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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО 

ПРЕД Ш-та КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛУСАКА
Акценти

РЕЦИДИВИ НА 

МИНАЛОТО
трябва по-еиергично да пило 
стави-м. Това е, пред и всичко, 
въпроса за окончателната де
колонизация в Африка. Ре
жимите в Южкоафриканоката 
■република, Родезия и порту
галските колониа-листи, не са 
обръщали внимание на реше

не винаги консек- нията на Обединените нации.
Те ги игнорират и на тези те
ритории все още едно маяцин 
ст-во на белите угнетява огром 
но болшинство от населението 
Този въпрос ще трябва да се 
постави енергично.

Освен това. Конференцията 
в Луоака има огромно значе
ние и зарад това, че тя се 
провежда в навечерието на 

тези принципи не е имало ус юбилейното тържество по по 
пехи. Остават, обаче, още ре- -вод 25-годишнината на Обе- 
дица неща, които трябва да динените нации. Това заседа- 
разреши1м, па затова сега ще ние, също така, не би тряб

вало да има само декларати
вен характер, да бъде само 
някакво тържество. На него 
трябва да ое приемат реше
ния, които да обвързват всич 
ки, включвайки и ония. които 
досега не ое лредържаха към 
решенията на Обединените на ... 
ции, Следователно, този юби-. 
лей трябва да има трудо^ 
характер. А за това много ще . • 
допринесат единните ста-. .

новища, с които там ще до!й- 
сиите нощни часове, бе реше дат представителите на лове
но да се предложи на конфе
ренцията като наблюдатели 
да участвуват представители 
на южновиетнамокото време
нно революционно правител
ство.

Аплодисментите 
не стихваха пет минути и ко 
иго нарушиха спокойните ут
ринни часове на осми септем 
ври в заседателната з_ала — 
символизираха победата 
само на героичния виетнам
ски народ, но и на лолитика- 
та на необвързаните. Фактът,

Ние можем да кажем, че 
принципите на -необвързаните, 
-които -са приети на Белград
ската, а след това потвърдени 
на конференцията в Кайро — 
от които някои носят корени
те си от Батдунг, от така на
речената Декларация на пая- 
чашил
ветно са защищавани. >Н-е съ
ществуваше, разбира се, дос
татъчно борба против ра-злич 
ни нарушавания на тези ггрин 
ципи. За това ов-ое минало ще 
трябва и критически да гово
рим. Но в същото време, тря 
бва да кажа, че никой не мо
же да оспори, че в -борбата 
на н&обвързал-ште страни за

-Президентът на република
та Йосип Б-роз Тито,
-вай-ки ое на молбата на югос
лавския печат, радио и теле- 
-визия и агенцията по печата 
Татаюг, даде за югославската 
общественост, пред тръгване 
«а Третата конференция на 
шефовете на държавите и пра 
вителствата на необвързаните 
-страни в Лусака, следното из 
явление:

— Третата конференция на 
необвързаните страни на най- 
високо равнище в Лусака има 
извънредно значение именно 
зарад това, че днес се нами
раме в едно положение в све
та. за което не може да се 
-каже, че е оптимистично.

На тази конференция ще 
участвуват импозантен брой 
представители на много стра
ни, не само от Африка и Азия, 
но и от Южна Америка и Ев
ропа, което показва, че владее 
■голям интерес за тази конфе
ренция.

П-о мое мнение, тази кон
ференция би трябвало да им2 
трудов, а не -маиотф ©стадион ен 
характер. На нея не би топв
ало да се приемат само 
-резолюции и декларации, но 
вече тя би трябвало да .ръдс- 
деговор за конкретните акции 
които биха се предприели, осо 
бено когато от различни стра 
ни се нарушават началата на 
Повелята на ООН и Атланти
ческата повеля.

отзова-

ЕДНА ПРАКТИКА от мина 
лото, за която мнозина счи
тат, -че е -отживела, а така я 

о фици алнит етаксуваме и в 
материали за развитието 
самоуправлението, за съжале
ние продължава да съществу 
в а и днес в Димитровград. Ка 
сае -се до честото използване 
на мнимо мнението на поли
тически форуми по кадрови
те въпроси в трудовите орга- 

Симптоматично 
отношение за оплаква

на

внизации.
това е
нето на една преподавателка 
в гимназия 'Йосип Броз Тито 

на Общинпред председателя 
ската скупщина. Тя заяви, че 
на заседанието на учителски 

било казано, че по въ-съвет
проса за приемането на нови 
преподаватели в гимназията 
било извършено допитване с 
Общинския комитет, предсе- 

на Общинската скуп- 
„Ако

Специално за „Братствосс от Лусака — Михайло Шаранович 

специален пратеник на ТАНЮГ
дателя
шина и други форуми, 
е така, заяви тя пред предсе- 

се покоря на
за съкращаване Е НАШАТА ЦЕЛМИРЪТдателя, аз ще 

решението 
на моите часове . умелост 

се обясни на
Трябваше голям?, 

и тактичност да ходимс да се завършат и 62 
вили, в които- са настанени шс 
фовете иа чуждестранните де 
легации.

Оптимизмът на ония, които 
вярваха в необвърза- 

ността, -се осъществи, 
крито съмнително въртяха с 
глави, млъкнаха.

Конференцията на шефове
те на държавите и лравител- 

може свободно да се

че от половината страни -в све .винагипреподавателка. та.въпросната 
че форумите, чието име е из-

съ-
Ония, На дневния ред на Конфе: 

ренцията на необвързаните 
ще бъдат главните проблеми 
иа днешния овят. Това са въ
проса за окончателната деко
лонизация. намесата във въ
трешни работи на други стра
ни и различни натисци, след 
това помощта на страните в 
развитие и отделно, въпроса 

не иа борбата за мир, което е 
найнважно, защото без мир не 
може да има напредък в све
та. С една дума, всички тези 
неща трябва да се поставят 

че бе постигнато решение с и тогава това общо да защи
щаваме в Обединените нации

тири въздържани и нито е- * да борим за принципите.
1 което бяха приети на Белград

дин глас лроттш също та- оката и Каирската ктанферен-'

ползвано пред учителския
постигане на олределевет за

нк кадрови решения, не 
давали никакви препоръки в 

нито са. се намес 
политика на

СРЕЩИса
Кон ф е р енцият а факт им е ск и 

започне, в неделя, на 6 ,сеп- 
ко-гато се срещнаха.

коитоствата,
каже, триумфално започна в 
Мулуигуси -хол, в

Замбия, Лусака. Ко- 
минястрите на външни-

този смисъл, 
вали. в кадровата главния тември,

най-напред, членовете на -под 
готвителиия комитет на- 16 
страни, а в същия дек и па 
утрешния ден, министрите иа 
външните работи иа нсобвър 
запито страни. Мсждуврсмон-.

организираха. многобра 
ЙПИ срещи между делегации
те, разменяха -се мнения в ат 
мо-сфсра «а единодушно жс- 

обезпечи, колко! 
по-бърза и ло-

гимназията.
Не говори ли 

яа тази преподавателка, да се 
покори на мнението на тези 
форуми и днес в най-разви- 
ти самоуправителни права, че 
не сме скъсали |С остатъците 
от миналото, 
същата покорност са прояви
ли и останалите преподавате-

град на 
гат-о
те работи на необвързаните 
страни през април тази годи
на в Дар ес Салам взеха ре 

Замбия да бъде дома?
са м ит иа нео-б-

схващанетс

шение ко еекин на третияЗа съжаление. вързаните, от много страни я 
света започнаха -с известно- не 
доверие да д-ледат в реализа-

Замбия
акламация, със само три-че-

ли. лание да се 
то се може, 
ефикасна работа на това съ
брание.

Президентът Тито, след при
има

цията на тази идея- 
в този момент имаше

половина -години своя 
— която развит

Изглежда, че когато даде- 
не мо-

сама
ни кадрови решения 
гат да се прокарат по норма
лен и законен път, (за които 
е компетентна единствено тру 
довата организация), най-лес- 
но е да се изполва авторите
та на някой форум с потай
ната мисъл, че никой -няма- 
Да проверява доводите.

Ясно е че в такива случаи 
самоуправит едните органи в 
тези организации не изпъл
няват своята функция. Как 
инак да лротълкуваме 
ствието иа всякаква съпроти
ва срещу подобни иатрапва- 
ния иа кадрови решения- Ч 
обратно: там където самоуп- 
Равителиито отношения са ко 
нституираии -докрай 
явления бързо губят

яа говори мпого. ции.пет и
независимост 
ва в Африка — с десетилетия 
на всеки начин угнетявана и

които
(НА 2 СТР.) (НА 2 СТР.)

стигането си в Лусака 
■също така интензивни срещи 
с лидерите па чуждестранни
те делегации: с министър-пре 
дседателя па Индия, Индира 
Ганди; с (министър-председате 
ля яа Цейлон, Сиримаво Бан- 
даранайке,- с президента 
Индонезия, Сухарто,- с прези 
депта па Замбия, Каупда; с 
министъра на въшшгите рабо 
ти на ОАР, Риад и други.

ОптимИзъмът се потвърди. 
Необвързаните страни още в 
подготовките за началото 
самита показаха висока 
пен на политическа отговор
ност и зрялост. (Така в навечо 
рието на самин самит, в къ-

~\ от ояйя, 
искат Да ДИ1-нат ръ

понижавана
и днес -не 
це от своите замисли.

Замбия показа жизнеността 
Малката СЪОБЩЕНИЕнеобвързваисто.Ч12\

страна, само с четири до пет 
милиона

па Трета-,

на
истина
та конф^ЩИЯ^редставите-

милиарди хора от на 
Великолепната 

слилсовидиа маса,
и с лай-

Имайки предвид значението на Трегата кон-отсъ-
ференция на необвързаните страни, нашият вес
тник в следващия брой ще издаде специална

'бу

лите на 
шата планета. пазала с

,рмГ1Гм.жда»ро

Гца. Само толкова беше необ-

на притурка с материали от конференцията в
СТС- ■ .'< -л '

такива сака.
почва.

д. Йотов



ТОТО: Ще направим 

всичко, ноете очаква 

светът от нас
|Едшг от най-важните въпро 

които ще ое разглеждат 
ще боде, също така, постига 
пето на универсалност на Обе 
динените нации. Трябва да се 
борим така велики страни, ка 
квато е Китай и някои дру
ги, да бъдат застъпени в Обе 
динените нации, за да могат 
и те да поемат отговорността 
за онова, което днес става в 
света. Аз съм твърде щастлив, 
че този път ми ое удаде слу
чай да разговарям с мнозина 
шефове на държави и пред
ставители на страни.

■Накрая, желая да кажа, че 
антиимлераиалиетическият ха
рактер на политиката на нео- 
бвързване лежи в принципи
те, които приехме на Белград 
ската конференция. И ако ви 
напи това имаме на предвид, 
тогава ще можем да избегнем 
известни непоследователнос
ти в борбата против имлериа 
лкстическите похвати, което 
днес особено идва до израз 
в натиска върху малките стра 
ни, а нарочно върху окия, ко 
ито са слабо развити и на ко
ито би трябвало да помогнат 
ония, които имат средства за 
това.

Югославската делегация ще 
настои да направи всичко та
зи Конференция да даде ре
зултати, които очакват, не са 
мо необвързаните 
които и Югославия 
множество други страни на 
света.

(ОТ 1 СТР.)

МИРЪТ Е НАШАТА си,
Мисля, че свободно можем 

абсолютно са 
мненията на нянои 

необвързаиостт а 
надмината, чс тази но 

никакъв ефект, 
необвързаните не притс- 

нито военен пито ико- 
потенциал

да кажем, че 
погрешни 
в овста, чс 
пече сЦЕЛ литика ня>ма
че
жават......тггтвзжя!

''фзйимш итн.комически 
Считам, чс това е напълно не 

Нсобвързаиостта несвета. Там, пред арката и 
стои надпис: „Мирът с наша 
цел!" IIсд тези общ знамена
тел се и развива Третата кон 
ферепция на шефовете на не 

но — осигуряването на мира обвързаните страни.

(ОТ 1 СТР.) та, на които цветовете на зна • п 
меката, расите п идеологиите 
не са пречка да отстраняват 

становищата

вярно.
представляват само страните, 
чиито представители ще учас 

па Конференцията в
РЕАЛНОСТ ПО ОТНОШЕ 
НИЕ НА КАМБОДЖА различията 

към онова, което е същсстпс-
в •плуват

Замбия, но и масата народи, 
опия страни, които по ва- 

криторим нс мстат
Още един «въпрос, който не 

винаги доброжелателните гла 
сове в света се опитваха да 
представят като ябълка на 
раздора между необвързани
те, така също показа високо
то съзнание и отговорност на 
водачите на необвързания 
свят. Това е въпроса с Кам
боджа, {който |се решаваше в 
известната обстановка на съ
ществуване на правителство 
на принц Сиянук със седалн 
ще в Пекин и режима на Лон 
Нол, който от {пролетта е на 
власт в Камбоджа. Камбоджа 
като необвързана страна ви
наги е добредошла на събра, 
нията на тези страни. Но то
ва е оная (Камбоджа, която 
съществуваше преди превра
та срещу легалното правител
ство.

Ако (бих изнасял собствено 
мнение, бих казал, че Сиянук 
победи без оглед на това, че 
нито една делегация на Кам
боджа не присъствува на ,са- 
мита. Симпатиите на мнозин
ството, които бяха изнесени 
За сметка на принц Сиянук и 
неговата политика, също така 
са доказателство, че необвър
заните зачитат принципно- 
стта, но не и ония, които за 
временни и лични интереси 
са готови да нанесат болка и 
страдания на «собствената си 
нация.

В такава атмосфера, но в 
условия на сериозно междуна 
родно положение и трнжове, 
какъвто направи .Израел с от 
казването от преговори, рабо 
ти конференцията на най-ви- 
сшите представители на необ 
вързаните страни. На платото 
пред сградата, плющят знаме 
ната на повече от шестедест 
страни от различни страни, зна 
мена „които представляват и 
хората от всички раси. Хора

ла
лидните
да бъдат между иеобвързани- 

Всички тези маса народи 
на необ-

те.
за ч итат принципите 
пързаността и считат, че това 
е единствения правилен път, 
по който човечеството би тря
бвало да върви.

Тези принципи 
това или нс, ония, които ги 
оспорват — си пробиват път 
из целия овят, защото тс про 
излизат от Повелята на Обе
динените нации. Следовател
но, нашето събрание в Луса- 
кд няма да бъде никакво съ
брание, което иска да афир- 
мира нещо извън Обединени 
те нации. Напротив, нашето 
желание е да допринесем към 
укрепването на Обединените 
нации. Затова този път ние 
се и събираме, защото имаме 
нужда да говорим по разни 
проблеми, както и за нашето 
общо настъпване в Обедине
ните нации.

искали

между 
но иВ подготовките па Третата среща на необвързаните 

страни и за афирмацията на не-обвързанс стта огромен при
нос даде и личното ангажиране на другаря Тито, особено 
по време на посещението му на някои африкански страни 
през януари и февруари тази| година.

На снимката: Й. Б. Тито и Нерера

СРЕЩИ ЧАУШЕСКУ - ЖИВКОВЧЕСТИТКА НА ДР. ТИТО ДО ТОДОР 

ЖИВКОВ И ТРАЙКОВ Днес, на 11 и утре на 12 сеп 
тември, както п.реди някой 
дум съобщи румънския печат, 
ще се срещнат партийно->ггра7 
вителствени делегации на Ру
мъния и България, които ще 
ръководят генералния секре
тар на БКП и председател на 
Държавния съвет Николае 
Чаушеоку и първия секретар 
на ЦК на ВПК и министър- 
председател на НР България 
Тодор Живков.

Предполага се, че тази сре
ща има за цел разрешаване 
на някои открити въпроси ме 
жду двете страни и с това от
ношенията да постави в нор
мален коловоз.

(Както е известно, между НР 
Румъния и нейните парнтнь- 
ори във Варшавския договор 
и Съвета за взаимна икономи 
ческа помощ през последните 
години са ое появили разно- 
глясия във връзка с концеп
циите по съдържанието и фор 
.мите на отношенита и сътру
дничеството в рамките на те
зи общи организации. Също 
така ое очаква една от глав
ните теми да бъде и сключ
ването на нов румъно-българ- 
ски договор за дружба, за кой 
то се говори още от преди две 
години.

Президентът на Републиката |Йосил Броз Тито отправи 
до първия секретар на Централния комитет на Българската 
комунистическа партия и министт р-председателя,
Тодор Живков и до председателя па президума на (Народ
ното събрание на НР България, Георги Трайков, честитка 
със следното .съдържание:

„По повод националния празник па Народна репуб
лика България отправям към Вас, Централния комитет на 
Българската комунистическа партия п българския народ от 
името на югославските народи. Председателството на Съю- 
за на 'Югосласките комунисти и от свое име сърдечни чес- 
титкк и най-добри пожелания за напредък на вашата стра
на и за ваше лично щастие. -

Изразявам своето убеждение, чс сътрудничеството 
между нашите страни успешно ще се развива в интерес на 
нашите народи, мира и социализма.

другаря

БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ толяти и
АВТОНОМИЯТА

ще. Изненада ме тогава, че в -разговорите, дори и в 
тостовете, ое споменаваха събития 
къоването на отношенията 
и полемиките

от времето на пре- 
от 1948 година, грешките

като двете оилни 
минали през остро стълкновение, 
рушено взаимното

личности, които са
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

а при това не е на-
уважаване, взаимно 

качествата на другия, и зарад туй 
каят, въпреки довчерашните 
различни мнения по 
разбирателство 
за социализъм.

назачитане
можаха да приз- 

несъгласня и временни 
много въпроси, показаха старо 

в идеите и ангажираността в борбата

I/

Органът на .Комунистическата партия на Ита
лия ,„Унита" обнародва неотдавна /статия< на
Александро (Нато, член на Централния комитет, 
на Италианската комунистическа {партия 
вод (полемиката, която в Италия V предизвика 
интервюто на президента на СФВК> (Й. Б. Тито 
за Толяти, под заглавие: „ТОЛЯТИ И АВТОНО
МИЯТА".

Ч - ло по -
МНОГОСТРАНИ РЕШЕНИЯ

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

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 

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

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

тервюГ“™ Толя,11И в неотдавнашното ин-
телство за Т'ИТ° ни яаде извънредно доказа
ните на ЛОйерие и на
ха възможен и жив, ^ ^
сия. Толяти отКоеюя страна - 
среща — публично 
значение и 
осъждането 
и отдавайки 
не загубили

а по-
© Белград, през януари 1964 година, делегации 

на Съюза на югоолалоките комунисти и КП:И обшир
но и отворено разискваха за положението в света, за 
проблемите на международното комунистическо 
жение, за политиката на двете партии и .двете страни. 
Тито и Толяти пристъпваха към въпросите, 
най-чувствителните даже, без дипломатическо премъ
лчаване, но с иежрено и остро критическо отанови- ■

от всички несъгла-
на утре ден след тази 

в „.Ринашита“ потвърди неговото 
признавайки грешката за прекъсването и 

а Югославия от страна на Коминформа

дви-
Печатаица „Вук Караджич" 

Ст. Пауновкча 72 — Ниш и към

признание 
самообладание

на другарите югославяни, „че 
в най-тежзките моменти.Страница 2
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ВЕЛИЧЕСТВЕНА МАНИФЕС 

ТАЦИЯ НА НАУКАТА
Съборите

В ДИМИТРОВГРАД 

НА 20 СЕПТЕМВРИ
По решение на гранич

ните комисии срещата 
на граничното население 
ще се състои в Димитров
град на 20 септември от 6 
до 19 часа.

По повод Деня на освобож
дението на град -Пирот, на 5 
т 6 септември 1970 година* Об 
(щин-оката конференция ОСРН 
в Пирот, Општинюката общ
ност на (културата, редакцията 
на „Слюбода“ и редакцията на 
списание „Пиротакм сборник" 
организираха научен симшози 
ум на тема — Пирот и окол
ността в светлината на науч
ните изследвания.

На 13 септември 

-събор в Трън 

(НРБ)
Както вече съобщихме на 

13, септември ще се състои 1 
събор на югославско-б ълга 
река граница при с. Стрези- • 
мировци. Тъй като преди 
две годили вместо на сама
та граница събора започна 
да се устройва в населени : 
-места, то тази година той 
ще бъде в гр. Трън НР Бъл 
гария. Наши автобуси ще 
превозват югославските гра 
ждани до границата, а след 
товл до Трън превоза орга
низира българския автотра
нспорт. За леките коли е 
позволено минаването дрез 
границата до мястото на 
събора.
От югославска страна ще на 
стъпят Лола (Йованович, Си 
лвана Арменулич и Бора 
Спужич-Квака. Конферанса 
та ще води известния ар
тист Милан Шарич, а ще ги 
съпровожда музикалния квн 
нтет на Жарко Йосипович 
— Шкула.

Тази естрадна трупа ще 
изнесе концерт и в Дома на 
културата в .Сурдулица на 
12 септември. Освен култур 
но-забавната, ще има и спо 

ртна програма.

На симпозиума участвуваха 
научни работници от страна
та, -които са предимно хора, 
родени в - Пирот шги околно 
стта, но гостуваха и други нау 
чни работници, които -в своите 
научни творби разглеждат Пи 
рот и неговата околност.

На симпозиума бяха дроче
тсям или изнесени доклади и . люша в Димитровград. Много 
н.аучни, съобщения из всички интересна тема обработи из- 
областм на науката и култу- граждането на низки и малки 
рала. Числото от. около 30 съ- жилищни огради в редица ка- 
общения и доклади илюстри
ра широката гама от различ
ни . теми, изнесени на симпо
зиума. Този симпозиум показ 110 и приемливо решение и за 
ва и първото събиране на си- Димитровград или Бабупшица 
лите в научното поле. Освен а съвременното градоуютрой- 
това, положителна характерис 
тика на този симпозиум, е че 
като нова форма на сътрудни 
честшо между Пиротаката ко7 съвременния развой на Пирот

като бяха включени и теми

лад бе изнесен плана за въз
можностите и използване на 
водите от новосъздаденото 

при Завой.
Имаше теми и : с политиче

ско съдържание. Една от тях 
разгледа отпора на народа от 
Източна Сърбия против по
литиката на българската фа
шистка денационаяизация през 
1941—1944 година.

'Списанието „Пиротски сбор
ник“.

Симпозиумът беше органи- 
Участницитетр най-рационален и най-ком 

фортен вид жилищни здания 
за град Пирот, което е полез

аиран отлично, 
посетиха и конфекция „Пър
ви май“ и ое запознаха спроиз 
водствения процес. Заключе-
ние на този симпозиум е, че 
такова съвещание на научни
те работници трябва да се 
устройва ваяка година, за да 
стане традиция и за да могат 
научните работници да помог 
нат на своя край и да впрег
нат -науката в стопанството и 
живота на Пирот и околно
стта му_

,
ство и при недостиг на жи
лищни площи.

Третирана бе и темата за На 6 септември, бе органи
зиран излет до Поганошоки ма 
«аотир, където бяха изнесени 

от естествените науки: термал 'съобщения за консервирането 
кй извори, изграждане нал<) ка фреските в този среднояе 
речия и хидроенергийни-сис- «овен манастир. 
теми, формиране на' изкустве Всички доклади и съобще
ни рибовъдници. В един док-, ний Щ-е бъдат отпечатани в

муна и научните работници, 
както и интереса, който про
явява комуната към науката, 
иска да използва в стопанст
вото на Пирот и околността. Д-р Александър Гйгов м. В.

На- 5 септември бяха изне
сени доклади за историята на 
населяването на Пирот, митра 
цията му, занаятчийството, ки 

грънчарството

Тържествено заседание на ОС в Димитровград Пияде" зарад приноса му а 
развиване на братството и е- 
дииството между народите щ 
народностите в ватата стра
на. След доклада пионерите *' 
пионерките от Основното учи; ПЪЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО И АФИРМАЦИЯ 

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
лцмарешото,

. произвеждането на кашкава-:
лище увеличиха тържеството 
с прекрасен рецитал посветен 
на Деня на освобождението 
— 8 септември и с кратка, но • 
импозантна, музикална про- 

стопанаш ръководител в мир грама, която съдържаше кит 
ното следвоенно изграждане ка революционни песни и ма
на нашата комуна Живко Ви- ршове. 
денов, на ветерана и заслужи 
лия музикален деец под чия- каза в доклада аи Димитър 
то умела ръка изникваха и из Славов, както и историята ка 
никнат поколения и поколе- цялата наша страна, има мнОт
пия
хора Георги Шукарев и 
Основното училище „Моша

ла и. др.

ЕДна група съобщения има 
ше географски характер. Под 
неооха ое съобщения с локал Тържественото заседание има 

ше само две точки — доклад 
по случай Деня на освобож
дението, който изнесе предсе 
дателят па ОС Димитър Сла
вов и тържествено връчване 
на присъдените септемврий
ски награди ла ветерана на 
Народоосвободителпото дви
жение в нашия край и виден

По-тържествено откогато и 
на научна проблематика като да е цо-рано в историята си 
опламеяягване расата на овце Димитровград отпразнува Де

ня на освобождението — 8
септември. В тържествено ук
расената зала на културния 

ясни се как някои села поете дом се бяха събрали отборни
ците на даете камари на ОС/

'Историята на нашия край.те. оелшцата в ггиротския край 
Димитровград, -Бабушница. Об

музикално образовани го славни дати, които изразя 
на ват героизма и свободолю

бивия дух на югославските 
народи за овобода и незави
симост. Щцна от тези незабра
вими дати записана в истори
ята на нашия край преди 2в 
години е и днешният ден —ц 
8 септември, ден на освобож
дението на Димитровградско*, 
■от фашисткия окупатор. Към 
края на 1943 и 1944 година в 
резултат на фашисткия 
рор, а под влияние на Югос
лавската комунистическа пар- 

■в последното десетилетие, беше насочено тъкмо към тия започна да се развива ос.,
вободителна борба в нашия 
край в съдействие със Свър- 
люккия, Нишавюки и южно-

ма, организирането' и одииютвото на комунистическо- моравски отряди, което 
то движение,, които да ое оан станат върху аюгономи-
ята на партиите; на различните положения и на по- фикати да представят, че то

ва е дело на БКП, нарочно за 
бравяйки, че с помощта на 
Окръжния комитет в Пирот 
бяха създадени първите пар
тийни организации в нашия 
край, формирани окоовски ор 
ганизации, както и органмза- 

та революция в Италия, новата визия на пътя в оо- цим на Народния фронт. Ма-
циализъм в света, които имат стари и дълбоки ко- ка,Р 40 бяха малочиюлени ту

хашшяпе партийни организа
ции успяха с помощта на про

ленно стават крайградски ое- 
лжца. Като пример бе изтък
нат случая с Лукавица и Же
.............................................................................................................................................................................1.... .................................................... 111111111111111111.

народни представители и го
сти от Пирот и Бабушница.

Ония, които ос изненадаха или ое правят изне
надани и изразяват съмнение, както направиха ня
кои италиански вестници, като чели другаря 'Бито е

че са успели да се противопоставят на заплахите и 
ласките, че здраво са държали пред оебе ои перел ск 
тивите на социализма“. По повод осъждането на юго
славските комунисти „не нещо са променили док
трината и практиката на бербата за социализъм , То- 
ляти възкликнал: „Щастлива вина, в която би тря
бвало всички, малко или повече да участвуваме, ако 
желаем да вървим напред!“ Добавил още, че би тря
бвало да свикнем е идеята за различни решения, със 
становища и ицициативи, заоцОто социализма не мо
же да ое подведе под един единствен модел, не мооке 
да ое подведе „целия социалистически овят в един 
единствен лагер, военен или който и да било полипи 
чеаки“.

) . .
СЪЗНАНИЕТО

открил един непознат и невероятен Толяти., или като 
чели неоправдано го хвали — забравят, или не искат 
■да знаят, че основното залягане на Толяти, нарочно

те-

раавитието и афирмацията на италианския път в со
циализъм и новите концепции на интерн ациом ализ-

ня-

1вече решения. Казак „последното десетилетие“ — от 
нашия VIII конгрес до меморандума на Ялта — за да 

времето на пълното и .последователно обя- 
анение на една оригинална идея за социалистическа-

Тито потвърждава до каква степен 
съзнанието на Толяти, чеИнтервюто с

е.било дълбок» и твърдо _м„
.лайлолямата историческа тема, която в наше Р«м 
поотаюц пред работническото движение , както каза, пучч у социализма, изнами-

означава

ШШшт
ни",

рени.

(НА СТР. 5)(Следва)
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Събрание на ССРН в Г. ЛюбатаРибарци: Митницата и 

заставата получика ДОМИНИРАХА
КОМУНАЛИТЕ
ПРОБЛЕМИ

ТОК
Преди някой ден мигащата и заставата в 

село Рибарци получиха ток от новопостроения . 
далекопровод. (По този повод бе устроепо скро 
мно тържество.

Същевременно, с довеждането на тока е ре- 
шево и водоснабдяването на тези обекти. С е- 
лектрически помпи ще се захваща вода от бу- 
нар и ще се докарва, и в едната, и в другата,
сграда.

В изграждането на далекопровода от Боси
леград до Рибарци са изразходвани над 200.000 
динара, които са обезпечили КИНА, митническо 
то управление и общината.

Трябва да се отбележи, че тоя Далекопро- 
лредлага голяма възможност за електрифи

'Горнолюбатчаии са готови да помогнат да 
се построи една обществена^ ограда. Таосава те 
и юега имат, но им е недостъпна, заоцото се на- 

земеделюката кооперация. Тя 
голямата зала е очебиетц при

13 началото на септември в Горна Любата се 
проведе събрание на местната организация на 
ССРН, на моето бяха обсъдени редица належа
щи проблеми ка селищата от тоя район. Пред 
■осдателят на общшлшсагга организация на ССРН 
Цоне Тодоров и заместник-председателя Пенко 
Найденов уведомиха присъстващите с гпроекто, 
програмата за работа на Общинската органи- 

ООРН и за подготовмитс за нейното

мира в ръцете на 
вече е рухнала, а 
мер на опасна небрежност.®°д . , циране на (селата в района.

На събранието ое изтъкна, не малко гри
жи .ое полагат за развитие яа селското стопан
ство. Според тях, възможностите в тази област 
■си остават неизползвани. Говори се за коопери
ране и сътрудничество с кооперациите, но- яа 
практика, резултати — няма. Специалистите в 
кооперациите са обикновени чиновници, които 
редовно събират таксите за напасването на до
битъка, за да изкарат заплатите си?

Земеделците искат да ползват минерални 
торове и химихалии, но не знаят как. Искат да 
породите на добитъка, но без разплодна стан
ция и това не може да стане. Имат желание да 
развиват овощарство и засаждат вокхмсодобивни 
овощни дръвчета, но нямат откъде Да ги на
бавят. Към всичюо това кооперацията ое отна-> 
ся крайно небремено.

За тези, калето и за още много други поста 
вени на събранието въпроси, хората казаха, че 
■ое разтакат е сгодини. Това създава недоволство 
и пааинизация сред хората.

Взе се решение тоя път компетентните по 
по всеки въпрос да бъдат детайлно запознати 
и да се търси отговорност.

зация на
Iпровеждане.

Във връзка с това ое водиха обстойни ра- 
особено много ое наблегна60.000 динара за 

тлъминската амбула
тория

зиоквалгия. в които 
ССРН да се застъпва за разрешаването на кому
налните и други селски въпроси. Изтъкна се, 
че за това нещо тази организация има широки 

но в съдействието и по-голямавъзможности, 
обществена отговорност и на всички други ор
ганизации.

Комуналните проблеми са най-належащи на 
тоя район. Пътищата и електрификацията, пре 
дм всичко.Тези дни директорът на Комуналния завод 

за социално осигуряване във (Враня посети До
лно Тлъмино във връзка с изграждането на 
здравната амбулатория.

По този повод той изрази надеждата, че за 
дограждането и оспособяването на тази амбула 
тория Комуналния завод ще отпусне 30.000 ди
нара. Също така и общйяата ще отпусне 30.000 
динара.

. - По такъв начин ще има възможност сгра
дата да се завърши до края яа тази година и 
същевременно да започне с работа здравната 
амбулатория.

Гсркодаобатаките селища нямат и добри съ 
общителни к телефонни връзки. Телефонът в 
местната канцелария и занапред си остава не
достъпен, дари и при найнапешни случаи. Те
леграмите и останалите пощенски пратки при
стигат със закъснение и от цяла седмица. Нуж
дите за откриваме на поща е това село са го
леми.

Такива съществуват и за постоянна работа 
на здравната амбулатория. Съществуващата не 
работи вече цял месец. Това затруднява поло
жението ка балните и им създава излишни ра 
зходи. В. В.

ПШ;ПШ1т1|!НШШШПШШЕШПЛШШЯ1В книжарниците няма 

всички учебници Ог заседанието на ОС в Сурдулица

Учебната година започна. Обаче учениците 
от босилеградските училища имат сериозни тру 
дности. Именно, в двете книжарници, от които САМООБЛАГАНЕ ЗА-ВОДАедната е открита преди няколко дни, няма ви
то половината от необходимите учебници.

Най-трудно е за учениците от първи до че 
твърти клас на основните училища, защото за 
тях засега, има само няколко учебника. Не 
по-добро е и положението с гимназиалните уче 
бници.

Изглежда, че тези учебници не са поръча, 
ви навреме.

В края на миналия месец в 
Сурдулица се състоя девета 
редовна сесия на Общинска
та скупщина, на която бе ^з 
гледана информация за шест 
месечния баланс на трудови
те организации в комуната. 
Изтъкна се, че |са необходи
ми спешни мерки ра оздравя
ването му. Така също, 
актуален, въпрос се подчерта 
и недостига на кадри, без 
ито съвременното 
ство е немислимо.

проявят повече (усърдие в ра 
бота |си а* да преследват подо 
бни нарушители. Постъпване
то на данъчните облагания в 
периода от 1 януари до 20 ав 
густ е реализирано с 54,5°/о. Ску 
пщината взе решение през ок 
то мери тази година съвета по 
финанси да направи 
на дубиозните дажбини 
се предприемат сериозни мер 
оки за установяване на по-ре
довно постъпване на доходи
те в общинската каса. ,

Допълнено бе и решението 
за данъците върху ползване
то на градско землище, с кое 
то се освобождават от такива 
училищата и др. учреждения, 
които се финансират от обтцин 
ския бюджет.

Общинската |Скупщина 
пп* Да се увеличат паушалпи 
те суми за плащането на во
дата ют 3 на 5 на сто, защо
то някои домакинства в Сур
дулица, които нямат

мерителни уреди изразходват 
неконтролирано вода, като по 
този начин угрозяват снабдя* 
ването на града.

Установена е цената на хля 
ба от тип 800 
килограм, в Сурдулица, а във 
Власина и по селата — по 
1,60 динара

Общинската скупщина съ
що реши да ое (продължи прж 
нудителното ръководство във 
ФАЕОС за още шест месеца

Взето бе и решение да се 
заведе местно (самооблагане в 
срок от две (години с 2°/о въ{Ь 
ху личните доходи, за да мо
гат да се разрешат някои на
лежащи комунални проблеми 
в града, като разширяване на 
водоснабдителната ■ мрежа Я 
др. За тази цел ще са необ
ходими 1.252.183,10 динара, 
като значителна час.- от тези 
средства ще бъдат обезпече» 
ни с кредити.

В. в.©

1,55 динара

анализкато и да
ко-И цроизвод-

ВАШАТА БАНКА !•
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА. ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, 
ЛЕБАНЕ, ВЙАСОТПНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН м БОСИ 
ЛЕГРАД

В информацията за провеж 
дането на данъчната полити
ка се казва, че най-голям до 
ход в комуната е имало в мета 
лообрабаботоащата промиш
леност 1 900, а най-малък 555 
динара — в преработката на* За редовни алтове сс плаща 6"» лихва

* За осрочеии влогове — 7,5“/»
Всеки спестовник с в.ют от най-малко 1000 нови динара 
е зстрахомап от евентуална злополука.

.. Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от 6.30 до И,30 часа всеки ден освен събота и недели.

«
хранителни продукти.

ре-Констатира |се, че в кому
ната има случаи на упражня 
ване на занаяти без позволи
телно. (Наблегна се 
онните служби занапред

I инспекци-
да водоиз- М. К.
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ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ НА РАЗВИТИЕТО 

НА ДИМИТРОВГРАДСКО Д0 1975 ГОДИНА
Пълно преустройство и 

афирмация на българската
народност

(от з стр.)

“~к== ШИШ шшщш
не на основните концепции струилия на съществуващите, и основното училище Вълоо 
за развитието на Димитров- при което стопанството ще сът за учебници и литорагу- 
градско за периода 1970-1975 участвува с 30% собствени ра на български език е само 
година. средства. По този начин ако- бегло засегнат без

От подготвените материали мулатинната споообност на 
се ■ вижда, че през предстоя- стопанството до 1975 година 
щите пет години може да ое 
очамва увеличение на произво 
дството със среден годишен 
темп от 14%. 
доход би ое
48.468 (х на 92.981) х динара

сектори на обществените дей-. 
наети работят 2.700 души. Ди-процеси не грешвнше младежи с успех 

да извършат мобилизация на намичното развитие на наше 
младежта и народа в органи- то стопанство създаде матери 
зирането на акции и помощ ална база за развитие на про 
за фронта както и за създа- светата, културата, здравеопа- 
ване на народна власт. Наро- зването итн. Жизненото рав- 
доовобадителното движение г. нище на нашите трудещи се 
Югославия под ръководство- от Ден на ден расте. Първите 
то на КЖП и другаря Тито проекции на средноорочния 
стана още по-близко на насе- план предвиждат съвкупното 
лението от този край. В рс- производство от сегашните 
зултат на успешното развитие 13,5 милиарда стари динара 
на народооовободителното дви Да се увеличи на 26 милиар- 
жение в югоизточна Сърбия. Да>- а националният доход от 
по-специално на „ активността сегашните '-4 милиарда и 780 
на Партията в Пиротския милиона стари динара на 9,5 
край, в нашия край бе фор- милиарда динара.

Опирайки се върху отноше
нията с НР България Дими
тър Славов между другото ка

какшито и
да е конкретни мероприятия 
за решаване на този толкова 

би ое увеличила с 2 пъти, с належащ проблем, 
което се създава по-широка" 
материална база на произвол 
■сивото, създават се условия за 

Националният повишаване на жизненото рая 
увеличил

Очевидно 
е отсъствието на какъвто и 
да е договор с други заинтере 
оовани институции.

На развитието на култура-, 
та през предстоящия петгоди 
шен период в презентираните 
материали не 
почти никакво внимание. Ос
вен голи констатации, че съ
ществуващите помещения на 
Центъра за култура и библио 
техата с книжен фонд от 
10.000 книги и 40 кв м полез 
на площ. Материалите не да
ват отговор как и колко ще 
се развива културата в общи 
ната. Вместо тава, в областта 
на културата ое предлага ня 
какво разглеждане на възмож 
наетите за развитие на туризма 
За развитието на физическа
та култура в материалите съ-1 
що ое казва само, че през 
предстоящия период трябва 
да се обърне по-голямо 
мание и да се създаде ло- 
силна- материална база за о- 
маоовяване на физическата 
култура. И тук няма никакви 
конкретни показатели какви 
■и колко ще бъдат тези мате 
риалшги средства.

от нище и на личното потребле
ние на трудещите ое.

миран партизанският отряд 
„Момчил войвода“, който 
през септември 1944 година 
прерастна в бригада на Наро 
дооовободителната войска на 
Югославия и в състава на 22

е обърнато
за:ПРОМИШЛЕНОСТ .„През последните години, а 
особено след чехословашките 

боевете Събития, отново оме овидете-дивизия участвува в 
за окончателно освобождение ли на организирана антиюго-

славюка кампания в България, 
качиная от отричане на маке 
донската нация и съживява
не на духа на Сан-Стефан ска 
България, па до фалшифици
ране на историята като оку
пацията на някои части 
Югославия ое провъзгласява 
за' освободителна мисия, кое
то българските историци 
опитаха да докажат и на -13 
конгрес на историците в Ле

на нашата страна от фашиз-През изтеклия период про- ново поради простата причи- 
мишлеността участвуваше в на, че Димитровград не раз- 
осъществяването на съвкуп- полага със собствено търгов- 
ния приход на стопанството с око предприятие. Предвижда 
50%. Очаква ое до 1975 годи се оборотът настоки в общи
на участието на промишлено- ната ще расте средно годиш- 
стта да ое увеличи с 8%. Така но е ,10%. 
например ИГП „Димитров
град“ навлиза в предстоящия 
планов период с реконструи- може да ое създаде рентаби 
рани и разширени мощности, тща област за стопанството на 
По този начин очаква се съв-

ма.
Чествувайкм тазгодишния 

ден на освобождението, про
дължи Славов, със задовол
ство констатираме, че в рам
ките на нашата социалистиче 
ока общност оме постигнали 
•крупни резултати във всички 
области на стопанския и об- 
тце ств ено -политич е ски живот. 
От тиятично неразвита област 
нашата община.

на

На въпроса по кой начин 
от гостилничарската дейност се

вни- благодаре- нинград през август тази го- 
ние на усилията на трудещи- Д1®13- Такава политика на Бъл 
те- се и благодарение на пра- вария потвърждават и най-но

вите изказвания на семинара 
с за преподаватели по българ- 
т ски език проведен в София 

от 5 до 29 августа т.г. Наро
дът от този край няма нуж-

даваткомуната насоките не 
кулщщ приход на тази трудр... отговор. Има намеци, че е не. 
®а организация от сегашните обходимо да ее предприемат 
33.095.000 динара Да нарастне 
до 1975 година на 75.300.000 
динара. За да ое постигне за-

вилната политика на нашата 
Партия и Правителство и 
помощта на цялата общност 
доживя пълно преустройство 
и афирмация. Така например 
производството през 1956 го
дина в нашата община възли 
заше на около 467 милиона 
динара и то главно . от селско 
то стопанство. Националният! 
доход на глава от население
то същата година възлизаше 
само на 16.650 стари динара.
От 1960 година започна с по 
мощта на цялата общност но прави огромни усилия за прй

мерки за създаване на най-ос 
новни условия за развитие на 
туризма в нашия край. Пред 

•плануваното тази трудова ор- вижда се материална база в 
ганизация предвижда увеличе тази област да се обезпечава 

.ние н аброя на заетите с още с кредити и участие на трудо 
150 работници или общо до вите организации и обществе 
края на 1975 година да разпо нмте служби, 
лага с 750 работници. Пред
приятие „Циле“ очаква да о- КОМУНАЛНА И ЗАНАЯТЧИ

ЙСКА ДВЙНОСТ

да картината на положението 
от времето на окупацията, не 
посредствено след освобожде 
нието и от 1948 година, а най 
-малко днес, да извлича от пи 
еасти документи и фалшифи- 
•кати, защото върху плещите 
си е почуетвувал 
на такива мисии.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Констатира сс, че в тази об 
ласт е подобрено само каче
ството на услугите, но не и 
развитиетосъщесши съвкупен приход от 

. 12.873.000 динара и да увели
чи броя на работниците с о- 
ще 40 души. За реконструк
ция на съществуващите мощ 
нюсти предвижда 3.693.000 ди 
нара от което от собствени из 
точници 25%.

на специализира
ни олужби. Във връзка 
ва се предлага по-голямо съ
трудничество между 
пия дом в Димитр.овград и 
здравните

действиетос то-Опород концепциите най-ин 
тензишно развитие в • стопан
ството на общината ое пред
вижда в областа на комунал
ното стопанство.

Днес, когато нашата страназдраЬ-

цеитрове в Пирот 
Предвижда и Ниш. Дават ое и данни, че 

се увеличение на услугите от здравната защита на село не
4.434.000 през 1970 година на е решена както трябва, че от-
19.440.000 през 1975 година, далечонитс села остават 
Предвижда се увеличение на лекарска помощ. Вместо кон-

пла- броя на заетите от сегашните кретни решения в тази об- 
76 на 104 работника и на аку ласт. Основните концепции за 

способност от развитието ни до 1975 годи
на се занимават с най-дребни

•възмогнеше на 
трудности и недоразумения в 
отношенията с 
пейските стоани и когато Съ-

'възникн алите-интензивно развитие на кому 
ната така че същата година 
производството беше по-голя
мо с 3,9 пъти в сравнение с 
1956 година, 
агията извършени през лослсд 
агите няколко години

источноевро-

★ юзът на комунистите утвърди 
Капиталовложе- трайна политическа ориента

ция за развитие на до&росъ-
без

|Конфекция “Свобода,, 
иира до 1975 година производ 
сивото да постигне стойност мулатишиата
от 46.923.000 динара и нови 250.000 динара на 2.850.000 ди
70 работници. За разширява- нара. 
не и реконструкция на съще
ствуващите мощности ое ггред |СТВОто, с оглед на неговото стаг
виждат 1.500.000 динара, от ни,ране през последните годи-
което 50% собствени сред- Ни, ое предвиждат разни далгьч агс отивала до гго-отдалечетш-
епва. За да се постигнат пред Яия улеснения за отделни дефи те осла итн. Също има и за
виделите резултати ще е нео ЦИТарн)И занаяти. За отдавна чу

.бходимо трудовите организа- вствуващата сс необходимост
Ции редица въпроси да реша от услужши сервизи в града
'ват чрез интеграционни про- ,се предвижда откриване на са спазване на лекарската етика,
Цеои и чрез укрепване на ква мостоятелеи сервиз за попрап н0 няма нито дума кале
лификационната структура на Кд яа домакински уреди или
заетите в димитровградското п,ж в рамките на съществува
стопанство. щото комуналноуслужлго п.ре

предприятие дприятие в града, 
увеличение

на съвкупния приход от оега- ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 
шиите ’ 7.700.000 динара на 
.15.352,000 динара и увеличе
ние на броя на заетите от 147 
на 250 работници.

селски отношения с воички 
•съоедни страни, ние отново

съжи-
кция на съществуващите мо- вяване на сталинските пози- 
щности, които от занаятчнй- ции. Очебивщ пример е вес
ени работилници прерастват в тта за реабилитирането на 
съвременни индустриални обе Вълко Червенков като му се 
кти. Бсзсъмменно това допри признава стаж в БКП без пре 
неое съвкупното производ- къоване. Но вое пак, без ог- 
ство, оборотът на стоки и ус- лед на горчивите опити от бли

създа
ват възможност за реконстру ставаме свидетели на

констатации от рода на нере
довно дежурство на шофьори 
те на линейките, че същата

(В областта на занаятчий-

бележки върху работата на 
лекарите дори я призиви към лупи през 1969 година да до- зкото минало и съвремието 

•стигне сума от над 13,5 мили-: винаги оме били готови, а и 
арда стари динара, Всичко тб сега оме готови, за сътрудни- 
ва довежда до значително по- честЕОмза развиване наДобро 
добряване на общото богат- съседски отношения, за които 
ств'0 на нашито хора, което може да ое каже, че през 1967

щс
изглежда здравеопазването

през предстоящия период, ка 
кви материални оредства 
предвиждат
на здравните услуги итн. Оче 
видно е, че в подготовката 

година на перспективния план не е

сеСтроителното 
„•Градая“ очаква за подобряване и националния до- година достигнаха кулминация

а веднага след това бяха раз
рушени всички мостове на съ 

динара, трудгаичество. Верни на Съю
за на комунистите и на него- 

инторнационалистически

показва
ход, който през 1969 година

основното.Главна насока в 
образование до 1975 
е вобучението да бъдат включе имало сътрудничество между 

деца. С оглед, че от службите на ОС и отделните 
на година броят на V- трудови организации. Казаио- 

отделиите учили- то за здравеопазването важи

възлизаше па 4 милиарда И 
780 милиона стари 
Бързото развитие на стопан
ството, особено в обществе
ния сектор, създаде възмож
ности за откриване 
работни места, а с това и за 
изменение на структурата на глракия на]хвд, 
населението, Днос във воички др. Димитър Олатов.

ни шюичпш вия
дух пак настояваме да съжи- 

на нови «им отношенията на сътруд- 
ничество и свързване с бъл- 

каза накрая

ТЪРГОВИЯ и ГО СТИЛ НИ - 
ЧАРСТВО година 

чеииците в
сегашният ща намалява, че някои учили „ ^ селското стопанство, вър 

бъдат закрити, пред- ху чието развитие ще ое опрел! 
материално укрепва отделгго. 

училища къде то

За съжаление и 
коицепт за развитие на Дими ща ще 
тронпрадсвоо в областта на тъ 
ргокията не преддага

вижда се Д. )Йотов
нищо не на ония

Страижц* е
ВРАТСГВО * И СЕПТЕМВРИ 1970.
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Нивите остават необработени///////»//////<’-]. V ,/ //// ///М' ////////У/' ' * * * ///А/•

*1V • ■ §* за селоот село — Обещаха им, па т иа- 
лъгаха тези от Хай. Всички 
се заловихме да садим. И в 
началото тютюна се мерете 
със злато. Но после, копато 
удвоихме проиоводството, сла
бо го плащаха.

Рогято па Долно Радковци. Ота/рите, и изиемощяли ра- Вс2ц1к>ст две -махали, отделе- дичетани «ое по1»ете се ^блъ 
ни с половин ммломстар прах екват с тази ^б-
лпт и пазбит път. Това с едно телност. И търсят изход, ио 
село сР четирцеюет семейства. ръщат ое към плодородните 

отат, че някога и постояпвно напоявани шго- 
селото^бишю по-полямо и ечи- щи край реката. 
хали го за напреднало и бо- т в градини. ** 
тато Днес като, че ли това зеленчук за пазара и за себе гето. .ми (СИ р1а по-изпоснялите площи

,се жълтее царевица. Оредяли 
те ливади тук-таме засадени 
с фураж, са достатъчни вся
ко семейство от селото да от
глежда рогат добитък. За се
бе си и за пазара.

/////////////// '////// */*///*у//////////// /////////////'/'^  ̂/////////// В)
В Лисинската кооперация

Така прекъснали с тютюно
производството .ДИРЕКТОРЪТ СЪЗДАВА 

СЕМЕЙСТВЕНОСТ
не е вече.

|И оега гъсто сбитите и поре 
дени къщи говорят за един 
друг тип село, какъвто рядко 
ос среща в Бооилепр адско. И 
той багино мюии споя лик, тра

<КрДй пътя, в гъстите и зе
лени и блестящия ливади, 
стоят натежалите от плодове 

Само отвреме-на

(

гаР/ябълки, 
време тих ветрец разгърща 
клоните им и сочните и едри 
плодове показват цялата си 
хубост.

•0*0
|Инж. Бранко Младенов с 

комунист, но изглежда не за
чита принципите, на партия
та. Парчето хляб, което оега 
е взела съпругата му е било 
безброй пъти по-необходимо 
на много други, квалифицира 
ни за това работно място кад 
ри. които с години наред ча
кат работа. Това е било съв
сем известно и на инж. Мла
денов.

Разбира ое, това му е било 
известно и миналата година, 
когато три пъти прекроявал 
конкурса за търговски мага- 
зинер в Долага Любата, само 
да уопес да го „докара“ за 
дядо си, човек в напреднала 
възраст.

Дали тоша „креирааге“ от 
страна на директора, не съз
дава опасно положение? По
лучава ое впечатление, че зе
меделската кооперация той 
счита за своя собственост.

Това сигурно пречи и на са 
моуправителните органи. Из
водът се налага сам — и са- 
мюупранителните отношения 
в такава организация прие
мат „частен вид“.

дициите и навиците.
/Още веднага праши впечат

ление, че в ослото малко се 
строи. Старите къщи вое още 
запазват предишния си изглед 
с теспгитс и калии оокачета. 
На времето си, те били модер 
ни и великолепни, но сега ве- 

По някоя

Явно е, че в колектива на 
лисинската земеделска коопе
рация съществуват 

. ски връзки. Старата практика 
яа работа да ое 
близки и роднини продължа-

роднмн- Това е поминъкът на ради-
3**С тонове ябълки! Качестве

ни! Ще ли и тази година? Ра 
дичевчани с мъка си припо- 
мят за безцелно унищожените 
ябълки от предишните годи
ни.' ,

човчаии. Но то/й е скромен, а 
на моменти и оскъден. Хора
та са сигурни в производство
то си, но нс и в пазара. По 
някога той става измама за

селс-

насганяшат ад,

1ва.
достигната 

когато директорът
/Кулминация е 

тези дни, 
на кооперацията, инж. Бран
ко Младенов, 
работно място касиер — 
•славил съпругата см!

И така оега мъжът е дирек 
тор, а жена му касиер. Това 

. е незаконно, но трудовата ор- 
. такизация търпи.

И конкурсът като отдавна 
установена институция тук не 
важи. И .решението на само- 
управителните органи. Дори, 

. в случая, ако такова е съще- 

. ствувало и за него може да 
се каже, че е частно. В слу
чая директорът е „режисьор“ 

.на „представлението“.
Съпругата му е просветен 

работник. И каква връзка 
има с касиерството? Нали за 
това има професионални учи 
липца и безброй кадри, кои-

*оц«
че са надминати, 
нова, оега пои/иква/ща къща, о 
•пространни балкони и широки огрубелите и изморени 
прозорци се опитва да разбия ки р-уце. 
мюиютонията.

бътг
— Ех, богато е Радиченци, 

но това богатството си остава 
н с използвано.

на вакантното
по-

Започвамс, разговор за тю
ТКУН.(Сокаците са безлюдни.

(М/ине са/мо по нязсоя дър
вена рола. кой знае откога 
неподмазана и тяхното акри- 
буца/не наруши мира. И по 
някой рядък минувач с коса 
през рамо бърза към реката 
да докоси отавата си.

Казват, през лятото не би
ло така.

Тогава селото кипяло отмла 
дс.ст. Тази младост, която са
мо накратко през зимата се 
завръща в селото, за да му 
даде оня 
имало преди десетина и по
вече юд/гам. Сега тези мла
дежи са на висшите учебни 
заведения, в средните учили
ща или пак с диплома в джо
ба вече са иа работа.

Така селото е останало и 
без работна ръка.

— Имам земя, която можа 
да храни двадеоет души. Но 
каква /полза, когато няма кой да 
я обработва — се оплаква съ- 
бедеанадка ми Крум Георгиев.

/Неговите думи споделя и 
Любен Л/настаоов, който до- 
като имал достатъчно работ
на ръка бил най-за/можен в 
селото. Оега вече не е.

/По нанагорището, от двете 
страни на реката, нивите са 
необработени и обраснали с 
бурен.

В. 'Велинов

||
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колорит, който е

то тъкмо поради такива род
нинска и приятелски връзки 
/никога не успяват да се. зае
мат в своята професия. В. в.

Знаетели, че я в а

437 ВЪПРОСА на ден задава възраст ще бъдат 13.1 про- 
на възрастните едно четири- цента от населението на Ев- 
годшхшо дете. ропа.

ПРЪСТИТЕ НА МАШИНО
ПИСКАТА „пробяпват" на ден когато спи. 
20 километра разстояние.

ВСЕКИ ОСМИ човек хърка.

ЧОВЕШКИЯТ КОСЪМ при
тежава голяма здравина пе 
само на разкъсване, но и на 

населенето на Европа Понас- свиване. Ако го прилепите към
НА1Й-ХТАРО" В СВЕТА е

!тояхцем 9,8 процента от евро- лист стомана и след това вал- 
пейците са над 65 години. Към цовате листа, върху него ще 
2000 година Селско стопанствохората на тази остане, отпечатък от косъма.

ДО 15 СЕПТЕМВРИ тази го 
Дина в босилеградската кому
на ще се проведат събрания 
на селскостопанските и работ 
ничбски осигурители, които да 
се изкажат дали са за форми
ране на нова общност по здрз 
вно осигуряване.

БЕЗ ДАНЪК ВЪРХУ 

МЕХАНИЗАЦИЯТА
АКО НА МАРС ИМА 

РАСТЕНИЯ ■ ■ а

... те трябва да са сини. То на практика съвсем 
ва е свързано със спектрални- ка. Даже червейчета с дъл- 
те особености на светлината жина един милиметър биват 
на Марс, където атмосферата „видени" веднага от прилепа, 
е твърде рядка. До такъв из- А що се касае до мрежите с 
вод са дошли учените от АН дебелина на паяжина, приле- 
на Казахската ССР. По елек- таите прелитат през отворите 
трофотометрични дан/ни пред- съвсем безпогрешно. На стаим 
полагаемите марсиански расте ките — ето как един прилеп 
ния твърде много ще наподо- прелита нощем през тесните 
бават нашите кактуси от мек- отвори на мрежа.

А(Й-АЙ
Животното, което виждате 

на снимката, се нарича точно 
Всеки ученик ще ви отгово- така: ай-ай. Името му е даде- 

ри — с помощта на ултразву но от жителите на Мадагас- 
кови вълни, ксито по принцц кар, където то единствено все 
па на ехолота се отразяват от още може да се намери. Ай-ай 
предметите и се улавят от слу е лемур — полумаймуна. Дъл 
ховия орган на прилепа. Все- гите му, като че изсъхнали 
ки ученик ще отговори, но не пръсти му служат да измъква 
всеки учен. Защото в ориенти от кората на дърветата насе- 
ровката на прилепите има коми и техните личинки. Ай-ай 
много неясни неща. Тео- няма сериозни врагове сред

местните хищнищи. Не го пре 
следват и малгапште, защото 

за- вярват, че в лемурите се пре- 
белязват нощем предмети, по раждат техните прадеди, 
малки от два милиметра. Но „Юньгй натуралист" — СССР

Съветът на Съюзната 
папска камара по селско ‘сто
панство, хранителна и тютю
нева промишленост ще обсъ-

ве е та- сто- внвеени от чужбина още 2 500 
трактора!). В обосновавате то па 
предложението се изтъква, че 
тракторите и другите селско
стопански машини представ
ляват оръдия за работа и

поради това
да ти третираме 

като стоки за широко потреб
ление, които ое облагат с да 
Нъци.

Републиканската скупщина 
и приела закон за ново и за
дължително здравно социално 
осигуряване на всеки жител. 
Същевременно, скупщината е 
предложила места, в които да 

формират регионални общ 
пости но здравно осигуряване 
па работници и земеделци. 
Целта е тези общности да бъ 
дат по-големи, за да могат със 
собствена материална база Да 
осигурят по-успешно развитие 
на здравеопазването в общи
ните които ги съчинява т.

Сди наскоро предложението да 
се освободят от съюзен 
нък—оборот

въда-
селскостопан- 

ските машини, притежание на

зпроизводство, и 
ке трябва

частни производители, без ог 
лед на силата им.сиканските полупуспгаи.

КАК /ПРИЛЕПЪТ НАМИРА 
ПЪТЯ СИ? Както се изтъква, тази мяр 

ка би допринесла към 
татъшната експанзия на 
ханизацията в селското сто-

(Според „Ик. политика")по-на-
М*5-/

панелно, което се потвържда
ва и факта, че след премах
ването на данъка на трактори 
до 35 КС, за седем месеца и 
при увеличение на вноса, до
машните промишленост не е 
успяла да задоволи нуждите. 
Търсени1 са били около бооц 
трактори. (За шест месеца са

ретически, по принципа 
на ехолота, , прилепите 

би трябвало да не Предлага се Босилеград, Бу- жядТ1^ #* 
яновац, Владичин Хан, Враня» съ< 
Прешево, Сурдулица я Тьрго* тзхъ*

/



МЕХАНИЗАЦИЯТА НА СЕЛ
СКОТО СТОПАНСТВО В 

ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ

вллсинл
: •

Значение на ловуванетой(0

Ловуването всъщност е спе
цифичен клон на

(При оценката на икономк- 
производт чекжюто значение на лова и% 

слвото в кръга на земеделие- трябва да забраним и прихо- 
то и лесовъдството. Месото дите от кожи. 
на дивеча, зарад своя специа7 
лен аромат и лекото 
ое реди
хранителни специалитети 
културните страни.

ата в пълен
Дивечът е обществено иму. 

варене щество, с което, хакто с вся» 
между по-търсеяите ко обществено имущество, 

в трябва да ое учтратява раци» 
Известно нално в общ интерес, не са* 

количество меоо от дивеч, ус мо за що яо-доброто ползва- 
пешно ое пласира и на външ-' не, а и заради запазването на 
ния пазар.

Богатството на качествена 
дивеч и извънредно хубавата бъдещите поколения, 
природа в ловните терени при Ловните терени на сурдул**- 
вличат вниманието както на шка община се обитават 
домашните така и на чужди- от зайци, лисици, язаици, сър 
те ловци — туристи. Заради !ни, фазани. Тук-там ое сре- 
туй ловното дружество „Сло- щат и куни-златки и много 
бодан ПенеЗич — Кърцун.“ от рядко вълци. В последно вр» 
Сурдулица настоява да увели 
чи дивеча.

Ловът подпомага на обще
ството

нъвеж градуса, ползва силата на мо
^«т^г^Ш4КаТа ‘В оелско с 91-8°/о а при наклон от

™ стопанство, с изключение 10 градуса — само 67,2%. При
на славения, ое намираме наклон обаче от 14 градуса — 
още в началото. Затова най- тракторът едва ое движи. При 
напред трябва да ое проучи подобрени типове на този тра 
този въпрос. Условията на те- ктор — се постигат и по-добри 
рена налагат нуждата внима- резултати. Опециална конструк 
телно да ое решава въпроса ция, която държи вертикално 
'С механизирането на. селското колелата, т.е. държи трактора 
стопанство, особено за някои в независимо положение о1 
(видове произведения. Тук е наклона на терена, и при нак 
необходима специфична мека лон от 10 градуса силата на 
низания, нагодена към харак- мотора ое използва с 92,7%, 
тора на терена. Наклонът на а при наослон от 14 градуса 
терена и слабите съобщения 'силата на мотора ое използва 
изискват конструиране на спе о 86%, в сравнение 
циални трактори и прикачни нето на мотора в равнините 
машини.

босилвградски села жътвата 
^станалите сега в (пълен раз

на това нещо и хуба- живата природа, на която ди
веча е украса и богатство за4*„цомеята

ва земеделците. :
все пак може да дойде, 
премахнато в случая ако 
разполагаха >с върша чки. 

^^даата кооперация има една,
^достатъчно.
10!ЧКвя, а и поради недостига на 
^земеделците ползват рогат до-

В. В.

!

ме в зтара на с. Кострошевци 
са ое появили и диви свине.

М въпреки предприемането 
чрез унищожаването, на мерки от страна на ловно- 

вредния дивеч. Отношение то дружество от Сурдулица, 
то на лова към земеделието кучетата — скитници и лово- 
и леоовъдртото и техните вза крадците, покрай останалите 
имаш връзки поставя лова в неприятели, оообено за зайци 
положение на икономически те и сърните, представляват 1*0 
партньор и му дава характер ляма опасност, 
на важна стопанска Деятел
ност.

на

с лолзва- М. Величков

Трактороките машини тряб 
ва да бъдат прилагодени към 

на работа на различни терени, за 
райони би 'Да могат да ое използват по- 

исьм рационално. По този начин те

Основният стремеж

РАЙЧИЛОВЧАНИ ВЪВЕЖ
ДАТ ВОДА

в поли
тиката на обезпечаването 
средства в тези 
трябвало да бъде насочен 
пълно разрешаване на някои и по-дълго ще се използват 
основни въпроси като: меха- през годината* а икономично 
низираяо производство на 'Стта също ще бъде по-го ляма. 
фураж, картофи и приспосо
бяване на землището за тран 
спорта. Тази механизация е 
специфична и

(Петнадесет семейства ся се построи резервоара, чияп» 
ло Рзйчиловци в течение на мощност е 16 кубически мет- 
тези летни меоеци успяха ца ра вода, тези семейства са би- 
решат въпроса с водоснабдя- ли принудени по лошия и ка- 
ването. Сега в тяхното домю- менист терен да построят х 
ве тече студена и бистра вода, път. 
която е доведена на далечина (Стойността на тази акция 
от два километра . надминава пет милиона старя

За тези цел всяко от тези динара, 
семейства е заделило по 1.000 Това е голям трудов успех 
динара и дало по 30 трудод- за Райчиловщи. 
ни. За да се каптира водата и

Обзавеждането на седаскосто 
панаките организации и част
ните производители с машини 
трябва да ое устрои така, ках 
то най-добре отговаря на те
рена.

по отношение 
които се

използват в равнините. Тя е 
въведена в множество страни 
на авета. Докато произвежда
нето на тази механизация не 
овладее домашната промингле 
ност ще е необходимо такива е
■машини да ое внасят от чуж- но икономически въпрос, 
бика, за да ое задоволят по 
не най-необходимите нужди

«а съоръженията.
:

|Бързото техническо обза
веждане на селското стопанс
тво в планинските предели не 

само технически, но п редим
ДОЛНА
НЕВЛЯ......
(П. Томов)

В. В;
Обезпечаването на подходя 

щи условия за производство 
и пласмент на оелскостопанс-

ОТДЕЛНО внимание трябва К11те произведения е един от
най-важните фактори в сти- 

струкцията на тракторите. Те емулирането на производители 
трябва да бъдат нагодени за те да набавят технически сред 
работа в планинските преде- етва.

и нече да иду у ньеговото гувно. Йеста човекат 
моли управницити да им нареде да овършу и не
говото жито. Добре ама управницити му казуйу 
дека ни не смейу да му нареде баяги не се знало 
кой че плати щетуту ако вършачката се строши 
негде по путат. Даваше му обещание, че че дой
де друга вършачка от суковската села. Йестини- 
ти снопийе и ден денъска су си неовършени. Кой 
не веруйе нека погледа.

У Високът йоще по лоше с вършидбуту. 
Друге године се опраяомо до панаджур, а са 
снопийети кисну по гувната, а нийе гледамо по 
облацити. Лани дойдоше од Крупац човеци та 
ни прибраше. Човеци говоре че йе по-добре с 
тия човеци да се повържемо. Задругата ни ис- 
пратила йедну кЪрнтию д она повече поразена 
а по-малко врше.

Да ви кажем пак друго йедно чудо. Йучера 
идем из нивете и гледам йедно. магаре бега към- 
то село. Ко виде снопйе оно поче да рипа устру- 
пачки, Йедва га уловимо с човеци. Поведомога 
у селто да кажемо у местнуту канцеларийу че 
дошло другоселско магаре. Я га сецам камто 
канцелариюту, а оно се опиня. Леле кикво стану. 
Човеци се насъбраше, стану цел калабалък.

После шеват говори по телефон и разрба- 
мо киква йе работата. Магарето си имало_ зор. 
Побегло од Босилеградско от вършидбу. И тамо 
немаю вършачке и га уловили да врше. Върло 
неколко дни и побегло при на(с. А знайете ли 
закво йе побегло при нас. Чело у „Братство’ че 
при нас добре иде вЪршидбата. Ка видело че 
и ние дремемо уплашило се да га не уловимо да 
върше и побегло у планинуту.. .

да ое посвети на избора и кон

няма съществени изменения, 
защото и досегашния комуна
лен завод за социално осигу
ряване
общини.

същитесъчиняваха

Интересно е да се изтъкне, 
че според пресметването така 
предложената общност в сво- 
ята дейност ще има годишен 
Дефицит от 6.804.945 динара, 
н° се разчита че тези средст-; 
®а, според закона, допълнят е л . 
по ще субсидира републихап- 
^ата осигурителна общност.

КАЖИ МУ АГО ТА ДА 

МУ ЙЕ ДРАГО1Я
па

не- Осигурителите и от земедел
^ото, и от работническото 
ОС1*гуряване имат възм ожност 
Да се определят за формира-, 
пето ва нова общност, или пак 
Да се приключат към някоя 
Друга. Това пу е и предмет 
За Разискване на предстоящи 
т° «■ьбрания.

Арне ,се сечам >кига преди вършидбу упра- 
задругуту казаше на сви цариброд- 

снопийти тамо куде су върли и
вницити од
жанье да свозе „ _
лани. Човеци тека и напраните. 1 ека напран и 
бая Йеста от Строшену чешму. Свезе човекат 
снопийети у свойето гувно, кико му и бейоше 
казали. Дойде йедан дън и вършачката у Стро- 
шену чешму. Овърше по комшилЪк ка да излез- 
не у Йестиното гувно разъпеше се машинистити МАНЧА, с.р.

V
До

в. в.



МАШИТЕ БЪДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ 

ЗА СВОЯ РОДЕН КРАЙ
„ задочна, кала (промишленост, но ако на в него поради неговото ела
Учебната годаша згпючн у ат ,работят бо икономическо развитие.

ОТШЛ _ т1а тй ьояи РАДЕ11КОВ аОоолвотт
ИЗПЪЛНЯТ уч 3 061ГЧ.ЗМ родния край и ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО:

1. В Ос опие следвам поради 
близостта му с Босилеград.

2. Съвсем случайно се опре 
то* делих за тази специалност.

ро ще 
тедегош.

Беседвахме с босилеградски
Скопения ушевер- кар че няма нужда от маши- 

обик ноштжсиери. Ако еди деп поч

бих желал да работя там, ма
студенти на
«Г’ "^™от свър- нат да работят лошите -
^Г/ГлноНобоазование в гава ще има работа за всички съм доволен 
^^еград Пост^шсме им нашенци. Тогава босилсград- 3. Ще работя къдсто иа- 

си- чани няма да отиват на рабо- меря място.
1^^цГ™вате на Скопс- та във вътрешността на стра-

Защо^имеяно избрахте та ""-СТАНКО ВЕЛИНОВ, сту- 
г* депт-икопомист, трети курс:

“ч^кХГ^лиге за родния 1. Средно икономическо учи може да се види, че бъдещите 
3. Какво мислите ^ лище заПър1шгх в СР Макс- млади специалисти имат мно-

'"ммхаил ПЕНЕВ студент- допия, овладях добро маад- го нещо да кажат за своя ро- 
михаил , донския език и затова продъл ден край. Чувствува се одна

жих в Скопие. Освсп това — нота па някакво недоволство 
следването ми излиза най

но шшш* ■
'у

ЩятМ
Изглед от с. Долно Тлъмино

♦ *
готови като .специалисти даот отношението на някои хо

ра в този край към тях. Има 
мнения, че ръководните в ко 

малко сили напрягат

От тези няколко отговора вложат своите знания и уме- 
и свое добро..ние за неговотомулата

за развитието на този стопан
ски изостанал край. Но те са

Антов БОРИСОВ;:медик, трети курс.
1. На Смоления университет 

дойдох заради традицията. По тук 
чти всички следващи от на* 
шия край идват тук и затова 
дойдох и аз. И материалното 
ми състояние не ми позволя
ва да ,следвам яа друго място.

2. За медицина ое опреде-

евтино.
2. Икономистите се търсят. 

Имейло затова я записах.
3. Обичам родния край.. Ми 

сля че неговите перспективи 
са в минпого дело и жпвотпо-

Към разискванията за перспективното развитие на

Д имит ровгра д скочас. Не от въдството.вих в последния 
-лобов към тази наука, но по ИВАН ДОНЧЕВ, ветеринар.

НЕВНА ИЛИ ДЪЛГОСРОЧНА 

ПОЛИТИКА
ти

алност.
3. Обичам родния си край. къде ще се следва — важно е

какво?Искам да помогна на своите 
съселяни. Но сега, когато ми
деН^е6м^1адаП°яМОп1^1Н,ОбЪ- следва ветерина, но пък кнте- 
щината в Босилеград не е в реето. Пък и работа лесно ще 
състояние да ми отпусне сти 
пендия- Затова взех кредити 
х републиканската образовате 
лна общност, за да мога да 
следвам. Затова известно вре върна 
ме ще прекарам на работа в ва Ш1 ое, че в комуната не 
СР Македония.

РАДКО СТОЙНЕВ, студент- 
машинотехник трети курс:

1. Другарите ми повлияха

2. Истина, трудно е да се

са, това трябва особено Да с& 
подчертае, 
си работа доказаха своята вк 
талност, и затова мислиме, че 

вит алност могат да до- 
н с активното си анга-

си намеря после...
3. Обичам родния край, как 

да не? Но не искам там да се

ношение към собственото раз 
витио за следващите пет го
дини. Когато става дума за 
развитието на физическата 
култура и за планирането на 
нейното развитие не може да 
се говори без пълно ангажи
ране на спортните и физкул
турни .организации в града и 
общината. А такива има и те

Не е ново в нашата поли- със досегашнататика на развитие и в плано
вете на това развитие физиче 

да работя. Стру- ската .култура винаги да се на
мира на последното място. 
Мястото обаче не е важно, по 
начинът по който сс разглеж 
да тази значителна обществе
на дейност. Така и в сегаш-

тази 
кажат
жиране в изработката на пер 
спективния плав. за развитие 
на комуната.

гледат правилно на специали 
стите__

ФИЛИП СТОЙНЕВ, абсол- 
за да дойда да след- вент по физика: ните проектоконцепции за 

■средпосрочното развитие на 
Димитровградско в петнаеде- 

оттук и- нието на желаещите да след сетвина реда декларативно е

А.вам именно тук, в Ско
пие. Освен това

1. Искам да обърна внима-

мам добри връзки с родния ват, че тук не е по-лесно от- определена перспективата
физическата култура. От тези 
редове се вижда доброто на
мерение и желание физичес
ката култура да намери сво
ето място в планираното раз

на
край и благодарение добрина колко на другите факултети у 
та на шофьорите, редовно по нас. за нас, босилеградчани, е 
лучавам продукти. Така ми- по-лесно да (следваме тук ло- 
иавам с по-малко разходи... неже и е най-близо и по-лесно

2. Избрах малшнотехника. се снабдяваме. Всеки ден витие, но същевременно се

Любичевски конни игри
Тази специалност има першек има по няколко рейса, 
тиви и лесно мога да си на
меря рабо^. За съжаление, физиката, е екзактна наука, 
с тази специалност не бих мо 
гъл да си намеря работа в 
родния край, защото няма та

вижда и .пълно отсъствие как 
во конкретно трябва да се на
прави в образованието, в сто 
панството и в масовата физи
ческа култура в общината. Чу 
вствува се отсъствие на съот 
ветите организации за физи 
ческа култура, а това значи 
и присъствие на пасивно от-

От 4 до 6 септември в По- стават все по-известни и вече 
жаревац, край Любичевския са едно от най-маоовмте състе 
мост ое състояха седммте по запия по конен спорт в Ев- 
род Любичевски конни игри, ропа. 
в които освен домашните съ-

2. Предмета, който следвам.

но аз имам влечение към нея.
3. Обичам родния край без 

мерно. Но не искам да се вър

Тази година, с участието на 
■екмоките алкари, като гости, 
победи Люйиша Петровия с 14 
точки, следван от Бранислав

тезатели, участвуваха и езда
чи от Унгария.

Този 31(лри, които имат дъл
га традиция, са основани 1892 Джурич с 12, Мирослав Аран- 
година и с малки прекъсва- джелевич с 11 и тн.
ния траят и до днес. През по 
следните няколко годиниМлади поети Сн.: Павел Томов-*

БЕЗ ПЕСЕН
И днес останах без думи, 
и днес скучаех няма, 
поисках да напиша песен 
за тебе, 
за нея, 
за него . . .
.. . Но те не поискаха.
И останах без песен, 
без вас,
понеже вие не искахте 
да влезете в моята песен, 
в моя живот.

!&*.' '

Милка ХРИСТОВА

»
■БРАТСТВО * 11 СЕПТЕМВРИ 1970.



Допълнително обучение
които изостават

с учениците,
богато в края на учебната 

родина сумираме резултатите, 
.обикновено се

Някои просветни работни
ци практикуват да оставят 
слабите ученици в училищата 
■сами да учат след редовното 
обучение 
такава допълнителна работа 
няма полза. Такава форма на 
работа децата обикновено ка 
ричат „затвор“.

Допълнителното 
трябва да ое организира

кова, юолкото е необходимо. 
С неговото правилно съгласу7 
ване с останалите форми на 
индивидуална работа, допълт 
нителната работа подпомага 
на учениците, които значител 
но заостават да се включат в 
класовата работа и повтаря
щите класа да намалеят.

изненадваме 
■ох слабия успех и голямото 
-число повтарящи в осношни- 
те училища. Причините за то 
да обикновено виждаме в 

, бектияните и псималко субек
тивни фактори и на края из

лезе, че никой не е виновен. 
Впрочем, рядко си задаваме 
въпроса: какво сме направили 
и какво трябва, да направим 

. да помогне мна учениците, ко 
иго изостават в обучението.

класа Обаче, отв

обучение 
тол- М. Величков

НЕРЕТВА “СМятам, за да се намали чи 
слою на повтарящите класа, 
•трябва да упражняваме допъ 
лнително обучение, което в 
последно време малко, 
никак не се практикува, след 
това
на домашни и консултации. 
Тук не трябва да изостане и 
помощта на пионерската и 

: -младежка организации, както 
и на по-добрите ученици.

11■или

. индивидуално задаване

Босилеград
Чрез н ормативните 

на училищата, 
да ое предвиди числото на до 

- пълшителните часове, 
всеки преподавател трябва да 

имайки на предвид

актове 
би трябвало От 15 до 20 септември в босилеградската кинозала щс 

се прожектира нашия най-добър (следвоенен филм „Нерет- 
ва".

които

Вече дълго време (за тоя филм владае огромен инте
рес сред населението в комуната,' ■>

сдържи,
тежестта на предметите. До
пълнителните часове би тря- 

■ баало напълно да се израв
нят във финансово 
ние с извънредните, за което 
трябва да поразмислят и об
разователните общности.

Допълнителното 
Не трябва да става в начало
то, или в края на годината, а 
планово и системно през ця
лата учебна година.

Ръководството ка Културпо-просветната общност е ос
ведомило всички основни централни училища за прожек
тирането на тоя филм и [км предложило да направят ко
лективно посещение с учениците. В поя случай за тях ще 
се организират отделни прожекции. По такъв начин ще се 
удаде възможност на всички заинтересираяи да видят тоя 
епохален филм, инспириран от най-светлите страници ва 
Народоосвободителната борба.

отноше-

обучеяие

В. В.

9------------------------- 12-----------------------
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— Т1и, другарко, не го съжалявай толкава. Ние говорим от 
името на всички другари от батальона и бригадата, към която 
ое числи нашият батальон. На нае тук не ни трябват сълзи, а 
строги решения, които да бъдат урок и за другите. На мен ми се 
струва, че нягама защо да говорим повече.

Председателят ое изправи. Обиколи няколко пъти стаята, 
като смукшаше от цигарата си, а очите му, помътнели и замисле
ни, ставаха вое по-студени. Обърна ое към другаря от балаьона 
и каза:

Всички ое спогледаха.
каза председателят. — Ние— Ние сме партизански съд — 

кадяхме човека, душата му. Нищо лошо не ще направим, нита 
честта си, ако променим решението... Но аз пред- 

съберем утре батальона и другите парти-
ще опетним
лагам нещо друго: да 
зами. И да разкажем за това, как ое държа Аидреа, и да го оста
вим в техни ръце. Нека решат партизаните.\\ — Имате право да ое възмущавате, но ое чудя на лекотата, 

с която вземате решение. Всичко е станало при такива обстоя
телства, че аз не мога да ое присъединя към вае. Не мислете, 
другари, че е толкова леано. Докторът вече няколко години се 
е бил рамо до рамо е нас и живее с идеите на нашата. партия- 
Той е образован човек, който всичко е дал за народа. Разбирате 
ли колко е трудно? Умря един човек, а оега ще загубим и друг.

Известно време всички мълчаха. Думите на председателя 
паднаха като гръм сред стаята и развълнуваха всички. Но това 
трая само няколко мига. После отново си представиха случилото 

изоставането на Каплан, трупът му и всички доводи; които 
бяха повторени вече няколко пъти.

Другият друтар от батальона, русокосият, който беше по- 
разсъдлив и по-спокоен от първия, каза след председателя:

_ Така е, прав сте. Сърцето ти ое свива, когато трябва да
вземеш такова решение. Но друт път няма. Във войната или те 
наказват със смърт, или те освобождават и отиваш при другите 
■си и работата, с която .си натоварен. Другарката каза, че в бол
ницата обичали доктора. И аз така мисля, но партизаните, които 
са чули тази история, го мразят. Ние не можем да поверим бол-

такъв човек. Но това би било най-мал-

И останалите оеОчите на другарката блеснаха от радост.}
' оживиха.

— Как мислите? — понита председателят.
— Много добре! — каза членът на съвета.
_ Добре — съгласиха ое и хората от батальона.
Членовете на съда се разотидоха, кой облекчен. кОй с обър

стаята, в която бе докторът, 
със сиво одеяло. Парти за

смукваш е със завърза-

влезе вкани чувства. Председателят 
Той бе седнал на едно легло, покрито 
ните му бяха свили цигара и той едвам 
ните си ръце, които непрекъснато трепереха.

новото решение на съда и запо- 
ое учуди, след това го 
стояха известно време

ое:

I Председателят му каза за 
вада да го отвържат. Докторът отначало 
погледна с обич. Изправи ое и двамата
един срещу друг.

ните и рана ги другари на 
кото. Работата е, че той трябва да отговаря с главата аи за кап
лан. Нека това бъде урок за другите. Нека разберат всички как 

защищаваме другарите си и колко ни е акъл всеки ларти-

Ш

Съобщението на председателя зарадва ^^^това?
Ри му се, ч:е сякаш се ражда за втори път. в пиж.
Сграшен сън или горчива истина; краят на която смце ”е а

п,„а —« **
вземат утре партизаните.

спомни някои стари нс- 
защото беше с 

уморителна рабога

ние 
зазтик.1

_ Добре — каза накрая председателят, като сложи ръка
на челото ои, замисли ое, погледна през прозореца и бавно каза:
_ На смърт! — Тези думи отбеляза и в бележника, който беше

като видя написаното под името на Андреа, целият
I
Vнещата по-хладнонръдао. Може 

»ае какво решение щяха да 
*е бяха озлобени към него. Сега той си 
Ща, «а които тогава не бе обърнал внимание, 
ниста съвест и всецяло погълнат от многото и 
* болницата.

Наистина пред него, но
потреперя.

Членът на съвета, който участвуваше в съда, през цялото
вината голяма и последствията се-време мълчеше. Той считаше 

риозни, но от малкия опит, който бе насъбрал по време на въо
ръжената борба, от характера на работата в съвета, от дейността 

повече агитационна, той не мислеше, че за такава вина мож^
<

си
да бъдеш осъден на смърт, като се иматследващия бройПродължава в

Страница •
ВрАТСГВО * 11 СЕПТЕМВРИ 1970,



- "Л

ВИДЕНО — ЗАБЕЛЕЖЕНО
-

УЧ '

рейса за /БосилеградI ОСато налустнеш род- 
•и си край и след пе- 
жолко години ти се уда 
де възможност да се зд 
върнеш, пред тьргвапе 
п обхваща необикяове 
вао чувство пропито с 
радост, което възродя
ва спомените ти от ми
налото, от ранна младост 
^дна след друга изпък 
ват пред очите ти нар
ушите на малкото град 
Че с дървения мост над

И аз, като изгпанпик (седнах в 
и неволно си спомних стихчсто на Дебеляноо „Да сс 
завърнеш, когато вечерта смирено гасне", но вечерта 
още не беше паднала, а пие вече стигнахме до „во
дениците" — предградието на Босилеград. Като човек, 
който отдавна не е идвал, веднага започнах да за
белязвам промените настанали през време на моето 
отсъствие. Тук на „Гуйчак" едно малко сокаче, по 
което само пеша може да мине Iчовек е сложен знак 
„забранено минаване на коли", значи шофьорите да 
внимават. Чудно, помислих си, на какви ли автомо
били е мислил „знакочполагача" когато тук пито с ко
лело не можеш да минеш. Но бързо ми мина учудата 
защото вече навлезохме в града. По улиците нямаше 
повече чакъла, хубаво направени, глпДки както в го
лемите градове и с калалчета от страпи. Минахме по 
долната улица, поправихме кръг и опряхме на мястото 
където по-рапо се намираше площада и където се 
играеше хоро, организирваха митипзи. Нищо от ми- 
палото. Площадчето изчезнало, а от двете му страпи 
построени велелегаш етажни загради. Останала само 
старата чичо Тодорова книжарница, а срещу пея от
ворено ново кафене с площадка и вътре телевизор. 
Стана ми жал, много жал за площадчето и дори ис
ках да протестирам, но (се въздържах. Отсреща ме 
гледаха вратите и прозорците на хубавите квартири 
с балкопчета пълни с цветя. Не е лошо, помислих си, 
да си йма човек една от тези квартири, да седне вечер 
на балкончето да гледа хорото и да се възхищава 
слушайки флигорната на Барча как ситно, ситно „дро
би" ръченицата. Но уви! Хоро тук повече не се игра
еше, защото нямаше къде, няма площада. Но хората 
от нашия край са умни хора, те сигурно са построили 
някой друг площад, по-гол ям, по-красив. Може ли
градче с такива традиции да остане без площад__

Седнах зад една масичка пред кафенето и започ
нах да чета надписите над магазините, чиито витрини 
бяха хубаво подредени. Над един от тях пишеше с 
български букви „Търговско предприятие", па дру
гия на (сърбохърватски „Трговииско цредузеЬе", по- 
надолу на едно място „Бръснарница", а на друго „Бер- 
берница".

чйчо Тодор. КатоОтсреща беше (книжарницата па
веднага пред очите ми изпъкваха 
едната страна „При бай Тошо ня-

}
се сещах за нея,{
двете пароли — на
ма нищо лошо", а на другата „Днес с пари утре 
ресия". Но и тук времето си беше сторило стоето. 
Нищо необикновено, че вместо „книжарницаНЯКОГА ве-

пад
„юьижара", обаче вътре не за-входпата врата пише 

варих чичо Тодор, а едно младо русокооо момче. Като 
с любопитство разгледах книжарницата от 
страпи пристъпих до момчето. „Дайте ми разказите 
па Николов". — „Нямаме" — отговори то. — „Дайте 
ми, тогава последния брой от списанието „Мост . ■
„Нямаме"... — „Ами повестта „Утро"?" — ,ДЬгмаме 
— пак отвърна момчето. Помислих си, че всичко, кое
то тук пристигне от издателство ^Братство веднага

I

ВСИЧКИи;

*

СЕГА!
се разграбва. Но защо ли тези другари от Редакцията

Мислитене им изпращат в повечето екземпляри?...!
!

ми обаче прекъсна момчето. — „Другарю, ние не по
лучаваме нищо от „Братство". Ние с тях нямаме ни
какъв договор". Гледах го в недоумение. Единствената 
книжарница в Босилеград няма нищо от нашето един
ствено издателство. Какъв ли договор е нужен?... Но, 
може би и трябва. Аз не съм юрист и не познавам 
добре законите и убеден съм, че законосъздателите

?реката, даете улици с 
изровения от пороите 
чакъл, малкия площад, 
яа който до късно през 
Аккщта се играеше хоро, 
училището, киното и... 
и ншцо друго. Да, и още 
-старото кафене „Кин — 

6 Стан", в което възраст
ните и старците пиеха 
рякид и играеха на кар

имат право. -■
Пак се завърнах в кафенето, седнах и поръчах 

ракия — люта сливова.
Предвечер започна „корзото", силно „корзо", раз

теглило се по горната улица, та чак през моста до 
училището. Тук е създадена същинска коегзист енцня.

■10' ■IV
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обстоятелства, при които е бил поставен докторът. Той беше 
гласен с председателя, одобряваше начина, по който разсъжда
ваше -той; имаше вяра в него и поради това, че военните повече 
разбираха от тези неща, не говори повече. Потвърди с глава, ко
гато председателят попита еъплаани ли са е присъдата „на 
смърт1-, но не беше дълбоко убеден и му стана мъчно за док- 
т&ра. ПоДобни чувства изпитвате и другарката, която също така 
с поклащане на глава потвърди присъдата.

Повикаха доктора, за1 да му съобщят решението. Двамата 
партизани го въведоха в стаята. Вратата ое затвори и всички за
чакаха; Лицето на доктора бе восъчно бледо, а ръцете му леко 
потреперваха; Мъчеше ое да не гледа в очите членовете на съда. 
Погледна към прозореца, но нищо не можа да види. Всичко му 
беше като в мъгла, безцветно, толкова чуждо и далечно както 
кийдга досега. “Работата е да умра с чест. Да не се посрамвам.
В такива моменти ое познава човек. .. Колко неочаквано!,, _ пов-
тзряше той в юебе си все тая мисъл, която не 
Мента, когато почувствува пред съда голямата

съ- на. Аз мога да устоя“. За пръв път през този ден той изпита ис
тинска гордост, че не беше мекушав, че не ое огъна дори пред 
смъртта.

— 'Искате ли да кажете нещо? — попита го председателят.
—- Да, искам да кажа нещо — започна той.
Ваички го погледнаха в очите. Другарката го гледаше така 

учудено, че говореше съе същия глас, по същия начин, както го
вореше, преди да чуе решението на съда.

'Не знам — продължи докторът —— дали е правилно, или 
не вашето решение. Аз съм партизанин и винаги съм обичал дру
гарите аи... Сега ме осъждате на смърт. Убиват ме моите дру- 
гаРи за извършена от мен грешка... Това ме вълнува Ако бях 
загинал като другите в борба с врага, нямаше да ми е-жал... 
Когато ставах партизанин, и црез ум не ми е минавало, че мога 
да бъда убит от моите Другари. И на кого може да му мине през 
ума подобна мисъл! Аз исках да видя Албания свободна и сега, 
когато-ви напускам, знайте, другари, че в живота си не съм имал 
нещо по-скъпо от комунизма. С тази дума и с думата свобода се 
вдигахме всички... и вие, коИто днес ме осъждате, и аз ... ксъ 
иго съм ю вързани ръце... -Вие, другари, не ое безпокойте; Из
пълнете решението си. Аз няма да ви засрамя пред смъртта ко- 
лкого и тежка да е тя. 1Це бъда винаги с вас, където и да’сте! 
Най-хубавото нещо в моя живот бяха годините на борбата.

Последните думи докторът каза толкова пламенно, че раз
вълнува всички. Другарката заплака, очите на председателя се 
напълниха със сълзи, дори партизанинът от батальона, който 
беше толкава твърд, гледаше

го напусна от мо-
... _ си отговорност.

Членовете на съда, освен този от батальона, които беше не
решителен. също отбягваха погледа му и всичко това създаваше 
тягостна атмосфера.

, . С очи, забити в бележника, председателят каза бавно с ре
шителен глас:

— .'Съдът реши — смърт.
Тбй обясни накратко причините 

да вземе такова решение, след това продължи:
... . И на нас не ни беше лесно да вземем това решение. Вие 

наш другар. Най-трудното нещо е да убиеш другаря си, 
и? борбата Има авоите закони й затова големите грешки могат 
да ое изкупят само по този начин...

В стаята отново настъпи мълчание. Някои гледаха през 
прозореца, други стояха с наведена глава. ,

V.: Очите на всички блестяха от Необикновени чувСтва. От ойе- 
Зи светлини м сенки, които се отразяват на лицето на човек, ко- 

к намира в подобно душевно състояние. Тани промяна на 
чувства ое -забелязваше и но лицата на двамата партизани които 
пазеха на вратата.

Очите на -доктора, сякаш той беше пр^дчувствувая това, при 
добиха странен блясък. Те искряха като от силна треска й ое спи- 
рака поотделно на всеки от членовете на съда; В тези очи не ое 
четеше нито страх, вито омраза, в тези замислени очи имаше въл
нение и една неочаквана и за замия него смелост, една сила; на 
която не можеш да устоиш. „Вто накрая решението мислеше 
той веч© к? ию-голяма яснота. — Смъртта не била толкова стрбпг-

които бяха накарали съда

сега на доктора ю други очи. „В дог 
кива моменти човек не може да се преклрува.“ Той разбра, че 
този човек не е страхливец, а истински 
ххки и нещо заседна в гърлото му. Така 

.— Отведете

а
другар. Полазиха го тръ- 
ое чувствуваха и другите. 

— каза председателят на 
от чутото, не разбраха веднага

го в другата стая 
партизаните, които, развълнувани 
заповедта и продължаваха да стоят 

— Отведете го! —
като заковани, 

повтори председателят.
След като той излезе, стояха известно време, без да знаят 

какво да правят, .накрая председателят проговори.
. — Аз познавам Андреа, но не очаквах.

Той е истински комунист.
— каза и 'Другарката.

— Как да убиеш такъв човек! — обади се членът на сь-

?

1 че е толкова омел.

— Така е

вета.
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Искам да кажа, че всички излизат и се разхождат — 
младежи .и момичета., селяни, милиционери, учители 
работници, общински и партийни ръководители. И до- 
колкото не успееш някого от тях да намериш 
целарията му през време на работното’ време ти пред- 
вечер седни пред кафенето и бъди убеден, 
срещнеш, защото тук на „корзото" всички са строго 
последователни.

От младежите разбрах, че имат свой младежки 
клуб и с удоволствие приех цоканата на някои от тях 
да го посетя. Младежкият клуб се намираше 
то училище, в една от ученическите стаи. Добре е 
обзаведен. Вътре има телевизор, радио с грамофон и 
плочи, както и шах-табли. Когато влезох забавата бе
ше вече започнала. Наоколо на пейките седеха 
дежи и момичета, а в ъгъла където се намираше гра
мофона двама младежи с неподстригани коси слагаха 
плочите. Тук, изглежда, цивилизацията си пробиваше 
най-лесно път". Само „бит", „хтот", „топ" и „поп" му
зика. Стаята трещи от лнузйката и дразнещите гласове 
на „битълс-певците", а младежта седи, стои, приказва 
и пуши. <— „Защо не играят?" у— запитах ,един 
младежите. — „Защото не умеят тези модерни танци, 
пък тези които умеят се срамуват", — Отговори. — 
.Ами, тогава защо не пускат музика, по която ще 
умеят да играят, танго, например?" Но вместо от
говор, младежът ме погледна и с иронична усмивка 
запита: — „Ти, къде живееш, другарю?!" — „В Бел
град" — Отговорих. Младежът разшири учудено очи

в кан

че ще го

в старо-

мла-

от

и усмивката изчезна от лзщето му.
Напуснах младежкия клуб и пак се завърнах в 

кафенето където си поръчах ракия. Изглежда, че 
времето ме е „прегазило".

ПРОКОПИ ПОПОВ

1

П-спечето от 500 ггоканани все още го гледали 
само като на победил на състезанията в Кор- 
тина. Когато Зайлер влязъл в залата бил пос
рещнат с бурии аплодисменти. Бил малко сму
тен, защото цял.а-та зала му ръкопляскала и вей 
чки го познавали.

Зайлер, в черна народна нооия, седнал на 
маса заедно с най-видните хора и балови тоале
ти. Той дотогава почти никого не познавал ос
вен филмовата красавица Роми Шнайдер. Сед
нал до нея, слушал я и 1се радвал на красотата 
й. След половин час тя го поканила да играят.

Хубаво изглеждали. Красивата Роми и ви
сокия чернокос Тони били много хубава двой
ка. Фоторепортьорите се натискали около тях. 
Всичко за реклама! На утре ден тези снимки 
излезли във вестниците заедно с размисли за 
бъдещата кариера на Зайлер на филма.

Ку-рт УЛрих, шеф на едноименно продуцен- 
токо бюро веднага се заиитсраоувал за Зайлер. 
Но резултатът бил слаб. _

И тук всичко спряло. Дали не се побърза
ло с рекламата? Предприемачът Георг Вихтер, 
който ово е временно открил Хорст Бухолд и ус
пешно го въвел във филма „Небе без звезди" 
сега се наел със задачата да доведе Тони Зай
лер на 1вилата ой.

„Веднага мм беше ясно, че работата с Тони 
ще бъде по-трудна. Момчето, което съвършено 
отговаря на изискванията на публиката и което 
предизвиква дълбоки симпатии може Да има 
уапех и в роли, в които ое представяща такъв 
тип — казал Рихтср. Могло е да се случи и та
ка — о първата си рол-я напълно да загуби вел
ико. Затова Зайлер първо научил чужди езици. 
Така и сам искал да напусне аматьорството на 
филма и да стане професионален киноактьор. 
Във филма „Част от небето“ играл с известни 
актриси и воичаш искали да му помогнат.

ЗвездитеИ Робинзои изведнъж престанал да се ия- 
бокса, както се случвало и по-рано.

Появявал ое в Париж като певец и танцьор 
и получавал но 15 000 долара седмично и по
стигал същите резултати, както и на спортното
поле.

тересува за

1954 година отново започналП рез есента 
да играе бокс, но изгубил мача с известния Тай 

Отново го съветвали да остави не падатгер Джонсън, 
бокса — зарад напредналата възраст. Шупер о- 

Шугер обаче станал първенец!
наскоро трябвало- Бил вече на 37 години и

27-ПОДИШНИЯ ДЖ’ИН Фул- 
Шугер успял да побе- 
противник (С клаоичен

да остави титлата на 
мер. Но през 1957 година ОТди много поимладия си
нокаут в пета рунда.

„Шугер“ Рей Робинзои винаги бил красив 
собствен хирург, който бил за- небетона вид. Имал 

дължен да му докарва лицето. Обличал се ху
баво и елегантно. И с право спечелил едно ог 

историята на бокса.първите места в
През септември 1957 година Казилио Кар-

средна категория, а една . 
Робинзои направил нова изне- 

възвърнал загубената си титла.
полека-лека започнал 

бил на 42

мен му взел титлата в
година по-късно.
нада като

Боксът за шампиона

6.Все пак, когатода губи значение, 
години, за загубен, мач получил 25 000 долара.

ЧЕРНАТА МЪЛНИЯ
бил организиран карнавал. Фил- 

Стар ревю“ организирало тан 
’ Хан

В МионхенС елегантни движения бързо се спуокал низ 
Кортина Д, Ампоцо. Прескачал за- 

като ракета, а на зрите- 
Това бил све- 

скинсъстезания австриецът
1Г=1"гЗ=~г=
на хотела се забавлявали актьори и актриси и

бизнеса. Тони Зайлер

впадните на
мръзналия едяг, летял
лите заставал дъха в гърдите.
товния шампион по 
Тони Зайлер.

Зайлер с шлосер от Кицинбел. За една нощ 
станал известен. Опортмият „свят“ набързо уз
нал за него.

други хора, известни в
присъствувал само благодарение популярността 
си на спортното 
нова филмова звезда.

гюле. Но тази вечер ое родила
— СЛЕДВА —
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фон |Иш1а5рук трябва да бъде
.празна и достатъчно голяма,Първият уред за сондиране на за ,да бъде построен в пея рсс
тораит. Той ще обезщети граморското дъно на Адриатика ждагспитс на Пиза за построя
ването па паметника. ГГразпа
та плаша освен това ще бъде
<и символ ..На повръхността на Адриатика, на дължина

от 60 км е поставен първия уред за сандираие
на мррекото дъно, така наречения „Нептун .
Той трябва да узнае дали на дъното на морето
има нефт и земен газ, както твърдят геонзеле-
дователите.

Този „стоманен' остров е закрепен на стъ
лба -от но 418 (метра и (има тегло 7,300 тона. 1-1 е- тшт:гоните сонди могат да стигнат на дълбочина до .6 000 метра, но специалистите предполагат, че на
Адриатика нефт може да се намери и на дъл
бочина от около 2 500 метра.

На |Снимката: Кранът „Нептун" недалеч от
Дълги оток.

(Фото-Танюг)

На 13 септември 1970 година навършва тъжна
годишнина от смъртта на нашия мил я безмерно оби
чан син, (брат, девер и чичо

Асен — Сене Спиридонов
Съобщаваме на всички роднини, приятели, дру

гари и другарки на ,милия ни покойник, че 13на
септември 1970 егедина в предобедните часове ще да
ваме годишен помен ,1на неговия винаги покрит с цве
тя гроб в Босилеград.

Незабравимият, светъл и винаги |засмян лик на
нашия (в момента на ранната смърт осемнадесетгоди
шен Сене вечно и дълбоко ще живее в нашите сърца.

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ (И НЕУТЕШИМИ:
майка ( (РАДКА, < баща , ДРАгАн, | братя
АНАСТАС, БОЯН и ВЛАДИМИР, •снаха
ТОДОРКА и НАКО.
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