
Проблемите на български 

в Димитровградските училища
3 ОЧАКВАТ СЕ ЗАКЛЮЧЕНЯ, КОИТО ЩЕ 
ДАДАТ ОТГОВОР НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
ДИЛЕМИ

ГРУБО НАРУШАВАНЕ НА ВАЗДУШ- 
НОТО ПРОСТРАНСТВО НА СФРЮ 

ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ВОЕННИ САМОЛЕТИ

език

— ПРОТЕСТНА НОТА ВРЪЧЕНА НА БЪЛГАРСКИЯ 
ПОСЛАНИК

Ташог узнава, че завчера в Държавния секрета
риат на външните работи на посланика на НР България 
е връчена протестна нота по повод нарашуването на 
югославското въздушно пространство от страна на бъл
гарските военновъздушни сили.

В протестната нота, между другото се посочва, че 
на 4 юли 1971 година, т.е. в Деня на боеца, самолети на 
българските военно-въздушни сили се извършили две 
груби нарушения на въздушното пространство на СФР 
Югославия като са проникнали на дълбочина от 10 ки
лометра над югославската територия. Фактът, че наруш 
еиията са извършени на два пъти същия ден и че бъл
гарските самолети са проникнали на дълбочина от около 
10 км показва, че не се касае до случайни, но до нароч
ни нарушения а териториалния интегритет на СФРЮ. 
От правителството на НР България се изисква да се пре
дприемат всички мерки подобни случаи в бъдеще да не 
стават, защото такива постъпки могат отрицателно да 
влият върху отношенията между двете страни и да имат 
и по-широки отрицателни последици за мира и сигур
ността в тази област.
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ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНИ 4 И 7 ЮЛИ
Медждуобщинско съвещание щ 

във ВраняНа Буков рид 

и Кин стан
1
1

Междуобщинските конференции на СКС от ^ 
Ниш, Прокупие, Аесковац и Враня организираха = 
съвместно съвещание, което се сътоя на 9 юли т.г. =
във Враня. Конференциите разискваха върху акту- 
алните икономически и политически проблеми въ 
Южна Сърбия и задачите на Съюза на комунисти
те за осъществяване на становищата на XVII за
седание на Председателството на СЮК. Конферен
циите приеха програма за дейност до декември 
1972 година.

По случай Деня на боеца тържество от страна на бо- дни говори Стоичко Анге-
__ 4 юли и Деня на въста- силеградската и търговиш- лов. На паметника на заги-
нието — 7 юли в Босилеград ка община, на което взеха налите партизани бе поло- 
ската община се проведоха участие и най-отговорните жен венец от името на всич 
няколко масови тържества, ббщественополитнчки рабо ™ “~"Б™граТс-

ката община.
(По-обширно на 3 стр.)

В. В. |7Г|11ШШ111Г.Ш11П11111Ш11111111Ш111111111Н11ШШ1111111111!11111111!Ш111111111111111111111111111111К111И1111Ш11Ш

След решението на българските власти за задължителна 
размяна на левове за дввари

По-малко пътници за България
— Решението не се— За 100 динара се получават 13,5 лева 

отнася да служебни лица и транзитни пътици.
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ДЕМОКРАЦИЯТА 

И НАСОЧВАНЕТО
След обнародването 

конституцшоните амандмави
т

КОНСТИТУИРАНЕ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИЯ ВРЬХ ществуват достатъчно само
стоятелни и достатъчно раз- 

републикански Съюзи 
на комунистите. Създадено 
е значи широко простран
ство за самостоятелност, ко
ято дава възможност за и- 
нициатива, за 
на силите във всяка част на 
движението на начин, кой
то най-добре отговаря на ко
нкретните условия и потре
би на разрешаването на про 
блемите в тази част на об
ществото и работническата 
класа. Но колкото и да сме 
свидетели на такова разви
тие, от друга страна, се поя
вяват и тенденции за изоли
ране на отделни групичи и 
отделни лица, явления на де 
зинтеграция. С Брионския 
договор и с подчертаването 
на необходимостта от насо
чване се цели, фактически, 
да се попречи на онова, кое 
то идва от опакото на иначе 
прогресивния курс на раз
витие на югославското со
циалистическо общество.

Не се касае, значи, за ни
какво връщане на старото 
положение, но за необходи
мостта за установяване на 
единство на прогресивните 
програми и акции, за необ
ходимостта с координиране 
на политиката и с актив-

присъщи тенденции, защото 
това не води към нищо, ос
вен към компромиси с иде
ологията, която е в противо
вес на идеологията на Съю
за на комунистите.

Демокрацията, разбира се, 
предпоставя съществуване 
на съответни условия за пъл 
на изява на инициативи. Но 
преди въз основа на тези и- 
нициативи да се изгради съ 
ответна борба на мнения и 
диференциране и ясно огра 
ждаие от тенденции, които 

идеологията и

Демокрацията и насочва
нето са две понятия, които 
често пъти паралелно се упо 
требяват, но не винаги са в 
унисон. Понякога в 
на демокрацията, се оспора- 
ва значението на насочване
то, а понякога с начина на

вити

Към крея на настоящия месец ще 
бъдат избрани органите на 
Федерацията

името

ангажиране
насочване наистина се огра
ничава демокрацията. След 

конституцио дещите членове на федера- ХУИ-то заседание на Пред
ни амандмани са гласувании Тцвиия правителствен каби- седателството ма СКЖ мо- 
обнародвани от страна на нех. же за се забележи известно
Съюзната скупщина и сега р настоящия момент вни- наблягаме към укрепване ма
са съставна част на Консти манието не привличат само демокрацията и демократи- 
туцията. Значи, вече се ми личностите, които ще влез- ческите отношения, 
сли за онова, което консти нах в бъдещето правителст- Образлагайки обстоятелст- 
туционния закон предвиж- во, защото неговата работа вата, които дават възмож-
да: до края на иастоя'щия ще зависи от политическо- мост в нашето общество, до
месец да бъде избран и да квалификационния профил ри и в нашето движение.

на членовете, но сериозно да се явяват национализъм,
се мисли и върху това как - унитаризъм и подобни явле

ния, секретаря на ЦК на Бо- 
во ще действува като цяло спа и Херцеговина на Тре

тото заседание на Коифереи - 
цията на СК в Босна и Хер
цеговина каза, че често пъ
ти се губи от предвид кла- 

Интересно е също така совата същност на демокра- 
как в бъдеще ще бъде орга- цията. Подобна мисъл изка- 

конституцнонните промени. ннзирана съюзната управа, за на това заседание и чле-
Макар, че вече не може Най-вероятно е, че тя ще на на Изпълнителното бюро

да се говори за политичес- бъде съставена от секрета- на Председателството на 
ки върх в предишния сми- риатите за народна отбрана, СЮК Мирослав Печуйлич. 
съл, защото сега е ясно, че за външните работи, за вът Понеже не само на Кон- 
властта на бившата федера решните работи, за външна ференцията на босненско 
ция е разделена между ше- та търговия и финансии и 
ст републики и две покрай- ще има един или два стопа
НИНИ

Последните

са чужди на 
практиката на Съюза на ко
мунистите. Едва след това 
е възможно да се стигне до 
единство в движението и ед 
ва в такова единство е въз
можно ефикасно насочване.

Но когаго се касае до на
сочването не могат да се 
губят от предвид пряко не
обходимите условия, които 
след да обезпечат постигане 
то на тази цел. Тези дни ста 
на дума за партийния цен
тър. Докато по-рано се гово 
реше за необходимостта от 
декоицентрация на полити
ческата мощ, в името на де
мократизация, днес се явя
ват намеци за необходимо
стта от известна „реабилита 
ция" на центъра. Естестве
но, това поражда и въпро
са: за какво именно се ка
сае, да не е може би, дума 
за нечие настояване курсът 
по който вървим вече дълго 
време се промени и да се на 
сочи към отдавна превъзмо
гнатото направление.

За да може на този въп
рос да се даде истинския от
говор би трябвало, преди вси 
чко, да се види в какъв кон 
текст се появяват размишле 
нията за необходимостта от 
известно укрепване на пар
тийния център, зарад 
на понятието център сега не 
се говори само отрицателно. 
Очевидно е, че са успели на 
стоянията да се извърти де 
концентрация на политичес
ката мощ, както в общест
вото, така и в самото дви
жение. В Съюза на комуни
стите в Югославия днес съ-

се конституира новия поли
тически върх на нашата Фе 
дерация. Касае се за избора именно новото правителст
ва Председателството 
СФРЮ, Президента на Репу — дали ще бъде слабо или 
бликата, новия Съюзен из- силно при решаването — 
пълнителен съвет и съюзни имайки в предвид промени
те органи. През есента ще те в тоя смисъл, 
се проведе общенародно ра 
зискванс за другата фаза на

на

херцеговските комунисти, 
но и на събранията на Съю
за на комунистите в другите 
републики се забелязва, че 
демокрацията
време понякога се схваща и 
като необходимост да се да
де възможност всяка иници 
атива да дойде до израз, да 

е дойдат до израз
тенденциите. В такава 
крация движението започва 
да губи своята идеологичес
ка и политическа насоче- 

Различните
внасят в нея различни 
и маса членове губят ориен
тация, колебаят 
влиянието на един, час пол 
влиянието на друг вятър.

За да бъде колкото 
же по-успешна, практиката 
изисква определена 
на единство,
не може да се осъществи 
ко се свързват

все пак може да нски органи. Съществуват и 
се констатира, че федерати дилеми за това дали е не- 
вните органи и по-нататък обходимо във Федерацията 
ще имат значителна роля да има още някои секрета- 
при един нов метод на дей риати. На последното засе- 
ствие върху съответни дого дание на Обществено-поли- 
вори. Подразбира се, че ко тическата камара на Съюз- 
мпетенциите на Президента ната скупщина изрично 
и Председателството на Ре- искано, например, в съюзно 
публиката за най-жизнените то правителство да има и 
въпроси на страната не ще правосъдие и един орган за 
могат да бъдат слагани в секретариати за земеделие, 
обръчи на евентуални „дъл- проблемите на бойците и 
ги съгласувания" на стано- инвалидите. Отделно е тър- 
вища. Разговори за съгласу сено да си остане като съю- 
вания на интересите на ре- зен и сегашният секретари- 
за някои въпроси могат да ат за информации. Дали те- 
траят и дълго, даже и да „це зизи предложения ще бъдет 
се стигне до пълно съгласие, приети още не може да се 
Обаче както
ндманите за компетенциите от действителните компетен 
на Председателството на чии на федерацията в 
СФРЮ и Съюзната скушци делни области, 
на — това нещо може да се не е определено.
спре. Между другото в слу _____________________
чай на несъгласие, Предсе
дателството има право да 
предложи приемане на 
менни решения. Значи, 
литическия върх все пак ще 
оъде достатъчно силен, осо
бено тогава, когато неговите 
решения са израз на единен 
договор.

При ^такива обстоятелства
™я„раб°ти и новото Съюзно Изправени пред свирепия 
Р ителство, което трябва неприятел, партизаните тър- 
1ТТжигНОВИят манда- сеха разни начини, за ефи- 
сегя ^Жемал Биедич, който касна борба. Фантазията и 

се Допитва в републи- събразителността на нашите 
ките и покрайнините за бъ-

ност да се попречи на сти
хията и да се премахне дей
ствието на самостоятелни 
монополистични и други ан- 
тисамоуправителни 
Ако това насочване 
от центъра и по начин, кой
то в пълна степен дава въз
можност становищата да не 
се превърнат в становища 
на самия център, но станови 
ща на целокупното движе
ние, целия Съюз на югослав

в последно

групи.
става

идеите и 
демо

мост. ветрове
идеи

ските комунисти, на всички 
негови части, тогава не мо
же другояче да се разбере, 
освен като създаване на не
обходими условия за осигу
ряване на основното и нео
бходимото изискване — да 

и орга-

което
се, час по

се мо-се казва в ама каже защото всичко зависи
степен 

а единството се действува единно 
низирано.

поот- 
което още 

М. М. а-
проявените („Комунист”)

Към 30-годишнината на въстанието в Югославиявре-
по-

ПАРТИЗАНСКА СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ
вич” и му поставили „остра 
и неотменима заповед” да 
направи нищо друго 
танк. Това не

— цистерна. Това бил всич
кия материал, който бил на

а — Елл»2 
кЖЕ““ у= Е>="
тава знаел да подковава са- вР ° ”°ГНеН° КрЪЩе
мо коне, да стегне селски 
кола, файтони или нещо по то Сърб 
лобно, но да прави танк, не ~
ОИД ни сънувал.

Като

Затова тове неговите „кон
структори" решили да, го за 
здравят с още няколко пло
чи.

народи ие ги напускаше и 
в тази неравна борба. На
против, досетливостта в от
делни моменти слисваше и 
най-голямите фантазьори. И 
активността

Обачета- този танк никога 
не доживял „огнено кръоце- 

. Сърб междувременно 
оил освободен, а самият 

седиш*» 1анк на «човешки мотор" не 
седище- 0ил способен за по-голямо 

движение. Но все - 
своя военен екипаж

ние
братство

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ

планираните борби 
за превземането нана културно- 

просветното поле се разви
ваше успоредно с борбата. 
Всичко това

В ОФР
Почти дванадесет 

вачът Раде работил 
нощ и ковал първия парти
зански танк. От стоманени
те плочи изковал

пак ималдни ко- 
ден и

ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза ., от три-

Ауши: Милан Жежел, Ми 
лош Ристич и Стево Брозо- 
вич. *

Този танк е запазен

смущаваше не
приятеля, защото много от 
тези изнамерени начини за 
отбрана порицуваха общо 
приетите правила на военна 
та стратегия и тактика за 
водене на война, а на пар
тизаните донасяха победа 
след победа...

материал за едно та 
кова начинание борците 
веели няколко лоста, коле
ла и осовини няколко желе
ЗНИ ПЛОЧИ II просто МУ 
зали:

маасеяи псгьк 
>га*иадл редакционна ДО-к олетия

Директор,
тяатоаа м отговорен реллжте* 

АСЕН ЛАЗАРОВ

куполата,
които били вградени 

ка- цевки за картечници, а от-

И ковачът Рял*» V Движели го самите борци с
Г.МЛ .™ЪТ Раде се наме- помощта на лостове кактп
прави тан°к “щго^гакогя9 напримеР- велосипед.’ Затова
?анкОТЗаСИ Не бИЛ виждал ^ ''оРв°ачЗВпартиза™ТеСена: ^ЛИЩЕ в ЖЕЛЕЗОПЪ
партизани ''бил Ии ‘ко^рук ^зГе™“Г*™Урка'’ ТЕН ВАГ°Н 
Брозович. След няколко дни ба3 не успяла“’ пХл ПР° Въпреки свърхчовешките 
тора” на танка _ Стево картечни кСшп^.и п^,, " напРе*ения, които изисква-
партизаните донесли и оста лиР лесно куполатя ЛЙ! Ла оорбата с окупатора, ме-
ТЪЦИ °Т Ра”ИРаН “ оТдалеСчТ„оТГМИтрНаа ^ит^Г^рб^. вл°1

В и днес
се намира в Музея на народ 
ната революция в Загреб. 
Не прилича дори на танк, 
но все пак е единствен

две

Издава „Братство- — Наш 
От. Пвдошгч 72, телефон 

Ц-444 я 25-4(0.
при-

мер на съобразителност и 
фантазия на партизаните в 
оорбата с неприятеля„КОСТЕНУРКА" — ПЪР

ВИЯ ПАРТИЗАНСКИ 
ТАНК

ГАдаппиц абонамент 15 
Аугодаппен 7,5 н. динара

т®*- ««тш» (25-3-71 Служба 
оводство
Нмп

а по-

В ковачницата на Раде 
Любоевич в затънтеното лич 
ко село Неблюси, в начало
то на 1942

Нвр. б
Пачат—^ .Вун Кавмдвжн" година дошла 

група партизани от славния 
батальон „Марко Орешко-
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СИГНАЛИ Заседание на изъплнителните органи 
на обществено-политическите органи
зации в ДимитровградИОЛКО И КАКСЕ ГРИЖИМ ЗА ПОСТРОЕ

НИТЕ ОБЕКТИ В НАШАТА НОМУНА ПРОБЛЕМИТЕ НА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

В ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

УЧИЛИЩА
* Очакват се заключения, които 
ще дадат отговор на съществува
щите дилеми

Да ли учениците от основ- проведоха редица събрания 
и Гимназия- на които се разискваше заното училище

та „Йосип Броз Тито" в Ди- това, както тогава бе каза- 
митровград трябва да учат но, ненормално положение, 
на български или на сърбо- Но взимайки предвид с_? 
хърватски език? Това неот- цифичните условия между 
давна беше предмет на ня- които трябва да изтъкнем 
колко часови разисквания липсата на български учеб
на всички изпълнителни ор ници, неподготвеността на 

обществено-полити- учителите за преподаване на 
организации в Ди- двата езика, гравитацията 

на населението, бе решено 
става на

спе-

гани на 
ческите
митровград.

Непосредствен повод за ед преподаването да
сърбохърватски език, а бълно такова разискване беше

искането на един родител гарски език да изучават вси 
дъщеря му да се освободи чки ученици без оглед да 
от изучаване на български ли са от сръбска национал- 
език. в гимназията. По-късно ност или българска народ- 
едиа група ученици от IV 
клас на същото училище се 
опита да осигури правото 
на избиране на език на кой
то ще работи писмените за
дачи на заключителния из-

Село Долна Невля
ност.

На заседанието си от 26 
юни 1967 година Общинска-

това никой неДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА, макар
недостатъчно развитите краища в нашата

че се на- държа — 
знае. Примерът с културния 
дом в Д. Невля е твърде по 
казателен. Три негови поме 

кооперация

режда между
страна изобилствува с природни красоти, но недоста
тъчно развитата инфраструктура спъва развитието и на 
ония стопански отрасли, които биха могли да доприне
сат за стопанското развитие на нашия край. Интензив
ната работа по електрификацията и развитието на шо- 

създадат условия за по-дооър живот 
и ще намалят засилилата 

на населението от

та скупщина взех заключе
ние преподаването да става 
на сърбохърватски език със 

пит задължителен
До края на учебната 1956/57 език. Беше организирано и 

гимназията „Йосип допитване с родителите, ко
ито се съгласиха със заклю
чението на Скупщината и 
въз основа на това бе при
ложен един член от Статута 
на Гимназията, който гласи: 
„Гимназията е малцинствено

щения ползва 
„Сточар", три пощата, една 

общност в
български

една местната 
Долна Невля, а 
през последно време се из- 

клозети. Каква 
Вината за

мазетата година в
Броз Тито" учениците уче
ха на български език всич
ки предмети, а български 
език беше здължителен за 
всички ученици, без оглед 
от коя народност са. В на- 
чадото на 1957/58 година Ги училище. Преподаването е 

формиране- на сърбохърватски език, но 
български като майчин език

сейната мрежа ще 
на нашите граждани на село 
се през последните години миграция 
нашия край.

ползват за 
неотговорност! 
това пада най-напред върху 
местната общност в Долна • 
Невля, след това върху коо 
перацията, пощата и кому
налното предприятие „Услу- 

субекти 
неотговорно поведе

на Невля, училищната сгра
ди в Било,* Врапча, Вълко- 
вия, Скръвеница и други ме 
ста. Тези обекти, построени 
някога с голяма мъка днес 
гният без да се грижи ня
кой за тях, нито пък се счи
та отговорен. А като обекти 
те са вероятно евидеитира- 

основни средства,

Тук се натрапва един съв- 
реален въпрос. Ако вяр- 

и ако искрено желае- 
на наше-

сем
вам е
ме преустройство 
то село, защо не се поста- 

запазим онова кое-

мназията, след 
то на единно осемгодишно 
училище, стана четиригоди
шно средно училище. Пре- то за всички 
подаването ставаше и по-на ници без оглед от коя народ 
татък на български език, а НЯ5Т са *
вече през 1961 година бяха Този принцип започна да 
открити първите паралелки ??,_1?])0илага п^ез^, Учебната 
на сърбохърватски език. От 1967,68 година. Така през 

учениците от българ юни тази година излезе от 
ученическите скамейки пър 
вата генерация. Обаче чл. 18

га“. Но вина имат и
е задължителен в училище-чието

ние нанас голяма вреда на 
всички пи. Тези явления ние

уче-раем да 
то вече имаме и което утре 
ще ни трябва. много пъти сме порицавали, 

но отговорност не сме от ни 
кого. А крайно време е да 
потърсим отговорност, защо 
то примери на неотговорно 
поведение има много.

Миграцията на население- 
то през последното десетиле ни като 
тие отведе по градовете над сигурно имат своя стойност, 
две хиляде млади хора, ко- Тсзи факхи местните общно 
ито тръсеха работа в про- сти сигурно не знаят, но ви-
пански” области, дГато се. пата не е само тяхна, защо- 
ското стопанство в този то тези обекти сигурно 
край остана без основния си кой ползва по кой ги по- 
елемент-активна работна ръ
ка Значи едно твърде отри- 

т явление и общест- 
проблем. От друга пък 

на село останаха

тогава
ска народност все повече се 
записваха в паралелките на 
сърбохърватски език. Зато- 

1966/67 година

Статута на общината гла 
„За осигуряване на пре-

на
Младен Димов 

икономист
ия- се сива през

__________________________________ _________

ЗАЩО ЗАКЪСНЯВАТ ВНОСКИТЕ 

ЗА ЛИНИЯТА БЕЛГРАД—БАР |
попълни. За да бъде "пра^кса^пс,

о об-

цателно 
вен БЕЛЕЖКА
страна
обекти, така хубави строе-

__ културни домове, учи
подобни обекти, ко- 

и моментално 
Обаче за

жи
ли ща и 
ито привидно 
не се използват.

обекти трябва да

трябва да
голям, формулярите

всички трудови организации,

ЩИНКакто °бе'кмано на заседанието

тсмврн.

на Соци-Спорсд изказването иа председателя 
алистнческия съюз Илия Петров, за изграждането

досегашните вноски, пък заема едно 
Сърбия.

Обаче сумата от 400.000 динара е само приви- 
лна сума Защото според резултатите от Инвести
ционната банка в Белград, от където „С„итро™рад-зи сведения, до 1 юли гражданите °т Димитровград
скр община са внесли само 60.000 динара.

Значи над 340.000 динара все още не са вие- 
Кой е виновен за тази аномалия/

изпълнителни органи 
бяха из-

за затворени в
па и тези

нанас тези
бъдат още по-хубави

стойност ако само
на обществе-и с не

оценима 
разберем при 
вия са строени,

места 
според 
следните места в

какви усло-
ако само 

каква беше 
мош 

война-

■имаме предвид Илюзорно е да ее подчертава от какво иконо
мическо и политическо значение е линията Белград
_т;а„ защото обстоятелството, че самите трудещи
« са се шясниди за записване на суми, които все- 
ки според възможностите си може да А«Ае. съзна 
ват и значението на изграждането на самата жп 
линия.

икономическанашата
след 

нашите бащи и
непосредствено 
та, когато

носеха стро-майки на ръце 
ителен материал на растоя- 

километра
сени!

Иа заседанието на всички
обществено-политическите организации

казани тежки думи, които обвиня^т трудовите ^ 
ганизации, а не бе изоставена и общинската скуп 

работниците отдавна са се ил- 
всеки трябва да внесе 

Белград—Бар, никой

ние от няколко 
за ла построят 
— за нас. 
живеем
приятни условия

тези обекти да пропадат,

. ТеНо, в цялата тази работа има иесъвестни 
„е само че трябва да бъдат Х«»а

право да се играе.

С. Кръстни

тези обекти 
А ние, които днес 

при далеч по-благо- 
позволя ва

на

и политически да отговарят, 
обществена акция никой нямащипа. Въпреки че 

яснили около сумата, която
™ ГГГаТГобхолнмГ'формуляри, които всекиме

---------------------------- Страница 3
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културния дом в Дол-гледа
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Изобщо вече преобладава грама за стопанско развя- 
низкопродуктивиата планин- тие на комуната не се пред 
ска „буша1'. Липсата па раз виждат решаващи акции, 
плодни станции особено зле Това учудва всички, които 
се отразява върху качество- познават положението на 
то на животновъдния фонд. животновъдството в комуна

Общинската скупщина е та. Изненадва и това, чс в 
настоявала при коопераци- програмата не се спомеива 
ите да се формират такива и развитието на земеделие- 
станции и да се прилага из 
куственото оплождане 
добитъка. За тази цел са раното в средносрочната 
били осигурани достатъчно програма не може да бъде 
средства. Кооперациите то- гаранция за по-успешно раз 
ва начинание не са изцяло витие на животновъдството 
приели.

И прокрай такова състо
яние в средносрочната про-

На стопанска тема

Трудни моменти за живо 

тновъдството то.
Няма съмнение, че плаиина

На общинския събор, кой бряване на пасищата. Обаче 
то неотдавна се проведе в планинарите мерки не са 
Босилеград имаш е малко ра прилагани. Стореното е съв 
зисквания по отношение на сем символично, 
проблемите, които има сел- Заради неправилното пол
ското стопанство в комуна- зване и неприлагането на аг 
та. Но и покрай това бяха ротекнически и агромелира 
засегнати и изтъкнати най- ционни мерки повечето от 
наболялите въпроси в тоя пасищата са унищожени и са 
стопански отрасъл, който подложни на действието на 
има голямо значение за на- ерозията. Крайно е необхо- 
селението. димо те да се мелиорират,

По-специално бяха посоче а в някои от тях да се за- 
в брани и пашата.

Обаче противно на тази 
вото. Именно те съществу- необходимост нужните ме- 
ват в такава рязка форма, роприятия от година в го- 
че изцяло спъват спешното дина намаляват. Но и пок- 
интензивиране на тоя стопа рай това таксите за паша, 
нски отрасъл. При това се които кооперациите и гор- 
пренебрягва и пазарния мо ското стопанство събират от 
мент, който през последно земеделските производители 
време особено стимулативно 
действува за общия подем Средно годишно тези прихо>

ди възлизат на 700.000 дина

ние на расовия състав на 
добитъка. Тук починът на 
кооперациите е незначите
лен. Расовият състав е особе 
но лош при рогатия добитък.

в комуната.

В. В.

Голям успех на марша 

»Братство и единство«ни нерешените въпроси 
областта на животновъдст-

партизанските пътеки 
и местности, в които са во 
дили боеве прославените в 
Народоосвободителната вой
на партизански бригади. Ми 
иавайки през пЛаниййте Пла 
чковица, Поникве и др. пре 
живелите учестници от 
НОБ, които също взеха уча 
стие в марша, разказаха 
спомени за трудните, но ела 
вни дни от четиригодишната 
военна епопея. В няколко 
местности, както в Костур- 
ница, Кочане и Радовиш 
бригадите организираха им
провизирани боеве.

През целия маршрут участ 
ниците в марша бяха топло 
и сърдечно посрещини от 
населението.

Успешно завършения ма
рш имаше голямо значе
ние за сближаването на

ха по

постоянно се повишават.

На животновъдството.
Фактът, че животновъдния 

фонд е по-малък с 50% в 
сравнение от преди десет го 
дини може да бъде съвсем 
тревожен. Защото икономи
ческия си поминък към 70%

ра, но не се ползват за пред 
назначената им цел. Тоя мо 
мент създава голямо недо- 
волствие всред животновъ
дите и затуй има все по-че
сти съдебни спорове.

През последно време зе
меделските кооперации, 
цел да отбягват наказания
та си за начина, по който 
стопанисват, са премахнали 
и основните съществуващи

от населението в комуната 
осигурява тъкмо от тоя от
расъл. Това е главна причи
на за намаляване на трудо
способното население на се-

с

ло, защото и моментално, и 
дългосрочно при сегашното програми за ползването 
положение то не 
своя перспектива. За да се та. 
измени положението необха

и
вижда мелиорирането на пасища-

Това е първият момент,
димо е да се създадът усло който означава недостатъч- 
вия за земеделския произво 
дител. По такъв начин

Участниците в марша от Босилеградско младежите от различни на- 
роди и народности.

ирганизираният по повод В течение на целия марш Маршът завърши в Кума

Евото на фураж, за които в успешно. За осемнадесет ето получиха и похвала 
комуната съществуват иде- дни учачетниците в марша Тшгге бпигяли ня лляАтпя гттяс 

Противоположно на това ални условия. Особено е из по следите на Косовска, Тре Бра?ство и единство'' м™а К'
условията за развитие на ГОДио създаването на искус- та Македонска и Осма удар Р единство мина
животновъдството в комуна твени ливади от страна на на Вранска бригада измина
та са на лице. Така напри- кооперациите или чрез сът- ла маршут от 370 километра
мер на тази.територия съще рудничество с частните зе- от Търговище до югославско
ствуват-13.000 ха пасища. От меделски производители. До гръцката граница при Стру 
тях 6.500 ха са обществени сегашните опити потвърж- мица и обратно.

дават успеха на тази акция. В състава на

на заинтересованост за оси- 
Ще гуряване на по-големи и по- 

качествени количества жи-спре масовата миграция в 
комуната. направи пре-

ПАСИЩАТА ОПУСТЯВАТ
ро на Председателството на

В. В.ш
и с тях стопанисват земеделш ~ шш
вно животновъдство се на- Се правят опити за коопе- сил Христов и Раде Стой- 
мират в особено лошо със- риране и сътрудничество ме ков, председател на Обшин- 
тояние. И до сега в своите жду частните животновъди ^
програми земеделските коо- и кооперациите. Това нещо 
перации са предвиждали о- е отделно необходимо, кога 
бемни мероприятия за подо

ската конференция на СЮМ, 
който беше и началник на

то става въпрос за измене- тази бригада.

Симеон Трайков Иван Стаменов
Вранската промишленост 

става все по-привлекателна 
за младите специалисти от 
всички краища на страната 
ни. Затова не е никаква из 
ненада, че във всяко вран- 
ско предприятие има много 
специалисти и 
градската община. В някои, 
като например в строително 
то — „Новоградня" те зае
мат и най-отговорни посто-

ната служба в комбината е 
роден в с. Мусул.

Тук той работи от основа
него успехът се дължи на 
съвременната организация 
на работа, високата произ- 

ването на тоя голям проми- водителност и дисциплината, 
шлен обект. За него в ко- За всички 
лектива се изказват най-лас силеградчани 
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

кто и всички други босиле- 
градчани заети във вътреш- 

и той е заинтересо-
новоприети бо- кра^иГ™™"™ На СВ°Я 

в комбината

И Стаменов в разговора 
засягна 

на дисциплината, 
която играе особено важна 

отделно мно роля в памуковия комбинат, 
ждането няИ^СТТа от “гРа‘ °т Аруга пък страна същест 

л през Власи вуват особено добри усло- 
на, електрифициране на се- вия за работа и плоЛесио. 
лищата и по-бързото разви- нално усъвършенства^!
ТИНашияетМвтпп,е™Я СпецификатаТа“Тм“
бе ИВАН СТАМРШ^ц06^111115 НаТ е и в това» че той има ое ийан С1АМЕНОВ, млад много млад колектив

~.Т2Г- е2
то „„ каза стопанския жи- ети в Босилеградската
Об^ча^Гк^т,1;“ ‘'НТереСуВа' муна като осе„оРвно нГса ця 
тпм ,»^лтУРата каза лостно използвани а втогю
та на°шр1мВсебеМсиШЛеН°СТ' ТЯХНИТС мнения недостатък 

Тук Стаменов

ни отделно много 
моментаността

от • Босиле-

ДВАМАТА ОТ
ПАМУКОВИЯ
КОМБИНАТ

ве. и че 
високо-Враня е привлекателен гр 

ад за босилеградските спе
циалисти, но не само зара
ди „съседство" — както оби
кновено се казва, а много 
повече зарад ииндустриална 
та му експансия, която пред 
лага широки възможности 
за работа, професионално 
усъвършенствуване, 
заработка и др.

Тоя път се определихме за

ко-

каво. Защото той е добър 
специалист, дисциплиниран 
и усърден работник. Бяхме 
присъстващи, когато и по- 

разговор с двама босилегра дИр работното си време ос- 
дчани, които работят в Па- тана да завърши много важ 
муковия комбинат — една ни работи, 
от най-успешните фабрики — Удоволствие е човек да 

Й°Я 6РЗНЖ в стРаната ни. работи в един такъв комби
_Нашият първ събеседник нат какъвто
СИМЕОН ТРАЙКОВ, комер който бележи 
циалист, завеждащ достав-

Трайков значи много.
още веднага ги осведомява дела за реклама 
за работата им. Каза ни, че да. 
работниците от Босилеград- Тази работа 
ския край тук са добре до- делна специфика, сериозно- 
шли, защото се отличавате ст, но и привлекателност. С 
грижливост и труделюбие.
Ето защо и две момичета са 
избрани в работническия съ 
вет.

но се зачитат.
Направи ни 

че тези двама специалисти, 
както и много 
Босилеградско 
тови според своите възмож
ности да помогнат за 
бързото 
край.

Тойдобра завежда от 
и пропаган впечатление,

има своя от- други от 
са винаги го

това той потвърждава 
провереното, че за

вече 
младия

специалист е необходимо да 
Връзката на Трайков с ро бъде упорит и самоотвер- 

дния край не престава. Ка

по-
развитие на своже памуковия, 

все по-добри 
той. Споредуспехи — каза жен.

В. В.
Страница 4
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Междуобхцннско съвещание във Враня зивно и равномерно разви- те в степена на развитостта. 
тие при най-рационално из- Свързването със стопански 
ползване на всички средст- развитите райони е път към 
ва. Това налага и създаване най-бързо преобразуване на 
на съвместна програма на изостаналите. За тази цел 
развитие във всички облас- стопанските камари в Ниш 
ти на обществения труд в и Лесковац _ са направили 
Южна Сърбия. Затова осо- програми. Той като към изо 

станалите райони още не саИнституцията на самоуправи- 

тепно договаряне — ново качество 

в обществените отношения
бена важност се дале на по- 
бързото е ефикасно консти предприети по-сериозни кра- 
туиране на нови и развива- чки за икономическо разви 
не на дейността на вече съ- тие на съвещанието се под- 
ществуващите съвместни ин черта, че трябва по-бързо да 
ституции в района. почне да действува републи

Обосновавайки мотивите и канския фонд за финансира 
не на изостаналите райони 
и общини. При това се ка
за че и по-делова дейност, 

„Нами- (а не чакане некой от стра 
на да работи), в изостанали 
те общини повече трябва да

целите на сътрудничеството, 
Радмила Костич, член на 
МОК в Ниш във встъпител
ната си реч каза: 
раме се в район характери
стиката на който е хетеро- 
геност и диспропорция в ра 
звитостта му. Покрай най-

е на лице.
В разискванията Вукое 

Булатович, член на ЦК на 
СКС особен акцент даде на 
изграждане на инфраструк
турата в икономически из-

Междуобщинските съве- Червена нишка на съвеща на фонда за ускоряване 
щания, които съвместно ор- нието бе как да се създаде развитието на изостаналите 
ганизират междуобщински- най-добър метод на по-ната- краища. С други думи каза- пропулзивната промишлено- ^ ^ ^ ,ст с висока структура на ор

на

те конференции на СКС в тъшното конкретно, делово но това търси превъзмогва- 
Ниш, Прокупие, Лесковац самоуправително договоря- не на мсстничество, на про- 
и Враня, станаха особен вид не, което горещо изискват текциоиизъм и 
на изграждане и приемане 
на единни политически ста-

гаиически капитал и кадри, 
съществуват и трудово ин
тензивни организации обаче изграждане на пътища, като 
още с занаятчийски манта- решаващо условие^ за стопа 
литет и начин на робота, нско развитие. Той също та 

ка каза, че от обобщени раз 
говори за развитие на изо
станалите трябва да се ми
не към конкретни договори 
за изнамиране на решения 
на проблема.

тесно-

новшца по някои жизнени 
въпроси и проблеми за кои
то са заинтересовани всич
ки общини, трудови и обще 
ствено-политически организа 
ции в Южна Сърбия. Таядей 
ност особено се разви през 
последните две години и ве 
че дава добри резултати.

Изхождайки от дългосроч 
на обществено-

които се намират пред вра
тата на по-висша степен на 
промишлено 
От друга страна и сега голе
ми части от района имат 
далеч по-малък доход от сре 
дния в републиката вслед
ствие на икономическата си 
изостаналост.

производство.

След разискванията в ко
ито взеха участие представи 
тели на партийни и стопан 

И в доклада на Р. Кос- ски организации от почти 
тич и в разискванията осо- всички общини съвещание- 
бено се подчерта, че полити то прие програма с която 
ката за развитие на изоста се определят задачите за ра- 

общини изхожда от зработка и конкретизиране

ните цели 
икономическо развитие, сек 

междуобщиретариатите на 
нските конференции даваха 
почини и организираха ре
дица самоуправителни дого
вори с най-отговорните хо
ра от общините, трудовите 
организации, стопанските ка 
мари и представителите на 
републиканските 
ции.

Едно такова съвещание се
Враня. Актуалните икономи- движенията и в стопанство- гръдие. ^збира се, 
четки и политически пробле то и в всички отрасли на друга страна значи и разви 
ми^^ожна Сърбия и зада- обществения живот в тази ване на собствена отговор-
чете н^* ъщза на комущм- част на Сърбия. Сигурно е ност за собственото развитие
тите в осъществяването на при това, че общи договори и с това за 
становищата които прие могат само да дадът насока, страната като ця,'°;
XVI? з^едание на Предсе- а конкретизиране на сътру- нието потвърди го™в»°^та

а -м-ог»тп «я' гтгьТС йзпъл дничеството трябва да оъде на всички да се изгра д дателството на СЮК изпъл А^еството Адогово. такава политика върху прин
разговорите и Дадоха доста Р^между^аинтересованите, дипит^на о~еиата _и
тъчно конкретни предложе- ’х’^ЖАа от принципа който случайно пред партийните 

за приемане на съвмест казва че развитите трябва организации се постави за- 
на програма за дейност на да дадат свой принос за раз дача ла ое ^стъпват за та

па икономически изо кова сътрудничество в раио

калите
принципите тези общини да на политиката за развитие 
се развиват с темп който по на районите в Южна Сър- 

бързо ще намалява разлики бия.

След решението на българските власти 
за задължителна размяна на левове за
динари

институ-
Изглед от Враня

това от

По-малко пътници 

за България
ния нали със скрити пари. Ни

кой от тях от пълния авто- 
СФРю в София, има повече бус на линията Нпш-София- 
политпческо, отколкото пко Димитровград не . бе върнат, 
номичсско значение. Когато видяха, че не пома-

Това ненадейно решение гат доводите, че не са зна- 
Оългарскнте власти Доне ели за решението извадиха 

се на гражданите на наша- по 100 динара и продължн- 
та страна редица неприятно ха пътя. За 100 динара граж 
сти на границата. Имахме даните конто пътуват в Бъл 
възможност да прнсъствува гария на границата получа- 
ме при масовото завърщанс ват 13,5 лева. 
от границата на автомобили Решението за размяна на 
от Ниш, Крушевац, Белград, динари за левове не се от- 
Вдпп белградчаннп (искаше нася до лица които пътуват 

анонимен) ни се служебно и до транзитни 
пътници. Още първия ден

(От 1 стр.)
междуобщинските конферен витие

Ниш, Прокупие, Лес- станалите комуни чрез ин
вестиционната си политика

което ще създаде таки
ва отношения които ще от- 

пътища на най-интен-

иа.
ции в
ковац и Враня до декември използване ворятсъответнопри1972 година.

...................... .. ................................ шшшшш.......... ..................и................ .
на

балерина Амика Радо- 
Към тях се придру- 

няколко млади 
и това било всичко.

фесор Павле Савич, генерал 
Фиорл Махин и много дру- шевич. 
ги известни борци и ръко- жили още 
водители през НОБ, които артисти 

започването на Вто- 
война били

натаголям интерес за овла 
от облас-деел

дяваме на знания
политиката, култура- 

общото образование. 
оя това свидетелствуват съ и преди
бройни аналфабетни кур% из^сстшГХелекгуалпи 
ве за ограмотяване на нег И ШКола работела все

мппь - -трябвало да се ангажират в в лрамати пкугт0пи за ос- ра. Не е ли това много! 
кървавите и неравни боеве борбата сокупер Подобно ми казаха много
с надмощния неприятел. ^ДС'вннман^Л следене лруги наши туристи.

„ОКУПАТОР" — ПЪРВА псяко дВИЖение. И накрая Обаче мнозина бяха 
БАЛЕТНА ПРЕМИЕРА дойде финала, когато аз и 
Особен куриоз и изненада Амика Радошевич отивахме 

била балетната точка „Оку- към светлината _
патос” на едно прслставле- на онова, което идва. Но

Р освободената терито от осветление — нищо! Пьл 
Това събитие станало в на тъма... И отведнъж, ос- 

освободенпя Бихач вети се цялата зала. Въп въ 
1942 година, то- лпеиието си електрогехни- 

иай-ожесто кът сгрешил вместо да осве- 
които бяхме ма сце- 

освети публиката. След

та на 
та и

— Това първо нредставлс 
дей- ние Жорж Скригип описва 

по следния начин:
да остане
оплака: _ _
_ Исках да прекарам ви- броят на автомобилите с ю-

кеида в София, но за свое- гославска регистрация чув- 
семейство ствнтелно бе намален. На 

на- граничния преход при Гра
ди очакват, че броят на път 
циците през следващите дни 
още повече ще се намали.

С. Кръстич

рамотниге, 
вали и в -
тически моменти през

Обаче особено интересно 
е да се изтъкне, че в Ошре- 
ле, малко, затънтено село в 
планините близо до Ьосан- 
ски Петровец, е съществува 
ла, смело може да се твър
ди, единствено училище на

тръг

символ
света.

От напуснатите „

^направили учебни стаи Р«яу
н звънец е току що

към края на 
чно в течение на 
цепите борби против окупа
тора. За балета особено се
и"в1стенабалстапЖпреАИИвой- сханах положението, дадох 
нтта а след войната извее- знак ма Аиика и ние заед- 
тен 'филмов режисьор. Ни- но тръгнахме към публика- 

— компони- та...

железопъ

100 работници от 

Димитровград на почивка
иие па

ците
Вместо училище 
конструирано" кречетало и 

всекидневучебните занятия
започвали в определено 

време. Разговаряло се по вси 
чки въпроси, описменявали 
се хората, а и повече от то- 

давани са основни попя- 
знания по сърбохърват

ти нас, 
пата,
мометттал ното заблуждениено

синдикален съвет участвува 
в разходите с 50°/о.

синдикален 
съвет в Димитровград тази 
година с отпуснал 45.000

почивка на 100 ра-

Общннският
ва, ди-Херцигоня

която УСкрн™нП пш/равил ко Публиката бурно анлауди 
реографията 'и'така се родил раше... Непосредствения ко 
първият партизански балет. „таКт с хората беше още по- 

Между преподавателите в цялата тази работа била го дре установен по този на-
необикновено това за дванадесет дни. отколкото ако беше ос- динара за

училище, се намирали н до- Скригип в балета чин- 01
^ "Тима м”евич^про участвувала и професионал-

Но независимо от Общтш 
синдикален съвет, син 

подружинзи в 
„Димитровград”,

тия И „ски език, математика, при- 
науки и всичко оно- 

борецът е трябва-

кола
нара за 
ботиици от димитровградс- ския

дикалните
предприятия. Миналата комбинат

бяха отпуснати 30.000 „Свобода" и др. 
70 работници. Ка 

е известно общинския-

родни 
ва, което 
ло да знае... киге

година
В. Г.съвсемтова

ктосамо сцената...вегепа
Страдащ» 3то д-р
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ВЕЛИЧЕСТВЕН СЪБОР НА Г0РАНИТЕ НА ВЛАСННСКО ЕЗЕРО
райската организация от Ас 
сковац, а за най-добри ре
зултати в събирането на ле- 
ковите билки бяха награде- 

гораниге от Търговище. 
Специална награда за пов
дигане на иглолистни гори 

от Боси-

На Събора на Власинско 
10.000 горани и оста-езеро

нали граждани от различни 
краища на Сърбия.

На 3. голи се проведе тър- 
заседание със 120 

представители на горански- 
те организации, ОС и обще
ствено-политическите 
иизации на общините от Ле 
сковашко-Вранския регион 
и представители на репуо- 
ликанския отбор на горани 

СР Сърбия. На засе
данието се водиха разгово
ри за задачите на горанско 
то движение и развитието 
на туризъма на Власина.

На 4. голи бяха положени 
венци пред паметника на на 

герой РАТКО ПАВ- 
Власина

НИ

жествено получиха гораните 
леград. Сурдулишката гора 
иска организация получи пи 

похвала за добрата ор 
тазгодишния

орга-
смена
ганизация на 
Събор.В културно-забавната про 
грама участвуваха 10 гора» 
ски организации от Сърбия: 
Сурдулица, Власотинци, Ае- 
сковац, Враня, Босилеград, 
Ниш, Сомбор, Баточина и 
др. Първа награда получи 
отборът от Мерршина, СО-е 
Ниш, втора от Власотинци 
и трета от Лесковац.

Отделно внимание заслу
жават войниците от потде- 

капитан РАДЕ 
ЙОВАНОВИЧ, които логору 

на Власина. Те приеха

те на

родния
лович-ЧИЧКО на 
Рид. В 11 часът тържестве- 

бе открит IX Събор на 
гораните на който пред на
събралите се горани и гос
ти говори другаря ВОЯ ЛЕ- 
КОВИЧ, председател на ре
публиканския отбор на го- 
раните в СР Сърбия. След то 
ва бяха връчени награди на 
гораиските организации за 
постигнатите резултати. Пър 
ва награда и преходно зна
ме за организирането на ча
стните земеделци в залеся
ването на голини получи го

1 по лението на

1 Иг: ' : ват
на почивка в логора си гол 
ям брой горани и обезпечи
ха храна за същите.

По своята масовност, ор- 
тържестве-

аДУш
Власинско езеро става все по-привлека-техно за турист и спортисти

ганизираност и 
ност този Събор действител

юбилеен харак-Босилеградските горани между 

най-добрите в Сърбия
но имаше 
тер.

М. Величков

Сурдулица
„ФАЕОС“ СЕ ИНТЕГРИРА С 

„ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА“
ха участие рекорден брой 
общински горански екипи — 
девет. Те изпълниха четворо 
часова разнобразна и качес 
твена програма. Едни след 
други, пред 
зрители се сменяваха изпъл 
нителните на народни и тан 
цови песни, на фолклор, ре
цитали, рецитации и др.

Танцовият състав на боси 
леградските горани бе осо
бено привлекателен за мно
голюдните зрители. Много 
аплодисменти получиха 
изпълнителите на 
песни.

На четвърти юли, край уредени и 
брега на Власинско езеро, Власинското езеро и 
се проведе традиционият Де ще е един от най-прелестни- 
вети събор на гораните на те кътове за почивка. 
Сърбия. Това бе внушител
на минифестация на млади- акции са съвсем реални — 
те ентусиазисти — създате- подчерта Лекович. Защото 
ли на нови гори, която още създателския и трудов дух, 
един път потвърди високата който съществува при гора- 
обществена оправдаемост на ните е голям, 
горанската организация. По случай Деня на боеца

Лекович говори и за револ
юционните акции на наро- 

Воя Лекович, председател на дите и народностите в НОБ 
Републиканския отбор на го в южна Сърбия, за пости- 
раните; Орхан Незати, член гнатите им следвоенни соци 
на ЦК на СКС; Данило Ни- алистически победи и др. 
колич, заместник републи
канския секретар по селско 
стопанство; Хусеин Ходжич, общински горански органи- 

републиканския зации бяха връчени награди 
и признания. За най-добра 
общинска горанска органи
зация за миналата година е
провъзгласена __ _

на събора горани поздрави та. Босилеградската горанс- 
Воя Лекович. Той изтъкна, 
че гораните от Южна Сър
бия миналата година са по-

околността на 
това — Референдум на 15 юли —

След две години принудително управление, „Фаеос” 
тези дни избра нов работнически съвет и веднага ^раз
писа референдум за интеграция с „Дървена застава" 
Крагуевац. Референдумът във „Фаеос" ще се проведе на 
15 юли т.г.

Цифрите на планираните от

мнозинството
Както е известно деловата 1969 година „Фаеос" за

върши със загуби от 6.410.000 динара. По време на две
годишното принудетелно управление това предприятие с 
около 300 работници успя да увеличи производителността 
на труда када подобри качеството на производството. 
През това време предприятието изработи и санационна 
програма, а средства за покриване на загубите бяха обе
зпечени от Фонда общи резерви на стопанските органи
зации в СР Сърбия. С това бяха създадени услови за ин
теграция с „Дървена застава”.

С тази крачка не само че се решават проблемите 
в това предприятие, но и окончателно се ликвидира един 

народни сериозен стопански проблем за комуната изцяло.

На събора взеха участие:

След това на най-добрите

заместник 
секретар за култура и др. М. В.

Също така твърде успеш- КлИСурЗ 
ни бяха и танцовите съста- ' ?
ви на горанските екипи от 
Лесковац и Владичин Хан.
Силно внимание и голямо Въз основа на заключенията на събранията на из-
впечатление направи и там бирателите и съвета на местната общност в с. Клисура 
бурашкия детски оркестър в Сурдулица взе решение за въвеждане на местно
при основното училище в СаМ00^~ 0^0=^ 33 1971 ~ 1975‘ г‘
Мерошина край Ниш.

От тържествено украсена
та трибуна присъстващите лесковашка-

ВЪВЕДЕНО МЕСТНО САМООБЛАГАНЕка организация е изтъкната 
за най-успешна в Сърбия в 
областта на създаването на 

стигнали внушителни успе- иглолистни гори. По този по 
хи в областта на залесява- вод тя получи от Републи- 
нето. Те са най-успешни ■ в канския отбор на гораните 

специално признание и па- 
_ рична награда от 2.000 дина
бициозно, но реално израбо ра. Също така получи пове 
тените им програми за тази че индивидуални награди:

златни и сребърни значки 
и дипломи.

се завежда в пари и то: 
кадастърския приход от земеделието; 1%

Жгорото първа награда за мостояте л н м-г!* а„УАещите сб и от чистия доход на са- мостоятелните занятчии и гостилничари и 0 5% пт лтга 
изпълнения в културно-заба ните доходи на пенсионерите. ри и ^ /о от лич'
вната програма присъди на Стойността на
горанския отбор от Меро- 35.000 дин.

цяла република Сърбия. Ам 5% от от лич-

година са също гаранция за 
нови успехи. местното самооблагане възлиза на

БОГАТА КУЛТУРНО-ЗАБА
ВНА ПРОГРАМА

В тоя район на СР Сър
бия — изтъкна Лекович, в 
следващите пет години ще 
бъдат залесени към 15.000 ха те години, тоя път в култур 
ерозивни площи. Ще бъде но-забавната програма взе-

Средствата от самоблагането ще се използват за 
електрификация на махалите, поправка на пътищата, из
граждането на водопроводи и др. а въз основа на фи
нансов план който взема съвета на Местната общност.

___________ М. В.

шин.а. Второ място зае бо- 
силеградския, а трето леско 
вашкия отбор.За разлика от предишни-

В. В.

№ЙЙЙГ УРЕЖДА СЕ ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
РАЙОН НА ВЛАСИНА

•:!
т 1‘ -
ЙЩ: ! ;

шшцкйЖг'-*
ш».т \ 1 На последното си заседа

ва ние ОС в Сурдулица взере- 
|| шение за уреждането на ту- 
Щ ристическия район на Вла
га сина.
Щ Всички обекти в бъдеще 
н ще се изграждат само по 
Ц одобрението на компетентен 
щ орган при ОС. И съществу- 
Щ ващите обекти трябва да се 
® доведат в ред съгласно ре

шението.
За ония които не се при- 

държават към решението са

$ предвидени в същото и на
казания. За правните лица 
наказанията се движат до 
3.000 дин., а за физическите 
от 20 до 300 дин.

Такова решение е взето 
заради туй че Власина е 
провъзгласена за туристиче
ско място, а все по-голям 
брой граждани и трудови ор 
ганизации се интересуват за 
изграждане на почивни до
мове.

••

шл ш
Воя Лекович 

привегетвува гораните
Б културно-забавната прог
рама учествуваха ь босиле

градските горани М. В.
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Димитровград ба... Първо члясто зае спорт
ното дружество с 278 точки, 
второ място отборът на мла
дежта с 249, отборът на запас 
ните офицери се класира на 
трето място с 196 и на четвър 
то място отбирът на Съюза на 
бойците с 140 точки. В ин
дивидуалните състезания на 
първо място се класира 
Илия Раич с 84 точки.

По подобен начин бе чес 
твуван и деня на въстание
то в Трънско Одоровци и 
Изатовци, където след пола 
гането на венци и цветя съ
що бяха организирани състе 
зания по спортна стрелба. 
Първо място зае отборът на 
село Изатовци, а в индиви
дуалното класиране Тихо
мир Тошев.

В културно-забавната част

Най-добрият 

земеделски прои
зводител в Долно 

Тлъмино

Тържествено чествувани 

Деня на боеца и Деня на 

въстанието
'{От 1 стр.) 

Централните В Долна Невля бяха 
жени и венци пред памет- 
ника на загиналия от бъл
гарски диверсанти граничар 
Милан Милентиевич. От 
името на бойците пред па
метника говори Павел Сто- 
илков и граничарят Драган ма и Центъра за култура и 
Раичевич. забава от Димитровград.

След полагането на венци 
те се състояха съревнования 
по волейбол и спортна стрел

полопразненства 
-40 случай Деня на боеца — 
4 юли се проведоха в Долна 
Невля и Петерлаш. Населе
нието от Димитровградско 
отдаде почит на загиналите 
бойци в борбата срещу фа 
пшзма като бяха положени 
венци и цветя пред паметни 
те плочи в Невля и Петер
лаш.

Радивой Стоичков от Дол най-добър сенодобив, засеял 
но Тлъмино е известен като е повече от един хектар с 
един от най-добрите земедел люцерка, която дава и чети 
ски производители от този ри реколти годишно. Освен 
край. това той е един от най-до-
Повече от десет години той брите тютюнопроизводители 

Тази година е засадил пове
че от петдесет хиляди тютю- 
нови стръка, от които полу 
чава повече от 5000 динара 
годишно.

участвува със своя програ-
сътрудничи с кооперацията. 
Неговите ливади сега дават

Стрезимировци Гранична среща 

на „Славче"Седмоюлоки тържества
Традиционата среща на югославско-българската 

граница в местността „Славче", недалеч от Босилеград 
ще се състои на 18 юли. Това е решението на смесената 
югославско-българска комисия за гранични срещи, коя
то тези дни заседава в Босилеград.

Според договора на комисията границата при „Сла
вче" ще бъде открита от 6 до 17 часа. Официално е съоб
щено, че е необходимо всички посетители на събора да 
имат лични паспорти.

За сега е постигнато споразумение и от двете стра
ни да се продават хранителни стоки, питиета и сувенири. 
Обаче за продажба на индустриални стоки и за курса, 
по които ще се обменят парите още не е постигнато спо
разумение. Тоя въпрос ще бъде уточнен до устрояването 
на срещта.

Радивой Стоичков

В неговите обори се от
глеждат и най-хубави крави, 
а овцете най-рано се обаг- 
нат. ТойБе постигнат договор на срещта да се устрои съв

местна културно-забавна програма в която ще участву
ват самодейни и професионални колективи от двете ст
рани.

пръв продава аг
нета на кооперацията.

Радивой Стоичков е между 
малцината селяни които са 
абонати на списанието ,Д1о- 
люпривредник” и 
„Задруга". Съветите, 
се дават 
производители 
прилага и резултатите са 
налице. Абонат е и на в-к 
„Братство”, а за Радивой мо 
же да се каже, че е един от 
редките, който всекидневно

В. В.
вестник

които
на земеделските 

той веднагаползваха хубавия ден и По-Традиционният събор 
'Стрезимировци по случай сетиха събора в Стрезими- 
,Деня на въстанието в СР ровци.
Сърбия се състоя в присъс
твието на много гости
клисурско и цяла сурдули- ганизирали продажба 
шка община. Много летов- хранителни и други стоки, 
ници от Власинско езеро из

Стрезимировчани разшир
яват водопроводаГостилиичарските и тър- 

от говски организации бяха ор
на

Стрезимировци оказа се, че намиРа време н за четене 
ла други книги и списания, 
за съвременното отглежда
не на добитъка и другите зе 

приеха мерки за разширява мсделски култури. В послед 
не на водопровода. Вече е но вРеме има успех и в пче 

ларството н то благодаре
ние на специалистическите

Тъкмо когато потече вода 
та по новия водопровод иа тази вода е недостатючна за 

цялото село. Затова се пред

'Писмо от Бранковци
направен резервоара на из
вора „Гладник" най-отдале- 
чепня извор от селото, на 
около 4 км. и пече се копае 
канала. По този начин се
лото ще получи вода от най 
студени яизвод в този край.

В селото вече 85 къщи 
имат вода. Само няколко 
къщи са останали без вода. 
Домакинствата в Стрезими
ровци, които получиха вода 
не се задоволяват само с 
въвеждането на водата по 
дворовете но въвеждат съ
щата и в къщите.

При изграждането на во
допроводната мрежа най- 
дългата в този край оказа
ха огромна помощ и грани
чните части при Стрезими
ровци.

Примерът на Стрезимиров

съвети, намерени във всес- 
тник „Задруга” и списание
то „Полюпривредник"

С право можем да кажем, 
че Радивой Стоичков е един 
от най-трудолюбивите земе
делски производители в тъл 
Минския район който пости
га забележителни резултати 
в селскостопанскато произ
водство.

Ще останем ли без мост?
какви средства от Секция
та за изграждане на пъти
ща. И тук няма ншцо кон
кретно.

По всичко личи, че нещо 
ще се предприеме след като 
изчезне и последната следа 
от моста., а тогава сигурно 
пак ще правиме

ва нещо като че ли ще ос
тане неосъществима мечта 
по простата причина, че за 
лата в кооперативния дом 
е в такова състояние, че в 
нея не могат да се организи 
рат никакви културни мини 
фестации. Младежите 
селото сториха всичко въз
можно да уредят залата, но 
докато младежите я уреж
дат, търговците след това 
изкупуват добитък и до тра 
испорта той остава в зала
та. Във всеки случай край
но некултурна постъпка. И 
сега се питаме да ли могат 
отговорните от кооперация
та и местната общност не
що да направят залата да 
не служи вече за изкупуват 
не на добитък, но за култур 
ни цели.

Когато преди повече от де 
сет години построиха мост 
на реката, която разделя се 
лото на две части, браиков- 
чани разрешиха най-голе- 

проблем по това време.мия
Но ето дойде време тоя въп 
рос отново да се актуелизи 
ра. Моста е почти неупотре 
бим и все повече съществу- 

напълно да 
Селяните

от
Р. Каранфилов

нов мост.

ва огшасност
МЛАДЕЖИТЕ ПОПРАВЯТ 
— ТЪРГОВЦИТЕ РАЗВАЛЯТ

*останем без него.
питат кой е отговорен за 

обект. Въ-
се
тоя важен селски \

( Д
ци заразително плияе и вър ^-зкМ'/ '
ху останалите села в Клнсу ~ ”

Хубаво с чувството кого
то в „Братство” се прочете, 

Босилеград ще се фор

се знаепреки че отговора 
— местната общност, която 

случай е най-ком че и ввъв всеки 
петентна и че трябва тя да 

за ио-

културно-художестве-мира
и одружество. И в Браиков 
ци се чувстува голяма нуж
да за културно развлечение 

право се очаква култур 
от Босиле-

предприеме мерки 
правка на 
кой нищо

ни-моста, досега 
не предприема. 

Тоя въпрос може., например, 
и отборника,

реки район, които строят 
или сс готвят да строят во
допроводи.

и с
ното дружество

и подвижното кино да 
гости. Обаче то

да повдигне 
но той само заявява, че за 
поправка били отпуснати

град 
бъдат чести Б.Славчо Алсксопне
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СРЕЩИ

Най-добрият комендант на 

трудовата акция „Ниш-71“
— Младостта бързо миБригадирите от първа — ГХостишахме голям 

смяна на младежката тру успех — казва Митов, с нава казва Митов 
дова акция „Ниш-71" за- вече спокоен глас — Ко- и време е вече да обми- 
вършиха работата си още гато тръгнахме от Власо- сля за свой дом, семеис- 
лреди петнадесет дни. Но тинци обещахме на дире тво и деца. 
в младежкото общежитие ктора на училището, че Но все пак, неговият из 
все още не могат да заб- бъдем най-добри. Това глед лъже. Никои не мо- 

един образ, един обещание сръчните ръце же' да повярва, че то« е 
бригадирите успешно вече на 26-тодишна въз- 

Бригадата раст_ защото активното

равят
другар, приятел — благо- На 
родното сърце и душа на изпълниха, 
коменданта на Власотин- „Милентие Поповия" съ- 
ската бригада. Става ду- чиняват главно ученици 
ма за 26-годишен младеж от Строителения учили- 
с немирни сини очи и ус- щен център, а Митов в 
мивка, която пленява още ТОва училище е препода- 
с първата среща. Комен- вател по физкултура, 
дантьт чиято бригада по- Детството и юношество гадИрКИте. 
лучи най-голямото приз- т0 е прекарал в родното Много женски сърца е 
нание — Ленинова лен- си място Стрезимировци
та се казва Уго МИТОВ. След като завършил гим- съкрушил в общежитиет , 

Когато последния ден назията записал се в Пе- но винаги е бил отмерен.

е оставилоспортуване 
свои следи: лице без бръ
чки, нежен тен, шарм. То 
ва са най-големитс „ко
зове" на Митов всред бри

Уго Митов

хвала чухме от всички в:, 
общежитието.

очите, на раменете на; 
своите обичани бригади
ри напусна общежитието-., 
с обещание, че идната го
дина пак ще се срещнем..

та „Ниш-71" Драган Цве 
ткович казва за него:

— Истински юнак. Но
ва акцията председателят дагогическия институт в Дринципиален и верен на век чийт0 немирен дух, 
на Съвета Зоран Петро- цпш — отдел физкулту- една девойка. Обичал е трудолюбие и ентусиазъм 
вич връчи Лениновата ле 
нта на Митов, 65 младе
жи и девойки от Власотин
ци повдигнаха на ръце правиха всичко да завър- коси трева и всички дру- 
своя комендант като сто ша „одувисше образова- ги селскостопански рабо- че. Подобни думи на въз 
ва изразиха цялата си бла 
годарност, която дължат 
на този младеж, защото 
под неговто умело ръко-

Със сълзи,-
в

надминават границите наи бил винаги обичан. 
Днес той жъне жито,

ра.
възможности.човешките 

С една'дума чудесно мом
— Моите родители на-

С. Кръстим;:

ние. Ето, след завършва- ти. Това никак не му па-
защото товане на акцията ще отида да тежко, 

в Стрезимировци за да прави за своите родите- 
водство постигнаха голям им помогна да съберат ли, които много обича и 
успех. Честитки от всич
ки страни, целувки и сър
дечни прегьрдки бяха при 
вет, който най-често се от

15.009 ГРАЖДАНИ НА 

СЪБОРА ПРИ ДОЛНИ 

КРИВОДОЛ
на които най-много дъл-тазгодишната реколта.

Една голяма въздишка жи за своите досегашни
и поглед из целия двор успехи. Макар-че нераду 
на младежкото общежи- шно говори за себе си.правяше към неумория- 

мия строител Уго Митов. тие проследиха думите човек не може да се откъ 
След връчането на най- Му Едвам чакаше да за- сне от него. Неговият 
голямото признание той 
беше най-щастлив. От очи

На срещата при Долни особенно автомобилни гуми; 
Криводол на 11 юли присъс и разни найлонови произве. 
твуваха над 15.000 граждани дения. От българска страна 
от които само около 3.000 се продаваха главно храни— 
югославски. Както и на ми телни артикули, 
налите и на тазгодишната
първа среща нашите търгов 5 динара за 1 лев, обаче ча 
ски организации продадоха стно се обменяше 4 динара. 

Комендантът на акция голямо количество стоки

мине на село и да види шарм, характер пленяват1 
старите си родители, да всеки човек който с него 
се орещне с другари и разоваря. 
приятели.

Официалният курс беше-те му сияеше топлината 
ла духа, а усмивката не 
слизаше от лицето му. за 1 лев.

БРАНКО ЧОПИЧ — Виждам, че си момичен зера си на врата на момиче- 
це, не си командир на про- то и намусено ръмжи: 
тивочетнишки баталъон?
спира се Николетина и се ра да те водя. Сега ще тря- 
блещи. — Питам те, каква бва половин час да те убеж 
си инак: сръбкиня ли си, давам. Хайде, страх ли те- 
хърватка или мюсюлманка? е още?

Момиченцето също се спи Момиченцето навежда очи 
ра, гледа настърхналия раз- трепери и нерешително каз- 
крачен войник с шмайзера ва: 
и внезапно започва да тре- — Страх ме е. 

че той смутено отмества на пери, без да сваля широко — Дяволска работа — пле- 
страни и мърмори: отворените си очи от лице- сна се Николетина по бед-

— Виж я, колко спокойно то на Николетина. рата. —; Ама защо те е страх.
гледа, като голямо. Хм, на- — Какво има, какво ти е? да те вземат мътните, защо,, 
ли е женско, не го е страх — Чичо, ти ще ме убиеш кажи ми! Ето, и аз съм ев— 
и от господа. — изхълца детето. реин като тебе, такъв съм.

Поглежда я скришно, ис- — Защо бе, будала? Какво кълна се в свети Никола, 
под око, и се чуди: от каква ти стана изведнъж? Да не мислиш, че нас по
ли вяра може да бъде, щом — Защото съм еврейка — малко са ни гонили от вас?* 
й е толкова червена коса- шепнешком каза момичето. Гонили са ни! 
та? Снощи май казаха че — Я недей така! — сър- 
е чифутче или еврейка, не- Аите викна досетникът. — 
що такова. Аз да не съм фашист? Как-

— Ей, как ти е името? ва е тая пропагнда?
— Ерна. Ерна продължава да гле-
— Ерна ли? Тоз чешит се- Аа втренчено Николетина.

га пък какъв е? Да не е °т такъв едър и тромав де- л -
някакво турско или швабс- лия всичко може да се оча- Добре де, какво искаш
ко име? Може наистина да ква. от мене? — разпери десет-
е фифутче, отде да я зна- — Какво ти е, какво си никът ръце. —- Разоръжиме 
еш... Ех, Ниджо, през това сцепенила като дървена Бо- вярата си смених заоал те!
въстание ти се случи всяка городица? Страх ли те от л Р Них зараА те ~
кви нации да развеждаш. мене? ое> капитулирах като стара

Десетникът забавя крачка — Страх ме е — шепне мо К}гославия, а ти пак... Ис- 
та си и пита: мичето. каш ли да скоча в тая ре-

— Каква си ти малката? , — Страх те е, страх те е! кичкя
— Моля? Ами сега какво да правим? ^
— Не съм владика, та да Слушай, искаш ли да носиш Николетина отива към

ми се молиш. Каква си пи- моя шмайзер, щом те е страх дървеното мостче и се над- 
там те. Аа не те убия. На, дръж!

— Момиченце. Николетина окачва шмай- жабуняк

— Кой ли дявол ме нака-

НЕУДОБЕН СПЪТНИК
— ОТ »НИКОЛЕТИНА БУРСАЧ« —

есетникът Николетина 
пътува от щаба насво 
ята бригада към ко- 

мандуването на тила. Той 
носи някаква поща и три 
милиона лири, а освен това 
са му натрапили, тъй меж
ду другото, и едно малко 
еврейче, момиченце на око
ло шест години. Трябва да 
го предаде на комаидуване- 
точ, а то от своя страна да 
го настани в някое село в 
центъра на свободната те
ритория.

— Ама как ще вървя с 
нея бе, хора? — мърмори 
Николетина и кисело гледа 
да се разправя с деца. Не 
малката. — Откъде знам аз 
съм опитен в тая работа.

— Гледай го. Да не е про- 
тивопехотна мина? — упре
ква го секретарят на щаба.

— Знам, че не е мина... 
Ами ако по шосето ме род- 
гонят танковете? Знае ли тя 
как се отстъпва?

— Ех-ех-е

Петдест пъти си настъпвал 
и отстъпвал с толкова лекаД картечница, а сега ти е те
жко да грабнеш момичен
цето под мишница и да по
бегнеш! Виж колко е ле
ка, като перце.

— Хм, перце. Едно е лека 
картечница, а друго 
век —

чо-

— Ха сега де! — сърди се 
Измъкнахме Момиченцето мълчи с на-секретарят. -

пред няколко дена детето 
от огъня, от усташки ками
он, а ти сега... Да не ис
каш да го захвърлим, а?

— Я се разкарай, кой ти 
каза такова нещо? — нас- 
търкна момъкът.

Момиченцето веднага тър- 
гва след десетника, покор
но и доверчиво. На Ниджо 
му е драго, че детето не се 
плаши от него и той го за

веден поглед, цялата в сян
ката на дългите си клепки. 
Искри се само нейната ба- 
кърна коса. Какво да прави 
сега човек?

потва, все още намърщено:
— Страх ли не е от мене, 

малката?
— Не ме е страх — отго

варя момиченцето и го гле
да доверчиво и кротко сго
лемите си тъмни очи така,

*х, ама си и ти 
един човек! — добродушно 
иу подхвърля секретарят.— весва над тесния, пълен с- 

вир.
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Ог 30 »вгуст в Ниш
се борят за по-големи зна
ния.

Семинар за преподава 

тепи по български език
Според директора на гим

назията за по-голям успех и 
авторитет на матурата, е не 
обходимо занапред писмена 
та домашна работа да 
замени с изработването на 
дипломна работа и то 
присъствие на членове 
изпитвателния съвет. По та
къв начин ще се премахне 
усвояването на чужди твор 
би в смисъл на преписване. 
Покрай другото ще 
цялостно да се установя об 
разователните знания на уче 
ииците завършили гимназия.

Отделна трудност при из
пита е била и тази, че гим
назията не е разполагала с 
по двама учители — специ
алисти по един предмет за 
да може според законопре-

се

в
на

От 30 август до 4 септем- 
ври в основното училище 
,,Вожд /Сараджордже” 
Ниш ще

съдържание е крайно необ
ходим и той сигурно много 
ще помогне на учителите по 
български език.

Може да се обмисли 
роса краят на този семинар 
да се използва за един раз
говор по въпроса за учебни 
ците и за издателската дей 
ност на български език. Съ
що така този семинар е и 
удооен случай да се размен 
ят мнения по въпроса за из 
менение на учебния план и 
програма по български език, 
тъй като такава 
подготвя за сърбохърватски 
език.

Както ни осведомиха в 
Педагогическия завод 
чки участници на семинара 
е обезпечен пансион 
от студентските общежития 
в Ниш, а разходите ще стру 
ват само 50 динара.

могатв
се проведе семи

нар за преподаватели 
тели по български 
'основните училища от Ди
митровградско, Босилеград- 

Сурдулишко и Бабуш- 
нишко. Този семинар, чет- 
върти по ред от освобожде 
нието насам, организира За
водът за основно образова
ние и за образование на пре 
подавателите на СР Сърбия.

Семинара 
специалисти

и учи 
език в въп

Босилеград

В Босилеградскатд гимназия
ще ръководят 
от Института 

па езиковедение от НР Бъл
гария. Основно съдържание 
На семинара е от областта 
на преподавателско-възпита
телната проблематика. Ана
лизите на професионалната 

•'служба показват, че един 
'такъв семинар и с такова

промяна се

УСПЕХЪТ ОТ НОВАТА 

МАТУРА - ЗАДОВОЛЯВА
за вси

в едно

Четвърти клас на босиле- 
градската гимназия „Иван 
Караиванов”, който тази го 
дина за пъв път държа зре 
лостен изпит по новия на
чин

който е бил и председател 
на съвета за изпитване, ус
пеха на тоя випуск абиту
риенти задоволява. Разбира 
се, той е можал да бъде и 
по-добър, обаче необходимо 
е да се уважат присъства
щите трудности, които са 
имали не само учениците, 
но и учичтелите при тоя нов 
начин на зрелостен изпит.

Арсов каза, че критериите 
на комисията за изпитване 
на учениците от обществено 
езиковата група са били по- 
остри в сравнения с оня в 
естествено-математическата. 
Освен това кандидатите от 
първата група много по-се
риозно са се готвели за ма 
тура отколкото тези във вто 
рата, които са повечето раз 
читали на знанията получе
ни в течение на учебната го 
дина.

Но и покрай това новия 
начин на зрелостен изпит в 
сравнение с предишния е 
показал по-голям сериозност 
и стпмулативно е подейству 
вал учениците още в тече
ние на учебната година да

Семинар за учители 

по сърбохърватски 

език от Унгария

писанията да организира зре 
лостен изпит. За това е тьр 
сена помощ от вранската гн 
мназия. С това те са помог
нали матурата да се прове 
де така както предвиждат 
привилата. Освен това, из
вършена е размяна на ошгг 
и всичко това е подейству- 
вало окончателния успех на 
матурата да бъде по-добър 
и по-обективен.

Тоя колегиален жест при
ет в босилеградската гимна 
зия с голямо удоволяване.

писмена домашна и 
група предмети показа задо 
воляващ успех.

От общо 55 кайдидати, ко 
ито направо са завършили 
четвръти клас и държали 
зрелостен изпит 11 души са 
останали на поправителен 
изпит, от които 10 по един, 
а 1 по два предмета.

От приявилите се канди
дати за матура петима са 

на били освободени от полага
не, съобразно постигнатия 
им отличен класов успех. 
Общо след полагането резул 
татите се следни: отлични 
6, много добри 11, добри18, 
доволни 9 и на поправите
лен изпит остават 11. 

Учениците са избирали 
Отдела ~за ^славистика при На семинара, като и по ра предмети според определени 

но, присъствуват към стоти 
на слушатели от почти всич 

по ки европейски страни и от 
САЩ и Канада.

Покраинския завод за по на. На семинара присъстват 
.добряване на общото и спе 30 учители, които препода- 
?циално образование на Вой ват сърбохърватски език и 
зодина съвместно с Завода литература в съседната ни 
-за основно образование на страна в училищата където 
*СР Хрватско в Задар орга- този език е майчин език на 
иизираха семинар за учите- децата. Преподаватели 
ли по сърбохрватски 
и литература от НР Унга
рия. Семинара започна на 
14 т. м и ще трае десет де- ви Сад и Задар.

В. В.
език семинара са известни езико 

веди от Загреб, Белград, Но

СЕМИНАР ПО СЛОВЕНСКИ ЕЗИК
'Философския факултет в Аю 
бляна тези дни организира 
■семинар по словенски език. 
Този семинар е седми 
ред през последните години.

те групи съгласно училищ
ния правилник за зрелостен 
изпит.

По мнение на директора 
на училището Любен Арсов,

Момиченцето мина два-три 
пъти пред него, загледа го

та? Да поседнем, а?
Сяда под първия дъб, из- 

тяга се, слага торбичката с 
милионите под главата си 
и доволно мърка:

— Еха, буржоазията едно 
време знаела да живее: ми
лионите под главата, легне 
в някоя сянка и хич не я е 
грижа за нищо.

Беше започнала да се у на 
ся в сън, когато го стресна 
писъкът на момиченцето.

— Ау, какво е това? Чи
чо! Чичо!

Николетина седна и съне
но се загледа в гората. По 
близкия Дънер се мярна нея
сна сянка и се залута в кло 
ните.

— Какво има пак? Това 
ли? Та това е катерица, па
зил те господ, защо вдигаш 
паника. Катерица бе, що се 
плашиш... Пимислих, че са 
неприятелски разузнавачи.

ако отнякъде се покажат та 
нкове? Тогава как ли ще се 
изплашиш? Ще ни издадеш внимателно, после го добли 
с писъца си и сме загубени, жи и предпазливо го докоо 

Ерма го погледна умно и на с пръст по рамото, 
сериозно.

Гледай я, свикнала с 
Тук няма никакви

„Хубаво ще се наредя, ако 
^плесна долу” 
той.

мисли си улици.
улици. Отиваме в гората, ду 
шице.

Момиченцето тъжно гле- 
дя изпод вежди партизани
на и пристъпва.

— Хайде, ще вървим ли? 
— пита Никола.

— Да вървим — печално 
жаза детето.

Момичето се клати след 
Николетина с шмайзера на 
врата. След малко то се о- 

"бажда плахо:
— Чичо, тежи ми пушка-

Че в гората има разбой
ници — умисли се малката.

— Чичо, ти си се уплашил
— Остави ме бе, дете. От 

------ та! —— Чичо, мен не ме е страх 
от танкове. сеп

на се Диджо и се трогна до 
— Охо, гледай сега! —зя- дъното на душата си от при 

пна десетникът. — Толкова ятелския загрнжен въпрос 
си пъзлива, а не те е страх на чуждото момиченце. За 

да прикрие смущението си, 
той се нацупи и укорно ка-

какво да се плаш— Ехей разбойници! И ти 
си повярвала на тяхната 

Ь Разбойницители
пропаганда; 
са в градовете, по твоите
улици. от танкове.

— Не ме е страх. Те ми
наваха по нашата улица все 
ки ден. И малки, и големи. 
По-възрасиите се плашеха, 
а ние, децата — никак.

— Я гледай.
— А тебе, чичо, страх ли 

те от танковете?
Николетина се изкашлюва 

и смутено се оглежда нао
коло сякаш се страхува да 
не го чуе някой.

— Ами таквоз... Хм, виж 
я ти нея. — Щом теб не те 
е страх тогава аз защо да 
се плаша. Така само... гад
но е да го гледаш, когато 
почне да вие по нагорнище
то, а иначе, хм...

— На тях има нарисуван 
дявол — весело каза моми
чето и вдигна вежди.

Е, това ти вярвам — се
риозно призна партизанинът 
и со замисли.

Те бавно се изкачват из 
шепнеща, брезова го 

Момичето внезапно
за:рядка, 

ричка.
изтичва уплашено и хваща 
Николетина за ръкава.

— Ти какво си се разви
кала „чичо, та чичо”. Цял 
ден ме чичосваш. Аз съм 
Никола... Вуйчо Никола, 
така кажи.

Десетникът нарами торби 
чката, взе шмайзера и ка
то си оправяше колана, де
лово каза:

— Чичо, гледай влък!
Николетина блясва с очи 

нейния поглед и по- 
извиква:

— Хм, какъв бил твоят 
вълк! Не виждаш ли, че то
ва е някакво магаре?

Той иедружеляобиво оглеж 
да животното, като че ли 
то му е криво за нещо, и 
се сърди:

— Вълк, а? Гледай я ти 
нея. Я сега ми кажи кой от 

двамата е глупав?
Под самата дъбова гора 

Николетина спира и оправя 
колана си с тежките пълни
тели.

— Измори ли се, малка

та.
— Ще ти тежи я. Дай аз 

.да ти я нося.
Из пътя малката се отпу

ска. Дори започва и да раз
питва нещо.

— Чичо, сега на коя ули- 
гца отиваме?

— Какво каза?
— На коя улица
— Какво приказваш? Ка- 

улица? Нищо не разби-

подир 
дигравателно

— Ща тръгваме ли, дру
гарко Ерна?

— Да тръгваме, вуйчо Ни
кола.

С вперени в дървото очи 
малката почна да отстъпва 

към Николети-
отиваме?

заднешком
на.

■ква
рам. нас — Чичо страх ме е.

— Хубаво се наредихме!
— махна с ръка десетникът.
— Знаех, че ще си взема 

тебе. Ами какво ли
на шосето,

— Ух, чичо, колко си глу
пав.

— Глупав е дядо ти. 
Николетина поглежда на- 

малката и мърмори:
беля с 
ще стане там

въсено
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СПОРТ

ЪдМ ОНТИИзвънредан успех на 

димитровградани 

на Копаоник

?

ви ас го кА/гия

/И И
Димитровградските спортисти на Копаоник с/ч е тгне/си рая и

\

-/САК ТАКА-М\ 
1 жмгенШп1--
(УГвО^ГТА КАКАО 
/ТРАЗИАГ

ОАЛКА*/"
Нашите златни шахистити

На тазгодишните десети то най-дисциплинирани от- 
по ред юбилейни състезания бор. 
на спортистите от Сърбия на
Копаоник участвуваха за ваха димитровградските ша 
пръв път и димитровградс- хматисти, които заеха пър- 
ките спортисти, които меж- во място и спечелиха побе- 
ду 15 отбора заеха седмо ди на шест табли. По този 
място с 4935 точки. На пър- начин те спечелиха 6 злат- 
во място се класира отбо- ни медала, диплома и купа. 
рът на Нови Пазар с 11,250 За този голям успех на 
точки. димитровградските спортис-

Димитровградските спор- ти допринесоха много и ръ- 
тисти заеха пето място по ководствата на димитровгра 
малък футбол и хандбал и дските предприятия и учре- 
осмо място по волейбол и ждения, които дадоха възмо 
спортна стрелба.

Но най-голям успех извою- !
'орОВА А /ЦОЛА!

4 СНИМКА
С/ЧАРХО
/10 А 04 Н.

-ХЪМ„< сегА АА ми ежност на своите работници 
За фер-плей нашият отбор да участвуват в състезания- 

нолучи преходното знаме ка та.

Скръбна вест

Осведомяваме всички при
ятели и близки че нашият
мил и незабравим баща Ге
НАДИ ПЕТРОВ—ГЕНА.

от село Пресека, и почи-| 
нал на 5 юли 1971 на 64
година възраст.

Опечалени: синове
Александър, Геор
ги, дъщери, снахи,
внуци и правнуци
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► п реди десетина 
да се прочетегодини в много вестници в Западна Европа можеше 

следното съобщение: „Лица, интересуващи се за 
Лефон ” *^5ЛСКИ Р**™ в Конго и добри стрелци да се обадят на те- 
зия и европейски градове, както и в градовете на Роде
ната на о афРИК“ съюз се намираха канцелариите на „синди- 

ъртта организация, която мобилизираше «доброволци“ 
— наемници за колониалната война в Конго.

ТОГава Раб°тата на тези „синдикати” доста се разви, а наем- 
п И1^И се все повече. Днес те участвуват в боевете във
в АфНика а°С ^амбожАа' Анг°ла и т.д. и в бунтовническите акции

0 Рели прекъсна своята 
изповед: заспа.

Сега журналистът Джон 
Бувие имаше възможност да 
го заведе в стаята му и да 
прегледа неговите вещи. Под 
кревата намери малък ку- 
фер. В куфера се намираха 
доказателства, че сержант 

Патрик 0 Рели скоро ще от 
пътува в португалската ко
лония Гвинея

— Майор Мариас, — пред 
стави го Шрам.

— Капитан Щаймборг — 
подаде ръката си Ралф.

— Капитан на личната 
гвардия на негова екселен- 
ция Цомбе, — добави Шрам 
— Разбира се, по-рано.

— Истина ли е, капитане, 
че вие сте специалист замо 
реки десантни операции?— 
заинтересува се Марияс.

— А защо ви интересува 
това? — попита Ралф.

— По^препоръка.на „Воч
гард интернешенъл АТА”, 
майорът иска да ви предло
жи една работа... Драги 
Ралфе, аз и Стирлинг тук 
не сме посредници.

— Да, това ми е специал
ност. : . '

— В такъв случай, опъл- 
номощен съм от генерал Ан 
тонио Спикола, комендант 
на португалските въоръже
ни сили в Гвинея — Бисао, 
да ви предложа работа от 
вашата специалност. Запла
та — 8000 ескудоса дневно. 
Работата ще трае около два 
десет дни. Може ли?

Бисао.

МЕЖДУВРЕМЕННО — 
В ЛИСАБОН

Репортаж за „Бизниса на 

смъртта“ не е написан
От самолета, който при

стигна от Хамбург излезна 
човек известен на полиции
те от много европейски ст
рани като Ралф Щаинборг, 
или Ричард Лъвско сърце, 
или старият Мишел, или 
Ханс от Хамбург, както пи 
шеше в картотеките на тези 
полиции. Човек, чийто за
наят беше-смъртта.

В една ферма, недалеч от 
Лисабон, човекът с няколко 
имена се срещна със стопа
нина на фермата — полков 
ник Жан Шрам. Освен 
Шрам на срещата присъст- 
вува и един човек с дълга 
руса коса и каза:

СРЕЩА В БУЛАВАЙ бра Надежда. Той знаеше, рудник на частнита инфор- 
че „предприятието“ на него- мативна агенция „Ксавие 
вия „господар“ е огромен дирсо”. Той, ето, събира 
„концерн на смъртта”, кой- зотични материали за тази 
то има свои канцеларии в агенция.
много градове на Западна В този бар Бувие играеше 
Европа, Южна Африка и Се своята роля на пиян чуж- 
верна и Южна Америка, денец, който скучае и тър- 

то ^ мобилизира наемници- Той знаеше, че оперативен 
убийци и ги изпраща на ръководител на предприяти- 
ония, които добре плащат, ето е полковник Майкл Хор 
Бувие ще бъде добре платен, човек с голям опит, придо- 
ако за сметка на „госпо- бит в Малая, в Конго, по

Журналистът Джон Бувие 
пристигна със своя „форд“ в 
Родезия. Някъде на пътя за 
Булавай трябваше да се сре 
щне със своя „господар“ — 
шеф на организацията, коя-

ек-

си „компания”. Всяка вечер 
идваше и скучаеше. Чакаше 
някой да дойде...

Една вечер дойде някакъв 
тип с разсечено дясно ухо. 

време на Чомбе, в Алжир, Носеше обувки от биволска 
в Родезия...

— Разбираш ли, Джоне, 
имаме конкуренция. Това ве 
че отдавна предполага, — 
каза „господарят“.

— А знаете ли кой стои 
„госпо- зад „Вочгард интернешенъл 

ЛТД“? — попита Джон.
— Всичко говори, че това 

са Опенхаймери. А това е
опасно! Те са менанджери. той. — Казвам се Патрик 
Но, ако успеем да ги побе- о Ролеи, — сержант в арми 

„Воч- дим в малката война, ще ята на Цомбе. Чул ли си за 
ЛТД”. можем да разчитаме на ра- него?

(В следващия брой „Това 
се случи в Конакри”)

даря ‘ пише репортажи и 
статии, които рекламират 
работите на „синдиката“.

Зад един завой се появи 
луксозен „плимут“, най-нов 
тип и спря. От него излезе 
елегантно облечен човек на 
средна възраст 
дарят“...

— Здравей, Джон, — каза 
донесох ти нещо

Зеленчукът — средство за 

разхубавяване
кожа, каквито имат хора, 
живеещи в джунглата. То
зи тип веднага поръча уйс- 
ки. Когато вече беше доста 
пиян Бувие му се прибли, 
като се представи:

— Казвам се Джон. Ис- Сега е сезон на плодове 
и зеленчуци, които не са 
полезни само за нашия ор
ганизъм, но и за козметика 
та на жените. Как? Съвсем 
просто! Цяла малка козме- 
тическа лаборатория се на
мира тук — до вас. Ако има 
те суха или напукана кожа 
на лицето или ако сега в 
началото на лятото са се 
появили лунички, тогава вс
яка сутрин трябва да тър
кате лицето и ръцете си с 
краставица. Прережете кра 
ставицата наполовина и тър 
кайте се. Можете да си ми

ете лицето също с изцеден 
сок от краставица. Ще ви
дите, че за един месец ко
жата на лицето ви ще стане 
мека и много по-хубава. Съ
що така благоприятно лия- 
ние има и сок от домати, 
сок от моркови или лимон. 
Ако кожата на лицето- ви 
е много суха, веднъж през 
седмицата го намажете 
жълтък и после се измийте 
с хладка лайкучка. Ето, по 
този начин, без скъпоценни 
кремове можете да станете 
още по-красиви...

каш ли да ми правиш ком
пания — не мога да пия сам. 

— Дадено,делово, 
да видиш...

Това беше досие, на чии- 
то корици пишеше: 
гард интернешенъл 
Той отвори досието и пока
за голям рекламен проспект, 
на който пишеше:

— „Вочгард интернешенъл 
ЛТД“ предлага на заинтере 
сованите следните услуги:
„а) Военни изследвания и залп от остри репортажи и
консултация б) об\/чение на статии. Трябва да напакос- Бувие.
телохранители, на“ шефове тим на „Вочгард”. Обществе — Какво? И ти ли си бил
на държави и членове на ното мнение и африкански- между Хюговите „страши-

в) обучение те правителства ще вдигнат лища’7
голям шум, ще се намеси — ”
ООН и Опенхайнери ще бъ- Бувие. 
дат принудени да капитули
рат. Джон не беше особено каза сежантът, доволен че е 
въодушевен от това предло- срещнал стар „другар”.

Накрая заедно пееха Си- 
натрината песен „Бързо се 
оженихме", а когато Рели 
беше съвсем пиян Бувие го

отговори

— Още, как, — каза Бу
вие, — Мога ли да забравя 

попита журналис- хора, които заедно с полков 
ник Хюг и капитан Зап през 

— Посъветвах се с Хор и 1961 година убиха Ломумба, 
реших, че е необходим един Окито и Мполо?...

Рели съмнително погледна

зумен мир.
— Какво тогава искате от 

мен? 
тът.

с

правителство,
на специални части за во
дене на борба против бун
товници и партизани...“

В досието по-нататък се 
намираше зелена книжка, 
чието съдържание препоръч 
ваше на клиентите нови,
„предпазителни“ мерки, —
диверсии, включително и — Утре ще заминете за
убийства“ и „държавни пре Абиджан, — продължи „гос- попита:

воати“ подарят". — Чух, че Стир- — Пат, къде сега пътуваш?
Накрая на досието се на- линг е решил да направи — По-добре ме питай от-

пдан“ за обуче- „бизнис”, за своя сметка ня- къде?... Цяла година вого- 
” къде в тази област. Очаквам вах с комарите в Южен Су-

готвени за владетеля на Сау- негова акция за която няма дан. Отвратителна Дупка. Па
дитска Арабия. Този план да знае неговия „господар и^полковникт/^устоя цаКду Баскетболистите на „Трай За порицание е постъпка- 
беше подписан от някой си — Опенхаииер. А ю У ^ не ме Здрави ,!° Райковпч’’ от Вучйе с та на етандарйите играчи от
полковник Стирлинг. оаво. _ с-гарлинг? Този ие за- подрбра игра през второто „Свобода”, които не дойдо-

— полковник стирлинг. ДКИДЖЛН бравя.умело се намеси полувреме убедително побе- ха на мача във Вучйе.
Значи, конкуренция? — по- ОТКРИТИЕ В АБИД/кан 1 у дмха баскетболистите на

Джон Бувие. Джон. „Свобода” от Димитровград летната част на първенство
Бувие досега вярваше, че Малка улица в центъра на — Да, той не лъже. Кога- със 78:40 (34:30). Макар и то, баскетболистите на — 

неговият господар“ няма Абиджан. В малкия бар то каза> че положението мно без петима най-добри бас- „Свобода” заеха шесто мяс-
конкуренция, че той абсолю „Тропикана” седи журна- го обе , „ когато мс ии. кетболести, „Свобода” през то в таблицата със само
тно владее „пазара ма смър- листът Джон Бувие. на оар първото полувреме оказа три извоювани победи. След
гта“ от Сахара до нос До- мена се представи като сът- ка, тогава... сериозна съпротива на пре отличното начало и нещаст

' тендеита за първото място но загубените точки срещу
в централната сръбска диви отбор на „Дървена звезда”
зия. Да не беше пристраст- от Свилайнац, баскетболно-

. _ . Пот мия съдия Видаиовнч резул титена „Свобода” впоследст
Любислав и Иелица Пет- татът шшаше да бъде та. вие играеха все по-слабо,

рови (Араган) О! с. Пьрго къц Зарад измислени и твър Никой не може да бъде 
попишди, Тодор и дс СТрого присъдени лични доволен от постигнатото
Илиеви (Ненад) с. Погано грешки в началото на вто- през пролетаната част, защо
во, Александър и Анка Арн- рото полувреме играта напу то според силите с които ра
занови (Небойша) от Земун. снаха двамата иай-опитни зполага „Свобода” тя тряб-
Миоослаи и Петровка Стоя- баскетболисти на „Свобода” ваше да заеме доногр по-до-

/гй11(П\ л „ммтпппгпял Симов и Петков. Неопитни- бро място. На 15 август за
нович (Саша), Димитровгр д ^ баскетболисти, конто пр- почва есенната част от пър

ез целия сезон бяха резер- венството в централната сръ
да бска лига. Това е удобен 
ко- момент слабостите да бъдат

БаскетболРазбира се, — излъга

— Да пием, приятелю, —

Очанвано поражениежение. Той знаеше, че ра
ботата е опасна и че може 
лошо да се завърши.

„Трайко Райковпч” — Кулич 18, Митич 5, Станкович 12, 
Шкнлевпч 14, Ранджеловнч 10, Кърстич 15 и Божута 1 
„Свобода” — Петковнч 6, Димитров 8, Симов 2, Михаи- 
ловнч 14 Соколов 10мираше и 

ние на специални части, под

След завършването на про
пита

Добиха синщност ще прожектира след 
ните фалми:

ОТ ПЕТЪК

БОСИЛЕГРАД славата” на„Пътеките на 
)6 и 17 юли и „Джони Бан-

Венчани:
Васил Василев, митничар 

и Бисерка Мазаковска, слу
жеща от Босилеград; Асен 
Милчев, работник и Ьорка 

от Босиле-

ко" на 21 юли.

РОДЕНИ

ДИМИТРОВГРАД Христо Ботев 61, Милисав и 
Верица Иванови (Васил) от шш играчи, ие успяха

Петкова, учител 
град.

Добиха син: 
на Георгиеви (Сашо) от с. 
Радичевци.

задържат равновесието,
установено през отстранени. Яо за това са 

първото полувреме и загуби необходими добри подготов
ки и повече ентусиазъм п 

След мача ръководството от1Шше1,„е към отбора 
иа „Свобода обжалва при 

топопшнди и Фердинанд Мн страстното съдене па Внда- 
тов от с. Лукапица. нович и. ще изискват в бъ

деще той да ие бъде съдия 
когато играе „Свобода”.

Добиха дъщеряИван и Лиля Швеция.
ето беше

Истатко и Руменка Геор- 
(Душица), 29 ноември Починали ха мача.гиеви

]1 _ Димитровград, Румица
и Кирил Петрови, Димитров 

, 4 юли 12, Илко и 
Георгиеви (Весна)

Починали: Драган Василев
от Горна Лисина.

СПРАВОЧНИК ИЛ ЧИГА 
ТЕЛЯ

иЙордан Алсксов от Пърто
към любителите на тази ди
намична игра.град ул

Даринка
от с. Лукавица.

С. КръстнчДО ПЕТЪК
об-Културно-иросветната

(6 ЮЛИ 1971
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яШстВо ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР ♦ САТИРА ♦ ЗАБАВА

Ш гщ 1Комшийска хроника II .Vш 11117/7щ 1I 1I 1|БЕЛ)А У НЕВГЬУ!
|, лгда-Й I I «ь I
Ь лудГюг.^.ТдаУпГ-е « чету. Ь

I К”Й.~ТР«—I
^ нашето село че си има прожектор и филмовете са- » 
№ МО челооде од Цариброд, а ние дент-ска че оремо » 
^ че копамо^че влачимо търше и привечер, че кажем ^
~ СИМ— Мамо, ]а ми да] белуту кошул>у и върску-

Произвешствие

^ т
^ слиц^аона чТсиаоблечеесштен^°р^^.у и право у ^ 

биоскоп. Че гледамо неко] филм и право на спа- » 
№ н,е. ^
§Х Тека се говореше... И на това ме подсети не- ТО 
ТО вл>анБи]а задружен дом. А са ка га погледа, неш- Л 
^ то ми се съви под груди та ^еАва уздъну^Там куде ^ 
^ стеше да буду кшюе Нскикбй сандъци турила за- 
^ другата. Там куде младежта требаше да чети — ^ 
^ продавница, там дека требаше да се готве вече- ^ 

ринБе и зинуло празно. Таванат падал, значете ки- то 
ТО ко ]е, три^есе године рука не га ^е пипнула. А там то 
^ кудето требаше да гледамо вилмове дува ветар из то 
^ строшените пенджар^е те не може човек да се то 
то сърти. Дува ко на пол>ето. ТО

Стоимо тека с 603а Беру и си орагимо. Много ^ 
X» ми зе криво че невл>анци си здрав^ изгубише за ТО 
то тида дом а са без сазбизу. Од тиза ЗаА ме съви и то» 
то мешина. ,ДЦо презелене?" — каже ба^а Бера. „Ама, тоц 
ТО мани неща ми даде зор” — ^едва му одговори. ТО 
ТО Търчи доле завиникат на домат там ^е за то- ТО 
ТО ва.Ла га погледа, почуди се и кико нема друго ме- то 
ТО сто за тУ1а работу стрча доле и кво да видим: и то 
ТО друБи слазили. 1едва намери место у ]едно Боше ТО 
ТО та олаби жилу.
то Да не дава бог таквада бел»а да виI

М. Петров

Отдавна несъм видял такъв величествен събор! 
Липсва само подравителна телеграда до попа. . . сна]деу §§IНевл>у.

IА със здравл»е 
МАНЧА с. р.штшжш^шшжшжшет

— Кажи ми кой крак те 
й казва докторът.боли Статирата е вид огледало, в което всеки открива лицата на 

другите, но не и собственото си лице.
*
И дървената дръжка на метлата е била някога цъфтящо дърво 

в гората.
*
Мненията, както и модата, винаги се спускат от висшите слоеве 

надолу към средните, а след това — към нисшите, където те вече 
изгубват своето значение и изчезват.

— Не мога да ви отговоря, 
докторе' аз зная да броя са 
мо до 10.Чужд хумор

Когато историята свърш
ва, то остава мълчаливо, по 
сле изведнъж пита: „А ябъл 
ката...? Кой я е изял?”

*
Унищожението на християнството твърде много би способству- 

вало за обединението на протестантите.
: Ч‘

*
Жена към пияния си мъж, 

завърнал се сутрин в къщи:
— Безсрамнико! Цяла нощ 

не съм мигнала!
— Да не би аз да съм 

мигнал?

Аз твърде много се опасявам, че само шест месеца, след като 
парламентът приеме закон за унищожение на евангелието, стойно
стта на акциите на Английската банка и на Остиндийската ком
пания ще паднат най-малко с един процент.

★
Той е човек без .чувство за срам и чест, както има хора без 

чувство за обоняние.
Една малка стоножка има 

болен крак. Тя отива при 
доктор. .

ВУЙ ПО
НЯКОГА И СЕГА

л/ет петров


