 
нещастия и много от тях са 
били фатални за живота па 
човека. При случая „Бартлей" 
заключава Клумов, вероятно
стта китоловецът да остане 
жив е била по-малко от едно 
към милион, но все пак той е 
оцелял.

В последно време в печата 
се появиха няколко нови съо 
бщения за среща на хора с ги 
ганти. Индианците от Канада 
и Калифорния имат даже най 
менование за косматите гиган 
ти. Те пи наричат „сасювач“. 
Независимо от високия им 
■ръст и голямата сила сасква- 
чите са твърде плашливи, те 
бягат от човека. През октом
ври миналата година двама

В старите хроники също мо 
гат да се намерят сведения, 
от които да се предположи, 
че гиганти са живели и в ис
торическо време. Такива овс- 
дения дават Йосиф Флавий, 
Арнобий, спътниците на Кор- 
тес.

вели 1малакоките гиганти.

Съобщенията за намиране 
на живи гиганти могат и умората, когато усилието им 

А*3 се увенчава у успех — Бар- 
ое потвърдят. Това, че ние се- тлей се раздвижва и отваря

очи.га не притежаваме нито един 
жив великан, не е доказател
ство за тяхното отсъствие.

Антрополозите смятат, че 
съществуването на гиганти е

По-късно китоловецът раз
правя: „Със страшен шум ка-
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МОЖЕ ЛИ ВРЕМ 

ДА ТЕЧЕ ОБРАТНО?
дъка, което да има смисъл за цялата Вселена. Това е 
една от многото трудности при определяне на едно
посочното време.

След като доказаха несиметричността на явлени
ята и еднопосочността на универсалното време, физи
ците посрещнаха със смут хипотезата за

Обратния ход на времето

IРичард Фейнман, носител на Нобелова награда
за 1965 година, в своята математическа 
глежда позитрона

теория раз- 
като електрон, движещ се за ча

сти от милисекундата обратно във времето. Когато се
Но даже и да дойдат техни представители 

Земята, ще им бъде твърде трудно да установят кон
такт с нас. Норберт Винер анализира пречките така: 
„Сигналът, който би ни изпратило разумното съще
ство, ще дойде в логическия поток от следствия, от 
негова гледна точка, и причини — от наша гледна то
чка ... Ако то ни нарисуваше квадрат, остатъците на

на
=
|

I
срещнат електрон и неговата ацтичастица — позитро
на, те анихилират, излъчвайки гамавалти. Електронът, 
според Фейнман, като че ли изпълнява зигзагообра
зен микротанц във време-прострнаството. Той избър- 
зва ту в бъдещето, ту отново „скача" в миналато 
зависимост от посоката на неговия ход ние го прие
маме за електрон или позитрон.

и вквадрата ще ни се струват като негови предвестници и 
квадратът ще ни изглежда като една любопитна кри
стализация на тези остатъци, винаги напълно обяс- _ 
нима. Неговото значение ще ни се струва толкова слу
чайно, както лицата, които виждаме при съзерцание 
на скалите в планината...

Да се отрича възможността

Това схващане промени твърде закостенелите 
дстави за микрокосмоса и физиците откриха начини 
за определяне на обратния ход на времето. Ако бъ
дещите космонавти поискат да слязат на непозната, 
населена с разумни същества планета, след като

пре- час?

за съществуването на 
един такъв алтисвят е неправилно. Защото за „тях" 
ние бихме били също тъй 
за нас. При тях старците няма

вля
зат във връзка с нейните учени, могат да установят 
каква е посоката на .времето при тях. При положение, 
че проведените опити на непознатата планета 
същите резултати като нашите, корабът може да ка
цне без страх, че ще анихилира.

невъзможни, както са и те 
да се подмладяват, 

нито пък реките ще текат назад. Защото всеки свят 
си има своя логика и е съвсем неправилно механично 
да пренасяме закономерностите на нашия свят 
тях.

имат

при
Съществуването на такива галактики от антима-

терия е все още хипотеза. Много от идеите за време
то не можаха да се развият в добре обосновани 
рии. Но установяването на порядък е една от природ
ните черти на хората и търсенето на истинската 
рода на времето няма да спре, докато не узнаем 
говите тайни.

Артър Едингтън, който първи въведе образа 
„стрелата на времето", определя време-направлението 
така: „Ако следвайки стрелата, ние открием тео-в състоя
нието на света все по-голям и по-голям безпорядък, 
ако безпорядъкът се намалява, то стрелата 
налото. Това е единственото различие 
той — между миналото и бъдещето..." Но може да 
запитаме, има ли универсално определение за безпоря

при-сочи ми- 
заключава не-

(Сп. „Космос")/ ■ \

(По френското списание 
„Ла ви де бет")
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Отон Жупанчич (Словения) ТеДЕНЯТ НА ВСИЧКИ ЖИВИ
Денят на всички живи е днес... 
Мойто сърце кипи и пее, 
мойта дута гори, лудее, 
сякаш пияна от весела вест.

другаруват
с,Чуваш ли? Там в лесът затъмнен 

вихър лети,
пълен с гръм и картеч, 
и през мъглата трепти 
пламък червен като меч — 
в огън се ражда новия ден. баирите Миодраг ПетровияТомислав Върбапц 

период, да се научат без&рой на увесел яват другарите 
С още няколко други обои 
другари те готвят подбрана 
програма, която Да предадат 
в чест на Деня на Република
та ® Млеюомикци. 
сетне да се представят и в Бо 
силеград.

С голямо удоволствие наши 
те събеседници ни разправят, 
че се чувствуват щастливи и 
че осамотеността понасят ле-

Братя, на път, живота- зове.
Не се бойте от страшния меч — 
той не е изкован за сеч 
на смелите, истински хора.
Той фучн на гробове стари, 
изгаря гнили домове и хамбари, 
а на здравите — дарува векове.

Прекарахме няколко прият- полезни неща. 
ни часове с граничарите от ед 
на застава. Срещнахме се със 
сигурни и решителни младе
жи — граничари дошли от 
най-различни краища на ст.ра 
ката ни, за да бдят денем и 
нощем над неповредимостта 
на границите ни. Тези млади 
хора оставят силно впечатле
ние със своята 
безмерна дисциплина и силни 
другарски отношения.

За веекиго от тях, прекара
ните на границата дни ще ос
танат трайна приказка в жи- ни неща. 
вота им. Те няма да забравят 
доживяното им тук, защото то 
ги кара да се гордеят. И още деж. 
нещо: голяма чест е да оигра много, защото е отличен ажор 
ничар. А топа нещо дава въз- деснист. В свободните часове 
можност, макар и за кратък приятните звуци на акордео-

В това граничарсяоо ежедне
вие ши става приятно да запоз 
наете тези млади хора. Висо
кият Мато Яковлевич е от 

Той е земеделец.
Обмислят

Славения.
Никога досега не е бил тол
кова далече от своя роден 
край. И никога не е живял в 
такива високи баири, от кои- 

подготвеност то да се ‘вижда изгрева и залс 
за на слънцето. Но всичко то
ва го прави щастлив. От свои
те другари и старейшини той 
е съзнал много нови и лелез-

Братя, братя, дойде този час.
Братя, братя, как е у вас?
Изорани ли са вашите ниви?
Сега светят звезди щастливи, 
сега пада златно семе — 
изорани ли са навреме?

Станете от душния сън!
Денят на всички живи иде със зов — 
няма да го срещне навън 
онзи, който не е готов.

ко.
— Живеем като братя — 

казва Иво Марянович от Туз- 
ла. Споделяме всяка радост и 

Така нашата отдалече-тъга.
ност от близките ни, не ни п;- Ва-Драган Максимович от 

льево е весел и приятен мла- 
Обичат го в заставата

да тежко.
Той има право. Много удоб 

имат в заставатаства, които 
— мнозина не са ги имали у 

Животът изобщо им едома.
добър. Имат добра храна, 
пружинени легла и повечето 
възможности за забава в свОт 
бедните си часове.

Но те най-много предпочи- 
Разбира

............................................................................................................

но внимание се отнася на часовете и затуй средно три 
часа на ден са й доволни да свладаее бройните пред
мети.

I
НАЙ = тат спортните игри.

= се на първо място футбола. 
= Треньор им е Йосип Павло- 
= вич от Белишче, който е бил 
= добър футболист. Сега тук е 
= готвач. Но след като завърши 
II работата си взима топката ...

Разбира се, така е 
М времето е по-хубаво. После те 
= ловизионнмте програми и кни 
= гите от солидната библиотека 
= изпълват свободното време в 
= дълготрайните зимни нощи. 
а До тогава остава още мал- 
= ко. Младежите — граничари 
1 се готвят за тукашната остра 
|| зима. Томислав Връбанц при- 
= вършва конюшна. Той позна- 
Ц ва строителния занаят и не 
Ц му е трудно сам да построи 
й тази сграда, ч 

Граничарите

Ризо Василев е ученик от втори клас. Живее в с. 
Мусул, пасивно бооилеградско село, намиращо се под 
склоновете на Босна кобила.

Това е също отличен ученик, но все още не се е 
най-много го привлича. Обича езициД докато

определил какво 
те, математика, история ...

Но не само това.
Свободното си време той изпълнява с различни 

полезни дейности. Чете литература, следи печата, иг- 
футбол, обича културно-забавния живот. Според 

всичко, ако правилно се разпре-
■каза

0
Б рае

него времето стига за 
дели й ползва рационално. Не е достатъчно — 
той само да си учат уроците.

Р. ВасилевД. Константинова

Данка Константинова е единствената ученичка 
Вуковец“, записала ое тази -година в първи клас на 

гимназията. Нейната тллантливост и безмерна воля 
да учи донасят й нови резултати, макар че се намира

което ‘Съществено се различ-
Р
И нова среда и учишшце.в

ава от основното. I се чувствуват
повече време за работа. Това 

разбере съществеността и спс-— В начало заделях 
бе необходимо за да ос 
цификата на новите предмети.

още по-сигурно със своя млад
Петко-Т = старейшима Миодраг 

= вич, който е почти на тяхна
=И Данка наймного обича математиката. За 

разшири знанията си по тоя предмет, тя ползва и ли
тература от тази област. Но иезавиоимо от това 
обича и всички други предмети.

да = възраст. И той отскоро е на 
= границата. С голямо умение и 
| разбиране ое отнася към гра- 
= ничарите. Затова са всички до 
1 волни. Той ое старае другар- 
§ ството и взаимността да бъ- 
Ш дат на още по -гол емо рашш- 
щ ще. В това и успява.

Границата във всеки минуя 
= трябва да се пази. В .това им 
Ц помагат и силните кучета Ле- 
= от и Мишко.

В тъмните и студени нощи 
и те изпълняват своя дълг.

Е ТЯ

Н. Стоянова
Всичко това гарантира, че обещанието ще й се из 

пълни: тя ще е отличничка и в гимназията.
Евтим Динов също е ученик от първи клас. Ошо- 

завършмл в родното си село горнаРазговаряхме с четирима младежи и девойки 
учеяиЛ от гимназията „Иван Караиванов“ в Бооиле- 
град. По успех и поведение те са между най-добрите.

тъкмо навлизат в жи- 
оообеии трудности,

вно училище е 
Любата. I|ВъзмрОжност, чета всичко.

за това обуче-— Втасали, когато имам
попадне в ръце. И именно

провежда на ‘сърбохърватски език не
Това са млади хора, които 

Но като отличници нямат което ми 
иисто, което ое

прани големи трудности.
вота.
които да им пречат.

ми
Да; ВИ ГИ прОДСТаВИМ. Евтим е избрал гимназия, защото предпочита, че 

тя дава най-широко общо образование.
Инак най-много го привлича физика.
Това ще е и негова бъдеща професия.

в. в.
I

Тога скромно момиче обича да учи и да бъде ме-жл, ^-Жге. <” я^™тс' т"
обтл „а-реттшата. Сигурно е, че тп щс е и иеана 
бъдеща професия. С това тя противоречи на много 
други които считат, че математиката е неиитересен 
предмет. Казва, че чрез сложииге математически проб

неща, а нерядко редица въ- 
само чрез цифри.

* *

Тоя разговор потвърждава-, че тези отличници на
влизат със сигурност и ентусиазъм в живота.

л^и » “ *ГГ-
0-ПК.ШОШИ. Ч,р» различните учижиц™ ор 

възприемат тези отношения,
В. в.

IIлем!И узнава много ноия 
проси могат да ос иояшат =кратичооки 

ганизации те не само, че 
-но ги развиват и укрепват.

1много добър метод на 
бележки. Тя с край-

Надежда има проверен и 
работа, който й донася отлични Страница И
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§ ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 

В БОСИЛЕГРАД
КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ .УСЛУГА1

ДИМИТРОВГРАД
§

II ш шI ш

I ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИЛЕГРАДСКО, ДИ
МИТРОВГРАДСКО И СЪСЕДНИТЕ КОМУНИ ПРАЗНИКА 
НА РЕПУБЛИКАТА.честити Деня на РепубликатаI

29 НОЕМВРИ! НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ КОМУНАТА И НА СВОИТЕ ДЕЛО
ВИ ПРИЯТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ.

С РЕДИЦА СВОИ ЦЕХОВЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО ВЪР
ШИ УСЛУГИ В ГРАДА И ПО СЕЛАТА.

АВТОБУСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕВОЗВАТ 
ПЪТНИЦИ ОТ ЧЕТИРИ РАЙОНА НА ОБЩИНАТА ПОЧТИ 
ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА.

НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КОЛИ ПРЕДЛАГА ТЕХ
НИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОЛИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ 
ПРЕГЛЕДИ.

ПОЖЕЛАВА НОВИ УСПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТОКАТО ИМ 
НА СОЦИАЛИЗМА.I

I'
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I ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 

»СТОЧАР« — ДИМИТРОВГРАДЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ СА СОЛИДНИ.
=
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НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И КООПЕРАНТИ, НА ЦЯЛОТО НА

СЕЛЕНИЕ ОТ КОМУНАТА, НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ДЕ

ЛОВИ СЪТРУДНИЦИ
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I \МЕБЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

I честцти Деня на Републиката»ВАСИЛ ИВАНОВ—ЦИЛЕ«
ДИМИТРОВГРАД II КООПЕРАЦИЯТА ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУ

КТИ И ДОБИТЪК, ПРОИЗВЕЖДА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И 
КАЧЕСТВЕНИ МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, А В РЕДИЦА ТЪР
ГОВСКИ МАГАЗИНИ В ГРАДА И В СЕЛАТА ПРЕДЛАГА 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ 
И ДРУГИ СТОКИ.

Iчестити Деня на Републиката
\ • .....

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ.

„ЦИЛЕ" ПРОИЗВЕЖДА КАЧЕСТВЕНА СЪВРЕМЕННА 
МЕБЕЛ В КОМПЛЕКТИ И НА ПАРЧЕТА, ФУТБОЛ НА МА
СА И БИЛЯРДИ.

С КАЧЕСТВЕНАТА ПРОДУКЦИЯ И СЪВРЕМЕННО
ТО Й ОФОРМЛЕНИЕ „ЦИЛЕ" Е ВЕЧЕ ИЗВЕСТЕН НА ШИ
РОК КРЪГ ПОТРЕБИТЕЛИ. В СОБСТВЕНИТЕ МУ МАГАЗИ
НИ И В МАГАЗИНИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ — СЪТРУД
НИЦИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ШИРОК ИЗБОР НА СПА
ЛНИ, ДИВАНИ, КРЕСЛА, КУХНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕ
НИЯ.
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II ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

ЛЕСКОВАЦ
=
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* ВЛАСОТИНЦИ
* ЛЕБАНЕ
* ВУЧЙЕ
* ГЪРДЕЛИЦА
* БОСИЛЕГРАД
* ВЛАДИШКИ ХАН
* СУРДУЛИЦА и
* БУЯНОВАЦ

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ СПЕСТОВНИЦИ И ДЕЛОВИ 
ПРИЯТЕЛИ

Ш11!Ш1111ШНШ111111111111|111|1|1||1!Ш11111!1111111111111111Ш||111||11!|||||1|1!1Ш111111111111!1111Ш!1||||||1!11|||1!11111111|||||||||||||||||||1!|||||

!■

I. 

Ч

= =

I
|

КОНФЕКЦИЯ »СВОБОДА«
ДИМИТРОВГРАД

=

г' I
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТАчестити Деия на Републиката

IС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПО-ЗДРАВО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПО- 
ГОЛЯМА СПЕСТОВНОСТ.
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IНА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ СЪТРУДНИЦИ 
„СВОБОДА"' ВИ ПРЕДЛАГА КАЧЕСТВЕНО ДЕТСКО, МЪЖ

КО И ДАМСКО ОБЛЕКЛО, МОДЕРНО ОФОРМЕНО И 
ТРАЙНО.

!
= ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ АРТИКУЛИ В НАШИТЕ МАГА- Й =

| ЗИНИ И В МАГАЗИНИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА — СЪТ- 1 1
= = = 
| РУДНИЦИ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА. = Щ
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1 I ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ •
| »СЛОГА«

I ' 1

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ — ГОСТИ 

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИМОТЕЛ - »ШИТР00ГРЛА«

I
I

НА ПРЕДПРИЯТИЕ »УНИЯ«-БЕЛГРАД
честити Деня на Републиката

НА СВОИТЕ ГОСТИ И ДЕЛОВИ СЪТРУДНИЦИ ОТ 
СТРАНАТА.

МОТЕЛ „ДИМИТРОВГРАД" ПРЕДЛАГА СОЛИДНИ 
УДОБСТВА НА ПРИЮТ И ХРАНЕНЕ ПРИ СОЛИДНА

ПРИЕМА ПОРЪЧКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИЕ
МИ, БАНКЕТИ И ТЪРЖЕСТВЕНИ ОБЕДИ ЗА ТРУДОВИ И 
ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНИ ЛИЦА.

Босилеград
1 ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ Й ДЕЛОВИ 

ПРИЯТЕЛИ

Празника на Републиката 

— 29 НОЕМВРИ
.. .......................... .............. ......................... ...... ................. ..........................ШИ.................... .....................|
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ИНДУСТРИЯ НА 

I КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
I «Димитровгро

I
II
I

((I

| ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
=
| на своите делови приятели, на по 

| требителите и на трудещите се : 
( страната.

»Димитровград« произвежда и предлага на търговските магазини и на потре
бителите качествени, съвременно оформени и трайни

1
I
Ш

— гумени цървули
— дамски и мъжки ботуши
— работни ботуши и други видове обувки.

На предприятията предлага качествени гумени нишки и още десетки други 

видове гумени технически изделия.
Досегашните отзиви на потребителите за нашите изделия са най-добрата 

реклама: качественост, удобност, трайност и съвременно оформление. 
Нашите произведения ще намерите във всички по-обзаведени и снабдени 

магазини из цялата страна.
1Н11111111иН1и11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ч1И11111111Ч1И1111111И11Ч111Ч111Ч111ЧИ»Ч111'11'И1Ч1!11'11'111'11111"1' ,",,1'1111
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IЮГОАУТО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ I
I ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НИШ - ПЕТИ КОНГРЕС I 

I 27|а - ТЕЛЕФОНИ: 21-297, 21-968 И ш 

I ТЕЛЕКС -16-199 I

I ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСШ и ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В НОИШИ
ПРШШ НИ КШМ1 

29 НОЕМВРИ

=

Iна деловите приятели, прите- | 

»Шкода« и »Москвич« и на |
| честити 

| жателите на 

| всички трудещи се КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕХИ В 
ПРОИЗВОДСТВО.

ШШ111111111В111111111И1111111В11В1111В1В11111ВВ111В1В1ВВВ111В111111В11Ш1111111111111111111111111111111111Ш11Ш1111111111111111111111111111111111111иЯ1шй:
I

* г

29 НОЕМВРИ
§ .11111111111111.... 1Ш1ШШИ1Ш1ШШ1ШШ111Ш1Ш11Ш11Ш11Ш11111Ш11111ШШ11И1Ш1111ШШШШ11Ш11Ш111|1Ш1Ш111Ш11Ш1Ш11||||1Ш

= 1

ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ §
В БОСИЛЕГРАД

ПРОДАВА НОВИ ТИП ПЪТНИЧЕСКИ КОЛА ЛИКО- | 
ТТА" ВЕДНАГА И НА ЗО-ТО МЕСЕЧНО ИЗПЛАЩАНЕ.
Д КРЕДИТЪТ БЕЗ ГАРАНТИ С ЛИХВА ОТ 8»/.. |
РАЧМРРЪТ НА КРЕДИТА: СЕМЕЕН КРЕДИТ ОТ 2 X 6 000 § РАЗМЕРЪТ НА кг А ЕДИН КРЕДИТ — 8 000 ДИН. =

УСЛОВИЯ; ЗА КРЕДИТ ОТ 6 000 ДИН. СА НЕОБХО- |
ДИМИЗАЛКРЕДИТ5ОТН?'000 ДИН. СА НЕОБХОДИМИ МИ- | 

НИМАЛНИ Л.Д. ОТОО^Н^ни условия МОГАТ ДА | 
ПОЛЗВАТ^ ЧАСТНИ ЗАНАЯТЧИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ |

ИЗВОДИтаЛИ. А ВОЗИЛАТА: „ШКОДА" - 100 - ДИН. | 
21 200 Ц,ШКОДА" 100 ДЛ 22,200, "ШКОДА" 110 ДЛ 23,200, 

" гРЯ—ЖАТ ДА СЕ |
ВНАС^ичУкМившила безТлатнГс^снабделшС: |

1 КАРТОН ЗА ИЗВЪРШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, щ
2. ЗАВЕСКИ ЗА БЛАТОБРАНИ И
3. СПЕЦИАЛЕН ПЪТЕН КАРТОН-^ ВЕЛГРАД =
ВОЗИЛАТА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ В Б1.ЛГР Д щ

ш
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЮГОАУТО В НИШ |

ИШ11ШШ1Ш11Ш1Л1111111Ш111»»»1........ ............. ...... .............................................................

БРАТСТВО * 29. НОЕМВРИ 1969
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1
IЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ПРАЗНИКА 

НА РЕПУБЛИКАТА

=Ш I == =
. =а I=

I
I 1=:ш 29 НОЕМВРИ1Iш
==ИЛИ НИШ.
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ВЩстВо ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА + ХУМОР * САТИРА » ЗАБАВА

Методи ПетровМомчило Андреевич

»ЦИТАТИ«
Шчи

Аимитровмш дилемиСЕКС
БЕЗ р П П П| г . Кп п1 ОРЩЧНСКА

щнитРол СЛ РЕФЛЕКС
Босилеградскр опггс тук асазипт, 
1ввиция. Боси- са слот:, Л да си 
^^мбопгаци, пци при <ухл^^

'—| - ■пппстг^^Г ВЪОРЪЖЕНИЕ
Секс—бомбата с безопасна, 

само кой смос да й отстрани 
запалката. ЩЦПЛ0М' шВ Димитровград всяка сряда идва очен лекар... п .П Р

И* *1 '
ЕТИКА

Сексът е дълбоко морален
— ако сби наш го лата и стина. Мелгв

ВИСОК СЕ НУЖДАЕ 

V ОТ МЕЛНИЦА
АДАМ И ЕВА

Нс поради секса, колкото аз 
зная
Адам и Ева са изпъдени от 
рая.

Исак Нютън:
На тия май не им работи кантара...

гголоаий година реките във Висок * */
ям ат брашно. П ПОДВИЖНОСТ 

В сексуалната революция 
се ноот само лично оръжие.

Богдан Николов
А утре ще искат общината да им намери Дон Кихот. * * ТРЕВОГАБЕЗРАБОТИЦА

Сексуалното възпитание в 
училищата ще остави щърке
лите без работа.

Не се касае за военна тревога! Но по лицето на чле
новете на колектива и хората, които ми съобщиха това яз 
ои представих, че естеството на тревогата може да бъде са
мо такова.

култура или * *

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Недостигът на електричес

ки ток благотворно дейстзуза 
■върху секса.

— Няма електрически ток! — викнаха хората.
— Няма — се придружаваха други и постоянно поглеж

даха към синьото ноемврийско небе, което не обещаваше 
дъжд. Едни псуваха Каменко Каптч, други Белекродистри- 
буцията.

Лодвижното кино от Дими- почна прожектирането в пом 
често пъти обикаля щението, хората едвам поща 

^^ЧН^^тачалото на ное.м- сяха гъстия прах. Прах^яг 
^^^^Ьв^^нокос и IX- аха и младите коглто^^к

1Ю

* *
— Добре, че не електрифицирахме селата, — добавя

ше друг — защо сега хората да се приспособяват към но
вите условия. Престани си — казва същия другар — какво 
стана снощи в моята къща: спрял телевизора, не работи 
хладилник, останало бельото в пералната. До кога така?

И след това започнаха в това наше малко предприя
тие всички да се тревожат.

След един час бе насрочено малко съвещание. Да се 
види какво да се прави.

В малката заседателна зала на предприятието запбч- 
да пристигат референти, самоупрашителни органи, хо

ра от производството. Наредиха се зад огромната заседате
лна маса на която се намираха два-три букета есенни цветя.

По едно време в залата вл езна и директора с няколко 
придружаващи. По навъсеното му чело ое виждаше, 
ложението е тревожно. Трябваше да се разисква по твърде 
важни въпроси.

Той (директорът) отвори папката, 
съствузащи и каза:

ВРЕМЕ
На село за секс няма време 
Дойде се от нива и се задреме.

... Ни едно, ни друго, но — болна култура ...

V .
* *

МЕДИЦИНА
Търои ое да имаш рефлекс 

за секс.
нахаМомчило АНДРЕЕВИЧ

СЪОБЩЕНИЕ че по-

Следващия брой 

на вестника ще 

излезе на 12 деке
мври

огледа всички при-

— Другари, положението е тревожно. И диес няма 
. електрически ток. Отлагам заседанието, което не може да 
ое проведе, ТЪЙ КАТО НЯМА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК И ЗА 
ТОВА ЗАСЕДАНИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ПОЛУЧИМ _ КАФЕ!

Зарад тревожното състояние, разтревожени хората на
пуснаха заседателната зала.

т ' I

След прожектирането на филма «Откритие на любовта". /

Който не 

работи 

не греши
ММ КАЗВА МРО УРЗ 
ЗАЩО А и ’ '

зна е/м, у мас 
се Рмели/оуЛА веощеи- 
елвнеге -а, работата!

// /
(1

л- О о • " г
г\

/у/Т ПЕТРОВ

Бдй^он%и
\

1
-едро зрем е 

/ съезАМие ши Форилмм/сой- 
! мо ме се ззвмикиМАм/е / 
{рамо лама ра лоз ищом,^ V

л

X■I /


