
С указ на президента на Социалисти 
федеративна република Югос

лавия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и приноса към раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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в

^__вестник НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

ГОЛИНА НА БОРБА 

И СТРОИТЕЛСТВО
5 СЕПТЕМВРИ 1975 * БРОЙ 720/721 ГОДИНА XVII * ЦЕНА 1,20 ДИН.* •

В рамките на 30-годишнината от освобожде
нието ка Югославия от фашизма населени

ето на Югоизточна Сърбия, включително и в об
щините Сурдулица, Бабушница, Димитровград и 
Босилеград чествуоа 31-та годишнина на свобода 
и мирно, творческо изграждане на социалистиче- 

обществено-политическисни самоуправителни 
отношения в братската югославска общност.

Народите и народностите в Сърбия и Манедо 
пия по време на четиригодишната окупация бяха 
подложени на масов терор и унищожение от стра 
на на свирепия български фашистки режим 
верн лакей на германския фашизъм, който в 
името на „велика” България правеше нечувани 
зверства над непокорните и свободолюбиви наро
ди и народности и на югославска територия.

Юлсните въстанически изстрели в Сърбия, 
Черна гора, Словения, Босна и Херцеговина и Хър 
ватско отекнаха и в източните краища на стра
ната. Под водачеството на ЮКП и другаря Тито 
в добре подготвената и умело водена Народо- 
освободителна борба стъпиха комунисти, сноев- 
ци, работници, селяни, интелигенти — всичко про 
гресивно и свободолюбиво, с всеотдайната под
крепа на широките народни маси. В пламъците на 
патриотично-освободителна и 
етическа разплата с окупаторите и народните пре 
датели се раждаше новият живот и откриваваше 
светлата перспектива на социализма.

Всенародното въстание и социалистическа ре 
волюция в Югославия представляваха подтин и 
пример за поробените народи в Европа. Те ста
наха нов, непредвиден и неунищожим фронт за 
фашистката военна машина. Последната цели че
тири години кървеше и се изтощаваше по бойни
те полета на Югославия, отчаяна и безсилна, за
слепена от омразата и злодеянията си... С над 
един милион и седемстотин хиляди свой жертви 
и стотици хиляди убити и изхвърлени от строя 
вражески войници Югославия начело с Партията 
си и другаря Тито даде достоен принос в борба
та за победата над фашизма.

Ето защо, ние днес с право се гордеем с 
изпълнения си интернационален дълг към чове
чеството в най-злите за него времена и с отвра
щение отхвърляме всички опити за омаловажа
ване на тоя наш голям принос.

Днес, след три десетилетия мирно социали
стическо развитие нашите народи и народности 
с упование тачат придобивките на НОБ и рево
люцията, развиват ги и укрепват, защищават от 
фалшифициране и обезценяване. Те са източник 
на вдъхновение за нови трудови победи в соци
алистическото преобразование на страната. При
мер, че братството и единството, доминантната 
роля на работническата класа и сдруженият труд 
са гаранция за по-нататъшното развитие на вътре 
шиите ни самоуправителни отношения и унрепва- 
пс и засилване на Титовата миролюбива необвър
зана политика в световни размери. Успешното ра 
зрешаване на вътрешните противоречия, ноито 
ражда динамичното ни обществено-политическо 
развитие, и преодоляването на всички видове ли- 
бералистични и технобюронратични тенденции 
ясно говори за жизнената, титанична сила на на
шата революция, за успешното й изкачване по 
все новите етапи на развитие.

Заедно с останалите югославски народи и на

класово-социали-

Тйентище: Паметнинът на победителите на Сутйесна

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В ДИМИТРОВГРАД

БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ 

В РАМКИТЕ НА РЕГИОНА
митър Славов, делегат в Съюз 
ната скупщина, а от Регионал
ната стопанска камара в Ниш 
Станиша Стоянович, Кирил Та
шков и др.

щта на региона и републиката 
— тя не ще може да се спра
ви с тази трудна задача, защо 
то димитровградското стопан
ство е неанумулативно и със

Регионалната 
стопанска камара в Ниш, в Ди
митровград на 2 септември се 

пресконференция, 
председателят на Общин 
скупщина инж. Борис Бо

По почин на

насъстоя
М. А.която

застарели производствени мощ 
ности и през последните годи 
ни бележи застой. Но проблем 

и това, че общи

ската
рисов запозна представителите 
ка печата и радиото с пробле- Сенгор в 

Югославия
представлява 
ната още 
кръга на изостаналите, а се

ми те на общината.
На Димитровградска общи

на занапред ще са необходи
ми около 400 хиляди динара 

на десетина

не е зачислена в

третира нато недостатъчно раз 
вита, и не може да ползва 
средства от Фонда за изоста
налите общини.

Председателят Борис Бори
сов запозна присъствуващите 
и с проблемите по настанява
не на работа, учебното дело и 
др. свързани с миграцията на- 
населението, нанто и с проб
лемите в съобщенията.

На пресконференцията присъс 
твузаха още и секретарят на 
Общинския комитет в Димит
ровград Венко Димитров, Ди

ва реализиране 
развойни програми. В това чие 
ло на челно място са научуко-

заводи „Тигър", коопера- 
ция „Сточар“. докато „Свобо
да...... Циле“ и „Братство“ все
още търсят делови партньори 
за сътрудничество. Значителни

Президентът на Сене
гал Леополд Сенгор от 30 
август до 3 септември бе 
на официално приятелско 
посещение в Югославия 
нато гост на президента 
на СФРЮ Йосип Броз Ти

вито

родности и населението от стопански изостана
лите общини в Югоизточна Сърбия направи нруп- 
ни крачни в стопанското си политичесно и култу
рно развитие. За това свидетелствуват нови 
промишлени обенти, стотици нилометри асфалто
ви пътища и далекопроводи, електрифицирани се 
лища, нови училища и здравни заведения, нови 
модерно обзаведени жилища, стопроцентно обу
чение на младите на роден езин и пр. и пр.

Но това не значи, че всично е завършено и 
че можем да бъдем доволни от постигнатото. 
Предстоят още много задачи. Трябва много труд 
и планомерни усилия, та изостаналите да могат 
за относително късо време да догонят по-разви- 
тите. За това най-успешно ще способствува пос
ледователното и градивно прилагане на Консти
туцията на СФРЮ, решенията на Десетия нонгрес 
на СЮК и поръките па президента Тито.

Тези процеси са п пълен ход. Но животът 
изисква то постояно да со засилват, внедряват 
в него и потвърждават в приятната. Това зна
чи нонтинуитет на революцията, която чествува- 
ме, връщано на нейните източници, победоно
сен ход нъм по-щастливото утре.

средства ще бъдат ангажирани 
и за изследване на неметали, 
с които Димитровградска общи 
на изобилствува.

Тези програми обаче Димит

ровградска община не 
да реализира

то.
По време на посеще

нието президентите Тито 
и Сенгор на Бърдо край 
Кран обсъдиха аитуални 
въпроси от международна 
та обстановка и взаимни
те отношения на двете не 
обвързани страни. Сене
галският президент води 
разговори и с председа
теля на Съюзния изпълни
телен съвет Джемал Бие- 
дич.

може 
сама. Без ломо-

НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ 
ЧЕСТИТИМ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ 

ФАШИЗМА
5 СЕПТЕМВРИ НА СУРДУЛИШНА, 6 СЕПТЕМВРИ 
НА БАБУШНИШНА И 8 СЕПТЕМВРИ НА БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА И ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА.

На 31 август президен
тът Сенгор посети Охрид 
и Струга. В Струга му бе 
връчен „Златен венец"— 
най-голнмото 
иа „Стружките вечери 
поезията".

признание
на

Ст. СТАНКОВ„БРАТСТВО”



Реч на президента Титд в Хелзинки пред Общоевропейското съвещание за сигурност и 

сътрудничество
и дългосрочен интерес. Дълбо
ко съм упорен, че успешно и 
ефикасното решаване на този 
проблеми не може да се осигу 
ри със стари методи и средст 
ва, мо само с възстановяването 

отношения и форми в 
икономическо

Нипър и обстановонат0(айп0ошивИ В ДОБРОТО! В ЗА0Т0, ЕВРОПА 

Е НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ СВЕТА
н0Н потвърждава ? Дър=
участнички на това 
са длъжни, както поради общи 
те интереси на мира и сигур
ността в света, тана и зарад 
собствените си, максимално да 

за изнамиране на

на нови 
международното 
устройство. в

допринасят 
правдиви и трайни решения за 
такива кризи.

СВЕТА
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ НА ЕВ
РОПА И ОСТАНАЛИТЕ ЧАСТИ 
НА СВЕТАНа 30 и 31 юди т. г. в столицата на Финландия Хелзинки се про

веде Европейското съвещание за сигурност и сътрудничество. На 31 
юли президентът Тито, който възглавяваше югославската делегация, 
произнесе реч, която бе изслушана с голям интерес и имаше извънре
ден отзив в световната общественост.

Когато историците правят обзор върху това съ
вещание, сигурно ще го оценят като прелом, нато об
ръщане на Европа към ноегзистенцията и мира; 
тигнатото е забележително и охрабряващо, но не ни да
ва право на самозадоволство; сега трябва упорито да 
се работи да се решават иай-нрупните проблеми, без 
което истинската и трайна сигурност не е възможна

МОМЕНТ, БУДЕЩ НАДЕЖДА 
В ПО-ДОБЪР УТРЕШЕН ДЕН

Господин председателю,
„Позволете ми да изразя за 

доволството си, че се сбъдна 
тази внушителна среща на най 
-висши представители на евро
пейските страни, Съединените 
американски щати и Канада“.

По-нататък другарят Тито от
даде заслужено признание на 
страната-домакин и председа
теля Кеконен зЪ приноса им. и 
сърдечния прием, приятното 
пребиваване и изпълняване на 
тази важна работа.

„В историята .на Европа това 
е велик момент, буДещ надежди 
в по-добро бъдеще и по-щаст- 
лиз живот на сегашните и бъде 
щите поколения. Трябваше мно 
го поколения да минат през 
безбройни изкушения и най- 
гол ем и страдания Европа да за 
почне по-решително да се осво
бождава от отрицателното в 
наследството си и да се обър
не с лице към бъдещето.

За да оценим по-пълно голя
мото значение на този мо
мент, трябва да си припомним 
и за онова, което в миналото 
нанасяше толкова злини не са 
мо на народите на този конти 
ьант, но и на други части в све 
■ а. От Европа поникна колони- 
ализма, който и до днес не е 
ликвидиран напълно. Тук, за 
съжаление, настана и фашизма 
— тази най-мрачна идеология, 
която познава света. В Европа 
започнаха и двете катастрофал 
ни световни войни. Тя първа 
стана и поприще на студената 
война, на блоковата и други по 
делби и конфронтации.

Решенията за жизнените въ
проси на своята сигурност и 
просперитет Европа не може 
да търси със затваряне в себе 
си, понеже това неизбежно во
ди към нейната политичесна и

на свърза-Високата степен
взаимозависимост на Ев.ност и

ропа и останалите части на све 
та най-добре личи в областта 
на международните икономи-

днес повече отногато и да било 
народите са готови до превзе- 

пос- мат върху себе си взаимната 
отговорност, произтичащи от 
такава историческа неминуе- 
мост но интеграция на човече 
отвото, но само като свободни 
и равноправни народи в общия 
мир и сигурност, и в антионата 
миролюбива коегзистенция, а 
не в системите на едностра:!- 

и по- на зависимост, подчиненост и 
несигурност.

И политиката на необвързоа- 
не е един от пътищата, по кой 

от предвид епохалните то съвременните поколения 
постижения, всичко онова, кое търсят нови и демократични, а 
то европейските народи постиг ведно и реални отговори ма 
наха и дадоха на света във съществуващите проблеми. Фак 
всички области на човешкото тът, че подготовките за това 
действуване. Развитието на нау съвещание бяха проникнати с 
ката, техниката и културата, убеждението, че международ 
както и на прогресивната хума ните отношения трябва да се 
нистическа мисъл и движения- обосновават върху принципите 
та, които наставаха заедно с на активната миролюбива коег- 
тях в Европа, ускоряваха револ зйстенция — доказателство е, 
юционните преобразования в че в съзнанието на всички наро 
обществените отношения и от- ди мощно изразяват търсенето 
ношенията между народите, ук на нов начин на решаване на 
репваха демократично съзнание международните проблеми, 
и подтикваха общия обществен
напредък. Разбира се, и събити ЗНАЧИТЕЛЕН НАПРЕДЪК В 
ята, и процесите в другите час СЪЗДАВАНЕТО НА АТМОСФЕ- 
ти на света неминуемо се от- РА НА ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ 
разяваха върху развитието на 
Европа.

(

Това затрудняваше огромните 
придобивки на цивилизацията и 
културата, създавани на евро
пейска почва, по-добре 
пълно да се използват за благо 
дентствието на цялото човечес 
тво: Понеже не смеем да гу
бим

През досега изминатия път 
в укрепването на европейската 
сигурност’ е направен значите
лен напредък

РЕЗУЛТАТЪТ НА ПРОМЕНИТЕ 
В МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ

в създаването 
на атмосфера на взаимно дове 
рие и добра воля. А какво то- 

Господин председателю, _ ва означава най-добре показват 
Съвещанието за европейска фактите, че още преди десети 

сигурност и сътрудничество не 
е резултат само на договори на 
европейските народи, но нов 
стремеж и промяна в междуна 
родните политически, икономи 
чески и обществени отношения, 
през и след Втората/ световна 
война. И не само е от значение 
за състоянието в Европа, но.и в 
цел'ия свят.

Ние живеем във време, кога 
то се води все по-решителна 
борба на народите за свобода 
и независимост, за мир и ед
наква сигурност за всички, за 
равноправие и всестранно сътру 
дничество, за инономичесни1 и 
обществен напредък. Пред на
шите очи

на години напрегнатата студе
на война заплашваше да пре
дизвика и най-тежки стълкнове 
ния на това наше пространство 
с несъблюдаваеми последствия 
за целия свят, Тогава и за най- 
големите оптимисти бе немис
лим един танъв демократичен 
диалог на равноправни участни 
ци, големи и малки, по същест 
вените въпроси на мира, 
гурността и сътрудничеството.

Показа

си-
се, че търпеливото 

съгласуване на становищата и 
зачитането на интересите 
всички участници, върху основи 
те на консенсуса, е единствено 
възможен начин да се постиг
не онова, което

ЬНтстВо на
Другарят Тито говори в Хелзинки

чески отношения. Достатъчно 
е да си припомним на такана- 
речената енергийна криза, 
ноято тази взаимозависимост и 
самата същност на отношения 
най-показателно 
Развойните проблеми 
толкова акутни, че изискват ан 
гажиране на • цялата междуна
родна общност. Все по-очеви- 
дно е, че без по-равномерно 
икономическо развитие — а то 
ва означава със сдружени уси
лия и сътрудничество на всич
ки народи за надделяване 
между развитите

макар и бавно, 
но неминуемо завършва ерата 
на колониализма, империализма 
и различните форми на полити 
ческо и икономическо потисни 
чество. Нито един народ повече 
•не приема подчинение и угнетя- 
ване. За свободата, мира и рав 
ноправието, всеки народ е ре 
шен да понесе и най-големи 
жертви, което най-добре пот
върждава победата на народи
те във Виетнам, Камбоджа, Аф 
рина и т. н.

Но от друга страна, във все 
по-голяма степен е налице съз 
нанието у хората и народите, 
че съвременните условия и 
средства на труда, както и не
обходимостта от научно-техноло 
гически икономичесни, общест 
вен и културен напредък импе 
ративно ги насочва нъм сближа 
ване и сдружаване. Понеже в 
нашата епоха само сдружени 
народите могат да решават, 
както общите проблеми на чове 
чеството, тана и отнасящите се 
до труда, живота и напредъка 
на отделните народи.

икономическа деградация. Тя е, 
така да кажа, и в доброто, и 
злото, неделима част на света. 
Ръководена от такова съблюда 
ване Югославия винаги 
стъпваше европейските 
ви своите отношения и

е приемливо 
за всички и което е от полза 
на всички. Онова, което е общо 
в интересите на европейските 
народи, представлява реалност 
та, побеждаваща тесногърдие 
то и премахваща 
бариери. Върху тази основа се 
създават условия за всестран
но, равноправно и бт общ инте 
рее сътрудничество 
срочна
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се за
държа

се изявиха, 
станахаразличните със

Други страни да обосновава на 
съгците принципи, върху които 
желаят да развиват и взаимни 
те си отношения. Двойни 
ми на

на дълго
ло- бързо нор-

поведение в отношения 
та между страните са протйво 
положни на духа и целите 
това съвещание, те винаги имат 
отрицателни последствия на по- 
широк международен 

Това

основа, за 
превъзмогване на всичко разде 
лящо европейските страни и 
народи, и за възстановяване на 
по-правдиви и по-съдържателни 
отношения с останалите 
на света.

В днешния взаимнозависим 
свят, мирът и сигурността 
не само неделими, но вече ста 
наха исторически императив за 
по-нататъшен напредък на 
чеството. Все дотогава, 
където и да било

наяза
и изостанали 

те не може да има нито об 
ща стабилизация. Нещо пове
че, нерешаването или по-натъш 
ното влошаване на тези проб
леми неминуемо ще стане 
извор на изостряне и сътресе
киЯгтпяВеТа‘ Длъжност на всич ки страни е да допринасят за 
възстановяването на по-правди
ви икономически отношенията

части план. 
до голяма 

от политика
съвещание 

степен произтече 
та на намаляване на 
нието и

са
напреже- 

преговарянето и означа
татиТе °Т най-™емите резул 

■ „БеРзсп°Рно е, че постигна
ване Вн/ВГПа' 3аелно 0 П0ДОбря 
ване на отношенията между ве
ппиятн °ИЛИ’ създава по-благоприятни условия за решаване
лемиРчоеТе межД‘унаР°Дни проб 

рез преговаряне и спора 
зумяване. Обаче тези 
очанвания ще се осъществят

нов

чове 
докато 

съществуват 
кризи и стълкновения,, никой 
нито една част на света 
же да се чувствува трайно 
гурен. Нима например нризата 
на Близкия изток събитията на

В
не мо-

си- за проблемите на 
се страни, понеже 
но е и в техен

развиващите 
това безспор 

непосредствен
Затова

наши
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(От 2 стр.)
единствено ако този процес се 
разшири върху всични части в 
света и обхване всички най-важ 
ни международни проблеми и 
ако при това равноправно участ 
вуват всички страни, без ог
лед на тяхната големина, сте
пен на развитост и обществе 
но-политическо устройство.

ЗА ЮГОСЛАВИЯ НЯМАШЕ [ 
НЯМА ДА ИМА НОЛЕБАНИЯ 
КОГАТО СЕ КАСАЕ ЗА НЕЙНА
ТА НЕЗАВИСИМОСТ

НАШЕНЦИЖИВКОВОТО ВОЕННО и сщвошюСоциалистическа и необвър
зана Югославия от началото да 
де пълна подкрепа на процеси1 
те на разведряване, преговаря 
не и сътрудничество в Европа 
и най-активно участвува във 
всички фази на това съвеща
ние. При това се ръководеше 
от принципите и целите на по
литиката на необвързване, кои
то станаха нейно трайно опре
деление в международните от 
ношения. За Югославия няма
ше и няма да има колебания, 
когато се касае за нейната не 
зависимост и развитие на рав- ' 
ноправни отношения и сътруд
ничество с всички страни. Как 
то търсим безусловно зачитане 
на суверенитета и териториал
ната цялост на своята страна, 
така със същата чувствителност 
и уважение се отнасяме спря
мо същите права на всички 
страни в Европа и целия свят.

Един от най-големите резул 
тати на това съвещание е об
щото съгласие на всички дър-

• • •
Ако не по нещо друго, то по чатие е и Живков. Интендант е 

оня припламващ, оригинален и в щаба, а нито едно задълже- 
по малко необикновен хумор 
Живко — Мицин Виденов е 
истински димитровградчанин.
Това е втората страна на не 
говото безпокойство винаги из
пълнена с пленяваща ведрина 
и жизнена свежест... Но де
нонощните бдения със сърце, 
съзнание и душа, над онова, 
ноето му е доверено през дъл
готрайните напрежения над чо
вешкото и общественото, са
направили своето. Сега Живко Димитровград капитулира, 
е на почивна и е възстановил 
здравето си. Не беше достатъ- .' -" '
чен, нито смисълът за драговит > , ,
сния хумор, нито волята всичко У'
да доведе докрай, та сърцето 
го предупреди, че все пан всич 
ко има граница. Почива при все 
кидневно присъствие на онова, 

и работил.
Отстоява и с ведрина предраз 
полага за разговори ...

Именно ...
... На 30 ноември 1942 го

дина гимназиалните ученици 
в Цариброд напуснали занятия
та и излезнали на улиците. Оку 
паторско-българската полиция 
ги накарала в учебните стаи.
Около 30 ученици са изключе
ни. След два дена ги върнали 
всички, освен трима-четирима 
от тях. Най-младият сред тях 
е седемнадесетгодишния уче
ник в V клас Живко Виденов.
Обвинени са като организатори 
на стачна. На учениците дотег
на всекидневно да отиват на 
погребения на загинали фашист 
ки войници в борбата срещу 
партизаните. Погребваха ги в 
Цариброд. Своето младежко 
въодушевление не искаха и не 
можеха да отделят на отврати
телните злодеяния на фашиск- 
тия окупатор... И така изрази 
ха своите настроения...

Царибродската буржоазия не 
можеше да допусне върху тях 
да падне петно и да докажат 
кан в техния Цариброд има 
комунисти и анархисти. Наме 
си се. Всички са върнати в учи 
лище при условие да няма 
друг скандал. Живко направи и 
някоя нова грешка. Единица 
слаба бележка по поведение в 
свидетелството. Записване ня
ма. С още трима с големи мъ
ки се записват в пиротсната 
гимназия. Директорът Иванов, 
когато видял бележките по ло

та на първия автоматичен 
взвод. Тун е и командирът на 
взвода Митко Петров. Минават 
реката. С бомби просто разнъс 

Оглушителен,

Сегашните положителни трен 
дове в политиката на намаля
ване на напрежението, безспор 
но твърде бързо ще се озоват 
в криза, ако детантът се сведе 
до споразумяване между бло
ковете, вместо във все по-голя- 
ма степен да бъде форма на 
споразумяване на всички наро 
ди върху принципите на зачита 
ке независимостта, суверени
тета, равноправието и ненаме
сата във вътрешните работи. 
Застъпвайки се най-решително 
за такова продължаване на де 
танта, ние не бива да затваря
ме очи пред факта, че много 
сложни и тежки международни 
проблеми все още са извън не 
говия обсег. Много

ние на интендант не е изпъл
нил. Във Висона и Бурела орга 
низира срещи, разговори, обяс- ват швабите. 
нява целите на НОБ, произво- непрестанен тътнеж. Земята 
ва на борба срещу фашизма се разтваря. Под краката гори. 
и буржоазията, мобилизира мла Загива се. Живко тича навсякъ 
дежта за отряда, бави се с ра де. Снаряд от минохвъргач из 
зузнавателна работа. Възстано- бухва наблизо. Живно е ранен 
вява нонтакт с партизанската в крака. Погълнат от борбата 
база в Църна трава за въоръжа щурмува. Лодкарите искат да 
ване на отряда. В отсъствие го се върнат назад. Живко и Мит 
назначават за четен командир, ко ги възпират. Още един снар

яд близо. . Живко е зашеметен. 
Обувната е пълна с кръв. Ня
кой си спомня, че е време и 
да го превържат. Исна отново 
на фронта. Комендантът го връ 
ща в болница. През средата на 
лятото от панчевашната болница 

Димитровград. 
Накратко това е военната био
графия на Живко.

Настъпва
Усилена. На Живно 
различни длъжности. Като под 
председател на общината започ 

да работи върху създаване
то на димитровградската 
мишленост. Разбра основното 
братството и

кризни
огнища и занапред остават от
крити, а се създават и нови. 
Това главно се случва 
пространствата

се завръща
върху 

на необвърза
ните и другите развиващи се 
страни, което говори, че се за
силва натиска върху тези стра 
ни, поради тяхната независима 
политика. А това предизвиква 
подозрение спрямо целите, па 
и досегашните завоевания на

жави-участнички за зачитане на 
принципа на ненарушимост на; 
границите. С това се осъщес-' 

от най-основните

за ноето е живял
мирновременната.

доверяваттвява едно 
условия за укрепване на дове 
рието между европейските дър 
жави и за заразвитие на всестр> 
нното сътрудничество межд^ 
тях. Югославия, настоявайк“ 
постоянно да развива добре 
съседско сътрудничество, и дь^ 
сега последователно зачиташе 
принципите на ненарушимос» 
на границите с всички свои съ 
седи. Сега, когато това съвеща 
ние ненарушимостта на грани
ците приема като един от ос
новните принципи на европей
ската сигурност и сътрудничест 
во, желая тук тържествено да 
оповестя, че този принцип мо
ята страна счита за задължите 
лен и за себе си и за всички .

про-
в

детанта. единството
съществената негова 
на: няма равенство без 
мичесно 
е на

състав-
иноно-ТРЕВОЖИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ

ТО НА НАДПРЕВАРАТА ВЪВ 
ВЪОРЪЖАВАНЕТО

равноправие. Директор 
комбината „Димитров

град“. Жестоки са борбите за 
инвестиции. Много са конкурен 
ти те. Димитровградската „Гума 
рз ‘ успява да получи значител 
ни инвестиции за нова фабрина 
и разширяване и модернизира
не на старата. Малцина 
авангардно в общината схващат 
ролята на специалистите в ор
ганизацията на производството 
и усвояването на съвременната 
технология, нато директорът на 
Димитровград. Днес 
най-добър щаб специалисти. И 
не само в нея. Интеграция с 
„Тигър“. Живко

Във връзка с това особено 
тревожи продължаване на над 

. преварата във въоръжаването 
под изговор да се запази рав
новесието на силите понеже 
това носи със себе си постоя
нна заплаха за мира и опасност 
от самоунищожение. Това е и 
особен вид натиск срещу мал
ките страни, особено на разви
ващите се, понеже са принуде 
ни значителна част от своите, 
инак ограничени потенциали, 
да отделят за отбранителни це 
ли. Нашето внимание трябва да 
привлича и фактът, че тъкмо в 
Европа — чиято сигурност е 
главен предмет на това съвеща 
ние — се намира най-голямата 
концентрация на оръжие и 
въоръжените сили. Ако наско
ро не се направи съществен 
завой в това отношение и не 
се тръгне решително по пътя 
на намаляване на въоръжените 
сили и въоръжаването, то ест 
по пътя на разоръжаването, мо 
гат да дойдат под въпросител 
на и досегашните резултати на 
политиката на намаляване на 
напрежението. Поради това 
Югославия изтъква неделимос 
тта на политическите и воен
ните аспекти на европейската 
сигурност и необходимостта 
от същевременно напредване 
на двата сектора.

Живко Виденов

танагерманското 
оръжие — най-модерно и най- 
разнообразно —5 се въоражава 
току-що формираната Първа ца 
рибродска бригада. Тя има око
ло 1000 борци. След известни
те събития и осовобождението 
на Ниш, Живко е заместник ба 
тальонен комендант в XII сръб 
ска бригада. И тана през воен
ния вихър и в сраженията все 
до тихия и криволичещ Босут.

Сремсният фронт, Живко се 
озовава в VIII бригада . В Пър 
ви батальон е. Задачата: да се 
форсира Босут и да се осигу
ри предмостие. Скача в лодка-

пленено

свои съседи по отношение 
съществуващите граници, било 
с мирни договори 
важещи международно-правни 
инструменти, подписани от пра 
вителствата на Югославия и от 
делиите нейни съседи, или 
заедно с правителствата на ня 
кои други страни.

на

или други
тя има и

те
е заместнин

генерален директор. 
Сега почива и възстановяваТРЯБВА ДА ДЕЙСТВУВАМЕ 

ПОСТОЯННО И БЪРЗО, КО С 
ДЪЛГОСРОЧНА ВИЗИЯ

здравето си. Понрай редицата 
отличия — военни и мирновре
менни, оповестено е и новото, 
с което го удостоява 
дентът на Републиката.

Господин председателю,
Когато бъдещите историци 

правят обзор на това съвеща-9 
ние сигурно е, че ще го оцен-в 
ят като прелом, като обръща* 
не на Европа към коегзистенщ^ 
ята и мира. Това, ноето е пое/- 
тигнато е значително и охрабр:,.’ 
яващо, но не ни дава право н^ 
самодоволство. Напротив, сегг^ 
трябва упорито да се работ^ 
върху това да се решават най4 
-крупните проблеми, без което 
истинската и трайната сигур
ност е невъзможна.

Колкото ние и да сме довол? 
ни от факта, че се стигна до,- 
съвещание и че е постигнатсг 
споразумение за неговите дов 
кументи, толкова сме загрижел 
ни от факта, че съвещаниетсз 
не успя много да раздвижи по* 
нататъшното решаване на реди 
ца проблеми, които всъщносъ 
са най-тежки и най-важни зг> 
колективната сигурност на Евг 
ропа. Тук мисля на състояние-; 
то в областта на въоръжаване* 
то и отношенията между дват^ 
блока, на намесата във вътрф 
шните работи на други стра 
ни, както и на икономическат;». 
разделеност, пренебрегване иц. 
тересите на по-малко равитит*. 
страни на Европа и света I 
други въпроси, включително • 
положението на националнити 
малцинства.

Всичко това говори, че тови 
съвещание не е край, но самх 
начало на един процес. Пре/й 
стоят ни сериозни усилия я 
превъзмогването на всичко Ое 
рицателно, ноето се натрупва 
ше в един дълъг период оо 
време и ноето все още им

прези-

М. Б.

Обувките по-евтини зв 20 но сто
ведение на пришелците казал: 
„Повече няма да приемаме от 
Цариброд. за да не ни развалят
златната младеж".

През дългата зимна вакан
ция на 1944 година Живко е 
в Цариброд (Мица се преселил 
от Драговита през 1937 годи- 

^ на). Безпокойствие обхваша 
младежта. И Живно, Знаеха за 
партизаните. Нещо пленяващо 
влече към гората. Първа група 
отийа. За Живко това не беше 
причина и той да не се опи
та. С другар, нъм края на ап
рил отива. След бродене от 
осем дена при Церев дел 
свързва се с патоаула на Пи- 
ротския отряд. Прочута майс
ка офанзива. Пиротсният огряд 
чрез придвижване трябва да на 
мами бройните неприятелски 
сили ядрото на партизанските 
сили да се измъкне от обръча 
в Църна трава. Така Живко още 
на първата партизанска крачна 
се намери в първа боева линия. 
След успешните маневри Пи- 
ротският отряд се измъква от 
обръча и се озовава а ръсоваш- 
ка лоята и в Стара планина.

Веднага се създава отряд 
Момчил войвода. Найщапред 
се създава щаб от десет парти 
зани: 5 сърби и 5 българи. То 
ва е първата жива клетка на 
партизанската тъкан братевото 
и единството. Сръбското и бъл 
горска буржоазия сеят омраза. 
ЮНП хвърля семе на братство 

Д. 1 то и единство. Част от това за

Основната организация на сдру
жения труд „Димитровград" 
намали за 20 на сто цените на 
всични видове гумотекстидни и 
опортни обувки.

Това намаление на цените ще 
даде възможност на учениците 
в началото на учебната година 
да набавят любимите „типи“ 
кецове с цветовете на фут
болните клубове от Първа лига. 
Цената им е 85 динара, вместо 
за 110 динара.

По-ниските цени ще осигурят 
по-голяма продажба, ще се нама 
ли залежаването на стоките и 
освободят големи средства,

твърде необходими за набавка 
на възпроизводствени матерна
ли.

С това решение димитров
градският производител на гу
мени и спортни обукви се на
режда сред онези организации, 
ноито приемат политината на 
намаляване на цените и дават 
свой принос нъм премахване 
стихията на цените и спиране 
на инфлационните движения.

Решението за намаляване на 
цените на 
можеше да дойде след резул
татите, постигнати от инономии 
в „Тигър“.

Това съвещание се провеж
да в условия на все още не- 
превъзмог-ната блоковска 
ялба в Европа. Ограниченията, 
ноито от това произтичат се от 
разяват и върху процесите, нои 
то са в ход, а до известна сте 
пен са отразени и в самите до 
нументи на това 
Обаче изграждането 
отношения в Европа, в която 
еднакво ще се зачитат интере 
сите на всички страни и пос
тоянно ще се разширяват въз
можностите за тяхното всест-

под-

съвещание.
на нови

тези произведения

М. Б.
ранно сътрудничество, подраз
бира и превъзмогване на съще 
ствуващата блоковска подялба. 
Когато ние, като необвързана- 
страна,

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА — БАБУШНИЦА

на всични трудещи се и граждани в общината и от 
съседните общини

ЧЕСТИТИ

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ЛУЖНИЦА

с пожеланието за нови успехи в социалистическото 
строителство.

застъпва-
за превъзмогване 

на блоковете и затворе
ните интеграции, правим това с 
цел да се премахва всичко раз

се
ме

страните и народите,делящо
стеснява тяхното сътрудничест 
во и затуй че сме убедени, че 
това е съществено условие за 
трайна сигурност и мир в Евро 
па и света.

БРАТСТВО А $ СЕПТЕМВРИ 1978
СТРАНИЦА 5

ч



отчете-„НШСУРА'
ЗЕМЕДЕЛСНО-ТЪРГОЦСТОГО ■ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ

ДОБЪР ШЕСТМЕСЕЧЕН РЕЗУЛТАТСЕПТЕМВРИЙСКИ ТЕМИ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
1

1975 година не е уве- 
доходи наето през 

личавало личните
трудещите

и 160 хиляди
динара6отчислени дългове, к

------ година се отуибляват
на зо

Деловите резултати на земе- 
делсно-търговсното предприя- 

,.Клисура" в Клисура през 
първото полугодие на 1975 го
дина са добри. Общият доход 
на края на шестмесечието въз 
лиза на 5 570 413 динара, 
през същия период на минала
та година — е бил 5 533 856 ди 
нара. Материалните разходи са 
оноло 187 хиляди хинара или 
за 47 хиляди динара по-големи 

сравнение със същия период 
Общият

ко- се. •
ито тази 
на 60, миналата година В предприятието 75 души са 

спестяване оноло 
или за 48съюз тие

внесли на 
348 хиляди динара

динара по-мално в сра 
: шестмесечието на ми 

налята година. Това е резултат 
на постоянната миграция на на 
селението. Инак предприятието 

лихва 11 И 12 на сто, но- 
по-добре отколното в бан

дни.
Договорните облагания в пре

^%ИиенТараВ'и3;;з?20ах6и°ляХДИ

са по-големи от тези през шест 
на 1974 година, -за- 

облагания са по-

хиляди 
внение са

От особено значение е анга 
жирането на ССРН в анализите 
по провеждане на самоуправи 

за нас-

Интензитетът- на дейността 
на СоциалистиЧесния съюз в 
Димитровградска община про
дължава с импулсите, наквито телното споразумение 
изионва всекидневието на сега- таняване на работа в община- 
шния обществено-политически та. Наред с това общинската 
и стопански момент, степента, организация ще. се ангажира 
на която се изграждат форми върху подготовките и самото 
на организиране, отговарящи на изготвяне на обществения ДО™ 
самоуправителното социалисти- вор за кадровата политика в Сг 
чесно съдържание. Септември Сърбия в условията на Димит 
в известна степен е значител- ровградсна община. Такива 

■ но звено в непренъсната - вери- съдържания изискват да се 
га на учредяване на самоуправ съблюдават всични проблеми в 
лението и делегатската систе- общината при осигуряването 
ма в общината. Общинската ор на професионални кадри,, за 
ганизация на Социалистическия стипендиране, кредитиране, от- 
съюз насноро ще има твърде носно школуване на специалис- 
отговорна и динамична работа ти за организациите на сдруже 
за подготвяне учредяването на ния труд и други дейности. В 
самоуправителните общности този смисъл поучителен е при- 
на интересите в областта на мерът на анцията, която раздви

ООСТ „Димитровград“ и об 
яви конкурс за стипендиране на 
всички матуранти от Димитров 
градската гимназия, които искат 
да следват един от технически 
те факултети,
юридически, строителен и т. н.

месечието 
конните пън 
големи за 13 хиляди динара. 
Това ще рече, предприятието 

повече оо- 
облага-

дава 
ето е 
ните и пощите.в

през тази година е 
ременено с различни 
ния, което лошо се

разширеното му възпро

на миналата година, 
доход на предприятието се це- 

оноло 680 хиляди дин.а-
Стойността на .залежалите 

стони е по-голяма през шестме 
1 267 000 динара в

отразява
ни нр
ра или с 52 хиляди динара 
по-малън в сравнение с шест
месечието на 1974 година. Ста 
ва дума за недостатъчно ино- 
номичесно стопанисване. Сред
ствата пън за фондове възли
зат' на 79 хиляди динара или 
за около 103 хиляди динара 
по-малко в сравнение със съ
щия период на 1974 година. То 

обстоятелство е резултат

е върху 
изводство.

Предприятието на края на 
полугодието разполагаше 
хиляди динара неразпределен 

Тези средства трудо- 
колектив можеше да раз-

сеч и е то със
със същия периодсравнение 

на миналата година. До това 
идва вследст-с 37

положение се 
вие на увеличението на цени
те и разширения асортимент 
на стоките. Но в крайна смет- 

влияе, за-

доход. 
вият
дели, обаче т;ова не се реши 
да стори, донато не види на- 

ще бъде годишния баланс. 
Такова отношение говори 

стопанисване

на то отрицателно 
щото умъртвява 

за женията.
капиталовло-

, нъв
ва

вна по-голяма амортизация за 
21 хиляди динара, увеличени 
облагания за осигуряване на ос

доманинсно 
трудовата организация. Да на
помним и това, че предприяти-

Добитък и през тазгодишно
то и през миналогодишното 
шестмесечие е изкупен за по 
450 000 динара.

Най-голям оборот в предпри
ятието през полугодието е на
правил магазинерът Андрей Бо 
рисов, следван от Станой Ан
дреев. Характерно все пак е, 
че всички магазинери са уве
личили оборота в сравнение 
със същия период на 1974 го
дина.

Предприятието е обезпечило 
собствени 300 до 350 хиляди 
динара за построяване на де
лови помещения в кооперация 
с други заинтересовани трудо
ви организации в Клисура.

За отбелязване е, че пред
приятието продължава делови 
те традиции на бившата земе
делска кооперация из която не 
отдавна израстна.

жистопанството.
„Досега работихме върху учре 
дяването на самоуправителните 
общности на интересите в об
ществените дейности, а сега 
ни предстои отговорна работа 
на подобно учредяване в об
ластта на пътното стопанство, 
електростопанството, водосто- 
панството, лесовъдство в рам
ките на регионалното споразу
мяване и организиране, както и 
формирането на основни общ
ности в нашата община“ — из- 
тънна председателят на 
щинската конференция 
ССРН Цветан Еленков. '

Успоредно с това предстои 
организиране и учредяване на 
самруправителна общност на 
интересите на насочено образо 
вание.

БОСИЛЕГРАД
инономичесни,

Координационен 

съвет за 

стабилизация

Заедно със Синдиналната об 
щинска организация, Съюзът 
на комунистите и други общест 
вено-политически организации и 
Социалистическият съюз ще се 
ангажира върху подготовките и 
изготвяне на самоуправително 
споразумение за създаване и 
разпределение на дохода и 
личните доходи. Това ще бъде 
една от приоритетните полити
чески задачи до края на годи
ната.

Л

Об-
на

Изпълнителният съвет при 
Общинсната скупщина в Боси
леград оформи Координацио
нен съвет, който ще следи ре 
ализирането на икономическа: 
та политика на територията на 
комуната за тази година и ще 
предприема съответни мерки, 
за нейното изпълняване.

За председател на Координа 
ционния съвет е избран ИВАН 
СТОЙНЕВ, член на Изпълнител 
ния съвет при Общинската 
скупщина.

Решенията на Общинсната 
ще означава и конференция задължават об

щинската организация на Соци 
алистическия съюза до края

Септември, за тази общинска 
организация
един вид преглед на досегашна 
та работа и опитите на самоуп
равителните общности на инте на септември и началото на 
ресите в обществените дейнос октомври да организира публич 
ти и проблемите, ноито възник но обсъждане на проектопрог- 
наха в досегашната практика, рамата за средносрочното и 

. когато става дума р за свободна дългосрочно развитие на об- 
размяна на труда, и- за кадрите щината. 
в тези самоугтравителни консти 
туции. Същевременно ще се 
започне с по-студиозна работа 
за изготвяне програма за рабо
та на самоуправителната общ
ност на интересите за предстоя 
щата година и ще се търси 
най-подходящ начин как най- 
адекватно да се финансират те 
зи програми.

В. В. М. Величков

1 ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС- ^ 
ТИТЕ |

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ- §5 
ския съюз

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙ-
ЦИТЕ »

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛА- ^ 
ДЕЖТА В БАБУШНИЦА Ж

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ ОТ 
ОБЩИНАТА И СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ

Б СЕПТЕМВРИ-ДЕНЯ НА 1 

ОС1МДЕНИЕТО I

1От разговора с председателя 
на ОК на ССРН може да се за 
ключи, че чрез Щаба за про
летна и есенна сеитба серизно 
внимание ще се обърне на под 
готовните и всички мероприя
тия за навременно осъщества- 
не на есенната сеитба.

Този съвет, който ще има 
редица важни и отговорни за
дачи, наброява девет членове 
— представители на всички об 
ществено-политически организа 
ции, на Общинската скупщина 
и Стопанската камара в Лесно 
вац.

11I11М. Б.

1СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ 1Един обикновен работник 1I1IАко попитате Драгомир ИВА 
НОВ да ви каже нещо за себе 
си, той ще се опита да 
убеди, че всичко в неговия жи 
вот е обикновено. Иванов е на 
32 години и вече десет години 
работи в каучуковите

Iгър", където работим и днес.
На село имот нямах. Възмо

жности за школуване също. Да 
работя беше единствения из
ход. За десет години със 
ругата успяхме и къща да си 
построим и да я пообзаведем. 
Помощ отстрани нямах. Всич
ко, което сме постигнали е със 
собствен труд...

Интересуваше ни доволен 
е от работното място, от ус
ловията, при които работи,' ли
чният доход и пр.

— Получавам над две хиля
ди динара и считам, че това е 
съответна награда за труда ми. 
Условията, в които работим са 
трудни. Температурата е висо 
ка. Но трябва някой да работи 
и това. Работя на преса. Но 
когато помисля, че баща ми бе 
ше миньор и работеше в мно
го по-трудни условия.

Драгомир Иванов е тих и 
твърде скромен. Може би това 
се дължи на обстоятелството, 
че не знае за детските 
както той самия казва. От дет
ски дни е започнал да работи. 
Когато в ,Тигър” 
ме с молба към ръководители 
те да поговорим с един добър, 
обикновен работник те ни вед 
нага препоръчиха Иванов. Из- 
ненаден от това той каза:

— Не зная какво да ви кажа. 
Проблеми с 
■нямам, нито пък те с мен. Де
сет години никой за нищо не 
ме е упренвал нито е 
нужда. Работя трудя се 
там, че това е за един работ
ник най-важно. От работата за 
висим всички. От отношение
то ни нъм нея зависи бъдеще-

1ви

1игри, 1съп-
заводи

„Тигър” в Димитровград. Рабо: 
ти на трудно работно място и 
неговите ръководители са дово 
лни от работата и от държа
нието му.

1се отнесох-

1 НА ЛУЖНИЦА ОТ I 

ФАШИЗМА I
1Iли 11—.Произхождам от бедно се 

мейство. Веднага след основ
ното си образование отидох в 
Белград, нъдето работих една 
година в предприятието „Дом", 

строителен работник. 
След това отидох войник. След 
като отбих военната си пови- 
ност завърнах се в родното си 
място. Бях приет на работа в 
каучуковата промишленост „Ти

11ръководителите 111имало 
и счи-

като 1I С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА НОВИ УСПЕХИ 
ОКОТО СТРОИТЕЛСТВО 1ш В СОЦИАЛИСТИЧЕ-

1
СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО * 5 СЕПТЕМВРИ 1975



ДЖУРО ЗЛАТКОВИЧ — милич
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОС В СУРДУЛИЦА

ЗА БРАТСТВО МЕЖДУ 

ЮГОСЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ
Задължителен подбор на 

мъжки разплодни добичета
Размножаването на добитъна 

по естествен начин в Сурдулиш 
на община в бъдеще ще се вър
ши само чрез подбор на здрави 
мъжки добичета (говеда, коне, 
свине и овце).

В равнинната част на община 
та ще се 'ползват бикове симен 
талсна порода и домашно ша
рено говедо, симентален вид. 
За свине: в цялата община — 
бели благородни породи (голе
мият йоркшир и беркшир) и мо- 
равна. За коне: нониус, ан
глийска полунръвна порода и 
планинсния кон и за овце — ме 
рино и овърлижна порода в 
цялата община.

Подбор на мъжните добиче
та през май, юни, август и сеп
тември ще върши комисия от 
опециалисти, определена от 
Фонда за развитие на селсното 
стопанство и лесовъдството 
при Общинската скупщина в 
Сурдулица. На подбор подле
жат бикове напълнили 2 годи
ни, нерести — 8 месеца, егьри 
— 2,5 години и овни от 10 ме
сеца.

добичета не смеят да се упот
ребяват за разплод и номпетен 
тния общински орган нарежда 
да бъдат настрирани. Там пън, 
нъдето се върши изкуствено 
осеменяване на крави, собстве 
ници на бикове са длъжни да 
ги кастрират след 6 месечна 
възраст.

За неспазване на посочените 
разпоредби собствениците ще 
бъдат глобявани от 100 — 300 
динара, трудови организации 
с 200 — 500 дин., а отговорни
те лица в същите с — 50 до 
100 дин.

Глоба от 500 — 1000 динара 
ще бъде наложена на лице, 
ноето благовременно не кастри 
ра добичето си, предвидено за 
кастриране, а до 50 динара, 
което до 1 май не заяви доби 
чето си за подбор или не из
даде удостоверение за осеменя 
ване.

Предното се съдържа в ре
шението за подбор на мъжки 
разплодни добичета и задължи
телно кастриране на негодните, 
прието на Десетото заседание 
на Съвета на сдружения труд 
на Общинската скупщина в 
Сурдулица. За провеждане в 
дело на същото ще се старае 
Фондът за развитие на селсно
то стопанство и лесовъдството 
при Общинската скупщина в 
Сурдулица чрез компетентния 
орган по селско стопанство и 
животновъдство.

стихнали, а девойките ни отго
вориха с песента:

„Пои Миле волове на

От ннигата „Зли времена“ на Джуро 
Златнович-Милич, сега полновнин от запаса, 
известен партизансни командир от Лужни- 
ца за нашите читатели предаваме малън 
откъс. В нея той раназва за борбата на 
Лужница за освобожднение от фашистно 
иго.

реката“ ...
ххх

Към полунощ, недалеч от 
Голема рудина, с още двама 
другари Рашич излезе на стоти 
на крачки пред групата. Ясната 
месечина даваше възможност 
добре да се види, а радост 
обвземаше бойците. Всички тех 
ни мисли бяха отправени към 
непознатите другари. Предста
вяха си образа на Славчо, ма
кар че още не бяха го вижда
ли. Мечтаеха и за първите 
прегръдки с българските парти 
зани.

По искане на Щаба на Втори 
южноморавски отряд, Милич 
бил изваден от партийното 
окръжие в Лужница. Налагало 
се да поеме специална задача 
в района на Букова глава. Кога 
то на 18 юни 1943 година прис
тигнал на определеното място, 
там сварил власотинската че
та, начело с нейния командир 
Драгомир Николич 
След кратка почивка Аца изви 
кал Милич, за да му събощи 
задачата на Окръжния комитет. 
Разговорът водили под сянката

та фашистка войска е окупира
ла части на Сърбия и Македо
ния, нима за това са виновни 
честните родолюбци в Бълга
рия? Ако окупаторската войска 
опожарява наши села и избива 
нашия народ, нима и ние да 
постъпваме така нъм тяхното 
население, нима трябва да 
правим онова, което са прави
ли четниците на Коста Печа- 
нац през време на Първата све 
товна война?

Това още повече би дало 
подтин на шовинистическата 
омраза и кръв за кръв би се 
давала кой знай докога...

Ние не сме отмъстители, но 
народна войска под комунисти 
ческо знаме. Ако отбраната на 
родината и борбата против оку 
патора в момента е най-важна 
задача, ние не смеем да изгу
бим от предвид възвишените 
цели на пролетарсния интерна
ционализъм. С българските 
другари ще бъдем новачи на 
общата съдба и ще унрепваме 
братството и единството между 
двата малки южнославянски на 
роди.

В Църна трава групата полу 
,чи за водач Йова Рашич. Той 
и по-рано е имал връзки със 
Славчо Трънски. Деня прека
рахме дълбоко в гората на Виг 
нище, нъдето беше тайното

Аца.

на един голям, стар, клончест 
бук: Рашич засвири 

сигнал. Свирката зазвуча и при 
ятно на бойците, защото това 
беше мелодия 
партизансна борческа песен:

„Партизан съм с това се

уговорения Собствениците на мъжи раз
плодни добичета са длъжни вся 
ка година, най-късно до 1 май, 
да заявят на общинския орган 
по селско стопанство и живот
новъдство същите, заради ре
довен преглед и подбор. Заявя 
ването може

— Българските нелегални 
партизани трябва да дигнат 
въоръжено въстание против фа 
шизма. Задача на нашия отряд 
е да подпомогне тяхната бор
ба, защото и те, както и ние, 
под ръководство на Комунисти 
ческата партия се борят за 
същите цели и против същия 
враг. Другарите от Онръжния 
комитет считат, че неколцина 
партизани би трябвало да при
дружат българските въстаници 
и с боевия си опит да им по-

от известната

да се върши и 
чрез местните канцеларии. 

Негодните мъжки разплодни

гордея,
това не може да бъде всеки. 
Да умреш за свободата — 
това може само юнак- 
След това настъпи гробна ти 

шина. Всички напрегнато ос- 
лушаваха. От далечината се за- 
чу отговора. Очаквана среща 
се сбъдна. Това беше вълнува
ща среща. Със стионати юмру 
ци в знак на поздрав, сърдеч
но ръкостискане >и братски 
прегръдки на бъдещите сърат 
ници, поколение на нови хора, 
ноито заличават, вековните пре 
пятствия между две неправил
но скарани страни.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Лошото време спъва 

прибирането иа реколтата
въоръженамотат в първата 

акция на тяхна територия. Ти 
трябва да изпълниш тази зада
ча. Даваме ти на разположение 
още неколцина другари, 
маш ли задължението?

Обзет от силно вълнение на 
гордост и радост Милич отгово 
ри потвърдително:

— Ще се старая да оправ
даем доверието, което ни 
оказва и да окажем 
помощ на другарите от Бълга-

Прие-

Продължителните валежи с 
ежедневна облачност сериозно 
затрудняват земеделците в Бо- 
силеградска община, ноито не 
могат навреме и да приберат 
тазгодишната реколта.

В планинсните села носитба 
та все още не е завършена. В 
селата: Плоча, Мусул, Барйе, 
Горна Ръжана Топли дол, Бо- 
жица и част от Горна Лисина, 
само половината, от първият от 
кос е прибрана в плевниците. 
На стотица денара окосени ли 
вади сеното е останало непри
брано и от силните поройни 
дъждове унищожено.

Въпреки високия сенодобив, 
земеделците не са в състояние 
да приберат достатъчно коли
чество храна за добитъка през 
зимния период. Това може да 
има сериозни последствия за 
намаляване на животновъдния

фонд в селата ано не се изна 
мерят начини да се осигури 
допълнителна храна.

Поради нестабилното време 
и прибирането на зърнените ку 
лтури става с редица препяст- 
вия. Досега в повече от полови 
ната села жътвата не е 
кпючила, а във високопланинс
ките села хората страхуват, че 
тази година няма да успеят да 
приберат житото. Също тана в 
много села посевите са унищо 
жени от градушка.

Всичко това може отрицател 
но да се отрази върху тазгоди 
шният поминък на земеделците 
в Босилеградсна община. Съот 
ветните органи на Общинската 
окупщина предприемат мерки. 
След точно изчисляване на ще 
тите на най-настрадалите ще 
се намали данъка за тази годи-

снривалище, в което се лекува
се ще и тежко раненият Душан 

усърдна Деведжич—Жика. Вечерта из

рия.
— Там ще се свържете — 

продължи Аца — с един кому 
нист, който вече няколко пъти 
е бил в Църна трава, а после
ден път в Окръжния комитет 
са уточнени условията за наша » 

въоръжена помощ. Казваше, ; 
се Славчо, той е ръководител | 
на българските партизани в 
Трънсния край. Имайте към не 
го отношение, зачитайте пред- \ 
ложенията му, договаряйте се 
и планирайте действията.

Разговорът по-нататък лродъл щ 
жи за числеността на българс-:.1В 
ките партизани, въоръжението н 
им и готовността на народа да )4 
даде подкрепа на освободител- ^ 

борба, за което Аца не 
разполагаше с по-подробни све
дения, но предполагаше, че и 
при тях са създадени подходя
щи условия, макар че не изк
лючваше и трудностите, които 

началото съпътствуват всяка

при-
Сла вчо беше придружен от 

четирима български партизани, 
въоръжени с пушки; бяха сло
жили торби през рамо. Един от 
тях наричаха „Гошо“ или Гла- 
вановски, по месторождението 
му. Истинското му име обаче е 
Делчо Симов. Този боец набър
зо придоби симпатиите на пар 
тизаните от Сърбия, на които 
той отдаваше почит и уваже
ние. Приятелски беседваше с 
всекиго от нас. Вторият беше 
Стефан Рангелов, с партизанс
ко име „Раде". По-късно в сра
женията той се. прояви със 
смелостта си. Третият българс
ки партизанин се казваше Вел
ко. И той беше добър другар 
и боец. По-нъоио беше ранен 
и дълго беше на лекуване в 
сръбските село — Цървена ябу 
ка и Църна трава. Четвъртият 
беше Модрохой Бена, който 
винаги беше строг но вид. По- 
късно той дезертира.

та

г
!.
;

на.
В. В.

ната лязохме на Станииин 
нъдето ни посрещнаха девой
ки от село Златанци. В шарени 
те си торби те носеха храна, 
която ни беше достатъчна за 
два дни. Вечеряхме заедно и 
след кратък разговор се разде
лихме. На раздяла отекна пе
сента:

кръст.
МАРИН МЛАДЕНОВ

Моето селов
акция. _

— Трябва да проявите себе
отрицание и другарско внима
ние. Оръжието, което заплени- 

общата борба предайте на 
тях, дори ако изразят желание, 
дайте им и малко от вашето 
оръжие — каза Аца, знаейки, 
че оръжието ще бъде употре
бено против общия враг.

Още на утреден с десет доб 
ре въоръжени партизани Ми
лич през Църна трава тръгнал 
за България. Малката 
пътувала само нощем. Въпреки 
войнишката 
мислите на бойците понякога 

„Ако на- 
бъл гарите

МОЕТО село родиха овчари, 
моето село градиха мленари, 
моето село нрепиха козари, 
моето село газиха жандари.

Моето село — раниджия, 
моето село — свирджия, 

^моето село — сиромашия, 
^моето село — тънношия, 
моето село — простотия, 
моето село — дивотия.

те в
„Партизан за бой се стяга, 
мята пушна през рамо, 
сбогом татко, сбогом майно, 
сбогом мила сестричке ... “

На следващия ден, донато Го 
ша и Раде събираха сведения 
за предстоящата акция в Глава 
новци, в лагера Славчо и Мй- 
лич присъстуваха на прегледа 
и чистенето на оръжието, во
диха разговор с бойците, оби-

С песента и нашата крачка 
стана по-твърда, дигнахме гор
до чела. Бяхме горди зарад 
значението на предстоящите 
задачи и бойците още повече 
се окрилиха като видяха, 
девойките ни следят с възхи
тени погледи. Звуците на пар
тизанската песен още не бяха ве.

колона

предо строжност,

отивали в миналото: 
шите са се борили с 
на Сливница, Брегалница, Тум
ба, Таламбас, Чемерник, Дреио 
ва глава и кой знае още 
къде... Нима и ние трябва да 
правим тана? ! Ако българсна-

Моето село пушни събудиха, 
моето* село мотори убиха, 
моето село го няма вече, 
моето село градът отвлече,

че колиха часовите, изучаваха 
околността- и беседваха за 
предстоящите действия и бое-
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НЙИЯ ЛЕШПШи 

Усилия за по-големи делови резултати

кл ьфаниилI
.

ИЗ ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА НОМУНИСТИТЕ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
КИЯ СЪЮЗ

вените задачи и за тяхното ан
гажиране в мобилизиране <на 
целия колектив за премахване 
на слабостите.

НА СОЦИАЛИСТИЧЕС-Комунистите в ОСТ ,.Свобо
да” в Димитровград миналата 
седмица се запознаха с шест
месечните делови резултати.. комунистите, на първо 
Те констатираха, че е крайно в изпълняване на с плана поста- 
време всички фактори да 
предприемат ефинасни и орга 
низирани мероприятия до края 
на годината да се поправи по
ложението в предприятието.

.Преди .всичко заплануваните 
задачи не. са осъществени. За 
половин година е осъществена 
една трета от годишното про
изводство, доходът е по-нисък 
с 18,69 на сто от . осъществе
ния през същия период мина
лата година, увеличена е амор 
тизацията и облаганията на об
ществено-политическата общ- 
нОст. Особено затруднява фа
ктът, че чистият доход е по- 
малък от миналогодишния за 9 
пъти и възлиза на 12 200 ди
нара. При такива условия лич
ните доходи са по-високи сред 
но с 425 динара от първото 
полугодие на миналата година.
Това значи, че са увеличавани 
за сметка на акумулцията.

Когато става дума за годиш 
ния делови баланс комунисти
те на организацията не крият из 
вестен оптимизъм. Те смятат, 
че щом „Свобода” в първото 
тримесечие имаше загуби над 
500 хиляди динара и успя на
края на полугодието да ги по
гаси и като. работи с минима
лен чист доход,- и то с една 
трета от реализирания общ 
годишен доход, че с< останали 

крият
края на годината ще осъщест 
ви много по-големи средства 
за фондовете и осигури нор
мални условия за производст
во в предстоящата година. На
истина, в третото тримесечие 
се очакват планираните загу
би, понеже вече са намалили 
цените на стоките, произведе
ни преди 1974 година. Това на
маляване възлиза над 500 
хиляди динара.

Комунистите много имаха да 
кажат за слабостите в органи
зацията на работата, за ниска
та производителност при по-до 
бра техническа оборудност на 
труда, за лошата трудова дис
циплина и т.н. Признанието, 
че личните доходи са увели
чили за сметка на акумулация 
та задължава комунистите да 
се застъпят, колкото се може 
по-скоро да изготвят общест
вен договор за създаване на 
доход и разпределение на лич 
ните доходи, относно да уза
конят основния принцип на ра 
зпределение — личните доходи 
наистина да зависят от резул 
татите на труда.

На събранието прилича, че 
за становищата, за които . се 
застъпват комунистите най-че
сто мълчат, когато трябва да 
се борят в конкретни обстоя
телства за тях. Затова бе из
тъкнато, че е крайно време 
да се ангажират за надделява 
не на неоснователното изоста 
ване от работа, за подобрява
не на трудовата дисциплина, 
за по-добра организация на тру 
да, за по-икономично стопани
сване. Ако по-решително се 
пресичаше пътя на нарушител 
ите, в организацията нямаше 
да отсъствуват всеки ден по 
9 работника.

Едно от заключенията на 
събранието на организацията 
е, че секретариатът заедно с 
професионалните служби да 
направи анализ на полугодиш
ното стопанисване в „Свобода” 
и той да се обсъди на събра 
нието на трудещите се. Второ,

не помалко значително заклю 
чение е да се търси отговор
ност от членовете на Съюза на

място М. Б. НА СЪЮЗА НА СИН-ОБЩИНСКАТА НОНФЕРЕНЦИЯ 
ДИКАТИТЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
МУНИСТИТЕ

ПА СЪЮЗА НА КО-

ОБЩИНСКАТАчНОНФЕРЕНЦИЯЕНА СЪЮЗА НА СОЦИ-

ДИМИТРОВГРАД
на всички граждани и трудещи се 

честитят

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И ЗО-ГОДИШНИЯТ 

ЮБИЛЕЙ ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

с пожелания за още ло-висони завоевания в социално- 
тичесното строителство и номуналното изграждане

г♦
От заседанието на комунистите

Наскоро фото клуб
!те снаряжения на стойност от 

7 хиляди динара.
Щом Кино-фото Съюза 

кино-фотолюбителите в СР Сър 
бия зарегистрира клуба, ведна 
га ще отпочне 
избор и учредяване на сомауп 
равителен орган.

Синдикалната организация в 
ООСТ „Димитровград“ в Дими 
тровград подготви откриване на 
фото-клуб, за чиято дейност 
съществува голям интерес, не 
само сред работниците на тази 
трудова организация. С помощ 
та на Общинския синдикален 
съвет са набавени необходими-

на
*

зачленяването,

СЛАВКО КРЪСТЕВ 
ЖИВКО ВИДЕНОВМ. Б.

"зГ Развитието на НОБ в
Димитровградска
община

АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВиз-нете

Иогашо
КОГАТО всички живи на земята
имат хляб, свобода и къща,
когато в хората завладее човещината
и любовата им бъде съща,
когато в хората завладее човещината
и бомбардировачи самолети
и ядрените бомби и куршуми
заменят топли човешки думи,
а великите престанат със закани,
със заплашвания и измами,
когато разберат сами
че и малките са големи,
когато по меридианите надлъж и шир
между народите завладее траен мир
ТОГАЗ,ЖИВОТА ще бъде песен,
човека ще бъде герой
зимата по-хубава от есен,
чужденеца ще бъде свой,
един ще е езика на децата,
за всекиго ще има място на земята,
светът ще блесне в рубинни огньове —
надеждите във всички домове,
от щастието на свободните хора
ще блесне кръгозора,
за всички черни, жълти и бели
хората-герои щастие донели
От Хоанхо до Ла Плата
хората ще целуват земята,
ще се разбират и обичат и
БРАТЯ ще се наричат.

д а се създаде реална нар 
тина за развоя на НОБ-а 
на територията на Димит
ровград и околността му

(бивша Царибродска околия), 
на която живее българска на
родност, необходимо е да 
посочат следните факти:

— до 1920 населението 
тоя край живееше в 
на Фердинандова България;

— от 1920 до април 1941 го
дина целият този край се на
мираше в състава на Кралство 
то СХС, относно Кралство Юго 
славия;

комитетски дествия и диверсии 
на този терен „да подбудят на 
ционалното съзнание” сред на- 
селениетой. Такива акции пре
дизвикваха постоянни репресии 
от страна на великосръбските 
властодръжци 
население от тоя край. Като се 
солидаризират с борбата 
прогресивните 
дейно участвуваха, българска
та народност в 
репресии и 
издевателства в потери за бъл 
гарски комити, дочака Втората 
световна война.

над невиннотосе

наот
сили, в коятосъстава

непрекъснати
жандармерийски

След поражението на бивша 
Югославия през април 1941 го
дина, национално угнетеното и 
икономически експлоатираното 
население от тоя край дочака 

новите

— от средата на април 1941 
до 8 септември 1944 година на 
тази територия се възстанови 
фашистка власт на Борисова 
България.

В периода от 1920 до 1941 
година българската 
от Цариброд и онолността бе 
на великобългарската буржоа
зия. Първите настояваха

ДАРИНКА ЕВТИМОВА

Ела в нов ден
и „освободители” с 
лицето на българските фаши
сти. Чувството 
свобода предизвика

3
УТРЕ когато се роди 
на изток пламъкът нов, 
когато блясне лъч 
и цъфне китен май 
ще видиш искри от очи, 
увехнал розов цвят, 
венец от преболедувани дни.

В ДНЕНЯ ногато се роди 
роза на новата алея 
и сърцето ти запее 
в зората на утро рано 
в шепота на вятъра 
що чуеш моя зов:
— Ела, ела в ден нов!

народност

на национална 
в първите 

насе-от то- дни сред по-възрастното 
ление на българската 
ност

ва население да създадат 
лни сърби, прилагайки

лоя- 
при то

на дена-

народ-
въодушевление. Твърде 

възстановява учебно 
администрация на бъл

гарски език. Формирането на 
гимназия и други учебни 
дения и курсове има

ва драстични методи 
ционализация, накто 
останалите

бързо се
и спрямо дело и

народности, живее
щи в състава на бивша Юго
славия. На такова заве-стновище на 
велиносръбската буржоазия, то 
гавашните български 
дръжци настояваха

за цел да
превъзпита младежта 
натрапи

и да й 
великобългарски и фа-У власто- 

с различни шистки идеи.
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БРАТСТВО * 5 СЕПТЕМВРИ 1975



ЮБИЛЕЙНИ ФИЛМОВИ СРЕЩИ В НИШ

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА ФЕСТИВАЛА
На откриването на фестивала 
Скупщината на

присъствуваха Живан Василевич, 
Сърбия, Светислав Попович—Тиле,

СФРЮ и други обществено-политически

председател на 
делегат в Скупщината на

и културни дейци
ЮБИЛЕЙНИЯТ ДЕСЕТИ фил

мов фестивал на актьорски из
пълнения от югославски 

? щаб под название „Филмови 
срещи”, които всяка година се 
провеждат- в Ниш в края 
август и началото на септем
ври, привлече вниманието ‘на 
множество кинодейци от цяла
та страна. Преди прожектиране 
то на първите кадри на филма 
на Тори Янкович „Червена све
тлина” на летния театър в Ни 
шката крепост на публиката се 
представиха към 70 актьори и 
актриси, всред които имаше 
и представители на Съветския 
съюз — Ивана Чиникова и Ми-, 
хаил Кононов. Зрителите топ
ло приветствуваха и ветерани 
на родното киноизкуство — 
Петре Пърличко, Антун Налис 

Янез Върховец, както и 
Драгомир—Гидра Боянич. Воя 
Мирич, Майда Гърбец. Павле 
Минчич, Предраг Тасовац, Ален 
ка Ранчич и много други ра
ботници от киноизкуството.

Актрисата Щефка Дролчева, 
председателка на тазгодишно
то официално яури прие от 
д-р Мирослав Милкович, под
председателя на Нишката скуп 
щина ключ на Крепостта и по 
този начин тя им бе дадена 
на управляване.

От вечер на вечер летния 
театър беше изпълнен до по
следно място. Зрителите се 
вживяваха в драмата на стана 
лите в Кралево преди тридесе 
тина г

брите хора” на ф. Щиглиц, 
„Окованите шофьори” на Вла
димир Павлович (югославско- 
съветска копродукция) и още 
шестнадесетина други филми, 

на които селекционната комисия 
бе предложила за прожектира 
не. Кой от тези филми ще 
лучи награда на фестивала, за 
сега трудно може да се прог
нозира. Почти
предложени филми са осъщес 
твени значителни креации, та
ка че журито, съставено в 
чест на Международната годи
на на жената само от жените 
— актристи, литератори, фил
мови критици, — ще има труд 
на задача да предложи кой 
филм трябва да получи „Гранд 
при“ с макет на „Челе кула“ 
и парично възнаграждение от 
15 000 динара, „Царица Теодо 
ра“ и „Цар Константин“ и па
рично възнаграждение от 10 
хиляди динара и редица други 
хубави награди, много от кои
то са дарения на различни тру 
дови колективи в град Ниш.

И журито, и публиката, ще 
присъдят специални награди 
за най-популярния актьор или 
актриса.

Владимир Попович, дирек
торът на „Филмовите срещи“ 
ни съобщи, че в скоро време 
в Ниш ще пристигнат още от 
най-известните наши кинодей
ци. За жалост обаче, тях ще 
ги види само нишката публи
ка и населението от най-близ-

о^ини събития., предаде-.., ките. села,. ......... ...... . ..
на във филма „Червена земя” Филмите от Нишкия фести- 
на Тори Янкович. Добър прием вал се прожектират в летния 
намериха и „Приказката за до- театър в Нишката крепост и в

няколко кинозали в- града. В 
кино „Радник“ се организира 
ревю от филми, награждавани 
досега на нишките филмови 
срещи. Всеки ден в Дома на 
синдикатите зрителите и жур
налистите имат възможност да 
разговарят с кинодейците, чи- 
ийто филм е прожектиран пре 
дишната вечер. Във фестивал
ния център е уредена богата 
изложба от досегашните девет 
фестивала. В хола на Дома на 
ЮНА е открита изложба „НОБ 
— с камерата на Жорж Скри- 
гин.

ма-

по-

във всичките

Сге
Фестивалът ще бъде закрит 

в събота с филмите „Страх“ 
на Матяж Клопчичи и „Зиму
ване в Янобствфелд“ на Бран
но Бауер.

Д. Миленкович

ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА НА ДИМИТЪР ИЛИЕВ
през който художникът е узрял 
и разширил кръга на своите поз 
нания, благоприятно се е от 
разил върху развитието му. 
Пред очите на посетителите 
това не бяха творби на наче
ващ, а на художник търсещ 
свой начин на изява и свой по 
черк в изкуството.

Прави впечатление, че почти 
всички скулпторни творби из
разяват някакво вътрешно нап 
режение, хванато в момент на 
вглъбеност или вълнение. До
ри, когато скулпторът извайва 
глава, обинновено изразява ед 
но вътрешно напрежение на 
лицето.

В малката зала на Културния 
център в Димитровград от 19 
до 26 август т. г. самостоятелна 
художествена изложба откри 
младият димитровградски скул 
птор Димитър Илиев.

С Димитър Илиев димитров
градските почитатели на изоб
разителното изкуство се среща 
ха и по-рано, още докато бе 
ученик на Училището за прило 
жно изкуство в Ниш. За разли 
ка оттогава, когато изложбата 
бе главно от рисунки и стили
зация на предмети от всенидне 
вието, този път Д. Илиев глав
но се представи като скулптор.

Естествено изминалия период,

Такива са почти всичните му 
тредесетина изложени творби: 
„Глава на момиче“, „Глава“, 
„Очакване“, „Размисъл,“ „От
дих“ и др.

Изложбата на Д. Илиев пред 
ставлява освежение в летните 
дни на инак бедното Димитров 
градско културно лято. Фактът 
че изложбата видяха 600 посе
тители красноречиво говори за 
интереса на димитровградчани 
към прояви в изобразителното 
изкуство. Това дава основание 
да се предприемат инициативи 
за организиране на подобни из 
ложби.

Ст. Н.

В НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ГОТОВИ, НО НЕ ВСИЧКИТакова състояние, чувство на 
национална свобода и приятел 
ско отношение на населението 
към новата власт, не се задър
жа нито до края на 1941 годи
на. С цел да задоволи незаси- 
тните апетити на своите съюз
ници и братя по оръжие, бъл
гарската фашистка власт, запо 
чва и в „новоосвободените кра 
ища” да провежда същите во
енни мерки, както и в „старите 
предели” на България. Започ
ват реквизиции на добитъка и 
зърнените храни, плячкосване, 
мобилизация на хората и из
пращането им във военни и 
трудови части. След радостта, 
поради „националното освобо
ждение” нашите хора бяха из
правени пред 
действителност, която им доне 
се фашистката власт. Полека, 
но сигурно „освободителите” 
станаха в правия смисъл оку
патори.

Отзвуците на НОБ-а, която 
поведе ЮКП още през юли 
1941 година на територията на 
окупирана Югославия, проник
наха и срещнаха пълна подкре 
па и симпатии сред население
то на българската народност. 
Още повече, че ЮКП не пове
де борба само за освобожде
ние от окупаторите, но и про
тив домашните предатели, а 
с цел да създаде нова, свобо
дна Югославия, равноправна 
общност на всички народи и 
народности.

В този период българските 
фашисти, които изтъкват, че 
на „царибродчани” донасят на 
ционалиа свобода, същевреме
нно са окупатори на една част 
от Сърбия и Македония, като 
заместват и освобождават гер

манските части за безпрепят
ствена борба срещу Съветския 
съюз. Вършат репресии над 
невинното население на Сър
бия и Македония, участвувай
ки във всички акции срещу си
лите на Народоосвободително- 
то движение заедно с герман
ския окупатор и домашните 
предатели. Такова поведение 
на българските фашисти напъл 
но разпръсна илюзиите на на
селението от българската наро
дност за собствено национал
но освобождаване.

Имайки предвид, че Дими
тровград е част от югославска 
та територия, вече към края на
1942 година, Окръжният коми
тет на Югославската комуни
стическа партия на Нишки ок
ръг в'ьзстановява вр-ьзка и съз 
дава пунктове на Партията, от 
носно на Народоосвободително 
то движение и на тази терито
рия. През втората половина на
1943 година на територията на 
Димитровград и околността му 
броят на сътрудниците се раз
ширява и Народоосвободител- 
ното движение все повече ук
репва и се засилва. Група мла 
дежи-гимназисти, която по за
мисъл на окупатора трябваше 
да разширява великобългарсми 
те фашистки идеи, работи вър 
ху разпространяване на анти
фашистки афиши, билтени и 
марксическа литература. Тази 
съща група успява да парали
зира и разбие дейността на фа 
шисткито младежки организа
ции, наквито са: „Браник”, „Ле 
гиоиер” и др. Останалите 
пи, съставени от работници и 
интелектуалци, работят върху 
събиране на санитетон матери
ал и парични средства, а по-

късно и върху събиране на 
оръжие за помощ на Народо- 
оовободителното движение.

Редом с развитието и засил
ването на Народоосвобително- 
то движение и съпротивата на 
населението в този край се 
засилват репресиите и терора 
на българските фашисти. За
почват първите арестувания, 
1интернации и разстрели на сът
рудници на Народоосвободите 
лното движение. Българите за
почват да се страхуват и в ли
цето на всеки пазач на доби
тък да виждат сътрудници на 
Народоосвободителното движе
ние и пратизаните.

През юли 1943 година се 
формира Окръжно доверител- 
ство на ЮНП за Пиротски ок
ръг. След формирането на то
ва доверителство и след про-

Най-добре подготвено нова
та учебна година започва в 
Основното училище „Георги 
Димитров” в Босилеград, кое
то с подведомствените парале 
лки има около 700 ученика или 
една трета от общото число 
на учениците в общината.

Председателят на трудовата 
общност на училището Радко 
ДИМИТРОВ ни осведоми, че 
е приета програмата за работа 
на- училището за тази година 
Според нея, отделно внимание 
ще се отдели върху марсистко 
то образование и осъществява 
нето на концепцията на обще- 
народната отбрана в училище
то.

по пет предмети не се е оба
дил един кандидат. Конкурсът 
сега е повторен, но мално са 
надеждите, че гимназията ще 
получи неободимите специали
сти.

Поради недостиг на поме
щения обучението в гимназия
та и през тази учебна година 
ще се провежда в две смени. 
Липсват най-малко три учебни 
стай окончателно този проб
лем да се снеме от дневен 
ред.

С най-много нерешени проб
леми новата учебна година за
почва Отделението на Учили
щето за квалифицирани работ 
ници в Босилеград. То няма ни 
то помещения, нито необходи
мите кадри. Конкурс за учите- 

. ли по поути всички предмети е 
обявен, но трудно може да се 
вярва, чче ще се обезпечат вси 
чните необходими специалисти.

Същб много трудно може 
да се р,еши проблема за поме
щенията, тъй като това учили 
ще няма собствена сграда. До 
сега /го ползваше учебните 
стаи на гимназията, на която 
'И без това недостигат помеще
ния аа нормална работа. Ето 
защо, условията за обучаване 
на 150 ученика в трите класа 
на това училище и през този 
година ще бъдат много оскъд-

неминуемата

В това училище, с около 50 
веденото съвещание на поли- просветни работника, почти и
тичесните работници от Изто- няма кадрови проблеми. Засе-
чна Сърбия, се засилва и дей- га единствено нямо учител по
ността на ЮКП и СКОЮ но музикално образование. Учеб-
тази територия. Секретарят на ните помещения задоволяват и
Доверителството идва но тери- в централното, и в подведомст
торията но Димитровград с вените училища,
цел да възстанови нови и раз
шири съществуващите връзни.
Условията за омасовяване на 
движението стават твърде бло 
гоприятни, но поради липса на 
опитни партийни кадри, които 
всичко това да обединят и на
сочат, изостанаха и определе
ни резултати. За това до голя 
ма степен допринася и извест-

стаиовище на Българско- Горна Любата и Бистър, 
та роботничесна партия (кому
нисти), че още не е време за 
борба и въстание, която и но 
този територия имаше извест
но влияние.

Трябва да се изтъкне, 
от началото на септември към 
училището ще работи учени
чески стол, в който ще се под

че

готвя по едно топло ядене за 
всички ученици.

Сравнително добре подгот
вени учебните занятия за
почнаха и в основните учили
ща в: Горно Лисина, Долна и

ни.мото
Гимназията „Иван Караива

нов” с 310 ученика в четири
те класа, новото учебна годи
на посреща с доста нерешени 
кадрови проблеми и с липса 
на необходимите помещения. 
Но редовен конкурс за учители

Тук изтъкват, че не е късно 
върху решаването но натрупа
ните проблеми с по-голямо вни 
мание и с по-непосредствена 
помощ да се отнесе преди вси 
чно Общинската самоуправите- 
лна общност за образование.

В. В.

гру-

(СЛЕДВА) .ида
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РАСТЕ БРОЯТ НА
ПЕНСИОНЕРИТЕИ Н Ф 0 Р М А Т 0 Р нерите ТаСТт0еЯриторРията на общ

днес те наброяват в района 
общо 3881. Най-много са пен
сионерите ПО възраст 1822, 
след това семейните пенсионе
ри 1148, докато пенсионери- 
инлалиди

Според сведения, п0ЛУ^е^ 
от Професионалната служба н 
Самоуправителната общност н
интересите по здравно осигуря 

Пирот, броят на пенсио

и самоуправителната общност на интересите 
здравно осигуряване — Пирот ване в

# -
на е все по-богата. Показа се, 
че представителят на правител
ството на СР Сърбия - защи
тавайки предложението пред 
представителите за децентрали 
зария на детената защита 
бе далновиден изтънваини. 
що ние министрите и пРеАрта’ 
вителите бихме били по-добри 
бащи от борсиите миньори или 
-нрагуевашните металурзи. Ни 
ма ние ще знаем по-добре нан- 
,во трябва на техните деца? За
що не им дадем възможност 
те сами да се грижат и реша
ват за това?“

Набързо се показа нолно де- 
била необхо 

За изминали

има 914 души.

ЗДРАВНА“ КАРТА НА НИШНИ РЕГИОН се има предвид,
осигурени лица на 

има 24 хиляди 
че на об-

чеКогато
активните 
тази територия 
души, тогава излиза,

шестима работещи се пада
77

„Заоснова на здравното оси
на селскостопанскиНа един ленар се падат 1090 

жители, а регионът разополага 
с 4367 болнични легала. 
един ленар обща медицина се 
падат 2570, на лекар 
лист 1948, а на един стомато
лог 4471 жители.

Нишки
143 895 активни осигурени ра
ботници и 83 081 осигурени ли

ца въз 
гуряване 
производители. Бруто доходите 
'по един осигурен работник са 
917,26, а разходите 867,78 ди-

селскостопанските

щоБъдещата регионална общ
ност на здравните организации, 
която ще обхване територия
та на Междуобщинската рего- 
нална общност Ниш има 625 
774 жители. Лекари обща пран 
тика има 254 специалисти 345, 
а лекари-стоматолози 146. Или 
общо 859 души.

по един пенсионер.
На

специа-
нара. При 
производители: доходите по 
осигурено лице възлизат на 
195,89, а разходите достигат 
240,62 динара.

регион има активни

ецентрализацията
дима и правилна, 
те следем години е направено 
несравнимо повече, отколното 
за предварителни две и полови 
на десетилетия! Обаче поради 

изоставане все

КАК СЕ СЪЗДАВА И ИЗРАЗХОДВА ДЕТСКИЯТ ДИНАР

Бъдещето започва в 

детските градини
дългогодишно 
още дейността на общостта по 
детска защита — общо взето 
— се свежда до наваковане на 

Потребноститепропуснатото, 
чувствително са по-големи от 
възможностите, но тази разли 
ка постоянно се намалява.

В средите, където за средст
вата, предназначени за децата 
решават по-широк нръг хора — 
непосредствени създатели на 
тези средства — са постигнати 
твърде забележителни резулта
ти. Има примери, нъдето не са 
постигнати по-забележителни ре

тепрограми, но считахме, че 
могат да се 
прилагане на крути единни за
конни норми, важещи за всич
ки. Едва когато грижата за де
цата бе „децентрализирана“ и

ят прелом настъпи със самоуп 
равителното узряване на наше 
то общество.

Със създаването на общност 
детска

осъществяват с
* ЗА СЕДЕМ ГОДИНИ Е 

НАПРАВЕНО ПОВЕЧЕ ОТКОЛ- 
КОТО ЗА ПРЕДИШНИТЕ ДВЕ 
И ПОЛОВИНА ДЕСЕТИЛЕТИЯ та за непосредствена 

защита (след 1968 година) за-

В подготовките за неотдавна 
състоялия се Седми 
на югославските синдикати, на 
събранията на трудещите 
навред из страната доминира
ха две теми: жилищната поли 
тина и детената защита. Не са 
мо, за тях най-много се говоре 
ше, но изрично бе подчертано, 
че обществото трябва да даде 
предимство тъкмо на тези въ
проси.

Отдавна е известно, че жиз 
йената съдба главно определя 
материалното състояние на се 
мейството и средата. Социалис 
тичеокото общество е длъжно 
на всички малчугани да обез
печи приблизително еднакви ус 
ловия за стартуване в живота: 
за възпитание и образование. 
Обаче, това съвсем не е лена 
задача. Още повече, към реша 
ването на този въпрос система 
тичесни се пристъпи едва пре
ди пет-шест години. Съдбовни-

Д. Илиев: Глава на момиче
(гипс)АКЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕнонгрес зултати, понеже липсва инициа 

тива да се пристъпи нъм реша 
ване на тези 
важни обществени въпроси.

се изнлючителноВъз основа на становищта, заети на Седмия нон
грес на югославските синдикати, Председателството на 
Съвета на СЮС на заседанието си от 16 април тази го
дина, прие Програма за обществени акции на синдика
тите за засилване обществените грижи за децата. В 
тази Програма (задължителна за всички синдикални ор
ганизации и ръководства) между другото се казва:

„Имайни предвид, че грижите за децата, докато 
техните родители са на работа е важен момент в тях
ното ангажиране на работата, накто и необходимостта 
от осигуряване на приблизително еднакви условия за 
развитие на всички деца, основната цел на акцията е 
възможно по-голям брой деца на работещи родители 
да бъдат обхванати с организирано обществена грижа, 
преди всичко със заведения за дневно пребиваване на 
децата (ясли, градинки, целодневен престой) и обще
ствено хранене".

ацъгии ~.г и.г«и <а-.■.
НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Действието на 

газираните напитки:

ПРИ ЗДРАВЕ и при болест организмът непрекъснато се 
нуждае от течности. Оноло 70% от човешното тяло е вода. Тя 
е необходима среда, в ноято протичат нормалните фуннции на 
организма.

Количеството на приетите течности се движи в твърде 
широки граници и зависи от много фантори — трудова и би
това обстановка, вида на приетата храна и пр. От друга стра
на, много болестни състояния, ноито протичат с повишена тем
пература, изпотяване, повръщане, диарии и пр. са свързани 
със загуба на големи количества течности. Това предизвинва 
непреодолимо желание за пиене на много вода.

почва нов етап в развоя на пренесена върху сдружения 
детската защита у нас. И дото труд рязко се тръгна напред, 
гава имахме хубави желания и Тази дейност от година на годи

„ВОДНИЯТ ГЛАД“
Във всички случаи широно се използват газирани питиета 

— обикновена газирана вода, минерални газирни води, безал
кохолни напитни — лимонада, оранжада, плодови сонове и 
АР- Съдържанието на въглеродния двуонис в газираната вода 
(1 л.) е от 2,5 до 3 грама. В стомаха въгледвуонисът 
бождава много бързо, тъй нато тук няма затворена система, 
поддържаща по-висоно налягане и температурата в стомаха е 
значително по-висока — 37 градуса.

Гзираните питиета повишават стомашно-чревната сенре- 
ция, подобряват смилането на храната, порди което са много 
подходящи при заболявания, протичащи с намалено отделяне 
на стомашен сон, нато хроничния гастрит.

Полезно действие имат газираните питиета и при хрони
чните колити, ноито протичат със запек.

Те подобряват движението

„Здравето и благополучието на човена 
зависят от водата. И при все това над един 
милиард жители на нащата планета чувству
ват хронически недостиг от това просто хи
мическо съединение“ — пише едно япон
ско списание. Повечето от тези хора стра
дат от различни заболявания, ноито са пре
дизвикани от постоянно и лошо задоволя
ване на жаждата или от липсата на вода за 
осигуряване на елементарните хигиенни ну
жди. Болестите, свързани с недостига на 
вода, всяка година поразяват около 500 ми
лиона души. От това число над 10 мили
она годишно умират, при което по-голяма 
та част са малки деца.

Недостигът от вода

волена посредством простото увеличение 
от два пъти на използваемите днес запаси 
вода. Темпото на икономическото развитие, 
а съответно и промишленото потребление 
е такова, че годните запаси вода трябва да 
бъдат увеличени поне 4—5 пъти.

Индустриализацията и разширението на 
градовете водят към замърсяване на реки
те и заплашват да нарушат енологичесно- 
то равновесие между дейността на човена 
и природата. Но ако проблемът за снабдява 
не с питейна вода за промишлени нужди 
взима все по-остри форми в целир свят, 
в развиващите се страни тя е достигнала 
заплашителни размери. Епидемии от дизен 
терия, холера и други опасни стомашни 
заболявания са в пряка зависимост 
тоянието на водоснабдяването 
район.

се осво-

на червата и регулират дефе-предизвинва
само жажда, но и глад, тъй нато 
често водата, с ноято разполагат хората е 
негодна за приготвляване на храна. Специ
алистите смятат, че „водният глад“ е ста
нал сега бедствие за повечето страни, раз- 
личавайни се само по степента

не нацията.твърде от със- 
в даден п„»,ПреПОрЪЧВаТ се при затлъстяване, тъй нато по-добре уто

ляват жаждата и намаляват поемането на много течност По
приЧИНИ се препоръ..вт м при лените форми на хи 

пертония (високо кръвно налагяне)
ни /абоТЛТи6 ПИТИеТа °баче не се препоръчват при стомаш- 
шн. мте^Я'ЕтоРЖ!!,еНИ с "°вишен° отделяне на стома-

Учените смятат, че заедно с редица на
същни задачи първостепенна е и задачата 
за намаляване на заболяванията, свързани 
с недостига на вода. Към това се свежда 
и сега изпълняваната международна прог
рама „Вода за света“. Посредством меж
дународното сътрудничество се създават 
необходимите условия за успешна борба с 
глада, болестите, бедствията — 
врагове на човечеството.

на влияние
то върху здравето на хората, върху проми 
шленото и културно развитие на страните, 
плътността на населението в даден район 
и използването на природните богатства. 
Смята се, че нъм 2000-та година 
ето на Земята ще се удвои и ще достигне 
6 милиарда души. Нуждата от вода за още 
3 милиарда хора не би могла да бъде задо-

населени-

с всични

А-Р С. Д.
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ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД ИМА ОЩЕ ПРОБЛЕМИ

Комунално-услужно предприятие ШБА ОБОРУДЕНОС1 

НЕКАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ„Услуги“ Димитровград служва. По тази причина за та
кива здравни услуги пациенти
те са принудени да бият път 
до Сурдулица или някой друг 
съседен град.

Здравният дом се нуждае и 
от повече медицински сестри.

Също така и техническата 
оборуденост на Здравния дом 
не е добра. С доста изразнесе
на, технически неизправна и 
нефункционална оборуденост, 
Здравният дом не е в състоя
ние да предложи качествена 
здравна защита. Тук изтъкват, 
че са необходими над един ми 
лион динара, за да се купят 
медицински апарати. Обаче 
проблемът е, че средства за 
целта сега не могат да се

По развитие на здравеопаз
ване на здравните услуги поч
ти редовно се разисква в Бо- 
силеградсна община. Това е и 
разбираемо, защото цената на 
човешкото здраве е най-голя-

Честити

на всички трудещи се и граждани 
от Димитровградска община и страната ма.

Въпреки постигнатото в тази 
област, обемът и качеството на 
здравните услуги не са на за
видно равнище.

Здравният дом в Босилеград 
— единственото здравно в е до 
мство в комуната — почти ви 
•наги има сериозни трудности, 
преди всичко кадрови и финан 
сово-материални. Това е и ос
новната причина, че в някои 
моменти не успява да изпъл
зи и някои от основните си 
задължения.

Текучеството в това здравно 
ведомство е твърде изразител 
но. Дори сега, когато Здрав
ния дом има най-много лекари 
(общо седем), пак недостигат 
двама. Необходим е още един 
лекар обща практика с курс по 
социална педиатрия и зъболе
кар. Вече няколко години 17 
хиляди жители в комуната об
служва само един зъболекар 
и в това отношение Босилегра 
дека община сигурно се нами
ра на последно място в СР 
Сърбия.

30—ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

и

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИСТКО РОБСТВО

пожелавайки им високи завоевания и всестранен успех 
в изграждането на социализма

„УСЛУГА” оказва всички видове битови услуги: водо, елек- 
тро, строителни и тъкачни услуги

произвежда хляб и хлебни изделия, а в магазините 
А“ винаги ще намерите търсените промишлени, 

хранителни и други видове стоки широко потребление 
Граждани, ползвайте качествените услуги на „УСЛУГА”!

осигурят..
Въпреки трудности и пробле 

мите, възможностите за по-на
татъшното развитие на здраве 
опазването в общината и за 
доближаване на тези услуги 
до населението са налице.Тря
бва да се изтъкне, че през 
тази година със средства от 
републикански източници ще 
се оспособят за ползване здра 
вните амбулатории в Горна Ли 
сина, Долна и Горна Любата. 
В Долно Тлъмино здравният 
обект е вече готов.

Всичко това говори, че още 
през тази година може да се 
очаква подобряване на здрав
ната служба в Босилеградска 
община.

„УСЛУГА“ I 
на „УСЛУГА

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„Градня“ - Димитровград Сега също така липсват два 

Здрав-ма рентген—техници, 
ният дом разполага с рентген 
апарат, но няма кой да го об- В. В.

ИНИЦИАТИВИ НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕ
ГРАД

на всички строители, трудещи се и граждани 
в комуната и страната

Нови мероприятия в говедарствоточестити

30—ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА И 8 СЕПТЕМ- 
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ

ЩИНА ОТ ФАШИСТКО РОБСТВО
ВРИ

След дългогодишна 
благодарение преди всичко на 
Ветеринарната станция, в Бо- 
силеградсна община отново 
голямо внимание се отделя за 
подобряване на расовия със
тав на добитъка. Също така се 
предприемат профилактични и 
лечебни мерки срещу всички 
заразителни болести по живот 
ните.

Тези мероприятия са от го
лямо значение, понеже живот

новъдството въпреки моментал 
ните трудности с изну- 

добитъка,
занапред е най-дохо- 

дният стопански отрасъл на жи 
телите в общината.

Акциите в тази област вете
ринарната станция успешно 
провежда благодарение на ка
дровата, а вече и финансово- 
материалната оспособеност. 
Тук сега работят двама ветери 
нарни ленари и няколко зооте
хници, които са в състояние 
бързо и качествено да изпъл
нят задачите си.

В своите пунктове в Босиле
град и Горна Любата, Ветерина 
рната станция до нрая на го
дината планира да извърши из
куствено осемняване на 400 
крави. По такъв начин ще се 
стигне до масово разширяване 
на високопроизводителна мон- 
тофонена и сименталсна раса 
в областта на говедарството.

За изкуственото осемняване 
на добитъка, Ветеринарната 
станция ще изразходва 105 хи 
ляди динара, за развитие на 
животновъдството, Средствата 
обезпечиха съвместно регио
налния и общинения фонд за 
развитие на животновъдство

пауза,

напуванетос пожелания за нови постижения и завоевания 
по пътя на прогреса

„ГРАДНЯ” строи евтини и модерни частни жилища, общест
вени здания, производствени помещения, номунални обекти —
мостове, пътища, канализация, водопроводи и др. „ГРАДНЯ” 
оказва строителни и дърводелски услуги.
Искате ли да спестите време и средства — ангажирайте стро 
ителите на „Градня”, чито строежи са модерни, евтини и ка
чествени

и

БОСИЛЕГРАДстихия във висок ГРИЖИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЗАЩИТАта комисия, която обиколи тези 
села.

Предприети са и първите 
мерки за отстраняване на пос
ледствията от природното бе
дствие. Настрадалите райони 
ще се освободят от данъка, ще 
се окаже помощ на население 
то в храни и други продовол
ствия.

Тези дни район Висок в Ди- 
връх-митровградска община 

летя сприя и градушка, какви- 
то не се помнят за последните 
70 години и от най-възрастни
те жители във височките села. 
В това природно бедствие най- 
-много настрадаха селата Каме 
ница, Брайковци и Изатовци, а 
големи щети претърпяха иГор 
ни и Долни Криводол, Вълно
вия и Сенокос.

По предложение на Изпълни 
телния съвет на Общинсната 
скупщина в Босилеград, до 
нрая на тази година всички тру 
дови организации в общината, 
разполагащи с имущество, са 
дължни да участвуват вьв фор 
мирането на доброволно по
жарникарско дружество. По
край това задачите, произтича 
щи от Закона за регулиране 
на противпожарната охрана, са 
дължни да уточнят в своите но 
рмтивни правила.

Реализирането на едно реше 
ние е особено необходимо, тъй 
като всяка година пожарите 
безвъзвратно отнасят големи об 
ществени и частни имущества. 
Така през миналата година 
шест пожара на територията 
на общината са причинили ще
ти на обществения сектор от 306 
хиляди динара, а на частния 
от 53 хиляди динара.

Безспорно ще трябва да ми
не един по-дълъг период, дока 
то окончателно бъдат премах
нати последиците от това до
сега най-голямо природно бед
ствие.

Гледката, след отшумялата 
градушка, е покъртителна: 
посевите напълно са унищоже
ни (тук житото още не бе 
ожънато), стърчат само голите 
клони на дървета, а навсякъде 
цари тишина понеже птици и 
по-дребните горени животни са 
избити.

Огромни щети лретъпяха всич 
ки къщи — стъклата и покриви 
те са изпочупени, а мазилката 
на много къщи е свалена. От
несени са оградите, почти из
цяло са заличени междите меж 
ду отделни парцели. Отнесен е 
и главният път, свързващ села 
та и щентъра на комуната.

След бедствиото района по
сетиха председателят на Об
щинската скупщина 
Борис Борисов, секретарят на 
ОК на СКС Венко Димитров и 
председателят на ССРН — 
Цветан Еленков. Според първа 
преценка щетите възлизат на 
10 милиона динара, но оконча
телно утвърди вече създадена

то.
Трябва да се изтъкне, че до 

края на тази година Ветерина
рната станция ще отнрие пуннт 
за изкуствено осменяване на 
добитъна и в село Радичевци. 
Изграждането и оборудването 
на необходимия обент ще нос 
тва 75 хиляди динара, 
вече са осигурени от Общин
ския фонд за развитие на жи
вотновъдството.

Ст. Н.
Общинската скупщина ще 

изготви и решемио, определящо 
нонкретно необходимите мер

ки за защита от пожара, ноето

СТОЙНЕ ЯНКОВ

Смъртта на другаря ноитоще прилагат всички трудови ор 
ганизации в комуната.

ЩЕ НЪНТЯТ стъпки напред 
и дните ни ще ги поглъщат 
но зная, че венове безчет 
ще закъснее твоето завръщане.

Животът в сетния финал 
отнесе сигурна победа, 
взе си иаивото ти бе дал 
и профуча иато легенда.

ОСТАНА твоята мечта 
нататък пан да се сражава, 
а ти предаден на пръстта 
бодриш и предупреждаваш.

В. В. В. В.

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД“ В БОСИЛЕГРАД НА ВСИ- 
СВОИ СЪТРУДНИЦИ И ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ВСИЧНИ ТРУДЕЩИ СЕ 

И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА
ЧИИ

инж.
ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАД ОТ ФАШИЗМА. КАТО 
ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ МНОГО ТРУДОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ТО СТРОИТЕЛСТВО.
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ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ - 

,ЛУЖНИЦА“ В БАБУШНИЦА КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„МОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА
СТРОИТЕЛСТВО

„ЛУЖНИЦА" произвежда:
полиестер със стънлена 

от пости-— овални плочи от 
вълна, шприцовани произведения 
рол, полиетилен и полимер ацетат на целу
лоза за широно потребление в промишле
ността, части на санитарни уреди, оцет, де 
стилирана вода, боя за обувни, ацетати и 

ниселина за анумулатори, общината 31-годишиииата оталнохоли, сярна 
пропиленови тънани, и чували, гьвиави по- 
лиетиленове тръби, твърди и мени ПВЦ 
тръби, желязна и пластмасова арматура, ам 
балаж от твърд и мен полиетилен, бутилни 
и бурнани до 2 литра, профили от мен 
ПВЦ, полиетиленово платно, марнучи и не- 
сийни. лупленс от полиметнрилат, лупер- 
пленс плочи от ролиметрилат с добавни се- 
дефевиден пигмент, цистерни от 2,5 до 5 

тона.

Честити на трудещите се и гражданите в 
освобождението.

„Комуналац” оназва на гражданите 
строителни, водоисталаторни, елентро- 

монтажни и други услуги.

ЗЕМЕДЕЛСКА НООПЕГАЦИЯ 

„ЕРМА“—ЗВОНЦИ „ТЕКСТИЛНОЛОР“
БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И В СЪСЕДНИТЕ 
ОБЩИНИ

ЧЕСТИТИ 6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Предприятие за печатни тънани и изработка на текстилна галантерия

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА 
ЧЕСТИТИ 6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНя НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА ЛУЖНИЦА
с пожелание за още по-големи успехи занапред!

Произведенията на „Текстилнолор” са изработени от най-качествени ела
стични материали.

Сутиени, бански костюми „Текстилнолор” изнася в много страни в Из
точна Европа.

ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЪРНИ ВРЪХ“ 

БАБУШНИЦА
честити на всички граждани в комуната 

6 септември — Деня на освобождението

АГРОКОМБИНАТ „НИЩ" 
— Експорт-импорт — Ниш

ООСТ „Тодом бос“—БДБУШ НИ
честити на всички граждани в общината 

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЛУЖНИЦА 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 

СТРОИТЕЛСТВО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„СВОБОДА“ ДИМИТРОВГРАД
ТРЪГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ЗВЕЗДА" - СУРДУЛИЦА
на всични свои потребители и граждани на общината 

ЧЕСТИТИ
5,'..РДПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРЛУ- 
^ИЦА с пожелания ЗА нови успехи в СОЦИАЛИСТИ- 
СТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ч и
В МАГАЗИНИТЕ НА „ЗВЕЗДА" ГРАЖДАНИТЕ ШЕ БЪДАТ ПК 
СЛУЖЕНИ НАЙ-ДОБРЕ СЪС СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИ-

на трудещите се и гражданите от Димитровградсна община 
честити

30-годишния юбилей от победата над фашизма

8 септември — Деня на освобождението 
- .... фашистко иго
с блатоножелания за всестранен напредък

Свокплл”аНе На комуната и страната „СВОБОДА произвежда всички видове

на Димитровградсна община от 
в социалистическото

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„БРАТСТВО“ В ЗВОНЦИ
мъжки,

ДАМСКИ

и ДЕТСКИ

на всички граждани от общината ОБЛЕКЛА

^рБОДА"Н1И„СагГвър^бп5ГнранТмеодат\ВКУС’ С М°Дерна «Р°йиа и изи- 
снано, търсете изделията на Гйпсппа^
цветни ще намерите в собствените магазиниН°°бРг-ЗИ =т° от десени и раз- 
газини за продажба на готова конфенция „Свобода“

ЧЕСТИТИ

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ЛУЖНИЦА

6 СЕПТЕМВРИ

и другите ма-

страница «
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Приятелска баскетболна среща БЕЛЕЖКА

В рамките на крайграничното 
спортно сътрудничество неотда 
вна в Димитровград . гостува 
баскетболният отбор . „Сливни
ца“, който с това върна посе
щението на димитровградските 
баскетболисти.

Нередности
безСрещата премина в леко над 

мощие на димитровградските 
баскетболисти, които отнесоха 
победата с резултат 98:88 
(43:40). отговорностДимитровградчани играха в 
състав: М. Шекуларац, И. Си
мов, А. Йосифов, Н. Алексов, 
П. Димитров, Г. Йосифов, В. 
Милев, Т. Тодоров, Н. Минев. 
М. Петров, С. Рангелов и И. 
Петров.

рез тези летни дни гражданите на Босилеград и 
на околните села отново негодуват срещу нянои 
нередности.

Ще се спрем само на две.
Едната се отнася до ежедневните пренъсвания в 

електрическия ток. Честите дефекти на електропрово
да Власина — Босилеград и на електроразпределени- 
те уреди оставят в мрак града и малкото електрифи
цирани села.

Гражданите негодуват, че никой не ги осведомява 
за тези прекъсвания. Случва се електропроводът да се 
изключи по няколко дни поради поправни, но никой 
не осведомява гражданите колко дни ще траят по
правките. Тази прантика редовно се повтаря, като после 
дица на безотговорност.

Разбира се, тези прекъсвания в електроснабдява
нето нанасят сериозни вреди и на стопанските органи
зации в Босилеград. В такива ситуации спира производ
ството в дървообработвателния цех на Горското сто
панство, в няколко цеха на комуналното предприятие 
„Услуга” и в Транспортното предприятие.

Другата нередност е телевизията. И през това лято, 
буквално казано, Босилеград един ден има телевизия, 
а три няма.

Този дългогодишен проблем Радио-телевизия Бел
град още не решава. Всичко остава на обещания, от

п
Съставът.на баскетболния от 

бор „Сливница“: П. Петров, М. 
Миленков, В. Илиев, А. Спасов,

Г. Наков, Ц. Евтимов, Б. Тасков, 
Г. Миланов и Американов.

Ст. Н.

ЗАПОЧНАХА БАСКЕТБОЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
КЕГюга"?гео*ДСс.“од“ “ 1
В ПЪРВИТЕ ДВА КРЪГА ЕДНА 
СРЕЩА СПЕЧЕЛИ, А ЕДНА ЗА
ГУБИ

е последица, че димитровградс 
ките баскетболисти отидоха от 
слабени — само с 6 баскетбо
листи. По такъв начин те наис 
тина не можеха да бъдат дос
тоен противник, въпреки че 
оказаха жилава съпротива.

Никола Минез — 22, Марян Пе 
тров — 8, Спасен Рангелов — 
6 и Емил Соколов — 6.

Във втората среща Димитров 
градските баскетболисти загуби 
ха като гости от отбора на 
„Младост“ (Алексинац) с резул 
тат 72:35 (35:20). Тази загуба

Димитровградският баскетбо
лен отбор „Свобода“ тази го
дина ще се състезава в 
Източна републиканска сръбска 
Б лига. В първия кръг на свой 
терен се срещна с ОБК (обе
динения баскетболен клуб) 
„Ниш“. При хубаво време и 
пред окло 400 зрители, особе
но през първото полувреме се 
разви твърде хубава игра. Дими 
тровградските баскетболисти 
спечелиха първото полувреме 
с малка разлика 37 : 35. През 
второто полуврегло съществу
ваше само един отбор — 
тровградският, който нанесе ви 
соко поражение' на-+тшййте 
баскетболисти и срещата за
върши при резултат 82:51.

„Свобода“ игра в състав: 
Иван Симич — 15, Ангел Йоси 
фов — 6, Драган Каменов, Лю
бомир Величков, Георги Йоси-

Ст. Н.

Съветът в разширен състав на Детската градина „8 
септември" в Димитровград обявява допълнителен 

КОНКУРС
ЗА ДИРЕКТОР НА УЧРЕЖДЕНИЕТО 

Условия: освен общите условия, предвиден

които зрителите нямат полза, защото телевизионните 
екрани са тъмни. Телевизионният препредавател на Ве
сна кобила е често в дефект.

Докога ще продължи така, трудно може да се от
говори. Едно е сигурно, — мнозина отказват да запла
щат абонамента си, а други запечатват телевизорите.

Значи, проблемът става все по-сериозен и с него 
трябва отново да се позанимаят обществено-политичес
ките организации в комуната.

със
Закона за взаимните отношения на работниците в сдру 
жения труд, кандидатите трябва да изпълняват и след
ните специални условия:

— Висша професионална подготовна (педагог, пси
холог) с две години трудов стаж и положен професио
нален изпит;

— Завършена академия за образование на възпи
татели за предучилищни заведения с трудов стаж от 
три години, от тях една година на ръководно работно 
място;

дими

В. В.

ашпшшшш1пшт11шш1шшш11пши11ш1и— Завършено училище за възпитатели с най-малко 
пет години трудов стаж, от тях една година на ръко
водно ряботно място и положен професионален изпит;

— Морално-политични качества
Със заявлението обгербвано с 1 динар такса, кан

дидатите трябва да доставят и следните доказателства:
— доказателство за изпълняване на

!
I

Тъжен помен училищната
подготовка;

— Доказателство за изпълняване условията на тру
довия стаж; ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ I— доказателство за морално-политически качества;

— удостоверение, че не е осъждан и удостовере
ние, че не се намира под следствие;

Заявлението с доказателствата за изпълняване на 
условията се подават до разширения състав на Дет
ската градина „8 септември” в Димитровград.

Конкурсът остава открит до попълняването но ра
ботното място директор.

Детска градина „8 СЕПТЕМВРИ" 
__________ Димитровград________

1(Заминават от Пирот в часа Тръгват за Пирот в часа 
Белград 
Ниш

Е
10,00 и 14,15| 

6,30, 10,50, 13,00, 13,30,1 
14,00, 17,20, 18,20 и 21,0оИ 

14,10 |
11,30

7,00, 14,30, 15.25§

6,45 и 14,40 Белград 
5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 

14,40, 16,30 и 18.30
Крагуавац
Скопие

Крагуевац
Скопие

5,00
7,00

6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
13,30

Лесковац
Зайчар Зайчар 4.30

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

5.45 Велико Бонинца

4.00, 5,40 и 12,00§| 
4.30 и 10.45§ 

7,30, 11,00.Е

Княжевац 
Звонсна баня 
Велика Бонинце

7,00 9,00, 12,00. 13,00 и 16,00 13,00. 15,30 и 15.50 .
4,30, 5,00 5.45 Бабушница 5.00, 5,45, 6,00= 

7,00, 9,00, 10,45, 12.00 13,00 9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,00|
15,30, 16,00, 18.00 20.00 16,00, 17,00, 17,25, 18,45 §

Д. Нриводол 14,00 Д. Криводол
Дойнинци 15,00 Дойнинци
Т. Одоровци 100,00 14,30 Т. Одоровци
Велина Лунання 5,00 15,15 В. Лукная
Нишор 5,00, 12.00, 15.15. 18,10 Нишор 6,30, 12,45, 17,00 18,45| 
Б. паланка на всени час Б. паланна на всеки час

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

от 5,00 до 22,00 от 5,00 до 22,00
4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темсна 5,10, 7,00, 9,00, 13,00 

14.10, 16,00. 20,10, 22,10 13,55. 15,00, 17,00, 21,00, 22,50
4,30, 6,05, 7,15 Вел. село 5,10, 6,40, 7,50, 9,40 

11,40, 13,05, 14,45. 16,00, 17,40, 
19,40 21,00, 22,50

5,10, 6,30, 13,00

По решение на Управителния отбор от 6 юни 1975 
година се обявява

Е
КОНКУРС Бабушница

за попълване на работно място директор на коопе
рацията: 4 ДО

Директор на кооперацията може да бъде лице, из
пълняващо освен общите и специални условия:

— да има висша или полувисша професионална под 
готовна и трудов стаж от 3 години на ръководни места,

— да има средна професионална подготовка и 5 
години трудов стаж на ръководни места,

— да има непълна средна подготовка или задочно 
да учи средно училище и 10 години трудов стаж 
ръководни места.

Ноннурсът остава отнрит 15 дни от деня на публи
куването му в местния печат.

Молбите с необходимите документи се подават до 
Управителния отбор на иооперацията.

Непълна донументация няма да се взима пред вид.
Кандидатите не смеят да имат пречки по чл. 134 на 

Закона за вписване и конституиране на ОСТ в съдебен

4,30
6,00 и 12,00= 
6,00 и 16,30=

На 1 септември т.г. се навърши 
ха 40 дни от ненадейната 
смърт на нашия енъп и никога 
незабравим

ВАСИЛИЕ ЙОРДАНОВ 
от Димитровград 

Преждевременната смърт не 
ще бъде в състояние да зали
чи от паметта ни твоя светъл 
и благороден образ!

Поилон пред 
памет.

I
I

на
Тамсна

Вал. сало
9.00, 11,00. 12,10. 14,10 

15,00, 17,00, 19,00 . 21,10, 22,10
4,40, 6,05, 12,20 ДържинаДържина

светлата ти 14,10, 18,30, 22,10 14,35, 19,00 22,35
7,00, 11,005.00. 12,00 Йеловица 

Сумово 4,30, 605, 12,30, 14,40, Суноя" 1,10, 7,00, 13,15, 15,00 
Петровац 

йс

Йеловица
Опечалени; майна ЙОР
ДАНКА, сестра ВЕРИЦА, 
братя ГЕОРГИ, РАНГЕЛ, 
ЙОРДАН и миогобройни

регистър.
Управителният отбор на кооперация 

„ВИДЛИЧ"
Височни Одоровци 

край Димитровград

5,15. 15.00 
5.10. 6.40,

4,30, 14,10 Петровац 
4,30, 6,05 М. Йовановац

13.10. 14,50 20,00
М. оаановац 

12 ДО. 14,10, 19,00
роднини
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отдих и почивкаВ часове наШш
шшш

__ Обвиняеми, защо посегна
на своята жена, вместо да 

убиете любовника и?

реката. ЕднаСлон се ньпе в 
мравка му крещи от брега. 

— Слоне, излез!
— Защо?
__ Да видя дали! не

откраднал банския.

ХУМОР хте

7\\Ш\\к;' _ Разсьдих, господин съдия,
че много по-разумно е да пре
махна веднаж една жена

всяка седмица да уби

си ми
V?1 ? о:Л ОТ.

__ Валтер, знаеш ли, че бен-
поскъпнал! ВОЛНОТО

вам по един нов мъж.*зинът отново
— Е, няма значение. Аз така 

и така нупувам винаги само за 
десет марни ...Ф Депойна пита майна си:

__ Каши ми защо се омт.жи
за татно?

Майката дълбоно вт»дъхва и 
назва замислено:

__ Ето и ти ми задаваш този
въпрос ...

*
— Господин Шеиие, един тип 

постоянно следи жена ви.
__ ще му омръзне. Вярвайте

ми! Тя е нуриер.
I *

Мадото Ставрия наз-— Не се сърди, мили —
зад гърбава съпругата 

ти направих много заеми.
— Няма да се сърдя, мила — 

мъжът, — ако задотговаря 
гърба ми си ги изплатиш . ..Еве доживеямо да прослпвимо трийестуту годни 

однино изкараме вашисткуту згон и смрад. Радост ми 
йе на гледам кино градчето ни се разубавевуйе. С ба- 
буту само търчимо нагоре-надоло: нейе шала Сама ми 
Ттока дооди оди Вуковар после десет године... И та- 
мън бабата надзърну на пекцерчето на елентричеенуту 
вурню да види дали се йе изцъроило прасенцето,
теби извири баца ТЬока с „Форд” пред пертуту. Я бър- __
же излете, па бабата се сунну стеше та стеше да ме 
стъпка: бре онея ми ти целивТГе, прегърчзже, „ред цив- = 
йе — ред сълзе“, ко с мазал пародат.

Почемо ко що сл му не редат и ко му йе адетат: • 
първо слатко, па робия... ручък. Поело приседомо на 
прасето. По йодно време, бауата мо пита:

—Е Манчо, кво има ново, ко йе номшилънат?
Тамък он издума, тетпга комшията Ставрия „за

главната“ бутну вратата. Мзцелизаше се, а Ставри.т узе = 
стол и седе при кае. Мене ми стануйе нещо съклет ка 
он дойде — увск че найде некиксу „заглавку”.

Бабата принесе третуту „дубравку” на я почо да Ц= 
расправлям на бацуту за новинете по нашенско:

— Са имамо до Смиловци асвалт, па и у градат 
скоро све улице су асвалт, бацо, ти мзо мислиш, а?

— Епа — рече Ставрия „заглавната” — па све 
дупйе по жега и йендъци...

Мене ми йипну. Само нещо загомиля тия Ставрия, ==, 
све нещо му кедостидза, сЕе нещо му йе кусур:

— Ма кво се ти разбираш у инврастунтуру (йедва 
треви думуту оди дубравкуту), бре? Па съга у сва села 
имамо йелектрику, а до полаии мърждорсоше ламбе, а?

— Ама па йелектрика — па се усука Ставрия — 
виде ли нве су им криве дамберете, па чворняиве, те- 

Ш§ ка ли се струя води...
Мене ми кървното рипну — че пукнем. Одкуде 

се дотресе тия Ставрия?
— Скоро до сва села имамо автобуейе — обърну 

ЦЦ се къмто бацуту — това сигурно не си чул...
— Кви су ми па тия автобуейе без „ер кандишън"

Ш — упаде ми насред дума „Заглавната“.
— А кво йе па са това „ер нандишън”? — дой

де ми нанадольно да питам я Ставрию.
— Одека знам кво йе, ама у Лондон свак авто

бус га има, онядън чето у веснинат.
*= Замълчамо. Чудим се кво да се повалим пред ба-
1Ш Муту, а Ставрия да не ми тури съплитку.

— А ко йе бауо „Балкански", нали знайеш йедно 
време и я търчео по вузбалат?

= — Добре, добре играю децата, съга и игрище-
Ш то пооградише че иду йош по-нагоре...

Страшно чудо, заградили га ко йегрек, опнули 
__ два три тела. ..

— А рекуту уведомо у ред од игрището на „Бал 
2 кансюи па све до „Саванат“, до Лунавачну реку...

— Е, ич това не угодише, иай-гояема 
== — дочека ме Ставрия ко запета пушка —
Щ' Рибу да ватиш, а и козуту 
=== йе Манчо, кво ме гледаш?

И бацата се узвърполж. Види

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

СТОКООБМЕН С НАД 100 СТРАНИ*
— Дванадесет часа е, а бю

рото са намерени 
не с отворено. Защо?

— Много просто, господине. 
Още никой по е предал изгу
бения ключ ка бюрото.

вещи ощека

ДВА МИЛИОНА НОВИ
АПАРТАМЕНТАЮгославия поддържа търгове 

ми отношения с 110 държави. 
През 1946 година тя търгуваше 
само с 35 страни.

През последните 20 години 
строителното производство се 

половина пъти.
*

увеличи с два и 
Най-голямо внимание се отделя

— Защо премина на другата 
страна, ногато видя лекаря?

— Срамувам се от него: от 
годинни насам не съм боледу 
вал.

Главни наши партньори в из
носа са Италия, СССР, ГФР, и 
Великобритания, а въз вноса 
ГФР и Италия.

на жилищното строителстзо. 
От 1947 до 1972 година са по
строени около два милиона но
ви апартамента. През 1961 го
дина на всеки югославянин се 
падаха 10 кв. м жилищно прос
транство, през 1971 — 12 кв. м, 
а понастоящем над 13 квадрат 
ни метра.

★ Между развиващите се стра 
ни, които в нашия стокообмен 
участвуват с около 15 на сто, 
на първо място е Индия.

Четиригодишното 
Манцика се държи много лошо 
и майка му го заплашва, 
ще го замени с малко, добро 
дете.

— Няма да стане — отговаря 
Манцика.

— Защо не? — шита майна

момиче

че

Блестящ като звезда
й.

В Женева вече три десети
летия се организира изложба 
на часовници и накит. Тазгоди 
шната изложба се отличава с 
по-съвършенна техника на об
работване на диамант и с при
лагане на нови материали 
изработката на часовници и на 
кит. Интересни са някои видо
ве стомана, получени със сме

сване на тунгстен или титани- 
ум, както и таканаречено чер-

— Та кой ще бъде толкова
луд да си даде доброто дете 
за лошо.

*
— Доволен ли си от жена си? 
— Много. Единственото не

що, което бих си пожелал е 
следващата да не бъде по-ло-

вШ
ша.

*
— Иване, помага ли ти же

на ти при чистенето на дрехи
те? новини от

КОСМОСА
— Само на джобовете ...

*
— Какво става? — пита един 

дресьор 
цял живот се занимаваш с миш 
ни, а сега разправят, че пре
минаваш на слонове.

— Няма кан —

Тиколегата си.грешка
са нема куде §= 

не могу да си напасем. Тека ^ На връх Ленин (7 134) един 
от най-високите върхове на 
Памир е 
етап на

завършен първият 
изследване на косми

ческите частици. Цели двана
десет месеца един специален 
уред е „ловил" - 
космоса и сега учените тряб
ва да ги изучат подробно. В 
тази научноизследователна ра
бота голяма помощ са оказали 
планинарите, които са се изка
чили до върха, оставили 
съответните уреди и след то
ва ги върнали до лаборатори
ите.

въздиша за
питаният дресьор. — Старея, 
драги колега, и зрението 
вече не е същото ...

човекат че пукнем 
од яд, а ватише и вуейе да ме избиван) по лице. Пре- 

=== гълтну па пак поче: но злато-обикновено злато, бо
ядисано черно чрез специален 
технологически процес, 
ставляващ все още тайна.

диамантът 
„ЗВЕЗДА" от 0,53 карата, чия- 
то стойност възлиза на около 
40 хиляди динара. Обработен е 
така, че повърхнината му е 20 
пъти по-голяма от тази на нор
мално обработените диаманти. 
Това му придава изключителен 
блясък.

ми
— Са че праимо й путат прено Видлич!
— По-убаво че буде дупну, голему дупку 

копаю, я що ти кажем — устуца се Ставрия.
— Та ти заглавку да вой туриш, а? — боцну га.
Дуну Ставрия на нос и излете но топ. А 

та на миру распраи на бацуту дружете новине 
шенско.

частиците от пред-
да про- ★

На снимката:
Разговарят приятелки.

Надявам се — казва една- 
та» че ти никому не се каза
ла за моята среща с Никола.

Разбира се, че не, драга 
моя, та аз не знаех, че 
тайна!

я вати 
по на там

МАННА =
Космическите

продължават.
това е опити в Памир

Море тЯ, сгегу? 'Пр&бвлг 

зя дп се
(Г Г

У

БяОШ сон%и


