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>Първото купонче поместваме? 
на стр. 11.

От човек, на когото може. 
да се вярва, узнах, че на об
щинската каса се дължи за 
такси от плацове близо 10 ми

Даже V.лиона стари динара.
още 1,5 милиона в скоро вре
ме трябвало да се пишат ка-

-л ,Г;

то нов дълг на същата каса.
* %Общината давала плацове ина хората, а службите не им ' - V-

%давали на време актове за аплащане на таксите. Или ако Чса били дадени такива актове. 3никой не искал да поподсети Iхората да си платят дълга. •у ■.■V:
5»,Така се стигнало до сумата

«у . „Те изпълняват - зада---от 10 милиона.
•;'Ч ччата ..си съзнателно,* нолВ чаршията се приказва.

техния гживот -не.< се. .от?-.че този или онзи не искал да
личала многоот..г живо-,си платят таксата. Струва ми $та във военно..: положе--

Чсе, че това неискане е нормал
но, щом службите не ги под- ние... ■ВНасещат, че са длъжници. Товатяхно, поведение,
тези, които строят, трябва па ■Iе израз ,н а ?високо полд ;

«8ра за тухли, дограма и няма тическосъзнание» зрят; ч;
*.'■да вземат да плащат такса. лост> бдителност и хра.-^

когато никой не му я иска. брост, защото .те обичат-1 йКакто и да е, сумата от бли шсвоето-, социалистическо.,-
8зо 12 милиона е огромна, па- отечество.,..

ра. Това е цяла нова улица. Така.,! пазятг садящ*
асфалтова и чиста. страна.- самб.онияхора,.

Та искам да питаме — мо- които о са а част т от г садяя Ш
же, ли службите да си съдей- народ, които съзнател-
ствуват в общината и да по- но строят социализъм и

които обичат своятасъберат тия пари. защото
страна, -. Чтрябват за улици. у.

ТИХО Чм. н. н. ч

онова, к^етоживотите си загото на този месец
днес. Само на Тйеити-имамепрезидентът ТИТО посети ня тленните останще се намират 

ки на 3 300 бойци. Вие сто;>икои краища в Черна горд и

защото го строят

:с;,:

миторския край по значение,20-годишнината от Осмата по младежи и девойки отзь: лят. ьет =зтаягмг^ родните красоти, но и зарад

всичткрайнинска конференция яа

събора в Тйентище президен 
тът Тито, със съпругата си, взаимно сближение, укрепва-
посети младежките бригади де на братството, и единството

>• -род-»»-»'Народноосвободителната
тук трябва

отте гости.
Обръщайки се към бригади борба. Младите и

нашата много-Тито между да допринесат
национална Югославия да бъ 

по-способ

ритв/ другарят
Другото каза:

-Драги младежи и деарйки. де и на.
преди всичко, най-топло ви

и занапред да оп-поздравявам от името на съ- родности
равдава доверието и прести;,

,които днес тя има в све-
пругата ми и, от свое лично .
име,-от името на всички кои- жа
70 дойдохме тук, и желая да та.

Драги мои бригадири, на»и кажа няколко думи. Вие
място виетова историческоСе намирате на мястото къде възпитавате в духа па свет70 1943 година се водеше бор се

НОВ илите традиции наба на живот и смърт. Тук пад с бойкост исе закърмяватеИа*а свидни синове на наши- своя народ. В Ю-70 народи, В борбите на Сутй вярност иа 
ес*а бооо бойци положиха ва ви желая много успехи.“



15 август — Ден на граничаряТито ще 

предвожда 

югославската 

делегация 

в Лусака

В СТРАЖ НА СВОБОДАТА И МИРЯ
,онугг. И макар че било трудIго 
— взводът ,вървял бързо, за 
■щото командирът и войниците 

Команди-

” (Продължение от 1 стр,)
IИзминаха дшадоост и шест 

ГОДИНИ! от деня, Н -КОЙТО Вър-
ХОВ1ИИНТ комендант на НОВ познавали терена, 
и ПОЮ другаря Тито взе ре- Р'ьт бил
тенис за формирането на Кор сгото 1Иъдсто ес ■ 1 Д ‘ 
пуст. на народната отбрана на ло се 'намирал чеп . а 
Югославия К1-ЮЮ. КНОЮ бе бункер .в земята, покрит е де- 
създадса! да защити иаюслс- бел сняг.
нието в овободиите територии _ щ,с пи обкръжим —
от окупатора и домашните пре, зпл командирът на войниците 

И исогато войната

.Президентът на република
та. Ио-сип Броз Тито ще огла
вява югославската делегация 
на. Третата конференция на 
шефовете на държавите и 
правителствата на нсобвърза- 
нито страни.

ка-

Но да пазим пълна ти-датели...
и официално завърши 
цшюавците тя .продължаваше
с голяма жестокост. Девет ди Кииоевцитс безшумно ое при 
визии на КНОЮ!, отбор-бойци ближавали и стягали обръча 
от фронта, продължиха вой- около бункера. Изведнъж в 
ат, също толкова тежка, как- студената зимна нощ отекнал 
то’ беше тежка и истинската гласа на командира Вуйович:
■война, .която току-що завър
ши. Дни и нощи, мосоци и го 
дини те прекарваха в засади 
по планините, преминаваха за 
мръзнали реки, минаваха .край 
гранични стълбове — от Три двал Вуйович.

през Проклетии, Пери- ,цич и Милан Грубишич били
етер и Каймааочалап до Белат Не се знаело откъде идват ц патрул. По едно време за- 

Стара планина. Навея- изстрелите. Жестокият огън ос болязали „ещо край граница 
баири, встлил буниксра, който бил до та помислили си/ че е кон- 

бре направен и замаскиран, и _• л и0 сс излъгали. Вместо 
куршуми 0,11гав0р на ЗНака за стюразу-

отегенал картечен

■си.за шипа.

Конференцията на иеобвър 
започне в Лусака'запито ще 

на 8 септември.
— Предайте ,сс1 
|ВМС:СТ0 отговор — ОТ бунКС 

ра заоииетцли куршуми.
— Огъа!! Вий I изкомам- В посещение на една заставаРибичич в 

Норвегия
ричич били на пост. Към де- 
■ест часа през нощта забеля
зали цивилен с пушка в ръ
ка да преминава през близ
ката гора на границата. На 
знак да спре 
•по-бързо да преминава грани
чната зона ... Стоянович стре 
лял и наранил бандита, а след 
това тръгнали с Боричич да 
го хванат. Хванали го и за
почнали да го водят къ.м зае 
тавата. На едно място ране- 
ииет бандит спрял и не искал 
да мръдне нито педя напред.

■план

сица и
по чукари икъде

по реки и езера, полета и до
за да осигурят нов живот затова пушечните 

в новата социалистпичоока ро- не. мопли да го пробият. На- мяван,е
дина. С младежите от край- лагало сс да се потърси дру- залп Непознатият
граничните места, с работни- го решение. Командирът рс бягал, 
цитс и селяните, е лесничште шил следното: под охраните-
и овчарите — пазеха нашите лен огъа! на кноевците да се Сафилсвич и Грубишич от- 
траници Всичките са гранича доближи до бункера и да хаъ крили огън. Бдин куршум у-
ри. Познават се добре, пома- рли бомба вътре. Така и на- луЧ)ИЛ непознатия провокатор
)гат си, заедно са е килото, на д-ранил. В момента когато се 1В кра!К и той не можал да бя-

аотвел да хзърли бомбата — га повече. Успял само да се 
•картечен залп от бункера го притаи в близката гора. По

това време заставата била в 
тревога. Щом чули престрел
ката — веднага било отлраве 
но подкрепление. Сафилович 
.и Грубишич, подпомогнати от 
новодошлите граничари, тръ 
гнали в гората да хванат ра
нения бандит. Но той, щом 
ти забелязал той отново открил 
огън. Открили огън и грани
чарите. След няколко минути

продължиллшш
срелял и

веселие, на мач, заедно са з 
акция. ■ • Те са на'й-голс.ми г.ри 
ятели на граничното населе
ние.

В същия миг над главите им 
заояистяли куршуми от чуж
да територия. Стоянович и Бо 
ричич отговорили също с ви- 

неприятелски

Л-ОХОСИ1.

— Не дайте, другари! Не 
дайте на бандитите да избя
гат!... — били последните ду 
ми на храбрия командир. След

Вуйович
ДЕЙСТВИЯ НА ККрВВДЖГД Отстрели... 

куршум паднал храбрият грз 
ничар Стоянович...'

няколко секунди 
умрял. Но кноевците, негова
та вярна дружина, не забра- 

чаконця край. хъдс-то нрволе ' еили думите му. С няколко 
комендант «слетаоюични щурма, хвърляй

■ПЪРВА ЧЕТА е аогланд;ир 
Вуйович се намираше лъв фо

Няколко дни по-късно, на 
погребението му, старата му 
майка казала:

— Чакайте, чакайте, още 
малко... да ое простя от си
на си Сине мой, скъпа рож- 
бо... на никого не давам да 
плаче. Ни майка ти няма да 
плаче! Гледах те за родината 
— на родината те дадох!

Твоите другари ще са ми 
синове!...

дваха четничаски 
и други разколшгци. През нос км яростно бомби в бункера, 
ладиите дни на 1943 годила, успели да накарат бункера да

— картечницата на бандита 
замлъкнала. Граничарите гоч 
намерили мъртъв. Убитият 
имал картечница чуждестран-

комаидирът Вуйович замлъкне. Четническите пълнота то
бе обесен в село Мид^змк.а, в чаща били унищожени.

|Слод теза .кноевците изнеслиедин; бункер бяха калюрвай 
■скритите четници. '.Между тдх ата ръце любимия си коман-

■на марка, чужда и югославг 
От дукументитеска валута.

■се установило че този бандит 
бил шпионинът Карло Демай-

— и един четничеими глава- дн-р и го погребали, 
тар, с началния-щаба, офицер 
по разузнаването и други. С 
един взвод Вуйович тръгнал 
срещу тези пълчища. Поанта 
била ясна, а взводът трябва- ща януарска нощ 1948 година ник станала подобна случка.

Председателят на Съюзния 
Изпълнителен съвет Митя Ри 
бич-ич направи неофициално 
.посещение на Норвегия, къ- 
дето като личен гост на нор
вежкия министър-председател 
Бортен прекара два дни.

!Рибичич и Пер Бортен во
диха разговори във връзка с 
междудържавните отношения 
между двете страни и по ак- 
туалии международни въпро-

НЕМИРНИ ГОДИНИ 
ИА ГРАНИЦИТЕ ■етер...

И на склоновете на Кррит-|През една мрачна и злове-

Михайло ЯНКОВИЧдълбок траничарите Стефан Сафило- Вблничетата Стоянович и Боло да се движи по
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I Подполковник М, Явкович
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|„
= малява евентуалната техническа надмощност на агресора 
Е като при това умело се ползват слабостите на неприятеля,
Е които иначе редовно- придружават всеки завоевател на чуж- 
= ди територии.

в— която от трудовите организации и общината прераства 
единна всеобхващаща система в цялата страна — са много 
силни. Неприятелят среа организирана всенародна съпро
тива, принуден е да се бори на стотици военни бойни по
лета из цялата страна. Затова той е принуден да разединява 
силите си, да ги разпределя и да защищава всеки мост, вся
ка ж. п-линия, всяка фабрика, или което и да било важно 
за неговото съществуване място на евентуално окупираната 
територия на нашата страна.

Въоръжените части на териториалната отбрана се ор
ганизират като:

Концепцията на всенарод
ната отбрана на практика

си.
’ I

БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

. - - ЮГОСЛАВИЯ
— отряди на трудовите организации,
— общински териториални отряди,
— покрайнински териториални отряди и
— републикански отряди.
Това ще рече, че части на териториалната отбрана ор' 

ганмзират по трудовите организации, общините, покрайни 
ните и републиките. В своя състав те имат отделни поДДе 
ления пехота, артилерия, противбронирани, противвъЗДУ^ 
нм части, артилерия, инженерни части, санитарна слуяю** 
техника, съобщения и тн., както и отделни служби по Р33^ 
наване, осведомяване и тревога. По време на война в със? 
тава на териториалната отбрана влизат и отделни лица 
ЮНА, подделения или части на ЮНА, конто се намеря* 
на определена територия, която неприятелят на който 
да било начин е завладял. >

Цялата организация на териториалната отбрана 
годена така че по правило — с едни и същи сили и с 
и съща организация се бори срещу завоевателя, а от
страна. — се защищава от последиците от неприятелските
ствия. В тила на оперативната армия териториалните ' 
ници се обезпечават своя територия, трудовите оргзя^^

иятелс*“

Основната цел на териториалната отбрана е да се из
ползват всички налични възможности, при което предим
ство се дава на въоръжения народ и по този начин се на

излиза всеки петък
Урежда редакционна колегия

Директор,
главен и отговорен редактор 
; АСЕН ЙДЗАРОВ I Териториалната войска не напуска своята територия 

= ни в случай неприятелят да ое пробие дълбоко в нашата 
= страна, но само се мени външния вид и начи нна действу- 
Щ пане. Докато фронтът е стабилен всички'териториални части 
ЕЕ е тази област го защищават заедно със силите на Юдослав- 
= глеата народна армия. Успее ли неприятелят да сломи съ

противата на тази ча.ст на фронта териториалната войска си 
остава и започва да действува в тила на неприятеля, напада • 
неговите обози, къса връзките, напада гарнизоните му.

Цялата тази огромна сила, и по- численост на частите 
= и хората, и по боевите възможности, е разпределена навред 
= из страната и пречи на неприятеля да я обкръжи и с">: 
Ц силни удари на техниката си да я разстрои и онеспособи, а 
= още по-малко да я унищожи. Значи самата организация и 

разпределение на частите на териториалната отбрана се по- 
_ пречва на неприятеля напълно да използва своето техииче- 
= ско надмощие. Действията нг, такава териториална отбрана

Технически редакторX'

ЙОГДАН НИКОЛОВ

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

25-444 и 25-480' 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 п. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

\ - д ", -
Нкчатница „Бух Карг.лжич"

. СтфПауповичагУг — Нит

е нЗ' 
една 

ДРУГ?
дей

еДИ'

ции и всички по-важни обекти от нападения °т 
всички видове субверзиваа дейност и други непр; 
действия. В зоната на военните действия откъм посокят^( 
нахлуването на неприятеля териториалните части и

I яз
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НОВИ УЛИЦИ

За водоснабдяването на БосилеградТези дни в Босилеград започна да-ое строи
още. една улица. тя ще ое асфалтира и пред
ставлява продължение на улицата от транспорт
ното предприятие към квартал „Краввд дол“

С оплед на скромните финансови възмож
ности на 'Общината, засега ще бъдат построени 
към 300 метра от тази улица, а след време ще 
се строят останалите.

•Работна ръка и механизация 
е обезпечила

I

ОТКЪДЕ ДА СЕ 

ДОВЕДЕ ВОДА?
С •

за тази акция 
секцията за пътища във Враня.

В ТОПЛОДОЛОКОТО УЧИЛИЩЕ УДАРИЛА 
МЪЛНИЯI

Общинската скупщина в Бо голямо количество постоянна 
силешрад е взела решение за вода. Именно тя има 60 лит- 
'СннбЦятането на града и на 
село Райчиловци с вода. За 
целта е дадено съгласие да и при няколкократно увелича- 
се ползват банкови кредити, ване на града.

та на Изворщица тече неиз
ползвано тъкмо толкова ко

ра в секунда. Разбира се, то- личество вода, колкото е нео 
ва количество е много, дори бходимо за новия водопровод.

Единственото, което може 
да загуби селото е да преста-

Преди някой ден в следобедните часове 
сградата на основното училище в Топли Дол 
ударил пръм но за щастие сградата 
незасегната. Причинени са известни

в

останала 
щети на

електрическите апарати, тъй като оградата е 
електрифициран а.

'Интересно- е, че в тази училищна 
до сега са ударали гръмоове. Това говори, 
необходимо тя да се осигури с гръмоотвод.

>

ограда и 
че е

ИЗКУПУВАНЕТО НА ДОБИТЪКА — В ЗАСТОЙ

В тези летни месеци почти напълно е пре- 
иокупуването на дребен и едър рогат 

комуна. До това 
положение се е стигнало, защото през пролетта 
е изкупено голямо количество добитък.

Освен това, в последните няколко години, 
добитъкът е почти преполовен, а сенодобивът 
в цялата комуна сега е по-добър от миналого- 

. дишния.

къонато 
добитък в босилегр адската

В Паралсво няма достатъчно водаИзходът е — в село Извор

ИЗВОРЧАНИ НЕ СА 
СЪГЛАСНИ

нат да работят две воденици. 
Но дали само 
трябва да се слага под въ
прос разрешаването на един 
такъв парлив пробием? Защо 
то се касае за един обществен 
интерес. Дано това могат да 
разберат изворчани.

Впрочем, на тях им се пред 
лата и компенсация за тази 
четвърта част от водата. На
пример те биха могли по та
къв начин много по-лесно 
да си решат въпроса с елек- 
т рзефмкацията .

(Говори се обаче, че тази 
сделка плавно спъват онези 
изворчани, които са ое отсе- 
лилзи и живеят в Босилеград. 
За тях се казва, че наговарят и 
убеждават населението в Из
вор да не се съгласи да даде 
от водата.

Е то защо е необходимо да 
ое свика още едно събрание 
на избирателите да си кажат 
думата.

а същевременно е въведено и 
сазмооблагане в пари, което 
да ое заплаща в срок от ня
колко години.

ТОва ще рече, че са наме
рени материални оредства тоя 
наболял въпрос да бъде снет 
от дневен ред. Сега обаче се 
поставя въпрос откъде да се 
доведе вода, която да задо
воли нуждите за по-дълъг пе 
риод. Заоцото един водел ро 
вод икономически се оттгла- 
ода и има оправдание да се 

■ строи при положение ако за
доволява нуждите на потреби 
телите за период от 25 — 30

поради това

Обаче на последните две съ 
брания на избирателите в то 
<ва оешо, когато е било пред
ложено да се зземе само ед
на четвърта част от водата и 
то срещу компенсация, извор 
чзки категорично се противо
поставили.

; ДОГРАЖДА СЕ УЧИЛИЩЕТО В Д. ЛЮБАТА

В долнолюбатското централно основно учи
лище вече дълго време се уреждат помещени
ята, които са предназначени за .интернат на 
пътуващи ученици. Освен това ще се поправят 

‘и останалите помещения в тази училищна огра
да, която « построена още преди няколко го
дини. Оредства за тази акция е обезпечило учи
лището.

Теюа в никой случай не мо 
же да бъде оправдано, ммай- 

обектмвнитекм на предвид 
нужди и на едните, и на дру- 

С една четвърта част 
от тоя почти н ай-гол ям из-
гмте.години.

Поради това компетентните 
от общината са ое наели да 
изнамерят извор с тъкмо та
кова количество вода. ‘По то
зи повод тези дни бе пови
кан ииж. Стоядин Ристич, ди 
ректор на. водопровода и ка-) 
нализацията във Враня и Ран 
гел Аризанович, водосазгитар 
от същото предприятие.

Ори установяването на ко
личеството на водите в Пара- 
лошо те утв(ръдиха следното: 
от няколко извора не много 
отдалечени един от друг, е 
възможно да се каптира вода, 
чието количество изнася 
тири литра в една секунда.1 
По мнението' на ииж. Ристич 
това количество не с доста
тъчно. водата ще задоволя-

в. в. шор в комуната селото почти 
нищо не губи, а водоснабдя 
ването на Босилеград се ре- 

най-малко- за двадесет 
.Останалото количес-
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опаша 
години.
тво вода ще бъде достатъчно

частите на ЮСНА. На територията, 
— териториалните части проМен-щават -фронта заедно с 

коята завземе неприятеля 
ят своята тактика и начин на дейетвуване. Те минават I 
партизански начин на воюванс;

— Трудовите организации образуват части за защита 
на своята територия- Тяхна задача е, преди всичко, да се 
защищават трудовите организации от диверсанти, с 
ри, въздушни нападения и изобщо — от иеприятслиш дс - 
ствия. Частите на трудовите организации — въоръжеаште 
работнически отряди —- същевременно са и съставна ча 
на териториалната отбрана на всяка община, с лк“*_ 
град, заото, ако стане нужда, се включват в общата отбрана 
ако бъде нападната тяхната територия- Тези части се р 
зуват от хората, заети в трудовите организации, които не са 
Разпределени в КЛНА, нито пък в службите
ната отбрана на общсттвено-пол».тичеСките об1Щ оста. Всяка
трудова организация може да формира въоръжени рабог 
нически отряди според нуждите и възмолшосгате см,»о 
Длъжна да формира ония части на териториална а __Р •
които са предвидени в общинския план или по-широките об
ществено-политически общности.

— Общините организират отбраната и защитата 
«вята територия. Следователно те са длълош. ^“Р^илни 
« въоръжат и снабдят с необхо<димия брой т_ри Р > 
части. Общинските чисти на териториалната отбрана се ор- 
гвпожрат във взводове, чети, батальони, бригади и отряди.

— Покрайнините и републиките са отговорни за орга
низирането на общонародната отбрана на своята територия. 
Покрай общинските части яа териториалната отбрана, покл 
райямнкте и републиките организират свои части па тери, 
термалната отбрана за действия иа територията на цялата 
Щясрайнина ,или република.

да ое напояват всички площи, 
(които и дооега са напоява
щи от тоя извор. Тоша е си-: 
гурно и сега в най-сугиавия в 
годината мооец август, кога
то ое водата от извора най- 
мамаимално ползва по долина В. в.

чс-
у »■* Г у

ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА,
ЛЕБАНЕ, ВЯАСОТПНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ 
ЛЕГРАД

>
►е а пужщигге за период от ня

колко години, но ле и за то л 
колюото обикновено

ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,

кова,, за 
се строи водопровод. Защото
окюпамсия/га на стротелството 4> За редовни алтове се плаща Ь“ » лихва 

* За осрочеип влогове — 7,5“/»
Всеки спестовник с в.тм от най-малко 1000 нови динара 
е зстраховап от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулиц;. работят 
от и.30 до Н.ЗО часа всеки ден освен събота н недели.

н града е голяма, а с тава и 
въвеждането на вода по до
мовете.

ЮпОред .инж. Ристич, най- 
добро решение ще ое намери 
ако ое вземе част от водата в 
село Извор. Тук ое касае за

►

►

,4» 4* А.4».

(Следва)
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Димитровградска 
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ЗАЩО БИБЛИОТЕКАТА НЕ РАБОТИ? I
■ —

ФАБРАД“:»
ЛЮБИТЕЛИТЕ НА КНИГАТА, и н.е само те, 

изобщо, тези дни бяха ноприят- 
изиенадани: на вратата на димитровградска

та библиотека бе окачен надпис, че библиотека
та не работи. Мнозина от тях съвсем оправда.

питат: защо именно сега? Нали е лят

но читателитеОЩЕ СЕ ТЪРСИ 

ИЗХОД
ио

тслио се
ваканция, месец на годишни почивки; кога- 

имат повечко свободно време ина
то читателите 
когато могат да прочетат една или друга книга. 
Особено недоволство изказват учениците — гс 
трябва да прочетат задължителната лектира, а 
няма къде да я вземат.

Ако към това прибавим, че и читалнята не- 
работи, тогава положението е съвсем неразби
раемо/ няма къде да се прочетат последните 
д писни новини, статии и пр.

Трябва да кажем, че никой не е против 
библиотекарят да ползва годишния си от- 
когато му с нужен. Но нима ръководство-

обпвепия търг наближава.От времето па официалния фалит на 
„Фабрад“ мина доста време. Естествено 

прахосало, но е употребено за тър- 
малко по-изгоден изход. За 

съжаление, този изход още не е намерен.

а времето на
Значи все още тсиси въпросът — щс 

машините и халите и 
ком-со разпродадат ли 

Димитровград да остане без едно 
лпектно предприятие.

не е 
сене на поне

това
пуск,
то на колутурно-забавния център не е могло да 
осигури замяна за тоя месец и да излезе на- 

на читателите като им даде възможност
„Фаб- нали, а понякога смените спе 

през нощните часове и немнозина работници отРАБОТНИЦИТЕ РАБОТЯТ
Повечето от работниците рад“ са взели моливи и пре- ли

1 се дължи работили. среща
да взимат книги за прочит.

Безспорно, че е могло. Защо, не е налра- 
въпросителна, на която трябва да 

се даде отговор. И то твърде спешно!
Или още по-правилно ще бъде ако веднага 

намери такова лице и. отвори широм вратата 
за всички ония, които желаят да си вземат кни
га или прочетат вестник. Нерешазането на про
блема или изчакване библиотекаря да се върне 
от отпуск ще нанесе вреда, която не може да 
се навакса. Защото ще бъдат изгубени ценни 
свободни дни и благоприятната възможност чи- 

да прочетат повече през свободните
Ст. Н.

във „Фабрад“ вече са на ра- смятат колко мм 
бота по другите Димитровград за неплатени 
ски предприятия. „Услуга“, — до размера на средната за 
кооперацията, „Градня“ и дру плата 
ги са приели значителна част промишленост.
от работната сила и хората са значи, че може да се яват с ттцххте Пг>иемат Фаб-— *>«*» “•ягггалпп

са насочени към възмож

личим доходи КАКВО 1ЦЕ СТАНЕ НАКРАЯ?
вило така едиммтр овгр а д скат а 

Това помалко
в Дните минават в трескаво 

на изхода. Големите
хвърлили
хляба. Но малцина са остана- воички знаят от 
ли в предприятието и вероят-, парите за заплата, 
но ще изчакат последния му

сега
костта да сс уреди едно по- 
дълюсрочно 
дълговете - 
републиканския фонд резерви 
к на другите, като предприя
тието при нова организация 
и под нечие опекунство зара
боти по-сериозно.

изплащане на 
на банките, наЛОШО СТОПАНИСВАНЕ 

С МАШИНИТЕ
ден.

Машините, разбира ое, сто
ят, макар че в нашата страна 
металообработващата промиш
леност има работа до груша. (председателят на 
(Така го казват и последните тийният секретар, представи- 
данни за промишленото раз- Тели на другите организации 
витие през първото полуто- в комуната) полага усилия да 
дие). Поръчки пристигат еже се опаси каквото може. Пър- 
дневно, но никой не се наема вите опити за ангажиране на
да сключи договор, защото някое голямо предприятие да осигурят кредити от около 
„Фабрад никога не е умеелда работи без загуби. вземе под закрила „Фаорад 180 мил.й0иа стари дхшара. Но

Интересно ще е да споменем са пропаднали. Електронната кой ще осигури тези кредити,
промишленост от Ниш е зо-

тателите 
си чаоове.

ръководство 
ОС, пар-

Общинското

28 МИЛИОНА ЗА УЛИЦИСпециалистите се изказват, 
че имало условия воичко да 
мине сравнително леко, ако

Градът ще поизмени изгледа си в близко 
време. Имаме предвид улиците, които са „за
приличали на нищо“ — както казват местните 
жители.

Общинската скупщина от Фонда за кому
нални работи отделя 18 милиона стари динара 
за уреждане на улиците „29-ти ноември“, „Вук 
Караджич" и „Борис Кидрич“. Улиците ще имат 
асфалтово платно, а завоят на входа в улица 
„Борис Кидрич“ ще ое поразшири. Работите по 
уреждането на някои от тези улици са започна-

Не само тези улици ще бъдат уредени. Пла
нирано е да ое направят договори за изразход
ване на още Ю милиона, с които да се осигури 
поправянето на улицата „Йосип Броз Тито“ от 
рампата до ж. п. гара, като ое сложи ново ас- 
фалотово платно и поправка на улицата от га
рата до Лукавишка рампа, където ще се сложи 
чакълена настилка.

едно заключение на Стопанс
ката камара от Ниш, 
много добре показва 
се е работило в това предпри с „Фабрад“. И с други пред

приятия е направен опит, но

когато банката в Пирот отдав 
на знае положението на пред 
лриятието и доста пъти е и 
давала кредити. Да се търси 
друга банка — ще ли отвър
же кесията си за „Фабрад“?

Всичко това се обмисля, до 
като времето тече и набли
жава 22 август, когато е обя-

дила разговори на тази тема, 
но не е приела да се нагърби

което 
- как

ятие:
_ От 1965 до 1968 година всеки се отказва, щом узнае

„Фабрад“ е направил загуба какъв е „чеизът“ му.
226 милиона стари динара. За

ли.
Но само чеизът не спира

хората да го вземат в закри- 
загубе- ла. Специалисти от ЕИ, които

губата се съдържа в платени
те лични доходи и в 
ната субстанция. Това значи, са по преглед сит и машините са 
че „Фабрад“ е щял да загуби ое изказали, че те са напрано

вен търг за имуществото на 
„Фабрад“.

Може би дотогава ще се 
намери някакво решение — 
за да останат машините в Ди 
митровпрад. А в днешните ус 
ловия на постоянно търсене

70 милиона по-малко, ако през съсипани и че машините на
всяка даже и частна, работилчетирите години нищо не се 

е произвеждало, а на работни »ица са много по запазени.
Какво е правено е машини-ците е плащано през цялото 

време минимален личен до- те, за да ое износят толкова на метални произведения и 
предлагане на работа може 
би предприятието ще се по- 
съвземе.

Само и така да стане ръко
водните трябва да с-и поми
слят, дали да вземат същите 
работници, които години по
ред правеха загуби, защото 
не само в ръководството е ви 
ната.

ФОРМУЛЯРИ НА ДВА ЕЗИКАза пет-шест години е трудно 
Иака ли това допълнителен да се отговори. Нито много

са работили,
Узнаваме обаче как еега обективни причини за хабе

нето им. Остава да се помис
ли, че всичко това е плод на 
нехайството на работещите 
с тях. Нали и по-рано имаше 
констатации че лошо се пос
тъпва с машините, че ваните 
за галванизация се замърся-

ход.

коментар? нито е имало Димитровградската общинска скупщина в 
скоро време ще издава решения по процесуал
ния кодекс, които ще са отпечатани на сърбо
хърватски и български език. Всъщност това са 
образци за актове, които най-често се явяват 
в общуването на общинските служебни органи 
със хората-страни.

Узнаваме, че текстовете на актовете що се 
пишат с оглед на желанието на страната, на 
която ое дава той.м. н. н.

ДИМИТРОВГРАД — ГРАНИЦАТА

Комлетуване на ансамбъла 

»АЛБАТРОСИ«
неот-

коятоПиротското транспортно предприятие 
давна е открило нова рейсова линия, 
много улеснява хората от Градини и Бачево.

Два пъти дневно, и то сутрин в 5 и вечер 
16 часа, един автобус отива до граничния пул* 
при Градини и закарва и взема пътници, ооГрадиниКултурната общност в Дими 

тровград е дала на студентско относително 
-младежкия ансамбъл „Алба
троси“ петнадесет хиляди ди
нара за набашка на нови ин
струменти. Засега са набавени ' 
саксафон, барабани, електри
чески училватели и пр. в стой 
ност от около осем хиляди 
динара.

Ансамбълът „Албатроси“ е 
млад музикален 

състав и материалната помощ 
на културната общност е на
временна и ценна. Оказаната 
помоттт въздейегвува същевре 
менно за по-еериозии подго
товки на ансамбъла.

новено работници и селяни от селата 
и Бачево.

Цената на един билет е просто символи1 
— 1 динар. •

Може би не е трябвало да се чака 'УсЛ?^я. 
да бъде изпреварена от пиротското пр®Д^цачи

има прел

м. Н. Н.

тие, защото пътници винаги има, а 
че има и сметка/ оообено като се 
вид, че шосето е много добро.

Ст. Н.
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НЕЩО ВЪВ ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ 

ТОК В КЛИСУРСКИЯ КРАЙ
Както ни е известно със со

бствени сили
бутилното предприятие е улро 
пастил 90 кпр. меоо, тъй като 
хладилника му не можал да 
работи и поради туй е дал съ 
дебна представка до Общин
ския !оъИ* в Юурдутица, за да 
му предприятието заплати мс 
оото. Този случай не ще бъде 
единствен, ако и по-нататък 
така продължи.

6—7 години оа вече измина
ли откак е доведен далеко- 
вода и по няколко години от 
как са електрифицирани поюо 
чените оела и електродистри- 
бутивното предприятие напла 
ща похарчения ток от дома
кинствата, а не приема нито 
да лек овод ите, нито пък сел
ските ешектричеаки мрежи. Ка 
то образоложение ое навежда 
тава, че стълбовете не били 
импрегнирани, а храстови. Та 
кова образлюжение не съответ 
ствува на законопрописания- 
та, които през време на еле
ктрифицирането на посочени^ 
те села, освен сухи Дол (кое
то и има импрегнирани стъл-г 
бове) са позволяващи и упот
реблението на храстови стъл
бове. Позволения за изгражда 
не на мрежите (съществуват, 
Прием на същите и одобре
ние за пускането им в дей
ствие също така съществуват. 
Да не чака случайно електрот 
дистрибутивното предприятие 
кога дотраят мрежите, па да 
възложи на населението очно 
бо да оспОооби мрежите с им-, 
препнираки стълбове от свои 
средства. Във всеки' случай 
предприятието това чака, оба 
че локалните обществени си
ли и ОС в сурдулица не тря
бва да чакат въпроса да ста
не причина за тежки лоследи 
ци, които могат да настанат.

това, ако веднага пуснат ток 
след като мине опасността от 
гърмотейицата. Това обаче не 
се случва, тока:се иуюка кога се 
гхрисетят, че е изключен. До
бре е не се води грижа за тра 
фопостовете и линията от гър 
мотевицата, обаче няма сми
съл да юе няма грижа за на
селението в 'Клисурския. край, 
което ползва електрически а- 
парати. В последните десети
на дни пак през ло-голямата 
част от времето не е имало 
ток. ОС в (Сурдулица и надле7 
жнмте фактори от електроди 
стрибутивното предприятие в 
Лесковац би трябвало да ое 
замислят над въпроса и да не 
позволят да се не 1СЛ|учва и 
по-нататък. Драган Б. Ан
дреев от с. Клисура заради не

В СВЕТА СТИХИЯТА еже
минутно прави големи щети 
на човечеството. В нашата 
страна и в нашата община 

. _ също е безмилостна.
Без особен подбор ви пре 

длагаме някои данни за ще 
тите, които ни причиняват 
водните стихии, градът, про 
дивните дъждове.

Преди пет години големи 
те реки в нашата страна са 
причинили на населението 
следните щети:

Жътвата и с помощта на 
Ю|НА (Клмсурюмия край се 
сдоби 1С 'електрическо ооветле-Около Димитровград - 

350 нг от декар мие през 1963 г. От тогава до 
Днес са -електрифицирани се
лата: Стрезммировци, -Лро-зна- 
товци, Драинци, Сухи дол и 
центъра на ,с. Клисура — Дер- 
вен.

(В цялата димитр овградена 
комуна ,се яъоте. В огсолно-
'стта на града жътвата е прик 
лючила преди седмица и сега 
приключва в Забърдието и 
започва във Виоок и южните 
краища.

Жъне се с комбайни най- 
много, макар че ое виждат и 
жътварки със сърпове. Ком
байните обаче не стигат да 
задоволят всички и хората се 
боят, че зърното ще се орони.

Макар че е още рано да се 
определи средният добив за 
щялата комуна, мнението е, 
че няма да е под 1800—2000 
кг от хектара. В околността 
на Димитровград се смята, че 
средният добив е към 3500 кг.м. н. н.

Обаче нехайството на елек- 
тро-дистрибутивната филиала 
в Сурдулица тревожи. Много 
често юе случва да няма елек-, 
тричоаки ток в •Клиюуракия ра 
йон. За това нещо юе получа
ва обяснение, че в случай на 
лошо време е гърмотевисци 
трябва обезателно да се из
ключва да не пострадат трафо 
постовете, жицата и (стълбове 
те. Населението от Клисур- 
скпгя край няма нищо против хайството на електро-диютри-

ДАНЪЦИ

СТИХИЯТА
ОКОЛО- 90 

милиарда стари динара, Мо 
рава — около 84 милиарда, 
Тамиш —, о-коло 2,5 милиар
да. Общо в 1969 и 1965 го
дина реките са отнесли със 
себе си над 400 милиарда 
динара. Понякога градуш
ката само за непълен 
отнася над 15 милиарда ди 
нара. Изчислено е също, че 
през 1966 година в нашата 
страна стихиите са нанесли 
щети за 1000 милиарда ста
ри динара, а това значи, че 
на всеки зает у нас са взе
ли 35.000 от джоба.

Споменаваме тези щети 
за малки сравнения със ще
тите, които стихията причи- 

Димитровградскз.

Дунавът

час

яява на 
Почти всяка година сушата, 
дъждовете, градушкит е или 

(те най-мно-наводиенията 
го) правят големи щети на 
земеделието и промишле
ността тук.

М. ВеличковЕто най-пресни примери: 
На 5 юли т. година пролив
ните дъждове и последвали 
те наводнения са ни отнес
ли само за час-два 22 мили
она стари динара от нивите,, 
ливадите и градините, а бли 
зо толкова, отнасяйки мос
тове, пътшца и друго.

Амбулаторията в Клисура

В ДимитровградскоМладите през лятото

СЪСТЕЗАНИЯ 

ПО ВОЛЕЙБОЛ Пролетният план по зале 

сяването преизпълнен
•Водната стихия е отнесла 

340 декара с царевица, 230 
— с пшеница, 30 с овес, 20 
с картофи, 10 с ечемик, 10 
със слънчоглед, 120 със се
но от изкуствени и 700 от 
природни ливади, десетина 
декара градини и съвсем е 
отнесло плодородния слой 
на почвата на 20 декара. Вси 

около 1500

отбори, които редовно у- 
в състезанието до

миОбщинският комитет па ди
митровградската младеж и Съ 
тозът на организациите по фйз 

(СОФК-а) в града, 
меж

частвуюат 
края му ще получат комплект 
фапгелки и други спортни р-еккултура

понастоящем провеждат 
дурайонио волейболно състе
зание. От всички районни в ко 
муната участвува по един от
бор, който същевременно • с и 
гост, и домакин, относно тур
нирът ое провежда по систо- 

„®оеки срещу -всекиго“.

тс площи ® града) и -ое стигне(ВИЗИТИ. Нашия читатол сме авипенл-
пошече за залеся- до (южните продели - Ку.са вра- 

'Босилеградюно, което на, Тръзшко- Одоровци и др.
чко това. прави 
декара засегната почва.

Същевременно па всички 
състезанието се ли да чете

участници в 
заплаща пътуването от сди-ц 
район до друг.

(Състезанието се провежда 
успешно благодарение на ма- 

гг-омощ, която е 
ООФК-а и комитетът

нането в
наистина .има дълга традиция В залесяването участвуват ре 
в това отношение. Но то е ве- дица институции общинска 
че характерно .и за Димитров та скупщина, „Ерозия“ от Ниш, 
градско, специално за южни- Горското стопанство в Пирот 
те му предели, където ерози- и др, като значително е учас-

по-зна- тието на земеделските произ

И другите щети също пе 
са малки. Отнесени са учас 
тъци от пътя към Трънско 
Одоровци, по долината на 
Ерма и много селски моето 
ве по течението на тази ре
ка. Също така е много за
сегнат пътят от Одоровци 
за Петачинци и към Звонс- 
ка баня.

При това не бива да се от
минат и щетите, които по 
това време са направени в 
самия град — на улиците и 
частично на някои предпри 
ятия, които са разположени 
близо до Нишава.
В близко време обаче има 

изгледи да се заюзди руши- 
телната сила на Ерма, коя
то прави иай-големи щети. 
Именно с изграждането на 

второ над Т. Одоровци ней
ните води ще бъдат укроте
ни. А обуздаването на Ни- , 
шава е по-леко.

термалната 
оказала

младежта. Само ООФК-а е 
отделила осем хиляди дина
ра за това състезание.

мата
Целта на тоя летен турнир 

за соленката младеж е освен 
на най-добрия от-

-ран-ето на почвата е 
чителню.

Залесяването тук особено се 
затаили през последните две- 
три години и има условия да 
стане традиционно.

(Сведенията за тази -година
колко голямо е вай чалаллааалллаааа/

1водитсл!и, които залесяват и 
свои ПЛ01ЩИ, и на горан ите.

на
'.излъчване 
бор и мсждусо-бно запоенала- 

младежите от комуната. 
В тази насока слод всяко спо 
ртно състезание се устройват 
другарски орощи, танцови, у- 
вс селения-

м. н. н.|Пъ|р»ите орощи предизвика 
ха особен интерес сред г.раж- 

от отделните райони.

не на

даните
Опасенията, че сега е сезон 
за работа и това ще попречи 
за провеждане на тоя летен 

селската младеж, 
неоснователни. Без

показват
манието към залесяването.

(Проленият план в 1970 го
дина е преизпълнен с 4%. За 
ленени са 1.090 декара площ 
С 216.000 борОИИ И (СМЪРЧОВИ 
фиданки и с 200.000 акациеви. 
Същевременно са затревени 
343 декара.

Залесяването
почти 1П0ички райони на кому 
пата, като юе запоеше от Сга- 
ра платина, околността на Ди 
митровград (Цин царски рид, 

Ст. Н. Паратаина-, Бучумет, свободни-

Както ни осведомиха съис 
отбора: отбора турнир на 

се оказаха 
оглед на усилените полски ра 
боти младежите намират вре 

ред-ошно да провеждат със 
тозанияга а немалък брой гра 
ждаии присъствугаат на тях. , 

|В комитета на младежта са 
че тоя летен турнир

зават се шест
Сенокос (представител

Мъзгош (за 
на Градини) 

оела на града),

нана
район Висок), иа 
район Омиловци, 
за околните 
отборите иа Н-евля, Трънски 

Потоково. Финал

Iщ»М'С

е обхванало
Одоровци и

-среща между двата най- 
-добри отбора ще се състои 
на 23 август в прада.

Най-добрият отбор ще 
лучи преходна купа, а воич-

ната уверени,
волейбол занапред ще стапо

не традиция.по-
м. н. н.
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МНЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ 'V '.лнови книги

Д-Р Д. Кулич: От Октомври до Сутйеска 

—монография за Благов Николич 

„Наша реч“, Лесковац 1969

г!'.

Ан К
На сегашната стенен от развитието на страната ни зе

меделското стопанство има голямо значение както за цялата 
страна, така и за нашата община. То е основен фактор в 
производството на редица суровини и на продукти за прех
рана, а също и източник на приходи за значителна част от 
населението, което за република Сърбия възлиза на 52,.> /о, 

територията на общината '72,5®/о от цялото население. 
Като се има предвид, че нашата община с стопански 

неразвита и с предимно натурално земеделско производство 
и че в републиката има доста подобни райони, земеделско
то производство заслужава особено внимание при изготвя
нето на програмите за развитие.

Констатирането в програмата за развитие от 1966 до 
1970 година, че в общината имаме значителни потенциални 
възможности, които следва да бъдат активизирани, е актуал- 
но и за следващия период на нашето развитие.

а за

партийни кадри, който още по 
Сталиновите чистки открито го- 

Сталии и се изказвал за не- 
■,постъпки в партията. Той

ния наши 
време на 
варил против 
гоните лоши 
застанал на страна на ненино осъдените

,В издателство на „Наша реч
печат монографията за Бла- 

„ОТ ОКТОМВ-

Леско-
вац излезе от 
\>ое Николич под заглавие 
РИ ДО СТЙЕОКА“. Автор на монографи
ята с вече известният иослодвач на исто
рическото минало на Южна Сърбия д-р 
Димитрие Кулич.

С. тази нова книга авторът допълва^ с 
ПОВ1И факти революционното минало на 
Лооковац .и същевременно дала образа на
един реЕо;поционер-,интерн,ац1Ионалист, ко
йто целия ои живот бс поовстил на Пар- 

нойиитс борби за освобождението 
Благое Николич от

Антуални въпроси на 

селсностопансното 

производство 

в димитровградска 

комуна

комунисти. '
,в монографията могат да се намерят 

много интересни и нови данни за учас
тието на Благое Николич в нашата рево
люция Той започва борбата в своя родея 
кра'й. За тоя период Кулич пише: Благое 
•Николич е бил твърде скромен и по при
рода тих човек. Въобще малко е говорил, 
Действувал е сериозно и просто. Винаги 
про.сто и скромно облечен, малко наве
ден! човек би казал, че повече говорил 
с очите си. Имал блата уомивка.

Загинал като обикновен борец в Пе

нията и
на трудовите хора.
двадесетгодишен, работник-дърводелец

професионален революционер, кой го 
взима участие в Октомврийската и наша
та революция и активно участвува в ра

ста
ва

'Ш

Резултатите, конто са осъществени в рамките па ко- 
незначптелни и затова съществуват 

активизиране на съществуващитемуната, са практически 
големи възможности за
производствепи мощности.

В структурата на земеделското производства расте
ниевъдството има превес над животновъдството, при което 
иай-голямо място заема производството яа житни култури
_ 73,5°/о от орната земя. Това е по-благопрнятио съсппо-
шение, отколкотС' в републиката, където този процеп г ьът 
лиза на 84°/о от засетите площи.

В пазарната продукция на комуната най-много има
и за това трябва да сс

- Г ИЛ '
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животински продукти и плодове,
държи сметка при изготвянето на програмата. Също е важ- | 

,че имаме значителен брой домакинства, члеш,- | 
вете на които работят не в земеделието. Това осооено важи 
за селищата, край града.

Макар че другаде, в неразвитите райопи, обществе
ният сектор е слабо развит, за пашата община трябва да 
се има предвид, че тон разполага със значителни производ
ствени мощности в базното и животновъдно производство.
Но степента на развитост на техположкия процес яа произ
водството е значително под равнището ка технологията 
социалистическия сектор в страната и това също трябва да 
се има предвид, когато желаем този сектор да активира 
производствената мощ на частния сектор.

С оглед на това състояние на земеделското производ
ство б общината, а то е доста ясно съгледано още при из- | 
готвянето на програмата за развитие през 1966—1970 го- 5 
дина, се налага заключението, че е необходимо обстойно 
разработване на възможностите от стопанско развитие, и в 
рамките на него на земеделското производство при ползване 
па всички възможности (производствените мощности, при
родните условия, климата, почвата и работната сила), и то 
за производство за домашния и чуждестранния пазар. Всъ
щност земеделското производство трябва да се ориентира

но и това

шштжш
се потвърждава, че Б. Николич бил 

от Г еорги Димитров
Удостоверение с което

член на БКП, издадено

тата неприятелска офанзива на Сутйеска 
1943 година. Два пъти раняван. Бил бо
лен ’ от тиф. И най-близките негови съ
трудници и другари не са знаели, че той 
е участвувал във Великата октомврийска 
революция.

Читателят на монографията, запозна
вайки се .с жизнения път на Благое Ни
колич същевременно ще се запознае с 
революциониге борби на нашата Партия, 
свързани с дейността на един активист 
на международното работническо 'движе
ние.

Българската комунистическаботата на
партия. В Октомврийската революция не 
попада случайно, а отива като подготвен 
комунист-интернационалист, който чувст
вува нужда да вземе участие в първата
социалистическа революция.
• © работата на Българската комунисти
ческа партия взима участие от 1915 годи- 

и там ое запознава с най-®идните ак- ■ 
тивисти на българското работническо дви
жение. Сътрудничил е с Георги Димитров 
не само по време на пребиваването му в 
България, но и след това между двете 
войни, когато като комунист работил по 
директивите на Коминтерна, и подържал 
•връзки между БКП, ОКП(б), и КПЮ; По 
този начин Благое Николич влязъл в йе

на

повече към пазарпа продукция.
Досегашният опит ни подсказва, че трябва да се по

сочим към производство на говеждо и овче месо, на млечни 
продукти, птицевъдство, картофи, дребни ягодовидни пло
дове, ябълки, крущи сливи, а растениевъдството да бъде 
насочено към производство на фураж.

Излиза, че земеделското производство трябва да се 
организира като едро специализирано производство, което 
Да осигурява необходимия икономически еквивалент.

Тази насоченост трябва постоянно и систематично да 
се насърчава със съответна икономическа политика, спе
циално посредством политиката на цените с регреси, благо
приятни кредити, защитни цени, премии и др. Също тряб
ва да се насочат към такова насърчаване и средствата от 
Фонда за неразвитите краища.

Икономическите мероприятия, които досега съдейст-

■Книгата топло препоръчваме на всич
ки обществено-политически работници, 
проаветни работници и всички ония, кои
то се интересуват за революционното нц 
минало.

В монографията ое говори за партий
ната дейност .в Царибродско ('Димитров
градско) между двете войни и свръзкитеюрията на трите партии.

Благое Николич принадлежи към о- 
ния наши революционери, които подър
жат схващанията на другаря Йооип Броз 
Тито, да се работи .„долу“ в партийните 
организации, всред народа, (в страната, а 
не с партията да се ръководи от чужби
на. Затова .в монографията могат да ое 
намерят много интересни данни за негова
та дейност в Лаакювашко, които същевре
менно говорят за революционното двщ 
жеиие в този «рай. Израснал в непрекъ
снатите борби на партията против терора 
в кралска Югославия, против режима на 
крал Александър, той активно участвува 
•в работата на Четвърти конгрес на КПЮ, 
където предвожда делегацията на кому-, 
пистите от Сърбия. На конгреса е избран 
за член на ЦК на КПЮ. Зарад такава ак
тивна работя той бива арестуван и съден 
през 1934 и 1936 година.

(Благое Николич принадлежи към о-

на партията в Царибродско с югославско
то работническо движение, в борбата про? 
тив терора на крал Александър. През 1929 
година след един провал в Ниш, когато 
полицията влезла по следите на актив
ността на Областния комитет на Парти
ята били разкрити и партийните връзки 
с Цариброд. Тогава бил арестуван и Бла
гое Николич. Между арестуваните 19 лИ" 
ца били арестувани от Димитровградско 
Йордан Стоянов, Младен Глигорие®, 
вестния комунист Власаки Цветков Алек- 
сов, Костадин Костов и др.

вуваха за развоя на земеделското производство в планин
ските и полупланинските райони главно се отнасяха и за 
земеделски развитите райони, с изключение на специалната 
интервенция за изкуп на вълната през 1968 година, а и га
рантираните цени за млякото бяха приети главно за тези 
райони.

За следващия период е дадено предложение листата 
на произведенията с гарантирани цени да се разшири, кат© 
се включат царевицата, слънчогледът, тютюнът, производ
ството'на месо, но всичко това в рамките на организиране 
производството посредством фонда за стабилизация на про
изводството и на пазара на хранителните продукти.

из-

МНОГОИлюстрирана и подкрепена с 
документи, някои от тях за пръв път об-

© инте-
Проблемът за кредитиране на земеделското производ

ство също е на ред да се разреши. Искани са по-благо
приятни условия за кредитиране и се очаква благоприятно 
решение за пазарната продукция, специално за оная, кдято 
е интересна за износ, за туризма и за домшцния пазар' и 
промишлеността. Предложено е лихвата да бъде 3*/о.

народ.вани, монографията ое чете 
рее, написана на присъщ начин 
искуския познавач на историята на 
Сърбия — Димитрие (Кулич.

на вече 
Юмона

Б. Николовагр. Йордан Маринков;
— СЛЕДВА —
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УСПЕШНО ПРЕСТАВЯНЕ В
КНЯЖЕВАЦ
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ЛВ 1И ТАЗИ ПОДИНА домит- меж1ду които Ниш, Лесковац 
ровските студенти не изневе- Враня, Пирот, Крушевац
риха на традицията ои: взеха От друга страна __
дейно участие на художестве
ните студентски и младежки 
игри, които се състояха от 1 
до август в Княжевац.

та с 3:0. На тоя отбор бе връ Ш 
чена и преходната купа на ме §= 
мориалния турнир „Алексан- = 
дър Пейчев — Аца“. На вто- Щ 
р окл а оирал:ия юе отбор бяха = 
връчени комплекти химикалки 5 
Също така окромни награди § 
бяха връчени на най-добрия Ш 
стрелец на турнира Милан Ц 
Йовичич от отбора „Термити“ = 
(Обренавац) и най-добрия азра Щ 
тар :Георги Став-ров от първо = 
клаоирания отбор „.Бум опрей“
(Димитровград).

|Окуражени от твърде ус
пешния турнир по малък фут 
бол студентите тези дни про
веждат турнир по шахмат. И 
тоя турнир иде бъде проведен 
по системата на точки, като 
всеки състезаващ се шахма
тист играе срещу всеки.

Ако към това накрая при- = 
бавим че всеки свободен ден. 
когато няма филм се устрой
ват танцови забави, .младежи
те и студентите могат да бъ
дат доволни от студентската 
дейност през лятото.

Безспорно, това не са всич
ките възможности и че на 
•студентоката годишна конфе
ренция, която наскоро тря.б- В 
ва да се .състои ще има и дру
ги .предложения.

и др. 
високо,

то постижение на димитров
градските студенти трябва не, 
само да поласкава, както впро 
чем ни лаокае години наред, 
а сериозно да ни наложи все 
странно ангажиране за създа
ване и обновяване работата 
нд дим-итровпрадоката естра
да. Възможностите и оштите

Д.имитро.вгпрад.чани, тоя път, 
настъпиха със 'забавни и на- 

Изп ъ лн ен иетородни песни.
на ПЕТЪР Г.И|Г!ОВ, както пи
са ежедневника „Политика“ 
бе „звезден миг в музикална
та част на художествените мг 
ри“. Тоя талантлив Димитров 
градски естраден пе®ец-ама- годишните художествени игри 
тьор за изпълнението на пе
сента „Една китара“ спечели

Iса налице, нужни са само сред 
етва и кадрово организиране.

Освен че се състезаваха, таз

на студентите послужиха за 
място на обмен на опит и пра 
ктика в дейността на местн и- 

^ те клубове. Безспорно, че пре 
даването на опит ще има гол 
яма полза за по-нататъшната 
студентока дейност, почти 
динствена културна 
през лятото в много градове,' 
па и в нашия.

специална похвала на жури
то.

бе представянето■Успешно 
ни и музикалната част от на
родни пеши. Твърде хубаво 
пя младежът Ранно Рангелов. 
Също така, и наскоро осно
ваният
оркестър „Албатросите изпъл 
пенията си бе на високо ху-

с-
дейност

шI
1
!

младежко-студентски
СЛЕД ТУРНИРА ПО ФУТБОЛ 

— ТУРНИР НО ШАХМАТ
дожествено равнище.

Турнирът по малък футбол 
|Клаоираяето ни между най- завърши. Във финала се сре

щнаха отборите „Бум спрей“добрите е от още по-голямо 
значение, когато се има пред и „Гимназиалец“ от Димитров

град. Пред около хиляда зри
Антун Аугустинчич 

ЖЕНСКИ Т О Р 3 Овид, че на тазгодишните ху
дожествени игри на студенти тели .в твърде динамична игра

•се наложи отбора на „Бум

§
§

и младежи взеха участие 27 
града от цялата република, спрей“,, като спечали орещд- Ст. Н.

32

[АНТОЛОГИЯ „ БРАТСТВО “ — Нямаме упойка, съжалявам!—
Парчето граната не беше засе\нало ника

къв нерв и беше на дълбочина почти един сан
тиметър. Тан го защила с шшеетите и започва 
да го тегли много внимателно, за да не разкъса 
тъканта. Тялото на пилота се огъна и тя чу 
сподавения му стон, който заглъхна в дълбока 
въздишка, когато шрапнелът беше напълно из
ваден. После лекарката дезинфекцира раната и 
превърза крака му,

— Това е само първа медицинска помощ. 
Сега ще Ви направя инжекция против тетанус.

111111111Ш1111Ш111111111Н11111Ш1Ш111Ш1ЧШ1Ш111111Ш11ШШ11111Ш11Н111111П1111Ш!Ш11М11111ПШ11М111Шг1111М1Ш

живописните хълмове небето става- 
осеяно с прозрачни

твъд
II ше все по-синьо,

облаци, а от гората се долавяше острат^ 
и позната миризма на мускус. Росата малко по 

от първите топли лъчи памалко изчезваше
слънцето.

Тан Ге вдъхна дълбоко свежия утринен 
въздух, среса косите си на кок зад тила, пригот
ви Ну и заедно изтичаха навън. По пътя тя ту 
избързваше, ту се забавяйте, за ДЗ остави де
тето да я изпревари, а тя да го пресрещне. Та
ка, развеселени от играта, неусетно пристигнаха 
в училището. Спря за малко, докато то Ш1ДЯ 
да влиза с другите деца в тухлената постройка. 
Тогава тръгна бавно към къщи, като вървеше

по шосето. В

ЛЕКАРКАТА * *
След втората обезболяваща инжекция офи

церът заспа.
попита ТанКакво ще го правите?

хората, които стояха отвън.
— Ние съобщихме в Ханой — каза един 

от младежите. — Военна кола ще дойде да го 
вземе... Ето Ви и документите му.

Тан ги взе. Една снимка иа млад мъж с 
пуловер, една жена с дете в ръце и билета, удо
стоверяващ личността иа пилота — Роберт Уйт- 
ман — капитан от американската авиация. Ле
карката сложи всичко в чекмеджето на масата. 
Гано следобед офицерът юе пробуди.

— Как се чувствувате?
— Слаб...

—Това е от загубената кръв.

по мократа уханна трева, вместо 
къщи, след като разтреби, влезе в амбулатори
ята. Нямаше пациенти. Тан облече бялата пре
стилка и се залови да прегледа наличността в 
лекарския кабинет. Нямаше много лекарства, 
само най-необходимото. Спомни си за съпруга 
си и се питаше дали и то|й разполага с такова 
имущество там, в джунглата, сред партизаните 
на Юг. При тази мисъл се усмихна. Спомни 
си годините, прекарани в София, в универси
тета, където бяха студенти; там решиха да се 
оженят, там се роди детето. После завръщане
то в Ханой, амбулаторията в това село, неговото 
заминаване на Юг, тъжната и мъчителна раз
дяла. Погали няколко пакета морля и ги пос
тави в шкафчето. Преброи шишетата с йод, 
флакончетата пеницилин, спирта, превръзките... 
Йзведнаж се обърна към вратата. Беше кун, 
старият лодкар.

—Добър ден, д-р Тан! :

Разказ от Давид Д’ урсо

__ Това е пилотът на самолета, свалеш-сно-,
— обясни старецът. — Тър-щи оттатък реката 

сиха го през цялата нощ и накрая го намериха 
ров, където се беше скрил. Ранен е в

Тан гледаше бледото му лице и хубавите 
светли очи.

— Вашето семейство ли е на снимката? 
Американецът се ядоса.
— Какъв е този обичай да се обискирват 

личните вещи на пациентите? 
нично.

в ед ин
крака.

Пренесоха ранения вътре. Таи направи знак 
на леглото и да излязат. Наведеда го поставят 

се над пето, разряза надлъж с ножицата панта
лона и оголи крака му. Парче граната се беше 
забило в пасеца на крака.

попита иро-

и го покани да Д-р Тан се усмихна обезоръжаващо:
— От момента, в който идвате да бомбарди

рате къщите ни, естествено ние станахме лю
бопитни да узнаем па кого дължим нещасти-, 
ята си. Така ли е, г-н Уйтман?

— Аз воювам! — каза мъжът. »
— Ние също воюваме. Но пие защищаваме 

домовете си, а вие?

ка-Тан му кимна укмихната 
влезе, но старият остана па мястото си.

— Трябва да извадя парчето граната —
за Тан.

Американецът повдигна учудено вежди; из
говорят на неговия език. Не каза

— Какво има, Кун?
— Донесоха го — каза старецът.
— Кого?

иенада се, че 
ншцо, обърна глава към степата м остана така.

__ Боли ли Ви много? — попита жената.
Пилотът не отговори. Тя отиде до шкафа взе 
■инструментите, марля и антисептични средства, 
върна се до леглото и дезинфекцира старател
но мястото около раната.

— Американеца!
Тан излезе навън. Група селяни се прибли

жаваха, като носеха човек върху импровизирана 
носилка. ,
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Любопитно-отглеждат растениетовали да 
и то под заплаха па тежиш на- 

1мопоко'ряост, Пра НРАВИ И ТРАДИЦИИ1ка1заш.пя за 
•ишшгосгта на тая принуда ес 

кю-гато бла-НАУКА * ПРИРОДА * ТЕХНИКА доказа /по-късно, 
тода|ра'1ШС на /картофите пасе 
лен шесто от цели райони се 
-спасявало да ятс умре от глад.

на Стогодишната 
жителите от

ИРАНВ
През време 
пойна например 
редица краища па Германия 
се оташли от гладна омърт 

започнали да отглеж-

Г. древни времена жените в 
Иран са вили на уважение. 
На два пъти жена е заемала 
иранския трон и е уиравлг* 
вала страната. След разпростра 
пението на исляма обаче же
ната загубва правата си и се 
обезличава.

/През 16 столетие Испания 
е могъща страна. Нейните 
кораби секат Атлантика, но- ]^3 ИСТОРИЯ На 
сейми ое към далечните, не-.

само че
дат картофи, /които не могли 
да -бъдат унищожени така ле
сно, както ръжта. А карто
фът намерил много добра поч 
па за развитие в Барона и бъР 
зо завладял -почти всичките 
райони на този материк, ка
то -ос п-очие от юг и -ос стигне 
-почти до -край/пия север, 
дсто пшеницата не ви-рсс изо 

Днес са изою-стни над

отстот„. в .«в мда. растениятапознати
на една от мощните

Испания зз Юж-тръгва от 
ноамермюанакия материк. 

-Когато галерата хвърля кют 
южпюамер-иканюкия бряг 

забелеязват, че мес НАРТОФИТЕ й е много бавен процес, пора- 
исляма традиции, обичаи и кон-

Разкрепостяването
/ва на ди вкоренените отморящите 
ннюто индианско население не, 

хляб, но някакви грудки, 
населението наричало

къ- През 1936 г. бащата на сегашния шах на 
Ататюрк в Турция, забранил

ссрватизъм,
Иран, по примера на

чадура. Жена му и дъщерите му дори
нрисъствуват на религиозно тържество, облечени в 
еврпейски дрехи, с открити лица. Но поради съпро
тивата на духовенството 5 години след това чадурът

млади и стари, за бедви и

яде бщо.
2.500 -сорта картофи, а па мс- носснето накоето

„паша“. За тези грудки най- 
младиягг моряк Педро де Ле- 
он, след като се /върнал в Ис- 

напмеал доста страни- 
пъте-

-ста, оообоио -в сту/дспитс, те 
Откога Са увас? са основната храна на населе

нието, ка/кто у нас е хлябът.пания
ци /в -с/воята книга 
лис. Тази книга, печатана в 
Савимия през 1583 година, ни 
дава сведения за ноизвеешо- 

европейщите растение

основна дреха застава
богати.Ще с интересно да ое -спо

мене, че в нашите краища — 
Ди1М1итро1вградоко — картофът 
прониква сравнително късно.

две стс години е

жени получиха политически 
избират и да бъдат избрани, 

на страната са избрани де

От 1963 г. иранските* Откъде с» до
несени?

те могат даправа
За пръв път в историята 
путатки и сснаторки.

До преди 3 години в Иран са съществували „вре
менни бракове". Всеки мъж по договор и срещу запла
щане си вземал жена за определен срок. Новият се- 

забранил тези бракове. Иранецът мо- 
най-много четири жени, но с втората, тре- 

да встъпи в брак само след 
останалите. След 1967 г. разводите ве

то на 
— картофа.

IРодината на картофите е 
по-точно Повече от 

трябвало да минат от щрем-ето 
били /внесели в Ис-

•Перу и ©оливия.
.южноамериканските 
Анди. -В Европа са пренесени от 
-и спанак ата моряци, първо в 
И-слания, където били нарече 
ни „тартюфелм“. От Испания

Швел-

Вмсоки
Колко вида са? когато са 

па-и-ия (1573), докато сти-гнат в 
пределите на нашия край. То

към

меен кодекс е*
же да има 
тата и четвъртата можева е станало някъдесе разпространяват в 

цария, Холандия и Франция, ,но -отглеждането на карто- 
къелто ги нарекли „земни я- фцте в Бврогт н-е върнело без

Насолениет-о на е в

съгласието на 
че са намалели. Постепенно отпада и многоженство1820—1830 година, а са ги до- 

които отивали на 
Влашко. Оттам и

нос ли хора. то.бълки“. Оттам /вече разпрос- трудности, 
транението не било трудно. страни нс /работа /във

названието „влашки боб , как
Иранските девойки, независимо дали са с черно 

наметало или пък лекарки, учителки, юристки, офи- 
професорки, винаги са се славили с красота, 

и са се ползували с името на 
повече от 250 000 де-

ротгойскмте западни 
искало да отглежда това рас-

а било на-сърча/ваню в т0 първо-начално бил наричан
картофът тук. (Иначе сегаш- 

мостно название е „ком-

КОГА СА ПРЕНЕСЕНИ В НА
ШИТЕ КРАИЩА тен и е,

това отношение и от католи-
,Първите записи за същест- чеокото духовенство, което ното 

ву/ването на картофите в Бвро прокълняло това растение и пи/р“). Т-рябва да се отбележи 
1373 година. Става ш нар€1<1ЛО „-дяволска ябъл- също, че по това време кар

тофът прониква в южните пре
тогава в

цери или
добър вкус и характер 
добри съпруги. В Техеран има 
войки и около половин милион ергени, но браковете 
са редки, защето иранските девойки са наи-скъшпе 
в света. При женитба иранецът трябва да купи на 
бъдещата си съпруга пръстени, огърлици и гривни 
със скъпоценни камъни. Той трябва да даде подаръ
ци на роднините на съпругата си, да заплати вечер
ята за годежа и сватбата и да даде откуп, които 
понякога е няколко хиляди лири.

па са от
въпрос за покупка на карто- ка“_ 
фи за нуждите на болницата 
в Севиля (-Испания). В 1600

френският а-строном вилно преценили
това растение като храна. 

Затова ;в редица -стра-ни били 
нарича -издадени ш-ециаалкн декрети, 

о които -селяните се задължа

дели на България — 
турско робство, а в .Сърбия 
-вече го има, благодарение на 
но-засилоните -връзки с близ
ката Ав-стро-унгария-

Но -имало хора, конто пра- 
значениетогодина

Олигаи-е дьо Сер също дава на
описание /на перуанежата „па-

Е. Й.па“ и -за първи път я 
„ка-ртофел“.

м. н. н.

654
_ Ваше ли е детето? — попита глас от лег

лото. Тан се обърна. Колко странно прозвуча 
сега този глас в празната стая. ..

— Да — каза тя с мъка.
У-йтман искаше да каже че съжалява. Но 

как да изговориш „съжалявам" на една жена, 
на която си отнел най-скъпото? Хан не говореше 
нищо, в нейния поглед нямаше дори упрек. Са
мо почуда и недоумение, как се случи войско 
мзведнаж!...

— Кога ще ме вземат? — попита Уйтман. 
Искаше по-скоро да изчезне нанякъде, дори в 
ада, сред огъня, но далеч от тази жена, която 
с мълчанието си го обвиняваше безмълвно, ко
ято гледаше с очи, в които няма дори сълзи.. ■

— каза Тая

— Докторе — каза старецът, който върве- 
тези са живите...

— Занесете ги вътре. Бързо!
— ... другите са под развалините... всички

мълчеше. Направи само един отег-

•_22: ЗГ*« “««“= ^
ворът с тази девойка, с почти детско тяло, в 
която нямаше нищо женствено, или поне ня- 

неговата Мери. Усети болезнено

Пилотът ше пръв.

мъртви.
— Тук в тази стая — нареди Тан, като от

вори една врата. — Сложете дюшеците и завив
ките иа земята, бързо! Другите — тук! — и ги 
въведе при американеца. Повика двама войни
ка, каза им да вдигнат ранения и сложи дюшека

маше нгацо от 
желание да бъде в прегръдките на съпругата

от себе си тази мисъл. 
Виетнам, г-н Уйтман?си. Въздъхна и отпъди 

— Защо сте във 
— Това е войната!...
_ Аз не разбирам от вониш, аз съм лекар

ка и бих искала например да се занимавам са- 
стомашни неразположения, 

знаеше как да й отговори. Беше

на земята — ето тук има място поне за четири.
След това изтича до шкафа, останал без 

стъкла, взе дезинфекционните медикаменти и 
превръзки и отиде в другата стая. Започна теж
ка работа за д-р Тан... да оправя счупени край
ници, да превърза с марли и шини от бамбук. 
Помагаха й двамата войника.

— Докторе! Това момченце тук...

мо със простуди и 
Уйтман не

трудно да разговаря с тази дребна женица, 
скоро грозна, с този тънък гласец.

_ Вие сте добър пилот. Вие обичате зем-
Вашето отечество. И ние

по-
— След малко ще пристигнат 

и седна до трупа на детето си. И остана така
про

шепна единият. Другият свали ризата си ц го
в -мълчание.ята си и се гордеете с 

обичаме всичко наше: реките, оризищата, го-
* *покри.рите, селата, народа си ...

— Престанете! — извика Уйтман. — Докторе! — каза една жена, която влезе
наПостепенно са здрачаваше. Светлината 

деня гаснеше. Уйтман ставаше все по-несп<> 
коен. Гледаше втренчено в една посока.. - т 
на масата виждаше не трупа на малкия виетн 
-мец, а своя Джордж. Казваше си, че бълнув- 
че това са халюцинации, но след малко В,,Д 
Мери да влиза в стаята и да се приближава Д А обърна-

и стаята — доиеооха твоето дете...
Тан стисна зъби, довърши една превръзка 

и премина оттатък, за да види малкия Ну. Бя
ха го сложили на масата. Приближи се до него- 
Ну отвори очи и промълви:

— Всичко се срути отгоре ни... много е 
тъмно... не виждам никого. Боли ме тук... —

— Не искам да Ви тревожа с шпцо, капи
тане! Исках само да си поговорим... успокойте 
се. Искате ли цигара? Ето вземете.

Уйтман запуши мълчаливо с пълни гърди. 
Тан се приближи до прозореца и в същия миг 
беше хвърлена със страшна сила до масата.. 
Последва страшен грохот и мазилката на сте
ната падна. Жената, се опита да се изправи, но 
нова вълна я повали на земята. Трясъци раз
търсиха амбулаторията. Уйтман беше покрил 
главата си с ръце. Тан скочи и отвори вратата. 
Единият от войниците се запъти към нея и й 
каза едва чуто:

и се опита да посочи гърдите с ръчичка.
— Не говори, Ну — каза майка му. — Се

га ще оздравееш. Аз ще ти помогна и няма по
вече да те боли. Ще видиш!...

/Разкъса ризката на момченцето и ведцага 
разбра. Беше излишно, всичко беше безсмисле
но, нс искаше да опита. С плисетата бръкна в 
раната, закачи нещо металическо и... дръпна. 
Но с шрапнела отне и дъха на своето де>ге.

— Ну — повика тя, макар да знаеше, че 
няма да й отговори. Облегна се с ръце на ма
сата. Жената я подкрепи и с плач каза:

— Докторе! Ела, почини за малко...
— Има още ранени — отговори едва чуто

масата- Той я извика, но тя дори не се 
Отиде до
Джордж, мраморнобяло и студено.

изкрещя американецът, к

навзе -да гали челотомасата и

Мери
разтърси леглото.

Да, сега Мери се надвеси над него, но очЯте 
и бяха безизразни...

— Бълнувате, капитан Уйтман — ле-каза
карката.

Т този момент пристигнаха четирима ^ 
пика, повдигнаха го и го поставиха на нос1 
Тан подаде документите на пленника. м0.

— Има рана на крака — обясни, 
мента бълнува, защото вдигна температур - ^ 
леете на пекаря, че му е направена ин»

— Докторе, училището...
Тан се облегна на стената и затвори очи; 

усети, че краката й се огъват и машинално по-' 
търси с ръце опора, за да не се свлече на 
земята. Когато отвори очи, срещна уплашения 
поглед на Уйтман, който ' се мъчеше да стане, 
но нямаше сили.

Не се движете 
неподвижно — и изтича навън.

Мястото, където беше училището, сега бе
ше купища тухли и греди — по пътя идваха 
;селяни, които носеха децата.

Ка-Тан.
Когато пристигнаха другите лекари, ранени

те бяха вече прегледани. На някои, по-тежко, 
ранени, направиха преливане на кръв на място 
и след това ги извозиха с коли до града.

Сега Тан остана отново сама. Влезе в стаята, 
махна окървавените дрешки на Ну и му облече 
чисти, като че ли го стягаше за училище.

против тетанус.
— Добре, докторе — отговори войникът. «Лежетеизвика Таи.

тръгна. прегьРяаКогато Тан остана съвсем сама, 
-студеното телце и зарида неутешимо.. •
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и *а,
>>
8Й

33о >8Й’ ОТ ДНЕС пускаме 
,купончета от нашия

знови шест X)
>награден 

конкурс. След всяко обявяване 

на купснче, желаещите да учас

твуват в конкурса са длъжни да 
отговорят на въпроса да

Ь ■гп
< X -а
I-
< о .х

го за-
лепят на пощенски картички и да 
го изпратят до редакцията. По

следното копунче ще бъде обна-

X*
О ■

О Преди 25 години в света същестуваше 
салто еднг ядрена сила — САЩ. Това оба
че не остана за дълго време. След тях 
ядрено оръжие получиха 
британия, Франция и НР Китай. САЩ и 
СССР разполагат ,с 95% от ядреното оръ
жие. НР Китай разполага със скромни 
средства, но се очаква бързо развитие в 
това отношение.

а *
>>

рсдвсно на 18 септември, 
тстите на 4

а резул СССР, ВеликоО
> ■декември т.г. 

читател може да изпра 
ти само ония купончета, на кои-

хВсекиX >ш
т

< то. може да даде точен отговор. 
Въпросите ще бъдат от различ

ни области на живота затова на 
конкурса що могат да участву

вай всички наши читатели. На

градите дават нашите предпри

ятия, народни банки и затова 
ще има и парични награди кои- 
то-ще се дават в спестовни кни

жки.

КУПОН № 1а
Светът е заплашен от ядреното оръ

жие. Огромно болшинство от страните в 
света искрено .се борят за ограничаване на 
това (въоръжение. Нашата страна е за, 
употреба на ядрената енергия само за мир 
ни цели, за повишение на жизненото рав
нище на хората.

< ОПЪРВАТА ЯДРЕНА БОМБА Е ХВЪРЛЕ

НА НА--------------------------- ----- -------------------
X

(дата) <<"о* Пвоеновъз-от страна на
и *дуппш сили и разрушен града
>. Човечеството вече знае за силата на 

ядреното оръжие. В края на Втората све
товна война на 6 август 1945 година бяха 
хвърлени две ядрени бомби и унищоже
ни два града.

в
(държава)X >о (Име, фамирно име) -1

"О
>:X (Село (град) Ьа<и ГЧ-Отговорете на въпроса: КА КОЛ ДА

ТА Е ВЗРИВЕНА ПЪРВАТА ЯДРЕНА ЕОМ 
БА И КОЙ ГРАД Е УНИЩОЖЕН?

(Поща)
(Купончето прилепете на пощенска 
картичка и веднага изпратете на .ад
рес: „Братство"
ВИЧ 72).

\< ■

Iаи О< Ниш, Ст. Пауно-I :X '■

ч;
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След това, на премиерата на това ревю, ста
нала малка неприятност. При скачане във во
дата откъснала й се бретела на костюма и тая 
й паднал под коленете. В прозрачната вода всич
ко се видяло и Естер знаела за това. Другите 
членове на балетния ансамбъл бързо се събра
ли около' нея, за да я защитят от погледите на 
«дубликата. Естер след това се спуснала на дъ
ното на басейна, поправила костюма си и по
лучила големи аплодисменти. След представле
нието, в гардероба, казала на съпруга си:

— Дали утре не би трябвало нарочно Да ос
тавя да ми падне костюма, когато това тодкова 
много се нрави на публиката? Може би това 
ще има успех?

И на най-известните продуценти били нео
бходими прахове против главоболие когато склю 
чвали сделки с тази звезда, която нямала свой 
агент. Естер била известна и с твърдоглавостта 
си но и с търговския си дух, в което дос/госн 
противник й била само Соня Хеии.

Един филмов критик написал: „Естер Уили- 
ЯМ1С говори за пари, мисли на пари и заработва 
пари 24 часа дневно".

Приходите от филмите, телевизионните пре- 
давашш и програмите в нощните заведения 
влагала в строеж на зимни стадиони за плува
не, в различни предприятия и фабрики, които 
произвеждали бански костюми. Моделите на ко
стюмите правила сама. Когато открила своята 
първа бензиностанция в Санта Моника в пър
вия ден бензин продавал нейния съпруг, а Ес-, 
тер три дни триела-предните стъкла на колата 
си. Това се повторило и при откриването на 
21-първата бензиностанция.

, Естер представлявала неизчерпаем източник 
за клюкарките. ,

За Беи Гейдж била омъжена дванадесет го
дини, а след това се разделила зарад Джеф 
Чендлър. Зарад друга,рушането на Естер с този 
актьор се провалил ■ един от „най-порядъчнитс 
бракове в Холивуд". Всичко почнало в Рим. Бър 
зо се разнесла новината, че Чендлър подарил 

Естер много луксозна вила на Беворли хюл. 
Това 1958 година. До сключване на брак между 
тях не стигнало, защото Чендлър ненадейно 
починал от някаква тайнствена болест през 1961

— В най-скоро време имам намерение да 
„Тарзан-пленд". Това ще бъде огро- 

парк за развлечение и забава с изслужилия
открия 
мен
вече Тарзан, множество животни из джунглите 
и, разбира се, оригинално африканско село. 
Посетителите ще мотат да намерят място в удо
бния мотел. Това ще .струва около 40 милиона Звезддолара.

ВЕНЕРА В ТОАЛЕТНАТА

Между най-известните плувци и скакачи във 
вода има много хубави моми, но само една 
от тях си проби път до филмовото платно. То
ва е Естер Уилиямс от Лос Аджелсс, красавица 
с черпи очи и талия на фотомодел.

Когато била яа седемнадесет години тя ста- 
рекордъорка в плаване на 

на 100, 200 и 400 
състава на

не падат
наля американска 
100 метра, а като шампионка 
метра, свободен стил, бе влезла в 
американския олимпийски отбор през 1944.. го 
дина, която не се състоя поради войната.

Нейната красота въодушевляваше пуолика-
били заможни

ОТ
та. Родителите на тази красавица 
търговци и може би именно затова позволили на 
Дъщеря си да участвува на модната писта по 
вода във Вили Роса, която станала по повод 
световното изложение в Сан Франдиеко.

И така Естер станала Венера, дъщеря на 
Нептун между фонтаните и в светлината на раз
ноцветни рефлектори.

Може би тогава се е родила 
Детците филми.

От Холивуд до Лос Анджелос е само крачка
вече знаели за

небето
идеята за бъ-

2.
а ония, които търсят таланти 
Естер Уилиямс. Само, Естер първо искала да 
вземе зрелостния изпит, а така също, допре 
било известно ,че за филмовата слава не е д 
татъчна само красота и умение да се скача въ 
водата.

войната. На всички било приятно 
леки зветни овръсолектакли, каквито

години през 
да гледат
тогава много се произвеждали в Съединените
американски щати.

През 1959 година Естер пристигнала на Бср- 
филмов фестивал и там се представила 

голяма дама с остър език, който понякога
знаел да изговори и глупости.

Около Естер Уилиямс винаги имало няка
кви интриги. Това било много добре известно
на журналистите.

Когато на пробите за балетно ревю под во
да, което били организирано в Лондон оч
на ли, един журналист я питал дали би се опи- 

да преплува Ламанша, а тя му отговорила: 
__ С удоволствие... ако ми затоплите водата.

Почнала да следва за актриса.
Изпитите вземала с успех. Същевр 

Работила и като 'фотомодел и научила да 
зира пред камерите. Считала е, че мичко тш) 
Добре може да се използва на филма. Пр Д 
жила да се занимава с плаване.

Естер станала много славна. Толкова Д Р • 
че това имало отражение върху първия 
Рар, който получила за роля въ® филм. Фил
мът се наричал „Еди Харди" и постигнал блес- 
тЯ»ц свръхепежтакъл (цветен) „Венера в т 
«ага", „Влюбената Венера" и „Нешуновата нощ 
с огромен успех обиколили света. Това оили 
Щастливи години пи — след мрачните и я*

налинския 
като

година...
При снемането на филма „Големи представ

ления" в мюнхенския цирк Кроне, Естер се сре
щнала с най-красивия мъж в Холивуд" — Фср- 
нанд Ламас. Това било началото на нов любовен 
епизод.тала (Следва)
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Габропоц толкова силно го 
заболява зъб, че решаша шай- 

да даде пари за зъболе
кар. Посред нощ 
качва по стълбите на частни- 
я зъболекарски кабинет и още 
при отваряното на .вратата ни
та колко ще струна.

— Таксата за 'иЗваждадс. 
зъб с три лева/ но понеже е 
.среднощ, ще ми д ад сто шссг 
лева. За нощен труд...

— Ще печатам 
утро сутринта —
.вецът
стълбището.

Вместо злободневна
-сепне

едва ос мз-

Босияеградска 

мост на 

листа

па

тогава до 
казва габро-

падолу пои законова

ВНОСЕР
ХУМОР

Че си рече некой: „Гербова марка — чудно | 
= ми 'ги чудо.” Е нейе тека, дупетия детиня. Гер- | 
Ш боза марка йе млого голема работа, и млого те- | 
I шка работа. А кой не веруйс, нека иде у Търн- | 

ско Одоровци да подаде^ заявление за това-оно- | 
ва, па после че се питуйемо. Има да иде, ял у щ 

Щ Димитровград, ял у Пирот, има да му се ожули = 
1 мекото между ногете, има му остане жетвата, = 
1 додека намери марку.

По примера на множество други листи, аз съста
вих една за Босилеград. Ето как излежда гя:

1. На първо място това лято ю песента „За какво 
да давам пари" в изпълнение на занимаващите се с жи
вотновъдство. С тази песен земеделската кооперация 
поздравява всяка сутрин производителите.

2. На второ мето е „Работите напредват с — годи
ните". Тази песен, параловчани, окогато си спомнят за 
електрификацията, а придружават им: груинчанп, ми- 
левчани м др.

3. На трето място е „Недей да чакаш, но си плюй 
на опинците"... в изпълнение на тлъминчанч, пътуващи 
пеш до Босилеград, а текстът е написан но идея на ня
кои шофьори и кондуктори на транспортното пред
приятие в Босилеград.

4. На четвърто място е отдавна известната мело 
дия за интеграция на стопанските организация в ко
муната, която може да се нарече „Конференция"., за-

■ щото само на к-онференции отговорните в рлзвгачпн 
предприятия са за интеграция . ..

Т

5. На пето място е също' стара песен — „Побързайте 
с жътвата — учениците ще си отидат".

ОБЩА РЕЦЕПТА

идва на гости1Ддипг човек
овой познат отива па 

известен профе-
и със
преглед н-ри

Познатият е учуден й на00|р.
излизано пита:

— .Видът ти не е толкова щ 
лош, а (изроди на професора ц 
куп болести ...

— А, всичките 
Болни са н жена ми, и деца- = 

1 та ми, но защо да даваме топ- § 
идването и за В 

всички? Само те Е

1Гербова марка1не .са мои! =

| кова пари за 
!| преглед на 
8 моля, помни да не объркаме 
4 ---- лекарство за коя болест

I Е онядан требеше да извадим иедно кър- = 
щелно при шефатога на меенуту канцеларию. | 

се на столат и му разпраям в
кое 
беше ...*

Седо, поразкрачи 
за мойетога суртука, ко изучил, па че се жени. щ 
Преказа му сее — и ко му недавао, и ко га пиу- | 
ва, и ко га петнео курве да не узима, и ко нищо =

Бор =

ПРИ очния ЛЕКАР 1
Й — Но Еие сте много късог- 5
8 .под! Никога ли досега не сте Ц 
| .-/ткупребявали очила? =

— Употребявал съм. Преди 
двайсетина години взех едни _

да видя §

не помогну, та са че му прачам кърщелно поI'■ да се венчава.
А он, шефат, слуша с йедно уше, пише мол? щ 

буту и ка я стану, он рече: „Де са, бае Манчо, в 
дай маркуту да залепимо ’.

— Немам марку — реко. Не може ли тека в

Антон А-сптто.т
? ка «заем ог комшията 
* иж оотле-лада булката ми. =

1
В •
в — да мине без марку, оти. тражи у задругуту па = 
1 нема. Или ако вия имате тука, те паре имам. = 

— Ай да му се не види — рече шефат. Са | 
кво да прайимо. Не може без марку, а я немам. = 
Ама те ти си научил, я отиди до Димитровград, В

г

Врели—прекипеям 1

— Смехът е здраве за тези който се галгз, по ае к за тези комуто

— Мене ми се заврте собата. Ама надиго = 
идо у Димитровград и чък ютре дън отидо | 

в при шефатога. Язик бео исплазил од жегуту, та 1. 
ь ца стиго същият дЪн. |
Ц Те тека ми се плачеоше и други човеци, ама Е

Ц я ко не веруйео. А са поверува и ви казуйем да | 
= знайете. Ка слезнете у Димитровград, манете | 

сол ц гас, ама си узнете марку. Може да ви з 
= затребе ,а по селата ни задругата, ни канцела- | 
Щ ри ята имаю.

Оно незнам ко йе по другата села, ама те | 
у Одоровци йе тека. А що йе тека и вия си § 
знайете и нечу да ви кажем. А марката йе лъка § 
работа, и ,могло йе да донесу у задругуту да се | 
намери на човеци, та да се не съплитаю през § 

= планинете.

та си купи и донеси.
Е
1 се и

се смеят. Е

— Играеше си с огъня — а стзна кебапчия

*
" — Човекоядците не се отказват и от агнешкото месо.

* 1
— Писаното яйце може да бъде и дървено.

I
* Е

— Внимавай, когато влизаш през задната врата, защото може да 
се сблъскаш с този, -, който излиза.

*
§— Стигна до горе и взе да я кара горе-долу. МАНЧА, с.р. §
|
1
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