
В неделя, на 16 април в Бо 
силеград се провеА\е заседа
ние на Общинската конфсре 
нцпя на ССРН, на която се 
обсъдиха повечето 
проса за дейността 
наша най-масова обществено 
политическа

Заседание на ОК на ССРН в Босилеград Цоне Тодоров бяха изтъкна 
ти въпроси, които по' своята 
сложеност и значение търс
ят пълна ангажираност не 
само на ССРН/но ЪГ&а вси
чки други обществено-поли
тически организации в кому 
ната. Всъщност, касае се за 
група въпроси, които по сво 
ята актуалност, имат отдел
но значение за цялата кому 
на. Това са, преди всичко 
въпроси от областта на общс 
ствено-икономическите отно
шения, стопанството, здрав
еопазването и социалната по 
литика.

Без коннретни акции
програма

няма добраважни въ 
на тази

организация.
В работата Републиканскатана заседанието 

участвуваха и председатели- 
те местните организации 
на ССРН. ръководствата на 
ствено-политически органи- 
останалите общински обще
ствено-политически — 
ции, както и членовете

„ конферен
ция на ССРН Миле Велкович 
и Тихомир Милошевич.

Еднодушно бе 
ложението по 
рожден ден — другаря Тито 
повторно да бъде провъзгла
сен за народен герой.

ССРН и за задачите на тази 
организация в разисквания
та за конституционните про 
мени на СР Сърбия.

Във встъпителното слово 
на председателя на ССРН

прието пред 
повод 80-тия На заседанието 

място заеха 
върху програмата за работа 
Общинската конференция

централно 
разискваниятаорганиза

на
на Токът е близоБрдостВо

ДА СЕ СЪЗДАВА СОБСТВЕ
НА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА 
РЕШАВАНЕ НА СТОПАН
СКИТЕ И БИТОВО-КОМУ
НАЛНО ПРОБЛЕМИ

От преди няколко 
дни на трасето на дале 
копровода от Забърдие 
за Висок започнаха ра
ботите по слектрифици 
рането на Висока.

Армейците от подде- 
гението на полковник 
Шпирич вече са изко
пали дупките и наско
ро ще започне поставя
нето на стълбовете. Ра
ботите непосредствено 
ръководи взводния Ран 
ко Босанец.

Тодоров изтъкна, че боси- 
леградската община е една 
от най-неразвитите в репуб- 
ликао Сърбия. Има наЦиона 
лен доход по глава на насе
ление от само 1.000 динара. 
Заети сао само 3,5 на сто. 
В общината на съществува

(НА 3 СТР.)
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За лошо поведение 

лично отговорност
ции в общината — четирима 
са просветни работници, два 
ма служещи и двама произ
водственици.

От новоизбраните 60 чле
на в Общинската конферен
ция на СК по втори път са 
избрани 15. Между избрани
те има 16 земеделски произ
водители, 12 просветни рабо 
гниди, 12 работника от непо 
средствено производство, 6 
ръководители и от други 
бранжи 5. Между новоизбра 
ните има три жени и шести
ма младежи.

На заседанието се отбеля-

Бранно Пешич 

в София
По покана на Град

ския народен съвет на 
София 
Белград, въглавена от 
председателя на Град
ската скупщина Бран- 
ко Пешич. пристигна 
на 18 април в столица
та на НР България. В 
София те водиха раз
говори във връзка с 
разширяване на сътру 
дничеството между 

двата града.
Делегацията на Бел

град посети и черно
морското крайбрежие 
да обмени опит в орга 
низирането на туриз
ма.

делегация на

— Изборно събрание на Общинската конференция 
на 23 април

— Ще се анулират изборите в Горна Любата
за. че предложенията на ко
мисията за състава на общин 
ските партийни ръководства, 
с известни забележки, са при 
ети от страна на всички ме
стни организации и клонове. 
Доставените забележки бяха

Преди конституирането на новоизбраната Общин
ска конференция на СК в Босилеград се проведе съвме
стно заседание на Общинския комитет на СК и на коми
сията, която следи партийните избори в общината. Пре
димно се разгледаха подготовките за изборното заседа
ние на новата конференция.

нстатираха, че изборите в 
партийните организации, ма
кар и със закъснение, се при 
ключили в общината. Уста
нови се, че единствено в ме
стната партийна организация 
в Горна Любата изборите не 
са проведени според партий
ната конституция. На избо
рното заседание не е имало 
кворум. Поради това избори 
те ще бъдат анулирани.

От избраните осем секре- 
тара на местните органнза-

щателно разгледани и прие
ти. Те се отнасят, преди вси
чко, до отделни лица. при
които се стига до акумули
ране на функции, или пък. 
те според критериите, не мо 
гат да влезат в партийни ръ
ководства.

В този
БРОЙ :

ретар на междуобщиноката 
партийна конференция във 
Враня, а от неотдавна и ре
публикански секретар по об 
разованис.

Членовете па ОК на СК ко

В работата на заседанието 
взеха участие Милева Плано 
евич, член на конференция
та на СЮК и на политичес
кия актив на ЦК на СКС и 
Владимир Стефаиович, (НА 3 СТР.)Кои младежи 

спечелиха на 
викторината 
—-------Стр. 10
Конкурсни
анахронизми
--------— Стр. 4

сек-

па Републиканската конфе
ренция на ССРН д-р Миле 
Виданович и други гости.

Встъпителна реч изнесе аг 
рономът Йордан Марннков, 
който запозна присъствува- 
оцнтс с проблемите на земе
делското стопанство в Дими 
тровградско.

Познато с. че общината 
има планински характер и 
това е наложило определена 
ориентация в селското сто
панство. Селското стопанство 
с оглед на това, че няма мно 
го равнини местности годни 
за производство на зърнени 
храни с ориентирано към 
отглеждането на добитък, а 
в рамките на това производ
ство, внимание се обърща 
па овцевъдството и кравевъд 
ството и към угояване на до 
нци, предназначени за месо
добив.

Поради иКоНоьШческатЬ' 
миграция на населението,' се 
лата са останали без работ
на ръка, така че домакинст
вата са старчески, които ми
слят само за своето ирепцта- 
ванс и не са заинтересовани 
за внедряване на технически 

(НА 3 СТР.)

Проблемите на земеделието в Димитровградско
щипа, 'представители па зсме 
делски производители. Като 
гости присъствуваха

Републиканската коифере 
па ССРН и продссда-

__ Досегашното отношение към селското стопанст
тю небрежно 
— Цените на селско

членът
стопанските продукти да бъд

ат еднакви .
_Да се осигурят банкови кредити за интензиерика
ция и оборудяванс

ма
нцпя
тел на здравната секция и 
социални грижи при Репуб
ликанската конференция — 
Тодор Славиискн, членът на 
секретариата на секцията за 
селско стопанство в рамките

и ОК па ССРН, в работата 
на която взеха участие отбо 
рницк от Общинската скун-

На 14. април т.г. в Димит
ровград сс проведе разшире
но заседание на ОК на СКС

И Димитровградско се приобщи к7>м предложението
Следващия 

брой на 
»Братство« 

ще излезе на 
28 април т. 

с увеличен 
брой

страници

Др. Тито повторно да бъде провъзгласен 

за народен герой
ден дек ИР др. Тито да му бъде -ръчшш 

отлично.

шина което се провело на II април *-Г.

гласи за народен герой.
Иа 19 април, с централната 

та и поздравителната телеграма *че 
изпрати и предложение)шп^^олитичес- 
Димитроаград, обществено

Г.

най |.,0^,ииолуш„ото приемане на пред
ложението ео отдава признание на ДРУ- 

з« всичко което е направил 
н прани за развитието на нашата евмоун
паяителпо социалистическа страна, по
аЛсно поради пр|шосв му » развитието
памеждуницноналннто отиошошн^

щафе-



Седмичен преглед Из тоста на президента Тито в Пула

Никсън ще посети Полша? За трудещите се е важно нак се живее, 
те не питат за националностАмериканският президент 

Никсън след посещението 
на Съветския съюз и Иран, 
вероятно ще посети и НР По 
лша. Както се съобщава от 
Вашингтон, това посещение 
е предвидено за 1 и 2 юни 
настоящата година, непосред 
ствено след посещението на 
Никсън в Иран.

Спирайки се върху евенту
алното посещение на Ричард

Никсън в НР Полша, списа
ние ,,Нюсвик” пише, че ,.ед
на от главните причини за 
това е, че Варшава ще уст
рои сърдечно посрещане на 
Никсън, както и през 1969 
година, когато посети тази 
страна. Това сигурно ще въо 
душсви американците от по 
леко потекло пред изборите 
в САЩ през ноември.

Малко говорим за успехитепена НДХ. А след войната с 
нашата твърде широка демо 

степен
Отговаряйки на тоста на 

прсдессдатсля на Общинска
та скупщина на Пула прези- кратизация в голяма 
дентът Тито на 17 април из- ' занемарихме и помисъла, че 
каза задоволство от успехи- може нещо подобно да се 
те, конто този град пости-г- възобнови, да се съживи, 
на след като стана югослав- Бяхме твърде много заети 
ски град. Между другото, със себе си и с развитието 
той каза: па нашата страна с желание

... — Особено ме радва, час по-скоро да издигнем 
че този град е югославски, а промишлеността, 
не само хърватски. Радва ме, Класовият враг обаче -иI на

шата страна се съживи. Кла 
совият враг и национализма 
са два елемента твърде тяс
но свързани и те могат да 
угрозят нашата социалистичс 
ска общност. Но в Югосла
вия съществува един фактор 
и то най-важният — Съюзът

Е, Аобре, какъв ръководи
тел и комунист бих бил ко
гато бих работил така, 
всичко да се разпадне след 
мене? Какви комунисти бих 
ме били ние, ако бихме пра 
вили нещо, което не е здра
во и ако изменяме на прин
ципите на братството и еди
нството като основа на на
шето по-нататъшно развитие. 
Те забравят, че Тито може 
да си отиде когато си поиска 
— а аз съм уверен, че мога 
да си отида и днес — а че 
ще отмахнат с ръка и ще си 
върви по пътя, който начер
таха нашите хора с кръвта 
и упорития си труд.. .

чс

Рибичич в Букурещ също така, че тук твърдо се 
стои на принципите па бра©, 
ството и единството...По покана на Централния 

комитет на Румънската кому 
нистическа партия в Буку
рещ пристигна делегация на 
Съюза на югославските кому 
нисти с цел да изучи някои 
актуални въпроси от разви
тието на обществените нау
ки. Делегацията оглавява чле 
на на Президиума на СК>К

Митя Рибичич, придружен от 
Урош Перушко, председател 
на Комисията по идейни въп 
роси в просветата, науката 
и културата при ЦК на Съю 
за на хърватските комунисти 
и председателя на Общинска 
та конференция на СК в Би
толя Дане Несторов.

Не бих искал да се впус
кам в някои дълбоки поли
тически анализи на нашето 
положение. В една страна, 
която така бързо се развива, 
където така много се строи 
— строят сс промишлени о- 
бекти, автостради и шосета, 
развива сс туризма и ти. — 
не може да няма и икономи
чески трудности. Но тези н- 
кономически трудности, кои 
то считам за най-съществени, 
ние можем да надделеем.

на югославските комунисти.
... Тежко ни е когато сме 

принудени да констатираме, 
чс у нас още има национали 
зъм. Но ние трябва да се 
справим с тази действител
ност и да бъдем готови за 
схватка с национализма и 
да го ликвидираме. Без Съю
за на комунистите няма со
циализъм.

Разпространяват сс разни
приказки чс имам инфаркт, 
или парализа. На това те ще 
попричакат дълго и 
Когато те биха почувствува-

дълго.

ли пулса на моето сърце, дъл 
боко биха сеМирко Тепавац в Египет разочаровали, 
ще махнат с ръка и ще 
вземат на бележка, че това 
никога няма да дочакат. Но 
не се касае само за мене. Ка

си
Съюзният секретар на външните работи Мирко 

Тепавац направи петдневно официално посещешю 
на Египет. Там той се срещна с видни държавни и 
стопански ръководители, размени мисли по полити
чески и стопански въпроси, както и по междудър
жавните отношения. Министърът на външните рабо 
ти на Египет д-р Сидки запозна Мирко Тепавац със 
стопанското развитие на Египет и усилията, които 
прави тази страна в областта на външната, вътреш
ната и стопанската проблематика.

Мирко Тепавац посложи венец на гроба на Гамал 
Абдел Насър.

Национализъм има във 
всички републики

Но ние се борим и с поли
тически проблеми, те още съ 
ществуват в нашата страна, 
какъвто е например национа 
лизмът. който за съжаление, 
съществува във всички 
публики. В Хърватско най- 
много, а това не е чудно. За- 
щото на хърватите, които и- 
наче имат дълготрайна дър
жавна история, беше натра-

За трудещите се — най-важ
но е жизненото равнище

За Югославия често се го
вори, че ще се разпадне, за- 
щото в нея живеят много на 
ционалности — хървати, сър 
би, словенци, италианци, ал
банци, македонци и тн. Но 
аз считам, че късно са запо
чнали да говорят за това. За- 
щото нашата общност вече е 
здраво цементирана в база-

сае се и за плодовете от тру
да, за които се борихме вси
чки — и аз и моите другари, 
всички комунисти, 
трудещи се в стремежа си 
тази наша общност, Югосла
вия, да бъде по-силна, 
здрава и по-хубава и занап
ред да остане за пример, ка 
кто беше и през и след вой
ната.

всички

рс-
по-

та.
:::::
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Тито на 80 години

Истината за Тито
Йосип
Броз
Тито

* Дуй Адамич: „Кой е тогава Тигго?*' * Първи автетични данни
за Тито печатани в „Ивнинг стандард" на 14 
стейтсмен енд нейщън: „Титовото :

Чърчил за Тито * Първият интервю

октомври^ 943 г. * Ню- 
име ще остане в историята”. * Уинстън 

на Тито * Световната общественост 
журналист Константин Симонов за Маршал Титоза Тито * Съветският

ПРЕЗ октомври 1943 годи
на световния печат започна 
все повече да пише за пар
тизанската война в Югосла
вия. Партизаните вече бяха 
признати от съюзниците, а 
Тито беше известен като ръ
ководител и военнен стра
тег. Лондонският „Таймс“ на 
8 октомври 1943 година писа, 
че положението на източна
та страна на Адриатика е 
°1А1!чно- ^а следващия ден 
„Таймс“ съобщи, че неприя
теля в Югославия е в дефан 
зива, а на 10 октомври 
1943 година за пръв път през 
Втората световна война бе от 
печатано заглавието: . СЪЮ
ЗНИЦИТЕ СЕГА ЗНАЯТ ИС 
ТИНАТА ЗЛ ЮГОСЛАВСКА^ 
ТА ВОИНА . Статията бе по 
местена във вестник

нолде нюс“, вестник близък 
на лабуристите, в който бе 
забележено, че тридесет най 
-видни писатели

ми територии от Любляна на 
север се намират под кон
трол на Титовите военни ча- 

Зеница, Босна, Крупо 
вите фабрики в този момент 
се намират под техен 
В Херцеговина, Черна 
те преследват

нацисти са обнародвали най- 
автентичен портрет, разписва 
йки награда от 8500 фунти за 
оня, който го хване. Тито е, 
казват, Йосип Брозович 53- 
годишен железарски работ
ник, роден близо до Загреб.

гат и сами да видят кой во
юва срещу неприятеля и 
кво правят четниците на Ми- 
хайлович“.

По това време за Югосла
вия и нейната народноосво- 
бодителна войска, за друга
ря Тито писаха и „Обсервър“ 
който коментира отношение 
то между английското прави 
телство и НОБ в Югославия), 
мДейли мел“, „Инвинг стан- 
дард“ от 14 октомври 1943 
година под заглавие: „Тито“ 
казва и следното:

ка
сти. Ви интелек

туалци в Югославия подпи
сали обвинителен 
тив генерал Михаилович * и 
неговите четници. Предавай- 
Ангй!??. информация радио 
СВОБОДНА ЮГОСЛАВИЯ

акт про- УДар. 
гора, 

германците.
Предприели 
на големи 
Сплит

са и нападение 
градове,

и ги държали все до- 
като германците не докара
ли танкове. Партизаните 
доха

В годините преди войната, 
когато нацистите бяха корум 
пирали мозъците и 
на управителите 
страна, Тито стана

казва, че между каторазстреля
ните се намират д-р Сима 
Милошевич, професор на 
Белградския университет и 
ГОРАН КОВАЧИЧ,

душата 
в неговата

да-
много доказателства, 

че в борбата са се калили с 
хиляди бойци и

млад хър 
ватски писател и журналист
„Повече не може да се лъже
световната общественост _
се казва в статията — защо- 

при Върховния щаб 
на югославската освободите
лна армия се намират съюз
нически офицери, които мо-

организа
опозиция.тор на нелегална 

Той живееше
организира-Съобщенията ли добре обучени 

дисциплинирани военни
за активност 

та на Титовите военни части 
се основават на радио-съоб
щения от Югославия и 
признанието на германските 
служебни съобщения.

в нелегалност, 
движеше се в среда, където 
се мислеше само за борба, 
а всяка дума беше само

и твърде
то сега ча

сти.на
„Рей- кур

в 'която вяра- : 
та за свобода цъфтеше

За ръководителя на югос
лавските въстаници

шум; в среда.Гюле-Страница 2 самите само
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От заседанието на ОК на СКС в Босилеград Проблемите на земеде 

лието в Димитров
градско

За лошо поведение -лична отговорност
(ОТ 1 СТР.) ния отчет е готов. Комунис

тите не само от Босилеград, 
но и от цялата община 
вщт окончателно 
чат всички деформации

ОК на СК. При такова поло
жение, в между време се е 
стигнало до редица съдебни 
процеси по въпроси, обсъж
дани на партийни заседания. 
При много комунисти това 
е създало убеждение, че пар 
тийната организация в Боси 
леград е безпомощна да се 
справи със сегашното създа
дено положение, което се по 
лзва за съдебни разплати. То 
ва нещо остро осъдиха чле
новете на ОК на СК.

Разтаканото с посочените 
прояви обременява мнозин
ство членове на СК, поради 
което е поклатено и довери
ето в партийната организа
ция. Ето защо окончателното 
решаване на споменатите 
случаи ще донесе много по- 
голяма яснота и ще укрепи 
редовете новата конферен
ция на СК.

Изтъкна
организация

се, че в местната 
в Босилеград, 

която съчинява една трета от 
членството на СК в община
та, при провеждане на избо
рите се е стигнало до лоши 
прояви. За това говорят реди 
ца случаи, и изборите са пов 
торени на няколко поти.

очак- 
да се посо- (ОТ 1 СТР.) затрудненията, с които тряб

ва да се справи земеделско 
то стопанство.

Директорът на земеделска
та кооперация „Сточар“ ин
женер Славчо Димов подчер 
та. че не му е ясно как е въз 
можно да се отпуснат банко 
ви кредити за луксозни пре
дмети, като например авто
мобили, а защо не може да 
се кредитира купуването на 
трактори.

Между другото, той из
тъкна, че трябва да се даде 
път на развоя на земеделско
то стопанство, което от своя 
страна би оказало влияние 
върху стабилизацията на сто 
панството въобще. — Прех
върля ни се, че не сътрудни
чим достатъчно с индивидуа 
лните производители. Въпрос 
е дали кооперацията може 
да направи много в този мо
мент, когато стопанството бо 
ледува от неликвидност. 

Можеше да се направи пове 
че в угояването на юнци, та
ка че производството им да 
бъде по-рентабилно и в това 
отношение имаме служба, 
която работи на този план.

В заключителното си изло 
жение др. Славчо Димов из
тъкна, че системата на гара
нтирани цени, трябва да бъ
де съгласувана с разходите 
свързани с производството.

Миле Виданович, доктор 
по агрономия, каза, че в рам 
ките на югославския пазар е 
необходима единствена по
литика. Гарантираните защй 
тни цени. трябва да бъдат е- 
динствени за целия югослав
ски пазар и трябва да ги ко
ригират всяка година, в за
висимост от промените на 
пазара.

Отправят се критики по 
адрес на кооперацията, коя
то естествено има недостатъ 
ци и пропуски в работата си 
но, за отбелязване е, че тя 
има най-огляма овцеферма в 
СР Сърбия.

Ако направим извлечения 
от останалите дискусии на 
селскостопанските произво
дители, ще забележим, че се 
искат конкретни мероприя
тия във връзка с развитието 
на селското стопанство.

Отбеляза се. че трябва да 
се знае какво трябва да на
прави Общинската скупщи
на, обществено - политичес
ките организации и пр.

Твърде е трудно да се за
държи работната ръка на се 
ло и поради туй е необходи
мо да се възвърне изгубено
то доверие на индивидуални 
те производители в перспек
тивите на селското стопан
ство.

Трябва да се преориенти
ра селското стопанство към 
ония отрасли които имат це
на, като на пример пронзвод 
ство на малини, тютюн и по
добно.

_ да
се предприемат конкретни 
мерки срещу носителите 

Гешено е 
Общинския
съвместно с партийната 
мисия на разгледа 
Даде предложения до

за внедряване на технически 
мерки и за подобряване на 
производството.

И от страна на държавата 
не са обезпечени гарантира
ни цени за селскостопански
те продукти и затова произ
водителите не виждат голя
ма перспектива в него. Това 
е обусловило производството 
да бъде екстензивно, а от 
друга страна не е възмож
но по-голямо уедряване на 
производствените площи, по
ради конфигурацията на те
рена.

Известно е, че селата са 
без добра пътна мрежа и 
ток и това не благоприятег 
вува производството да бъде 
по-интензивно и увеличи до
ходите в производството ка- 
кто в обществени така и ча
стния сектор. Познато е, ч^ 
селскостопанското произво
дство е основна дейност на
селението и затова е необя
снимо, защо в тази така ва
жна област не е направено 
нещо повече. От населението 
с Димитровградско 72% жи
вее от селско стопанство, а 
с него се занимават 42%.
А това население участвува 
в общинският бруто продукт 
само с 33%.

От друга страна капитало
вложенията в земеделското 
производство, не само в Ди
митровградско, но и в цяла
та страна са съвсем скром
ни. От цялостните капитало
вложения в стопанството, са 
мо 3% са инвестирани в зе
меделското стопанство през 
миналата година. Всичко то 
ва е оказало влияние земеде
лското стопанство да стагни 
ра, както в страната, така и 
нашата община и да не съ
ществува интерес за ползу
вано научните достижения в 
тази област.

им.
— на 20 април 
комитет на СК

ко-
отчета и 

мест
ната организация на СК в 
Босилеград какви мерки да 
се предприемат.

Стигна се до заключение, 
че е необходимо да се 
де диалог, който да 
колко се зачитат партийните 
принципи в тази организация 
За тази цел — се подчерта — 
на заседанието, нужно е да 
се направи анализ за пробле 
ми те в тази организация и 
за поведението на комунисти 
те в изборите. Такъв анализ 
търси и Секретариата на ЦК 
на СКС —заязи Планоевич.

пове-
посочи

На заседанието се изтъкна, 
че с бавното решаване ма де 
формациите, екцесните слу
чаи и другите отрицателни 
прояви се е стигнало до ома 
ловажаване на сегашния съ
став на комитета. Наистина 
той не е показал необходима 
ефикасност, но 
виновни всички членове

за това не са
За деформациите в местната 
организация на СК. в Боси

леград — на 20 април

На заседанието на ОК на 
съществуваше дилема 

дали конституирането на но
вата конференция трябва да 
се отсрочи, за да се разре
шат всички наболели въпро
си и деформации, върху кои
то над 40 часа е разисквал 
партийния актив в община
та, Общинския комитет на 
СК и местната партийна ор
ганизация. По същите въпро
си цял един месец е работи
ла партийна комисия. Ней

на В. В.

IСКС

в надеждите на храбрите хо „Таймс“, „Дейли мел“ вест
ник с най-голям тираж 
време на войната, радио Лон 
дон престанаха да пишат за 
Дража Михайлович. 
на Тито вече не слизаше от ко 
лоните на печата в Лондон, 
Вашингтон, Москва, и дори 
в окупирана Европа печата 
признаваше битките на пар
тизаните в Югославия.

се борил на страната па ин
тернационалните бригади.

Така постепенно, често пъ
ти не напълно вярно, но ко
гато се касае до успехите в 
борбата, вярно и обективно 
за Тито се знаеше все пове
че. Хората по света вече си 
създаваха все по-вярна пре
става за Тиго и Народноос- 
вободителпото движение в 
Югославия.

пора.
Югославските въстаници, 

които са сити с лъжи и кои
то доживяха много разочарва 
ния, сега създават важен 
фронт вътре в Европа, оку- 

Сме-

Имсто

гшрана от нацистите. 
лост и решителност 
вляваше тези бойци да отне 
мат оръжие от едни фаши
сти, за да избиват други. Не 
поколебимата вяра на милио 

укрепи 
тези

вдъхо-
Върху какво се спряха уча

стниците в дискусията

Ако проследим разискЕЛ- 
иията във връзка със пробл- 
митс ще забележим, че вси
чки участници подчертаха

Световната общественост
вече знаеше, че германската 

Балканите в този
експлоатирани 

доверието, което имат 
хора в борбата и 
сили да издържат и против

ни В следващия брой: 
ТИТОВОТО ИМЕ ЩЕ 
ОСТАНЕ В ИСТОРИЯТА

армия на 
момент имаше 28 дивизии, а 
в Италия 35 дивизии, а 10 на 
сто от тях бяха изтеглени от 
източния фронт организиран 
срещу Съветския съюз.

Германската армия вече 
търпеше поражения, за кои
то пишеше световния печат. 
„Дейли уоркер“ от 25 октом
ври 1943 година пренасяше 
комюникето иа Върховния 
щаб на Народноосвободитсл 
пата войска, в което се гово
реше. че партизаните в Юго 
славия пленили 50 немски о 
фицери, 850 войника и шест 
топа, 6 минохвъргачки и 4 
радиостанции.

им дава

предателите.
Напълно въоръжени, югос

лавските въстаници вече уни 
германците в Дал-

Заседание на ОК на ССРН 
в Босилеградщожават 

мация и Истрия. Те пред- 
значителеи ооеви 

фронт вътре в Европа, която 
почти цялата окупираха на-

(ОТ 1 СТР.)
мито един промишлен обект. 
Населението предимно се за 
нимава със замеделис, косго 
в местните обстоятелства нс 
може да бъде акумулатииен 
отрасъл. Това има за после
дица повишаване числото па 
старческите семейства. Елек
трификацията е проблем за 
себе си, -както и съобщения- 

Средствата, които обще
ството отделя за решаване
то на тези въпроси все още

животновъдството. Той щ 
се застъпал и за интеграция 
па стопанските организации 

Не по-малко задачи — пс 
мнението па председателя 
ССРН има в развитието иа 
сам оу 11 ра ш ггели итс отноше- 
мия в комуната н при прове 
ждапе иа •конституционните 
амапдма-пп 21, 22 и 23. Орга 
шпациите иа ССРН чцс ое 
застъпва успешно да се про
веде и закона за обществено 
договаряне.
ФОРУМСКЛТА РАБОТА 0> 
РАНИЧАВА ДЕЙНОСТТА 
ИА ССРН

ставляват

цистите.
Може и да не се предвиди 

къде ще настъпи ерупция 
Хитлерового царство. 
вит е
гледа' «Гподценение. С каква 
скорост съюзниците ше се 
приближават към Третия 
Райх, от изток и юг. ще за
виси много от Тито. Титови- 
те въстаници могат да се по- 
лзват като голяма военна с 
да. Това трябва да станс при

на съюзническите

в
Тито-
вечевъстаници не са

което може да се

та.иа партизанитеЗа вожда 
Йосип Броз Тито се пишеше 
вече като иа военен ръково
дител за „когото е утвърдена 
самоличността. Така под за
главие „Генерал Тито е бил 
с интернационалните брига
ди „Дейли хералд“ пише:

Той с Йосип Брозович, хъ 
” железарски работ-

вожд. Не- 
300 000 души

недостатъчни.
Създаването ма собствена 

материална база за решаване 
тези проблеми — из-

Нс са изнамерени и най- 
подходящи мерки за здраве
опазването на селските про
изводители.

Въз основа на разисквани
ята идваме до заключение, 
че обществото трябва да оце 
ни селскостопанските произ
водители като работници, по 
неже съществува мнение, че 
те не са пълноценни. Макър 
че топа публично не се каз
ва, от техния обществен трет 
ман можем да извлечем та
кова заключение.

окупация 
върховни щабове.

то на
тъкиа Тодоров е концепция 

босилеградската об- 
приема!

В разискванията, в които 
участвуваха и Тихомир Ми- 
лошевич и Миле Вслкович 
се изтъкна, че за провежда
нето па тази програма на 
ССРН трябва да се застъпят 
и трудовите организации, Об 
щинската скупщина и всич
ки граждани. Практиката по 
казва, че и досега сме изра
ботвали добри програми, о- 
баче при липса на решения

Така в дните когато в К>го 
славия се готвеше Второто 
заседание на АВНОЮ, кога
то Наролноосвоболителното
движение в Югославия тря 3- 
ваш-е да взима 
решения, да узакони 
гюстижемия, които вече м. - 
шг ротационните машини в 
снега вече редовно печатаха 
вести за боевете в Хьрваг 
ско, Сърбия, Далмация и Ма 
келония- „Обсервър", „Ив- 
иииг стандарл“, лондонския

която в
щика трябва да я 
всички нейни структури 1< 
трудови хора. Това предпола 
га и широко ангажиране иа 
ССРН в реализирането 
средносрочната програма зг 
обществено-икономическо р.

иа общината. По-оне 
— каза Тодоров,

рватски
пик и синдикален 
голата армия от 
съчиняват сърби, хървати и 
словенци, а между тях се па- 
мират и офицери от бивша
та югославска армия, след 
това работници, селяни и им

ТСГ>нсрал1Тито е натрупал 
опит за модерно подене 
войната в Испания,

ианай-важните
ония

звитие 
цмалио
ССРН ще се заложи за интс 
изивираие ма 
папетво, прели

и акции те не се рсплмзнрп-
В. В.

селското стона А. А-пи.всичко мгкъде то
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Из дейността на Съюза на комунистите По следите на нежеланото

Пред преустройство на 

общинската организация
Пожари и човечност

Нашият сътрудник ЙОРДАН МИЛАНОВ, учи
тел в Звонци ни е пратил една информация, че за 
една седмица в Звонски район са станали три по
жара: в местнсотта „Тупай“, във „Вражи камен , 
и „Калугерци“. Преди две седмици имахме още ед
на информация за пожар в местността „Сурланица , 
пак в същия район.

Сътрудникът по-нататък ни пише, че население- 
Вучи дсл и Звонци се дигнало веднага и усияло 

да усмири пожарите, но е сигурно/ че без щети не

политическата сфера на все
кидневния и най-конкретния 
живот.

След като проекта разгле
дат групата и общинския ко- 

061 цииската конферен
ция със статурни 
ще санкционира предложе
ната реорганизация.

тивност членовете на Съюза 
на комунистите биха упраж
нявали чрез клоновете като 
форма, която най-добре от
говаря на конкетните усло
вия на живот и работа.

Тези организационни „пре
устройства“ имат за цел кол- 
кото ос може повече да ан
гажират комунистите в обще 
отвените процеси и идейно

БАБУШНИЦА. — В уни
сон с Акционната програма 
на СЮК и програмата на ак
тивност на общинската орга 
низация, Общинският коми
тет в Бабушшща възложи на 
една друга задача да напра
ви проект на нова организа
ционна схема на Съюза на 
комунистите в общината. 
След интензивна работа и 
разисквания групата е изгот 
вила проект, който наскоро 
ще бъде представен на вси
чки общински партийно - по 
литически фактори.

Изхождайки от факта, че 
най-голямата част от населе
нието в тази община се на
мира на село в проекта се 
предвижда 
работата да бъде в селските 
райони и то в рамките на ме 
стните общности и чрез кло
новете на Съюза на комуни
стите да се раздвижват, на
сочват трудещите се и ком> 
пистите в разрешаване на 
проблемите и изпълняване 
на задачите, които представ 
ляват съдържанието и само- 
управителната динамика на 
тази най-важна селска само 
управителна институция. В 
унисон с такава концепция 
в проекта се предвижда да 
се организират местни кон
ференции на Съюза на ко
мунистите (нова организаци
онна форма на обединяване 
на Съюза на комунистите), 
която да се учреди по прин
ципа на делегати на терито
рията на местната общност. 
Проектът е определил и рам 
ки на дейност на местната 
конференция. Според него 
— местните конференции би 
ха се занимавали с въпроси 
от интерес за даден район 
и съгласували отношенията 
към общите интереси със 
съседните райони, което е 
от голямо значение за идей- 

. но-политическата работа и 
самоуправителните отноше
ния. Целокупната друга ак-

митет то въвпромени
сс е минало.

Сушата, която е надвиснала и над нашите кра
ища, не прави щета само на житните и други кул
тури, но ето, благоприятствува за появата и на ог
нената стихия но горите ни.

По сушата само не е виновна. Без клечка киб
рит, без хвърлеи неизгассн фас от цигара

който запали някой стопанин, когато чи-

М Б.

Съвещание по туризма в Бабушница или неза-
гасск огън,
сти нива или ливада, — сушата сама не може даПО-ГОАЕМИ УДОБСШД ЗА ГОСТИТЕ подпали нищо.

Вината, значи, си е у нас, т.е. у тези, които без
грижно оставят нсизгасен огън в ливадата си, или 
хвърлят незагасен фас от цигара.

В горните пожари, населението е самогнало да 
потуши стихията. Но ще може ли утре, когато огъ
нят забушува по-дълбоко в горите и се разпростре 
па няколко декара или хектара. Тогава никаква чо
вешка сила от този район не ще е в състояние да го 
победи.

тежестта на то бамята ис е имала хляб. В 
този смисъл на организация
та по снабдяването е обърнато 
внимание в настоящия сезон 
да осигури ие само достатъч 
ни количества хляб и други 
стоки от първа необходи
мост, но и други стоки, а от 
превозниците се търси по-ор 
ганизираи автобусен тран
сфер.
Участвуващите в съвещани

ето се съгласиха работещите 
в гостилничарските обекти и 
управлението на банята и по 
чивния дом да водят същата 
грижа и за гостите в частни 
те пансиони, когато се касае 
за правенето на бами и ле
карски контрол. Защото, ка- 
кто бе изтъкнато, е имало 
оплаквания, гостите в част
ните пансиони да са занема
рени за сметка на ония, кои
то са настанени в обектите 
на „Църни връх“. От това съ 
вещание е отправено предло 
жение до Общинската скуп
щина в Бабушница за фор
мираме на фонд за насърча
ване и подобрение на тури
зма, със средствата на който 
да се строят обекти в тури
стическата зона.

Изпълнителният отбор 
ССРН и изпълнителния от
бор на туристическия съюз в 
Бабушница организираха с 
представителите на търговия 
та, гостилничарството, здра
веопазването и автотранспор 
тното предприятие в Пирот 
съвещание на тема: „Състоя
нието и перспективите на 
туризма и общината“.

Съвещанието имаше за цел 
въз основа на досегашните 
пропуски и недостатъци в 
началото на новия сезон, да 
се предприемат съвместни 
мерки на заинтересованите 
организации за подобрение 
на условията за почивка в 
Звонска баня, за да привле
кат повече гости и насърчат 
развитието на туризма в то
зи край.

Забележките върху досега
шната работа послужиха ка
то изходна основа за отстра
няване на досегашните про
пуски и да се осигури колко 
то се може по-добър прием 
и условия за почивка, по-до
бра прехрана и по-добро сна 
бдяване на гостите със стоки 
за широко потребление. Бе 
изтъкнато, че през изтеклата 
година е имало случаи кога-

на

И резултатът от пожара тогава ще е поразите
лен. Стотици буки или други дървета ще изгорят така 
на халос, макар че струват много, а изчезването им 
носи голяма опасност от ерозията, от оголване на 
пределите и загуби на обществеността и население
то от района.

А когато си помислиш, че тази загуба идва от 
това, че човекът не е настъпил един фас да го ута
ен, или не е хвърлил малко земя върху неугасналия 
огън в ливадата си, какво можеш да си помислиш 
за човека?

Сигурно само това — че не е човек и трябва да 
го наказваш жестоко.

М. Н. Нейков

Конкурсни
анахронизмиМ. Б.

ЛИЧНИ доходи
Неотдавна тлъмин- 

ската земеделска коо
перация обяви конкурс 
за преизбиране на ди
ректор. В него, между 
другото се казва, че 
кандидати за това ръ
ководно място могат 
да бъдат и лица с нис
шо образование, то ест 
със завършено учили
ще за кооперативни 
управители и 12 годи
ни стаж на ръководни 
постове.

В днешно време пок 
рай другите необходи
ми условия, на отговор 
ни места трябва да до
йдат лица с ВИСШ2. об
разование, тоя конкурс 
прилича на анархрони- 
зъм. Той дава възмож
ност и на лица, които 
вече и при неприемли
ви обществени 
рии могат да бъдат ръ
ководители.

Никой
бъде категоричан, 
между онези 
годишен трудов опит, 
макар и без образова
ние, няма добри ръко
водители. Поставя се 
обаче въпрос дали от 
отделни случаи трябва 
се създава правило.

В конкретния случай 
фаворизирането на ус
ловието „нисше обра
зование“ — става мно-

КОЛКО ПОЛУЧАВАТ ТЪРГОВСКИТЕ 

ПЪТНИЦИ?
го ев-идентно. Това го
вори, че при такова по 
дожение трудно може 
да се осигури всички 
евентуални кандидати 
равноправно да участ
вуват в конкурса.

Посочваме тоя 
мер, за да изтъкнем о- 
ще редица други явя
ващи се в конкурсите, 
които ежедневно сре
щаме в печата. Много 
пъти се повтаря практи 
ката, че 
стават обикновена фор 
малност. Това създава 
дилеми: дали само съ
да и то само в евенту
алните спорове е в съ
стояние да контролира 
правилното провежда-

Конкурсите са общо
приета обществена ин
ституция 
възобновяване, 
осигурява равноправие 
на всички кандидати. 
Щом като е така нима 
не е излишно върху 
тях да се задели и по- 
голям обществен 
трол.

Без това 
в печата ще 
конкурси, в които пре 
дварително е определе 
но лицето, което ще се 
приеме.

В ДИМИТРОВГРАД много се прика
зва за заработките на търговските път
ници по предприятията. Понякога на 
тия хора се „придават“ значителни суми 
към заработката, макар че те никога не 
са я получили — това са слуховете.

Не разполагаме с данни за заработ
ката на всички търговски пътници, но 
търговският директор на конфекция 
„Свобода“ ни даде данни за заработката 
на пътниците от това предприятие.

Миналата година четири търговски 
пътника на „Свобода“, посредством кои
то върви голяма част от пласмента на 
конфекцията на предприятието, са зара
ботили общо около 20—22 милиона ста-

Милко Илиев е получавал средно на 
месец по 4.000 динара. Бил е девет дни 
на път в месеца и е пътувал със собстве 
на кола.

Ето това са данни за заработването 
на търговските пътници от „Свобода“.

На човек от производството или на 
просветен работник тая сума ще се види 
огромна, даже и неоправдана. Може би 
именно затова понякога се протестира и 
даже се иска да се махнат тия „големи 
доходи“.

Малко смятане обаче ще ни покаже, 
че заработката чак не е особено голяма. 
Половината от годината се прекарва на 
път, а това пътуване струва, защото зна 
та живот по хотели, хранене по ресто
ранти и пр.

Но има и нещо друго. Голяма част 
от реализираните произведения на пред
приятията става посредством търговски
те пътници не само в „Свобода“, но и в 
другите в тази и в другите кош/ни. А 
срещу всяка реализирана стойност на 
стоки следват провизии, които са съраз
мерни на количеството продадени сто-

Значи, ако те биха били на заплата, 
без материални стимули да работят, ед
ва ли пласментът щеше да бъде на рав
нището на сегашния. А в такъв случай 
би се намерило предприятието в трудно 
положение.

при-

конкурсите

не.ри динара.
Живота Трайкович е получил общо 

77.792 нови динара. От тая сума за път
ни и дневни е получил 20.330 динара, 
като е бил на път средно 17 дни в ме
сеца. Тук са засметнати и дните, прека
рани на панаирите.

Йован Старчевич е получил средно 
на месец 2.300 динара. Бил е 13 дни в 
месеца на път срещу дневни от 120 ди
нара. За употреба на собствена кола му 
е плащано 0,90 динара за километър, а 
средно на месец е изминал 1.700 киломе 
тра.

крите- за кадрово 
която

не може да 
че и 

с дълго-

ки. кон-

и занапред 
срещаме

Стоян Джорджевич е получавал 
5.500 динара месечно. Пътувал е със соб 
ствена кола средно 14 дни в месеца, ка
то е изминавал средно на месец 2.000 ки 
лометра. М. Н. Н. — А. Д.

В. В.
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От здравния дом в Димитровград Селското стопанство в Димитровградско

ЧАКАЛНЯТА В ДЕТСКИЯ 

ДИСПАНСЕР БЕЗ ПЕЙКИ 

И ИНВЕНТАР
СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

^ ПРЕДЛАГАТ СЕ МЕРКИ ЗА ИНТЕНЗИВИРАНЕТО МУ

НАСЪРЧАВАНЕ И ПРИ СЕ
ГАШНИ УСЛОВИЯОт целокупното население в Димитровградска община 

72% се препитава от селското стопанство. Или от общото 
активно население в комуната 77°/о се занимават със сел
скостопанско производство. Безспорно данни, които по
казатели говорят, че селскостопанското производство и 
занапред представлява основната дейност на голяма част 
от населението в общината.

В последно време доста често посеща
вахме Здравния дом в Димитровград — интере 
сувахме се как се провежда ваксинирането на 
населението от едра шарка.

Чрез определена данъчна 
меркиполитика и други 

може да се насърчи селско
стопанското производство и 
при сегашните условия.

Така например, за да се 
подтикнат селскостопански 
те производители към интен
зивно животновъдство, по- 
специално към овцевъдство 
и говедарство, за всички по
върхнини, които се превър
нат в изкуствени ливади мо
же да се отмени данъка.

Същевременно, в рамките 
на съществуващите 
предписания и желанията на 
индивидуалните селскостопа
нски производители, 
да се раздвижи акция за до 
броволно групиране на зем
лището, като по тоя начин 
се създаде възможност и 

на старческите се-

Така, преди някой ден се 
намерихме и на детското от
деление. Изненадата ни не 
чакалнята, видяхме повече 
беше малка когато там, в 
от 20 стаящи жени с деца> по 
неже няма пейки. Заинтере
сувахме се, дали това не е 
обикновено нехайство на слу 
жащите в Здравния дом, или 
пък съществува и някоя дру
га причина. Отговор на въп
роса ни даде детският лекар 
д-р Предраг Цветанович. От 
говорът е съвсем прост — 
каза лекаря — Здравния дом 
просто няма пари да купи пе 
йки. И не само за пейки. Ня 
маме пари да купим и най- 
нужните помагала. Но зато 
ва до днес, освен нас (които 
тук работим) никой още нс 
се е загрижил.

Д-р Цветанович след туй | 
ни показа заявлението, кое- ! 
то те са отправили към Фон 
да за пряка детска защита ! 
още на 29 декември 1971 го
дина, а което и до ден дне
шен не е разглеждано. Ето 
някои откъси от това заяв-

разованне можем да дадем 
на децата в такива усло
вия ..

След разговора с д-р Цве
танович, се обърнахме към 
председателя на управител
ния отбор на Съвета за пря
ка детска защита, другаря 
Илия Петров, с въпрос дали

щи от VI, VII и VIII качест
во биват изоставяни и пре- 
воъг ;аии в ливадни площи и 
гори. А немалък е броят и на 
онези семейства, които се 
отказват от имотите си в по 
лза на обществото.

Въпреки това от селскосто 
папското производство се 
осъществява само 33°/о от об
щия брутопродукт в община
та. Факт, който недвусмисле 
но показва ниска произволи 
телност и екстензивен начин 
на стопанисване в селското 
стопанство.

Разбира се, производител
ността -не е еднаква в обще
ствения и в частния сектор. 
Общественият сектор осъще
ствява три пъти по-висока 
продукция от единица площ. 
Но тъй като той обхваща са 
мо 11% от обработваемите 
площи в общината ни при
близително не може да се го 
ворн за рентабилно и доход
но селскостопанско произво
дство.

законо-

Миналата година, спо
ред сведения от када
стъра, са подадени око 
ло 360 иска за промяна 
на културите 
парцели, възлизащи на 
около 350 ха. От тях 
80% са били ниви.

За същия период по
върхнините, засети с 
пшеница са намалели 
от около 4.000 ха на 
3.158 ха. Въз основа на 
статистични данни с 
пшеница сега са засе
ти 3.065 ха.

можес
на 1.090

имотите 
мейства да се обработват с- ЩШЩ механизация.

Разбира се, и занапред тр
ябва дейно да се работи вър
ху построяване на съобщител 
ните връзки, електрификаци 
ята водопроводите и други 
комунални обекти на село, 
което ще задържи активно
то селско население. Освен 
това, токът и водата са неза 
меними съставки на модерно 
то селсокстопанско произвол 
ство.

Земеделската кооперация 
„Сточар" самоинициативно 
и чрез договаряне с частни
те собственици може значи
телно да допринесе за по-до 
бро селскостопанско произ
водство. От нея се очаква — 
създаване на модерно живо 
тновъдство (собствено про
изводство), подобряване на 
породистия, разплоден доби
тък, районизиране на произ
водството. Това, от своя ст
рана, пряко или косвено ще 
окаже влияние и върху ин- 
тензивирането на селскосто
панското производство в ця
лата община.

ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПАЗАР
НИТЕ УСЛОВИЯ В РАЗРЕЗ

1 Сегашната скстензивиост 
обуславя нерешеният статус 
на селското стопанство в об 
щата стопанска система — 
ниски гарантирани цени за 
селскостопанските произведе 
мия, недостиг на средства за 
инвестиране на кредитиране, 
ме съгласуваност между про 
изводствсиите и пазарните 
цени.

Димитровградска община 
също трябва да се съобразя
ва с тези обективни условия. 
Освен това тя притежава и 
някои спецпфичности, които 
още повече затрудняват сел 
скостопанското производст
во. Години наред, зарад ми
грационните движения, ряз
ко нараства броят на старче
ските домакинства.

Това е причината, че 
все повече обработваеми пло

За екстензивното стопанис 
ване облагоприятствува и ра 
зпокъсаността на обработвае 
мите площи. Именно тази 
маломерност на отделни пло 
щи не позволява прилагане 

агротехнически 
мероприятия. Произвежда се 
всичко, особено на частния 
сектор, без употреба на 
сока агрокултура.

При това селищата в Ди
митровградско са все още 
без необходимите съобщител 
ни връзки, електрическа ене 
ргия и водопровода, 
до голяма степен затруднява 
осъвременяването на произ
водството (особено на живо
тновъдството) и поскъпва се 
лскостопанската продукция.

ление:
,Въз основа на закона за 

пряка детска защита, подна- 
с молба, на 

Здра
вния дом в Димитровград да 
се отпусне сума от 20.000 ди 
нари, за инвентар за пряка
детска защита...........
щения има достатъчно и с 
комплектиране на инвентара 
ще се създаде възможност на 
пълно да се отделят здрави
те деца, които идват на сис- 

от боле 
болес-

сяме този иск 
детския диспансер при на високи

ви-В чакалната
.. поме-

иска на Здрав-е разглеждан 
ния дом и какво ще се пред- 

Тоиприеме по този въпрос, 
ни каза, че още нищо не се 
предприема, понеже парични 
те средства още не са раз
пределени.

Остава да се запитаме: да
ли наистина проблемът е са 
мо в парите и дали наистина 

възможност, този акту-

което
тематични прегледи, 
дуващите от заразни 
ти. Това досега не беше въз 
можно, понеже се работеше 

една ординация . .. Тряова 
дойде и види, че ние с 

бедна оо-
Ст. Н.В

да се
децата работим в 
становка — ординациите

няма
ален въпрос да се реши 
по-скоро време, 
страна дали малко не се с 

с разрешаването

вни А от друга
са празни.. .

Законът налага, здравните 
домове да бъдат училище по 
хигиена и здравно образо
вание. Питаме се: какво об-

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВТОРАТА ФАЗА 

НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ
закъсняло

този проблем.на А. Д.

фесиоиалнп сдружения, печа 
тът, радиото и телевизията и 
др. средства на информира-Босилеград без добро 

снабдяване
РепубликанскатаВ Белград на 10 април се 

състоя съвместно заседание 
на Председателството на Ре- 
п у бл и к ан ската конферс I щия 

ССРИС, Секретариата па 
ЦК па СКС, Председателство 

съвет

тслството
коференция на ССРНС.

И в уводното изложение и 
в разискванията, бе подчерта 
но ССРН и останалите общсс
твсио-иолитически оргашгза 
цип в Републиката ще трябва 
да организират масово, демо
кратично и публично обсъж
дане на посочения документ. 
В тези разисквания трудещи 

гражданите трябва да 
своите автентични

ИС.
В заключенията се конста 

тира, че материалите предста 
вляват солидна изходна осно- 

публично обсъждане.

на

то па Републиканския
I грофсъюзите, 11 релседатсл 

ството 11а Републиканския 01 
бор на Съюза па бойците, Сок 
ретариата па Председателст
вото ма Републиканската кон
таференция на Съюза па мла 
дежта, представители на 

Скупщината па СР Сърбия, 
Републиканския изпълните
лен съвет, Републиканската 
стопанска камара, покрай- 
нипскитс, межлуобщинскн- 
тс и градската конференции 
па ССРН, както и миожест- 

дружсства и сдружения. 
Основна тема "а сЛсъждаш* 
беше НАЧАЛНИ ОСНО
ВИ И НАСОКИ НА КОНС- 
ТИТУЦИОИИТЕ ПРОМЕНИ 
В СР СЪРБИЯ и задачите на 

с тях.

потребление е
ваяето о хранителни ст не с в състояние да удо-иици са почти празни а ч^ната пе с.в^ ^ града
влетвори па увеличилото се Р се купят сухо-

о^ГдГиЯ, 7“* захар, олио и „РУ-и арти-
пеобходимост.

ва за
Също така оста с време да се 
обърне по-сериозно внимание 
върху прилагането на адман- 
дманите XXI, XXII и XXIII, 
или както популярно се нари 
чах _ работнически амандма 
ни. В разискванията, ще тря
бва да се окаже съпротива на 
всяко внасяне 
антисоциалистически и антн 
самоуправни прояви.

Публичното обсъждане ще 
продължи до 1 юни настояща 
та година, а мненията и пред
ложенията ще се представят 
в Комисията по конституцио
нни въпроси в Скупщината 
на СР Сърбия, въз основа на 
конто към средата на юли, ко 
мисията ще изготви първия 
проект на новата конститу
ция на СР Сърбия.

Окончателният 
бъде приет през януари 
година.

Снабдяването на

те се и
изкажат 
интереси и възгледи и въз ос
нова на тях да се направи 
синтез иа изказаните мнения, 
които да бъдат от съществс- 

значеиие за конституцио
нните промени. Разисквания
та следва да се организират 
така че чрез тях да се разг
леждат и основните жизне- 

проблеми в общините,
' местните общиостти и трудо- 

оргаиизацни. Също тряб- 
да се поговори и за въз

можностите за разрешованс- 
тото на тези въпроси върху 
пови начала чрез статутите и 
другите нормативни актове.

За да имате съдържателни 
и градивни разисквания — 

необходимо в тях да

местни
кули от първа

Тази нередовност

Г^иичесГГоГс много по-добро.

организации 
снабдява-местпите търговски

нестабилност в
повишеното на цените 

приеме за опраснабдяването

на тонове на
по

В. В.
во пи

ПЕТ НОВИ АВТОБУСА витс
ва

а останалата дъл- 
се изплаща в връзка 

СЛОВО ИО ПОВОД
ССРН във 
Встъпително 
откриването па организирано 
то публично обсъждано иа 
втората фаза па коистатуци; 
оппите промени а СР Сърбия 
изнесе Гюро Ковачевич члм 

Секретариата на Ирессда-

платило, 
жима сума ще 
гпок: от две години.

РНовите автобуси са модер
ни удобни и имат по « 
яалки. Главно те ще пътуват 
от Босилеград за Белград и 
Скопие,

лред-Автотранспортното
Босилеград редов

автобусите
набави пет 

ноти автобуса тип »Санос14^ 
за около милион и 800.000 ди 
нара.

Половината 
предприятието

текст щс 
1973

приятие в
възобновява 

си. Неотдавна то
по

ще е
бъдат ангажирани по-широк 
кръг научни работници, про- Мнлан Величков

ОТ тези ередст 
вече е за-

II. II. па
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Към средносрочния план
Босилеград

ВАКСИНИРАНЕТО
ПРОДЪЛЖАВАШАНС ЗА ПЪТИЩАТА ОТ 

ВТОРИ РАЗРЯД До края на седмицата в босилеградска община ця
лото население ще бъде ваксинирано. С това ще се осигу
ри прсвантива срещу евентуално заболяване 
шарка.

В момента, когато даваме тази информация, в об^ 
щината са ваксинирани 13.000 души, а ДО около 4.000 ду- 
ии ще останат неваксинирани. Засега — неваксинирано 
е населението от селата на тлъминския район. В момента 
за целта в селата на споменатия район непрекъснато ра
боти здравна екипа. Същевременно, в останалите райони 
се провежда и реваксинация.

За отбелязване е, че в опазването от опасната епиде
мия в общините на крайния юг на Сърбия имат голяма 
заслуга здравните екипи от сурдулишка община. Още от 
първия ден те непрекъснато контролират всички пътници, 
минаващи през Сурдулица и отиващи в другите общи-

от едра

Миналата неделя в Димит
ровград радетелите в общи
ната водиха интересни разго 
вори с представители на сто 
панската камара в Ниш, ко
ято предвождаше Данило 
Кнежсвич, ръководител на 
тази институция. Съвещание 
то представлява един от по
следните разговори около 
проекта за плана на средно- 
срочното развитие на репуб
лика Сърбия в' оная част, в 
която проекциите съблюда
ват нуждите на тази край
гранична община, неразвита 
област и специално — във

от Суково до Звонци и Бабу 
шпица. Изтеклото десетиле
тие разводни обещанието и 
настоящото съблюдаване на 
нуждите окуражи хората от 
долината на Ерма.

Да кажем, че тези две съо
бщителни артерии, които са 
фиксирани в проектите, са 
от огромно значение за по
нататъшното развитие на то
зи край и от становището на 
туризма в този край и да ста 
не достъпен прекрасния ко
лорит на Ерма и Погановскн 
манастир. Забелязва се, че 
този разговор и решенията, 
конто бяха приети, окуражи 
участвуващите и създаде им 
по-добри условия за полити
ческа дейност изобщо.

В светлината на увеличе
ните съобщения и откриване 
то на възможности за гра
ничен оборот, на това съве
щание бе констатирано, че 
търговията в Димитровград 
е сериозен проблем, защото 
е удребена, неорганизирана 
и затуй може да се каже, че 
снабдяването е слабо. Сами
ят факт, че рейсовата линия 
Димитровград — Пирот и 
обратно е осъществила обо
рот от над 700 хиляди дина
ра показва, че голяма част 
от населението прави покуп 
ки в Пирот и за такава сума 
е намалило оборота в самия 
Димитровград.

От друга страна, понеже е 
регулиран граничния оборот 
със съседна НР България — 
с това се откриват огромни 
възможности за увеличение 
на оборота, но без съвремен 
на организация на търговия 

с недостатъчен, асор

тимент на стоките, без кадри 
— не може да се задоволи 
вкуса на потребителите. За 
туй на Димитровград с нсоб 
ходим голям и модерен тър
говски магазин, в който по
требителят да може да на
мери всичко, което го инте
ресува. Досегашните усилия 
в това отношение оставаха 
без резултати и по простата 
причина, че ис беше наме

си инвеститор и кредити, 
а да може да се види какво 

всичко може да се направи 
по този въпрос — на съве

щанието бс договорено пред 
ставители на общината и сто 
панската камара да разучат 
вестранно проблема, целесъо 
бразността от инвестиране в 
изграждането на един голям 
търговски магазин.

С оглед на голямото търсе
не на произведенията на ди
митровградската килимара и 
нейните възможности „Ус
луга” се намери подбудена 
да пристъпи към изграждане 
на обект, в който да се поста 
вят новите станове. Халат^ 
с готова, но машините, кои
то трябва да сс внесат от чуж 
бина, още не са пристигнали, 
а предприятието само — не 
е в състояние да разширява 
мощностите си. Остава съвме 
стно с камарата да изучават 
тези проблеми.

Накрая бе дадена оценка 
на положението на ,.Циле” 
в светлината на пазара, обо 
ротните средства и необходи 
мостта от разучаване на ин
теграция със сродни предпри 
я тия.

ни.
В. В.§

връзка на категоризацията 
на пътищата: Суково — Зв. 
баня — Бабушница и Днмит 
тровград — Славиня — Пи
рот.

ПРЕЗ БЕСНА КОБИЛА- 

СВ0Б0ДН0!И по този повод председа
телят на общинската скупщи 
на изрази .задоволството' на 
населението в този край. че 
републиканските радетели по 
казаха разбиране и правил
но съблюдават значението 
от изграждането на тези две 
важни съобщителни артерии 
(както и от икономическа 
гледна точка) по отношение 
на съобщенията твърде специ 
фичен въпрос), културното, 
здравното и социално и на
края
ние. Такова „осветляване” 
на този въпрос получава в 
значението си и поради това, 
че обществото още през 1963 
година, когато бе развалено 
трасето на теснолинейката, 
която беше от жизнен инте
рес за район от 23 села с 
около 20 000 жители 
дължението 
рои съвременно хубаво шоое

Отпреди няколко дни път
ят през Бесна кобила отново 
е годен за съобщения.

Както и всяка го-

Автобусите от Босилеград 
сега два пъти на ден пътуват 
през Бесна кобила. Първи
ят автобус тръгва сутрин в 
5 часа от Босилеград за Ско 
пие, а втория в 14 часа от 
Босилеград за Враня.

дина, поради снеговалежи и 
преспи, до прекъсване на съо 
бщенията през тази планина 
се стига още през 
дни и обикновено прекъсва
нето

есенните

трае 5 — 6 месеца. В. В.
политическо значе-

ОРГАНИЗИРАНО ДАВАНЕ 

НА КРЪВпое за
че ще пост-

та М. Б. На 13 април бе подписан 
договор между Завода 
транефузия на кръв при Ме
дицинския факултет в Ниш 
и Общинската

ровград, нужна кръв. Затуй 
всички ония. които са дали 
кръв —- ще могат да я полу
чат винаги когато им е нуж-

за

Електрификацията в Забърдието скупщина в 
Димитровград. Постигна 
споразумение Заводът за тра 
нефузия на кръв да 
ва и в преработването 
кръвта за създаване на наци 
онални, регионални и общин 
ски резерви.

Заводът от

на.
Заводът, от 

настани един медицински те 
транефузиология, 

който да работи в Здравния 
дом в Димитровград.

Във връзка с това на 24, 
25 и 26

се своя страна, ще

Смиловчани изпревариха
всички

участву хник за
на

април т.г. в Димитро 
вград ще се проведе акция 
за доброволно

своя страна о- 
безпечачва на всички болни

даване наот територията на общината, 
които ще се лекуват в болни 
ците в Ниш, Пирот и Димит

кръв.

ДОКАТО в останалите се
ла в Забърдието е в пълен ра 
згар така наречената пър
ва фаза на електрификация
та — правят се далекопрово 
дите и строят трафопостове 
те, - смиловчани влязоха във 
втората фаза на електрифи
кация. Именно, към 120 дома 
кинства в това село избрали 
комитет за довеждане на ток 
с ниско напрежение, 
председател, един от най-го- 
лемите радетели по електри
фикацията — Кирил Геров, 
просветен деец. Поборници
те за тази важна акция на
правиха още един договор и 
за разводната селска мрежа 
всяко организирано домакин

А. Д.ят забележка и на подробно 
разработения проект за то
ка с ниско напрежение. Пи
тат защо в него не е предви
дено и улично осветление? 
И сега те упорито търсят и 
то да се внесе в договора. 
Защото, както мислят те, ако 
нещо се строи — тогава това 
нека бъде завършено и до
край. А смиловчани искат да 
имат светлина

ва с ускорен темп, което обс 
щава, че до края на година
та ще бъдат завършени 
ки обекти и 
по всички домове.

Накрая да изтъкнем, 
на отдавна започната акция 
все до неотдавна си беше без 
кръвна и замираше в недо
статъчно ангажираното съз
нание на хората — най-сетне 
не раздвижи на акция и пре 
дставлява качествено 
скок за този неразвит райоц.

В Димитровградсковсич
ще свитне ток

Ваксинираното
приключва

че ед

а за

и денем и
нощем.

Ако всичко върви по пла
на — смиловчани се надяват, 
че по техните домове ще ови 
тне ток на 7 голи и че на тази

голям В Димитровградско привъ- 
ршва ваксинирането на на
селението. Няма съмнителни 
случаи на заболяване 
ра шарка,

ния дом е съвсем близо до 
това число и лекарите смя
тат, че няма нужда за безпо- 
койствие в това отношение. 
В тая насока Здравният дом 
изпраща апел към хората, 
които не са се ваксинирали 
да се обадят в центровете, 
където има амбулатории.

I раничният преход при Гра 
дини, за всички лица, освен 
лицата с дипломатически и 
служебни паспорти, 
е затворен и още не е изве
стно

М. Б.ство като аванс внесе 800 ди 
нара.на два пъти, — първата 

до края на настоящия ме 
сец. Сега пък

от ед-
се проведе 
април т.г. на 
общината 
14.750

дата ще имат два празника. 
Иначе — всички забърд- 

ски села, малко или повече 
работят върху проектите за

територията на
комитета 

намира пред проблема 
кой да извърши строежа за 
това са отправени 
до заинтересованите за този 
вид работа. Но и покрай

се са ваксинирани
жители. Вток с ниско напрежение. Вси 

чките имат готови
града досе- 

ваксинирани 5.232 ли- 
па. а в селата 9.518. Отново 
са ваксинирани 4.944 
Републиканският

рба против 
налага Здравния

га сапроекти, 
само още не са ги нагодили 
към терена и затова изоста-

искове
лица. 

щаб за бовси все ощеват далеч зад смиловчани.
Но и покрай това движе-чко това. в селото съществу

ват „недоволници” от особен 
вид. Множество селяни

заразни болести 
дом в Ди- 

да ваксинира 
населението. Здрав-

докога това 
ние ще продължи.

положението за електрификация на 
селата митровград 

95% от
прав в Забърдие се разви-
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По въпроси на физическата култура

Епилог на свирепото убий
ство в Трънски ОдоровциНезаинтересованост сред 

стопанските организации Петър Глигоров Николов 
(23), български гражданин, 
избягал от софийския затвор 
и нелегално преминал грани 
цата, е осъден поради убий
ство над шестдесет и пет 
годишния земеделоки произ
водител Рангел Марков от 
т. Одоровци.

Окръжният съд в Пирот, 
под председателството на 
съдията Милош Даскалович, 
на процеса, състоял се на 4 
и 5 април е осъдил Николов 
на смърт и присъдата ведна 
га е заместена с двадесет го 
дини строг затвор.

Петър Николов на 17 фев 
руари т.г. е убил земеделеца 
Рангел Марков и е открад
нал от къщата на убития 720 
динари, с цел да продължи 
за Италия. На един ден пре
ди убийството, Николов из

бягал от софийския затвор, 
зарад нелегално преминаване 
на българско - югославската 
граница, миналата година и 
е бил върнат на българските 
власти.

В течение на процеса е 
изтъкнато, че Николов се 
опитал, след извършеното 
злодейство, в една стая на 
къщата да сипе петрол, с на 
мерение да предизвика по
жар и да прикрие следите си 
и да остави внушение че 
старецът е изгорял в пожара. 
Освен това, по време на сле
дствения процес Николов 
още с двама затворници е 
разработвал план за нападе
ние на пазачите в затвора с 
цел да избяга.

ношв„*„гГк™,^^™ г̂т^шдни СТАНОВИЩА, НО ОТ- 
КОРЕННО НЕ СЕ МЕНИ

В обществения план на
Димитровградска община за
1972 година, 
незавидното 
физическата

авилни стновища не липсват, 
но отношението към нея не 
се мени. Причината е в не
заинтересоваността 
панските организации, 
то пък е резултат на нераз
биране същността на физи
ческата култура. Досега ни- 
то в една стопанска органи
зация не желаят да схванат, 
че „.. . упражнияването и 
омасовяването на физичес
ката култура по предварител 
но изготвена програма пред
ставлява един вид съвремен
на организация на труда.“ — 
както се казва в обществени
те планове за 1971, 1972 а мо
же би и за 1973 година. Раз
бира се, ако дотогава не се 
измени отношението и ако за 
напред не се раздвижи акция 
за обезателно упражняване 
на физкултура във фабрични 
те зали, дворове и пр.

Производителността на тру 
да неведнаж е посочена, не 
зависи само от машините, но 
и от хората, които работят 
край тях, от тяхното умение, 
сръчност и физическа подго
товка. Привеждани са и при
мери. които убедително по
казват, че упражняването на 
спорта е полезна дейност.

Но за да се осъществи това 
не са необходими особени ка 
питаловложения. Дори и най 
-простите гимнастически уп
ражнения оказват положител 
но влияние върху трудоспо

собността на работника, пов
дигат настроението му и го 
насърчават към работа.

Да напомним, че в това от
ношение единствено засега 
конфекционното предприятие 
„Свобода“ прави опити да за 
интересува работниците за 
спорта и физическата култу
ра избщо. Неотдавнашното 
уреждане на спортни терени 
в кръга на предприятието 
именно такава цел преслед-

като се отчита
положение на 

култура, особе 
предприятията се казва: 

„Омасовяването на спорта и 
физическата култура в тру
довите организации изисква 
минимални средства, 
вече е въпрос от организа
ционен характер. В тази на
сока
ции биха

на сто- 
кое-но в

а по-

трудовите организа- 
— могли повече да 

се активизират, особено оне
зи, които

ва.
От друга страна и общинс

кият синдикален съвет, чрез 
майските работническо-спор
тни игри. които в Димитров
град станаха традиция, се ст
реми да заинтересува работ
ниците за упражняване на 
различни видове спортове. 
Резултатите, колкото и скром 
ни да са, все пак заслужават 
да бъдат отбелязани.

Струва ни се обаче, че по
ложението коренно ще се из
мени, ако самоуправителните 
органи в предприятията раз
берат ползата от упражнява
нето на спорта и физкулту
рата и ако се постараят чрез 
фондовете да осигурят извест 
ни средства за тази дейност.
Тогава няма да се случва в 

обществените планове на ко
муната всяка година да у пре 
писват становищата по физи
ческата култура, относно он 
ова, което не е направено, а 
трябва да се направи.

и кадрово добре 
са осигурени. Упражняване 
то и омасовяването на физи 
че ската култура 
рително изготвена програма 
представлява един. вид съв
ременна организация на тру

А Д.
по предва-

В село Долна Ръжана
да

Действително, съвсем пра 
вилно становище и много до 
стоверна обрисовка на фи
зкултурата и спорта в ди
митровградските 
организации. Необикновено 
то в тази констатация обаче 
е там. че същото — от дума 
до дума, се намира и в об
ществения план на Димит
ровградска община 31. '971 
година, а до известна степен 
и в изменен вид и в общест
вения план за 1970 година.

Какво всъщност показва 
това?

Дори и най-неосведомени- 
ят може да направи извода, 
че във физическа култура пр

Трима
безпокоят

хулигани
населението

трудови

Животът в б осилеградско
то планинско оело Долна Ръ- 
жана безпокоят трима наси
лници, които не ое страху
ват нито от закона, нито от 
хората. Осмеляват се и на
падат без причина всекого, 
който реши да им се опре 
или не им е „по волята”!

Касае се за трима млади 
земеделци и строителни ра
ботници, които с постъпките 
си се движат по един чуден 
и неприемлив от нашето об 
щсство път. Това са: Вене 
Стаменов (25). Стаменко Ва
силев (20) и Асен Колев (22).

С насилията си тримата 
„силни” безпокоят и създа
ват страх у населението на 
тихото и мирно селце.

Един ден те срещнали Ко- 
лс Мачуган — горнолисинец 
в напреднали години и му 
вързали ръцете. После 
принуждавали да пие вода. 
Вързан за една върба те I 
оставили безпомощен кра.. 
реката.

Насилието на тримата хч 
лигаии почувствувал и Дим1. 
тър Стаменов, шестдесетте 
дишен земеделец от Гори

Ръжана. Пресрещнали го I 
пътя за дома му и се опита 
ли да го ограбят, защото ми 
слели, че със себе 'си носи 
ри. Обаче в намерението с 
тоя път не успяли, защоте 
стареца успял да се скрие 
гората, а после по един . 
обиколен път си отишъл.

Жертва на насилниците 
била и прислужничката от 
долноръжанското 
училище. Един ден те я зава 
рали сама в училището и я 
принудили да се съблече го-

Често пъти тримата насил 
ницн са били пияни и в та
кова състояние още по-опас 
ни. Все пак някои 
страхуват. Веднаж те прес
рещнали един горнолисинец 
и започнали да го предизви
кват, че за тях бил „жена”. 
Обаче плещатият планинец 

сс изплашил. Бързо хва
нал тояга и тримата „силни” 
се пръснали из гората...

Компетентните органи са 
взели мерки да обуздаят до- 
лноръжапските хулигани.

Ст. Н.

основно

Наши села
ла.

КАМЕНИЦА И НАЙ-СТАРИЯ
И ЖИТЕЛ

не им се

го
не

XXXКАМЕНИЦА си остава като център 
на Висок. Тук почти всекидневно могат 
да се видят хора 
села, които идват по работа до коопера

АНТАНАС ГОДУБОВ — БЕЧКО е ро- 
1878 година и сега е от най-ста-

от различни височки
ден през
рито хора в Димитровградско. Той о още 
крепък старец о лицо па псдссстгодиш- 
ияк. По-старата му дъщеря о родена

1903 година, а сина му Асен е ро-

цията. Месната канцелария, пощата, учи 
хлебопекарницата. Дойдат да ви В. В.лището,

дят как им учи детето, да си купят топъл през
ден 1905 година. Асен и неговата съпру- 

казват: „Той ще пи дочува”.хляб, да вземат удостоверение, да си взе 
и тогава се отбият га па шега

Дядо Атапао о бил на времето добър 
пчелар. Дори и сега може да со види в 
пчелина как другарува с пчелите и ядо
сан
ци се разпаднали.

На 14 април навършват две 
тъжни години от смъртта на 

кпашии скъп и незабравим 
съпруг, баща, свекър, бшца 
и дядо

мат писмо от пощата
при Кръсто в кръчмата за да чуят някоя 

нов височки виц. Тук се приказновина,
ва надълго и широко по различни въп-

разотиват
излиза от там защото никои кошни-

роси. А след това хората си 
по височките села за да дойдат утре по-

Сн. и текст В. Петров
ви гости.

СТАВРИЯ Р. 
МИЛЕНКОВ

от Бански дол

Драги тате, ио можем да ео примирим с мисълта, че 
вече две годиш! не си о нас. Твоя живот, угасиха вълните 
па буйната река и те отнеха от нас.

Няма то вечо между нас да ни събираш и съветваш. 
Пие сме ти благодарни за поичко, което поправи за нао.

Вечно опечалени оънруга ЙЕЛИЦА, дъщери ДОБ
РА, РОСА и ВИОЛЕТА, синово ТОМА, РАТКО, МИ 
РЧА и АЛЕКСАНДЪР, зстове, снахи, виуци и внуч
ки и оотаиалл близки и роднини

Строшиш 1
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»НИШ 72«
Димитровград ще участвува 

с две бригади■

л. ..
Едната щс работи в начало
то па юли а другата през ав

на младежкатаСъветът 
трудова акция ,,Ниш 72 е 
изпратил писмо до Общин- 

комитст на Съюза
густ.

Както ни осведоми Симеон 
Костов, председател на Об- 

комитет на Съюза 
в Димитров-

наскии
младежта в Димитровград, 
в която го осведомява, че на 
10 юни 1972 година започва

щинският 
па младежта 
град поканата по начало е 
приета и трябва да почнат 
подготовки за оформяне на 
бригадата.

ак-тазгодишиата трудова 
ция „Ниш 72".

Съветът на акцията търси 
от Димитров- 

акция
от младежта 
градско в трудовата 
да участвуват две бригади. А. Д.

СИЧЕВО (акварел)Богдан Николов:

Милвах сенките на източното щастие 
между самотата и нощната тишина, 
желаех да остана вечно с песента, 
с вятъра, въздуха, черната тъмнина.

Даринка ЕВТИМОВА

Вместо теб 

в цъфтящата 

пролет

Молих звездите и белите снегове 
да те донесат в миналия май. 
Вместо теб в цъфтящата пролет 
донесоха ми сълзи в тъжен край.

Опита с дъх опита с тъмнина 
милвах сенките вместо твоето тяло 
и никога те така не търсех аз 
със честна душа и сърце цяло.

БАНЯМихаил ЗОШЧЕНКО

се миеш. Не гледаш де натриваш сапу
на. Жива мъка.

Майната му — викам си. — В къщи 
ще се домия.

Отивам аз в съблекалнята. Дават ми 
дрехите срещу номера. Гледам всичкото 
мое, а панталоните — не.

— Граждани, казвам, моите имаха 
дупка тук, а тези — виж где.

А баняджията казва.
— Ние — вика 

тук за дупките. Я не си играй — вика.
Хубаво. Обувам тези панталони и 

отивам за палтото. Не го дават. Номер- 
чето искат. А пак аз съм го забравил на 
крака. Трябва да се събувам. Свалих пан 
талоните, търся номерчето — няма го. 
Връвчицата тук на крака, а листчето го 
няма. Изчезнало.

Подавам на баняджията връвчицата 
— не ще.

— Срещу връв — казва — не давам. 
Че то — казва — всеки гражданин мо
же да си нареже колкото си иска връ
вчици — и отивам за зелен хайвер. По
чакай — казва — като си разотидат хо
рата, ще ти дам, което остане.

Аз казвам:
— Братленце, ами ако остане някой 

боклук? я не си играй — казвам. — Дай 
казвам — срещу отличителните бе 

лези. Единият джоб — казвам 
сан, другия го няма. Колкото за копче
тата, горното стои, а пък долни изобщо 
не е имало.

Все пак даде го. А връвчицата не

Не са ни лоши баните. Можеш да 
се изкъпеш. Номерцата само са голяма 
беля. Миналата събота отидох на баня. 
Две номерца ти дават — едно за бельо- 
то, друго за палтото и шапката.

Ама де да дене гол човек номерца
та? То нямаш къде. Джобове нямаш. Е- 
дин корем и крака. Жива мъка са тия 
номерца. Не можеш ги върза на брада
та я! Е, вързах някак на краката по ед
но номерче, да се не загубят наведнаж 
и влязох в банята.

Сега пък ти се мяткат тия номерца 
на краката. Неудобно ти е да вървиш. 
А трябва да вървиш. Нали ти е нужен 
тас. Какво ще е миене без тас? Жива 
мъка.

Въз основа на чл. 23 на Кодекса на труда и чл. 
126, 128 и 216 от Статута на трудовата организация, 
както и чл. 21, 22 от Правилника за трудови отно
шения Управителният съвет на гостилннчарско пред 
приятие „Балкан“ в Димитровград обявява

не сме сложени

КОНКУРСВземам да търся аз тас. Гледам, един 
гражданин се мие с три таса. В единия 
стъпил, в другия си сапунисва тиквата, 
а третия пази с лявата си ръка, да не 
му го дигне някой.

Дръпнах аз третия тас, исках впро
чем да го взема, но гражданинът не го 
пуща.

— Ти какво — вика — крадеш чуж
ди тасове? Като те прасна с таса по 
плешивото теме, свитки ще ти изскочат.

Аз казвам:
— Не ти е това царският режим, че 

да праскаш хората с тасове. Гледай — 
казвам — и другите да се измият, я не 
си играй — казвам.

А той си обърнал задника и са^иие.
Няма пък, викам си, да му стоя ди

ван чапраз. То сега, викам си, той наро
чно ще се мие три дена.

Зарязах го.
След един час, гледам, някакъв бай- 

но се заплесна и изпусна таса от ръце
те си. Дали се беше навел за сапуна, и- 
ли нещо се беше замечтал — не го знам. 
Но аз му дигнах таса.

Значи, имам

ЗА ШЕФ НА СЧЕТОВОДНАТА СЛУЖБА

Условия: Средно професионално образование — и- 
кономическо — финансова специалност 
но средно образование с пет години трудов 
счетоводната работа в гостилничарството.

Личния

или непъл- 
опит в

доход се определя на базата на Правил
ника за разпределение на личните доходи.

го
Срок за подаване на молби е петнадесет дни от 

публикуването на конкурса, а кандидатите трябва 
да приложат към молбата документи за професио
налната подготовка. Некомплектовани молби 
валидност.

е скъ-

няматвзе.
Облякох се аз, излязох на улицата. 

Изведнаж се сетих — забравил съм са
пуна. Управителен съвет на 

предприятие „Балкан“Върнах се отново. Не пущат с палто. 
— Граждани — казвам 

да се събличам трети път. Не си играй
те, дайте ми поне стойността на сапуна. 

Не дават.

не мога
си вече и тас, сега пък 

няма де да седна. А какво миене е туй 
— прав? Жива мъка.

Няма що. Стърча прав държа 
в ръката и се мия.

А наоколо ми, боже

Като не дават — не дават. Тръгнах 
си аз без сапун.

Разбира се, читателят може да по
любопитствува коя е пък тази баня? 
Къде е? Адресът?

В коя баня ли? Всяка, 
вземат вход десет копейки.

таса

милостиви, пе
рат ли, перат, та дим се дига. Един си 
жули панталоните, друг си търка гащи-1 
те, трети извива нещо. И такъв шум се 
дига от туй жулене, че ти се отщява да която ти
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култура ★ просвета * изкуство * кулшу1

Е Отново за учебниците на български език той от своя страна най-съз- 
нателно е изпълнявал всич
ки свои задължения.

Безспорен факт е обаче, че 
повдигането на въпроса е на 
временно и че в това отно
шение трябва да се прояви 
по-голяма заинтересованост 
от страна на общините, осо
бено на компетентните в та
зи обществена сфера. Защо- 
то отлагането може да нана
ся вреда само на училищата 
от българската народност, 
относно на некачествено обу 
чение в тях.

ЗАВОДЪТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ: 

НЯМА СРЕДСТВА!
СЛЕД ДОГОВОР С ОБЩИ
НИТЕ — УЧЕБНИЦИТЕ МО 
ГАТ ДА СЕ ИЗДАДАТ

на. Още повече, че известни 
средства около подготовката 
на тези учебници са изразхо 
двани.

Доколкото не се осигурят средства от Републикан
ската културна общност — още 33 учебници от плана за 
1971 няма да бъдат издадени! Оттук произхожда 
кието, че училищата на българската народност и през уче 
бната 1972/73 година ще останат без необходимите учеб
ници.

заключе- Като предлага съвместен 
договор между представите
ли от Димитровградска и Бо 
силеградска общини за под
крепа в осигуряването на 
материални средства Заво
дът е в състояние да издаде 
необходимите учебници.

Според завода застоят в из 
даването на учебници за 
училищата на българската 
народност е от материално- 
финансово естество. По-кон
кретно: ако Републиканската 
културна общност изпълни 
задълженията си, относно 
даде необходимите средства, 
Заводът също ще изпълни за 
дълженията си в издаването 
на учебници за българската 
народност.

При това. Заводът е съгла 
сен да даде и допълнителни 
сведения, с които да „убеди" 
представителите на общини
те, че вината не е негова, че

УЧЕБНИЦИТЕ НА БЪЛГАР
СКИ — СКЪПИ

Ст. Н.Заводът изтъква е един 
друг довод: зарад малкия ти 
раж продажната цена само 
номинално съотвстствува на 
цените на учебниците по сър 
бохрватски език. С други ду 
ми, разликата в производст
вените цени между тези уче 
бнпци възлиза при отделни 
случаи и до десет пъти.

От друга страна, за голям 
брой заглавия през 1971 годи 
на Заводът се е определил 
по иск на компетентни пред
ставители на българската на 
родност, които търсели осъв 
ременяването на учебниците 
и тяхното изравняване по те 
хническо и друго оформле
ние на равнището със сърбо 
хърватските учебници. Та
къв иск за подновяване на 
старите учебници е поставил 
и Републиканският секрета
риат за образование и култу 
ра в СР Сърбия.

Главно в това е същността 
на писмото, което Заводът за 
издаване на учебници се от
несе до общинските ръково
дители на Димитровградска 
и Босилеградска общини, ка 
то поиска от тях подкрепа.

Положението се усложнява 
още повече през 1971 година. 
Както се казва в писмото в 
издателския план са били 
предвидени 43 заглавия. Би
ли са издадени само десет 
учебници. Републиканската 
културна общност не е из
пълнила финансовите си за
дължения и за тези учебни-, 
ци. Така че, както твърди За 
водът — Републиканската ку 
лтурна общност му дължи 1 
милион и 96 хиляди динара. 
Действително, внушителна 
сума.

Тъй като през 1971 година 
се обединиха Заводът за из 
даване на учебници и Заво
дът за учебни средства и по
магала, понастоящем Заводът 
за издаване на учебници тър 
си окончателно да се реши 
финансовият въпрос, т.е. да 
му се заплати дължимата су 
ма .Същевременно трябва да 
се реши и въпроса с издава
нето на 33-тс учебници от из 
дателския план за 1971 годи-

КУЛТУРНАТА ОБЩНОСТ 
НЕ ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛ
ЖЕНИЯТА СИ

Все до 1970 година, някак 
си издаването на учебници 
за училищата от българска
та народност вървеше. В из 
дателския план за същата го 
дина бяха предвидени и изда 
дени 30 заглавия в общ ти
раж 40.100 екземпляра. Репу 
бликанската културна общ
ност частично е изпълнила 
задълженията си — първо за 
осем, а после за още шест — 
или общо за 14 учебници. 
Или дължимата сума за та
зи година възлиза на над 728 
хиляди динара.

»ЗЛА ЖЕНА« И В 

БОСИЛЕГРАД
В Босилеград по втори път гостува Народния 

театър от Аесковац. Тоя път той представи комедия
та „Зла жена” от Йован Стерия Попович.ОТГОВОР НА КОЛЕКТИВА НА 

ДОЛНОНЕВЛЯНСКОТО УЧИЛИЩЕ
Първото представление бе дадено за учениците 

от основното училище и гимназията в Босилеград, 
а второто за гражданството. Общо, комедията ,,3ла 
жена" гледаха над 800 посетители, което ще рече 
половината жители на Босилеград.Също не е вярно, че досега 

идвали ученици от Ди
„Братство“, 

бе
Не може да се говори за 

протекция, свързване на при 
ятелство и гарантирано пре
минаване в горен клас, кога- 
то тия ученици са 
преди по-малко от един ме
сец. Ние даже не сме гледа- 

са слаби или добри 
а сме ги записали

Във вестник 
брой 544 от 31 март т.г. 
печатана статията „Слухове 
или истина“ отнасяща се за 
училището в Долна Невля. 
По този повод получихме от 
говор, който впрочее и иска 

статията, и в него се

са ни така и сега,Както и при първото представление, 
на посетителите не са наилащани билети. Общинска 
та културна общност е направила програма въз ос
нова, на която разпределя билетите. При това се дър 
жи сметка не само работниците, но и незаетите да 

възможност безплатно да видят изпълненията 
на леоковашкпя театър.

митровград.
самаМолим редакцията

кой е прав? Иначедошли
да оцени 
написаното е непроверено и 
отрицателно влияе върху ко 
лектива, за което 
извинение. Л нашето право 
с да дадем виновните на съд.

ли далихме в 
казва:

„Може би редакцията мо
жеше да търси осведомения 
от нас
и така с добре.

иматс нужноученици, 
защото са длъжни но зако- В. В.
на да се учат щом не са по- 
възрастни от 15 години. А 
те имат право да се записват 

искат по Закона.

и по друг начин, но
Директор 

Еленко ТодоровМнението на колектива е, 
осъда оня, кой

къде си
че е за всяка 
то ое е осмелил да пише та- 

заслужава да бъде лака и
ден на съд. Но за съжаление, 
колективът такова лице 
познава. Умоляваме редакци 

с по-точ-

редакциятаБележка наНС

„Радмиласе е подписала сАвторка на дописката

на чонешка чест и достойнство.

„е пуснахме -«^Г^лСх^самоГ^а^ - 
ста неграмотно ’ с да нетни колектива и да соето ако не се разясни ^ожедппет^ топа „„ беше,
клюкарствува по него КОлектип като трудолгобн-
ГЪЙ като знаем хората отпублично тия твърдения
ВИ ГсГтиро“а^ поканид^колектипа да отговори 
написаното.

ята, ако разполага 
ни данни, да 
да запази оригинала

както са ни нсизве- 
ста-ни осведоми и

на до- стни и 
тии. Ние обаче и не 
на всеки, но разчитамениската.

Това лице, вероятно, е ис- 
колектива икало да оггстии 

да затъмни досегашните и 
на този косегашните успехи 

лектив, но нс е 
лостта да 
то си име.

имало сме- 
папише истинско-

на
на

си име, каним я да се обади. т нрааотата
Иначе читателите сега т„ва е най-доб-

ГиГ=Шда “шкит. ^око я— статн-

йо„аИ„Ва

жедателсГ-п^ГнГ ̂  н“ ^ злепоставен „ред обше- 
ствеността.

А положението сто какво 
година са дошли не- 

и то: един в
с: тази
тима ученици 
пети клас, роден в Барис, е- 

роден в Лука- 
осми, от кои- 

Сливница и един

дии в седми,
вина, трима в 
то двама от 
от Лукавица. Както ос виж- 

от Дим ит

ята
ПРЪСТЕН (масло)Зори да Костич:

ЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛ 
_____________ Стрмпщ» *

да нито всички са 
ровград, нито всички са в 
осми клас.
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И „ФЕРИАЛТУРИСТ“ НА МОРЕС „БРАТСТВО
Купонче 4

Въпрос: КОЯ ГОДИНА Е БИЛО ПРОВЕ 
ДЕНО В СТОЛИЦЕ СЪВЕЩАНИЕТО 
НА ГЛАВНИТЕ ЩАБОВЕ, Р7>КОВОДЕ
НО ОТ ДРУГАРЯ ТИТО?

Отговор

Име и презиме

Точен адрес

Отговорите изпращайте 
щенска картичка!

залепени на по-

Поясненис: осведомяване участниците 
във викторината, че краен срок за або
ниране е 1 май, т.г. След тази дата ще 
се взимат пред вид купончетата само на 
онези, които са внесли едногодишен а- 
бонамеит.

Сумите внасяйте на текуща сметка 
625—3—78 СДК — Ниш за „Братство“

ВТОРО ТЕГЛЕНЕ

Чрез жребие наградите получиха:
1. Стефан Манасиев, Босилеград
2. Станка Милева, Димитровград

Петровац на Адриатика: Тук ще летуват щасливците

Спорт Г. Найденов, А. Гогов, Н. Гю- 
рсв. Мача води коректно съ
дията М. Пивелич от Ниш.

тат гласи 79:71 (34:31) за го
стите от Търстеннк.

Младежи и дево- 
пки, остават още 
десетина дни до 
прикючване на 
нашия конкурс.
Редовно изпра
щайте купонче
тата.

начало ш И футболистите се изложи
И баскетболистите започ- ха. 

пяха първенството. Слабо по 
дготвени баскетболистите на 
„Свобода“ от Димитровград 
загубиха първия мач от „Пъ
рва петолетка“ от Търстеник. 
Времето беше лошо и непод
ходящо за игра, защото не
посредствено преди започва
не на мача валя силен про
ливен дъжд. Крайния резул-

Мача с пиротчанци димит- 
ровградчани загубиха с 2:1 
(2:0), И този резултат е от
ражение на слабата подготов 
ка на футболистите на 
Балкански“.

Мача води съдията С. Го- 
шич от Пирот.

Завчера в Димитровград 
започчнаха първенствени ма 
чове по баскетбол, ръчна то 
пка и футбол. Неподготвени, 
димитровградските отбори 
загубиха два, а един мач иг
раха нерешено. Във втория 
кръг от пролетния дял на пър 
венството в неточна група 
сръбска дивизия, ханбалисти

те от Димитровград на свой 
терен играха наравно с „То- 
пличанин“ от Прокупие.

Играта беше слаба а край
ния резултат с 12:12 (4:4).

от Димитровград 
игра в състав: Г. Ставров, Б. 
Колев, 1, 3. Соколович 5, В. 
Михайлов 1, Б. Гигов 3, Д. 
Гюров 2, А. Пейчев, А. Леков,

„А.
Отборът

А. Димитров —___________

Третото хилядолетие Всички живи същества на Земята разчитат на соб- 
— тези, скрити в мускулите им и (до- 

колкото ги притежават) на мозъка им. Очовечаването е 
започнало, когато далечните предшественици 
в орбата си за съществуване да ползуват и други сили: 
първо топлината на огъня, после мускулната сила на жи
вотните, след това вятъра и водата, за да достигнат до па
рната машина, до двигателите с вътрешно горене 
тричеството.

Всеизвестно е, че запасите

татък те също ще могат да бъдат „изгаряни“ така, както 
ги „гори“ Слънцето, да бъдат превръщани в енергия. Не 
бива да се безпокоим, че така „ще изгорим водата на Зе
мята“. Наличните количества

отвените си сили

са почнали многократно превъзхождат 
нуждите на човечеството пък и ... в Слънчевата система 
има достатъчно от това „гориво“ — планетите-гиганти са 
съставени главно от водород, от най-разпространения 
Вселената елемент.

Колкото и
въви елек-

да нарастнат нуждите на човечеството 
от енергия, можем с увереност да кажем - 
хилядолетие няма да изпитваме енергетичен 
през началото XXI век ще бъдат ликвидирани всички це
нтрални, използуващи горенето като средство за добива
не на електричество, атомната и следнея ядрената енер- 
гия ще станат единствените източници. А по-нататък . ..

Когато човечеството навлезе дълбоко в Космоса, ко- 
гато си постави задачата да преобразува небесните тела, 
™ НеГ° ще са нужни количества, които ние днес не 
__ Аа си пРеАставим. Но науката ще намери пътища 
л^шстпВаНет° им* Еаин свръхмощен източник е анихи- 

пРевРЪ1ЧаН'ето на веществото и антивеществото в 
ГГЛ енеРгая- Но отгАе ще намерим антивещество? 
-ти вГЖН°СТ> МОЖе би' ще ни предложат кварките 
се 0146 ^полагаеми микрочастници, от които

елементарните частици. Вероятно ще бъдат 
закономеРНОСТИте по взаимното превръщане на 

енертия11 електРомагнитната енергия в травитацион-

„„ . „ ®ъо®1ц,е смело може да се каже, че каквито и зала- 
и да си постави човечеството, нито през третото килядо 

детие, а още по-малко през следващитещестрада «е 
достиг на енергия. Светът, в който живеем е изАадТн от 
божТ-ГвТ-,РИраНИ КЪС°Ве енеРгая « нашата за'дачаТ^осво^ 
рата ТеЗИ СИЛИ- Аа ги впРягаме в службата на хо-

В следващия брой:
ТИЕ НА ЖИВОТА

от радиационните източ- 
ци на енергия водата, въглищата, нефта и газа — са 

крайно ограничени, пък и неразумно, престъпно разхище
ние е дапрахосваме тези прекрасни суровини на химиче
ската промишленост за получаване «а енергия. Лори ко
гато прибавим към тях запасите от радиоактивни самораз 
падащи се елементи, общата мощност е съвсем недостатъ
чна за решаването на задачите, които третото хилядоле
тие изправя пред чочвечеството. Нужни са не поточета 
не реки, а океани енергия. Отгде ще ги вземем?

За щастие един начин за получаваме на практиче
ски безплатна и в неограничени количества енергия вече 
има. Нещо повече — науката вероятно ще намери 
към него още преди края на нашето столетие. Това 
равляваната термоядрена реакция, синтезата 
водород (деутерия).

На всеки 6000

ни че през третото 
глад. ОщеСилата

на
човечеството ПЪТЯ

е ул- 
на тежкия

атома водрод във водата се 
деутерий. „Изгарянето“, превръщането 

грам деутерий в хелий освобождава 100 000 
енергия. В световния

падна е- 
на един 

киловатчаса

вСаУнГще\щ
новена вода съдържа деутерий, който може да даде енер- 
гията на 350 литра чист бензин. Това означава че ние при 
тежаваме все още неизползуван резервоар от' бензин 
вен по обем на ... 350 световни океана!

Но да не забравяме 
от водородна на водата

дин атом

ра-
, че деутерият е само 1/6000 част 
А останалите 5999 части? По-на- ХИАЯДОАЕ-
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АФОРИЗМИ, НАДШИ- 

ВЕЛИ ВРЕМЕТО
ш

от кико дойде вану да боле- 
дуйем. Кво йе и що йе не 
знам. Въздухат ли йе лош, я 
ли несъм научил без рабо 
елем некико не иде работа, 
иде и със синатога и снауту. 
Додека да напраймо ижуту 
све беше арно. Паре дадо ко 
лко има, помага окол дгГъда- 
н»ето, распрая се с майстори 
йе и кита све напрайимо ко
лата вануше надолнището. 
Са су иьи сукнули с бабуту 
да им препишемо целуту 
ижу. Са се она води половин 
на мене, а половин на тьега. 
Нечу, каже я да те чувам, а 
трети да дадеш делатна се 
стру ми, или на друтотога 
брата. Първо беомо с бабуту 
у горьуту собу, са н,и скара 
ше да живейемо тува, у.су- 
туренат. Слабо и оратимо. 
Снаата си пере у мапгинуту 
ньине кошул>е, а бабата на 
руйе наще.

— А кико черката и зетат?
— Добре су, они су надоле 

по Сърбию. Бео при н>и овия 
дни. Ка пойдо отува, вану да 
се смейе Мика. голем шалд- 
жия од време, снаата само 
що не паде у несвес оди му- 
че що поодим и що че оста
не некой дън без мене. Ка 
стиго при черкуту, зетат ти- 
юе паде ничНи пред мене у 
несвес, и он оди радос що 
ме па види.

Те текъвия ти йе моят жи
вот, Манчо, па са ти вич да
ли че се селиш при синове
те или нечеш. Ама на по мо- 
йето, по-арно йе да си седиш 
куде си.

Тека се овикамо с набур- 
лиюту, па си пойдо право за 
село.

— Съдбата 
Тя не трябва не е случайност, а предмет на избор 

Да ое очаква, а да се извоюва.

В дома на трудолюбивия гладът 
ннча, но ое бои да влезе.

(У. Браян) 
може да над-

(Б. Франклин) 
нс е — да-— Който е способен 

ва съвети. — работи, който

Не знае куде йе 

по - лоше
(Б. Шоу)

■е десет пъти да бъдеш издъ- 
да загубиш вярата

— Много по-добре 
ган, откоАкото един 
рата.

път си в хо-

тг . (Ханйнрнх Шоке)
икои не изслушва упреците с такова търпе

ние, ка-кто този, които заслужава похвала.
(Плиний Млади) 

Аплодисментите^ както и любовта могат да 
се желаят, но не бива да се получават

Велик ден прекара по Пи
рот. Обиколи сви стари дру- 
гаре и комшийе, са граджа- 
н»е. Суде идо дочекаше 
по-арно не може да буде — 
с мезе, с пийеше, с благу ду 
му. Реши да посетим и набу 
рлиюту Мику. Он човек ода 
вна ми наручуйе да дойдем 
да В11ДИМ кико се йе средил, 
кву,'йе^жу напрайил зайед- 
но със|*§нн
••^ЙЙЮ^лела яшпоту 

^**л-«*акЗ* па тропну на вра- 
дезе синат му, чино 
?уд. Позна ме йед1|ьк

оратимо. Ама додека пойде- 
мо че испийемо по йедну ре- 
Иию. Принесоше и слатко в 
пийенице, седомо, поорати- 
мо малко, па синат и снаата 
надигоше торте и отидоше 
на свадбу. Додека седемо мо 
мчето ми се ожали дека не- 
ма ни йедън дън слободан 
да се одмори, кико млого ра 
боти, иде по селата да се ра 
спрайе със судсйе работе. И 
с тату не могу да се видим 
късветно да си пооратижю 
ожали ми.

на сила.
(Гьоте)

се понесе в самота, но за— Скръбта може да 
радостта са нужни двама.

М5>

(Елбер Хабард)
Да обичаш и да бъдеш разумен същевремен

но е невъзможно.
(Френсис Бейкън) 

— По-добре е никога да не си притежавал, отко 
лкото да си загубил.

(Ф. Хегел)
атога.

суде

Остадомо с бабичкуту. По 
причекамо малко и 
дойде набурлията. Ко ме ви- 
де развика се човекат од .ра 
дос. Попреказа му кво 
по село, койи су живи, су из 
мрели. Пита га кико живейе.

— Манчо, ко да ти кажем 
све йе арно, не работим ни
ща _ порасодим се по градат 
пнджевам се с нашинци, ама

Ши? тетигаПисмо от чужбина Яараво живо байе Ма 
Вре дошъл. Улезни, 
||* га нема отиде да 
I ижекцийе,
|^Че си пооратите с 
щ, женуту сам се спра 
идем на свадбу, та че 
п|яваш, че не могу да 
дам с тебе и да си по

ЩНамерил стари 

монети
имат ама мама

ш.4—
■ Г А със здравнйе 

Манча с. р.

Нашият земляк Славолюб Джорджевич от 
село Темска, Пиротско, работещ временно 
град Нюрнберг в ГФР, тези дни има необикно
вено щастие. При прокопаване на канал за-по 
дземен електропровод, минаващ под развалини 
на стара крепост, намерил бутилка с ковани па 
ри. На зъба на времето устояли само сребърни 
ците, докато легурените монети са пропаднали. 
Сребърниците имат тегло от 90 грама. Върху 
лицевата страна на сребърните, монети е изо
бразен-лика на Максимилиан Иозеф, крал на 
Бавария и те носят и неговия подпис. От дру
гата страна на монетите е герб с корона, лъво- 

пшенични класове и година на

в ХУМОР

— 13 о това е/.удивително! —. възклик^ ?
ва той-Вйс.Имате в стомахЛ си будил-'' 
пик. .

.атко — пита детето — къде са

итай майка си. Тя постоянно ме
Увсичко...

*•
— Нищо чудно, докторе. Като ма- '''5'ЗотЦй, 
лък глътнах ръчен часовник. . . V ;

о о ове и венец или 
коването

Под герба, върху лицевата страна на някои 
сребърници се намира куб върху гравюра на 
паваж. Върху куба пише: „Харта магна , а под 
тези букви — 26 май 1818 година. От Друга<

издълбан образа на

1824
о не иска да заспи. По едно 
майката предлага 

^4~’Да МУ изпея ли нещо, Сергей?
. -т-"Е” защо изведнъж така строго? — 

ФъТ>ъща бащата.

О О 0 :
— Знйстс ли— казва началник на 
мързелив, служещ, — чс от работастрана и на тези монети е 

Максимилиан ЙозссЬ Баварски с надпис 
бога и отечеството '.

„За
още не с умрял! — Опитай първо с добро.. .Драган Кузс, 

Нюрнбер!'
— Зная! Но защо да рискувам? Нс
искам да бъда първата жертва...

ПРИКАЗКИ
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