
ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ И
ЖИВАН ВАСИЛЕВИЧ В БАБУШНИЦА РАЗГОВОР С РЕПУБЛИКАНСНИПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ПРОБЛЕ 

МИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТОНяма да надделеем изостаналостта, 

ако пренебрегнем селското стопанство
ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

Е НУЖНА ПРОГРАМА
стъпени ™*СВДАТЕЛЯТ НА ПРЕЗИДИУМА НА СР 
бабушница4 стопанско-п°литичесния антив п

се спря върху развойните про 
грами в четирите общини на 
Понишавието. П|ред1И всично 
той инсистира за развитие на 
изостаналите краища, а не как 
то често се говори за разви
тие на отделни общини и из
мина: „Проблемите за получа
ване на работа, здрвеопазва- 
нето, учебното дело, туризма 
и други, не може да се реша
ват в рамките на една общи
на. .. Общините не са граници 
на развитие, а и целта не е 
развитие на общините. Целта 
е насърчаване развитието на из 
останалите краища, а за това е 
важно при всички да същест
вува широк икономически под
ход, който не е ограничен с 
обменените граници. Затова 
не е приемлив стремежа във 
всяка община да се строи вси 
чно и фабрики, и мотели, ав- 
токампове и всички здравни 
заведения и тж.

Накраят Маркович говори за 
значението на пътя Суково— 
Звонци
тереса на гражданите и инте
ресите за развитие на туриз
ма в привлекателния край. Във 
връзка с това той каза, че съ
ществува една приета задача 
от републиката, която 
днес не е изпълнена. Задача- 
е да се направи път 
закритата железопътната 
ния. Това трябва да се реши. 
понеже не може да се дават 
обещания, а след това лесно 
се отминават.

Понеже изтъкна, че Съюзът 
на комунистите трябва „да 
запретне ръкави" и най-сери
озно да се ангажира в подго
твяне на делегатите за събра
ния и всичко във връзка с то
зи проблем, председателят на 
скупщината на СР Сърбия Жи 
ван Василевич посочи на до
сегашните положителни оезул- 
тати, които постигна 
за насърчаване на изостанали
те краища. Той същевременно 
заяви, че досегашният опит е 
поназал, че недостигат редица 
мероприятия, които може да 
привлекат развитите да влагат 
средства в развитие на стопан 
ството в изостаналите краища.

М. Б.

В града най-голям проблем 
е липсата на помещения. В ос 
новното училище броят на уче 
ниците
законния маноимум от триде-

В рамките на посещението на 
изтъкнати републикански ръко
водители на Горно Понишавие, 
предвожда-ни от другарите Дра 
гослав Маркович и Живан Васи

канския изпълните^еГс^т^^ругГрепу^ликанск^фун 
кционери миналата седмица завършиха тридневното си 
посещение в Горно Понишавие 
ско-политическия актив в Бабушница.

една паралелка е над

левич, димитровградската гим
назия „Йосип Броз Тито” посе 
тиха Олга Николич, член на 
Изпълнителния съвет на Сър- нето и битовото равнище н- 
бия и Радисав Манчич, под
председател на Републикан
ския съвет на Съюза на синди 
натите в Сърбия. С представи 
тели на обществено-политиче
ските организации, гимназията 
и основното училище те води
ха разговори за резултатите и 
проблемите в областта на обра 
зованието и културата. Съще
временно те бяха осведомени 
за ролята на Съюза на комуни 
стите и Съюза на социалисти-

сет ученина.
Бяха изтъкнати и проблеми

те във връзна със финансира-с разговора със стопан-
прооветните работници. Учебни 
ците също е нерешен въпрос. 
Недостигат учебници за май
чин езин, а и съществуващите 
са стари и не отговарят на 
предвидената програма.

Взимайки участие в разисква 
нията другари ата Олга Николич 
изтънна, че е нужно да се на
прави план на инвестиции за 
основното и средно образова
ние, понеже само с програма 
може да се търсят средства и 

чесната младеж във възпита- да се водят ноннретни разгово 
нието и образованието на мла- ри. Що се касае за учебни- 
дото поноление. ците Олга Николич предложи

представители на основното 
училище и гимназията, заедно 
с републикански представите
ли да посетят Завода за изда 
ване на учбеници.нъдето кон
кретно трябва да се съблюда 
ва положението.

В уводните речи председа
телят на Общинсната скупщи
на Станимир Илич и секретар
ят на Общинсния комитет на 
Съюза на комунистите 
драг Панчич изнесоха основни 
те проблеми, които разрешават 
обществено-политичесните и са 
моуправителните сили в разви 
тието на една от изостаналите 
общини в Сърбия, чийто доход 
на глава от населението е 40 
на сто от републиканския до
ход, а следствие на танава сто 
ланска развитост има само 5 
на сто заети. Проекциите

изтъкна, „че такава степен на 
организираност на селскосто
панските производители в та
зи територия не гарантира 
нищо. Не може да се говори 
за подобряване на селското 
стопанство, ако е разделено 
на хиляди частни доманинства”. 
Затова е необходима сериозна 
работа за организиране на ча
стните производители, прера
ботвани, търговони организа
ции, банки и обществения сек 
тор в селското стопанство, на 
съвместни интереси да основа
ват дългосрочно сътрудничест 
во за подобряване на селско
стопанското производство и 
пласиране на неговите произ
ведения. „Все донато нашето 
селско стопанство не се орга
низира по такъв начин, каза 
Марнович, стабилност и на сел 
ското стопанство и на цените 
не може да се осигурят гаран 
тирани цени. Няма стабилност, 
донато не се планира по-дъл
госрочно и донато не се съз- 
дадат общи стабилизационни 
фондове, които ще бъдат от 
попза в критичните ситуации”...

Като червена нишна речта 
на Драгослав Маркович про
низва следната неговата мисъл:

— Ако частният производи
тел че е организиран, той е 
лишен от правата и не е 
същото положение, в нанвото 
се намират другите трудещи 
се. При това трябва да бъдем 
наясно, че колкото и да сме 
обзети с идеята от индустри
ализация, не може да надде
леем изостаналостта, ако пре
небрегнем организирането и 
подобряването на селсностопан 
ското производство".

ДА НАСЪРЧАВАМЕ РАЗ
ВИТИЕТО НА РЕГИОНА, А
НЕ НА ОБЩИНАТА

Председателят на Президи
ума на СР Сърбия нритичесни

Мио-

Гостите бяха запознати, че 
от освобождението до днес 
1500 души от общината са за
вършили полувисше или виеше 
образование, от които 23 са 
доктори на науките или маги
стри. В момента на югослав
ските университети следват 
250 младежи. В основното учи 
лище и гимназията преподават 
специалисти, което създава въ 
зможности за успешна рабо-

на
средносрочното стопанско раз 
витие предвиждат модернизи
ране и разширяване на „Луж- 
ница", „Балкан”, „Текстилко- 
лор“ и тж. Само с изгражда
нето на Тигровата фабрика за 
производство на вътрешни гу
ми за автомобили в Бабушни
ца ще намерят работа 650 ра 
ботници и ще осъществяват 
годишно производство от 
милиона динари. В информаци
ята се изтънна необходимостта 
за отново откриване на мина
та за въглища „Ерма", изслед 
ване на рудното богатство и 
експлоатация на бентонит. из
граждане на хотел в Звонска 
баня. пътя Суково—Звонци— 
—Бабушница, културен дом 
Звонци, жилища за специали 

обекти от обще-

Бабушница за ин-

В областта на културата 
финансовите проблеми бяха те 
ма на разискване. Бе казано, 
че средствата са минимални и 
недостигат дори и за редовна 
дейност. Липсват средства и 
за инвестиции. А няма възмож 
ности същите да се обезпе
чат чрез кредити от Републи
ката, канъвто е случаят със 
средства получени за изграж
дане на библиотека.

и до

вместо
200 ли

га.
Но освен добрите резута- 

ти, има и проблеми. Миграци
ята на населението от селата 
в града е причина за закриване 
на 22 основни училища. В мно 
го училища броят на ученици 
те е намалял' толкова, че и те 
са пред закриване. Това създа
ва проблеми, понеже не всич- 

деца ще бъдат обхванати 
с основно образование. Отда
лечеността на учениците 
мястото на пребиваване до учи 
лището ще стане голяма преч
ка, а възмужности за откриване 
ученически 
Засега този въпрос е без отго 
вор.

Републиканските представи
тели бяха информирани, че в 
Димитровградска община има 
32 първични организации на 
Съюза на социалистическата 

от младеж. В тях има 1600 девой 
ки и младежи, които показват 
голяма дейност след неотдав
на състоялите се младежки 
конгреси. Младите са активни 

общежития няма и въ8 всички обществено-поли 
тически организации.

в
в

кисти и други 
гтвено значение.

В ТОЗИ РАЙОН СЕЛСКО
ТО СТОПАНСТВО Е 
ТВЪРДЕ ИЗОСТАВЕНО

Фонда

Драгослав Маркович азимак- 
думата на съвещанието ме

жду другото каза:
__ В тези четири общини в

Горно Понишавие и рззвойни- 
много обши 

Съще

А. Д.ки

КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
те програми имат 
черти и много различия, 
ствуват разлики в степента на 
оазвитие, а различни са и на
соките на развитие. Нешастие 

общо във всички налъл 
селското

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОФ ОТ СЛИВНИЦА 
В ДИМИТРОВГРАД

но е пренебрегнато 
стопанство.•. Съгласен 
че в нашата аграрна политика 
недостатъчно бързо и систе
матично решаваме, макар че 
политината на Съюза на кому 
нистите вече години наред е 
ясно определена, когато се на 

селото и аграрната по 
бав

но посещение делегация на 
Градския комитет на Отечест
вения фронт от Сливница. Ос
новната цел на посещението 
беше обмяна на опит между 
представители ма Социалисти
ческия съюз от Димитровград 
и Отечествения фронт.

В проведените разговори пра 
дставителите от Сливница бя
ха запознати с мястото, ролята 
и задачите ма Социалистичес
кия съюз в изграждането на 
самоуправителния социализъм 
у нас.

В рамните на програмата за 
крайгранично сътрудничество 
между Димитровград и край
граничните общини от НР Бъл
гария — Драгоман, Годеч и 
Слипница. миналата седмица в 
Димитровград бе ма едноднев

сае за
Колното и тазилитика.

ност да създават 
пречни за подобряване на сел
ското стопанство — фамг в. 
че пои същите условия селско 

е различно в ра 
на Сърбия и

обективни Нов директор на 
„Свобода“

то стопанство 
злични региони 
цялата страна.

Работническият съвет в кон
фекция „Свобода" реши за ди
ректор на предприятието да 
бъде назначен БРАННО ПЕЙ
ЧЕВ. Пейчев досега е заемал 
длъжността номерчесни дире
ктор и временно е изпълнявал 
длъжността директор в „Сво
бода”.

си изназва 
на Лрезиди- 

за по- 
сто-

В по-нататъшното 
не председателят I 
ума на Сърбия говори 
ложениегто на селското 
панство в полупланинските 
райони, изтъквайии че този 
въпрос доскоро не беше ре- 
шен и че това е довело дотам 
та са били изоставени огром
ни потенциали, макар че особе 

животновъдството и про 
на месо съществу-

Делегацията посети и осноа 
ната организация ма сдруже
ния труд „Тигър" — Димитров 
град и гимназията „И. Б. Ти
то".

А. Д,'ШНШ " Т %

но в
изводство 
ват твърде благоприятни усло 
вия". Сега се предприемат пре 
дусловията в полупланинските 
райони за развитие на живот
новъдството, производство на 
ягоди, нартофи и др.

Първомайският брой на „Братство“ 

излиза на 30 април 1975 г. иа 

увеличен брой страница

Засега Смиловци е рекордьор с частни тракто
ри. В него има 8 такива машини. На второ 
Пъртопопинци — с 7 трантори. В останалите сола иа 
Забърдието има по-мално такива или изобщо нима ка
то в Бребевница, Моинцн, Мъзгош. На снимката сел
скостопанските производители от Смиловци Никола, 
Маиолча и Ньоса с повито си трактори.

място о

В критичния си обзор на 
всичко казано за селското сто
панство Драгослав Марнович

Текст и снимка: П. Петровчг\
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БОСИЛЕГРАД

МЕСТНО САМООБЛАГАНЕжш Всични общности 
самооблагане ще 
работна ръна и като източник 
1на парични средства. Според 
програмите на техните съвети, 
самооблагане главно 
ползва за изграждане на сел
ски и междуселски пътища, мо 
стове. създаване на изнустве 
ни ливади, залесяване и за 
други комунално-битови акции.

Трябва да се отбележи, че 
за разлика от преди, всички 
граждани, които сега не изпъл 

самооблагането, в трудо
ви дни длъжни са в определен 
размер да го заплатят парично.

В. В.

местното 
ползват в

На последната сесия на Об 
щинската скупщина в Босиле 
град се потвърдиха решения 
та за въвеждане на местно са 
мооблагане на 19 местни об
щности в комуната.

Ето местните общности, кои 
то на събранията на гражда 
ните в своите села са взели 
решение да въведат самообла 
гане: Горна Любата, Млекомин 
ци, Буцалево, Долна Ръжана, 
Барйе, Паралово, Църнощица, 
Горна Ръжана, Рикачево, Ми- 
левци, Рибарци, Ярешнин, Зли 
дол, Гложие, Назърица, Белут, 
Брестница, Доганица и Дукат.

СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ще се

ПРИЕТ Е ТАЗГОДИШНИЯТ БЮДЖЕТ
Делегатите на трите съвета 

при Общинската скупщина в 
Босилеград, на сесията от 12 
април т.г. приеха бюджета на 
общината, който възлиза на 
9,5 милиона динара и е. с 1,5 
милиона динара по.-голям от 
миналогодишния. Повече от 
половината средства, на бюд
жета са:получени от Републи
канската скупщина..

Въпреки че тазгодишният бю 
джет е по-голям, органите и 
службите са търсили по-голе- 
ми средства, от разполагаемите 
средства. Затова не на всич 
ки са удовлетворени изисква 
иията в търсените размери.

.Трябва да се изтъкне, че 
върху разпределението на бю
джета е разисквано във всич
ки делегации на местните об
щности и трудовите организа
ции. На сесията мнозина деле 
гати потвърдиха мнението н<? 
своите

Самоуправителните общнос
ти на интересите получиха за 
пръв път постоянни финансо
ви средства, за които 
сие даде Общинската скупщи-

оборудване на гимназията в 
Босилеград са отделени 
хиляди динара. За изплащане 
на кредити, ползвани досега 
в изграждането на Дома на

200 нят
съгла-

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

ЗА МЕН »БРАТСТВ0« 
ЗНАЧИ МНОГО

Драги другари.
Повод за това мое писмо е не

отдавна излезналия 700-и брой на 
вестник ,,Братство”. С известно за
къснение ви честитя юбилейния 
брой, като ви пожелавам още мно
го успехи в предстоящата благород 
на и отговорна работа.

Работя в босненския град При- 
йедор в полите на легендарна Ко- 
зара и съм редовен читател на 
„Братство”. Този вестник е идна 
от връзките ми с родния край Ви- 

Димитровградска община. 
За мен „Братство” значи много. 
То ме осведомява за живота в на
шите общини, от него узнавам за 
събитията и мероприятията в Ди
митровградска община. Затова > 
ки нов брой на вестника чакам с 
нетърпение. Това е нова среща с 
моето село и роден край, с него
вите постижения и успехи.

На редколегията,

делегации, .застъпвайки 
се за -най-правилно разпределе 
ние и всеки да получи толко
ва, колкото действително му 
и принадлежи.

При разпределението на бю
джета, Изпълнителният 
на Общинската скупщина е за 
читал . приетите критерии, съг
ласувани с предварително под 
писаните обществени догово
ри. Най-напред Той е изхож
дал от броя на работниците и 
калификационната им струйту 

ра. За материални разходи са 
отделени по 5 хиляди динара 
на един работник. Изпълнител 
ният- съвет е настоявал да не 
се обременяват стопанските 
организации чрез въвеждане 
на допълнителни облаги, по-го

Босилеград — Общинската скупщина

Местните общности за редо 
вна дейност получиха 55 хи
ляди динара, а за провежда
не на комунално-битови акции 
ще могат да ползват средства
та от Комуналния фонд, възли 
защи на 200 хиляди динара.

Според окончателното реше
ние на делегатите, за работа 
на органите и службите на 
Общинското управление са от
делени над 4 милиона динара.

За финансиране на общест
вено-политическите организа
ции, дружества и сдружения, 
ще се изразходват 445 хиляди 
динара, а за студентски кре
дити, стипендии и материално

I СОК всъвет
джета са обезпечени 160 хи
ляди динара. Това е и единст
веното извънстопансно напито 
вложение за тази година, кое
то ще се реализира с помощ
та на бюджета.

За Общинския съд са отде
лени 950 хиляди динара, а 
дейността на Секретариата за 
вътрешни работи 1,9 милиона 
динара.

За отбелязване е, че след 
дейното участвуване в разис-

5:
А»

*о'за

сътрудниците
и читателите на „Братство", а чрез ,
него и на своите съселяни и съседи 
в Изатовци изпращам сърдечни '
привети и благопожелания.

Д-р Томислав ЕЛЕНКОВ I
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛ/'АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛ^У^

нванията, делегатите единоду
шно се изясниха за разпреде
лението на тазгодишния
джет.

леми от определените с 
публинанската резолюция 
тазгодишното бюджетно потре 
бление.

ре-
за бю-

в. В.

ч >♦-

ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК ВЪВ ВРАНЯ
ПОЛЕЗНИ МЕРОПРИЯТИЯ

РУДНИТЕ ЗАЛЕЖИ ОТКРИВАТ НОВИ ПЕРСОЕНТИВИ » Услуга«с ще 

се грижи за 

хигиената в 

Босилеград

Касае се за район от около 
50 квадратни километра, 
който вече са експлоатирани 
над 50 хиляди тона качестве
ни метални руди, а утвърдени
те залежи са десет пъти по- 
гол ем и.

Докрай да се изследва ра
йона на Караманица — пред 
ложено е годишно да се вла- 

милиона

паси от 100 милиона тона фос
фати.

Фосфатите, от които 
извеждат минерални торове и 
фосфорна киселина, могат да 
ползват фабриките в Прахово 
и Косовска Митровица, 
и „Зорка’ в Шабац и „Цинкар 
на” в Целйе.

На заседанието е

Активизирането на минералните находища във 
Врансни регион, между ноито най-значителни са оловно 
цинковите в Караманица, фосфатовите в Лисина и мо- 
лидбеновите в Сурдулица — създават големи възмож
ности за по-уснорено обществено-икономичесно разви
тие на общините от тоя регион

от
се про-

както

На неотдавна проведеното 
заседание на Цеждуобщинска 
та конференция на. Съюза на 
комунистите във Враня, особе 
но внимание се. отдели върху 
възможностите за по-нататъш-

номическо значение за СР 
Сърбия. Не само, че се създа
ват възможности за ускорено 
развитие на икономически изо 
станалите общини каквато е 
преди всичко Босилеградсната. 
Ползването 
суровини ще спре вноса, на
пример на фосфатните руди. 
Тези суровини също така пред 
лагат възможности рационал
но да се ползват промишлени
те мощности в комбинатите: 
-Бор , „Трепча ’, .Зорка“ и 

други металургични и химиче
ски заводи.

констати
рано, че не са достатъчно про 
учени оловно-цинковите зале
жи в околността на Благодат.

Междуобщинската партийна 
конференция заключи 
стопански възможности и пер
спективи в областта на минно 
то дело да се осведомят 
петентните

гат по 20 динара.
Също така е прието станови
ще да се построи път от Бо
силеград до това село и да 
се прокара електропровод с 
мощност 35 киловолти. 
трябва да ускори отнриването 
на мината, в чиято флотация 
годишно ще се преработват 
200 хиляди тона руди.

Членовете на Междуобщин
ската партийна конференция 
голямо внимание отделиха и 
на възможностите за активизи 
ране на фосфатите в Лисина 
— единственото

От преди известно време
всични грижи за поддържане 
на хигиената в Босилеград пое 
номунално-услужнотоно изследване и активизиране 

на минералните суровини в об 
щините от целия регион.

Успешното решаване на тоя 
въпрос е от голямо значение 
и за Босилеградска община, 
чиято главна насока и перспек 
тива на стопанокото развитие 
се обосновава върху минното 
дело.

В’ анализа, изготвен от Ин
ститута по стопанско и обще
ствено развитие на ОС във 
Враня и мина „Благодат”, и в 
бройните разисквания се из
тъкна, че районът,на Бесна ко
била е твърде богат със за
ложи на олово, цинн, фосфати, 
мед и други минерали.

Използването на това рудно 
богатство ще има голямо йко^

собствени с тезина Това преприя
тие „Услуга”. Първите резул
тати вече са налице. В пред
приятието е създадена отдел
на служба, задължена да 
грижи за хигиената. Сега 
ците се редовно почистват, а 
успешно се поддържат и оста 
налите

ном
републикански-’ ин

ституции и организации, сцел 
да се включат в 
минни изследвания и в 
атация на рудите. Това 
от основните възможности за 
ускоряване на обществено-ико 
номическото развитие 
щините от Врански регион.

Партийната конференция се 
средносрочната 

програма за перспективното ра 
звитие на СР Сърбия, да 
внесат всички показатели 
връзка с експлоатация на 
ните залежи.

сепредстоящите 
$кЬпло 
е една

ули-

ЗА ПУСКАНЕ НА МИ
НАТА В КАРАМАНИЦА 
— НЕОБХОДИМ Е ПЪТ 
И ТОК

В анализа
изтъкна, че особено зна 

чение имат оловните, цинкови 
те и медните находища в село 
Караманица. които 
не са достатъчно изследвани.

изследвано 
находище от тоя вид в стра
ната. С откривеното на 
мина с годишно производство 
от 600 хиляди тона фосфати, 
ще се премахне за една тре
та внасяне на тази

комунални обектина об- в
града.

тази

След довеждане на вода за 
пиене в Босилеград, чиято ак
ция е в пълен ход, контроли
рането и поддържането на во
допроводните обекти, също 
ще бъда грижа на комуналното 
предприятие „Услуга”.

застъпи и в
и в разисквания

та се севажна су
ровина с което се подобрява 
нашият валутен баланс. В Ли
сина досега са установени за-

във
РУДвсе още

В. В. В. в.
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РАЗГОВОР ЗА ПОНАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ
РЕПОРТАЖ

Постоянното увеличение 

не може да разберем
цен^ееАна°ТнякГиеЛИ,Ч®НИе На ще правят онези, които 
I, на някои хранителни чават по 1 500 •
шРноТ™ ™ТРбб повод0, бда 'Н° И Гат мтогоч^нно семей

гг.г“ —- •
яичвни и причинатаИТзаСатоУвВае Т8КИВа А°Х°АИ- 
Васил Найденов, продавач в 
магазина .Дървена звезда"
Димитровград:

ГОЛЕМИЯТ УРОК НА ЖИВОТА
4ВВЙЙ

Едва ли е необходимо 
изреждаме многостранната 
за от гората. Всеки 
нея свои думи, 
свои спомени. А 
но говорят за 
нещо близко,

да лет и всяна есен под оръчни- 
те ръце на ученици, младежи 
и девойки, работници... изни
кват

ето, резултатите са твърде ви
соки: от „Тигър" над двесго- 
тин, от „Свобода" над 120, 01 

десетки хектара нови го- „Циле“, Общината, Здравния 
дом, митницата, железопътна
та гара... — общо над петсто 
тин души... Тук. е и- културни 
ят център, който увеселява за 
лесчтелите.

И довчера в тихия кът — 
изведнъж закипява бурен жи
вот: оттекват удари на кирки, 
звънтят лопати, разнася се 
глъч, смях, закачки... Под та- 
лещите лъчи на слънцето ди- 

Щ митровградчани оплождат ед
на голина с нов живот. Всяко 
крехкичко стъбълце на млади
те борчета грижливо се засаж 
да под зоркото око на агро 
ном Йордан Маринков и някол 
чо леоничеи...

От тук градът е като на 
длан. Сребрее Нишава в ново- 

; то си корито, а от отсрещния
валог пролетникът донася ми
рис на борова смола. Повече 
от двадесет години расте тази 
гора, която свлачищата и по- 

'Ж роищата на Нешново превър-
ща в приветливо кътче за от 
мора...

Може би хората и не раз 
Ф мишляват за гората. Може би
■*- са погълнати от свои

_____ .. по ДРебни. семейни неща, но
чувството че вършат общестзе 
но полезно дело безспорно пл 

То създават красота и за себе чи от всяко лице. Защото и
си, и за идните поколения те, както някои от преди

ще могат със законна гордос' 
Така е и тази пролет. Хуба да кажат: и аз засаждах бор:

вият съботен ден е измамил ве ей в онази стръмнина ка
всички гимназисти с препода- Нешково. И аз съм лял попе
вателите, работниците и слу- си...
жащите от промишлените гтред А удоволствието от залеси- 
приятия и ведомствата на за- телния труд едва ли може да
лесяване в Нешково. Отзивът се измерва с цифри и сух.;
е масов, а резултатите де.ют- данни. То нараства, извишава
вително са внушителни: само се редом с боровата гора и
за един ден са заседени • винаги трепти над смолистите
21 хиляди борови дръвчета! върхове на боровете, както

Организатор на акцията и сега трепти първата пролетна
този път е Общинсният синди мараня, през която слънцето
нат, по-точно председателят припича и изцежда струйки
Ранно Ставров. В предлрия- пот по лицата на ученици, мт»
тияга и учрежденията синди- дежи и девойни, работници,
калните организации дейно служащи... 
подкрепят инициативата — и

пол
ноои за 

свои чувства, 
всички заед- 

гората, като за 
познато, обича-

полу- 
динера .месеч

ри.

но. 'Щ
Твърде дълбоко * 

те на гората у човек, 
каже с няколко I 
защо е така. Още 
та — тя е защитница и извор 
на прехрана. През 
ще стане 
бодата

са корени- 
за да се 

прости думи 
1 в древност-

има

— Живкица Здравнович, до
маки-ня:

Аз изобщо не водя смет 
ка на цените. Зная само це-

'Ь

в
■Лвековете 

закрилница на сво- 
— от турци и от фа

шистки злодеи, ще се превър
не в дом на славните партиза*

Щ

%
Годишните наоч _ капитализма

за гората са най-погубните го 
дини: безмилостна сеч и из
кореняване, опожаряване на 
огромми площи, за 
върнат в нивички, 
след няколко — 
пустеещи местности, 
неми

[?:

1Да се пре- 
лозя, които 

стават 
безжиз-

години
7ви неплодни.

Откак работническата класа 
поема грижата за съдбата на 
хората — гората в нейното ли 
це намира своя най-искрен 
приятел.

У нас набързо

иI.--'

„ „ след войната
се създава цяло Движение на 
горани. чиято основна 
е да върнат живот 
ните и застрашени 
ерозия

щж мисли
задача 

в изоставе- шшот пълна 
Отначало 
от годи 

изни

местности.
срамежливо, а сетне 
на на година по-уверено 
кват на стотици и хиляди де
кара млади гори и върху голи
ните и пак връщат животът...

Хората са разбрали големия 
урок на живота: без гората не 
опустяват само местностите — 
обеднява и техния 
маляват източниците на здра
ве и красота... Изведнъж чо- 
гекът. забелязва, 
клона върху който той живее 
и ще израстват идните поокле 
ния. Затуй влага особен труд 
да подобри жизнената си сре-

ШШ
ната на хляба, понеже всеки

Неотдавна отново ден, когато отивам в магазина 
цените са нови. Същевременно 
личните доходи се увеличават 
само веднаж в годината и то 
не на равнището на цените. 
Ето например месо може 
се вземе само един ден през 
седмицата, а това е под вси 
чии критерии. Поне селяните- 
производители да имат полза 
от това. Но изглежда, че пол 
за има някои друг.

увеличени цените на някои про 
дунти, като например на оли 
ото от 14,85 на 15,40, захарта 
от 11,65 на 12,05 динара и т,н. 
Последното увеличение е за 
търговска маржа, която не е 
покачвана от 1971 година. Оба 
че и аз не мога да приема 
постоянното увеличение на це 
ните. Като работник в магазин 
виждам, че цените ежедневно 
се увеличават. Това ни създа 
ва трудности. Има и същи сто 
ки с различни цени. А това 
постоянно увеличение 
не мога да си обясня. И не 
го оправдавам, понеже се от
разява и на битовото ни рав 
нище. Не е трудно да се ви
ди, че цените постоянно 
увеличават, а доходите не ги 
следят на съответен начин.

живот, на-

че отсичада

да.
В Димитровградска община 

залесителните акции вече са 
станали традиция. Всяка про-А. Д. Ст. Н

никан УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ НД ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЧАСТИБОСИЛЕГРАД

на среща с неприятеля — бе 
главната- цел на проведено во 
енно обучение.

Участниците в обучението са 
проявили високо съзнание 
готовност да 'изпълняват и по- 
трудни задачи. Това е момент, 
който говори за огромните си
ли на нашата общонародна от 
брана, която гарантира сувере 
нитет и свобода на страната

Всички тези изводи, получе 
ни след анализа на учението 
говорят, че тези учения, кои
то занапред по-често ще се 
организират, унрепват бое го-

Въз основа на предварително 
утвърдената програма, една 
част ог териториалната отора 
на в Босилеградсна община, 

% в съдействие с органите 
жШ« I обществената сигурност, про- 
V? - веде твърде успешно военно 

учение. Целта на учението бе 
шЛ-Р* ше да се провери бооготовно

се
и

’Л На по-гол ям а територия в 
онолността на Босилеград вие 
зайко навлезли „сините" и за 
почнали своите неприятелски 
„действия". Обаче, частите на 
териториалната отбрано в съ
щия момент били осведомени 
от страна на песенното и ръко 

. водствата на местните общно 
сти за- нахлуването на „сини
те".

наго
товността и ведно отстраняват 
евентуалните недостатъци на 
териториалните части.

'НИ.стта на отделните части от те
риториалната отбрана в 
няване на задачите си.

В подготовките и а провеж 
дане на учението, дейно уча 
ствуваха 
обществено-политическите ор 
ганизации и на Общинската 
скупщина.

Обучениото, както досегаш
ните проверки поназа, че 
слящите се иъм общонародна 
та отбрана са готови отговор
но и успешно да изпълняват 
определени задачи. Също така 
и командирите на поделения 
та от териториалната отбрана 
са способни да решават и най 
сложените проблеми, с които 
биха се срещнали в евеитуал 
на война. С една дума, изка 
зана е пълна боеготовност, 
дисциплина и висока морално- 
политичесна отговорност поот
делно на всеки а изтъняване 
то на задачите си.

В. В.
изпъл

ФОТОВИТРИНА)
ръководителите но

В срок от няколко часа, ча
стите на териториалната от
брана бяха готови с ооички 
сили до со противопоставят 
на* „синито". С тактически ма
неври и бързо дойствувоно, бо 
йцито действуваме, бойцито от 
териториалната отбрана, под
помогнати от органите но общо 
ствоната сигурност, в кратък 
срок успяха да обкръжат „си 
ните" и да ги доведат в бози- 
сходно положение, тоест да 
ги принудят да се предадат.

чи-

)
От това обучение, както и 

от досегашните, получени со 
нови положителни опити в из 
пълнявано на воични боеви за
дачи от страна но частите на 
териториалната отбрано в Боси 
лоградена община. Тук се из
явиха всички съставки от си-

Ангелина Лепшинович, дома
киня:

Е Х0РА С ЛЮБОВ И ДЕТО СЕ КАЗВА С 
“ИРАК ОТГЛЕЖДАТ ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ. И ТОЗИ 
ДЯДО ОТ ПЪРТОПОПИНЦИ, ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ- ,А 
ЩИНА, манар И САМ ИЗЦЯЛО се е ОТДАЛ НА А1 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА НРАВИТЕ И НОНОШНИТЕ. СВИКНАЛ О 
Р С ТИХ А И ТЕ С НЕГО. СТАНАЛИ СА ГОЛЕМИ ПРИ- 
ЯТЕЛИ. ТОВА СЕ ВИЖДА И ОТ СНИМКАТА.

ПЕТЪР ПЕТРОВ, БРЕБЕВНИЦА

— Познато ми о, че са ува 
личени ценито на олиото, за- 
харта, кафето и 1М. На ми а 
известно защо? Вероятно по- „СИНИТЕ" БЯХА БЪРЗО УНИ 
ради икономическата криза..,. ЩОЖЕНИ 
Страхувам се от постоянното 
увеличение на цените. Преди 
Два месеца бяха увеличени,
* ето че сега отново. Какао

стомата на общонародната от-Нанва а боеготовността и 
способността на териториални брана — казаха ни е Щаба на 
та части в случай на ненадай общонародната отбрана. I
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операцията. В последно време 
на село есе по-малко идват спе 
циалисти да обяоняват полити 
ната на кооперацията и да да
ват съвети за работа. От кан
целарията не може да се разви 
ва земеделието.

Навярно ние сме постигнали 
за последните 30 години добри 
резултати. Вече се промени и 
бита на населението. Не спим 
вече на рогозки и дървени нре 
вати. Нашите къщи са обзаве
дени с модерни мебели. Но 
ние иснаме да вървим с още 
по-бързи крачки. Тия постиже
ния имаме благодарение на про 
дажба на добитък.

Иокам да кажа и следното. 
Не' е достатъчно само да за
пишем в „Братство” онова, ное 
то желаем. Работата на село 
изисква голямо ангажиране на 
воички.

ОНРЪГЛАТА МАСА НА „БРАТСТВО" В БОСИЛЕГРАД

ПЪРВИ КРАЧНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

НОВИ ОТНОШЕНИЙ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
★ ПОДПИСАНИ СА 75 ДОГОВОРИ ЗА СЪЗДАВА 

НЕ НА ИЗКУСТВЕНИ ЛИВАДИ НА ПЛОЩ ОТ 55 ХА И 34 
ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНО УГОЯВАНЕ НА ДОБИТЪК.

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА е изключително земедел
ска. Повече от 90 на сто от населението се занимава със 
земеделие. Една от главните перспективи за развитието на 
босилеградсното село е животновъдството — констатирано е 
в дългосрочната програма за развитието на този отрасъл, 
приета от обществено-политическите организации в комуната.
Днес животновъдите отглеждат над 5000 овце и 10 000 едър 
добитък.

то е в ход.
Третият договор е за взима

не под наем на земя от стра
на на кооперацията. Върху тоя 
договор се работи.

От новия закон кооперация
та очаква много. Досега произ 

сигурностводителите нямаха 
специално в отглеждането на 
добитък. Кооперацията пък не 
е могла да планира 
производство. Сега договорни- 
ците имат гарантирани цени за 
добитъка. За развитието 
животновъдството имаме и съ
вместна пропрама с ветеринар
ната станция по отношение по 
добрение на расовия 
на добитъка. Наскоро ще от-

Изхождайки от тези обстоятелства участниците в раз
говор се изказаха на въпросите: с каква готовност земедел- 
сната кооперация в Босилеград (единствена в номуаната) про 
вежда новия Занон за сдружаване със земеделските произ
водители и канъв интерес проявяват земеделците за сътру
дничество с кооперацията.

своето
С. Захариев: Общинсната сну- 
щина
за провежане на занона

също е заинтересована
АСЕН ХРИСТОВ:на

Борис Костадинов:
— Вече измина една година 

от приемането «а новия Закон 
за сдружаване «а кооперация
та със земеделските произво
дители. Обществено-политиче
ските организации от община
та своевременно се включиха 
в подготвителната дейност, а 
в акцията съдействуват и сто
панската камара в Лесновац. 
И мисля че съществуват усло
вия тази крупна акция да се 
доведе успешно докрай.

Група специалисти от коопе 
рацията и представители на 
обществено-политическия жи
вот изготвиха проект за създа 
ване на организация на сдру
жен труд, която да внедри но
ви отношения в областта на 
селокото стопанство определе
ни със занона. Този въпрос 
е разглеждан от страна на Об
щинския отбор на ССРН и е 
предложено обединяване на 
селските имоти и сдружване с 
кооперацията. Основната цел 
е да се направи трайна връз- 
на между нооперацията и част 
ните производители. Трябва да 
се изтъкне, че е имало и опу
щения, известни на коопера-

договор, който навреме ще 
бъде готов. Според вече взе
тото решение, основната орга
низация на селскостопанската 
дейност на кооперацията ще

В моето село от 60 домакин 
сте а само 30 изцяло обработ
ват имотите си. Младежи поч
ти няма и работната ръка ста
ва все по-оериозен проблем. 
Търсейки изход от това поло
жение хората предлагат сдру
жаване на имотите и непосред 
ствено свързване със земедел
ската кооперацията. Мнозина 
от тях искат да дадат имотите 
ои. на кооперацията, но 
сметка на това да им се оси- 

. гурят всички .условия за жи
вот.

състав

В разговора участвуваха: Борис Костадинов, пред
седател на ОК на ССРН, Симеон Захариев, председа
тел на Изпълнителния съвет на Общинсната снупщина, 
инж. Васил Захариев, директор на земеделската коопе
рация в Босилеград, Аленсандър Стойнев, председател 
на Кооп. съвет, селскостопанските производители, Ве- 
не Стоянов, и Евтим Миленков, от с. Брестница, Асен 
Христов от с. Ресен и Нинола Димитров, делегат на ре
публиканската скупщина.

поеме всички грижи за сдруж 
ване с частните производители 
в областта на животновъдство
то, производството на фураж
на база, в изкупуването и соб
ственото си производство.

По-специално ще се ангажи
раме в онези области където 
намерят интерес и коопераци
ята и производителите. В слу 
чая това сега е животновъдст
вото и производството на фу
раж. Тук могат свои средства 
за производство и труд 
сдружват всички производите
ли от комуната. Сдружаването 
е доброволно.

Ние започнахме

за

крием нови пунктове чза есте
ствено и изкуствено опложда
не на добитъка. Ще въве
дем в говедарството симента- 
лно говедо, което е високо 
добивно. Над 100 милиона ще 
вложим за оборудване на клани 
цата в Босилеград.

Мога да кажа, че коопераци
ята е напълно готова да реали 
зира Закона в определения 
срок до 8 май т.г.

Инак и в нашето село жи
вотновъдството е един от глав 
ните източници на доход. За
това всяко начинание в тази 
област ще го пиремем от все 
сърце.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАН- А. Александров: Специалисти
те да не изълняват админи
стративни работи

ДРОВ:

Мога да кажа, че централни
ят съвет >на кооперацията ве
че е разгледал въпроса, за 
който става дума. Връху изгот- 
вявено на сътветните докумен 
ти са ангажирани наши опеци- 
алиоги и мисля, че документи
те са направени добре. Има
ме четирима агронома и два 
зоотехника. Обаче констатира
хме, че не е достатъчно сто
рено особено; когато става 
въпрос за ангажирането на на 
шите специалисти. Взето е 
решение нашата кооперация ан 
пълно да се преустрои, а спе
циалистите да не изпълняват 
административно-финансови ра 
боти, а пряко да реализират 

програма.

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ:

да
ВЕНЕ СТОЯНОВ:

— Ние земедлските произво 
новиядители поздравляваме 

Закон за сътрудничество с но
операцията. И преди 
подобно сътрудничество и 
тая акция и

вече със
сключване на договори по съз 
даване на изкуствени ливади 
и угояване на едър и дребен 
добитък. Подписани са вече 75 
договори за площ от 55 
на които годишно ще се про 
извеждат над 500 000 кг фу 
раж. Семето за тревата дава 
ме безплатно, а частните сто

цията.
Ж:Инж. ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ:

Самоуправителките органи на 
кооперацията навреме започна 
ха подготовките за провежда
не на Занона, като консулти
рахме мнозина земеделци, с 
които и преди това имахме ор 
ганизирано 
Взехме решение да преустро
им кооперацията върху нови 
начала, с цел по-добре да 
действува и при новите усло
вия. Ние оме направили нужки 
те подготовки. Направили сме 
и проект на самоуправителния

имахме
в 'V-:.аз участвувах. 

Обаче акцията не проведохме 
докрай успешно, защото няма 
хме кредити. И орещу това 
и орещу останалите мероприя
тия имаше съпротива и нераз- 
бирания от страна на наши съ
селяни есе до момента, кога
то на дело се увериха в ре
зултатите. На съселяните 
само с пример помазахме как
ви са предимствата от сътруд
ничеството с нооперацията, ко 
гато преди няколко години от 
общината

ха.

сътрудни ч ество.
пани заплащат само минерал 
•ните торове. Отзивът е добър 

Вторият договор е за сдру 
жване за производство на ме 
со. Засега подписахме 34 до
говори чиято стойност възлиза 
на 740 000 динара. Подписване

ми

тази

взехме ло-големи 
площи за изкуствени ливади. 
Ние имаме само една ноопеоа- 
ция и затова е ясно, че най- 
голямо съдействие

— Новият закон е в центъра 
на вниманието и на Общинска 
та окупщина. Според него ко
операцията ще бъде длъжна

В. Стоянов: Поздравяваме 
новия Занон

присътпи нъм провеждане на 
новия Занон в дело, нойто съз 
дава нови отношения и дава 

ност, за която е и оформена. нов белег на дохода създа-
Общинсната окупщина и ней- ваиД се в земеделското произ

водство. За всичко това най- 
голяма отговорност имат спе
циалистите и самуоправител- 
ните органи на кооперацията.

НИКОЛА ДИМИТРОВ:

очакваме
от нея.

Сега сключих договор с но
операцията да отглеждам ня
колко телета за които получих 
кредит от кооперацията.

да се занимава с онази дей-Борис Костадинов: 
Този въпрос разгле 
да и ССРН

■ните органи също така са за
интересувани този закон да 
се доведе докрай. Мога да 
кажа.

ЕВТИМ МИЛЕНКОВ:

че ние в общината - ос-За подобрение на земедел
ското производство трябва <на- ' вен 33 животновъдството ня- 
пълно да се ангажират специа мам ек ом плетен план за земе-
листите и ръководството на но — Освен казаното, трябва 

да прибавя, че босилеградсна 
та кооперация която 

на е орав!нително малка
делово да ое свързва с коопе
рациите от почразвитите краи
ща. Съгласно новия закон необ 
ходимо е да се премахват

пата, за която стана дума е фор сегашните отношения между 
мирана на общинско равнище кооперацията и частните про- 
и представителят на Скулщи- изводители. Създаването на

сдружен труд може

деленото производство. Коопе 
рацията е длъжна да изготви 
програма за развитие и все още 

трябва
други отрасли, за които съще
ствуват условия — овощарст
вото; полевъдството и др. Гру

ДО-

ната се застъпи за _____ да се обо
сновава единствено върху собст
вения опит и

ускорено 
провеждане на новия закон.

конкретните ус- 
номуната. Новият за- 

кон предлага качествено нови 
отношения, между ноето 
но изтъква двустранният 

мо- Рвс за сдружване 
ципа на

Все пак считам, 
вестни закъснения при провеж
дане на необходимите подго
товки. Сега в настоящия 
мент и все до 8 май трябва да 
се изпълнят «е само формални 
начинания, и конкретно да се

ловия вче има . из-

отдел
инте-

Инж. Васил Захариев: Взехме решение да 
преустроим нооперацията

върху прин- 
солидарност и общаЕвтим Миленов и Асен Христов: В послед

ното време все по-малко отговорност.идват специалистите не село В. Велинов 
Б. Николов
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I
ИЗ АНАЛИТЕ НА СЪДА

СЪВЕТИ ЗА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕШИНАТА Е ЕДНА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ХЕРБИЦИДИ• • •
„Познаваш 

съдия? Може би
ли ме другарю 

| си ме забра 
вил, много години изминаха от 
нашето последно

лен, защото и той беше с 
ничар. За казаните думи — 
рецът даде 

Изнесох тази 
кажа нещо повече за 
саидетелствуването.

Това не

дителни. Има и лъжесвидетел 
ствуване в полза на роднини 
или приятели и тн.

Искам преди всичко да из
тъкна, че лъжеовидетелствува 
нето е наказуемо деяние.

Друго нещо: лъжесвидетел- 
ствуват обикновено хора, кои 
то са загубили авторитет и 
чест, основни човешки достойн 
ства. Но е опасно, че и сред 
младите хора има случаи на 
лъжесвидетелствуване. Значи 
то се пренася...

А какви са последствията от 
лъжесвидетелствуването? Мно 
го лоши. Преди всичко, изда
ва се неправилна присъда. За
сяга се нечий законен инте
рес. В • такива случаи загубили 
те делото страни губят довери 
ето в съда като правораздава 
телна институция.

Днес, когато и съдът и съди 
ята за нарушения се претру
пани с много дела и нямат ви
наги достатъчно време да про 
верят докрай доводите на вси 
чки, може да се случи да ми
не и някое лъжесвидетелству
ване. Хората се съдят за ме 
жди, за вади, за пътища и в 
такива случаи 
свидетелите не е малка.

А те трябва да говорят исти 
ната. Това е честно и достой-

воде
ста

клетва.виждане... 
Аз съм стар и може би на
скоро ще си отида и затова 
дойдох при теб. Искам 
разкажа нещо. Преди двана
десет години бях свидетел, 
гато се водеше спор за вадата 
на X. Казах неистина, 
ми повярвахте. Вадата не 
била направена на старото 
сто... Идвам сега да ви кажа 
истината, „за да не ме” бие 
„съвест..

След като ми каза тези ду
ми — старецът Н. Н. тихо и 
безшумно си отиде. Като че 
ли се срамуваше от постъпка 
та си.

Прерових архива и намерих 
делото за вадата на X. Надо
шъл порой и затрупал и вада
та на X. и ливадата на М. След 
това X. прокарал * нова вада за 
воденицата си. Трябваше 
се установи — дали вадата е 
прокарана пак по старото място 
или през ливадата на М., за 
което той и беше завел дело. 
Спорно беше един метър про 
странство, 
там беше заличил всяка сле
да, че не можеше да се уста 
нови къде точно е 
вадата.

Установено е, че най-подходящият хербицид за 
малиновите насаждения е симазинът. При леки и срав
нително бедни на хумус почви се употребява 150-201) 
г/дка, а «а по-тежки и добре запасени с хумус почви 
250 — 30 Ог/дна. Това количество оимазин се разтваря 
в 100 — 120 л вода и почвената повръхност се напръ
сква след първото пролетно окопаване. Когато почва
та е сравнително тежка и пролетната обработна се 
извършва по-късно, препоръчва се оимазинът да се 
внася още през есента, тъй като, използван «а сравни
телно суха почва през пролетта, той дава по-слаб 
ефект. Лрез първата година след засаждането не се 
пръска със оимазин.

Напояване — Както вече бе посочено, малината 
е влаголюбиво растение. Най-голяма нужда от вода 
тя има през периода април-август, т.е., когато протича 
интензивния растеж, цъфтежът, наедрява завързънът 
и зреят полодвете. При засушаване израстват малък 
брой слаби издънки и добивите силно се понижават 
не само през съответната година, но и през следва
щата. Освен това плодовете остават дребни, а при мно 
го силно засушаване те засъхват още преди да уз
реят. След сушаво лято издънките са много по-чувстви
телни на зимните студове.

През септември малиновите насаждения обикно
вено не се напояват, за да може своевременно да се 
прекрати растежът на издънките. В зависимост от фи
зичните свойства на почвата и метеорологичните усло
вия малиновите насаждения се напояват от 2 до 4 
пъти.

случка, за да 
лъже-

да ти © единствен случай 
хората в съда да дават невер 
ни показания, с което погазват 
човешката ои чест и доблест, 
а нанасят немалка вреда и на 
спорещите се страни и на 
съда. Има случаи в съда да 
идват групи овидетели, които 
едно събитие или факт пред
ставят на два противоположни 
начина. И едните и 
целят да „помогнат” на своята 
страна. В случая. съдията ако 
усети кой лъже — е добре, 
но има и твърде „изтренирани” 
лъжесвидетали, които действу 
ват много убедително.

И тогава може да се слу 
чи съдът да издате неправил 
на присъда, в полза на оная 
страна, която няма право...

Защо има лъжесвидетелству 
нане?

но-

а вие
е

мя

другите

да

Причините са много. Някои 
хора лъжесвидетелствуват, за
щото са заплашени от воде
щия дело срещу, някого, и то 
ва, твърде нечестно. Но таки
ва лъжесвидетали 
„разкриват”, те са неубедител 
ни. Други 
ват „на заем". Това се случва 
при хора, които са чести по
сетители на съда. Такива има 
почти във всяно село, но в из 
названията не са много убе-

обаче пороят до- ролята на Най-ефективна е поливната след масовия цъфтеж 
и особено през време на малинобера, когато обикно- 
новено настъпват летните горещини и засушавания.

За навлажняване на коренообитаемия пчвен пласт 
поливната норма трябва да бъде около 60-70 кубиче
ски метра на декар. През време на малинобера полив
ната норма може да бъде по-малка — 30-35 куб. мет
ра на декар. При гравитационно напояване във всяко 
междуредие се прокарват по 2 временни бразди, дъл
боки 12-15 см. В зависимост от наклона и пропуснли- 
востта на почвата напречните вади се прокарват
20 до 80 м. една от друга. . _____

(В следващия брой: Торене на малините)

лесно се
минавала

но.лъжесвидетел ству-
Затова съдът се основава на 

показанията на стареца, който 
каза: „Вадата си е поставена 
пак на старото място". Вярвах 
ме му, защото беше убедите-

Така ще помогнат и на съда 
и на спорещите се страни да 
се установи истината.

и. Андонов
на

!
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и^ИХНСй-О^ ШИОШОI 1Ето кан успях да получа и аз 

елонтричеони тон.
В двора — дърва. В обора 

дво хубави крави. Свиня, но- 
кошки и нуче. Като в къща 
на добър стопанин...

— Всичко работя със смет 
иа. Отивам през лятото агра- 
тлък и с тези пари заплатя 
комбайна. Не мога сама да 

Но мога онопите

Марина Живкова от Смиловци е на шест
десетгодишна възраст. Два пъти се мъжила, два 
пъти вдовица оставала. Родила е пет деца, а още 
пет отгледала. Вече дълго време при нея никой 
няма. Но тя не се безпокои, пито пък търси по
мощ.

§=
1

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ 1
5

| Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в часа
5 Белград
Цниш

==
6.45 и 14,40 Белград 

5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 
14,40, 16,30 и 18,30

10,00 и 14,151 
6,30, 10,50, 13,00, 13,30,§ 

14,00, 17,20, 18,20 и 21,00| 
14,10 §
11,30 |

7,00, 14,30, 15,25

ница и царевица. Но не стига. 
Сама орем, сама сеем. Имам 
и две крави...

Но Живнова но е отчаяна 
старица, вито пъ и оставя тако 
ва впечатление. В хубаво под 
редената й къща има том и 
дори електрическа почна. Кан 
това е постигнала?

— Веднага се приобщих към 
довеждане

— Никой нищо не ми е по
могнал. Нито дъщерите, нито 
синовете. Няма ги ни на жетва, 
ни на иоситба. Имам 
малко. Десетина декара. На
мерим хиляда килограма пше-

[Нрагуевац
[Скопие

Крагуевац
Скопие

5,00вършея.
да дигам. Аргатувам на хора 
та и те дърва ми докарат. Но |Лесковац 
опя проз лятото почти по цял и | Зайчар 
нощ. Донатр се съмне из на- |Княжевац 
паса добитъка. Спя 3-4 часа. =Звонска баня 
А утро пан аргатувам...

имот.
7,00

6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
Зайчар

4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

5,45 Велино Бонинце
13,00. 15,30 и 15.50

13,30 4,30
4,00, 5,40 и 12,00= 

4,30 и 10,45| 
7,30, 11,00,5Велика Бонинце

7,00 9,00, 12,00, 13.00 и 16,00 
Бабушница 4,30, 5,00 5,45 Бабушница 

3 7,00, 9,00, 10,45, 12,00 13,00
15,30, 16,00, 18,00 20,00

2В кухнята електрическа поч 
на. Ни печката се приготовн 
ва ястие.... Кан о купила тази 
печка? _ п

— Отглеждах толе. продадох =§т}' НРив°АОЛ 14,00
зДоининци 15,00
|Т. Одоровци 100,00 14,30 Т. Одоровци
=Волина Лупания 5,00 15,15 В, Лукная
|Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор
=Б. паланка

5,00, 5,45, 6,00= 
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,001 

16,00, 17,00, 17,25, 18,45 |
Д. Нриводол 
Дойнинци

заакцията
на тока. Идваха ми хора и 
казваха „Недей Марино, нямаш 
с какао. Сама ои. Нямаш па
ра, нямаш имот"... Но аз но 
ги слушах. По това вромо имах 
теле. Продадох го. Храних и

I
4,30
4,30по за 140 хиляди стари дина

ра. А толкова отрува пачката..
Дво прасета отглеждах и тях 
продадох. Зъбите си направих.

И никой на тази шопи но 
помага...

— Един от синовото ми къща 
правоша. В Белград. Сто хиля 1 
ди му дадох. Ако но можа 
той мене, поне аз да го по
могна.

И тана Живкова успява да 
електрифицира къщата си. Да 
нупи електрическа почна. До
ри има и лампион. И 
тоиа

6,00 и 12,001 
6,00 и 16,301 

6,30, 12,45, 17.00 18,45| 
Б. паланка на всеки час

от 5,00 до 22,00 , |
Димитровград на всеки час § 

от 5,00 до 22,00
5,10, 7,00, 9,00, 13,001 

13,55, 15,00, 17,00, 21,00, 22,50?

на всеки час 
1 от 5,00 до 22,00 
^Димитровград на всени час 
= от 5,00 до 22,00

овиня за оииа ми в Белград 
Но той но йона да я взомо. 
Продадох и нея. Но пари мал 
ко, недостигат, Взех тогава 
да правя седонки в моята къ
ща. Съберат се жените, а аз 
за 40 нощи 40 килограма въл 
на изпредох. Но, вълната но 
бошо моя. На хората. Услуги 
правих, а то ми честно пла 
тиха. И събрах пари. Но тряб
ваше ми още пот хиляди дина 
ре. Стари динара. Няма откъде. 
Добри хора дадоха на заом.

=Томска 4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темсиа 
14,10, 16,00, 20,10, 22,10

4.30, 6,05, 7,15 Вол. село 5,10, 6,40, 7,50, 9,40 
«да. 11,00, 12,10, 14,10 11,40, 13,05, 14,45, 16,00, 17,40,

15,00, 17,00, 19,00, 21,10, 22,10 19,40 21,00, 22,50
Държина

I
§Вел. соло

4,40, 6,05, 12,20 Държина 
14,10, 18,30, 22,10

5,10, 8,30, 13,00 =
14,35, 19,00 22,35всичко

постига сама. И дуп
ки о копаела за електриче
ския стълб лрод кълцате си. И 
нищо ме успява да иъзпро ти- 
шостдосетродишна жена.

Иоловицв 5,00, 12,00 Йеловица 7,00, 16,00
Сукоко 4,30, 605, 12,30, 14,40, Суново 5,10, 7,00, 13,15, 15,00 
Петровпц 4,30, 14,10
М. Йовановац

12,30, 14,10, 19,00

Потровац 
4,30, 6,05 М. Йовановац

13,10, 14,50 20,00

5,15, 15,00 
5,10, 6,40,

А. Д. нии1ии1и|11н1ш1шш1шшиишшщ|кн1шшш11шшт1шшшшшшш11шжшшшшпшшшнк
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НКИЯВЕЕШЗЯЕацежка страница
сБАБУШНИЦА шБЕЛЕЖКА $

Щафетата 

пристига 

иа 26 април

Акцията „Младият работник - 
самоуправител“ - в дело

-
а'

АКЦИЯЯТА „Младият работник 
все още не © получила в Димитровград място, ко

ето заслужава. Освен в основната организация на сдру 
жения

самоуправи- Штел

ЩЯШШвшяЙшшшм

труд, „Тигър”, в друго предприятие тази акция на 
съревнование не се провежда. Дори и в „Тигър” 
започна с голямо закъснение — през март. А известно 
е, че трябва да бъде постоянна — от 25 едната до 
25 май другата година, когато се провъзгласява най- 
добрият млад работник-самоуправител трудовите орга
низации в общината.

Вина за слабия отзив нъм акцията имат първич
ните организации, Общинската конференция на Съюза 
на социалистическата младеж и самите колективи. Не 
бива да се забравя, че не е достатъчно само да се за- 
нлючи нещо, но трябва да се раздвиждат всички сили 
заключенията да се провеждат в дело. Акцията „Мла
дият работник — самоуправител” не бе проведена, по
неже първичните организации на ССМ не проведоха 
в дело заключението на Общинската нонференция. А 
и тя самата не прояви достатъчна антивност да раз
движи младежта.

Акцията има голямо значение. Тя не е само сърев 
нование, но и възпитаваща младежта акция, в социа
листически дух. Ползата от нея е многократна. Трябва 
да се подобри качеството и количество труд, отноше
нието към средствата за труда, техническата дисципли 
на, отговорността към работата и трудовите задълже
ния и т.н. А от това имат поЛза и участниците в ак
цията, и колективите.

Като елементи за оценяване на един участник в 
акцията са и дейността му в обществено-политически
те организации и самоуправителните органи на дадено 
предприятие.

тя
В Общинската конференция 

на Съюза на социалистическа
та младеж в Бабушница е при
ет план и програма за посре
щането и изпращането на Ща 
фетата на младостта. Сега ин
тензивно работят върху разра
ботка на темата „Срещи на 
генерациите", която се органи 
зира по повод няколкократния 
30-годишен юбилей — Щафе
тата на младостта, от освобо
ждението и младежките трудо
ви бригади. Ще се организира 
изложба на рисунките на уче
ниците от ооновните училища 
в общината и гимназията.

По повод Щафетата на мла
достта ще ое организират иг
ри революционни песни и фа
келно шествие. Подготвят се и 
спортни състезания.

След предвидения церемо
ниал при посрещане на Щафе 
тата, младежта от Бабушниш- 
ка община ще предаде на Ди
митровградска община щафет- 
ната палка с поздравленията и 
пожеланията за рождения ден 
на другаря Тито.

^х.шш
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Тази пролет в Димитровградска община кипят 

телни акции
залеси-

ЛУКАВИЦА

ЗАЛЕСИТЕЛНА АКЦИЯ
Младите от село Лукавица 

също са засадили и петсто
тин тополови дръвчета, а до
волното времето послужи и се 
обезпечи още посадъчен маге 
риал — ще проведат още за
лесителни акции.

Петдесет души — младежи 
и девойки на първичната ор ь 
низация на Съюза на социали 
стичссната младеж в село Лу
кавица тези дни проведоха тру 
дова залесителна акция. В ме 
стността „Света гора" на пътя 
Димитровград — Долна Невля 
засадиха пет хиляди 
циеви фиданки, като по тоя 
начин предотвратиха свличане 
то на пътя и застрашаване на 
съобщенията от прекъсване.

ФУТБОЛ ——

Залесяването е само еднаака-
от трудовите изяви на инач 
твърде дейната младежна ор
ганизация в селото.

Ст. Н.
От казаното личи, че акцията заслужав много по- 

голямо внимание. Провеждането й в дело значи и про
веждане на определена политина, внесена в партийните 
документи. Това означава и подготовна на младежта за 
много по-отговорни задачи, пред които се намира. Ето 
защо ОК на ССМ трябва да се ангажира с акцията 
„Младият работник — самоуправител" да заживее по- 
пълноценно и в Димитровгрдска община.

МЕЖДУНАРОДНАТА ФУТБОЛНА СРЕЩА

На 13 април в Димитровград се състоя 
традиционната футболна среща между отбо
рите на ж. п. гара Димитровград и ж. п. га
ра Драгоман. В приятелска и спортсменска 
обстановка срещата завърши наравно — 
3:3 (1:2).
„АСЕН БАЛКАНСКИ”
4:0 (2:0)

А. Д.
М. Б.

БАБУШНИЦА
„СВОБОДА" (ВРЕЖИНА)

СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ НА СЕАСКА1А МЛАДЕЖ ПОРЕДНА ПОБЕДА НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ФУТБОЛИСТИНеотдавна Председателството 

на общинската конференция 
на Съюза на ооциалстическа 
та младеж в Бабушнишна об
щина съвместно със Съюза 
на организациите по физическа 
култура (СОФК) прие програ 
ма за провеждане на младеж 
ките селски игри ши по
точно за спортни състезания 
на селската младеж. Приетата 
програма обхваща 
спортни дисциплини 
опорт: скачане на далечина от 
място и хвърляне на овчар

ски камък и съвременен спорт: 
стрелба, волейбол, малък фут 
бол, теглене на въже, 
на маса и шахмат.

Съревнованията ще протекат 
в три етапи: селски, районни 
и общинско — финално над 
преварване, което ще излъчи 
най-добрите спортисти в кому 
ната.

След приемане на програма 
та младежката организация в 
село Ясенов дел започна да 

осъществява, 
съревнованията по шахмат и

тенис на маса. Сега са наред 
останалите • видове спортни 
срещи.

Този почин предизвика голя 
мо интересование сред мла
дежта и по-възрастните на се 
ло. Разбира се, във всяко село 
няма условия за провеждане 
на съревнования по всички 
предвидени в програмата дис 
циплини. С този, проблем се 
среща и младежта в района 
на Звонци. Но въпреки всичко, 
акцията се провежда според 
наличните средства и сили.

тенис Димитровград, 13 април. Игрище на „Асен Балнански”. 
Зрители около 400. Времето хубаво за игра. Теренът — 
неравен. Съдия М. Търнинич (Ниш). Голмайстори: Н. 
Кръстев в 16 и 40, Б. Михайлов в 56 и А. Милев е 80 
минута. „Асен Балкански”: Г. Ставров 7, Б. Гигов 7, 
Д. Велков 7, А. Пейчев 7, А. Петров 7, П. Димитров 
7, С. Миркович 7, Д. Каменов 7, Б. Михайлов 8, К. 
Кръстев 8, А. Милев 7.

С по-добра игра през целия 
мач футболистите на „Асен 
Балкански" успяха да извою
ват висока победа срещу от

бора на „Свобода" с резултат 
4:0 (2:0).

След няколно безуспешни 
нападения К. Кръстев успя в 
16 минута да използва 
изгодна позиция и 
удар от десетина метра отбе
лежи гол. Голът, беше

следните 
— битов

я приключиха

една 
с хубав

чти и няма членове на СК.
На неотдавна проведеното заседание на Общин

ската партийна конференция бе изтъкнато, 
бост е последица на едно лошо схващане в първични
те партиини организации, че не трябва да се „бърза" 
когато се касае за приемане на млади в СК.

Разбира се, неприемчиво е и кампанийното прие
мане в редовете на Съюза на комунистите. Още по- 
малко може да се оправдае, че от 1973 
нито един младеж

СЛАБА ДЕЙНОСТ —
малко членове в ск

плод на 
комбинация между Б. Михай
лов, П. Димитров и К. Кръс
тев. К. Кръстев беше голмай 
сторът и на втория гол, след 
едно успешно 
лронинване.

че тази сла-

самостоятелно

В Босилеград има над 500 младежи и девойки
ноито учат в гимназията м училището за квалифицира
ни работници и нъм 100 младежи и девойки __ ра
ботници. С една дума всеки трети жител на Босиле
град е член на Съюза на социалистическата младеж.

Въпреки това, вече още трудно може да се го
вори, че младежкият обществен живот е добре орга
низиран. Напротив. Има много нередности, за които са 
отговорни обществено-политическите организации. Нито 
една първична младежка организация (дори и в гимна
зията, където има най-добри условия за работа) не е 
разгърнала необходимата дейност и не се е афирми- 
рала в средата си.

Очевидно, това е слабост и на Общинското мла- 
дежно ръководство, ноето не е намерило 
най-успешно да организира младите

Третият гол постигна Б. Ми
хайлов в 56 минута, с точен 
удар от 12—13 метра. Краен 
резултат на мача постави А. 
Милев. Заслуга за 
има Каменов, който 
пешно нападение подаде 
ката на Милев.

година до днес 
или девойка от босилеградсната 

гимназия не е получил партиен билет.
Доста слабости, които с по-голям труд и инициа

тиви могат да се премахват, има и в извъннласните дей
ности на младите. Босилеград няма нито един спортен 
клуб, нито пък някоя организирана форм-а на нултурно- 
забавен живот.

А почти за всички дейности, възможности и усло
вия има. За всеки празник младите готвят и предават
ГЗняма иТ ПРОфаМИ- Но меж« Д“ празника! 
когато няма кои да ги организира, те са предоставени 
сами на себе си. И дейността им заглъхва

Във всички трудови анции, а по-специално ло за
лесяването, младите имат главна роля. Само през 
следните седмици в онолността на Босилеград 
лесиха няколко хектара ерозивни площи

С една дума, младите обичат да творят и ла бъпат 
деини Ано не винаги успяват за том са отговорни ?ре 
ди всичко обществено-политичесните организации а 
най-много общинското младежно ръководство.4 ’

този гол
след ус- 

топ-

^ л3аи’ втоРа поредна побе- 
да „Асен Балнански” оправда
ва очакванията и остава един 
от кандидатите за първо мя
сто.и

начин нак 
за създаване на

качествен и съдържателен обществено-политически 
вот.

по- Наи-добър в днешната сре
ща беше. К Кръстев, ате за-жи- също
5® изтъкнаха Б. Михайлов и 
ь. Миркович през първото по
лувреме.

В Съюза на номунистите
— младежи и девойни. Те са главно от редовете 

на работническата младеж. От учащата се младеж по-

има съвсем малко членове

Съдията М. Търнинич 
шно води мачът и 
положителна оценка.

успе- 
заслужаваВ. В.

А. Д.
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НОВО ПРИЗНАНИЕ НА МИХАИЛО ЛАЛИЧ
В Белград неотдавна по жизнена сила и дълбона чотържествен начин бе 

ознаменуван Деня на библиотената.
По този повод директорът на библиотеката Све- 

тислав Джурич връчи

вечност — назва Лалич.
В името на наградените ду

ми на признателност на коленна писателя Михаило Лалич гра- 
мота и награда от 10 хиляди динара за романа „Вое
нно щастие , които е провъзгласен за най-четената

тива на Народната библиотека
изказа диригентът Джура Як-нни

га в 1974 година. шич, а в името на универои
тетсната библиотека „Климент
Охридски" в Скопие, управи-С грамоти и дипломи Народ води постоянна борба писаната 

реч да бъде достъпна на най-ши
телят на същата И вай Катардната. бибилиотеката в Белград жиев.удостои и диригента Джура Як роните народни маси. Дейно 

стта на библиотеката винаги ешич, д-р Инес Веслай-Танаско
вич, проф. д-р Мирно Марко- била в съгласие със самоупра
вич, Марица - Попович, обще ЦЕНЕН ПОДАРЪКвителните процеси в нашата
ствено-политически деец, скул културна политика и постоянно
пторът Михаило Петров, Ар
хивът на СР Сърбия, Матица

работи за културното сближа
Югославският институт поване между народите и наро охрана на труда в Ниш тезиоръбска, Народната библиоте дностите у нас, служи за мар дни приятно изненада основно 

то училище „Моша |1ияде" в
на и университетската библио коическото издигане на труде
тена „Климент Охридски" в щите се.

Ск Димитровград. На училищнатаТелеви- Приемайки високов опие и отличие ооблиотека този институт по-зия Белград. от Народната библиотека за дари книги на стойност от 8най-четена книга през изтеклаГоворейки за историята и хиляди динара.та година. Михаило Лалич медейността на Народната библи Институтът по охрана на
отека, диренторът й Светислав жду другото изтъкна, че ро- труда в град Ниш е югославско Iманът „Военно щастие” по амДжурич подчерта, че на 6 ап 
рил 1941 година при бомбар
дировките на фашистката ави 
акция била запалена и срината 
из основи Народната библио 
тена, което „освен човешните 
жертви е най-голяма загуба за 
Сърбия.”

Джурич изтъкнал, че след 
освобождението на страната 
Народната библиотека започгна 
ла отначало. Бил е създаден 
книжен фонд и професионална 
служба. Благодарение на мно 
гобройните подаръци от кни 
ги и разбирателството и под 
крепата на обществото Народ 
ната библиотека прераснала 
в голямо културно огнище. На 
родната библиотека днес е ини 
циатор и организатор на мно 
жество нултурни прояви

обединение, което вече десет 
години с успех развива дей
ност, отнасяща се до защи
тата на работнина на работно
то му място. В това отноше
ние Институтът е завоювал до
сега и множество международ 
ни признания. В рамките на 
акцията за разширяване 
култура по труда Институтът 
е издал полезни книги, списа 
ния и вестници, отнасящи се

биент, тематина, диалект, на Кръсто Хегедушич: Скица за фреска — Възпоменателен дом 
Сутйеснапръв поглед е черногорска кни 

га. Но тя едновременно е и 
най-четаната книга в Сърбия? 
Оня. нойто добре 
сръбския читател, подчерта Ла 
лич, няма да бъде изненадан. 
Читателят в Сърбия никога не 
е бил „тесногърд”, нито рев 
нив над своето богатство. Той 
винаги е показвал огромно ин 
тересование за всички художе 
ствени прояви и придобивки, 
заслужаващи вниманието 
по-широн план..."

— Читателят е отражение 
на народа, от нойто произтича. 
Тази широта, разбирателство, 
любов и способност за приема

познава

нана

многотиражкатадо охраната на труда.
Подарявайки на основното 

училище „Моша Пияде" в Ди 
митровград книги, институтът 
на дело засвидетелствува стре 
межа си към разширяването 
на социалистическото производ 
ство в нашите организации на 
сдружения труд. А това не мо 
же да стане без подробно за
познаване на производствения 
процес и начина за защита на 
рабтно място, получаващо 
ежедневно по-голямо значение 
поради внедряването на нови 
технологии в производството. 
С тези книги ще се попълни 
до голяма степен библиотена
та на основното училище.

У[0

на

Младите от Бабушнишка об 
щина проявяват огромно инте 
ресование към Народоосвобо 
дителната борба. Те са отишли 
много по-далеч 
програми 
преживели бойци от борбата, 
които им разказват свои спо 
мени учат се на техния при 
мер. Те се възползваха от при 
съствието на Момчило Дуга- 
лич, председател на Републи
канската конференция на Съю 
за на бойците, като го пбмо 
лиха да им разкаже някои'съби 
тия от НОБ. Той радушно се 
отзова на тяхната покана.

Хубав пример дават гимнази 
стите от Бабушница. Отпреди 
една година основаха много
тиражка „Поглед", която изда 
де досега шест броя. Послед
ният е изцяло посветен на го
дишно-отчетното събрание на 
Съюза на бойците, състояло 
се на 30 март. Многотиражна 
та е заредена с.материали, ра 
зказващи за героичната борба 
на населението от Лужница 
против хитлерофашистките пъп 
чища в този край.

неговатасвидетелствуват заи
от учебните

КОМЕНТАР сътрудничат с

ВРАЛ4ДИТЕ 

НЕ СПИРА!
к. т.

колектива на основното учи-

ноннурс за директор на учили 
като че ли вземат връх.след обявяването на 

шето — недоразуменията
И просветният инспектор за Димитровградска,

Бабушнишка община Милчо Ценнов, нойто 
звонсиото училище изнася редица

Пи-
ротска и 
тези дни е посетил 
критически

Инак учащата се младеж, 
наравно с работническата мла 
деж от Бабушнишка община, 
в своите програми на работа 
на първо място поставя таче 
нето на светлите традиции на 
Народоосвободителната 
ба. А има какво да пазят и 
тачат. От този край е тръгна 
ла първата трудова бригада 
през 1942 година, в разгара 
на борбата.

забележки:
отношенията в нолетива са непоносими, 

младата начинающа преподавателка в Берин из 
вор изобщо не провежда допълнително обучение;

един преподавател в Пресека нанесъл 
на ученин и моме би ще бъде даден иа съд;

х * училищната лрислушиичка о в отпуск по бо 
лест (поради липса на защитни ръкавици), а работи 
на строежа на иъщата си в Звонсиа баня...

нянои преподаватели са загубили авторитет и 
учениците изобщо не ги слушат в час. 
у Това са само нянои от забалежиито на 4°" <““■ 

нойто той вероятно ще състави и ант до съди-

побой

бор-

поради,
ята за нарушения.

А не ще и съмнение, те

бъде разписан нов. Сигурно е че и гру- 
- зацарила в този учителски колен- 

удар на престижа му.
ето способствуват и

са резултат от лошото 
колектива. Ано Днешната младеж върви по 

славнистъпките на своите 
предшественици и с нищо не 
изоотава след тях. Младежите 
и девойките от Лужница днес 
се обучават и подготвят по 
всенародна отбрана и в случай 
на военно положение достой 
но могат да заместят по-ста> 
рите си другари-бойци.

курсът да 
отменен и да 
повщината, иоято е 
тив нанася голям

Лошите взаимни отношения 
за намаляване на трудовата дисциплина и понижавано 
равнището иа просветно-педагогическата дейност.

Мално се чувствува и деиствуването на партий
ната организация, а и компетентните за просвета и 
култура в Бабушница, не предприемат нищо за са- 
ниране на положението.

Словесните престрелии между нянои членове на 
звонсното училище са стигнали дотам, 

налага да бъдат предприети

Сградата на ооновното училища е най-голямата 
горнолюбатока махала Нолчина Гарина а датраяла. Пла
нирано а а местни сили и сродстаа на общинската 
общност .на интвреоитв по образование да са построи 
нова, съвременна сграда.

На снимката сградата изгложда добро. Но сто
ките й са «шпукнали, душомото и таванът също са се 
разпаднали. От дои но дан опасността от рухване о 
есе шо-голлма. Училището о построено преди двадесети
на години от буков материал.

Най-новият брой на „Поглед” 
разназва за геройската смърт 
на Добринка Богданович от 
(Дървена Ябуна, за спасяване 
то на Киовац, соло в подножи 
ото на връх Стол, предава и 
откъси от хрониката на Джу 
ра Злоткович „Зли времена". 
Материалите са подготвени на 
завидно журналистическо рав 
нищо.

нолеитива иа 
че наистина се 
мерни.

спешни

Просветният ииспентор не може много да помог
не аио в нолеитива не се намерят сили да въведат 
ред, дисциплина и нормални условия за работа.

М. А. Текст и снимка: Н.Заров
М. А.
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БАБУШНИЦА

До 6 септември 

детска градина?ИНФОРМАТОР
не самоуправителната общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот
за гледан© и възпитани© на 
децата, донато родителите им 
са на работа.

Средства за изграждане на 
обента са обезпечили Репуб
ликанската общност по детска 
защита 1 
сттга по . 
бушница — 800 хиляди динара.

Строежът на детсната гради 
извършва „Раднин" от Пи

М. А.

Работниците от бабушнишки 
те предприятия наскоро 
получат голямо улеснение. За 
Деня на свободата в Лужница
— 6 септември — в Бабушни 
ца ще бъде открита детска 
градина, която ще побере 80
— 100 деца, от предучелищна 
възраст.

Така ще бъде снет от дне
вен ред един твърде актуален 
въпрос: създаване на условия

ще

I милион, а общно- 
детска защита в Ба-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ОСИГУРЕНИТЕ СЕЛСНОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
В ПИРОТ

Ш1АИ АНЕ ПРЕМАХНАТ ЗАГУБИТЕ >на
рот.

Въпроси и отговори★ В КАСАТА НА ФОНДА ЗА ОСИГУРЕНИТЕ СЕЛСКОСТО
ПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ ДОСТИГАТ 8 511487 ДИНАРА, ЗА 
ДА СЕ ПОГАСЯТ МИНАЛОГОДИШНИТЕ СМЕТКИ ЗА ЗДРАВНИ УС
ЛУГИ.

Ж. А. пита: — Роден съм през 1906 година. Ра
ботих при частен работодател от 1923 — 1941 година- 
нато майстор — тънач. Имам нянолно години признат 
трудов стаж от Народоосвободителната война нато 
отборнин. Преди войната участвувах в стачните.

Интересува ме мога ли да осъществя с оноло 15 
години признат трудов стаж право на пенсия?

финансовия план на фонда за 
настоящата година.

Неотдавна в Пирот се съ
стоя заседание на Съвета на 
осигурените селскостопански 
производители на Самоуправи 
телната общност, на което бе 
взето решение за приемане 
на заключителния баланс на 
фонда по здравно осигуряване 
за изтеклата 1974 година.

Делегатите бяха обстойно 
запознати с работа на фонда 
през отчетния период. Тана 
също бе приет и проента на

нансиране на задължителните 
видове здравеопазване, «зана
пред нато оонбва за опреде
ляне на данъка върху личен 
доход за селскостопанска дей 
ност на осигурени селскосто
пански производители ще се 
взима 12,00 на сто, а годишна 
та паушална сума по член на 
семейството ще се увеличи 
от 4Ц на 53 динара., ит тази 
сума — за задължителните ви 
дове здравна защита ще се 
плащат 40 динара, донато 13 
ще служат за погасване на 
други разходи по здравно оси 
гуряване на селскостопански
те производители.

ЗАГУБИТЕ

Ведомостите на фонда по 
осигуряване на селскостопан
ски производители на общно 
стта в Пирот «и сочат, че 
през изтеклата година фондът 
е направил загуба от 8 511 487 
динара, донато загубата през 
1973 година беше — 4 333 174 
динара. Значи недостига не
малка сума, за да се заплатят 
сметките за направените здрав 
ни услуги през миналата годи 
на. Откъде да се намерят сред 
ства за погаоване на загуба
та? Отговор на този въпрос се 
опитаха да намерят участници 
те в заседанието. Освен су
мата, която на фонда дължи 
републиканския фонд, ще е 
необходимо изглежда и да се 
повиши размера за финанси
ране на задължителните видо 
ве здравна защита, както и за 
другите права, произтичащи от 
здравното осигуряване на сел 
сностопансни 
от територията на Самоуправи 
телната общност в Пирот.

Отговор: — С 15 години стаж не можете да осъ
ществите право на пенсия, защото нямате необходи
мата „гьотота” на осигурителния стаж понеже през 
последните 5 години преди да напълните 65-годишна 
възраст — не сте били постоянна работа. Според член 
96 на Закона за пенсионно осигуряване 
право на пенсия.

вие нямате

Нова румънска ванцинаДИМИТРОВГРАД

Пенсионери инва
лиди по труда 

в баня
ЛЕКАРСТВАТА Дизентерията, предизвикана 

от бацили, е твърде често за
боляване. Повишаване честота 
на тази инфекция на червата 
(особено при децата), нейната 
тенденция към преминаване в 
хронически форми, все по- 
нарастващата съпротивляемост 
на патогенния агент към анти 
биотиците накара учените от 
различни страни да потърсят 
нови оредства, които предупре 
ждават за появата на това за
боляване, и ефективни начини 
за лекуването му.

Добри резултати в това от
ношение е показала новата ру
мънска противдизентерийна вак 
сина Т-32, подготвена от науч 
ни сътрудници на букурещкия 
институт „Д-р И. Кантакузин”.

След многочислени лабора
торни изследвания и продължи 
телни опити върху животни вак 
сината била изпробвана и вър 
ху хора — няколко лекари от

научноизследователския инсти 
тут доброволно ,се подложили, 
на действието й.През изтеклата година сред 

ства от фонда за осигурява
не на селокостопансни произ 
водители за помагала са пол 
звали 48 018 лица от Дими
тровградска, Бабушнишна и 
Пиротска общини. Във всични 
те общини броят на ооигуре 
ните селскостопански произво 
дители е в упадък, но радгге 
броят на лицата, получаващи 
безплатно осигуряване (лица 
над 65-годишна възраст, уча
стници в НОБ и др.) За ди- 
спансерсни услуги са изразход 
вани 2 994 480 динара, а леку 
ваните в болниците хора — 
са изразходвали 8 376 662 
нара.

С над 200 хиляди са напра 
вени преразходи в зъболекар 
оката служба, а лекарствата 
— нанто и миналата година — 
са отнели най-много средства 
от касата на фонда. Осигуре
ни селскостопнаски производи 
тели през изтеклата година за 
лекарствени препарати са по
харчили сума от 1 427 741 ди
нара, което в сравнение с 1973 
гдина е два пъти повече. По 
този начин е направен прераз 
ход от 8 481 235 динара, ной 
то трябва да се погаси от 
публинански източници.

Резултатите показали, че но
вият препарат притежава мно 
го добри профилактични свой 
ства и е съвсем безвреден 
за организма.

Същите изводи са направени 
и след лабораторни проверки 
в Съветсния съюз, Югославия 
и Съединените америнансни 
щати.

Новата румънска вансина се 
приема чрез устата.

Периодическата васнинация 
на детски колективи и на въз 
растни хора от различни ча
сти на страната значително е 
понижила вече смъртността от 
бактериална дизентерия.

Оназа се, че Т-32 
ценно терапевтично средство 
при хроническо заболяване.

Тринадесет пенсионери и ин
валиди по труда от' Димитров
градска община ще отиват та
зи година на безплатно лену- 
ване в различни бани в СР 
Сърбия. Това е решила обща
та комисия на Съюза на инва 
лидите по труда и Сдружение
то на пенсионерите, която е 
разгледала молбите. Основните 
критерии за лекуване в бани 
са мнението на лекара и мате 
риалното положение на пенсио 
нермте и инвалидите по труда.

Пенсионерите и инвалидите 
по труда ще ползват услугите 
на Нишка, Върнячна и Соно 
баня.

производители

ПОВИШЕНИЕ НА ОСИГУРЯВА 
НЕТО

ди-
Членовете на Съвета на оси 

турените селскостопански про 
изводители на Общността при 
еха решение за повишение на 
размерите на облагане за фи-А.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ е много

Изрио от лекарства
Вредата от стимулаторитеЧувствителността на някои организми на лекар

ства най-често ое манифестира във вид на изрив по 
тялото.

Това явление е ре- В много страни и пре 
ди всичко в снандинав 
оките, органите по здра 
веопазването са засили 
ли още повече борбата 
срещу
разрасналата се употре
ба на възбудителни сред 
ства
ни напитки.

вое по-често вероятно заради 
това, че употреба на разни медикаменти е твърде раз
пространена е целия овят, па и у нас.

Промените по кожата се явяват

ганизъм -
стимулира централната 
нервна система, но едно 
временно с това действу 
ва вредно на сърдечно
съдовата оиотема, на мо 
зъка, червата, като поня 
кога разстройва обмяна 
та на веществата, причи 
нява безпричинна раздра 
знителност, главоболие, 

в последната 
инфаркт.

то наистина

)при много чувстзи 
телни хора с внасянето на лекарства през устата и чрез 
инжекции. Днес все повече лекарства и тяхната упо
треба носят със себе ои нежелателни

ПЛАНОВЕТЕ
застрашително

Проектът на финансовия план 
на фонда за осигуряване на 
селокостопансни 
ли предвижда в 
та година да се 
здравна защита на производи 
телите от трите общини със 
сума от 7 358 040 динара. От 
участието на Републиката 
финансирането 
ност се очаква да 
средства на стойност от 
13 710 852 динара. Както 
налата, така и тази година най 
големи средства ще се изра 
зходват за лекуване на стари 
и изнемощели лица, участни 
ци, в Народоосвободителната 
борба.

последствия.
Тези промени са свързани с химическата струк

тура на медикаментите и „алергичния начин на реаги
ране”.

цигари и спиртпроизводите
настояща
обезпечи

Характерно, е че появата на алергична чувстви
телност към лекарствата не престава веднага след упо
требата на лекарства, но продължава известно 
Мединаментният изрив най-често 
рядко лонализиран на някоя част от тялото 
(лице, ръце, «рака и под.).

Най-честите „причинители"

Напоследък обаче 
опасните стимулатори се 
включва и кафето, кое 
то според изследванията 
има специфично вредно 
влияние

в
а сметнавреме, 

е генерализиран, по-
на човека Норвежкияти учен И:

неес заявил, че кафето ‘ 
би трябвало

върху
кия организъм. В 
връзка шведският 
ник „Дагенс 
пише, че е време шве
дите да се замислят вър 
ху пиенето на кафе, още 
повече че 
знае, шведът е светован 
шампион в 
на кафе”.

Въздействието на на 
фето засяга

човеш-във
на тази дей- 

постъпят

на мединаментния из
рив са: сълицилати, (ацетисал. пирамидон, хинин и др.).

Сагите на йода и брома вече са добре известни, 
но инсулин и дигиталис не са. Пронаин. както и пеници
лин може да доведе до шок със смъртоносен изход.

Същото се отнася и на разни видове серуми, 
стрептомицин и сулфонамид. Морфинът и ларгактилът 
предизвикват също така изрив и препалена чувствител
ност на слънчевите лъчи.

тази 
вест- 

нюхетер”

да се при 
числи към наркотичните 
вещества.

А според изследвания 
та на американския учен 
Дж. ф. Гредъи кафето 
може да бъде полезно, 
но само ако се пие вед 
наж или два пъти в де 
нонощие, и то в крайно 
ограничено количество.

ми-
„накто се

употребата
Д-р. М. X.
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ш1Ш От завода „ЦЪРВЕНА ЗАСТА
ВА” По нашата страна хубава
По-голяма
продажба
от
ството«

През първите три 
ца, на. тази година 
водите „Цървена застава 
изведоха 31518 автом<
Това е за десет на сте 
малко от плана. По С1 
време са продадени 34 9 
томобили „Застава”. С тс 
намалени резервите от 
лата година.

От общото число прои 
ни автомобили най-голям 
производството на „Заета 
101” — 13 508, след това 
ча” — 10 591 коли. „Зг 
от 1300 и 1500 нубина” сл 
ри до март са произв 
3164.. От таканаречената 
нителна програма „Заета 
произвела 4 255 коли.

На чуждестранните г 
през тези три месеца с 
дадени. 1 227 пътнически 
мобили. През следващите ме
сеци се очаква увеличение на 
износа.

СВЕТОЗАРЕВО

Сто нови апартамента 

за юбилея
Промишлеността за набели 

„Моша Пияде” в Светозарево 
за тазгодишния си двоен юби 
лей — дво десетилетия про
изводство и 25 години самоу
правление — реши за работ
ниците допълнително да 
обезпечат сто нови апартамен

работници нямат нвартири. От 
миналата година се изграждат 
300 нови апартамента и тоя 
въпрос до нрая на 1975 годи
на ще бъде напълно решен.

В историята на Втората световна война е записа
на и трагедията на Нрагуевац. Поради успехите на пар
тизанското движение в Сърбия, германците' решават 
да направят масово избиване на жителите от този град. 
На 21 октомври 1941 година бяха разстреляни 7000 жи
тели на Нрагуевац, между които и цели класове от 
гимназията с преподавателите им. Обаче ни тези зло
деяния на окупатора не унищожиха боевия дух на нра- 
гуевчани, които още. по-антивно участвуваха в боевете 
за освобождението на страната.

НА СНИМКАТА: ПАМЕТНИКЪТ НА РАЗСТРЕЛЯНИТЕ ' 
КРАГУЕВЧАНИ

се
ДУБРОВНИК

та.

Симпозий за диабетаВсички работници, работили 
повече от десет години в тоя 
колектив, а са без квартира 
до края на годината ще полу
чат нови конфортни жилища.

Това е едно извънредно ре
шение на самоуправителните 
органи на промишлеността за 
кабели и ще бъде валидно до 
края на тази година. В колек
тива има само 7 работници, 
без квартира, които имат над 
20 години трудов стаж. Със 
стаж от 15 — 20 години без^ 
квартира са 11 работници а със 
стаж над 10 години 69 работ
ници. Общо с тях - още 333

Над 200 професори на уни
верситетите и доктори на нау 
кито по диабет от всични ев
ропейски страни и 
Америна в Дубровник обсъж
дат научни съобщения за диа
бета.

причините и новите начини на 
лекувано на същата.

РЕКОРД В „ТРЕПНА" постигнати и през първите три 
месеца от тази година, ногато 
средното дневно производства 
възлизаше на 322 тона сурово 
олово, въпреки че през януари 
бе вършен ремонт на една 
част от леярната*- -4 - 

В „Трепча” изтъкват-, че ре
кордното производство в леяр~ 
ната е резултат на ангажиране 
то на всички работници, осо 
бено на специалистите, ноито 
вместо по 8, тук работят по 
13 и повече часа дневно.-

Северна

432 тона сурово олово дневно
В леярната „Трепча" в Зве 

чан при Косовска Митровица 
производството се увеличава 
значително. През първите де
сет дни на април постигнато е 
рекордно производство в исто 
рията на комбинат „Трепча”. 
Дневно е произвеждано по 432 
тона сурово желязо, два пъти

повече от производството по 
същото време на миналата го
дина.

Организатор на този научен 
симпозий е Институтът по диа
бетика в Загреб.

В 32-те научни съобщения 
за тази разпространена в све 
та болест ще се говори за

Капацитетът на леярната се 
използва 80 -на сто и с това 
е постигнато европейско ниво 
за използване на мощността 
й. Изключителни резултати са

■Ь.*

ния, па произвеждат новй бо
еви средства: радар, телекдму'. 
никация, морски мини (магнй 
тни, г акустични и др.), ур*еди 
за откриване на. подводници, 
кораби и Други морски и'сухо 
земни - сили, гранати (комула- 
тивни, надкапибърни, радарни, 
с часовникови механизми и 
др.) за пробив и най-тежко 
бронирани танкове, и за по- 
ефикасно действуване на са
молети, инфрачервени лъчи, 
ракетно въоръжение (съветски 
„Катюши", германските „Фау-1" 
и „Фау:2", ракети за самоле 
ти и танкове, ръчни реактив, 
ни ракети и др.), реактивни - 
самолети и атомна бомба (коя 
то внася революционни проме 
нй във военното дело).

В течение на всяка година 
от войната производството на 
най-важните боеви средства 
постоянно се увеличава. За 
шест години война са произве 
дени: в САЩ 319 367. в СССР 
149 500, във Великобритания 
131 550, в Германия 109 185, в 
Италия 13 253. а в Япония 
76 320 самолети.х За това вре 
ме са ч. произведени: в - САЩ 
88 000,-.в' СССР 
линобритания 30 328, -в Герма 
ния 67 777, в Италия 10 000, а 
в Япания 8000 танкове.

Освен това, тези най-големи 
държави произвеждат огромно 
количество пушки, картечници, 
топове, муниция, военни и тър 
говски кораби, снаряжение, 
моторни возила и друг вое
нен материал, донато чувстви 
телио намалява производство
то на хранителни и други сто 
ни необходими за снабдяване 
то на цивилното население.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРАТА 

СВЕТОВНА ВОЙНА 4)
ния но по-добре въоръжените 
агросорски части.

рии на Източна, Средна и Юго 
източна Европа.Въпреки че във Втората рве. .остават най-важният 

товна война е употребено ог- във войната, а останалите еле 
снаряже-. менти (техника, терен, времо 

и др.) представляват средство 
на цели във вой

елемент

Войските на фашистиките 
държави донасят смърт, беда 
и глад на милиони хора в Св 
ропо, Азия и Африка. Техните 
агресорски и завоевателски 
стремежи се подхранват с ра
совата теория и желанието да 
со обогатят за сметка на поко 
роните народи. Пропагандата 
и строгите наказания срещу 
войниците и техните семейства

Народите на Великобритания 
проявяват виоои морал и хра 
брост в най-критичните дни 

1940 г. ,

ромно въоръжение, 
ние, возила и друг материал, 
тя бе предимно война на хо 
рата и проверка ,на .морала. 
Хората произвеждат и ръиу- 
ват всички боеви средства. От 

се търси голямо знание, 
правилно ръкуване, отстранява 
не на засечките и поправка 
ва боевата и друга техника. 
Повече от останалите, Втората 
световна война бе психическа 
война, която влияе върху опа
дано или" издигане на морала 
на воюващите страни. Пропа 
гайдата прилага всички възмо
жни средства (пета 
дезинформации, печат, радио 
и телевизия и\.тм.), за да на
мали морала, боевата стойност 
и волята за съпротива на про 
тивника. Тя- е страхотно оръ- 

ръцете на онзи, който 
умее най-пълно и най-умело 

използва. Унищожената 
техника относително лесно мо 
же да се навакса, но хората

за постигане 
ната. на своята история 

* ногато разбиват офанзивата на 
германската авиация и осуе
тяват десанта но германските 
оили срещу своите острови.

Боевият морал на войниците 
. и населението е дин от най* 
‘ важните фактори за успеха 

във Втората световна война. 
Съветските войници, партизани 

народите проявяват май-

тях

Под ръководството на Юго 
славсната комунистическа пар 
тия народите на Югославия в 
освободителната война изграж 
дат висок ~боев- морал и в че
тиригодишните борби за маци 
анално и социално освобождо 
ние нанасят огромни загуби

те и
високи морални качества тък
мо в началния, най-трудния пе 
риод* на войната, ногато се 
изявява голям героизъм, жер 
твоготовност и патриотизъм 
и успяват да отбранят своята 
родина от много ло-мадмоЩни 
фашистки оили, създавайки 
време и условия за преминава тел, спечелват огромна победя 
не в протианападение, освобож и дават значителен принос за 
даване на своята страна у\ уми окончателното, унищожавано 
щожаване на фашисткия агре на германските, италианските 
сор. Между всички воюващи- 
страни, Червената армия дава сори. И в освободителната бор 
най-голям принос, понеже при ба на покорените и колониал 
ковава за себе си най-големи нито народи моралът изигра- 
сили, нанася им най-големи за ва първостепенна роля, поме- 
губи и освобождава най-голя же техните партизани и горил 
ма част от окупираните териТо ци ‘намесят постоянни пораже-

времомно запазват дисциплина 
та и боевият дух ма фашист 
кито войници. Изграждан вцр 
ху такива основи, боевият мо
рал ма фашистките войници за
почва да спада след първите 
по-гол еми поражения и 
спехи към края на 1942 . г., 
докато към нрая ма 1945 г. 
напълно е

101 500, във Ве
колона,

на численно и технически по- 
подготвен и въоръжен неприя неу-

оразен. • • -
Във Второто' световна 

масово се употребява и усъ* 
вършенствува класическата (в 
Първата световна- воина е у по 
тробнвана) военна тбхнйкв. 
Обаче,- учените, инженерите н 
работниците обилно използват 
съвременните научни постните

жие в
унгарските и българските ,агро

да я

със своите мораднИ' качества 
не могат да се заместят. Сло 
дователно, хората са били и
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В носове но отдих и почивка
Отвсякъде
★ По предложение на спе- 

циалсти от Института по про
блеми на транспорта на желе 
зопътната линия Брашов-Пре
дял са инсталирани автомати 
чии устройства, които след пре 
минавето на влана смазват рел 
сите. Това се прави само на 
завоите. По този начин срокът 
на износването на релсите се 
удължава почти двойно.

★ Още в началото на мина 
лия вен италианският 
Аленсандър Волта 
зал, че електрическият импулс 
Може да подари живота па 
човена. Едва през 1958 г. бе
ше реализирана идеята за мои 
тиране в човешния организъм 
на ^апарат, който 
електрически импулси, стиму
лира дейността на сърцето. В 
различни страни на света 
сега са снабдени с такива апа 
рати над 200 000 души, ирежи 
вели инфаркт, или страдащи от 
порои на сърцето.

Боят йе изпезая 

от рай.. учен 
е предекп-

Рекоше ми от редакцн- 
юту ка писуйем за вес- 
никат да напишем името 
и презимето за оногова, 
за кога пишем. Я това ако 
1 ю към 
съга

ма, дека йе йел Йотек, 
па баща да та води при 
инспектора. Щом те иша 
раю с пручкуту свиваш 
опаш и право дом. Я йс- 
дън пут се излъга та ка
за на тату, и он узе прут 
стури ми палтуту, па мс 
наложи убаво и рече ве- 
чимка да не съм 
сетил да му казуйем. Те
ка беше порано. А са 
мазне га малко даскала г 
с пручку он одма циври 
и одма търчу при инспе- 
кциюту.

Са немой даскалйете

Ано някой о страшно разтре 
вожен, че вечер кашля, припо 
миете му следния виц:

Една стара дама, която била 
страшно разтревожена за здра 
вето си, казала на лекаря:

— Знаете ли, че непрекъс
нато нашлям.

— Много добре. Имам един 
богат клиент, нойто страда от 
раздвояване на личността.

| — Но то ли затрудява?
*— Понянога, но в замяна на 

това и „двамата" ми плащат. 
★

фабрика за порцелан и кера
мика „Борис Кидрич” в Титов 
Велес увеличи производството. 
Повече от
това предприятие през 
та година осъществиха доход 
на предприятието 40 милиона 
динара за фондове и достигна 
ха! среден лд. от 2500 динара 
През тая година производство

излъчвайки

веспикар, ама 
за това що пишем ДО-

те колко важно да види 
те колко времето се 
йе променило при 

Овия дни отидо 
Звонци. Чуйем 
веци орате, кво се йе 
случило тамо: йедън да
скал (кажем името нез- 
найем) ядосан на йедно 
дете узел пручку и га 
ударил (незнам и ко йе 
името на детето). Ама не 
знам и от койе село е де 
тето. Знам само

нас... 
къмто

се
★ Австрийски инженери са 

създали необикновен— Но, драга моя, когато ня
кой кашля непренъснато, той 
но отива на лекар!

— А нъде? — пита старата 
дама.

— На театър.

Двама психиатри се срещат:
— Как върви работата?

ХУМОРЕСКА -г -гт -> щ ФФФФ ФФ,

дека чо- автомо-
бил-лаборатория, нойто движей 
ки се по шосето със снорост 
80 км в час, с рентгенов лъч 
оглежда състоянието на пътно 
то плато. Апаратите регистри
рат не само всички неравно
сти, пукнатини и други повре 
ди на повърхността на пътното

1600 работници на 
минала

да помисле дека я съм де 
цата да се бию, па дас
калйете да почну с Йо
тек. Я оратим ко йе било 
у старо време. Са йе дру 
го време, па нека 
калйете си беру акъл да 
не излази

платно, МО и на неговата под 
ложна.то ще се увеличи с 20 на сто.топа де

ка се разцивкавило и се 
надигло та дома. Вмшъл 
баща му иде си детето 
по-рамо од школю и од
ма поваркал /а вили кво- 
му йе, да нейе болно. ..„

— Другарят ме удари..:
— рове детето.

— С кво? 
се баща та.

— С пручку! — под- 
смърча детето.

Ваие човек детето за 
руку и га одвел у Пирот 
при просветниятога ин- 
спектора:. . И почне раз 
правия. Йедни кажу: на-
главу гьим се укачише, Селскостопанският про 
дечищата. Друйн ваде изводител — животновъд 
закоше и кажу не пише от Горна Лисина Борис 
тека — даскалйете не Захариев Иванов бил не 
требе да бийу децата. . . е малко изнанедан,

Я ко стар човек да ви гато неотдавна една от 
кажем ко беше у мойе овцете му обагнила 4 ат- 
време. Ка дойде даскал нета. Такъв рекорд до- 
Саватия одма од вратата сега не се помни в село- 
бнйе йеднога — крив не т°. Агнетата са 
крив он га бийе, та нас

дас- ЙОВАНА ВИЛИНСКА 
ВАРШАВА <

1инспекторат 
при н>и с едну неокастре 
ну. Оти порано даскаде- 
те биеоше, ама и на гьи 
дърпаоше ушите. . .

ДИСКУСИЯ
— Моля, вашия билет — наза нонтро- 

льорът.Гражданинъу, към 
наха, сякаш не чу. Контрольорът провери 
билетите на останалите 
отново:

— уплашил МАНЧА — Окаже ли се доверие няному, това 
го прави по-добър и по-благороден. Не му 
ли се онаже — той почва да троши про
зорци. Защо впрочем се появяват хулига
ни па този свят? Защото не им е оказано 
доверие. Още като малнй чуваме: „Пз:ши 
си ръцете, да видим дали си ги измил — 
казва майната. „Родителите 
бележната"

когото се обър-

КУРИОЗ пътници и рече
— Вашият билет?
— Карта!
— Покажете я, моля.
— Няма да я покажа 

ветливо Гражданинът.
Как? — учуди со представителят на 

контролната власт. — Пътниците, снабдени 
с карта, ш задължени при поискване да 
я показват.

С автобуса настъпи тишина, 
с очакване.

Значи вио но ми вярвате? — 
тира мъжът с картата.

— Кан да ви вярвам? Та 
знавам!

Гражданинът се обърна
— Моля ви,

ЕДНА ОВЦА 
- 4 АГНЕТА ти да подпишат

дъхниг - н7ещ3ижен1таУЧИТеЛЯТ‘
— отвърна при-

ми

Да бе, точно тъй ч- „я ми дъхни!” 
засвидетелствува и нонтрольорът. 

и с всично е така — продължи гра
жданинът. -• Понажи имаш ли печат дай 
да се уверим нъде ти е документът, на- 
нратно — сочно недоверие. Ето и вие сега, 
не, ме познавате и хоп: „Покажете нарта-

изпълиема
ко- попета-

аз не ви по-

Но... аз... нали знаете,
2~ смънна нонтрольорът и слезе от гону ЩО спрелия автобус.

такъв екъм всични нас: 
ете: хем мечу познава

хем но мй вярва! А Макаренно например 
съветва дори и възпитателят 
доверие. *,Ето ти пари — назва 
пиш това и това". И ги дава на 
престъпник, уважаеми. А вие, другарю 
трольор, не бихте ми 
не ми вярвате.

Контрольорът се смути доста, а 
данинът продължи атаната:

еднакви 
по големина и нормално 
се развиват. Стопанинът 
им ги оставя да бозаят и 
други овце, за да не ос
танат гладни.

да оназва 
— ще ну- 
малолетен 

нон
дали и една злота,

иоп Вашата дискусия с контрольора ми 
направи много силно впечатление — назах 
след мално на гражданина. — в все пан

Че ано бях "а в;1ше място, не Вих хабил толкова енергия, а просто 
Щях да си понажа картата.

—И аз бих

да уплаши. И тегая се 
бийеше с пручку — 
признавам. Ама кой йе 
смеял тъгай да казуйе до-

това

граш-Р. К.& я показал 
нинът, — ано я имах...

— рече гражда-

„Трудовак“
Чст.ттетров

БяОЩ он-$и 4,


