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райони Търси ясни програми

рганкзацията на СК в Димитровградска община мина 
през много изпитания, както и целият СК, но тя твър
де успешно се справяше с всички трудности. Тази ор

ганизация по-силно от която и да е друга е подложена на 
ударите на вълните отвън, обаче нейният кораб винаги дър
жеше курса на СК" — каза в разискванията членът нк Из
пълнителния съвет на СРС Жика Радойлович.

Спирайке се понататък върху реорганизацията в СК, 
др. Жика Радойлович подчерта, че реорганизацията означа
ва, преди всичко, реорганизация на политическото съзнание, 
реорганизацията на поведението на комунистите като съще
ствена претпоставка за правилното разбиране на новата по
зиция на СК в обществото.

Във връзка с това той се спря и върху провеждането 
на стопанската и обществена реформа у нас като каза, че 
някои комунисти не я разбират като единен процес, но я 
разбират само като реформа в стопанството. Обаче за ней
ното успешно реализиране е необходима, преди всичко, ре
форма в обществото. Безсъмненно, от реформата насам ние 
постивнахме крупни резултати — нарастване на индустриал
ното производство, увеличаване на проиводителността 
труда.

НАРОД-НОСТ В С <Т> Р ЮГОСЛАВИЯ ♦

Очетно-изборна конференция на ОК на СКС

ИНТЕГРАЦИЯТА Е НЕОБХОДИМОСТ
на

В областта на политиката взехме курс към по-нататъш 
демократизация на обществените отношения и затова 

присъствието на общественото мнение все повече се чувству-
иа

ва във всички процеси.
Разбира се, по този наш път срещаме и трудности; 

На първо място е излишекът от работна ръка. Това изпол
зват и някои кръгове в чужбина, а и у нас и представят 
нещата като дебакъл на реформата. Бюрократическа-етаги- 
стическите тенденции се възползват от тези трудности и ис
кат централизъм като единствено решение. Ние обаче знаем 
какво., е централизъм. Тези тенденции намират особено пло
дородна поща в ония среди, в които самоуправлението не 
е развито и там създават центрове на политическа мощ. То
ва показват разните случаи по някои наши общини. Ние 
добре знаем какво значат централни фондове, централни; за
води за цени и ти. Те автоматически изискват и създаване 
на политически центрове, които ще делят и свобода на хо
рата, щом като делят и разпределят фондове. Този път ние 
отдавна сме отхвърлили.

Спирайки се върху проблемите иа неразвитите обла
сти, Жика Радойлович каза:

'л

(Следва на 4 стр.)

ЖИВОЪТ ПИШЕ РОМАНИ

Среща 

след 45 

години
На 8 февруари т.г. в Димит

ровград се проведе отчетно - 
изборна конефренция на СК. 
В работата участвуваха 54 де
легати от партийните органи
зации в комуната. Присьству- 
ваха: членът на Изпълнител
ния съвет на СР Сърбия и ня 
когашен секретар на ОК на 
екс в Димитровград др. Жи
ка Радойлович, членовете на 
Междуобщин ската, конферещ

Райко Зарков чете доклада

прие основните идсйно-полити 
чески задачи на Съюза на ко 
мунистите през следващия не 
риод, програмата за работа на 
СК и избра нови органи па 
Общинската конференция.

За секретар на ОК на СКС в 
Димитровград е избран Райко 
Зарков, който отскоро ръково

Заседанието обсъди ра- Д.и партийната организация в
ция на СКС в Ниш др. Славко ботаха на общинската конфе- Димитровградско. (Следва на 6 стр.)______

Араиджеловия и Гюро Златко

вич, секретарят на ОК на СКС 
в Пирот др. Раде Чирич, сек- 

на ОК на СКС в Ба-ретарят
бушница др. Буда Величкович, След четиридесет и пет години, прекараше в чужбина,

яя-представители на ЮНА и на 
обществено-политическите и

момента, когато загубил всяка надежда, че ще намери 
кой свой близък, БОРИС РУСИМОВ от село Рибарци, Бе- 
силсградско за първи път в живота си, доживял най-голяма 
радост. Преди някой ден той допътува от Франция и се 
срещна с най-близките си в родното си село.

в

стопански организации от ко
муната.

„основна част на населението | 
в Югославия съчиняват сърби и | 
хървати (70°/о). В Югославия жнве- $ 
ят и значителен брой словенци, цер- ^

ТГГЧШГ ч 1ТЙ9«1Ш Х/ПГЯПИ N

- началото яа тази учебна го-
дина, учениците от IX клас иа

*^ общообразователните трудово
лолитмчеоки уч1илмща получиха пре
правен учебник издание на „Народ
на просвета“, „‘Икономическа гео
графия иа страните“, който беше 
публикуван само няколко меоеца по- 
рано през същата, 1969 година. Ав
тори на книгата са в, Велев, М. нас- 

Т. Байкушева. Нов учеб(ник 
от VI клас на 

„Гсо

ногорци, българи, албанци, унгари
*

В Географията на Европа, А- ^
*НАУКА ИЛИ ШИПКА и др.

В Географията на Европа. А- ^ 
зия, Австралия и Антарктида ка 58 |
страница българите в народностния ^ 
състав (сега вече без първото допъл ^ 
имтелмо обяснение „в Боаилеградско 
и Димитровградско“ 
ма трето мясло. Ето какво дословно >:

Iса сложеникова и
получиха и учениците 
общообразователните училища

„В Югославия живеят сърби, хървати, българи, словен-казват авторите:
ци, боснспци, черногорци и др. |

Яомо е, чс за такива резки промени в един учебник, който по ^
принцип трябва да почива върху научим основи, причините са изаоно- ^
чителпви политически. В молите учебници македонската нация престава ^ 
да съществува. Официалната наука на България огцдалпа е отрекла еь- * 
щоствуваисто на македонци в своята страна, обаче този път тя отрича ^ 
съществуването им в рамките на суверенна Югославия. Признаването * 
или шемраезнаваието на адаш нация в собствената страна с работата нд | 
маркопеткенледгинокото тълкуване на националния въпрос. В 0ълта1>оаггс ^ 
учебници народностният състав на България е представел така, ч? м „ ‘ §
доагци изобщо не съществуват. Опород Икоддашьчсюката география на ^

(Следва н« 2 стр.) $

Азия, Австралия и Антарктида“, автори иа която саграфия на Европа,
*• « «—» «ЧИМ -Ч»»

Ошрайки ^ вър Югославия живеят 20 млн. души, 85»/.
„застарелия > славяни — сърби, хървати, словенци, босненци, чер- 
от които са по-големи малцинства са албаяцше, турците, ци-
™еЦИВИ1^^«» и Димитровградско (Царибродско) населението

1
е (гългарско .

В попия учебник 
на нациоиалвгата структура ка 

| л/^г^и^Гме е забележила ш историята.
В учебник, иа същата 72 страница, сега четем.:

география за IX клас с направена рязка нро- 
населеагиото в Югославия, каиватопо



Население. В Юго
славия живеят сърби, хър
вати, бьлгари словенци,
босненци,

(Продължение от 1 стр.) 
България за X клас на общо
образователните и трудово-по 
литехнмчеаюи училища в Бъл
гария живеят турни и цигани, 
арменци, гърци, сврем, татари 
— само ис и македонци.

На българските 
а I лучи ни работници, ис може да 
в го с известно, чс и периода от 
1944 до 1948 година в Народна 
република България ос воде
ше смела борба против извра
щаването на историята в ми
налото, разобличаваше сс за- 
©оевапедната роля на. българ
ската буржоазия и 
спекули по македонския въп
рос, признаваше се съществу
ването на националното възра 
жданс на македонския народ, 
признаваше сс фактът за съ
ществуването 
държава и пралото на маюсдо 

обединение.

НАУКА ИЛИ 

ПОЛИТИКА
Събития, хора, 
документи о

черногорци и 
Юпослявия е съста

вена от шест републики. 
Те са обединени в съю<, 
който се нарича Социа
листическа 
република

;
Др-историци,

ФЕВРУАРИ
Бякството от нкипскя конц

лагер се проведе след предва 
рмтолната организация от 

страна на концлагеристите, за 
положението в лагера 

на Червен кръст беше непо
носимо. Всеки човек доведен 

лагера, ггьрво беше подло
жел на побой до умъртяванс, 
а след това го хвърляха па 
лед за да се събуди. Храната 
беше. слаба. Всеки арестант пр 

сто грама хляб

федеративна
Югославия.

щото. нейните (Факсимил на текста от 
въпросния учебник)

в

Шсстдссететте хиляди бъл
гари, които са 
трето мяхтго в 
състз)в иа Югославия полагат 
правото, съицо като отричани 
-и непгризнаван;и в своята исто 
рия, да кажат на българските 
квазинаучнй работници, че тс 
наистина са равноправни със 

черногорците и

на македонска
неуспеха на Илинденското лъ- гарежите историци н ^ , 
етап ги е, признаваше сс Илин- работници криеха

сарод са и споменатите най-нови у
Зеленият светофар за пай- че^НМцИ_ Ц!икак нс с случаи- 

нопите становища на българ- че М1МСННо на подрастващо
ските историци и научпи рабо ,(0' покс,лснис и иа младежта 
илици включиха тсзиситс за сс П1р0дяагат пови исторически 
патриотичното възпитание па факТ1И“ за народностния 
народа и младежта.. В тезиси- ”тав на Югославия. Нс може 
тс и речите произнесени на бъде и случайно, че бълга 
пленума на ЦК на БКП през ' с заемат в този състав тре 
декември 1967 година и иа XI ^ мяСТ0 слсд сърбите и хър- 
компрес на българс1сата мла- иге Ис отачи Яи това, чс 
деж към българската истори- маке>донците са включели 
чсска наука бяха отправени • А 
остри критики заради „проя
вения нихилизъм към славно
то историческо минало“. Тога
ва ое изтъкна необходимостта 
да ее преразгледат и преоцен
ят известни събития отминало 
то, подчерта се че не били об
работени такива събития ка- 
къвто е Илинден и подобно.
Това беше всъщност нова ли
ния на ЦК на БКП, която бъл

„почетени“ елучаваше по 
от царевично брашно и смсо 
от млени шикалки и два пъти 
чорба от картофи. Всяка ве
чер някои от затворените бя< 
ха извеждаш» пред оградата и 
разстреляни, за да сс подър
жа постояннсн страх всред а-

народностнияпомия народ па 
Д01рИ ОТ 1948 ДО 1958 ГОДИМЛ, 
макар чс сс отрггчаше и при
свояваше възраждането на ма
кедонския народ, нс сс отри
чаше съществуването на макс 

самобитниятдонската нация, 
характер на нациопално-ошо- 
бедителпото движение на ма
кедонския народ, признаваше 
се идеягга за автономия иа Ма 
кедоотия като идея на ВМРО, 
на Гоце Делчев, и като стре-

народ

рестантпте.
Затова арестантите оргапизи 

раха бягство, което стана на 
12 февруари. Бягството започ-; 
нало при редовната разходка 
на затворнците. Бранко Бе- 
го-кич дал знак за нападение 
н сам хванал двама войници. 
Примерът на Бегович послед
вали и други затворници. О- 
пмггьт да се мине на капия
та бил осуетен. Затова някои 
извикал — „на телените мре
жи!“ Тогава затворениците 
тръгнали с голи ръце на те7 
лените мрежи, разкъсали ги с 
голи ръце и 102 затворенмцн 
у спялн да избягат и да отидат; 
в Озренския и Свърлишки па-; 
ртизански отряди.

словенците, 
другите, но те също така зна

съ-

ят, че в Югославия живеят по 
-малко българи отколкого мау
кеденци в България, за конто 
няма място в „научните исти
ни“ на българските учени.

мож на македонския 
към самостоятелен, свободен
живот като част от неговата 
борба против завоевателните 
апетити на балканските бур
жоазии държави, включително) 
и на България. Порицаваше 
се завоевателната политика на 
българската буржоазия към 
Македония и нейните усилия 
да потуши македонското осво
бодително движение, търсеха 
се корените на върховизма, по 
рицаваше се неговата роля в

като българи.

ПО СВЕТА \

Решително за освобождава
не на окупираните терито
рии

19 ФЕВРУАРИ 1873

Обесен най-известния бълга 
реки революционер 
ЛЕВСКИ, вожд на национал7 
революционното движение в 
България.

Той казал:
.Ако спечеля, печеля за цял 

народ — ако изгубя, губя са
мо мене си.

Тито в Африка
Сърдечно посрещане 

в Етиопия

ВАСИЛ

Лидерите на ОАР, Йорда
ния, Сирия и Судан и специа
лния пратеник на Ирак тези 
дни в Кайро потвърдиха реши 
мостта на арабските страни да 
сеосвободят окупираните от 
Израел територии. Те изрази
ха своето убеждение, че араб
ските народи са в състояние 
да се противопоставят на агре 
оията и да си възвърннат от
нетите права.

В съобщението издадено 
след така наречения „малък

самит“ се порицава американ
ското становище спрямо близ 
коизточната криза. „Конферен 
цията се състоя в .момент — 
се казва в съобщението — ко- 
гато САЩ заеха ново агресив
но становище спрямо араб
ските нации. С това станови
ще САЩ откриха своите дей
ствителни отношения с ционм- 
зма и своята подкрепа на на- 
шествеяическите планове на 
Израел.“ :

Писмото до П. Хитов, 
25 август 1872

Ние не гоним турския на
род, пито вярата му, а царя и 
неговите закони, с една дума, 
турското правителство, което 
варварски владее не само нас, 
но и самите турци.

В Българско не ще има цар; 
а ..народното управление" и 
.всекому своето“.

Писмо до Г. Милев, 
1971 г.

КОСИГИН ПОКАНИЛ РИБИЧИЧ ДА 

ПОСЕТИ СССРНа драго сърце трябва да 
обичаме онези, който ни по
каже грешката, инак той не е 
наш приятел. Завчера по свое искане е 

бил приет от председателя на 
Съюзния изпълнителен

вет на СССР Алексей Косигин
Съвет-да посети официално 

ския съюз през тази година.Писмо до Ф. Тотъо, 
1871 г.

съвет
съветският послешш в СФРЮ 
Иван Бенедиктов.

По време на приема 
ският посланик е върчил 
Митя Рибичич покана 
седателя на Министерския съ-

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет е приел 
поканата. Датата на посеще.т 
иието ще се определи допълн
ително.

съвет-
на

от предБРАТСТВО По време на посещението в Танзания президентът 
Тито прие представители на освободителните движения от 
Южна Африка, с които дълго е беседвал.

На снимката: Президентът Тито
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ, В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ Босилеградс представителите на 
освободителните движения от; Южна Африка в Дар ес Са
лам, в последния ден от пребиването в Танзания.Излиза всеки петък 

Урежда редакционна колегия ФОРМИРАНА КАДРОВА КОМИСИЯ .*

НАВСЯКЪДЕ РАЗГОВОРИ 

ЗА НЕОБВЪРЗВАНЕТО
Директор,

главен и отговорен редактор

АСЕН ЛАЗАРОВ

Технически редактор

БОГДАН НИКОЛОВ

Издава „Братство“ — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7Д н. динара 
Тек. сметка 625-3-70 Народ

на банка Ниш.

Печатница „Вук Караджич“ 
Ст. Паунович 72 — Ниш

Общия окият комитет на СК 
Босилеград формира 

кна кадрова комисия 
ще има задачата да ' обсъди 
кадровия състав на органите 
на общинската, конференция 
на СК. Членовете на тази ко
мисия са представители 
чки

. \ же да бъде и негов секретар- 
1 Тези предложения ще бъ

дат обсъждани, допълнявани 
и коригирани във всички мест 
ни партийни организации. Ос
вен това посредством обезпе
чаване на всички необходими 
качества ще се настои в със
тава на комитета да бъдат за 
стъпени воички райони на ко
муната.

в време-
която

След посещението на Танза- ои в Етиопия президентът Ти
ни я и Замбия, където прези- то и цар Хайле Селаоие, които 
детите Тито, Нерере и Каун- в овета на необвързаните стра 
да единодушно .констатираха ни се ползват е голям престиж 
огромните възможности за ис- размениха мнения за предсто- 
«рено сътрудничество и почна- ящите задачи във връзка с 
татъшното разширяване на ос конференцията на необвърза- 
новите за действия на необвъ мите на най-високо .равнище, 
рзаните страни — другарят Те потвърдиха, чс тази конфе- 
Еито от 9 до 12 т. м. беше на ■ ре»ция би трябвало да щ 
посещение в Етиопия, а сега състои в Африка. Лидерите 
ое намира в Кения, , където на двете страни още веднаж 
пристигна по покана на пре- потвърдиха желанието ои за 
зидента Джомо Кенията. по-нататъшно развитие на, ме-

4 го време на посещението ждуообните отношения.

на вси
о охц естш ено-политич ©ок и 

организации в комуната 
Според плана тази комисия 

ще даде свое предложение за 
бъдещия състав Окончателните предложе- 

иия обаче ще ое уточнят на 
изборната общинска конфере

на. общин
ския комитет и на останалите)
органи. По-специално, 
настои в комитета да

. ■'предложени лица,
всеки по своите

тя ще
бъдат ни)ий' за чисто провеждане все 

още не е уточнена датата.от които 
качества мо- •; В. В.Страница 2
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кажа»
Четеше необикновено бързо 

Четеше на ум. Нито аз 
го, нито той на мен никога ни 
що не сме чели 
ва много забавя.

Имаше гвреюраота зрителна 
памет. Лицата, страниците, ре- 
давете запомняше много доб
ре. Добре задържаваше 
метта си подробности от видя
ното.

* * ната енергия не само на духа, 
но и на акмя, здравия, нормал 
ния физически човек“

на не-
.. По-сърдечен човек ни

кой от нас не е срещал. Той 
беше многостранен. Намира
ше кшзоч към сърцето на все 
■км .

>» •
&5Й на глас — то-

Г. М. Кр жи жан о в ек и й

„Обличаше се просто. Носе
ше каскет, а през зимата ушан 
ка. Ядеше проста, здрава хра 
на. Алкохолни напитки не упо 
требяваше. Не пушеше ...

Владимир Илич беше разго 
ворлмв, шеговит събеседник, 
способен да се интересува от 
всички 'и решително с нищо 
да не издава в себе си знаме
нития Ленин.

Само една от неговите „жи
тейски“ черти действително от 
личаваше Владимир Илич ка
то изключителен човек: необи 
кновсн а отзивчивост, про стота 
и скромност. Тази черта беше 
приела в него някаква особе
на изразителност, аз бих ка
зал обаятелност.“

!
В. А.' Карпинский

I Беше винаги достъпен 
и общителен . .. Никой не поз

г •V години в па- наваше човечеството така, как 
то него и само с това може да 
се обясни неговата революци
онна смелост!“Много обичаше природата. 

Обичаше планините, гората и 
залезите на слънцето. Много 
ценеше, и обичаше съчетание
то на цветовете. На дрехите 
си обръщаше малко внимание 
Мисля, че му беше безразлич
но какъв цвят е вратовръзка
та му. Пък и тя беше за него 
една неудобна необходимост.

Обичаше много да слуша му 
зика. Но от това страшно се 
изморяваше. Слушаше сериоз
но. Обичаше много Вагнер.

Беше музикален ... Обича-

С. М. Киров- /-

„ .. . В присъствието на Вла 
димир Илич, без всякакви ви
дими усилия от негова страна, 
се създаваше някаква особена 
атмосфера на чистота и при
повдигнатост, някак си от са
мо себе си ставаше така, че 
там където е той, ставаха неу 
Местни безпредметните и пра 
зни разговори и още повече 
потилите думи.

Обикновена на пръв поглед 
,външност, но именно на ггръв 
поглед, а след това същата 
тази

КАКЪВ Е ВИЛ ТОЙ

„Беше подвижен. Предпочи
таше да ходи. .. 
не обичаше да лежи. ‘

Плуваше, хубаво се пързаля 
на кънки- обичаше да ка

ра колело ... Обичаше - лова. 
Изобщо обичаше да ходи по 
гарата...

В него нямаше маниерност, 
превзетост, странности, театра 
лност, позьорепво.

Определено

ше

чаше и пианото ... Операта о- 
ше най-много цигулката. Оби- 
бичаше повече от балета. „Мен ме възхищаваше тъй 

ярко изразената у него воля 
за живот и активната омраза 
към неговите мръсотии, аз се 
любувах на тази младежка 
страст-гост, е която той наси
щаше всичко, което вършеше. 
Учудваше ме нечовешката му 
работоспособност, 
движения бяха леки, ловки и 
пестеливият, но силен жест на 
пълно хармонираше с негова
та реч, също пестелива на ду
ми, но изобилна с мисли. И 
яа малко монголското му ли
це горяха:, играеха тези прони 
цателни очи на неуморим бо
рец против лъжата и нещасти 
ята на живота /горяха втрен
чено, примигващи, ироничнр 
усмихващи се, святкащи гнев
но. Блясъкът на тези очи пра
веше речта му още по-парли- 
ва и яюна.

Понякога мм се струваше, 
че неукротимата енергия на 
неговия дух искри от очите и 
думите му, носителни с нея, 
блести във въздуха. Речта му 
.винаги изникваше физическо 
усещане на неотразима прав-

въишност е необикнове-

Мимиката и жестикулация
та бяха винаги изразителни... им. Но в това негово чувство 

аз никога не можах да доло
вя користна загриженост, коя 
то понякога е овойствена за 
умния господар в неговите от 
шиления към честните и опит 
ни работници.

Ах, как умееше да се омее. 
Измиташе се назад при силен 
смях. ЛЕНИН НеговитеГласът му беше силен, но 
не креслив, гръден. Баритон. 
Пееше.

Говореше бързо. Гласът му 
б"еше изразителен, не монотот 
нея.

Оилното увлечение бе свой
ство на неговата натура, яо 
това не беше користното увле 
чение на комарджията, то раз 
криваше у Ленин онази изклю 
чмтелна бодрост на духа, коя
то е овойствена само на човйк, 
непоколебимо вярващ в свое
то кризнани]‘е, на човек, който 
всестранно и дълбоко усеща 
своята връзка със света и до
край е разбрал своята роля в 
хаоса на света — роля на враг 
на хаоса. Той можеше с една
кво увлечение да играе на . 
шах, да разглежда „Историята 
на костюма“, с часове да спо
ри с другар, да лови риба, да - 

•• ходи по каменистите пътеки 
на Капри, напечени от южно
то слънце, да ле любува на 
златните цветове на жълтута- 
та и на мръсните дечурлига

Говореше винаги с увлече
ние — независимо дали се из
казва или беседва. Често се 
случваше — той беше много 

. емоционален — готвейки се за 
изказване, да ходи по стаята 
и шепне статията, например, 
която се готви да напише.

Случваше се по време на 
разходка да върви мълчаливо; 
съсредоточено. Тогава и аз не

Страдаше от страшна безсъ 
ница.

Обичайното му, преоблада
ващо настроение — напрегна
та съсредоточеност. Весел и 
шеговит. __

Впечатлителен. Реагираше 
бурно.

но привлекателна по своята о- 
зарсност от особена духовна 
красота, прости са думите на 
неговата реч, но в такова съ
четание, в което моментално

концентрираната,проличава 
необикновена мощ на неговия 
интелект. Това, разбира се, са
само някои отделни щрихи от 
гениалната личност на Влади
мир. Илич. Несъмнена е и не
гов ата гр ам адна трудо оло со б - 
ност и наличието на много
странна надареност (не • случа
йно е първият ученик в гим
назията в продължение на 
много години) и големият за-

Самокритичен — много стро 
го се отнасяше към себе си. 
Но ровенето и мъчителния са 
моанализ в душата ненавижда

говоря, давам му възможност? 
да се вглъби в себе си. След 
това започва да говори подроб ше. 
но, изчерпателно. Не обичаше 
вметнатите въпроси. Когато 
ее връщаше в къщи след спо 
рове, дискусии, 
мрачен, мълчалив, разстроен: 
Никога не го разпитвах, той 
■сам след това разказваше вси-

Когато беше много развъл
нуван, вземаше речник (напри 
мер на Макаров) и можеше ча 
оове да го чете“. пас от сили...

Не много едрата фигура на 
Владимир Илич като че ли не 
съответствува на обикновената съвсем изключително отноше- 
представа за сила. И все пак 
това с така: в това неголя- името 
мо компактно тяло действител ливо се досещаше дори за не- 
но бликаше като извор жизне приятните дреболии в живота

често беше
Аз вече говорих за неговото(Някои от отговорите на Н. 

К. Крупская на въпроси
те, зададени й от Института 
по изследване на мозъка при 

на науките в

ние към другарите, за внима-
към тях, когато п-розор на рибарите. А вечер, като слу

шаше разказки за Русия, за
чко.

У дома, когато някой въп
рос го вълнуваше силно, вина Академията 
ги говореше шелнешком. СССР.) селото, завистливо въздъхва

ше: „Малко познавам аз Ру- 
смя! Симбирск, Казан, Петер

5 - ^ бург, заточението — това е по
^ чти всичко!“

§ ... Дребен, набит, със сок-
| ратовекм череп и всевижда- 
| щи очи, той комична поза — 
| отметне глава назад, наклони 
^ я към рамото и пъхне пръсти 
$ 'Някъде под мишниците, в жи- 
| летката. В тази поза 
| нещо удивително мило и сме- 
^ шно, нещо победоносно-петле- 
^ шко, и цял той, в такова мин у 
^ та, сияеше от радост, велико 
| дете на окаяния тоя свят, пре 
| . красен човек, комуто беше'ну 
5 жно да се принесе в жертва 
^ на враждата и омразата, зара- 
| оди осъществяването делото на 
| любовта.“

| Международна сцена За обикновения човек тези огромни цифри са не
понятни, главозамайващи. А какво означава всъщност 
тази бройка 4 хиляди милиарда?

Да си представим следната картина: Ако парите, 
които са похарчеше за въоръжение през 1967 година са 
панравепи от монетни един долар с дебелина 2,5 мили
метра, с тях бихме могли да направим една кула, която 
бм стигнала ме само до Луната, но би отишла по-високо 

70.000 километра. Парите, които ще се похарчат 
оръжие през следващите десет години биха съчиня- 

кула, която би се надигала в Космоса повече от 10 
милиона километра, а това е 30 пъти растоянието от Зе
мята до Лупата.

Светът днес изразходва за въоръжаване повече от 
когато и да било в историята, като не считаме Втората 
световна война. Разноските за оръжие възлизат на _7°/о 
от целия световен бруто продукт. Тази сума съответству-, 

годишнит енриходи на един милиард хора, конто 
Латинска Америка, Югоизточна Азия и в Близ-

I1
1 имаше

ЧЕТИРИ БИЛИОНА
N

с още
за
вали

I ДОЛАРАI ва на 
живеят в 
кия изток.

§

ЗА ВЪОРЪЖЕНИЕ Колко много средства се хвърлят, където не е ну- 
сс отделя за по-хумашш цели, могат да ни I М а к с й м Г о р к ижно и колко

кажат следните данни:
През 1966 година в целия свят са дадени:
— за въоръжаване 159 милиарда долара, за про

светно дело — 111, за здравеопазване на населението — 
52. а за помощ на слаборазвитите държави само 8 

долара, макар че населението в тях е повече

1 штттшш
I1

)
милиарда 
гладно, отколкото сито.

/

Тези цифри откриват една трагедия. Именно по
мощта, която се дава на слаборазвитите, отнема на всеки 

развитите държави 8 долара, а въоръжението
Разходите за въоръжаването в света в скоро време

увеличение с 50°/о. И ако така продължи въоръжаването 
У следващите десет години, разходите ще възлязат на 
4.000 милиарда долара.

жител: от 
— 170 долара.

А неразвитите страли също харчат пари за воъръ- 
всеки техен жител коства 8 долара го-

■1
&

жаване, което на 
дишно.1 Б
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Отчетно-изборна конференция на ОК на СКС в Димитровград /

основна предно 

на комунатаИнтеграцията е необходимост, а кадрите 

ставна за ускореното развитие трябва дг бъде постоял-хода
на грижа на членовете на СК.

"ш,яоя,ш« рлво» 
всички райони на кому

но по 
жа на 
цето на 
нни с 
пата.

ли
— РАЙКО ЗАРКОВ ЕДИНОДУШНО Е ИЗБРАН ЗА СЕКРЕТАР НА ОК

ПРОНИКНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПОРИ НА ЖИВОТА
ОСЪЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КАМПА-

* Идейното издигане на ко. 
мунистите следва да се осъще 
ствява с грижите на ОК и на 

. „ лтстта на просветно членовете на СК. Сложните за 
* ” л се решават дачи, които ни възлага развя

то дело след л ле)У1И/ 0ба- тието, мотат да се разрешават
материалните Р смстка и да сам„ 0т идейно издигнати „
Гнш.паване качеството на обу способни членове на Съюза, 

на неговото

_ САМОУПРАВЛЕНИЕТО ДА 
_ СК И НАСЕЛЕНИЕТО СА ЕДИННИ В 

НИЯ.

пете и на цялото население да 
бранят, ако дотрябва, нашата 
социал иритчоака самоупрдвите 
лша общност. 13 това оргалпизи 
ране ша всенародна отбрана са 
ростипнати значителния ушехи, 
върху които щс продължава 
по-иататъпи!ото й укрепване. 
Тона ще е оди а от задачите и 
па попия състав на 
СКС.

Делегатите приеха отчетния 
доклад изцяло .оценявайки по 
ложителм оработата па Общи 
«ската конференция и на ней
ните изпълнителни органи.

вашия и изразеното единоду
шие на членовете на СК и па 
цялото население в оценката 
на този събития, Членовете па 
СК и цял го то димитровградско 
население оказаха пълна под
крепа на ЦК на СЮК и бяха 
одимиш в становището, че .ин
тервенцията в ЧССР с удар въ 
рху свободното развитие на со 
Ц1ИПЛНЗМЛ и на междун алкидно
то работническо движение, ка 
кто и върху отношенията в 
Европа и в целия свят.

ОК на СКС е положил уси
лия за подготовката па члоно-

(Продълженис от 1 стр.)

В периода от 1968 година до 
сега работата на Съюза на ко 
мунистите от Димитровград
ско се характеризира с настоя 
нането да се реализират реше 
«пята. на Шестия конгрес на 
СК на Сърбия и на Доветия 
конгрес на СЮК. В това на
стояване се стигна до по-целе 
насочена и по-орган изпран а 
дейност на партията по разре 
шаването на съществените въ 
проси в сферата на обществе
но-политическия и стопанския 
живот на комуната. Особено 
внимание е поовстено на укре 
пването на самоуправлението 
и на неговото пълно проник
ване във всички пори на об
ществения живот. Резултати
те са. налице. Обаче е имало 
и неправилни разбирания, ко
ито вече се превъзмогват. Ста 
■ва въпрос за не толкова изра 
зеяото, но все пак налично ра 
запрано на така нареченото 
„немамегааие“ на партийните 
организации и форуми в ра
ботата на самоуправителните 
органи. По места това непра
вилно разбиране беше причи
на да не се реагира срещу ня
кои нарушения на основните 
■принципи на самоуправление
то само от боязън реагиране
то да не бъде протълкувано 
като вмешателство на СК във 
работитете на предприятието 
и на самоулравителните му ор 
ганм. Погрешно разбиране на 
тази „намеса“ сега е надмог
ната и СК оказва ефикасна по 
мощ на самоуправителните ор 
гани в трудовите колективи. В 
резултат на това е все по-ре- 
штгтелна борбата на членове
те ча СК и на органите на са
моуправлението срещу силите; 
които задържат процесите на 
развитието в комуната и само 
то самоуправление.

идейночснисто,
равнище. С ГОЛЯМО ОГОРЧЕНИЕ 

ОСЪЖДАМЕ КАМПАНИЯ
ТА В НР БЪЛГАРИЯиа пасе 

стапе по-до
* Здравеопазването

ЙГР-»-™»» »
тази област, трябва да наето 
нт за по-,добрата му оргаииза Зарков се спря и върху отно- 

премахваме на бюро- щенията с НР България, из
явления и на раз- тъквайки, че членовете на СК 

от българската народност и

В изложението за политичес 
ката обстановжа в света ДР.

ОК па
ция, за
вратичките 
нрите и здравния дом.

цялото население осъждат ка- 
* Издигане на самоуправле- мтганията, която срещу наша- 

следва да бъде постоя- та страна се води в НР Вълнисто
гария.

„През последните две годи
ни — каза той — сме свидете
ли на организиран а антнюгос 
лавока кампания в НР Бълга
рия, с която се отрича маке
донската нация, оживява ду
хът на Санстефанска Бълга
рия и се фалшифицира исто
рията. Това се потвърди и с 
изказванията на български ие 
торици на Международния сн 
мпозий в Охрид на 5 септем
ври 1969 годинаа.

Като посочи, че нашето пра 
вителстЕО в срещи с представи 
тели на българското правител
ство винаги е настоявало да 
се спре тази кампания в ин
терес на добрите съседски от
ношения и сътрудничество, ко 
иго трябва да се развиват в 
полза на двете страни, той 
каза:

Ние, комунистите и остана
лите трудещи се от българска 
та народност в СФРЮ, с голя
мо огорчение осъждаме бъл
гарската кампания против на
шата страна. Както винаги, та 
ка и сега изразяваме готовно
стта си заедно с другите наро
ди и нардности в Югославия 
да продължим борбата за раз 
непразни отношения с всички 
страни, да браним интегрите- 

чяеновете иа та> обществената система и 
да се борят нро сз°бодата и независимостта на 

тив всякакви опити за огранн социалистическата Югославия, 
чаваие самоуправителните нра Ние аме 
вг, на производителите 
тив разбирането.

От заседанието в Димитровград

нн?. задача па 
СК. Те трябваАкция за развитие на комунатаС ОЧИ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ

Общинската конференция и 
нейният изпълнителен орган 
общинският комитет през от
четния период винаги са на- ДР- Райко Зарков и подкрепе- 
стоявали ОК да бъде в крак е ии от участвуващите в конфе- 
измекванията, които се нала- ронцията, биха могли да се

Предстоящите задачи все но-дейнн в борба 
та нн за социализъм и се ут
върждаваме в обществения 
живот с нашата 

отделни хора в 5рялост и с .
Домогвагаш. Съ- благодарение на помощта на 

„ ™а 6°Рбата за правилно Цялата ни социалистическа об 
нт(РгпеЛеНИе на личните до- Шн°ст сме- постигнали във вси 

оред трудовия ефектни чк^г СФ°РИ .на обществения 
разумно

на„„ п нг производителлостта, илас-
СК в Димитровградско, които мента и разпределението Но 
бяха изнесени в доклада

и про-
Г».,с,„ о„„ 
която ползват 
личните им

на този ход изисква иови 
нания.

иачи-
политагческа 

резултатите, които
^ Нужно е сътрудпичество

гат от самата обществено-по- нарекат акция за поннататъш- между предприятията в Дими 
лмтичеока и икономическа об- ,н0 развитие на комуната. Те тровградско, защото е иолез-
етановка в комуната. Затова бяха очертани още на избор- по, а има условия за това.
освен към въпросите за реор- ните конференции по местли-
таиизацията на СК се е под- те организации, а това значи,
хождало с пълна сериозност и че са черпени от самото раз-
към въпросите за развоя на витие и са негово повеление, 
комуната. Общинската конфе
ренция през този период е за 
седавала 6 пъти, а общински
ят комитет 30 пъти, като са 
разглеждани жизнено

жл
'ЛОТ.разпределение* Още по-иеобходимо на до-е да

се предприемат мерки за ипте 
гриране или сътрудпичене 
съответни предприятия в етра- 
м&та, защотб се откриват по- 
големи перспективи 
ляма

МГн. Н. — М. А.
със

Задачите, които 
се налагат също и от процеса 
на реорганизацията в СК как
то и от продължаване на кур- 

важни са за стопанско и обществено 
проблеми за .развитието на об преобразяваме на нашето об
щината или на цялата общ- щество. При такава обстаиов- 
ност. На тези заседания 
по-солидви анализи на отдел
ни въпроси редовно са присъ- 
стзували съответни спсциали-

предстоят.

Финансирането но неразвитите роионн търси ясни програми
за по-го- 

продукция, по-сигуреи 
пласмент, за по-добри доходи.

Опитът досега многократно 
че предприятията, 

които не са решмли кадровите 
въпроси, са изпадали в кризи
сни положения. Ярко доказате 
лстто е „Фабрад“, чиито загу
би само тази

с показал,
за ка, както се подчерта в док

лада, ще е необходима органи 
зирана, целенасочена акция 
на СК в комуната, за да се ус 

стн, което също е новина в ра дари развитието и сс нададог- 
ботата на тези органи. А

Вие знаете(Пче°ДсеЛ»Г№е °Т 1 стр-> 
се формира фоид за неразвот^ до5га Разисквания да ли да 
чателнс» той е формира °6лаетп ,1ЛИ Сега, окон-
^ ® е най-важно тази голиня вРъзка с това за вашата об
‘ Д се изработят елаборати т.Да Се ангажкрат всички сили 
чя™ОСи°ВНа слабост беше ч* Се ЗНае кшсво се иска. Д°‘ 
‘ „ С уаеДителни аргументи нямахме ясни програми, ня-
оня 6 -ЪЩС така, че помощ пт Нашит® искове. Трябва да 

КОит° Дава гаранция ч» __този фонд може да получи 
н рационално, в това отнотр.„ЗИ п<>МоЩ ще се употребилгг,
комбинати Мпж» Сьсможе Да се обмисли
прави арапжмани с такива 
Жика Радойлович.

година възлизат 
повече от 100 милиона от ди
нара.нат трудностите.

ОК на СКС винаги е настоя- * Стопанството през минала 
вал членовете да бъдат доб- та година е продължило с ус- 
ре и правилно осведомени за пехшшя ход, забележим 
политическите събития У нас по-миналата година. С изклю- 

- и в света, с процесите в меж- чеиие на „Фабрад' всички пве 
дународното работническо дви Дприятия имат положителна 
'I;®™6 и гес становищата на годишна равносметка. Това гб 
СЮК по тези въпроси. вори, че предприятията

тръгнали към успешно 
ване в

* Необходимо е зряло и об 
мислено да се пристъпи 
кадровите въпроси

към 
стопан

ските предприятия и общест
вените служби.

още в

* Земеделското 
и развоят на селото 
на членовете на СК 
риозни задачи в областта 
производството, коопериране
то, благоустрояването, особе-

стонанствоса възлагат 
редица сеЗа отбелязване включ

процесите, очертани от 
реформата, мобилизирайки сн 
лите си да решат проблемите

примери външнотърговски 
земеделски кооперации и

е .разяснитсл 
илта дейност на ОК на СКС по 
време на събитията в Чехосло па

въпроса и „Сточар" да на- 
пре дприятия:," каза накрая ДР-Страница 4
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Разисквания на конференцията Сурдулица
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПЕЧАТА 

НЕ ЗАДОВОЛЯВА ЗАВЪРШИХА ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
В разговор със секретара на 

ОК на ОКС в Сурдулица — 
Душан Стойкович във 
с изборите в СК 
следния отговор:

— Изборите в СК на Сурду 
лищка община макър и с мал 
ко закъснение поради извест
ния „оурдулишки случай“, все 
пак приключиха тези дни как- 
то и в другите общини които 
не са имали „случаи“.

Характерно за тези избори 
е това, че те протекоха в пъл
на трудова атмосфера бяха се 
риозно схванати и добре под
готвени. Противниците па ли
нията и платформата 
ОЮК, а чиолещи се към ча
стната политическа платфор
ма, които нанеооха тежки сто 
лански и политически поеледи 
ци на общината.доживяха пъ
лен погром на изборите. Ня
кои бяха и изключени, или на

мунистите, каза Стойкович, бя даха организационното укреп- 
ха масово пооетени и от насе ване на СК, локалните комуна 

връзка лението, което беш-е заинтере- лни проблеми, повишаване от 
получихме оовано по разбираеми причи- говорността • при комунистите 

ни. Нито едно от изборните оста. ■ |
събрания не е отсрочвано. За За членове на Общинската 
отбелязване е и това, че в те- конференция на СК за избра- 
зи избори комунистите не от- ни 80, от които 29 повторно, 
казваха да приемат изборни а 51 са новоизбранни. От из- 
функщии, какъвто беше слу- браните в Общинската конфе

ренция на ОК са: 14 от непо- 
•На събранията доминираха средното производство, 6 зе- 

— изтъкна Отойкоеич — зада меделци, 4 юристи ,14 просвет 
чите във връзка с развитието ни работници, 4 инженери, 7 
на самоуправлението и демо- техници, 1 икономист, 3 медиц 
нратичеоките отношения в ко (работника, 3 от ЮНА, 1 об- 
имуяата, които доскоро бяха ществснозполитически работ

на спъвани и деформирани, пов- ник, 3 пенсионера и 20 остана 
дигане идеологическо - поли- ли служещи. Избрани са б 
.тичесжюто равнище на комуни младежи, но нито една жена, 
■стите, полагането на максима което е за осъждане. Нащио- 
лни усилия да се спаси стопан калният състав на Общинска- 
етшото в комуната, което се та конференция е: 64 сърби й 
намира в лошо състояние сле 16 българи, тъй като- Община 
дствие лошите политически от та е двунационална. 

казани, а други от тях пак не котения, които беше намет-

В разискванията в които у- 
частвуваха Димитър Славов, 
Денко Младенов, Лшбислав И- 
лиев, Димитър Мапов, Славко 
Аранджелович и Георги Алек- 
сов, бе дадена подкрепа на от
чета и доклада на секретаря 
на ОК Райко Зарков. Димитър 
Славов изтъкна необходимост-

културата. Но трябва да ка
жем, че само „Братство“ изра 
сходна 100 милиона стари ди
нара за културата. А ние още 
не оме дали оценка какво сд 
постига с този вестник, дали 
оправдава толкова големи об
ществени средства. Поставям 
въпроса защо при това поло-

!

чая. преди.
Новият състав на ОК на СКС

Райко Зарков, Симеон Костов, Лшбислав Илиев, Милорад 
Димитров, Борис Борисов, Димитър Манов, Будимир Ги- 
гов, Михаил Любенов, Методи Георгиев, Георги Димит
ров, Никола Цветков, Бояна Виденова, Никола Соколов, 
Васил Тодоров, Крум Величков.

та от понголямо ангажиране жение журналистите от „Врат
на комунистите в комуналното ство“ идват при председателя 
изграждане, особено за елек- на ОС и друпи дейци и поста- 
трификация на вее още нееле- вят въпроса колко се израсхо 
ктрифицираните 34 села в Ди- два за културата, дават коме- 
митроЕпрадско. За решаване нтари, че малко средства задо

лят се в бюджета за култура
та. Нека сами видят колко па 
ри йзраоходват. Вестникът 
ни трябва ' но е твърде 

скъп за нас, за обществото, 
и трябва да се постави въпро
са да ли ни е нужен такъв 

политическата работа през от- скъп вестник. Вестник „Слобо- 
четния период Лшбислав

на тази сложна задача в пред
стоящия период, каза той, ще 
е необходима помощта на по- 
широката общност, но и анга- 

‘ жиране на всички обществено- 
политически сили.

(Опирайки се върху идейно-

Новоизбраняата Общинска- 
бяха ни опоменати за избира- нала една група чрез монопо конференция ще се учреди 
не в .ръководствата на СК.

Изборните събрания на юо- що така, събранията разглеж
листическото си държане. Съ- към края на февруари.

М. Величков
I

Заседание на Общинската конферения на СК
И- да“ в Пирот например получа 

лиев каза, че програмата не е ва само 16 милиона динара су 
проведена докрай. В областта бсидим. Вярвам, че и останали 
на С10ведомяването положение те народности в СР Сърбия по 
то е твърде лошо: на терито• лучават по-малко от „Брат- 
рията на комуната се разпро- ство“. Ние наблягахме „Брат

ство“ да стипендира млади хо- 
250 броя ра, обаче те не искат да на- 

„Брат- правят това'. Трябва да се об
мисли и въпроса за локация- 
та на издателството. Журнали
стите от „Братство“ идват тук 

Димитър Манов предупреди от Ниш като на гости, съби- 
членовете на Общинската кон рат данни по улицата, пишат 
ференция, че Димитровград- каквото ои искат. И въпроса 
окото стопанство ще бъде из- за финансирането не е разре- 
правено пред още по-големи шен както трябва. Република- 
трудности. Той говори също нската културна общност тря- 
така и за лошите междуообни бва да разпредели средствата 
отношения в някои предприя- на общините и ние да даваме 
тая и за отговорността на ко- средства на „Братство“ та по 
мунистате във връзка с това, този начин да упражняваме и 
за неправилното отношение някакъв обществен контрол, 
към специалистите като носи- Предлагам също така в съве- 
тели на производствения про- та на трудовата общност на

„Братство“ да
Георги Алексов в разисква- представители на 

него си се спря по-специално и да се разгледа въпроса за 
върху някои въпроси свърза- превеждането на учебници, кс 
ни с издателската дейност на 
„Братство“ като каза:

„Говори се, че българската 
народност малко получава за оов.

ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРОВЕЖДАНЕ 

ПОЛИТИКАТА НА СЮНстраняват 27 броя „Комунист'' 
25 броя „Борба“,
„Политика“, 700 броя 
ство“, което е недостатъчно в 
сравнение с броя на население

(Миналата седмица в Босиле повечето партийни организа- говори по домовете и кафене- 
град юе състоя последно засд ции в комуната', 
дание на Общинската конфе
ренция на ОК е стария състав, ми щети на единството на ко 
на което се обсъди отчета за муииотите. Поради това нещо 
двегодишната й работа.

Тон на това заседание даде

то.
тата. I

Това нещо е нанесло голе-
Според него, място за разре 

шаване на въпросите трябва 
да бъдат местните партийни•всички избори минават под 

знак на психоза кой ще дойде организации. 
Стоян Станков, който първи . за предоедател, представител, 
взе думата в разискванията, секретар и др. Така се стигна- 
Можду другото той каза: — ло до премахването на демо- 
Има мяст‘0 да ое говори и за кратическите принципи при 
опакото на дейността на наши избирането.

И други разискващи изтък
наха последиците от лошите 
отношения и това, че всички 

; отрицателни прояви тръгват 
от Босилеград.И сегашната предизборна 

дейност в СК в комуната ха-те партийни организации. VI- 
мам предвид онази дейност. Общо казано, на заседание

то се стигна до заключение, която се създава вън от плат ношение. Но парадокса на гру' че общинската организация
формата на Съюза на комуни повщияата е тази, щото така ок и покрай някои задо-
стите. Става дума за групов- ,ва ..дейност съществува самр)
шина която датира от избо- ’по вре'^е на изборите' 0лед не е успяла да уреди вътреш,
^ това забравяме програмите за иите' отношения в партийните
рите през 1967 година. Неща- работа. Това нещо го посочва 
стието е там, че тя обхванала и сегашната прибързаност в

избирането на бъдещия коми 
тет на СК и секретар. При то
ва съществува известен страх 
отделни лица да не дойдат в 
общинската конференция, за 
да не объркат плановете на

ралсгеризира едно такова от-се делегират 
общините,

цес и тн.

воляващи резултати все още
ето досега не беше на нужна
та висота ,каза Георги Алек- срганизации, да издигне само 

управителните отношения в 
комуната и да създаде по- тяс 
но сътрудничество с останали
те общински обществено-поли 
тически организации.

V

Измеренията на една реч Основно е обаче, че кому
нистите не са действували йз- -друпи.

Остава неясно защо е оапор цяло по наз и качествен на- 
вано правото на досегашния чин като вътрешна идейно-по 
(секретар на ОК на СК да бъде лишчеока сила в самоуправи- 
отзбран в общинската конфе.рс телиата система в комуната. А 
нция, когато той е член на тъкмо там, където не са съз- 
Републикаиаката конференция дадени добри самоуправиггел- 
на ОК. Но тоя който сспор- ни отношения възникват гтроб 
ваше това, .сетне бе иокреи и леми следствие разединено- 
ои призна, че други са го наго стта, приобщаване към отдел 
порили да излезне с подготве аги лица и др. Обаче отсъствие 
но писано разискване на избо то на единство' и решителност .. 
ртюто партийно събрание в Бо 
оилепрад.

Дали не е време да се оово- лния демократизъм. За неща- 
бодим от натисци и иеговаря етие, рядко се стига до отвст 
ния? Къде е нашата самостоя- рони конфронтации по опреде

лени въпроси. Вместо това 
Разбира юе, вос така ще е до' най-често ое правят компро- 

като нещата не ое поставят мида. 
така за да ое види кой дей
ствува срещу политиката на 
ОК. Очитам, че с последовател 
ното прилагане на решенията 
на Председателството на СЮ1< 
от Оедмогго заседание ще до
веде нещата в ред. В проти- създава повече центрове на 
вей случай и занапред ще се решаване, които имат едни и 
нанася вреда на комуната ка^ същи цели, но поради части
те цяло чен начин на деиствуване до

С разискването на Станков тях идват много по-бавно, 
почти изцяло ое съгласи и
Владимир Стоичков, лредседа- жение ще са и най-важните 
тел на Общинската скупщина, задачи, за чисто реализиране

ще се бори новия състав на 
Общинската конференция на 
СК.

Добре е, че пред такова авторитетно 
събрание е станало дума за „Братство“, 
макар и в такъв вид.

Но редом с това е могло да се гово
ри и другояче — аргументирано и полез
но, защото има въпроси, които искат ра
зискване и съвместни акции на СК, ССРН

наПовод е изказването по адрес
„Братство" от страна на др. представител 
Георги Алексов пред общинската конфе
ренция на СК в Димитровград.

ч Казано е в общи черти, че „Братство 
100 милиона обществени пари, ахарчило

пиротска „Свобода" — 16. Регресите били 
по-големи, отколкото при другите народно 
стни издателства. И трябвало да се пита, 
колко ползва такъв скъп вестник ...

Истината ни налага да се отговори, 
ф Не се харчат ЮО, а 77 милиона и 

то за два вестника, едно списание, редица 
други издания и за подпомагане на не 
една културни манифестации в комуните. 
Регресът пе е по-голям от регреса на коя- 

било друга народност. А пиротска
поради 
големи

и издателството.
Например разпространението на печата. 

Когато на повече от 1000 членове на СК
ни сто броя «Коне се разпространяват 

мунист" и 700 броя „Братство" на десети
на хиляди жители — трябва да се разис
ква за обща акция по разпространение на 
вестниците в комуната.

А писането във вестника? Освен дру
гарите Димитър Манов и Райко Зарков 
малцина други ръководни хора са намира 

време да се обърнат към обществено
стта с писана реч. Знае се, че вестникът е 
широка трибуна, много по-ефикасна от 
някое събиране ,иа което участвуват ма- 

Тази трибуна винаги е била от-

са последица и на различно 
отношение към самоуправите-

телмоот на комунисти?
то и да
„Свобода" освен 16-те милиона, 
промишлено развития град, има 
възможности за приходи от друга, страна.

вестникът, може 
компетентни

ли
Присъствието на закрито 

форумско решаване също ра
жда последици. Слабото сътру 
днмчество с другите общество 
иго-политически организации

$ Колко полезен е 
да се съди от оценките на 
форуми, които вината са били положите- 

били оценките на общест-
лко хора. 
ворепа за всеки трудещ.

Ако бяхме подели такива нужни съв
местни акции, сигурно нямаше да се сти
га до безплодни единични опити с иеар- 
гументирано изказване да се дискредити-

нуж-

лии. Такива са 
вено -п о ли тически дейци и читатели при ра 

обстоятелства. Да си припомним изказ
теле-зни

ването и на др. Димитър Манов пред
визията.

* Имало е и ра народностно учреждение, чиято
ц полза не се отрича официално. 

Общоприето е силата на публичното 
изказване да лежи в неговата аргументи- 
рапост и обществена полза. В случая, за 
който пишем тези редове, то беше лише
но от тези елементи.

отрицателни оценки. Но 
бе своеобразно реагиране на

или друг начин са се почу
вствували засегнати от писаната реч във 
вестника. Естествено те не даваха обичай
ния отговор на статията, което е единст
вено конструктивно и полезно, а ползваха 
отречения път на одумвапето и омалова
жаването. '

ностхора> Превъзмогване на това полотова 
които по един

Той каза, че политическата де 
йиост при изборите досега е 
имала вид на частни кроежи. 
Защото ое знае за частните до

РЕДАКЦИЯТА В. В.
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СЕСИЯ НА ОС В 

ДИМИТРОВГРАД
Животът пише романи
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| 5Ш РАБОТАТА на Съветите и 
комисиите я доклада се оценяШ- Завчора в Димитровград сс

Ботата на скупщината през ми е резултат на подобрената про 
палата година и приеха реше- фооиежална структура на чле- 
„я „о дш.ък-оборота, даиъ- иовете на отделните съвети и
шиите облагания и по други

V СЛЕД- V'- • ■ -1-
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45 ГОДИНИ4. КОМИСИИ.
ЗА ОРГАНИТЕ на управле-, 

■листо на ОС бе казано, че повъпроси.
! ‘ Ч

някога са правили пропуски в 
обработката на материалите 

рабо- за проектопредложенията, кое
ЗРЯЛОСТ В РЕШАВАНЕТО

На великия Форе същинско 
презиме е Руоимоп. И дядо 

му бил много силен. Тоя пла
нинец с лекота повдигал кон.

Цялото си детство Ферс пре 
карал в природата. Бил е дър 
вар и с няколко удари с брад- 

събарял стъбла. Работел е 
заедно с 40 обикновени работ? 
птици и винаги ги побеждавал. 
Всички, които са го наблюда
вали как работи имали са впе
чатление, че Фере е същин- 
оки булдозер. А такъв е и се
га на ринга. Той хвърля про
тивниците си далеч зад ринга. 
Неговите крака са снажиги. На 
тях стои като дърво на корен. 
И ръцете му са фрапантни. Ко 
гато отвори шепа между лър- 
ститс той държи бутилка от

Отчетният доклад за
отборииците и на ор- то е предизвиквало трудности

в работата на'отборииците на
точ чата па

гапитс на общинската скушдц
па показа, чс през годината сеоиите. I
са били разгледани всички жи Представителите от Републи
знеио важни 1въпроси по раз- канската и Съюзната окулщи- 
витието в комуната, като в то на често са присъспвували на 

участвували всички изби сесиите и са съдействували за 
ратсли. Тъкмо затова се и кон по-правилно решаване на 
статира, чс осведомеността на просите от дневния ред. 
избирателите е била на по-ви; 
соко равнище от предишните 
години. Населението е ооведоч 
мявано предварително, посред 
ством събранията на избира; 
телите, а по-важните решения, дотворна и в друго отношение, 
са били публикувани в елеци- Именно все по-тясна е връзка 

бюлетин та между общинската скупщи 
на и предприятията и техните 
органи на самоуправлението. 

През миналата година общи По-рано разните препоръки
на ОС малко се зачитаха. Ми-

ЧЧИ
. _Л!

4 -ч* ■:

По-силен
II а§1 па саот въ-

‘ '•> ;

Примо
Кариера СЪТРУДНИЧЕСТВОТО с 

ДРУГИ

Миналата година е била пло

има край. А надежда винаги 
има. Най-после, миналата го
дина, Борис писал писмо до 
Рибарцн, ® което търсил свои
те братя и оестрн. Обаче адре 
са не бил точен и почтальона 
няколко дни се измъчвал ко-

До тази ореща дошло случа 
йно. Вече тридесет години бра 
тяга, сестрите и 90-годишната 
им майка загубили всяка наде 
жда, че може би Борис е жив 
някъде.

На 17 години Борис тръгнал 
по света да търси парче хляб. 
Неговите приключения са мно 
го. Във Втората световна вой
на бил пленен от германците 
и от лагера излязъл като жив 
скелет. Страхувайки се, че мо 
же би и по-лоша съдба е спо
летяла неговите близки в с. 
Вибарци, той не се осмелил 
да им се обади.

Човешкото търпение обаче

ален осведомителен 
като притурка на вестник 
„Братство.“

един литър.
Форе е по-силен ,и от Примо 

Кариера, италианец, който дъ 
лги години суверенно владее; 
ше на световния ринг на бок
са в тежка категория ...“ 

Андрей оигурно един ден ще 
дойде в Югославия, а може би 

то взел пиомото, Тодор изт.ръ ц в родното село на баща му. 
пнал от радост. Съзнанието, Тотза е неговото голямо жела 
че брат му е жив и че го тър 
си го вълнувало бескрай.но

I леката скупщина е имала два-; 
надесет сесии, на които са ра налата година не е имало слу

чаи на незачитане на препоръ 
ките на ОС.

Сътрудничеството с общини 
Централно хе Пирот и Бабушница е било 

на завидно равнище. С тези 
общини ОС има общи служ
би. За отбелязване е и устано 
веното сътрудничество с Алек 
сандровац в Жупа, което има 

пълен състав. Това особено ва благоприятни услозия за раз
витие. Имаме пред вид широ-

му да го предаде.
Така случайно попитал То

дор, брат на Борис, който жи
вее и работи в Босилеград. Ка

згледани над 209 въпроси, пре 
димно доклади, решения, пре
поръки и прочее, 
място се пада на стопанските 
въпроси.

ОТБОРИИЦИТЕ не всякога■ние. Обаче незнае се кога точ- са присъствували на сесиите вно, защото се намира в ръце
те на строги менаджери, кои
то печелят с него и п,ронасят 

Така станала първата връз- славата на френското кечерст
во благодарение на него. с

много. жи за отборииците от камара
та на трудовите общности, ко 
ито не са осведомявали за от-

ки възможности за 
на някои продукти от Димит
ровградско, културното сътру
дничество и други.

пласмент
ка.

съствието ои, нито са предста 
вяли съответни оправдания.

НАЙ-СЕТНЕ В РИБАРЦИСреща в Париж М. Н. Н. — М. А.
Двамата братя се договори

ли за ореща в родното си се
ли в прегръдки... И за миц ло. И преди някой ден Борис 
не забелязвали тълпата, която взел почивка и тръгнал. Кога- 
с любопитство ги наблюдава- то пристигнал в Босилеград не 
ла. И ;в' мислите си отново се 
върнали в сламената къщур- 
ка в Вибарци, в многочеляднд 
то семейство, което гладувало 
ежедневно.

След кратко време Тодор и 
дъщеря му Велика тръпнали 
в далечен и непознат овят, във 
Франция. На многолюдната 
железопътна гара в Париж гц 
чакал Борис. — Как ще се поз 
наем — съмнявал се Тодор, 
— Бяхме още деца, когато се 
разделихме. А оттогава изми? 
иаха почти пет десетилетия!

В многолюдието зърнал ед
но измъчено лице, наподоба; 
ващо лика на старата им май 
ка. Ти ли ои Борис? — попи
тал Тодор. Сълзите на двама
та братя бликнали. Те падна-

11|Е СЕ СТРОИ ЛИ ПАРКИНГ 

ПЛАЦ КРАЙ ГАРАТА?
уопял да познае никого. Дори 
и лрада. Защото това не е ве-

градчече онова предвоенно 
със ехлупони къщуркм и мизе 
рен живот. Вместо дрипави хо 
ра с тъжни погледи, сега сре-

Слвд това заминали на една |щнал хора, озарени от нов и 
голяма частна ферма, недалеч .щастлив живот. Поради това 
от Параиж, на която и рабо; 
ти и живее Борис и неговото 
семейство. Жена му е поля
киня. Запознал я в концлаге
ра в Нюрборг.

Следствие щетите, които на- би се надяват, че Общинската ' 
насят преминавайки по димит скупщина ще анулира решени 
■р овград оките улици тежки то
варни камиони Общинската 
скупщина в Димитровград за
брани движението на

нещо и сам той чувствувал ра 
доот...

■Минавал по пътя за селото ето си, за което свободно мо
же да се каже, че не идва под 
внимание.ои и също срещал нови за не

го промени. Само там, на от
срещния баир, била запазена 
старата сламена къщурка, в 
която прекарал детските ои го 
дини. Но край нея са друг ве 
ликолепни къщи. В една от 
тях го чакали четирмата му 
братя, двете сестри и старата 
майка. Това са били тъжни и 
радостни моменти. Среща как- 

и следните вато рядко се случва. Почти 
фрагменти от статията „Гений 'мълчешком, но с безкрайни 
по бокс и кечарство“, публику сълзи- И старицата, която ус

пяла да събере възрастните 
ои деца целе деоет минути би 
ла в безсъзнание. Тя

Истина, за построяването на 
паркинг-тглаца и асфалтно шо 

Във връзка с това решение 4 се до Лукавишка рампа, сло
на ОС в Димитровград писах
ме неотдавна,
скупщината постоянно подкац 
ва заинтересованите предприя 
тия-шпедиции и митническата

товарни 
камиони над 5,5 тона по тях.

Синът на Борис Кечерски първенец 

на Франция
ред първите преценки, ще са 

а Общинската необходими около 900 000 ди
нара, но ако се имат предвид 
ежедневните загуби поради ус 
ложняването на прегледите на 
шпедициите, които стават на 
Лукавишка рампа или 
мотела, тогава може би за го-

За овоята дълга одисея в 
цролетялите като вихър годи
ни, Борис разправял на брата 
си с много детайли. И тогава 
от далечно турне от Америка 
пристигнал най-младия му син 
Андрей, с когото се гордее не 
само той, но и Франция. Тоя 
двадеоетичетиригодишен мъж 
днес е известен на всеки фран 
цузин и на всички симпатизе- 
ри на кечерството в света. Всъ 
щност няколко години той д 
френски първенец в тоя тру
ден и опасен спорт, който д 
комбинация на бокс, 
джудо и борба и чието 
но прашило е: хващай против
ника както умееш и удри го 
как умееш!

Колко популярен с тоя на
шенец показват

станция — с общи уоилия да 
разрешат този належащ въп
рос. край

Тези дни в Общиноката ску
пщина са изготвили и проект Дйна-две тези капиталовло

жения биха се изплатили.
Още повече, че това би била 

обща акция на няколко заин

вана във вестник „Спесиал дер 
имер“ от 28 декември минала 
та година.

за бъдещия паркинг-плац 
край ж. п. гарата, който да

гледа
овоя син, но не го познава. И 
той не я познава. Но съзна- заема площ от 4 декара. Ос

вен това би се построило и ас те,РеоС1ва:н!и предприятия така
че бремето няма да падне

„Това наистина никога не се мието, че са един край друг 
срещата прави незабравима. 
И цяла нощ старицата бдяла 
над оина си, милвала го, при
помня ои за неговото детско 
лице. А ето, че това е вече чо

с видяло; за първи път един 
феноменален кенар фалтно платно от са-ж.п. гарата 

до Лукавишка рампа на дъл
жина от 500 метра, защото на 
стоящото шосе е в твърде ло- На Общинската скупщина

мкретния случай не води 
добро.

сега наяли мо върху едно от тях. 
Н еотзовав анетоза .в авантюрите на бокса. Тоя 

невероятен феномен 
Фере. Неговите

на призива 
в ко 
към

е Жац 
•димензии им- 

преоионират: висок е 2,14 см., 
тежък

шо състояние. 
Но каквовек на години ...

Така минала първата ореща. 
Но тя няма да е последната. 
Още две. — три години и Бо
рис ще отиде в пеноията. То
гава е дойде в родното

става с ония сто-
паноки организации, на които И в,ЬП1РОсните организации 
най-мноцо им трябва паркинг- 'И Р®Щииоката скупщина ще 
плаца?

'С изключение
ето на митницата — останали
те все още не проявяват 
рее за построяването му. Прд
сто затварят очи пред загуби- 411защото изчакване
те, които създават с това----- достатъчно.
упорито мълчание. Или

карате, 
основ-

153 кг., а дължината
на стъпалото му е 58 см.!

имат загуби. А ако се 
приемат мерки 
Да построи паркинг-плаца • 
ползата ще бъде взаимна.

Време е да се мине

Кечероката кариера на Фе- пред-
час по-скорона управлепиТ>е е блестяща: досега той 

побеждавал всички
0 си се

ло и там на баира обраснал с 
високи гори ще заживее 
и спокоен живот.

Така Андрей, чието 
име е

свои проти 
вяици и трудно е да се наме
ри някой ,който ще излезе на 
край с неговата оила и опит.

спортно
Жан Фере ежедневно е 

на страниците на френския пе 
чат.

инте
към ак- 

беше
нов

/ свое
може

В. Велинов
Страница 6 М. А.
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КРИВОДОЛ
Долни Криводол се намира

въс район Висок, 25 километ- Край селора североизточно от Димитров
град. Лежи близо до югослав-

Д. Криводолскз-българската грашгца и ме
>: гу селата: Горни Криводол, на кладшщи е дошъл от село то от турците. При условията
Болев дол и Вълковия. Село- Кладйе, Стануловци са дошли на по-късния период започва Бележкато заема централно от Бърля, Гмитринци от Го- обратният процес — изселва-положе- тро-ве на Понишавието и по- 

далече, а на село са оставали 
възрастните.

Този процес на бавното из- , 
чезване на селското населе
ние се наблюдава и в другите 
села от тази котловина. В се
ло Славния например има са
мо трима ученици в основно 
училище, във Вълковия 52 жи 
тели са над 60-годишна въз
раст, а само 12 под 15 години. 
Земята на изселниците остава 
при роднини, дава се на коопе 
рацията на обработване или 
се продава. Налична е обаче 
тенденцията земята да не се 
дава никому, да се запази соб 
ственост върху нея, а това е 
знак, че изселниците не напус 
кат връзките си със селото. 
Резултат на това е сезонното

ние в Горновисочката котлови деч и пр. Това заселване и нето, което трае до наши дни. 
разрастване на селото обаче 
става главно до освобождение

на, поради което играе роля
та на малък център на райо
на. Може би за това му поло 
жеиие след Втората световна 
война тук е бил оформен об
щински център за съседните 
села.

Наказание зарад 

незнание, или
Д-р йован Чирич

Пред приемането на общинския бюджет а ш в

п.ри Иван Денчев и То- 
мислав Делчев в отдела за 
управление на приходи в Об 
щиноката скупщина в Ди
митровград намерихме куп 
решения за парични глоби 
на граждани зарад неспаз
ване на законни разпоредби 
във връзка с данъчното об
лагане на частни занаятчии, 
които се двиажт от 50 до 
500 динара.

Зарад неспазване на захо- 
но предписанията срещу — 
15 частни занаятчии са били 
подадени заявления, 10 от 
които са решени.

Защо са глобени 10 заная
тчии в Димитровград?

Най-често се случвало въ
просните хора да не водят 
делови книги, или пък да 
не Еяасят всички сметки в 
тях и по този начин се опи
тали да излъжат компетент
ните органи в Общинската 
скупщина. Обаче с една по- 
щателна проверка — съще
ствуващите нередности бър
зо се установяват.

Има и друго нещо.
За една част от тези на

рушения е компетентен съ
дията за нарушения.

И докато управлението на 
приходи е разрешило Ю от 
15 заявления, то съдията за 
нарушения — от съставени
те 3 — не е разгледал нито 
едно!

По такъв начин се стига 
до положението, че за Ден
чев и Делчев някои хора мо 
гат да кажат, че „ги мразят“ 
а съдията за нарушения Па 
вле Трайков ги „обича“

Нас не ни интересува тук 
кой кого обича — въпросът 
е доен: защо общинските 
служби повече не съгласуват 
действието си? Тогава и ре
зултатите, сигурно, ще бъ
дат по-добри.

Без повишаване на 

данъка на земеделците
Долни Криводол с останали 

те села на Височката котлови
на от дълги години е насочен 
към центровете Димитровград 
> танинската верига на Вид- 
лич. Връзките през тази есте 
и Пирот, от които е отделен с 
овена бариера са сравнително 
незадоволителни, зарад все о- 
ще недоизградените пътища. 
Село Долни Криводол се свър 
за с Пирот с рейсова линия 
едвам през 1965 година, а от 
година-две такава връзка има 
и с Димитровград. До тогава 
селяните отиваха в тези цен
трове пеша или с коне през 
Видлич и Одоровско поле.

При изработването на пър
вите проектопредложения за 
бюджета на Бооилепрадската 
община за 1970 година е из- 

масово идване на някогашни- хожщано от решенията и пре- 
те жители, обикновено през поръките на Изпълнителния 
лятото. съвет и Републиканската скуп

щина на Сърбия. Като първо, 
за тази година няма да се по 
вишава данъка на земеделски 

Историята на селото е дос- те производители, 
та неясна. Знае се, че селото е 
съществувало в периода пре- Те от Боаилеград ще заплащат 
ди освобождението от осман- данък на равнището от мина- 
ското иго. Според преданията, лата година. Оавен това сега 
които знаят старите хора от се предлагат по-го леми възмо 
Долни Криводол, селото е съз жности за ползване на облек- 
дадено през втората половина чения при заплащането на да- 
на 17 век. Първият заселник нъка. В случая, без оглед на 
бил някой си дядо Малкоч, «адастърокия доход, всяко се 
който дошъл от село Ропот, мейство, което има болнички 
намиращо се близо до Годеч, разноски повече от 200 дина- 
И днес една от селските маха- ра ще има право да ползва да 

нарича Малкочвва. Дядо нъчно облекчение. В тези раз

се утвърждава данъка, защото 
не работят всички при еднак
ви условия и нямат едни и съ 
щи доходи.

При останалите занаятчии 
данъка ще остане на минало
годишно равнище. Оавен това 
ще се настои данъчните обла 
ли при всички да бъдат съот
ветни на доходите, които с-съ- 
ветни на доходите, които осъ
ществяват. По такъв начин 
при някои занаятчийски бран 
жм ще бъде анулирано пауша 
лн-ото заплащане на данъка. 
Обаче гостилничарските част
ни заведения и занапред ще 
заплащат паушаяно. Това на
лага специфичната дейност и 
слабите възможности редовно 
да се следи тяхната работа.

Значително по-малък данък

ПОТЕКЛОТО НА 
КРИВОДОЛ

НАСЕЛЕНИЕТО 
Това положение на селото и 

на останалите села от котлови
По такъв начин земеделци-

ната, отдавна е принуждавало 
населението да напуска села
та. Изселването е забележите
лно още преди Втората свето 
вна война, обаче по-масово ц 
след освобождението. Това се 
вижда от следните данни:

През 1948 година Долни Кри 
водол е имал 216, през 1953 г. 
— 205, 1965 година само 134 
жители. През последните две 
десетилетия населението е на
маляло наполовина. При това 
възрастовата структура е съ- 
цо показателна. През 1965 го 

имало само осем деца

ще заплащат занаятчиите, ко
ито работят на село. Извест
ни данъчни облекчения ще и- 
мат лица, които за първи път 
откриват частни работилници. 
За онези занаятчии, които по
лзват чужда работна ръка се 
предвижда и на нея да запла
щат данъка.

Майсторите — строители, оо 
б ответници на частни камиони 
и др. в тази година ще бъдат 
дължини да внесат гаранция за 
заплащане на данъка си. Са- 

такъв начин ще могат

ли се
Малкоч бил сгрешил нещо носии ще се признават: лекар 
пред съселяните си и те го из оките прегледи, 
гонили с цялото му семейство, болничките;лекувания и разхо 
Движейки се на северозапад, дите при пренасянето на бол- 
той стигнал до сегашния Д°л' ните.

Криводол и се спрял. Мя- Също така за 
стото, къде се заселел се на- се признават и потребните раз 
мира в западната част на се- нооки. От заплащане на да- 

десния бряг на река Нък изцяло са освободени оне 
идвали зи оемсйства, чийто общ годи

лекарствата.

дина е
до 7-годишна възраст, от 7 до 
20-годишна възраст е 
30 жители, ог 20 до 40 годи
ли — 19, а над 40-годишна въ 
зраст 77 жители. Младите и 
жизнеспособни хора значи са 
напускали селото през споме
натия период .отивайки на ра 
бота главно в градските цен-

облекченияни
имало

лото, на
Височица. След това

семейства и селото се шон кадастърски доход
че от се- глава нс надминава 200 дина-

надруги
оформило. Знае се,

Басара при Пирот са дош 
ли няколко семейства, родът

МО по.
да зарегистрират работилници 
си и да получат позволително 
за работа.

В проектотопродложението
се предвижда да се повиши да 
нъка на доходите, наема и др. 

Инак данъка върху личния 
заетите в редовно 

оста-

ло облекчения 
.могат, да ос ползват през ця
ла година-, а по изминаването 
й най-късно до 31 март идва-

-П-ред видените

I
ШШ

та година.
Такава данъчна политика да 

ва по-добри материални и про 
1И31ЮДИТОЛНИ възможности
земеделците в комуната. Пре
ди всичко, по такъв начин ще 

се повиши жизненото рав- 
с това по-спешно ще 

и много наболяли

М.на доход на
трудово отношение ще 
нат на миналогодишното рав-

Сенокос
Убита още една

иище.
Това проектопредложение 

за фо1рмирането на приходите 
на общинския бюджет вече е 
представено на публично рази 
-екваме на събранията на из
бирателите. Подир това забе
лежките от тези събрания ще 
разгледа общинския съвет по 
стопанство.

Това ще е следваща проце
дура при изработването ‘на об
щинския бюджет, която тряб
ва да приключи към края на 
тоя меое-ц. Тогава Общилока- 
та окугащина окончателно ще 
решава по разпределянето па 
бюджета.

.им
иище, а 
се решават 
/въпроси по селата.

1 дива свиняДанъкът на занаятчиите — 
според осъществения личен 
доход Никола Соколов от Сенокос 

и горският пазач Васил Джу- 
геич убили тези дни над Бо- 

Дол в Стара планина дива 
овиня тежка 120 килограма.

Преди да я убият свинята, 
разярена, удавила едно ловд
жийско куче.

Дивите свине тази зима при 
големи щети на селско

За утвърждаването на данъ-
?, . ка при частните занаятчии за

—иви»дг*, . . . • ■'•и.кУ;. тази година ще се направят из
л • '• "■ ■ вестни корекции.
•„:Ш. •.•••■ • въз основа на събраните да

Дръвник па международния път. Нима не можеше да с т ^та на данъчната
избегне тази картина? лтгамя служба ще ое повиши данъка

който види този куп дърва край международаги сарачите, бояджиите, хле-
път ще си постави въпрос — дали не можеше друг бопекарите и др. При друште
да се определи за склад?^ ^ аШЮЯх Борис Марков пак занаятчии поотделно Щ<}

лов

чиниха
то стопанско в Димитровград.

М. А.
Всеки

В. В.

т Страница 7
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ЯДЕ32ЕЕШ1култура ★ просвета ♦
Сурдулица

ОБЩЕСТВЕНА КУЛТУРНА АКЦИЯ носкоро
електротехниче
ски център

общини, кои-В неразвитите 
то получават
сродства от републиката, общи 
иските скупщшш чрез култур
ните общности трябва да се 
застъпят, щото от тези допъл 
нителни средства б нови дина
ра но жител да се използват 
за културна дейност.

Очаква се, че Социалистиче
ският съюз, културните и ДРУ 
ги общински организации — 
подчертано е в писмото — пре 
поръка — напълно ще се ап-
гажират в една широка общо- ватолна оощнсст в Сурдулица 
стаена културна акция и на I и органите на управлението 
дело рбезпечат равноправно I ,1а техническото училище „М. 
място на културата в средно-1 Пияде“ в Сурдулица и стои ад 
срочните планове за развитие. | окото в Бсло Поле до Сурду

лица, с поменатите училища 
да се интегрират и прерастяат 
в един електротехнически цен 
тър. По такъв начин в Сурду
лица би се закрил машинния 
отдел, а за сметка на това раз 
еквал отдел по радиотехника. 
Така новият електротехничест 
ки център би имал 3 отдела.- 
енергетичен с 8 отделения, ра 
дио-отдел с 8 отделения и от
дел за квалифицирани работ
ници в производството с 9 от
деления, а където ще се изу- 
чгзат повече от 5 занаяти.

циалистичсокия съюз и култу
рно-просветните общности, ср 

култура на рспуб- 
конференция на

Културните въпроси трябва ннто институции, както и по 
да бъдат предмет на органи- събранията на избирателите)

въб всички общнпн. Това 
смисълът на писмото,

обществено-политическите ор неотдавна отправи до всички -
ганизацин, кулгурно-просвст- общински конференции на Со «^‘“^^^""^^ествст.а

акция има за цел по-пълно ДД 
осъществи интепциите па за7 
копа за (финансирано на кул
турата, за да се ускори култур 
ното развитие. При това се пя 
зчита на дейността на общиш 
ските конференции на Социа
листическия съюз и културно- 
просветните общности, за да 
се внедри необходимостта от 
заделяно на по-големя средст
ва от общинските бюджетите

допълнителни
е кцията звтирани начинания, разисква

ния в общинските скупщини, ликаиската 
ССРН и Културно-просветнатакоето

Във връзка с рационализа
цията на училищната мрежа. 
Републиканската образовател- 
на общност в СР Сърбия и Ре 
публиканската общност на сре 
дните професионални учили
ща за заключили, а това са 
приели и Общинската образо

ва оделотвориване на култур
ните програми. Л.

За 2А шщ вшиотБКА
На снимката е таблото на някогашните фото-новшш.

Кой знае откога вече фотоновишгте „не излизат“, но 
таблото все още си сто!г — 
някой да се погрижи за него...

Издателство „Братство“ разполага с книгата

ЗА СВОБОДА И СОЦИАЛИЗЪМ
от Богдан Николов

Цена 2,5 дин.

В тази книжка са поместени биографиите на изтъкна
тите дейци на работническото движение от Димитровград
ско: Стефан Димитров, Власки Алекоов, Найден Киров и 
Ваоил Иванов-Циле.

изцапано, неуредно, без

Този електротехнически цен 
тър ще обслужва Южна Сър
бия, тъй като най-близки еле 
ктротехнически училища ще 
има само в Ниш и Скопие.

НАШИ ПОЕТИ

СВЯТ Предговор на книгата 
е написал д-р ПЕТЪР 
КОЗИЧ, под заглавие — 
Революционната лич

ност и обществената ис-

Тези дни органите на само
управлението при техн. учили 
ще приеха проекто-плаяовеге 
за адаптирането на съществу
ващата училищна сграда, къ
дето днес работи техн. учили
ще, за дограждане на същата, 
въвеждане на централно ото
пление и пр. За целта са нео
бходими около 325 
ст__Дин^Директорът на техн. 
училище Бранислав Михаило-

торияНа Марика „Веднъж създадена, 
обаче, обществената об-Имам свой свят.

В него живея, 
робувам му 
и го владея.
Основите му 
слагах като дете 
и днес той е
по-голям от света на очите ми 
и по-шумен от ежедневието, 
което разбива мозъка.
Имам свят, 
закрепели корени 
в бурите
и иска да цъфти.
Имам свят,
съчетан от невъзможно чудната 
пъсгрота на ливадите, 
от невидимите нишки на живота 
и живото му бреме, 
събирани от дъното му, 
й от нежната сила на 
която ни прави слаби.
Имам свят,
през който понякога лишавате 
а аз ви закачам на гърдите ордени. 
Като всеки човек 
имам свой свят, 
който нанодобава 
на безброй такива, 
но все пак е мой.
Понякога в него се загубя 
и намеря се 
в отпуснатите коси 
на някоя плачуща върба, 
или пък върху ледник,

^ който се хлъзга из пустите дебри, 
за( да изчезне,
или на самия връх на пуст балкан 
когато посреща Слънцето, 
или ме сепват сирени, 
или песни на трансмисии, 
чрез които единствено 
У човека — вечното.

становка измъква лично 
стите от анонимност и 
тя става фактор на по
нататъшното развитие 
на обществените отно
шения, на нова общест
вена структура, която, 
пак ще ражда нови лич 
ности като обществени 
сили. Доколкото став?, 
дума за революционни 
личности, за велики хо
ра, за техните идеи и ац 
ции, до толкова е по-го- 
лямо значението, по го
ляма силата на тяхното 
съществуване и дейст
вие като фактор на об
ществената история".

милиона

вич полага големи грижи за 
формирането на споменатия 
център и заради туй тези дни 
занесе прокето-гглановете и ос 
таналите материали във връз
ка с центъра в Републиканска 
та общност на СР Сърбия с 
цел да се доделят от същата 
тгвестционни кредити, тъй ка 
то Сурдулица се числи

I

към 
региони нан айчне развитите 

Сърбия. Трудности се
Д-р П. Козич

срещ
ат във връзка с обезпечаване 
то на собственото участие при 
изграждането и

сълзата,

руари 1970 г. се обявява

адаптацията 
на сградата, а то е условие за 
получаването на кредити 
СР Сърбия. Това нещо изпра
вя пред сериозна задача ОС, 
Общинската образователна об

вие,
съвет от 6 фев-

от

КОНКУРС

— за директор на издателство „Братство“

Съгласно Статута 
няват следните условия:

~ Виеше образование и 4 години журналистическа 
или издателска и подобна работа, или полувисше обра- 

ание с 6, или средно образование с ю години жур
налистическа и подобна работа.

Кандидатите трябва 
— Молба

Свидетелство за образователния ценз 
— Документи за трудовия
Срокът за представяне 

руари 1970 година на 
Ншц, пощ. фах 83/

Съветът на

в Ниш щност и колективите на техн. 
и стопанското училища в Сур 
дулица.кандидатите трябва да изпъл-

М. Величков

Четете и 

разпростра 

нявайте в.
„Братство“

да представят:

стаж.виждам
на документите е 28 фев- 

адрес: Издателство „Братство“
Стойне ЯНКОВ

трудова общност „Братство"
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Наскоро в СР Сърбия

РЕПУБЛИКАНСКИ 

КОНГРЕС НА 

КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ

**.

IV.
т-: ■I.4*

■ ■ ■ ■ *

I'• По всичко изглежда, че през 
тази година, най-вероятие 
през май, в Сърбин ще се съ
стои конгрес на културната, де 
йност. Този събор ще органи
зира Републиканската конфе
ренция на ССРН и Културно- 
просветната общност в Сър
бия.
Т- . I* . , ;

на за културни акции има др 
ста, затова задачата на Кон
греса би била участвуващите 
да се задължат на дългосроч
на обща дейност.

Засега не е констатирано; 
код от планираните теми ще 
бъде на първо място. Но, как 
то' е споменато на заседание
то ,съвсем е сигурно култур
ното развитие на село да бъде 
най-обширно разглеждано, ко
ето моментално заслужава 
най-голямо внимание. Още но 
вече ,всичхо друго от тази об
ласт
тура, и проблемите на писме- 
носта, и разпространението на 
книги, филми, печата — непо 
средственв е свързано с разви 
тието на културата на село.

В подготовките за Конгреса 
ще участвува и Синдиката, от
делни културни сдружения, за 
интересувани републикански и 
покрайнеки институции, меж- 
дурепубликаяски общности и 
комуни.

I 'У> % - -

'■ лЧА- '< V .е ■■ ■■ '
I-.:

' у.' Ч1?* < '

• '

• '

« •
» :

... . ■' ■- ■ г 
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уП. Милосавлевич: Сиесга, 1961Неотдавна, една група кул
турни работници е водила раз 
говори и подготовки за този 
събор. Разговаряло се, имен
но, този Конгрес да бъде по
вод - на най-широки културни 
акции — от общините, т.е. от

-1п тетопат
и елементарната кул- СТОЯН АЛОВИЧтрудовите организации до ре

публиканските институции. Ко 
игресът, всъщност, би разгле
дал сегашното състояние в об

бихаласта на културата; а 
се утвърдили и конкретните 
задачи за един по-дълъг пе-

болшевиките“, комедиите на 
Нушич и ■ други много години, 
пълнеха залата на културния 
дом и учеха нашата все още 
„сурова“ публика на азбуката 
на театралното изкуство.

Беше митничар и пришелец 
от далечна Босна. Остана дъл
го в Димитровград и живя о 
неговите проблеми и устре1мн. ■ 
Обичаше театъра и дълги го
дини работи това изкуство да 
пусне дълбок корен в малкия 
рра!д.

шамариод, може би до края на сре 
дносрочния илан на обществе 
ното развитие, т.е. от 1971 до 
1975 година.

Както се казва, идеи на пла

.п
Едва ли му е дадено отли

чие или грамота — с които се 
изказва признание за полезна 
работа. Благодарност бяха са
мо аплодисментите за хубави
те изпълнения, и те му стига-

■

- чС прупа ентусиасти, които 
като него мечтаеха да напра
вят голям театър, много, годи 
ни вълнуваше зрителите с ггре 
красните изпълнения на без
брой пиеси.

Беше режисьор, сценограф, 
артист, организатор за включ
ването на но®и сили в само-

Ц
Г-С.

Ротация или рокада ха:

■Миналата седмица диммтров 
градчани се простиха с него. 
На погребението му бяха до
шли и любителите на театъра, 
да му изкажат още

На предизборното партийно събрание 
на местната организация в Босиле^ад 
един в своето разискване каза: — За пос
ледните десет години на най-отговорните 
обществено-политически функции в ком}'- 
иата не се провежда ротация, а просто ка
зано рокада. Обаче в тази рокада участву
ват само няколко лица ..

Но каква полза от това, когато на тоя 
бе отговорено, че не бил коя-

|
!;

ввднаж
своето уважение и признание 
за делото, чиито следи са дъл 
боки. •

дейната работа. И именно то
гава димитровградският теа7
тър беше на върха на славата 

„Пътят на стария Михали“си.
почетно (мяс- град. „Свекърва“, „Мисията накомунист

кретен.
даде на театъра 
то на съревнованието е м. н. н.Бел- мистер Перките в страната на

I

— Ще те отведа, кучи сине! — избухнах из
веднъж. Гласът, с който бях говорил, ми се сто
ри друг, силен, а думата — дълга.

Той ме погледна изненадан и се усмихна, 
сякаш не беше бандит. Каза ми:

, — Да тръгваме, защото, като ее върви, сту
дът не се усеща.

— Той тръгна пред мене. Като видях, че си 
върви спокойно, натиснах пружината и с едно 
бързо движение (стори ми се бързо) извадих 
щика на пушката. В този миг се досетих, че през 
цялото време оръжието ми е било празно и 
студена пот поби тялото ми. Мъжът се беше 
обърнал и. ме гледаше учудено. Тутакси напъл
них пушката.

— Не прави това — каза той умолително. 
Не го прави... заради децата ми. — И, протег
нал ръце към мене, почна да пристъпва, като 
правеше отчаяни жестове. — Не го прави, мом
че. Не!___ — И падна иа (колене и продължи^
да приближава така, на колене. Отстъпих ня
колко крачки, докато се опрях о едно дърво. 
Той продължаваше да се приближава с наведе
на глава, аз исках да стрелям и не можех, за
щото целият се бях вцепенил, м той се хвана за 
краката ми, като стенеше. Всичко стана толкова 
бързо, че само болката ме застави да му от
върна. Отскочих настрани, и когато той се на
хвърли отново с окървавешм нож, с песъзнател 

движение, прободох шията му с щика.

Ре-Намерих го неочаквано. Заспал. Сам.
пушката, преметнат през рамото, се 

беше виил в подмишницата. Легнал по очи, при
лепил устни до цевта ма. М—1. Като сс стремях 
да ме вдигам шум, аз «е приближих още. Тога
ва казах:

— Хей!

мъкът на

Уго Чинеа Кабрера
Не ми дойде ня ум да му кажа друго иещо. 

Бандит, можех да му кажа. Бандит, понеже .все 
ки ден много пъти казвах: бандитите, бандитът, 
десет бандити, хиляда бандити, майката на бан
дитите. Нищо. Само: Хей! И той се изправи иа 
крака, бързо, само за едно мигваце. Опрях цев
та на Р—2 в ребрата му.

__ Свали оръжието! — му казах. Можех да
Хвърли оръжието, кучи сине.

БАНДИТ
казах задържай,

_ Какво ще правите с мене? — ми каза.
изненада, защото ие знаех каквому кажа също:

Но само казах:
— Свали оръжието!

Въпросът ме 
да правя с иего. Можех да стрелям във възду-

нашитс или да отида доха, за да предупредя
Това исках, ма иътя да отида, където тря-беше онзи човек, че бях 

■или ие е бап-Толкова нещастен 
готов да го попитам бандит ли е 
дит. Неговите ботуши бяха разпорени иа върха, 
дрехите — парцаливи, мръсни. Приличаше иа 
жалък просяк, а пе на бандит, за които ние ви-

пе познавах. Един

пътя.
бвашо да се съберем всички, след като претър- 

Пътят, където аз трябваше.дасим планината, 
бъда и ие бях.

— Аз не съм убиец — каза. — Ие ме лре-
иаги говорехме м които аз
просяк с изншо лице, с тъмни кръгове под очи
те и една безкрайна мъка в сивия поглед.

__Предай се! — му казах. Предай се ... ка-
дивотия! Щом бях насочил цевта към иего, 

какво друго можеше да стане с иего, освен да е 
задържан? Мъртав. Що бъдеш мъртав. Да. Но

давайте.
Усмихнах се, както мислех, че се усмихва 

един бандит, и изкривих лицето си в сурово из
ражение, за да го накарам да вади, че съм спо
собен на всичко. Но мъжът ме погледна безкяа

нострах.

к!
Стражица •
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ИДВ1АИ СА ХОРА 01 НЕВЕНпоилките я рицари 
пемпиюоиш, ио-таър 

металически 
надбейреикици'. |

ботушите за 
те СТЛ1НЛЛ1И 
дол, е гьо1неи1.и и
наисолотгоици,
Въгироюи схоластиката и цър
ковната догматика, ларижки- 

бургувдомият двор усис- 
да създадат и много раз

кошни варианти на готическо
то облекло.

Огютлата епоха на Възражда 
създала облекло е много

("НАУКА И ПРИРОДА )

«ггмгжж »?мягяагг гг гж лглежпюсти и дори не се зами- чил да плете и тъче, обувки- 
слямс че и те са извървели те започнали да се правят и 
хилядолетен път, за да стиг- от тъкани. Така1 са *иовразС| 
нат до днешната качествена ии ловците 1Ю най-старите ска 
обработка. лами рисунки. Този вид меки.

ят и
ли

1ГСТ0
повече въображение и пласти
ка. Мъжкият кюопом 
пемнатруфен, гю характерен •. 
ръкавите сс бухнали, леки ка- 
мизоли ос пристегнали в кръ
ста, възприели се
къси кюлоти, които 
целия крале открит, облечен в 
опънат чорап от вълна

а по-късно и от коприна.

станал

ИСТОРИЯТА прочутите
оставяли

Омгурно още първите хора 
са разбрали, че когато кожите 
са само одрани, не могат да 
служат за нищо. Ако ги оста 
вели влажни, те зашивали и 
мириш ели лошо. Варени във 
вода, се втукалявали, а окаче
ни на въже или кука, за да 
съхнат, толкова се втвърдява 
ли, че можели да служат по- 
скоро за оръжие, отхолкото 
за направа на топли дрехи за 
тялото и меки обувки за кра
ката. На бедните лрачовеци 
не оставало нищо друго, оовен 
да научат втория, най-стар за
наят в света след ловуването
— щавенето на кожите.

Първите щави били раститс
лни — дъбови кори, кестеново 
или дъбово дърво, различни 
плодове и листа.- Те правели 
дупки в земята и в тях нареж 
после пи заливали е вода. Про 
дали ред кожи, ред щави и 
цссът траел години, а дори и 
днес, при възможните най-до 
бри условия, той отнема 2—3 
месеца. Едва последното столе 
тис позна пълния разцвет на 
щавенето с химикали, коетс) 
трае салто няколко дни. Все 
пак трябва да споменем, че 
ли да обработват кожи със сти 
още древните египтяни знае- 
пца, употребявана и при му
мифициране. Има още един 
класически начин за щавене
— с рибни мазнини. Днес се 
прилагат толкова различни ко 
мбинирани методи, че е изли
шно да се споменават. Но в 
случай че изпаднете на остров 
при робинзоновски условия, 
то ще ви доверим, че мека ко
жа може да се добие с много 
търпение и с помощта на ... 
дъвкане. Попитайте жените 
на есхимоеите!

Съществува логично мнение, 
че северните народи, п.ринуде 
ми от климатичните условия, 
са създали облеклото и обув
ките. Разбира се, първоначал
ното увиване и свързване на 
краката с кожи едва ли може 
да се наребе обувки. Много 
скоро обаче кожите залочна-

или
лен,
Това наложило да се обърне (Фреска от Дечани)

Фараонът си сятомнил, че в а- 
налите на „Дома на живота' 
вече имало подобен случай, 
но от много далечни времена.

Авторът привежда и фрески 
те от сръбския манастир Деча 
ни като доказателство на тази 
хипотеза. Във фреските „анге 
лите" летят по небето в стра
нни апарати, или митичният 
Христос се възнася в апарат, 
наподобяващ съвременна раке

Христос в космически кораб
ВячеславСъветският учен 

Зайцев, кандидат на филологи 
чсските науки, разказва в спи 
сание „Советский Съюз'' ня
кои свои съображения за мно 
жест леността на обитаемите 
светове и посещаването на Зе
мята от древни космонавти.

ОБУВКИТЕ
внимание на обув

ките. Меките островърхм обув 
ки стигнали до плезена и при
ели гю-норма лига дължина, но 
това не задоволило хората. Тъ 
ресанията продължили, докато 
по женските обувки в Испа
ния се появил зачатък на ток, 
по-скоро подложка от първо 
или корк. Много модни били 
заменилите ботуши от черве
на кордовока кожа. Едва бар- 
ковият стил въвел тока в обув 
китс за жени и мъже — кра- 
оиви пантофки с голяма тока 
или джуфка, които се задър
жали много време, а са модер 
ни и днес. Ботушите, също с 
ток, се разширявали нагоре. А 
когато фреинската аристокра
ция създала огромните фус
ти, стърчащи, подпрени с ба- 
нели на по дова метра отстра
ни, женските обувки започна
ли да се правят от коприна, с 
много тънки и високи токче
та, познати и нам под името 
„ток_ Луи XV”.

Залезът на стила „рококо“ 
дошъл с развитието на кап-и- 
таллстичсоката промишленост 
в Англия. Дейната буржоазия 
създала свое практично и удо 
бно облекло, истински първо- 
обреаз на> съвременното. Кю
лотите се продължили, започ
нали да се наричат панталони, 
по името на италианския ак
тьор Панталоне. Мъжете носе 
ли мисии ботуши, а жените — 
ниски пантофки с прекръсто- 
сани кашики. А когато рокли
те решително се скъсили, се 
възприели високите женски бо 
тинки, връзваЬги или закопча
вани отстрани, точно хакто се 
носят и днес.

чорапообразапи обувки — рода 
началници на ботушите — сс 
запазили през хилядолетията. 
Дължината им се променяла 
— доплезена, до коляното, 
много разширени в горната 
част, за да покриват целия 
крак... Според изискванията 
•и целите на облеклото, според 
стила на епохата. Да, стила на 
епохата, зашюто у човека ви
наги се е проявявал вечният 
стремеж към краоота и това 
дава свой отпечатък върху би 
та, върху произведенията, въ
рху цялата му деятелност.

Ние познаваме древните ци
вилизации на Египет, Елада и 
Вим от многобройните култур 
ни паметници. Познаваме по
читта им към красотата на чо 
вешкото тяло. Към свободно 
падащите си дрехи те носели 
леки сандали от бяла, черве
на или черна кожа, които оста 
вяли крака открит, макар и 
да го овързвали елегантно с 
тесни кожени ивички чак до 
коляното. Византия внесла 
свой елемент.- меки обувки с 
извит нагоре връх, много от 
тях от коприна, извеони с из
точното чувство за багри и о- 
рнаментика.

Нашествието на германците 
и хуните унищожило тези кул 
тури. Епохата на ранното Сре 
дневековие променила разби
ранията. Строго облекло при
кривало тялото, меки и силно 
заострени обувки от кожа или 
плат закривали крака. За да 
не се износват бързо, те се 
носели извън домовете с дър 
вени налъми — дебела дър
вена подметка, повдигната от 
две подпори. Наред с тях и

гю-голямо

Той съобщава за намерен в 
последното време папирус, 
притежание на Египетския му 
зей във Ватикана. В този па
пирус (виж снимката), коЩго е 
от времето на фараон Тутмос 
Ш (1500 години преди пашата 
ера), се говори как над Египет 
пред очите на целия народ, на 
войската и даже на самия фа
раон се появил * небето ог
нен диск. Неговият диаметър 
(по сегашни мерки) достигал 
45 метра. След няколко дена 
се появили още дискове. След 
като постояли малко над Зе
мята, те се извисили в небето 
и отлетели на юг. При това 
светели по-ярко от Слънцето.

та.
Още по-страпо е съоръже

нието, което виждаме на рису 
нката, изобразяваща „комета " 
То е взето от венецианска кни 
га от 1538 година и представя 
Христос, възнасящ се в лета
телен апарат.

Вячеслав Зайцев е на мне
ние, че ние често се срещаме 
със следи от древни космонав 
ти, но закостенелостта и при
вичките в научното мислене 
ни пречат да обясним правил 
но тези следи.

ЩШШШш
ргв О ‘ “

\

Папирусът с текста за летащи дискове
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Легенди По крайбрежието на река Фермодонт в Мала А- жени ие правят това, което правим 
ват само с женски работи.“

Тази легенда е разказал Херодот, бащата 
рията, и това е

ние, те се заннма-зия простирало владенията си царство на. жените. Те 
били и войници, и управители ,и ловци. Наричали гн 
амазонки. Богата била земята на амазонките. Недрата 
й криели несметни съкровища, а по дърветата и хра
стите растели най- вкусните плодове. Войнствени и 
храбри били амазонките. Никой не смеел да излезе 
двубой с тях. Със силата на безпогрешпитс

ИЛИ истини н-а исто:
първият литературен паметник, в кой

то се говори за амазонките. Херодот сякаш дал зеле
на улица на легендата, и тя, макар и в различни ва
рианти, проникнала в съчиненията 
гръцки историци.

Речникът „Етникон“ иа Стефан Византийски опис 
вал амазонките като жени, които превъзхождали по 
физическа сила мъжете... Някога мъжете се отпра
вили в дълъг и труден поход към Европа. В къщи ос
танали само жените и децата. Принудени 
грижат за всичко, жените така 
б ловуването и във всички

в на всички древно-си стрели
държали в подчинение всички околни народи. И тол
кова силпо вярвали в своята непобедимост, че дръз
нали да се опълчат срещу елините. Така претърпели 
първото си поражение. Древните гърци 
пленените амазонки на три кораби и се впуснал ив 
към своята родина. В открито море пленничките 
станали, пападнали елинските воини и ги убили. И. 
тъй като не можели да управляват корабите 
гребла, пито с платна, оставили

х
натоварили 

път 
въ- сами да се 

се усъвършенствували 
останали мъжки работи, че 

кога.то една малка част от мъжете 
от похода, жените ги прогонили 
ли умело и справедливо да управляват

Съществували пито с 
се течението да ги по вее пак се върнали 

в горите и продължи- 
своята държа-

си по водата. След няколко дни достигнали до Мао- 
тииското езеро (Азовско море). Там 
приближили до първото слезли на сушата, 

населено място, обуздали ста
до диви коне и започнали да грабят местните скитски
“Л"; Тогава скитите ««брали триста юноши и им 
порт, «ли да се поселят близо до лагера на амазонки- 
че и да сключат мир с тях. Скитските юноши 
да се сприятелят с амазонките 
да се заселят в техните 
отговорили: „Ние с

лиса *а.
Древногръцките 

Азид и Северна Африка
всроафриканските амазонки населявали остров Геспер, 
разположен на запад в Тритоиския залив, близо до 
Етиопия. Островът бил извънредно богат- — там рас
тели дори златни ябълки .имало многебройни стада 
от кози и овце. Царица била Мирила, 
миогс- народи. Нейната войска

източници посочват освен Мала
за родина на амазонките. Се-амазонките7 успели

и дори им предложили 
земи. Но гордите амазонки 

вас имаме различни обичам. Ние 
мятаме копия, яздим коне. Вашите

която покорила
,, „ . достнгпала до Сирия

к Тракия. Персийският историк и географ Хамдалах
стреляме с лъкове.
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ВАСА ПОПОВИЧ

ПОЕТ С МУСТАЦИ
«... ,

Интересни Никога и ншцо но съм писал за пари. Ако 
станеше това — сам бих се презирал. Аз пиша 
за слава. ,

И дори сега, въпреки че отдавна съм пре
хвърлил двадесетте, когато пиша, мисля си как
во ще каже тя, като го прочете? „Тя не е някоя 
конкретна, определена девойка. „Тя" един ден 
ще мине край мен с възторжена въздишка: 
„Боже, това е той!"

Бих могъл да изтрая на глад, да ходя зиме 
с апостолски сандали, да нощувам -на градска 
пейка... Но да не знае никой нищо за мен — 
това не бих преживял.

Вие нямате представа какво значи за поета 
да го познаят на улицата или в аперитива. Не 
можете си представи цялата вълнуваща прелест 
на шепота, зад гърба: „Боже, това е той!"

Ей такъв съм аз!
И такива сме всички, служителите на музи

те. Възможно е, разбира се, да има писатели, за 
които славата не е валша. Значи пишат за пари. 
Ако е така — зарежи ги!

Виж, аз и моят приятел сме съвсем други: 
и двамата пишем стихотворения и песни, и два
мата принадлежим към една и съща школа, не 
си завиждаме един на друг и за нас парите ня
мат значение.

В поезията сме с еднакъв чин, така да се

-- ■; ;• новини
МАСКА ПРОТИВ
ХЪРКАНЕ

Виенският гинеколог проф. 
Кнаус е открил неицо ново за 
бранните двойки. Той е създа 
тел на малката против хърка
не „силемциа“. Маската се съ
стои от три каиша, които през 
време на съня придържат ус
тата затворена и .създават ус
ловия за дишане през носа, с 
което се предотвратява хърка 
нето. Маската има същевреме 
нно и здравно въздействие, 
тъй като хъркането причиня
ва недостиг на кислород, а с 
това се претоврва. сърцето. ■

РОДИЛА 32 ДЕЦА каже.
Големи приятели сме.
Но случи се — едва не го намразих. Чер

веят вече бе почнал делото си — червеят на за
вистта, на раздора.

Има един малък аперитив, в който ходим 
всеки ден. Седим, пием си винцето и зяпаме по
сетителите. Грижите на хората изучаваме по ли
цата им, а всекидневните трудности изчисляваме 
по броя на обърнатите чашки.

И ето че преДи няколко дни пристигаме ние 
в обичайното време. Тъкмо отваряме вратата и 
насреща ни се хвърля с отворени обятия ня
какъв шишко. И право срещу нас лети, дяволът! 
Сграбчва приятеля ми, тупа го по гърба, прегръ
ща го, целува, дебелакът ниеден! А мен хич не 
поглежда!

— Приятелю мой, щастие мое! — вика. — 
Как те чаках, звезда моя! Сядай тук, поръчвай, 
пий, плащам всичко!

Освен шишкото на масата седяха, още два 
типа, тлъсти, кажи речи, като него. И докато 
шишкото прегръщаше приятеля ми, целуваше 
го и дрънкаше разни глупости: щастие мое, зве
зда моя, герой, какви мустаци имаш! — ония 
типове мрачно мълчаха.

42-годишната Карнаубу от 
Бразилия е родила 32 деца! 
Тази жена, която бразилците 
нарекли „майка на годината“, 
се омъжва на 14 години. От 
-този брак до сога са се роди
ли 32 деца, 26 от които са жи 
ви. Осем от тях са ©стъпили в 
брак и имат вече тридесет де-

•а .
]

ца.

ВЪЛШЕБНОТО ДЪРВО

Д-р Ен Шоунинг, антропо
лог в австралийския универси
тет в Канбера, неотдавна се е 
завърнал от своето изследова
телско пътуване до островите 
д'Антркасто и Тробриан.

Доктор Шоунинг е открила, 
че жените на тези острови я- 
дат някакви плодове, които де 
йсгтоуват против забременява
не. Лекарката не е. открила и- 
мето на дървото, на което ра
стат тези „хапчета против за
бременяване“, защото това се 
пази в тайна, предавана от ма 
йка на дъщеря. Обичаят да 
гълтат тези „хапчета" е съпро 
воден с религиозни обряди.

Овце преди 30 години док
тор Рея Фърчън е анализирал 
билките, които туземките на 
острова яДат. Той е установил, 
че някои от тях съдържат ве
щества, които предпазват от 
забремеи яш аист

Млади иоеши
КРАЧКИ НА ЩАСТИЕТО

1
Спрете, врабчета, 
не подсвирквайте!
Спри, ветре, 
не играй!
Спрете, снежинки, 
не танцувайте!

; Сйрете, потоци, 
не бълбукайте!
Спрете, спрете!
Крака, не треперете!
Искам да чуя крачки, 
които отекват по сънищата 
— крачки на щастието.

— Какво ще пиеш? — ликуваше шишкото.
— Искаш ли вино? Пържола, краставички?

Моят приятел, зачервен като рак, ме гледа
ше с все по-голямо снизхождение и се наду ка
то пуяк. Более, ако то шишко се сетеше да про
чете последните му стихове, тоя позор, тази па
родия на поезия...

— Вдигам чаша в твоя чест, щастие мое! — \ 
не преставаше да дрънка шишкото. :— Ама пък 
мустачгаца имаш! Юнак си ти, юнак! — И дръ
пна приятеля ми за мустака. Такъв срам!ми.

СТР. 12Милка ХРИСТОВА1

4 !3 ОТЛИЧИЯ ЗА 

ФУТБОЛНИЯ
!

И В ЕВРОПА — АМАЗОНКИпясъчната пустиня имало 
само жени. В тази страна за- 

занимавали мъжете.

! ал Казвини пише, че сред
През Средновековието, когато интересът към гео

графия, история и етнография се засилил, легендата 
за амазонките във всичките й разнообразни варианти 
отново излязла на сцената. Оказало се, че и в Европа 

амазонки. Историографът на Карл

град, е който живеели 
наятите, с КЛУБкоито обикновено се

жени. Жените разпределяли спра-1 се изпълнявали от 
ведливо храната. При тях нямало разлика между мал
ки и големи, нямало спорове за печалби и загу и, ре 
лигията им забранявала да се стремът към увеличе
ние на имуществото си, да мислят за разкошен живот, 
да жадуват за украшения. Накрая авторът заключава:

- Наистина техните обичаи и поведението иМ' са много
по-добри от много мъже.

■По случай чествуване на п-е- 
десетгадишиината на Футбол
ния съюз в Югославия за дъл 
гогодишна' й успешна дейност 
и развитие' на футболния 
спорт изобщо, димитровград
ският футболен клуб „Асен

със

Велики,живеят
Павел Дякон, като разказва за нашествието на лапго- 
бардите от Окандинавия, споменава, че скандинавцмте 
били пршеудепи да водят бой с амазонките. „Все пак 
— заключва той — от няколко души вече чувам, че и 
до ден днешен във вътрешността па Германия все още 
съществува народ от жени."

Г

*
хубави и такива жени са

9 Легендарният герой на древността Александър
си с историята за

Балкански“ е награден 
сребърен плакет. Същовреме- 
ино в знак за членуването му 
по време на юбилея получи
грамота.

==-=Е-."=^срещне с най-ве-

-
Пак през Средновековието за пръв път се съобща-

В съчиненията па Ибра-
1:;
г ва и за балтийски амазонки. 

хим-ибп-Якуб, евреин: и лекар по професия, четем:
земи има град на жените. Тям

. пия,
лестра. Тя казала, че идва, „за да се

", Фалестра оставила войските си па 
свита от триста хра- 

Когато застанала

у
„На запад от руските 
се подчинява, цялото управление". И в пародния епос 
иа скандинавските паради се среща легенда за ауазон

Ирландия разказва, че сред о- 
прскрасни момичета. В

ликия от мъжете 
границата, а довела със себе си 
бри и добре въоръжени амазонки 
пред Александър, Фалестра гордо казала: 
умил да се биеш с нас. Ако те победим ,всички ще 
се смеят, че си бил победен от жени. Ако ти ни по е- 
диш, всички ще -ги се смеят, че си водил бой и си по
бедил жени. По-добре е да сключим мир. Тринадесет 
дни прекарали амазонките в лагера па македонците.

богати дарове. А-

, \
■а Също оощелни членове на 

футболния отбор получиха за 
служели признания. Така на- 

. пример Кирил РАНЧЕВ полу- 
чм златен плакет за дългото-. 
дишна и успешна работа на 
футболното поле, Саша ДЕ- 

> ков — сребърен плакет, а Ми 
лай ГРУИЧ и Милан ФИЛИ-

V,•/т ките. Едно предание в 
кеана има остров, населен с

„Плуването на Браид" и „Плуването на Манл 
клетската легенда за разположе- 

„Страна иа жените", уиравля-

„Ти си на-

сагите
Дуйн" е залегпала 
пия сред морето остров 
ван от красива и умна царица.

След това си отишли, изпроводени с 
лександър ие нападнал тяхното царство.

— СЛЕДВА —
пбв — грамоттг.

V с. м.1»/У
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Карикатурен екран
Ху/Ц@р

(Продължение от 11 -стр.)
Никога не с-ьм пускал мустаци. Не люта да 

щръкна-т некултурно под носа. Нопонасям като
и да си отгледам, никога не блх позволил да ги 
дърпа всеки безделник. Слушай, приятелю, къде

*
— Артист ли? И дума да не 

става.Г — вика сърдитият ба-.ти е достойнството?
ща, след като дъщеря му съоНо моят приятел се топеше, топеше, топе

ше. И пай-сстне така се възгордя, че почна да бщава годежлите си планове. 
Псе пак той отива е нея в тсппоглежда към мен е явно нрепебрежение.

— Благодаря ти, че дойде — не мирясваше търа, за да види избраника й. 
И паузата бащата казва: „Мо-ишшкото, — благодаря ти, мой първи приятелю.

елтшце мое, печалбо моя! Искаш ли да хапнеш жеш да се омъжиш за него, 
той не е никакъв артист".шишчета? Пържолка?

— Благодаря, благодаря, още не съм заслу:
жил толкова — преструваше се на екромел при- *

1$ конструктивното бюроптелят ми. — Още не съм прочут, новак съм в
приемат нов инженер. След изписането.

— Какво? Не си прочут? — оживи се шшц- востио време директорът на
кото. — Как да не си прочут? За мен ас най- 
прочутият, най-добрият, най-незамешгмият, най-

завода нита началника му:
— Е, как е новият? Прави

красивият.. .Вижте го само какви мустаци има! впечатление па много трудо-
Че ти си същински красавец! любиш работник.

Виждам, че приятелят почва нервпо да се — Това е единственото му
върти на стола. Разбирам: ще му се да пого- достойство.
ворят и за стиховете, да споменат пестште му. — Трудолюбието ли?
Жалко, претенциозно нищожество! — Не, умението му да пра-

— Е, какво сте чели... от моите съчинения ви впечатление.
— запита той. — Харесват ли ви песните ми?

— Песни ли? — дума шишкото. — Това аз *
но начало обичам песните. Искаш ли да ти из- Съкратиха разходите на дъ-пея една любовна? Хем една — за гърлото хва- гата. Трябваше да се ограпи-ща! Слушай: „Где си ти, изгоро моя? Помпиш чи с пет цвята.ли къде лудяхме?" — запя той. Пееше ужасно.
но ваечко това, кой знае защо, много ми харс- *са, някак радост просто се разля по цялото ми
тяло. Страппо> по факт: колкото— Спрете това издевателство! — побеспя по-малко мисли имаме, с тол

кова по-голяма готовност ги 
раздаваме.

приятелят ми. — Изобщо защо ме извикахте! 
Да представите тоя цирк?

— Какво, какво? — смая се шишкото.
— Ей такова! Стига вече! — отсече моят, 

сяемпил си изведнъж за достойнството на поета.
— Ка-а-ак?! — почна да кървясва шишкото. 

.— Черпя вино и теб, и тоя твоя... ядете скара
та ми. А ти ми ги плещиш едни! Да не мислиш, 
че като имаш мустаци, можеш да безобразни- 
чиш?

*
Срещат се м такива, които 

правят добри дела само но- 
грешка.

*
— Оставете на мира мустаците ми!
— Как? Мустаците? Да не бяха тия мустаци, 

нямаше да те поканя на масата! Че ти си ми 
късметът! Знаеш ли какво значи бас?

— Защо, е та що? — с недоумеппе сви ра
мене приятелят ми.

Нищо не знаеш! Да знаеше, нямаше да 
говориш така. ХЦеше да си ми благодарен. Се
дяхме си тримата на масата и аз по едно време 
рекох: „Ловя се на хилядарка, че първият, кой
то влезе, ще бъде с мустаци. А тия двамата — 
ие- — викат — без! И зачакахме: с мустаци — 
без мустаци, с мустаци — без мустаци. Изве- 
датъж влизаш ти! Спечелих! И те поканих от ра- 
десг!...

— Когато бях на твоята въз 
раст, аз още нямах даже и по 
стоянен приятел!

— Е, да, мамично, но зато
ва пък имаше вече мен!.,.

*
— Донесете ми засега чаша 

бира, чакам една дама!
— Тъмна или светла?
— Теша не ви засяга!...

. \
*

Пламнал от злоба, моят приятел стана ря
зко от масата. Скочих и аз и бързо излязохме. 
Щасгилив съм, че червеят на раздора не гриза 
дълго сърцето ми и не подкопа дружбата 
дружба на двама мъже и поети.

При някои жени да вземеш 
думата е равносилно на опита 
да вдешеш конец в иглата на 
шевна машина, която е в дви
жение.

ни —
та, силата на глунака — в мъ 
лчанието.Глупакът винаги 

ва ония качества, които прите 
жава сам.

ни жрижне-
* *

Няма преграда, равна на 
преградата на невежествотр.*— Трябва вече да си ггървя. 

Не си нравете труд обаче да 
ме съпровождате до вратата!

— Но, моля ви, това 
достави удоволствие!...

Умният говори каквото 
глупавият нс знае какво гове-

знае.Часовник за болни *
ри.ще ми — Коя подправка е най-вку 

иаа?
— Гладът. С него всяко яде 

не е вкусно.
** и до днес най-много крадат

поетите и богатите. Пържите 
крадат чужди стихове, вторите 
— чужди пари.

„Медюоромът“ е особен ча- 
оошик, мойто напомня на бол 
нмте кога трябва да вземат оп 
ределеиото лекарство. Има си 
гаализгиращ механизъм, койтд 
може да ое нагласи да звъ

ни на воежм 4, 6, 12 или 24 
часа. Когато е време болният 
да вземе лекарство, 
кът звъни. Под часовника и- 
ма кутийка (чекмедже), в коя 
то се поставя лекарството.

Верният приятел — 
сърце и трето око.

второ *
часовки- Загогтали един лъжец:

— Казвал ли си истината нв 
не веднъж в живота си?

— Ако кажа: „Казвал съм", 
ще излъжа още веднъж.

* *
Езиците се 

се бият, главите
карат, юмруците 

— патят. Силата на детето е в плача, 
силата на крадеца — в лъжа-
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