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ГРАДИ ДА 

БЪДЕ ГРАД
ДВОЕН ПРАЗНИК НА СР МАКЕДОНИЯ

Всички похвалиха кусовранци, и 
погановчани, и петърлашани и гоин 
дс-лцк ... Стопаните от тези села да
доха хилядаргси да си доведат ток, 
веда, да поправят някой път. И от
горе и много труд положиха,

А за Димитровград, когато стане 
дума, неговите жите;ш умеят само 
да покритикуват, че улиците били 
разкопани и кални, че нямало кана 
лизация — с една дума, че не при
личал на град.

Така се критикува с год!гни, но 
критиката не оправя работите, кога 
то е само критика. Значи трябва и 
дело, което да подеме пякой. А ко> 
друг, ако нс неговите жители, кон
то критикуват.

Общината сега строи няколко у- 
лици. Предвижда да пооправи още 
някоя в близко време. Но парите 
няма да стигнат, защото от плитък 
джоб се вадят. А за канализацията 
престана и да се приказва.

Пътя за оправянето знаят всич
ки. Това е самооблагането в труд и 
в пари. (ТАКА ГО ПРАВЯТ СЕЛЯ
НИТЕ, ДАЖЕ ТАКА ГИ СЪВЕТВА
МЕ, КОГАТО ДОЙДАТ В ГРАДА VI- 
ЛИ ОТИДЕМ ПРИ ТЯХ, И КАЗВА
МЕ, ЧЕ ТОВА БИЛО СИСТЕМА.) , 

Е щом е система, нека да важи и
за гражданите.

Това
едно истинско самооблагане в пари 
(иначе гражданинът отдавна е пр 
станал да работи доброволно-физ 
ческм). Защото самооблагането, к

по 1000 и.

пък значи да се установи С НАРОДНИ СБОРОВЕ, културни и спортни програми, партизански маршове и изле
ти, населението в СР Македония чествува двойния празник — 67 годишнината от Илин
денското въстание и 26-годишнината от 1-то заседание на АСНОМ (Антифашисткото со-
брание на народното освобождение на Македония).

В Крушево, мястото в което през 1903 година избухна въстанието срещу турците и бе 
създадена първата република на Балканите, сс състояха централните тържества. На па
метниците па председателя на Крушевската република Никола Каров и илинденските вой 
води Питу Гули и Веле Марков, както и на партизанското гробище, бяха положени вен 
цИ и свежи цветя. Преживелите участници в Илинденското въстание и Първото заседа- 

па АСНОМ възкресиха спомени из славните дни от историята на македонския народ.

то сега е валидно 
2000 стари динара годишно — не 
никакво самооблагане. Гражданин! 
живее от заплата. Нека самооблаг 
нето да бъде според заплатата, з 
щото така процентите могат Да ос 
гурят голяма пара градът ни да з 
прилича на град.

Казват, че хората на заплата с 
опъвали. Аз мисля, че те не са мис 
зинство и ще могат да се надвият и

ние
Пред историческия стълб в центъра на града, където преди повече от шест десети- 

бс провъзгласена Крушевската република започнаха десетдневните тържества в 
събитие. Представители на Матицата на изселниците в Македония,

летия
чест на това велико
Скопие както и от различните краища по света, посетиха гроба на видния македонски

„Свети Спас", както не-
събранията на избирателите, 
допитването и в отборническите ск! 
мейки.

Опитайте и ще видите, че е така

ПР1
революционер Гоце Делчев, който се намира в скопената черква

Градския парк, където бяха положени венци и бе почетена паметтаговия паметник • в 
на великия борец за свободата и независимостта на Македония.

М. Н. Н.

В ТОЗИ БРОЙ:Босилеград
От заседанието н» междуобщинската конференция на ССРН Звездите не падат 

от небето
В новия фейлетон се говори за 

одй-известни световни асове.

ССРН ДА БЪДЕ ПЛАТФОРМА ЗА ОБ
СЪЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ

Като основно, Конференция 
та ще обсъжда мястото и 
-ролята на ССРН в развитието 
на демократизма л самоупра- 
вителнитс отношения в кому
ните. Във .връзка с това по-ко 
нисретно ще се '.размеква за 
проблемите в органите на об
щинските управления и цра- 
восъднитс органи, и за осъще 
ствяването на правата и;а гра
жданите, за връзките между 
представителите, отборниците 
и избирателите, за влиянието

ФАИКУ ЕШРЕФ миналата се
на между общил -Под председателство на 

Дмица в Босилеград се проведе заседание 
ската конференция на ССРН, на което се прие програма за 
работа до края на тази година и бе обменен опит 
ността и проблемите на общинските организаци 
град, Буяновац, Враня, Прешево, Вл. хан, Сурдулица и

заседанието взеха участие и членове
ССРН: ИВАН РАДЕИ-

Стр. 11

Селото не привлича 

младите - репортаж
Стр. 5

говище. В работата на 
на Републиканската конференция на 
КОВ, ЗОРАН СТАНКОВИЧ и ТИХОМИР МИЛОШЕВИЧ.

обстойнидневния ред се водиха
най-актуалните въпроси, кои-

1Хо първия въпрос от 
разисквания, за да се уточнят 
ю междуобщинската конференция Ш« обсъжда до края на СТР. 3
гази година.



ГЮРУЛТИИТЕ В
За гюрултиите в кожаря «Братство отдавна се говори 

в Димитровградско. Даже и общинският комитет на парти- 
бе принуден да направи политическа оценка за състоо- 

една група от негово име дълго време про-ята
нието там, като
учва положението в това. предприятие и в неговите органи
зации В резултат на тези гюрултии на предприятието се 
лошо'пише, както впрочее в резултат на това лошо се писа 
не „Седми юли " и на „Фабрад . Дали същата участ ще 

и кожара „Братство" — остава да се види. Но ако
направи нужния завой, в това може да се бъде

до-
КО-живое 

лективът не 
сигурен.

петък профсъюз на -едно предприятие.
Ето, да я продадем накрат- 

заоадание. Цел ко, като използваме и тази о-
1В лишали и на кожара-;; I ат а органниза ци я

тч бГ^тераагоюда и обсъди цепка на комитета: 
политическата оценка па об- Кожарата с малко предпри- 
широкия комитет па партия- ятие. Първо било занаятчий- 
т.. чл състоянието в това пред ско. После сс поотделило от 
прйятие ;и .да .ос вземат съот- кюрчилъка и станало 
гетпи решения. Присъстаува- фабрика. А когато станало тл 

всички от колекти- коза, започнали ежбите меж- 
предссдатс- ду ръководните. Ръководните
секретарят си търсили „свои хора“ .чсж-

.комигег на ду работниците и се стигна-
СКС, предел а кители на сбщин л„ ^ разцепление на силите,
сшя профсъюзен съвет ; Да 

за опразтлю на ло-

малка

ха почти, 
на, а бяха допити 
лят на .общината, 

•общи; токи япа

И естествено работите на ко-П'ЗМ)Огназ
л ожени сто. Работите обаче ед жарата тръгнали по надолни- 
пг. ля иде 1се оправят, ако съ- щето. Това било и по време 
дим по онова, .което се чу на 
събранието.

Ако бихме тръпнали да 'пре
даваме редом дългите разиск
вания ще ни с необходимо 
много място. Такова обаче не 
бива да им сс дава, защото 
малко ценност имат. 
тс не попадаха в целта — да 
сс намери правилният път за 
сигурен вървеж на кожарата
— но с няколко думи преда-, 
дени бяха такива; „Трябва, шо ползване на референду- 
другари... Аз съм заслужил ма)_ но ПО закона бил върнат 
за това и това, а оня — ди
ректорът, техническият или 
секретарят, или кой знае кой
— не са ... Нека да си спомни 
другаря директор ... техниче
ският директор . .. Гера или 
Кирил Илиев... Лъжеш, дру
гарю директоре...

на директоруването на други
те и продължило при дирек
тора Александър Басов.

Съюзният изпълппге- 
за.дачи във връзка със

На сесията си па 29 и 30 юлиПодготовки 

за новия 

средносрочен 

план

съвзт обсъди непосредственителе:".
развитие 'От 1971 — 1975 го-дина.среди з ер очни д план 11а

Предмет на внимание бяха и предложенията за по- 
Косово. П работата на СИС взеха участие 

вечета в републиките

Скарал се .Басов със счето
водителя Геро Велков отдав-бързо развитие иа

н председателите на Изпълнителните 
и автономните покрайнини, както и представители 
зната скупщина. Стопанската камара и профсъюзите.

(На снимката: От последната сесия на

Всички. на, после се стигнало до кара.
па Съюз ници със секретаря Кирил И- 

лиев. Кирил Илиев бил увол
нен с референдум (съвсем лоСИС) (Фото-Ташог)

на работа. Уволнен бил, защо 
то сочил неправилноеги и ис
кал да ое съблюдават закон
ните разпоредби. А иначе Ба
сов дошъл за директор малко 
по обиколен път — бил попре 
правен конкурсът (вместо сре 
дно образование в условията 
се писало — нисше и лр.) Пое 
ле и специалистите били дове 
дени някак „тайно“, а конку
рсът последвал след като по 
стъпили на работа. И 
вървели работите в кожарата. 
Специалистът — техническият 
директор — обичал грубости
те, заканите, .скарал се с този 
и онзи, казват -свързал се с 
директора и срещу тях се о- 
пълчили други. И както ста
ва — стопанисването било по-

Съветско-западногерманските преговори
«мята между СССР и Западна 
Ге рм атеия • Пр егов ерите, 
то водят министрите на ^вън
шните работи Шел и Громи
ло, както съобщават агенци
ите по печата от Мооква, на- 

заключмтелна фаза, 
понеже е постигнато съгласие 
по най-важните въпроси.

Както е известно

В Москва се очаква след ня преговори и да бъде подписа 
колко 'дни да приключат съ- иа .спогодба за отказването от

употреба на сила в отноше-
кол-

заладногерман.скилеветско И все разисквания от такъв 
род, които много ясно показ
ват, че заекът не лежи само -в 
един трън, но си има много 
легала. (А при това разисква
ха най-дълго хората, 
носят по един. или друг начин 
някаква вина за създалото се 
положение.)

Оставки в Израел коитовлизат в
така

Както съобщават от Бруса, чаква, тези министри ще бъ- 
израелското правител- дат най-г.олямата опозицияДИМ,

ство е подготвило окончател- На Голда Меир когато в Пар
ния текст на своя отговор на ламента се поведе борба във

двамата 
министри обсъждат твърде в а 
жшеи за двете страни въпроси 
— Берлин, обединяването на 
двете германски държави и

ИСТИНАТА

Тя не може да се намери в 
разискванията. Иначе е много 
горчива. Ако не беше такава, 
едва ли щеше да се .стигне до-, 
там общинският комитет да 
дава

американските предложения 
бъв връзка -с опазването на 
мира на Средния изток.

Отговорът е подготвяла спе
циална прупа държавници па- ка 
чело с Голда Меир.

Шестима министри в десни
цата на партията „Гахал“ са 
ей подали оставки на заседа
ние на правителството на Из
раел от 4 август. Както се о-

връзка с приемането на тек- 
ста на отговора на американ
ското предложение във връз- 

със Средния изток. оценка за състояниетоЛР-
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са търсили из-
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пор, са доживели тежки поражения или пък 
ход в различни политически решения.

Героичната съпротива на виетнамския народ е са 
един от най-ярките примери в това отношение. Народ, К01 ‘ 
то е готов на всяка цена с оръжие в ръце — спирайки яе-

ав еткавични успехи и 
вина-

Подполковник М. Янкович

Концепцията на всенарод
ната отбрана на практика

приятеля — ако успее да постигне и 
по този начин изправи неприятеля пред капитулация

подкрепа на ПР0- 
може Да

БРАТСТВО ти ще намери истински съюзници и пълна 
гресивното човечество. Югославия със сигурност 
разчита на подкрепата на прогресивните сили в света, 
подкрепа на организацията на Обединените нации и

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
на

цяла10
6. напредничаво човечество.

Излиза всеки петък
ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА АРМИЯУрежда редакционна колегия 

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

Неприятелят, който би се опитал да изравни силите, 
би трябвало да извърши такава концентрация на силите, с 
която да доведе под въпрос сигурността на собствените гра
ници, замесвайки се в една за него- безизходна война. Съв
сем е вероятно, че агресорът ще разполага с почголеми тех
нически средства, но това преимущество в условията на об
щонародната война завоевателят на може да приложи на 
ефикасен начин. Най-голямата част от своите сили агресо- 
рят ще държи в резерва за да може да отблъсне евентуал
ни неочаквани удари на невидимия противник, който дей
ствува от неочаквани посоки, на неочакван начин, в неочак 
вано време, който избира момент и място за нападение, по 
явявайки се навсякъде, на всяко място в лицето на цело
купното организирано население. Такава визия на утреш
ната война, която ние не желаем, но ще я приемем ако. се 
наложи, не е плод на нереални мечти, но е резултат 
зряло, и омело разсъждаване и неизмерна вяра в силата и 
решителността на нашето социалистическо самоуправително 
общество да защищава своята свобода и независимост.

Агресорите, които са имали и модерни армии, 
колко локални войни в периода от 1945 година до днес, ко
гато са били стълкновени с организиран общонароден

Югославската народна армия е един от съществеяит 
фактори в общонародната борба. Тя и днес, а и занапред- 
ще бъде ударната сила, най-добре организираната и наи-Д 
бре въоръжена част на общонародната отбрана. Първю 
удари неприятелят ще претърпи от ЮНА, която ще_- 
за задача да го възпре и да създаде условия за преУ07?"- 
ство иа цялата страна в положение на война. Неприятел»пясая»

яма
Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ ще има пред себе си противник, който по всички 

военни закони се зачита само един: неуморно и на 
възможни начини да се води борба срещу непРиЯтел 
където и да се появи той. ' 1аишя

Опитът на неприятеля да върши ненадейни пР°° я 
в дълбочина на наша територия със силни сухоземни 
въздушни сили навсякъде би срещнал твърда съпротива^ 
страна на частите на оперативната армия, които се наМ*ГдЯт 
в постоянна боева готовност и са в състояние Да отхвър 
всяко нападение. . ^

В мирно време командите и подд елени ята на А ^ 
запасяват и организират, подготвят територията си за я 
цел, издават нареждания и напътствия за организирай ,а 
подготвяне на териториалната отбрана, организират сяст *

Издава „Братство" — Ниш 
Ог. Пауновия 72, телефон 

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

лугодитен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

другатвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вух Караджич" 
Ст. Пауновата 72 — Ниш
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\
изоставено. Вършали се няка
кви кожени постилки, 'взема
ли се кожи 
качество (това не всички при 
зяават), имало брак след ща- 
вяяет'0 на кожите — с една 

започнали загубите. Да-

ращите ое, но на предприяти
ето и колектива.

Струва ми се, 
та, и изходът бяха най-ярко 
посочени от председателя на 
общината и на секретари 
общинския комитет. . Техните 
думи обаче няма да преда- 
дем. Ще използваме най-б лиз 
кото до тях изказване на е-, 
дин работник, станало в диа
лог между секретаря на коми 
тета и- него:

— Илия Станоав, как мис
лиш оега, добре ли е с поло
жението тук?

със 'Съмнително че и истина-

дума
же ое явил страх от подмята
не на боя иши други химика
ли в щашите — чисто за от
мъщение.

на

Сега предприятието е мал
ко в неизвестност. Има лагер 
на суровини, има на готова 
продукция, има доста браку
ван материал — а това са про 
паднали пари. Някои се боят, 
че може да тръгне към кати
нара.

а 1

изходът — Не.
— Води ли към пропаст то

зи разкол?
— Води.

И в този страх, и под влия
ние на оценката на комитета, 
управителният съвет на кожа, 
рата на 29 юли, на заоедание, 
на което не са дошли дирек
торът и техническият, е взел 
решение да предложи на ра
ботническия съвет следното:

— Работническият съвет на 
първото си заседание да осво
боди от длъжност директора 
и техническия директор и да 
им даде съответни работни ме 
ста в предприятието.

— Да се назначи завеждащ 
длъжността директор и вед
нага да се обяви конкурс за 
директор.

— Да се сформира коми
сия, която да изготви план 
за изход от създалото се по
ложение, .

— Тези решения на управи
телния съвет са взети с цел 
да ое шаси предприятието от 
пропастта, която го заплашва.

За това и за политическата 
оценка на комитета трябваше 
да се разисква сериозно и от-, 
говорно и на това заседание, 
но така не стана. Всеки си и- 
маше свои доводи, сзвои циф
ри за неуспеха и много хвала 
за своята работа.

А изходът, безспорно е 
това — да се установи степен
та на лошото и да се търси 
начин за спасение — не на ка

Едпо време митническите и паспортни органи на кон- 
тролопропусквателния пункт при Градини се оплакваха, че 
малко пътници имало.

Сега пък имат работа и отгоре. Преди десетина дни 
от западните страни пристигаха на пункта километрови ко
дово! от коли, предимно западногерманска регистрация и 
контролните органи едвам стигнаха да ги пуснат на време.

Снимката, която виждате е правена по това време. Ко
лоната от автомобили бе стигнала близо до първите къщи 
на Димитровград. В неофициален разговор с митническия 
Братислав Джукич узнахме, че в тия дни е имало и по 
25.000 пътници в един ден и че това не е ставало досега.

В последните дни обаче нашествието стихва. Източи
ли са се дългите колони и на пункта е по-спокойно, раз
бира се, до завръщането на туристите.

— И какво предлагаш? Ко
мунист си 21 години вече.

— Бих предложил, но се 
боя да не застана пред вра
тата на комитета да търся от 
вас работа. Но пък и да се из 
кажа — бих предложил да 
сменят всички — от директо
ра до касиера, та да се опра
ви работата.

Този диалог е характерен. 
Той отразява достатъчно до
бре цялото положение и ко
ментарии едва ли са нужни.

Туристическо
нашествие

м. н. н.

Босилеград
Така заключи и събранието 

— да приеме решенията на 
управителния съвет. Но то 
трая дълго — цели 9 часа.

ССРН ДА БЪДЕ ПЛАТФОРМА ЗА 

ОБСЪЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ
м. н. н.

♦ ОТ 1 СТР.
на трудещите се в политиче
ската система на комуните и 
други.

На.дневен ред на Междуоб 
щинската конференция ще се 
намери и въпроса за положе
нието и развитието на селско
то стопанство в тези краища. 
След това ще се обсъди и по- 
яож'ението на образованието, 
а по-специално за финансира
нето и териториалната поме- 
стеноот на средното образова
ние.
Ще ое задели и нужното впи 

мамие на концепциите на сред 
ноорочтюто развитие на тези 
краища, както и за мястото и 
ролята на ССРН в общонарод 
пата отбрана на страната ни.

И на въпроса за кадровата 
политика и заемането иа рабо 
■ша ръка тази (конференция 
щс задели голямо внимание.
Това. юа, между другите, най- 

важните задачи, които пред 
собс си поставя междуобщип- 
ската конференция на ССРН. 
Всъщност тона са и пай-якту- 
алпитс 'въпроси на .общините, 
които съчиняват тази конфе
ренция'.

|Изтъкпа ос, че тези въпро
си щс ое обсъждат на органи 
зиран начин, като сс .прилагат 
конкретни аспекти за отделни 
комуни и ос предлагат такива 
решения и препоръки, 
ще обвързват всички общест
вено-политически 
ции в този регион.

Председателят на общинска 
та организация- на ССРН в Бо 
оилепрад Цоне Тодоров изтък 
на, че по 'много важни въпро
си ССРН в комуната се игно
рира по заобиколен начин. 
При това, често пъти ое пре- 
небряпват и онези самоуправи 
телни органи, в които най- 
мпого действуват членовете 
на ССРН. Такъв е случая със 
събранията на избирателите, 
референдум'ите и др. С това 
нещо — заяви Тодоров — и 
работата на Общинската скуп 
щина губи от своята съдър
жателност. „Режират“ се отде
лни важни решения, като се 
предлагат на самите заседа
ния на ОС, с което се приема 
желанието на влиятелни отбо- 
рници и общински служещи, 
а сс отхвърлят мненията ц 
предложенията на граждани, 
те и форумите.

(И в >р поисквани ята ята пред
ставителите от другите кому
ни се изтъкна, че много че
сто решенията и предложени
ята па събранията на избира
телите „затръшват“ в чекмед
жетата на общинските адми
нистрации. Според тях, по та 
къв намлял, общиноките орга-. 
ни успяват да „прокарат“ за 
тяк изгодни решения па об- 
щииойитс акупщиии.

Такова отношение на общи

Да се изнамери съдържате
лен метод на работа

ШШШЖЖ За да се издигне ролята на 
ССРН, тези отрицателни про
яви трябва да се премахнат.
И второ, организациите на 
ССРН трябва да насочат 
вниманието си към жизнени
те въпроси във всяка среда.
А това означава, че ССРН тря 
бва да мени овоя метод на ра
бота, като ое ангажира гърху 
най-акту алтните въпроси. Само 
така ще се премахне, в някои 
случаи, досега клиширан на
чин на работа: ССРН да бъде 
деен само по време на избо
рите.

Занапред тази организация 
ще търси отговорност от из
борните свои лица в представи 
телтгите органи. За това и не 
случайно бе 'повдигнат въпро
са за връзките между избира
телите и представителите, с от 
борничеокмте секции в кому
ните и др.

'Взе се решение да се акти
визира клуба на представите
лите, който е и формиран по 
инициатива на междуобщин- 
оката конференция.

На заседанието се зае стлно 
вмщс ССРН занап.род по-сери
озно да се занимава с кадро
вия въпрос в комуните, като 
се създават условия да ос сти
гне до пълна афирмация на 
квалифицираните и способни 
млади кадри.

Иа края се констатира, че • 
досега СОРН е постигнал забе 
лежителни резултати. Взе се

в гггггггптп
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опасности в 
тери-

радио-химическо-био логически 
организират разузнаването па цялата

съобщителни служби във 
за народната 

обучаване, което се про

за откриване на
цялата страна,
тория. Те вършат инспекционни и 
връзка с провеждането на закона

фм“Ге™,. стлала, смя,™ яед- 
готовки с подготовките на държавните органи и ти.

отбрана.

НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОТБРАНА

С териториалната отбрана се покрива цялата терито- 
рия нГ да” а с въоръжени съединения, е™»®™ »
Дят борба и готови всеки миг и при вшчкиу тепит0пи- 
но да се противопоставят на агресора. Частите па Р Р 
алиата отбрана, в зависимост от обстоятелствата, 
сткие с частите на оперативпата част Р „жители иа
ределени условия на войната, стават и °сн въоръже-
въоръжената борба. Следователно, в съ а войпа-
ните сили, покрай оперативната армия, р [таме и
та ще се бори с най-силните и еггРият^”^ГЯ1.^то ПОКри- 
въоръжени части на териториалната от р . й

готови светкавично' да влязат в дси 
в най-тежките ус-

ЧАСТИТЕ

които и оките органи към ор ганиза
циите на ССРН занапред е не 

се заключи наорганиза- приемливо 
заседанието. Те трябва да от
разяват и интересите Иа СОРН 
като най-масова обществено- 
чголитичеежа трибуна. Порад;и 
тези причини и отслабва дейно 
стта на СОРН. Провеждането 
на събранията става трудно и 
рядко. Заацото се създава мне 
ние, дори и във форумите иа 
някои други организации, чс

®ат цялата страна и са 
ствие и да помогнат на своята територия
““"^рн^ГГед яо*™ е сьрремепна ведпна

тивъздуннго и а ртилерийско и друго въор .няма (!Гимат най^ялна
по такава техника няма да им бъде и нео Д* иа
па задачите, които има териториалната отбрана и начш а 
борба, който се прилага.

решение занапред да сс напра 
ви по-обемно и разнообразно 
сътрудничество между общин 
оките организации на 
в което дейно да се включат 
и останалите обществсно-поли 
тичеогаи организации. Следва
щото заседание на меджуоб- 
щинската конференция щс се 
проведе в началото на септем
ври на Властта.

Дз сс премахнат общински
те бюромратичсски отноше
ния
(Представителите на общин

ските конференции изтъкнат 
ха редица въпроси, от чието 
решава,ис зависи много и по
нататъшната успешна дейност 

междуобщинюката конфсрс

ССРН,

и а В. в.ССРН с без голямо влияние.нция.(СЛЕДВА)
Стран1ща .1
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'! Бележка 'ЛЯТНА ФИРМА
I

—-—М—«и пи СТОЯН ТЪРСИ 

ЧОВЕЩИНА
-Си,Атовете да не 8I

§
КУдтио-гл^вЕн це/ти71се ритат I Стоян Стоев от 

Бранковци е двадесет и 
шест години общински 
прислужник. Работил 
в местната канцелария 
б Долно Тлъмиио, а на
последък обслужва ра
йона на Бранковската 
канцелария.

Неговата работа е тру 
дна и обемна. Със об
щински, съдебни и дру, 
ги пратки той обслужва 
девет отдалечени и раз 
пръснати села, някои 
от които са отдалечени 
по десет и повече кило
метра помежду си.

Някога обаче тоя се
га вече петдесетгоди- 
шен човек прислужни- 
ческата работа изпълня 
вал с
свал селата и разнасял 
пратките без да чувству 
ва умора, 
на староста и трудно 
прослужените дълги го
дини се отразили върху 
здравето му. С разши ре 
ни вени и остри ревма
тични болки до преди 
някоя година Стойне ня 
как издържаше напре
женията, надявайки се, 
че ще устои още изве
стно време докато не 
получи пенсия..

Но, сега вече вижда, 
че няма да успее. И, за 
това по един скромен 
начин иска от колекти
ва на общината като го 
освободи от обслужва, 
нето поне на две села,

Тоя негов скромен 
иск още не е удовлет
ворен. Вместо човешко 
разбиране получил от, 
говор, че ще успее да 
издържи още.

И Стойне пак продъл 
жава да работи с нови 
усилия. Става в три ча
са заран и мъкне пълна 
та торба със съдебни 
покани, общински и дру 
ги пратки по отдалече
ните и безпътни села. 
Върща се късно вечер, 
когато всичко спят и 
почиват. Но за него. яя 
ма почивка нито един 
седмичен ден, защото 
големия район трябва 
да се обслужва. А той 
е свикнал задачата си 
да изпълнява точно, ма 
кар и по цената на соб
ственото здраве.

, Нима колективът на 
общината не може да 
приеме неговото дреб
но искане: да му нама
ли поне две села. Той е 
това заслужил.

село

§ново име $ е
На хорските крамоли сме турили сега 

^ — междучовешки отношения. - ^
| Каквото име да им турим, те см остават крамоли, &
1 т.е. зло, което много скъпо коства на хората в трудо- | 
| вите колективи, на селяните от селата, на хората <>г ч
| едно семейство. > §
1 Тези дни на едно профсъюзно събрание на кокса- | 
| ра „Братство" в Желюша много данни бяха изнесени у 
| за това, колко зло косят разприте между хората. За- ^ 
^ рад караници и несъгласия между директора и сскрс- ^ 
& таря, техническия и майсторите и прочее работата * 
| пе върви и предприятието полека поема но панадол- | 
$ нището. Макар и непотвърдено с факти бс казано и ч 
| това, че „може да има подмятане на неща, които да |
| развалят продукцията . |
$ Секретарят на ОК на СКС в Димитровград Райко |
| Зарков на същото събрание предупреди този колек- | 
$ тип за последиците от крамолите като им припомни ч 
^ че зарад тях бе сложен катипар на „Седми юли , ч ^ 
^ сега пак зарад крамолите ще се тури брава па „ФаО- | 
$ рад" и че ако и тук продължат несъгласията — може * 
^ и на кожарата да се нахлузи някой кантар.
§ Но тезн песъгласия ие са само в тези предприя-
^ тия, бивши и сегашни. Има ги и другаде, Гложат се ^ 
| помежду си директори и технически, икономисти и | 
^ правници — все ръководни хора, от които зависи оп- ^ 
& равянето на работите. А тяхното гложене не им се ^ 
| отразява върху личните доходи, но върху състояние- | 
^ то на предприятията, а когато се сптне до фалит ^ 
^ върху найтевипните производственици. ^
$ Примерът на „Фабрад" е пресен. Отидоха си ди- ^
| ректори и технически, ще си понамерят работа ико- ч 
$ номнетите и другите от „бюрокрацията" (така обича- ^ 
$ ме да казваме на тези, които не произвеждат напра- ^ 
$ во), а ония, които са стояли до машините, ще останат | 
| без работа или трябва да потърсят ново препитание. ^ 
^ А не работниците са се карали помежду си и са ^
^ довели с това предприятието до фалит.
$ Така е и в кожарата сега. Карат се га»-ситите, ко- ^
^ итс' утре ще си отидат на друго място и ще си ра- ^ 
| ботят. А искрата от техните ритания пада върху гла- ^ 
$ вите на гладните — т.е. на работниците, които ж да се | 
| карат не могат да направят никаква вреда на пред- | 
^ приятието. _ ^
$ Хубаво е казал на едно събрание един земеделски ^
$ .работник: „А бе, когато се скараме ние двама овчари, ^ 
^ кооперацията, няма да пропадне. Ще подгонят един в ^

I
I

1

исжташв хроника
лекота. Кръсто-

ЖЪТВАТА ЗАПОЧНА
Но бремето

I Започна жътвата и и Босилеград екю. В мо- 
се жънат ечемиците и първите резултати, 

култура са сравнително добри.
Обаче из по-високите планински места, къде- 

то жътвата ще отпочне ссгед десетина дни, 
мнение на специалистите, реколтата ще е по-сла 
ба в сравнение с миналогодишната. За това не
що са „виновни“ продължителиитс валежи и 
студеното време, което е попречило за нормал
ното узряване на житата.

мента 
от тази

по

Д. ТЛЪМИНО ЩЕ ИМА АМБУЛАТОРИЯ

Оградата на здравната амбулатория в Долно 
Тлъмиио, която се строи от 'миналата година, 
наскоро ще бъде готова. Наистина в тази годи
на няма възможност всички помещения в но
вата сграда да бъдат обзаведени напълно. Ще 
са готови само няколко, в които ще бъде поме
стена здравната амбулатория е медицинен пер
сонал, .който постоянно ще работи и местната 
канцелария-

Средства за тази важна за Тлъминския ра
йон сграда са обзепечили Хигиеничния завод от 
Браня, Босилепрадоката община и местната зе
меделска кооперация.

Стара планина, друг в Гребен и те няма да могат да ^ 
се карат. Ама като се емнат тия в канцелариите те ^ 
ти беля и пропаст за кооперацията . |

14 след всичко — да поставим вече изхабения от | 
поставяне въпрос: БИВА ЛИ ТАКА? ^

То се знае, че не бива, но ето крамоли има и но- ^
§сят вреда. §

Та не може ли някак да се лекува това с лекар- ^ 
ството на самоуправителното съзнание, с действията ^ 
на партийните и други организации в предприятията, $ 
защото иначе ще „утъне катанац по входните порти ^ 
на предприятията и хората, ония най-невишште, ще ^ 
останат без залък хляб. ^

ПОМОЩ ЗА СЛЯП МЛАДЕЖ

Общинската 'скупщина в Босилеград отпус
на известна материална .помощ на Любен Ми
хайлов, младеж от село Дукат, който е сляп от 
рождение. С тази помощ 'сллйтия младеж ще има 
'възможност да се оспоооби за телефонист 
кое от училищата за .олени.

Когато се запише в такова

!

в ня-

М. Н. Н. училище
бъде определена месечната парична помощ, 
ято общината ще заплаща за неговото

ще
ко

школу
ване.

в. в. В. в.

ч* * чг

ОТ СЛЕДВАЩИЯ 

БРОИ ЗАПОЧВА
МЕ ОБЯВЯВАНЕ
ТО НА КУПОНЧЕ 

ТА ЗА ТРЕТАТА 

ЧАСТ ОТ НАШИЯ 

НАГРАДЕН КОН
КУРС.

ВАШАТА БАНКА Г.
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА. ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, 
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН И БОСИ
ЛЕГРАД

►

►

►

►

►

(
* За редовни влогове се плаща 6“» лихва
* За осрочени влогове — 7,5“/и
Всеки спестовник с влог п* най-малко 1000 нови д*и«аРа 
е зстрахован от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от с.ЗО до н,зо часа всеки ден освен събота и неделя

Комунално-услужното предприятие „Услуга" в Димит
ровград започна строежа на улица „29 ноември".

Както се вижда на снимката, и покрай голямата лят
на жега, строителите са неуморими и Димитровград наскоро 
ще получи още една хубава улица.

>

Текст и снимка: 
Ст. Алексич

I
•*- (Ч

(
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От Босилеградско Клисура
*от соло Паднаха първите 

снопи
за село

Един дългогодишен проб
лем в областта на снабдяване 
то отново става актуален в Бо 
силеградоката комуна. Касае 
се за снабдяването на зелен
чук.

.Наистина, в Босилеград съ
ществуват три обществени за- 
рзаватчийници, а също така 
и в 'районните центрове. Но 
тяхната ориентация е в снаб
дяването на стоки за широко 
потребление, което вече прак
тикуват и всички други мага
зини.

Тук пролича слабата органи 
зация, а сигурно и неспособ
ността да се реши тоя въпрос. 
Оправданието, че зарзаватите 
при транспортуване губят от 
своето тегло и качество не 
може да се приеме. Именно 
това го опровергават мнозина 
частни лица. Това са търгов

ски спекуланти, които ползват 
нехайството на -обществения 
■сектор и в пазарните

Към края на юли започна 
жътвата и в Клисурски район.,

За няколко дни само — бя 
ха пожънати нивите с шпепи 
ца и ечмик в Клисура, Стра- 
зимировци и др. околни села. 
Хубавото време даде възмож
ност жътвата да стане без за
стой.

Но с вършитбата не върви.
Досега селскостопанският 

комбинат „Власина" навреме

изпращаше вършачха. Сега о- 
баче я няма.

Дворовете на стопаните в 
Клисурски район са пълни 
със снопи, а вършачката все 
не пристига.

Какво чакат кооперацията 
и съвета на местната общност 
в Клисура не знаем, но губи 
се ценно време ...

д ни в
Босилеград заработват добри 
■пари. Те слагат прекадено 
оокзи цени, защото се ползват 
■с единствен монопол.

ви-

Ето защо сега в Босилеград 
килограм домати се продават 
по 3, зелето по 2, чушките по 
3, зеления фасул по 5 дина
ра. Става ясно, че цените са 
двойно по-ш1И'Оо.км от обикнове 
ните на пазара, където снабдя 
ването е по-добре решено.

■Едно такова положение съз 
дава недоволство при погреби 
телите. То налага откриване
то на специализиран магазин 
за тези цели или ло-съответно 
решаване на въпроса чрез съ 
ществуващите търговски оргЗ 
низащии.

Ц. Димитров

:Снабдява 

нето не 

задоволява
Повредил се от 

велосипед
Боян Тасев, служещ в Здрав на лекуване в Скопсасата бол

ния дом в Босилеград тежко ница. 
ое повредил при падане от ве 
лоюипед в една от павирани- ян ненадейно паднал от вело- 
те улици в града. Той полу- сипеда и че удара от паважа 
чил фрактура на черепа и о- бил много силен, 
ще няколко други тежки пов
реди .по тялото см. Намира се

Очевидците твърдят, че Бо-

В. В.

В. в.

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

ЛЕСКОВАЦ
ЙИ

НАШ РЕПОРТАЖ
със своите клонове в:
Босилеград, Гърделица, Буяновац, Лебане, Власотинци, 

Вучйе, Владичин хан, Сурдулица и пощите на територията 
на трудовите ПТТ клонове в Лесковац и Враня организира 
за своите спестовници

Я

II ТЕГЛЕНЕ НА ЛОТАРИЯ
Право да участвуват в лотарията имат всички спестов

ници с основен влог от 1.000 динара, без право на изтегляне 
в срок от 13 месеца. Покрай участието в лотарията спестов
ниците имат лихва от 7,5% годишно.

Спестовници, използвайте този единствен случай па
рите си да доверите на вашия най-добър пазител — обеди
нената кредитна банка в Лесковац и на нейните клонове, 
защото получавате право да участвувате в лотарията.

Запомнете че вашите пари ще бъдат в сигурни ръце, 
с най-голяма лихва от 7,5% и участие в лотарията, съще
временно сте застраховани при Застрахователния завод Ю- 
гославии от ваники несгоди и нещастни случачи.

Побързайте с внасянето на пари на спестовна книж
ка, защото тегленето е насрочено за 25-юли 1970 година.

Гишето за спестовници в Обединената банка в Леско
вац работи от 7 до 19 часа.

Спестовна книжка на Сдружената кредитна банка Ле, 
сковац може да се получи при всички пощи на територията 
на Вралтя и Лесковац.

Преди да решите да доверите спестовните см влогове, 
погледнете нашил

шт.де
■ ‘А'

Селото не привлича младите
дост и по-голяма материална 
база е една такава акция не 
може да се успее — казват тс. 
А ние, старите, за това нещо 
нямаме сили.

Бранковци преди беше райо 
нен център. А някога и об
щинско място. Но днес като, 
че ли не е вече това. Тук ма
стната канцелария работи са
мо два пъти седмично. Един
ствено и тогава е достъпен те 
лефоиа на населението и па 
това, и на още няколко други 
съседни 
дим остава се без каквато и 
да било1 връзка. Но за щастие 
рядко се случва на някого да 
е необходима спешна лекар
ска помощ.

Добрите нознаватсли на мс 
стшггс обстоятелства твърдят, 
че е необходимо местната кан 
целария 
ти, а също и телефона. Същс
ствува нужда и от формиране 
на здравен пункт, както и в 
другите райони в комуната.

В такова ежедневие бранко 
вчани напират сили и се гри
жат. То се надпреварват с ло
шото време, защото само 
моменти тук проблясва слън
це. А нестодното лятно време 
е скалало половината от сено 
то. Сега хората се страхуват и 
за преждевременно 
тата жътва.

И стопанитевремено узрял, 
започват трудната и не много 
доходна жътва. Трудните зе
меделски условия са подтик- 

в градовете.

Тук, от граничния преход 
шосето към Бранковци криво 
личи и води през скалистата 
и оголяла клисура. То е изро
вено и почти непроходимо. Ду 
пките по средата достигат дъ 
лбочина и по половин метар. 
Но никъде не срещнахме 
кьор, който поне възможно
то да поправи.

Докато се вадеше руда от 
Караманица беше по-друго, 
но сега шосето е забравено от 
хората и опустошено от сти
хията.

В центъра на селото е без
людно. И търговският 
зин е затворен.

Кооперативният дом, някога 
шната гордост на брашеовча- 
ни, сега е останал без прозор 
Ци и врата. В залата лястови 
яки свиват гнезда и прелитат 
неваросените стени. Доле, на 
все още запазепия 
под — наслагани човали с ми 
нерални торове. А в останали
те помещения на дома есте
ствен тор! Тук земеделската 
кооперация изкупува добитък 
й го „гаражира" до окончате
лната продажба.

Хората негодуват, възразя
ват, но налн другарите от коо 
перацията са „Бог Саваот" — 
така си продължава.

Разпръснатите къщи по ма
халите едва се потулват, прик 
крити с оредяли дъбове и 
клонести сливи. Помежду — 
нарцелки с ечемик прежде

нали младежта 
където са намерили или тър
сят друга професия.

Така в Бранковци престават 
да обработват онези 
които са създадени преди де
сет или двадесет години с по 
сичапето на дъбовите и буко

ни
площи. ЛОТАРИЕН ПЛАН

ПРЕМИИ
1. Автомобил „Застава 1300“
2. Мини трактор „АДРИЯ“ от 5 КС

29.000
7.500вит е гори.

Но по пътя за Брашсовци 
се срещат леки коли с реги
страции от най-различни ме- 

страната. Това са бран-

ГЛАВНИ ПЕЧАЛБИ 
1. Мотопед „Томос“
1. Перална машина 
1. Телевизор
1. Хладилник
2. Нафтови печки а. 450 
5. Тралгзитора а. 250
1. Помпа за поливане

13 останалитесела.
2.730
2.700
2.340
1.350

ста в
ковските младежи, решили на 
кратко да се отбият в родно
то си село, за да посетят ста
рите си и знемощели родите-.

мага-

900
1.250
1.500

ЛИ.
Но не само старостта и дре

бните приходи от земеделие- 
населението. Вл- 

и бройните 
об-

ежедневно да рабо- ПЕЧАЛБИ
1. Радиоапарат за автомобил
1. Електрическа печка
2. Грамофона 
2. Велосипеда
2. Детски велосипеда 
5. Прибора за ядене 
2. Експрес тенджери

УТЕШИТЕЛНИ НАГРАДИ
50. Ръчни чабошгици 
50. Парични печалби

650то измъчват 
соките данъци 
други задължения също 
ременяват. Много от това 
излишно и неоправдаемо. Ну 

на общината са голе-, 
но и възможностите тря-

дървен
650
600

е 700
600
750ждите
330ми,

бва да се зачитат. 
Така едвамбранковчани на

свързват двата края. 
За кратко време на

4.000
4.000само 

от селоточетири километра 
ще бъде прокаран далековод.

обаче все още
Печалбите имат стоково-паричен характер 
Билети ое дават от 15 юни 1970 година.
Резултатите ще бъдат публикувани във „Вечерни но

вини” и 1В лхжалииц .вестник „Наша реч".

Бранковчани 
не са готови да използват та-

започна-

\ .зи възможност и в домовете 
си да докарат ток. Без мла- В. Велинов
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Детска съдбаСлед катастрофата на Бесна кобила

НЕСГОДИТЕ НА КОНДУКТОРА ВАНЧЕ Малкият
Зоран

В миналогодишната тежка автомобилна катастрофа на 
Весна кобила, кондуктора на катастрофиралия автобус три
десет петогодичшшя ВАИЧЕ МЛАДЕНОВ бил най-тежко по 
вреден. Някои преживяли очевидци казват, че целия авто
бус минал през тялото на кондуктора, но изглежда, той по
паднал в малка вдълбатина и благодарение на нея остапал

.V; леи». безборили за неговия живот.Дели десет дни лекарите сс 
съмнявайки се, че в това ще успеят. Защото попреденият

безброй «вътрешни п-слрсимал тежка фрактура па черепа и
ди. Но той устоял.• >

Вапче отново работи катоОт преди няколко месеца родители. . -4 пътниците и се радва на втория 
напълно добре. Това не

копдуктор! Отново е между 
си живот'. Обаче не се чувствува

-й' ; ^птИГтштТ I I I
И официална лекарска 

11 стру до си осо б е 1 г.
учудва, като сс знае за случилото

че той е 40 на стО'
сс.

комисия е установила.
той ежедневно пътува е автобусите и па 

него нямат разбирател-
И покрай това

най-дългите релации. Като че ли за
транспортното, в който дълги години раство в колектива на 

боти. Наистина, комисията в предприятието за приемане и 
работна ръка взела решение Ванче да се раз 

Да бъде билстар в Бо- 
товд решение не се

уволнявано на
предели на по-леко работно място, 
силсград. По неизвестни причини —

Той е свикнал в семейство
то на Милан, когото нарича 
„татко“, а жена му „мамо“, но

Стои-IДвегодишният Зоран
село Вибарци, Боси-менол от

лепрадоко останал без родйтс-
Баща му, шофьор, за ги- ето тези хора казват, че не са
тьредот той да се роди. Бър в

спазва!
ли.В. В. състояние да го гледат. Икал
зо подир това,, когато

|1111111111111111111111111111И111Н111111111Ш1111Ч1Ш11111Ч11Ш1НШ11111111Ч11ШШ1Н111111111111111и111111111111Ч11,111И11,1111Ч11,11,1111Ч11111|,1111,,,Ш,,,"11,"1,|1,11,1",",,1!бил на шест месеца, починала
а------ Еи майка му. Така малкото де-

=тонце останало без родители, му 
= Но няма и роднини.

Зоран цялата махала, в която живее 
го обича, споделя неговата съ
дба, но никой не се наема да 

тгомоше. Става въпрос за 
повечето стари и изнемощялиI

=

= общи- старци.= Социалните органи в 
Зиската скупщина се погрижи- В общината предлагат, че 

се най-щатно решение заз мал-ли за Зоран. Предали го на 
_ мейството на Милан Михайлов кия Зоран ще е ако го вземе 
|от село Извор да се старае за При себе си някое бездетно сез

|негч>. Това семейство се наело мейство. Така .би се сложил
=да го гледа, макар че има че- 
=тири невръстни деца. Но сега 

отказва от него, макар че

край на неговата неизвестност 
Ще се радваме ако се намери 

което ще

=
1 зее

зобщината за издържка месе- 
=чно заплаща 250 динара, 
з Така малкия Зоран, отново

някое семейство, 
приеме в своя кът и малкия 
Зоран.

I

.1 =са намерил в трудно положе- в. в.■ние.
з

3 11111111Ш11Ш1111111ШШШШ1ШП11И1111Ш11М1ПП1Ш11Н1ШШ1111Ш1Ш1Ш11Ш1НШШ111И111Ш1Ш1ШШИП
=

=I п по-нататъшното разработване на мероприяти- = 
ята и акциите за развоя на земеделието.

Това са няколко проблема, които бяха изтьк- е
1966—70 година = 

на §

1Фураж

нати в програмата за периода
и които главно характеризират състоянието _ 
земеделското производство в димитровградската е 
комуна. Също тук са налице и всички други = 
проблеми, характерни за планзшеките и полу- = 
планинските райони. I

Постиганото развитие на земеделското про- | 
извод ство у нас се е отразило и в тази комуна, = 
въпреки обиците проблеми и проблемите които щ 
са валидни за ообщинските условия. Недоимъ- | 
кът на някои земеделски продукти, който се. чу- |

превъзмогнат. — 
земедели- =

I МНЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Актуални въпроси на селскостопанското 

производство в димитровградска комуна
Е

I
!

[
I
!

вствуваше предишните години, е 
Но сега, зарад неорганизираността на 
ето, главно, се явяват нов ипроблеми в пласмен-ВЪПРОСЪТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО производ

ство с оглед на ОС Димитровград на включва
нето му в общата проблематика на селското сто 
панство от планинските и полупланински райе
та е актуален в сегашните условия на изготвя
нето на средно ср очния общински план и на пое 
дприемането на редица мерки в републиката за 
издигане на този отрасъл в споменатите райони.

Ето по тези въпроси мнението на агронома 
Йордан Маришсов, завеждащ земеделието в ди
митровградската община.

„Земеделското производство в димитроЦ-рад 
ската комуна със своите производствени мощно
сти се реди в планинските и полупланински кра 
ища на СР Сърбия. То носи белезите и пробле
мите именно на тези краища и затова трябва 
да се разгледа в светлината на'наличните проб
леми за тези краища и на съществуващите осо
бености, които важат за димитровградската об
щина и са резултат на определени условия,.

ответно земеделско производство.
Интензивните ерозиошш процеси постоянно 

обедняват гоюдородността на почвата, а небла- 
гоприятгашт воден режим и климатическите ус 
ловия със своя планински режим предлагат ос
къдни условия за отглеждане на земеделски ку
лтури. |

та на някои земеделски произведения.
Все пак може да се констатира, че самият 

старт в новия пегодишен план за развитието на = 
земеделието е много по-благоприятствуващ от | 
предишния период. ^

Общият успех на стопанското развитие на 
страната в научно-техническо отношение, разви- | 
тието на инфраструктурата, организираността на =

са = 
мо =

Техническата оборуденост е много ниска и 
това също показва, че това производство анга
жира доота лепва сила. Данните 
77,5% от активното население се занимава със 
земеделие (около 7.671 души), а осъществяват 
към 2,5 милиарда стари динара обща продук
ция или на глава от активното население само 
по 336,300 стари динара.

стопанството и общият интеграционен ход 
обхванали и земеделското стопанство и това = 
же да се отчете като положителен момент4 пред | 
самото разработване на новата програма за Раз‘ = 
витието.

показват че

.' §
Земеделското производство с постигнатото 5 

значително по-голямо равнище на средни доби- д 
ви е важно предусловие за започване на нова- = 
та планова програма в материално отношение- | 
То и все по-изразителният проблем за пласмея-, - 
та предизвикват в земеделието 
интеграционни стремления в по-голям 
самия отрасъл и е другите отрасли па стопан- | 
ството.

|

I
Въпросът за аграрната пренаселеност съ

що е налице, а с него върви и явлението 
удребнено стопанство. Големината на 
възлиза до зо декара за повечето земеделски сто 
панства, а те са разпръснати нд около 37 
цели средно, които не са по-големи от 800 
ратни метра.

Натрупването в земеделието е незначително 
и съответно не съществуват условия 
рено възпроизводство от собствени

на
имотите и за шши—-, д

по-интензивни §
>лям обем 8 |пар-

квадВ Програмата за развитието на комуната от 
1966—1970 година за земеделското производство 
в Димитровградско е дадена следната оценка:

1. Земеделското производство е предимно 
натурално и доста екстензивно с много малки 
средни добиви, и съответно с ниска производи
телност на труда при участието на много работ
на сила в производствения процес. Това състоя
ние на земеделското производство е реална пос
ледица от природните условия, но и на иконо--

I
Техническото равнище на домашно прокзв 5 

дство на земеделски машини и съоръжения 1 =
на възлроизводствен материал (торове, средств

семе) е в

за разши- 
извори.

Зпачителен брой старчески домакинства в
отдалечените селища също са голям проб.фм за' 
развоя на земеделското производство.

Съотношението на производствените мощно 
на обществения и частния сектор е интере- 

мическите отношения, които са наложили и съ-сно за тази комуна и трябва да се има пред вид

за защита на растенията и качествено
състояние да задоволи нуждите на земеделие |

за увели- 5то, а това също е важно предусловие 
чело н по-продуктивно земеделие. Iсти I

(ОЛЕДВА)
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* просвета. ★ изкусшяо
От XVI 1-ия филмов фестивал в Пула

ЗЛАТНА АРЕНА ЗА ЛИСИЦИ• •
55

5 000 динара за най-добра сце 
нолрафия получи Божко Ри-
симювадч за филма „'Колоезда
чи“, а ■ композиторът Воислав 
Костич ПО'лучи златна арена и
5 000 динара за музиката във 
филмите „Колоездачи“ и „Къ
рвава приказка“.с; -:.:-

1Ш1 ■Покрай тези награди жури
то на фестивала присъди и
грамоти на Раде Маркювич за
епизоди а роля във ф илма „Ко
лоездачи“, на Веона Малоход-
жич за успешен дебют 
филма „Единадесета 'заповед“ 

Митове

В ЗАГРЕБ ПО ПЕТИ път се събраха танцовите състави 
от много страни на традиционния преглед. Съставите от 11 
страни, в които има над 2000 изпълнители изпълниха с успе< 
изворни народни песни и танци.

Югославия като домакин, представи най-добрите танцо
ви състави от всички краища.

На снимката: Моми от Славония на улиците в Загреб 
по време на дефилето преди започване на прегледа.

във

на Ваня Клякович, 
Миливоевич, Душко Трифуно- 
вич и Мирза Идризович.Сцена от „Лисици"

.Голямата златна арена на 
неотдавна завършилия XV П-и 
филмов фестивал в Пула спе
чели филма „Лисици“ на Кръ 
сто Папич, производство на 
„Ядран-филм“ — Загреб.

Голямата сребърна арена — 
„Колоездачи“ на Пуриша Джо 
рджеиич („Дунав-филм“), Бел
град), а голямата бронзова а- 
рена спечели филма „Буболеч 
ки в главата“ на Мишо Ради- 
воевич (Инеко-филм, Белград)

АНТОЛОГИЯ ..БРАТСТВО“
111111111Ш1111ШШ111111111111Ш11111111111И11111111111Ш111111111111111111|||||||||||||||||||||1||||||1|||||||||||||||||||||Н1Ш|1 (Фото-Ташог).

Зиме, лете, бях свикнал да го виж 
дам на същата улица, при таксита
та. Викаше с пълно гърло и търсе
ше клиенти:

— Аксарай — Беязът, Аксарай — 
Беязът!

— Един човек за Аксарай, един чо 
век за Аксарай!

Или ПЪК:
— Беязът, Беязът, Беязът!
В летните горещини то стъпваше 

здраво по бетонните плочки на тро
тоара и непрестанно тичаше насам- 
натам. Щом видеше такси, изскача
ше:

— Бате, за къде?
Шофьорът казваше и то подхва-

вало да се уповава само на баща си. 
Я той да е на моето място, че да 
го видя...

— Какво да му видиш?
— Ами какво, да напусне учили

ще и да си изкарва хляба като ме
не. Ако не съм аз, мама и братчето 
ми ще останат гладни.

— Майка ти не работи ли?
— Мие бутилки. Какво е миенето 

на бутилки, нищо. Цените са толко
ва високи. Живеем в една малка ста 
ичка и собственикът все ни заяжда 
да увеличим наема. И с другите нае 
матели прави същото. Понякога си 
мисля Да полея къщата с гас, да 
драсна клечката и да изгори. Но по 
сле си казвам, всичко ще пропадне.

— Защо да пропадне?
—■ Абе, голяма къща е това, че- 

тиридесет-петдесет стаи. Добре, зле 
хората имат подслон. Ако я запаля, 
какво ще прави беднотията без пок 
рив. Бащата на Ерол ни нарича ми 
кроби. Ама той самият е микроб. 
Какво толкова му правим ние? Пое 
реднощ пристига с колата и гъррр, 
гъррр ... Той е микроб.

Очите му блеснаха замечтано.
— Ех, това училище. Да бях у-| 

чил, непременно щях да стана ка
питан. Умирам да гледам кораби. 
Какво облекло имат капитаните ... 
И обикалят целия свят. Имаше е- 
дин капитан във филма „Господар
ят на моретата". Корабът засяда 
на брега и туземците връхлитат въ 
рху него ... Нахълтват в кораба, 
бият се и отвличат любовницата нц 
капитана. Ама и капитанът си е ка 
питан. Бате бе, защо туземците пле 
пиха целия екипаж и не убиха ни
кого? После любовницата на капи
тана ... През нощта тихичко се из
мъкна, отиде при капитана, отряза 
въжетата и го спаси. Ама тази ра
бота ми се вижда малко така.

— Защо?
— Ами едно момиче, бе бате. Как 

може да избяга? Туземците са като 
великани.

— Нали е кзшо, може.
Детето се замисли:
— В киното всичко е номер, нали?
— Номер.
Покрай нас минаваше едър кос

мат хамалин, превил се под тежкия 
товар. Той подметна на детето:

— Как вървят работите, копилс?
Детето се обърна като ужилено и 

го напсува на майка. После се из
черви. Засрами се от мен.

— Извинявай, бате. За нищо ще 
вкарат в беля човека. Така ме е яд 
на тази дума.

— Откъде те познава?
—■ Цриятел на баща ми.
Слънцето се измъкна от черните 

дъждовни облаци.

СИНЪТ
Златна арена за постановка 

и награда от 20 000 динара по 
лучи Кръсто Папич, авторът 
на „Лисици“, сребърна арена НА
и 10 000 динара — Бранимир- 
Тори Янкович за филма „Кър 
вава тариказка“, бронзова аре
на и 5 000 динара — Матияж 
Клотгчич за филма „Оксижен“ 
Златна арена и 10 000 динара 
за най-добър сценарий получи 
Пуриша Джорджевич за фил
ма „Колоездачи“. За най-доб- 

жежзка

УЛИЦАТАщаше:
— Беязът, Беязът, Беязът!
Детето помагаше не само на шо

фьорите, но услужваше и на клиен
тите, за което получаваше по някое 
петаче, а понякога и двадесет и пет 
гроша. То вземаше монетата, потър 
кваше я по лицето и я пускаше в 
джоба на осеяния с пръпки панта
лон.

Разказ от Орхан Кемал
роляре изпълнена 

Златна арена и награда от 
5 000 динара получи Милена 
Дравич за ролята на Сара в 
„Колоездачи“, а сребърна аре 
на — и 2 500 динара — Яго
да Калопер за ролята на Ви- 
шня във филма „Лисици“. Сте

Избърса с ръкав очите си.
— И дишалата година така, тък

мо да се зашила, и шпцо не излезе. 
Ако бях се записал, сега щях да 
мина във втори клас. Като Ерол.

— Кой е този Ерол?
— Един фукльо. В отбора на кла

са играе десен инсайд. Когато игра 
ехме в махалата с парцалена топка.

Парите събираше. За нищо не све 
та не пиеше лимонада, студен айрап 
шербет, та дори студена вода за е- 
дин грош. Не му се даваха пари за 
такива работи. Знаеше, че един 
грош или петак не са много нещо, 
но не купуваше. Трябваха му пари, 
за да не остане извън училището, 
както миналата година. Тогава не 
му стигнаха парите и не успя да при 
готви необходимите документи с ма 
рки и снимки. Тази година на вся 
ка цена трябва да влезе. Сега не ста 
не ли, край. Ако не успее, няма да 
може да учи и ще хамалува. А не 
му се искаше.

Когато дойде време за записване 
в училище, изчезна. Сигурпо се е за 
писало, казах си. Вчера привечер го 
срещнах:

— Къде се губиш? — попитах го.
Сиво-сините му очи станаха тъж-

во Жнгон спечели Златна аре
на и 5 000 динара за ролята 
на журналиста Марко във фи 
дма .„Оксижен“, а Адем Чей- 
ван — сребърна арена и 2 500 
динара за ролята за Андрия в 
„Лисици“. Златна арена и

аз такива номера му правех.
— Ти какъв играеш?
Очите му светнаха.
— Аз ли? Централеп 

централен нападател, крило. Всичко 
играя освен вратар. Какво предста
влява Ерол! Като излъжа един, пое 
ле втори и шут... Щеше да види 
той, ако бях влязъл тази година в 
училище. Левият му крак за нищо 
не го бива. Аз ритам и с левия, и с 
десния. Да мога да се запиша в учи 
лище, че да изляза на игрището... 
По и тази година изглежда пропад
нах.

защитник,

КЛОН
ПИРОТ

1 — Значи баща ти е подлец? — раНИ:
— Не питай, бате, отново ще се 

хвана с такситата.
— Училището? Какво стана с учи-

зчотърках раната му.
— И то какъв. Не се прибира в 

къщи ... Миналата седмица се хва
нал на бас с хамалите — дали мо-

„Шишахапс"
1 литцето?

— Пропадна.
— Защо?
— Оставих такситата, мама иска

ше да ме запише, но не стана. , 
— Парите ли не стигнаха?
— А, не, баща ми ...
— Той не се ли съгласи да ходиш

И же да изкачи улица 
със сто ли, сто и петдесет или две
ста килограма товар па гърба. Пи
ян бил нашият глупак. Ще я изка
ча, рекъл. Натоварил се и давай. За 
малко не му се пукнало сърцето. Се , 
га пък този номер с жената ... Мно 
го ме е яд на Ерол. Твоят баща е 
хамалин, вика. Да, хамалин, кО>сво 
толкова? Лошо ли е да си хамалин? 
Да не пие и да не ходи по жени, 
сума пари ще спечели. Но ако е та
къв като моя, остави се.

— Иа Ерол баща му какъв е?
— Откъде да знам, господине. И- 

мат си хубава кола. Мама казва да 
пе съм гледал Ерол. Човек не би-

л

I
на училище?

— Не бе, баща ми не разбира от 
такива работи. С него не можем да 
се видим в къщи като хората. Пип
нал едно ново вадже и запрашил на 

Мама все плаче. Братчето
болно и буха кашлицата да

някъде.
ми е
припадане. Иди, че мисли за учил и-

От турски: П. П.ще...
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НЕРАВНИ РШИФасулът 

храна
Макар че тази година времето ие е много благо

приятно за къпане все пак чрез ежедневния печат уз
наваме за все повече удавници.

През лятото времето може да бъде доста топло, 
а тогава и съвсем здрави «ора се чувствуват непряк- 
тпо. Виооката температура иа въздуха предизвика от
падналост у много «ора, а терморегулатив.ште целтри

НАУКА * ПРИРОДА * ТЕХНИКА

на индианците се нарушават. _
Тези явления «е придружават от -изобилно потене,

а може да се случи човек да получи слънчев удар. О- 
баче. тези явления по-леко се попасят, ако сме край 
реката, езерото или морето. Къпането през такива ле
тни дни е особено полезно, защото човек се освежава, 
а терморегулативните дентри нормално работят и за
кова човек се чувствува бодър и способен за работа. 
Също така къпането с плуване, -гребене и други спор
тове на вода са извънредна рекреация за здравето и 
повишават физическите възможности на човека.

\

употребяват месна храна. Ос
вен

хляб. Главната му храна е ца
ревицата, от която правят ца 
рсвичпа каща и питки. Фасу уП0Требява и маниоката. 

който пие смятаме за па 
някога

Всеки народ има своя кух
ня, която по нещо се отличава 
от кухнята на другите народи. 
Това е в зависимост от геогра 
фските, религиозните или дру 
ги особености. Ние например 
можем да се учудваме на кух 
нята на някои народи.

Ето как се хранят хората в 
Мексико, Уругвай и Парагвай.

В Мексико населението поч
ти не употребяват пшенични

царевицата и фасула се

лът,
циоиално ядене тук,

бил познат па овропей, 1ЦО латиноамерикански 
(до откриването на Дмс-

В Уругвай н Парагвай (съ-
стра-ме е

ни) с известно специалитетът 
АОАДО. В по-големитс градо-

ците
рика). Фасулът обаче с тради 
циошга храна на мексиканско 
то индианско насслепие, кой- вс по обед могат да се видят

около КЪПАНЕТОто то приготвя с много люги- 
чушнм и чесън. Те рядко

групи мъже, наредени 
голяма скара, как пекат месо.ви
набодено на метални пръчки 
и го идат заливайки го с чер
вено вино от бутилка, 
се реди от ръце на ръце. Но 
парагвайските селяни лдпт

бобови

къпане трябва да се има предвид че то 
човек може да бъде и 

обстоятелства. Това се отнася за 
планините, където реките яе 

много, водата в езерата също та-

Но при 
напълно млад и здравДомашното консервиране 

и опасностите
която

и за
опасно при известни 
онези, които летуват в 
могат да се загреят 
ка е хладка, ако

предимно царевица,
мапиока. Парагвай- се намират по по-високите места, а 

ако човек в този момент е по- 
току лцо се нахранил. В такъв 

страда, защо-

растспия, 
цитс правят от царевично брададат в херметичпо затворени 

те буркани и затова част от 
тях стават добра среда за раз 
витието иа тези микрворганиз 
ми. Микроорганизмите 
дат в консервите с продукти
те, които консервираме, ако 
те не са добре измити от поч 
вените частички. Те могат да 
се намерят па краставичките, 

доматите.

още повече е опасно, 
тен, изморен или пък 
случай и най-здравия човек може да 
то и температурата на човешкото тяло е повишена. И

През последните години до
машното консервиране на хра 
нителгог продукти стана обик
новена работа на нашите до
макини. Но това крие извест- 

заболивания 
тези 
най-

шпо пад двадесет вида ястия. 
В някои страни е в употреба 
къртофът и плелата. Но тик
вите са по-сладки от нашите и

попа-г студена вода може да се случи момен- 
на някои кръвоносни съдове и да на-

ако влезне вна опасност от 
при консумирането на 
продукти, между които 
опасното е ботулизмът^

таяло скъсване 
стъпи моментална смърт. Или пък може да настъпи 

стягане на кръвоносните съдове в мозъ- 
мозъкът не получава нужното количество 
положение също така може да предизви- 

и на най-добрите плувци да по-

се ядят печени.
моментално 
ка, така че 
кръв, което 
ка смърт. Случва се 
лучат гърч в мускулите, така че не могат да плуват 
и разбира се удавял ат се. До удавяне идва и след ня
кое „геройство" от страна аа неразумни хора, особе-

Иначе древните жители на 
Гватемала — майте са консу
мирали кучешко месо.

Когато стерилизацията не е 
добра и приготвянето не до 
там внимателно може част от 
организмите, които се нами
рат в продуктите да останат 
живи и да действуват в гото
вите за ядене консерви. Ако 
ги съхраняваме при стайна 

продължително 
време тези микроорганизми 
могат да се размножават и да 
отделят токсични вещества, 
които причиняват заболяване

пиперките, граха, 
спанака, кайсиите, зарзалите, 

вишните и другикрушите,
продукти. Също така 
да се намерят и в недобре пу 
птеното месо, в сланината, а е 
трудно да се открие, че са ра 
звалени, защото това не се 
показва в цвета, вкуса и ми
ризмата. А заболява пето, ма
кар и да е рядко, протича 
много тежко.
' За да се избегне тази опас
ност, домакините трябва да 
спазват необходимите санитар

могат

тешжтииш
но между младите.

Ако някой започне да се дави трябва да му се 
помощ. Трябва да му се подаде въже,

хва-
температура притечем на

прът, клон и някой предмет, за който той да се
изтегли на брега. Ако спасяването

л

не, а после да се 
става с плуване, трябва към давещия да се прибли- 

хванем за косата, а после влечем къмто. жим и да го
брега. Спасителят трябва да внимава давещия да не 
го улови и

Трябва да се знае, че при
чинителят на ботулизма се ра 
звпва при отсъствието на кис 
лород, при подходяща темпе
ратура, при недостатъчно по
солени, или недостатъчно за 
сдадени продукти. Точно та
кива условия могат да се съз

11111Ш1111111ШШШШ11Ш1Ш11Ш11111111111ШШ1111111111111Ш11Ш11Ш11Ш111Ш11111111ШШШШМ1Ш1Ш11111ШШИ11Ш11ШтЧ111ШШШ11111Ш1Ш1Ш111ШИ  III.... III........1.....1111111.....II......

повлече след себе си. Ако давещия не дн- 
сме го довели до брега трябва да при-

но-хигиегаш условия при кон
сервирането. Това значи да се 
ползват само здрави плодове, 
да се измиват старателно, а 
след това да се обработят то
плинно и да се пазят па сухо 
и прохладно място.

ша след като
ложим изкуствено дишане уста в уста и да се поста
раем възможно по-бързо да го заведем лри лекар.

Д-р М. Г.

рани, дори ще се управляват 
с радиовълни, като на телеви 
зионния екран операторът ще 
наблюдава и насочва тяхното 
действие. Засетите площи ще 
имат формата на пенти, дъл
ги десетки километри и шир» 
ки около 30 метра. Между тях 
ще има асфалтираш! пътища, 
по които ще се движат селско 

машини и техни-

Научно-техническа револю
ция в селското стопанство ое 
изразява в използуване на ши 
рок фронт постиженията на 
най-новите научни изследва
ния, на механизацията и хи
мизацията, електрониката и 
автоматизацията, на генетика- 
та, химическата и биологиче
ската борба против вредители 
те и плевелите, създаването 
на нови хранителни продукти 
за животновъдството, на елек 
трическата енергия, • подобря
ването и обогатяването на по- 

. чвите, регулирането на води
те, осигуряването на добри 
пътища и съобщения.

то-утре
стопанските 
те колела или вериги не Ще 
тъпчат обработваемата земя.

и бу

щат за 1 час 100 пъти пове
че земя, опдалкото едтга орач 
с плуг, теглеи от волски впряг 
комбайни-самоходи, управля
вани от водач в климатизира- 
на кабина, извършва едновре 
мешго работата на 80 жетва
ри; гигантски мапппш израв
няват земни площи или офор 
мят оризища; хеликоптери 
пръскат ленечукови градини; 
машини прореждат праскови
те по дръвчетата, спестявайки 
труда па 50 души.

3 някои стопанства семена
та се садят по съвсем необик 
невен начин: те Са запечата
ни на еднакви разстояния ед
но от друго в лента от изку
ствена материя, която се раз
тваря от влагата след зарива- 
нето в почвата. При други слу 
чай семената се поставят в 
капсули, съдържащи необхо
димите количества тор и во
да; капсулите се разтварят в 
почвата и изпущат съдържа
нието си точно когато поник
налото растение най-много се 
«нуждае от тях.

Може ли растениевъдството 
да замества продуктите от жи 
вотновъдството?. Известно е, 
че вече могат да се произвеж 
дат хранителни продукти от 
соя с външен вид и вкус на

Кръстосването пък на мек
сиканската пшеница с 
станска, пригодена към мест
ните почвени

мляко или месо. При това те 
са извънредно хранителни. 
Специалистите правят следна
та сметка: тревата, получена 
от 4 декара пасбище и упот
ребена за храна на едно те
ле, произвежда у телето 22 кг 
белтъчини. Ако тези 4 дека
ра площ бъдат засадени със 
соя и с нея се храни едър ро 
гат добитък, получават се 225 
кг белтъчини. Освен това по
лучаваните от своята белтъчи 
ни могат със специални маши 
ни да се „предат" във влакна 
с различна дебелина, които 
пък се тъкат така, че се полу 
чава по вид и' вкус говеждо 
месо, шунка или пилешко ме 

по желание.
КАКВО ЩЕ БЪДЕ СЕЛСКО
ТО СТОПАНСТВО НА 
БЪДЕЩЕТО?

паки-

В бъдеще градушките 
рите ще бъдат обуздани. А- 
томната енергия ще ДВДе въз 
молено ст да се сриват 
хълмове, да се изравняват ог 
ромни площи и ще спомогне 
за напояването с обезсолена 
вода, докарвала от морето. Из 
куствени спътници и самоле
ти ще доставят сведения 33 

болести по *У
ПО-СЯ-

и климатични
условия, напрано революцио
низира производството на пше 
шща в тази част па Азия.

В Изследователския център 
вт,в Филипините учените съз
дадоха хибрид на ориза, наре 
чел ИР-8. В резултат на това

„ _ оризовата реколта в тази страТрябва да се признае, че в на се * а времеТо За уз
не голямата ^аст от света зе г/ „* реколтата се „ба
мята се обработва по методи, ли трета,
които твърде малко се отли-
чават от тези, прилагани пре- Понастоящем учените отгле 
ди хиляда години. Но пости- ждат хибрид на памука, с мно 
женията на съвременната нау г,° малко листа. По този на- 
ка и техциха с бързи крачки чин памучният хоботник не 
завладяват все повече обла- може да се развива, тъй ка
сти. то т°й се нуждае от сянка.

В Калифорния бе създаден 
хибрид на домати, специално 
пригоден за маншна-берачка 
на домати. Всички плодове уз 
ряват едновременно, така че 
машината обира доматите за
едно със стъблото. Понастоя
щем 99% от доматената реко 
лта в Калифорния се прибира 

ца, за десет години Мексико по механичен начин.
Съвременната техника орга

низира един фантастичен па
рад на най-разнообразни сел
скостопански машини: мехавги

цели

ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЯ
ТА И ДОБИВИ

появяването на 
лтурите — нещо много 
гурно от сегашните лични на
блюдения на селските стопа 
ни. Специални сензори, заР1е 
ти в почвата, ще доставят св
дения, дали културите се щда 
даят от вода, и автомати?»
ще включват напоителните
стеми. Бъдещата химизани 
ще осигури пълен контрол 
рху растенията — ше моЖ® е 
се ускорява или забавя^Р ^

се из-

со

Преди малко повече от по
ловин век Мексико беше вно
сител на пшеница, тъй 
средният добив в тази страна 
беше 2,5 бушела на декар (1 
бушел — 35,2 литра). След ка 
то мексиканската пшеница бе 
кръстосана с японска гппени-

като
Някои специалисти смятат, 

че селското стопанство ще”бъ
де високоспециализирана дей- жът на културите, така

твата или беритбата да__най-благоприятнотоност. В един район ще се от
глеждат ябълки, в друг — до 
мати, в трети — картофи 
в зависимост от качествата на 
почвата и от климата. Селско тастика. Обаче в 
стопанските машини иде

върпгва в 
време.

Всичко това 3*3—5;

бъ- ските лаборатории сегЛ\^.^- 
дат по големи, по мощни и боти успешно за пров%лСко- 
ще извършват повече опера- то на революцията * с 
ции. Те ще бъдат автоматизи

започна да изнася пшеница, 
тъй като добивът се увеличи, 
достигайки Ю бушела на де
кар. ■. чни плугове изорават и обръ- то стопанство.
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ФОТОХРОНИКА
' -

СЕЛСКИТЕ СЪБОРИ — ПАЗАР НА КОНЕ

За конете в Босилеградско нямат организиран пазар както за останалия 
добитък. Стопаните с тях търгуват единствено на съборите в 
дни, които се устройват в повечето села в комуната.

И докато младите вият кръшно 
селото са пореждани безбройни коне, 
ресенти за купуването им. Затова и цените 
по някога продължава с часове.

* .

а

летните

-‘■-ч
■ч

хоро, то обикновено на края на 
присъстващи инте- 

са им низки, а уговарянето

ж
но не и много _ .V |шР-л1;'.у>

ТЕКСТ 1.шттУИ СНИМКИ 

В. ВЕЛИНОВ
МАЛКО ПЪТНИЦИ НА ПРЕХОДА

На граничния преход при Рибарци, Босилеградско 
броя на минаващите пътници е все още малък. Макар, че 
е това международен преход той за сега все още има ло
кален характер. Най-много пътници тук минават от Боси
леградско и Кюстендилско. И то много повече в събота и 
неделя, за разлика от останалите дни.

НЕОБИКНОВЕНО ПРИЯТЕЛСТВО

Кучката Лиса, собственост на Петруи Димитров от Босилеград не 
прави разлика помежду своето малко кученце и двете котенца, които са 
останали без майка им. И трите я бозаят, а тя се на същ начин ста
рае и за кученцето, и за котенцата.

Това необикновено приятелство на особено внимателен 
пазят тези малки приятели от животинския свят. Те са постоянно заед
но, а не разделят се дори и когато спят.

Това нещо любопитствува минувачите и те се запитват дали прия- : 
телството ще продължи и, когато тези сега малки животни порастнат. \

пачин

ройски се бори за правда и за свобода.
Робии Худ из джунглите!
Филмите за Тразан пожънали огромен ус

пех. Филмите от другите авантюристични жан-

1.
Мнозина най-известни спортни 

на света добре са спечелили със 
популярност. Как са си пробивали път и 
как са забогатели Джон Вайсмилер, Естси 
Уилиямс, Примо Кариера, Рей Шугер, Ро- 
бинсън, Тони Зайлер, Жан Клод 
Соня Хени и други?

асове)
своята

рове изостанали далеч назад след господаря на 
джунглите, който владеел екраните цели петде
сет години. През това време се променили, че
тиринадесет Тарзани — в над стотина филми. 
Първо в неми филми, а след това в звучни, къ 
дето могъл да дойде до израз характерния му 
вик.

Кили, ЗВЕЗДИТЕ 

НЕ ПАДАТ
ОЛИМПИАДАТА в Париж, 1924 година.
На стадиона за плуване се срещат големите 

ривали на своето време — високия шведец Арпе 
Борг и американецът Джони Вайсмилер. Пуб
ликата с необикновено вълнение очаква резулта 
та от тези най-добри плувци на 400 метра.

Най-после — бил даден знак за старт!
Плувците се хвърлят в басейна. Само след 

петдесетина метра напред остават само двама, 
останалите изостават. След първото изхвърляне 
налред — всекиму става ясно, че наблюдава ис
торически двубой в историята на плувния спорт.

Ръцете работят като машини. Противниците 
плуват паралелно. .

След първата половина на разтоянието, Ар- 
не Борг усетил че е дошъл неговия час. Полека се 
пробива напред. „ Арне! А рие" — се чуват гласове 
па скандинавците от трибуната. Дали златния 
медал е вече в джоба му?

Три стотин метра Арпе Борг знаел, че тря
бва още да засили темпото, защого при завои 
забелязал американнеца зад себе си. Но полу
чило се обаче нещо, което никой не очаквал.

Джони Вайсмилер започнал прочутия 
"Летящ" финиш. С всяко махвапс се доближавал 
До противника.

Шведът също така запъвал из все сила, по 
не Успял. Никак не могъл да стигне америка-

басейпа и

Огромната популярност на Тарзановите фил 
ми се обяснява така: хората от днешното ме
ханизирано и сложно време обичат да се върнат 
в миналото и просто време. Харзан не знае как
во е ЛСД, не пие различни прахове — обратно 
на това — той разполага с огромна сила и фе
номенална мъжественост.

Филмовият критик Гинтер Грол пише:
„С мечтите за Харзан хората умират 

своята нечиста съвест. Мечтаят за рая, койтоОТ със

сами са унищожили, за педостъпната просто- 
сърдсчност, мечтаят за свет без техника, шум и 
привързаност, мечтаят за юнак, който не само 
че е красавец, силен, добър и способен, но да и 
не страда е от онова, което мъчи дпепшия свят".

Когато обобщено се говори за Хразан^ ви
наги се мисли па Харзан номер 9 — Джони Вай 
смилер, носител на пет олимпийски златни ме
дала в Париж и Амстердам, който днес има над 
петдесет години и който с четвъртата си съпру
га яогаее в Холивуд. За американците той все 
още представлява някакъв вид национален ге
рой.

.................................................. ■ •

НЕБЕТО
I.

на победителя. А веднага след това паднал в 
безсъзнание. Джони Вайсмилер наскоро станал 
и филмов Харзан.си

— Благодарение на модерната техника 
плаването днес и „тинейджерите" мргат като на

на
ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ПЪТИ ТАРЗАН

шега да надминават моите рекорди — е заявил 
неотдавна за своите спортски постижения.

За своята жизнена роля е казал:
— Във всяко отношение умееха да ме ими

тират папълно само с едно изключение: не мо
жаха да имитират моя вик. Нтсой не умееше да 
направи това така убедително, както аз.

Последният му „вик" трябва да се изведе.

Създателят на легендарния герой от джуп-, 
американският писател Едгар Райе Бороу

по-на-
ИеЦа. Вайсмилер докоснал ивицата па 
станал олимпийски първенец.

Резултатът гласел: 5:42. Олимпийски и 
товен рекорд!

С невиждани аплодисменти Вайсмилер папу- 
Спал басейна и щастливо махал с ръцете на всич 
Чки страни. Неговият противник бил толкова 
Изтощен, че били принудени да го вадят от оа- 
сейна. ц Арне Борг с кисела усмивка честитил

глите,
е починал отдавна. Но Харзан живее и 
татък, на филмовото платно.

От дивия и уважаван Харзан, „английския 
дворяшш с най-хубава кръв", когото отвлякъл 
в гората и го превърнал в горила, благодарение 
па филма станал филмов образец на „свръх
човек". Хо!й ненавижда злобата, подлостта, ге-

све-

— СЛЕДВА —

Страница 11
братство * 7 август Т87о



Ерв-тстВо ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА » ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА
............... ..................................... И...... ..............................

IДвама души разговарят. Е- 
дииият казва:

— Приятел со познава в ну 
жда ...

В тоя момент се приближил 
Киндзюлис и казал:

— И тогава, когато той ста
нс началник.

=Карикатурен екран аз .

I
§=
3БЕЗ ДУМИ ==

I
Еа

I* Е КЬОСАВЦИ1Една жена в напреднала въ
зраст и цялата наплсскана с 
грим со оплакала на Кинизю- 
ЛИС:

ш=
1

делам рабуш на крива- | 
Припела ме и жетва, и свозсне на^ сено, ва- | 

§ сул се шушни но нивете, а я си рабушйе делкам. ц 
- Що ми ■гребеше да се пишем самоуправлач-обще |

Те па сам узел даВ
— Пито един фотограф не

точна
кат.

може да ми направи 
снимка...

1ственик.— Радвайте се тогава! 
отвърнал той. Ами рабушат не ие за жетвуту. Ли намери- | 

мо лъсниюту за това. нема кво Аа турам рабуш. = 
I Ако не си при волове, дадеш за трактор и ти по- %
| оре. Мързи ли те да плевиш паламиду, те ти |
Щ мерудия, посолиш из нивуту и не коколиш очи =
Щ по и,ел дън. А ка дойде време, позаврти се ком- ^
| байлшта, малко орани, малко збере — и готово. |
1 Ако нема комбайна,- те ти вършачка. Очеш ли |
§= задружну, очеш ли приватну избирай си.

Та рабушат йе за друго. Он Куката йе крив | 
— за това. Улезла иедна моя рълявица у неговят щ

шшI

ВНОСЕНКарикатура М. Петров

ХУМОРЗАВРЪЩАНЕ I моруз, а он несте да пребройимо струковете, та | 
ме ока судията за прекръшайи. Ама те и пона- |

=учи нещо.I 1Ли ,,Фабрад” върля плочете тия дни, се за | 
= нега се зборуйе. На работниците понамерили мс = 

В една компания се повел щ стенца, а они па се опиняли Да не иду. Добре, §
спор за правилата на вежливо ц ама ка поизпойесапили, навели главе. А тия що §
стта. | остали у „Фабрад”, видо ги през телат, расотку |
- Защо домакинът трябва 1 си прайе из дворат у беле кошуле с машне, кока |

да изпрати тезите до самата | су пошли на Илинден у Ръжану. Ни машина |
врата? — запитал един. | бърмчи, ни накованя дзЪвни. И чу иоще нещо, §

„ = та съга режем рабушат. |
— За да се увери, че те деи =

ствително са си отишли! — о- = 
бадил се Киндзюлис.

*

-Ц*с • сУ

У
(Ур<

Ка чули некойи ко Фабрад че умира, оти- " 
- игли та предложили да буду у ликвидациону ко |
= мисию. Рекли че имали опит оди ,,Седми юли , в
5 оти и нега ликвидирали. Не знайе човек да се |

кърсти ли, да се дзвери ли. Они га напрайили I
= ко кьосавацат — ка се копа лозйето нема га, ка |
Ц се бере грозйето — те га.
1| Ли йедно време не можеше да се намери ди- |

Пиян чужденец се качва на Ц ректор да опрайи положението у Фабрад. Дека | 
едно такси и казва: = беоше тъгай да заузвию рукаве, та да га изнесу =

— Моля, закарайте ме иа Щ из баруту, а са се обаджаю да му тураю ката- |
„Алексаидерплац", „о колкото 1 наИ* Онодем ти текъвя опит що га имаю, да ту- I
може по-бързо! | Раю ™танци на предприятията.

Шофьорът му обяснява: . | Ам“ па ка си ^мислим не йе за сърдню. |
= Ко ни йе търгло сваку годину-две да ту рамо ка- |

Но пие се намираме па ц танац на некойе предприятийе, че дойде време |
„Аленсандреплац , з да Ни затребу и теквия специалисти — ва туРа1> |

Чужденецът плаща и казва: Ш
— Юнак сте вие! Но втори = 

път карайте по-бавно, а не | 
като пияп!...

ЛМ ■ >->

Тг тг

* Литовски хумористичен ге = 
рой.е. I*

— КАК ПРЕКАРА ГОДИШНАТА ПОЧИВКА?
— АЗ СЕГА Я ЗАПОЧВАМ.

Карикатура М. Андреевич

Лъжата е дубльор, който в опасни сиутации за-
не на катанци.меня истината.

Манча, с.р-
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