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На 11 май президентът на Републиката Йосип 

Броз Тито пристигна на посещение в Черна гора. По 
този случай на митинга на площад „Освободежние" в 
Титоград произнесе реч.

За нашите читатели предаваме

нашия суверенитет. За тозц 
суверенитет и независимост 
ние сме се изборили със соб
ствени сили. Проляхме море 
кръв а стотици хиляди пад
наха със смъртта на смели
те, давайки животите си за 

Като напомни, че за поло- тази страна. Народите на та
зи страна, сегашните поколе
ния, ние които участвувахме 
във войната

-* КАК Е ПОДПИСАНА КАПИТУЛАЦИЯТА 10

*- РАЙОННИТЕ ПРЕГЛЕДИ В 
ДИМ ИТРОВГР АДСКО

I

една част от
нея.

11
„Другарки и другари.
Преди една година започна жениетто в света се е изка- 

хме да работим по-интензив- зал в Кралевица, той изтъкна 
но върху всенародната отбра- възможността Европа да бъде 
на. Нашата

* МАЙТАПЛЪЦИ, НА ЗЛОБОДНЕВНИ 
ТЕМИ. БАЙ ОНЗИвсички сме 

длъжни да защищаваме из
воюваното във великата освобо 
дителна борба.

12
младеж прояви обхваната от валутна криза, 

голяма въодушевление и воля която може да се отрази и на
нашата страна.

Той каза по-нататък, че по 
ложението в Близкия изток е

да се включи във всенародна 
та отбрана. Тя показа готов
ност да защищава дори с жи
вота си това, което постигна- все по-изострено и народите 
хме по време на голямата ос на арабските страни не могат 
вободителна война и социали да осъществят своите права, 
етическо изграждане".

Президентът Тито изтъкна държи териториите, които е 
съзнанието на младото поко- окупирал, 
лени е и доверието му в тях, 
след това продължи:

Седмично интервюзащото Израел не отстъпва и

НАЙ-НАПРЕД СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ„И това не ни обещава ни
що добро. Разбира се, араб- 

„Защо говоря за всенарод- ските народи най-добре зна- 
ната отбрана? Говоря защото шт какво трябва да правят 
винаги трябва да бъдем готови и е какви средства да се бор- 
за защита на страната си. По- ят за да постигнат това, кое- 
ложението в света е утежнено то им принадлежи, т.е., да си 
Перспективите никак не са до възвърнат тяхното. Обаче ако 
бри. Не съм песимист по въп- се стигне до нова обстановка 
роса за по-нататъшното раз- когато вече няма да може да 
витие на международните от- се постига споразумение пг> 
ношения, но не съм и опти- мирен път, ще ли се остане 
мист. Обстановката е такава, само в тамошните размери, 
че събитията не допринасят на Близкия изток, или обста- 
за нейното подобряване, но по новката ще обхване и влияе 

за влошаването й. върху отношенията и положе 
нието на другите страни, до
ри и в Европа?

Югославия като средизем
номорска страна е много бли 
зо и ние също трябва да дър-

Изборната дейност фотогра 
лра нашата действителност и 
де възможност на самоуп- 
вителн1ите тела и институ- 
[ите да тръгнат към разре- 
аването на редицата проб- 
м.и, които възникват в са- 
>управител»ото общество в 
гапгния момент от развоя

Др. Славов ни отговори:
— Няколко дни съм тук, а 

през това време много хора 
поискаха да бъдат приети. 
Имаше даже и по тридесети
на хора на ден. Вярвам, че 
хората идват масово, защото 
смятат, че нов председател 
може би ще реши проблеми
те им по-бързо. Но се забел- 

От новия председател на об язва, че между хората, които 
ниската скупщина в Димит идват от село, има доста мла 
■вград др. Димитър Славов, ди хора. Те продължават да 
►искахме да ни каже с коя идват за работа в града. Знам, 
ст от тези проблеми се е че в някои села има и по два 
ещнал още в първите дни десетина младежи, които, не 

прсдседателствуването му. се ориентират към земеделс- 
това му поставихме въпро- кото стопанство и не се борят 
: за подобряване на земеделс

кото производство, .но искат
— Сигурно вече при Вас са хляб от фабриките в града. ■ 
двали хората, като при пред А тук няма място за масово 

седател па общината. Кажете постъпване на работа по две

места
Затова трябва да бъдем гото
ви на всичко. Нашата страна 
се намира на ветрови
те. Някои сили биха иска
ли да имат влияние в нашата 
страна .особено зарад нейно- жим сметка, че един ден може 
то географско и стратегичес, да паднем в изкушение. Зна- 
ско положение. Ние трябва, чи, трябва да бъдем готови 
да бъдем готови за всичко, да защитим страната си ако 
но ние желаем да имаме до- стане нещо. Ние никак не при 
бри отношения с всички — знавамс нито ще признаем 
с нашите съседи и с другите някога някому правото да ни 
държави." опекунствува или нарушава Димитър Славов ни какво мислите за техиите причини: 

искания? (Следва на 3 стр.)

В духа на Насоките

ОБЩИНАТА ОТПУСКА ЩИТИ 

НИ СТУДЕНТИТЕ
връща средствата на ОС от 
стъплонията

пс-С договор е Републиканския 
фонд за заем на студентите в 
Сърбия ОС 
рад се е задължила да отде
ли през учебната 1968/69 го
дина 36.345 динара за креди
ти на студентите. Фондът ще

от връщалите 
Тази година от Ди- 

пол-
в Димитровг- кредити.

митровградска община 
зват кредит 58 студенти и то
ва е голямо облекчение на

М. Б.учащите се.

ВАШАТА БАНКА
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
НА РЕДОВНИТЕ ВЛОГОВЕ ЛИХВАТА Е 7, А ИА ОС- 

РОЧЕНИТЕ — 8°/о.

ПТТ—ЛЕСКОВАЦ.

Президентът на Републиката Йосип Броз Тито прие па Бриопн представителя и 
съпритежателя на „ФИАТ". На приема присъстпува и члена на Съюзния изпълнителен 
съвет и председател иа югославско-италианския смесен комитет Тома Гранфил и гене

ралния директор па „Цървеиа застава", Първослав Ракич.



ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СВОЯТА ИСТОРИИТрето заседание на 

Председателството на МАКЕДОНСКИЯТ НАРОД РЕШАВА САИ
ЗА СВОПТА СЪДБАЦК на СЮН ализма. Затова е и разбирае

мо, че не е могло и не може 
да се яви никакво друго дви
жение не само в редовете на 
работническата класа 
на интелигенцията, което да 
не е привържело към социа
лизма и последователно на по 
литиката на Съюза на кому
нистите в Македония. С ника 
къв случай не е възможно да 
се обяснява фактът за вели 
ките постижения във всичкц 
области на творчеството, лите 
ратура, поезия, музика, изо
бразително изкуство и подоб 
но. В нашите условия се по
каза, че само съвършснното 
единодушие на националните 
сили начело с работническата 
класа за малка нация е не са
мо необходима предпоставка 
за съпротива срещу всички, 
които искат да посегнат вър
ху нейната територия, исто
рия и интегритет, но и осноз- 
на предпоставка за бъдещето 
творчество и истински обще
ствен прогрес.

но изаседи- кедоиски народ като омразен 
ние на ЦК на СК в Максдо- окупатор. Обаче има още шо 
пия по повод 50-годишиината винистичеоки сили при някои 
на КЖП, състояло се в Ско- наши съседи, които въпреки 

иа 12 май, говори чле- всичко, въпреки горчивия 0-

На тържественотое оповестено.Както
Председателството на прсдсто 
ящото заседание ще обсъди 
актуални политически пробле 
ми п страната от становище
то на задачите на Съюза иа 

становищата

В Белград сс срещна на 13 
май Изпълнителното бюро на 
ЦК на СЮК.

Разисква се по подготовките 
за третото заседание иа Пред
седателството на ЦК на СЮК, 
което трябва да сс състои към 
края на месец май.

вече

пие
нът на Изпълнителното бюро пит на съвременната история,

на не могат и не искат и изоб-на Президиума на ЦК 
СЮК Кръстс Цървенсковски. 
В своята реч, след като напра

комунистите и 
па Деветия конгрес на СЮК.

(Таиюг)
що не са в състояние да си 
направят поука от това, кое- 

кратък преглед за проник- то стана в Македония от 1941 
социалистическата до 1944 година. За нашия на

род е смешно, ио за бъдеще- 
е трагично

ви
ването на
мисъл в Македония, каза:

„Веднага след Първата све- то на Балканите 
топна война македонските со- когато все още днес някои се 
циалисти се приобщиха към 
Социалдемократическата нар- своята пропаганда и мракобс- 
тия в Сърбия и съвместно с 
нейната иай-прогресивна част
активно участвуваха в работа реят българи в Македония, 
та на Конгреса на обединение 
то и иа известния Вуковар- 
ски конгрес и създаването на 
ЮКП. Организации на нова
та партия на комунистите за 
почнаха да никнат в цяла Ма 
колония. Още при 
конфликти с господствуваща- 
та класа сс манифестира тях 
пото огромно влияние върху 
масите. Известни са много пь 
ги изтъкваните блестящи ус
пехи иа общинските избори 
когато бяха превзети цели об

Наши революционери позовават на резултатите от

спите четнически акции от на 
чалото па това столетие и тъ-ДЖУРО

ДЖАКОВИЧ
На края Цървенковски ка

за, че всичко, което сс работи и 
създава на интелектуалното 
поле в Македония сега, е съз
дадено в нашата ера на соци-

първите /Изминаха 40 години от оня роден представител на ЮКП. 
25 април 1929 година, когато Като представител в скупщи- 
край село Свети дух, на юго- ната бил много деен, все до- 
славско-австрийската грани- като съгласно Обзнаната и 
ца зверски бе убит организа- Закона на защита на държа- 
ционният секретар на ЦК на вата не му бил отнет манда- 
ЮКП Джуро Джакович и се тът на представител. Джако- 
кретар на Червената помощ вич участвувал и в работата 
в Югославия Никола Хечимо на Ш конгрес на Комиитерна

като делегат на ЮКЦ, Но по- 
Джуро Джакович е роден сле зарад работата в Коминтс 

на 30 ноември 1886 година в рна и особено зарад Видов- 
Бродска варош. След като за- денския атентат той е пак а- 
вършил браварски занаят в рестуван и осъден на Ю-месе 
Славонски брод, тай започ- чен затвор, а след това бил 
нал да работи в Сараево, къ- изгонен в Сараево и интерни 
дето бързо се включил в ра- ран в родното му място, 
ботническото движение. След Целият жизнен път на то- 
като се проявил в стачката зи революционер е наситен с 
през 1910 година бил избран революционна дейност и пре- 
в Комитета на Съюза на ме- следване. Той се е борил про 
талоработниците. По време тив фракциите в партията, 
иа подготовките на I светов- бил е ученик в „Ленинското 
на война и през самата вой- училище" в Москва, и пред 
на той остро се противопоста завършване е трябвало да се 
вил на социал-шовинистичес- върне в страната да работи 
ките и опортюнистически ста върху „Отвореното писмо на 
новища на част от ръковод- Изпълнителния комитет на 
ството на Социал-демократи- Комиитерна” и върху подго- 
ческата партия и на Централ- товките за IV конгрес на 
ния работнически съюз на ЮКП. На Четвъртия конгрес 
Босна и Херцеговина, борей- на ЮКП в Дрезден в края на 
ки се против войната и за- 1928 година Джакович е из- 
стъпвайки се за линията на бран за организационен сек

ретар на ЦК на ЮКП.
На връщане в страната той

Преди 22 години в нашите краища

ПЪРВА ЩАФЕТА НА МЛАДОСТТА
По по<вод петдесет и петия твено писмо. В него се казва: 

рожден ден на другаря Ти- — „Любим другарю. Маршал 
то. Щафетата на младостта Тито, българското малцинст- 
на република Сърбия е тръг во от Бооилсградскз, в рамки 
нала от югославско-българска те на ФНРЮ, Ви изпращаме 
та граница 
град (Цариброд), 
та народност от Димитров- ти рожден ден. 
градския край е изпратила и Ние няме думи с които дз 
приветствено писмо до др. Ти изразим нашата благодарност 
то което е печатано и въз в за Вашето мъдро ръководство 
„Борба" от 25 май 1947 годи- в борбата против фашизма, а

щипи и сс създадоха така на- 
рсчелите червени комуни. От 
носитслло най-много предста
вители комунисти в парламен 
та пристигнаха от Македония.

В периода между двете вой 
пи Комунистическата партия 
беше единствената сила, коя-

вич.

от Димитров- най-сърдечни и пламени при 
Българска- вите по случай 55-годиш гля

то се вграждаше в македон
ското общество и непрекъсна 
то укрепваще връзките си с 
младата работнич 1ска класа.
Нейното влияние растеше не 
само сред широките .македон
ски маси, но и сред другите 
народности — албанци, турци 
и други. Непрекъснато се раз 
гръщаше мрежата от органи
зациите по селата и градове
те. Нито една друга политиче 
ска партия не успяваше да се 
закрепи в Македония. През 
последните пет десетилетия 
не бе отбелязано нито едно 
друго политическо движение, 
което да е оставило някаква 
следа в Македония.

Временните появявания на тив},а Народна Република Ю- български народ!
гославия получили всички пра 
ва като българска народност”.

И населението от Босиле- Тито!"

на. днес в изграждането на наша
В писмото се казва: — „Под та страна.

Твоето ръководство другарю
Маршал, ние пойдохме в ге- вамс най-твърдо обещание, чз 
роичната Народоосвободител- ще дадем всичко от себе си 
на борба, изковахме братст- за изпълнението на петгоди- 
во и единство помежду сръб шния стопански план, който 
ския и българския народ, под ще ощастливи нашето бъдеще. 
Твоето ръководство ние из-

Другарю Тито, ние Ви да-

Чрез Вас' изпращаме най-го 
петгодишния рещи поздрави на целия юго 

славски народ, с който заед
но крачим към светлото бъде

пълня»аме
план. Засега ние изпълнихме 
сеитбения план с 93 на сто.
но това не ни задоволява, ще.
Ние ще преизпълним плана, 
защото сме сега във Федера- ството между югославския и

Да живее братството и един

социалистическо - революцио
нната левица. Да живее спасителят и воданякои десни, уклончиви, шови 

нистически и други стремежи 
оставаха безпочвени.

ча на нашите народи другаряпродължава своята революци 
онна дейност по заздравява
не на партията. Но през 1929 

била година в Загреб той с Хечи- 
мович бил заловен от полици 
ята и арестуван. В „Информа 
цията за убийството на бив
шия народен представител 

и чиновника 
Н. Хечимович", съставена на 
4 май 1929 година писа: „В

Поради това той е аресту
ван и осъден на смърт, но 
наказанието по-късно

че градско е изпратило приветс- Ст. ЕвтимовЦървенковски изтъкна, 
участието на Македония в 
НОБ е осигурило на македон 
ския народ достойно място в 
новата общност. За първи път 
македонският народ имаше
възможност да решава сам за вско-българската граница 
своето бъдеще, за своето дър територията на Югославия в 
жавно устройство, за насоки-

Любчо Баръмов не искаше да умресменено с каторжнически 
труд, на който прекарал все ■ ■ ■

до 1917 година. След излиза
нето от затвора бил избран Дж. Джакович

На около 500 м. от югосла майски ден бива предаден на 
на фашистите от един предател 

и след няколко дни бива и у- 
с. Стрезимировци на 13 май бит. По този начин фашиста 

те на своето развитие, без 1944 година загина от фалш- те завиха в черно 
опасност, че някой друг, на стите с още четирима югосла Магдалена и останалите чле- 
зелена маса ще му крои и оп веки партизани Любчо Баръ- нове на семейството и Георги 
ределя съдбата. От това него мов син на Магдалена, сестра Димитров, който обичал Люб 
во участие се родиха сили, на Георги Димитров. Той е чо като рожден син. Когато 
които поеха по-нататъшното бил комисар на Ш батальон той узнал за смъртта му ка-
развитие — класово-национал по Първа софийска бригада, зал: „Най-милото, което съм
но-републиканоко в Македо- Батальонът е трябвало да се имал и него изгубих", 
ния. На територията на Ма- жертвува за да спаси бригада Тялото на Любчо
кедония се разгърна истин- та- която била обкръжена на

за член на Централния съвет
на социал - демократическа
та партия на Босна и Херце
говина, но наскоро е пак в 
затвора, зарад организиране 
на първомайско тържество. 
Освободен е през 1919 годи-

майкатазатвора веднага започнали я 
истезания, така че Джуро на 
другия ден вечерта не могъл 
да стои на крака. Истезания- 
та продължили денонощно от 
20 до 24 април ... Били 
по ходилата, по стомаха, по 
глава, а на Джуро забивали 
игли под ноктите. Нито Джу
ро, нито Нико признали не
що".

Тъй като полицията не мо
гла да узнае нищо от тях за 

. работата на партията и 
Червената помощ тя зверски 
ги убила, за да заплаши ра
ботническата класа и нейните

ГИна.
На конгреса във Вуковар е 

бил избарн за член на Цен
тралния съвет на ЮКП, 
през 1920 на изборите за Уч
редително събрание и за на

лежало
една седмица край пътя като

ско всенародно въстание. Ма- планината „Огорелица“ от во- предупрежение на българи и 
ксдонската КП успя да прив- йсковите части на българска- сърби, докато през една нощ 
лече трудещите се маси на та фашистка армия. селяните от Стрезимировци
македонците и на другите на- Фашистките сили разгроми не смогнаха храброст да го 
родности на активна борба ли партизанокия батальон, а съхранят заедно с четирима 
срещу окупатора, благодаре- Любчо е ранен и едвам се до югославски партизани. Сега 
ние на ясната национална и мъкнал до колибата, която на гроба на Баръмов се нами 
социална програма. се намира край село Долна ра един малък паметник и

Освободителната борба' на Мелна — България. Тук той две тополи, 
македонския народ притежава пазен известно време, но един 
всичките забележителни об
щи черти от борбата на дру
гите народи в Югославия. Бъ 
лгарската окупаторска войска 

организатор и закален борец,||| — изтъкна Цървенсковски —
I дойде в Македония 1941 годи .
' на с голям шум' за нейната 

„освободителна мисия“, а бд 
изгонена от страна на въста
ниците и на въоръжения ма-

М. Б.

революционни сили.
Партията загуби отличен
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Най-напред-социалните
проблеми

\
Обществена хроника

НЕВЕРЕН АРШИН
Своевременно черногорски ще предложат по-добри усло- ка в Димитровград още кога7

ят крал. Никола дал заповед- вия от тях. , то бяха постъпили
на своите капитани да раздл Да се спрем и върху стоно- молби за кредити поиска от
ят държавното жито на наро вището на банката, че всекц Кредитната банка, за нужди-
да. Когато го попитали как 
да го разделят той отгово
рил: „Като Бог". И капитани-

(Продължение от 1 стр.)
— Все по-малко са местата 

в промишлеността, на 
могат
цирани хора

връща назад и иска помощ 
Има и други случаи —

КЪМ 86
напри

мер човек има своя земя, акоито
да работят неквалифи иска помощ. Това не може пз

закона. Но когато се
който е получил от Общин- те на Димитровград да се да- 
ската скупщина позволително де' общата сума от 100.000 ди 

• да може да се настан ив сво- нара и клонът сам да разпре 
те така и разделели-който и- ята недовършена сграда но дели тези средства. Станови 
мал два килограма жито да- може да получи кредит. Мно-, щето на Кредитната банка бо 

му още два, който нямал зина в Димитровград са полу ше, че средствата са- банков 
нищо, нищо и не получил.

поиска
да даде имота си .тогава той 
съобщава, че имота му тряб-П.ромишлеността е прие

работници, ва да ои пази за децата. Тъй 
като тези получаващи помощ, 
имат и здравна 
има и такива, които си прав
ят цели аптеки 
отиват на прегледи, без да са

ла вече толкова 
колкото действително има мя 
сто в нея, дори някъде и по
вече от това.

От друга страна то 
че работа на самите

ли
чили такива позволителни не ви, единни и не могат да се 

Именно така постъпи и Кре затова че са изпълнявали вси разпокъсват. По наше мнение 
дитната батака в Пирот при чки технически условия, но клонът в Димитровград ще- 
даваяето на кредита за част- за да бъдат поне формално ше, че средствата са банко 
но жилищно строителство. снети от категорията „без жи вдиви решения. Той сигурно 

Да тръгнем от условията на лище". Да ли в такъв случай нямаше да следи само „ико- 
батаката: срок на изплащане тези хора-могат да бъдат из номическата" логика, но ще- 
20 години, лихва 4°/о, 60% от клточени от конкурса за по- ше да държи сметка и за по 
стойността на сградата да е лучаване на кредит. Кога ще 
завършена. Във втората гру- бъдат те в състояние да за- 
па условия четемпредимст
во имат ония, които предло
жат най-изгодни условия за
банката, т.е. най-кратки сро- ката, че тя дава кредити за

ония сгради, които най-бър
зо могат да бъдат завършени.

осигуровка.

у дома илиси е.ве
предпри

ятия, а не на външни факто пратени, в Ниш и другаде и 
ри, а това хората все още не 
могат да разберат и идват при 
председателя на скупщината, 
при секретаря
или другите ръководни хора. да не затруднява службите.
В последно време из коридо" ДРУГ е въпросът за онези, 
рите има много хора, които които са напуснали селото и 
искат социална помощ,, защо понеже няма работа в града, 
то не могат да намерят рабо те искат помощ, 
та, а не искат да се върнат 
на село и да заработят на зе' 
мята си. Между тези хора и- 
ма доста младежи, които ни
как не се категоризират като со 
циални случаи и не могат да 
получат нинаква помощ.

По въпроса за социалната 
помощ е направено доста в 
нашата община. По-раяо тя 
бе малка — от седем до де
сет хиляди стари динара. Се
га най-малката помощ 
12.250 стари динара, а също 
са увеличени помощите и за 
учащите се деца от тези се
мейства. Миналата година за

искат после пътни и дневни. 
А именно тук е необходимо 
всеки да си държи сметка за 
правата но и длъжностите и литичеокия момент.

Сегашната атмосфера в Ди 
митровград най-добре говори 
какви грешки са направени. 
Всички обвиняват клона в Ди 
митровград макар че той не 
е имал никакво влияние вър 
ху становищата на кредитния 
отбор в Пирот нито цък е мо 
жал да измени крайно небла 
гоприятните условия за бол
шинството желаещи да полу
чат кредит.

на комитета
вършат започнатите сгради?) 
Ако- следим логиката на бан-

кове на изплащане на креди
та и най-г.олямо собствено па— Едно време преселване

то на младите в града бе по 
спряло. Сега те пак идват пред 
вратата на фабриките и об
ществено-политическите 
ституции. Значи ■ поставя 
въпрос, как да се задържат 
на село и да се заемат с обра 
ботването на земята?

ричио. участие. Най-сетне кла 
узула, че предимство имат у-

. Народоосвободщ ™те, които само формално, са
една един- •

тогава къде са гореспомена-
частпици в
телната борба, военни и мир
новременни инвалиДи. Кредит Ствена стаичка? 
не може да получи оня, кой
то е получил одобрение от 
Общинската скупщина да мо-

се настанили в
И11-

се
Накрая да се спрем върху 

още един момент, който бан
ката напълно е пренебрегна
ла. Клонът на Кредитната бан

же да се настани в новопос
троената къща.

Такива са в главни 
условията. Кредитната банка 
разполагаше с общо 1.200.000 
динара за кредити, а исковете 
възлизаха на около 20.000.000

Д. ЙотовПредседателят ни отговори: 
е — Има тук пръст и малко 
„ модерното схващане, че мла

дите не бива да живеят на 
село. Причините за това тр
ябва да търсим в положение
то на земеделското стопанст
во. Например земеделецът не 
е сигурен, че ще продаде на 
изгодна цена производството 
си, а и пазарът е толкова не 
стабилен, че не предлага ус
ловия за стабилизирано прои 
зводство и производствена о- 
риентация. Разбира се, има 
и друго' — селата не са елек 
трифицирани, нямат още до 
бри съобщения с центъра. 
Затова начинанието на стария 
общински състав е за всяка 
похвала — имам предвид по
чина да се изготвят проекти 
за електрификацията и друго. 
Новата скупщина ще продъл

черти

Из ОС — Сурдулица

=~=ннг: Водата ще е по-окъпа
Бабушница само 1 кредит. Ос _ ■ ■ *
таналите кредити бяха разпре 
делени в Пирот.

Изхождайки от посочените 
условия и логиката на банка,

средствата по-скоро да те услуги, за изразходване на 
се върнат, тя раздели въпро- средствата на общинските фо 
спите 1.200.000 на ония, кои- ндове и прие бюджета за 1969 
то бяха предложили най-до- година. С решението за цени- 
бри условия, т.е. ония, които те на комунални услуги в ко- 
вече имаха солидна материал 
на база да участвуват в един 
такъв конкурс. Ето защо ни
то един работник от Димит-

социални помощи са дадени 
към 6 милиона стари динара, 
а тази година се предвиждат 
обгцо 15 милиона.

Има между тези, които тър 
ся такава помощ и хора, на 
които не е необходима, т.е. 
не изпълняват предписаните 
условия за такава помощ. На 
пример, че са неспособни за 
работа, че доходът не им на 
дминава 200 динара или в се 
мейството няма способни, ко 
ито са длъжни да се грижат 
за тях и пр.

А за тези критерии тряб
ва да се държи сметка. Хора 
та например азбравят Закона 
за задължителна издръжка 
на родителите и децата. На
шите служби често издават 
решения за прекратяване на 
социални помощи. Ето защо: 
Нашите органи издадат ре
шение за помощ. Щом го -по 
лучи някой възрастен, той 
заминава при децата си. Но 
когато службата узнае, тя из 
дава акт за прекратяване на пц 
мощта." Но тогава човекът се

Старият състав на общин- карването на умрели животни 
ската скупщина -на последна- до кефилерията.
та сесия прие няколко реше
ния за цените на комунални- За поддържане на пътищата

— близо 100 000 динара 
Общинската скупщина даде 

съгласие за финансовите пла 
нове на общинските фондо
ве. От фонда за пътищата, 

муналното предприятие в Сур който възлиза на около 135 
дул-ица, на което общинската 
скупщина даде съгласие пос
къпват комуналните услуги в 

ровград не получи кредит, града, както следва: вода, по- 
Въпреки становището на бан требявана в домакинствата 
ката, че тя не е социално уч с 0,20 динара за кубически 
рождение, струва ни се че е метър. До 0,20 нови динара

та

хиляди — 70% ще се употре
бят за поддържане на път- 
щата в комуната, а с тези сре 
дства ще разполагат местните 

1 общности.
Фонд за подобряване на го

рите разполага с 75 000 дина-
направена недопустима греш- поскъпва водата, потребявана ра за изготвяне на 
ка. Кога при такива условия в училищата, предприятията за подобряване на

жи делото на стария състав, 
за да се ускори електрифици- 

Но име-рането в комуната, 
нно тук и по другите комуна 
лни въпроси в селата мести 
те общности трябва да напра 
вят повече от досега. Тук те

проекти 
частните

работниците от Димитровград, и занаятчийските работилни- гори, а фондът за защита на 
чиито средни лични доходи ци. Водата за техническо по

требление поскъпва с 0,20—
0,30 динара. Съответни поскъ 
пвания се предвиждат за упо
треба на канализацията, за
приключване към водопровод 255 000 динара от фонда за из 
пата мрежа, за боклука и пре граждатге на комунални обек

ти за построяване на водопро 
води в комуната. Средствата 
съществуват, а това значи че 
благоустройването тази годи
на ще бъде по-чувствително.

децата предвижда 114 000 ди
нара помощ по разноските за 
хранене на учениците в уче
ническите ■ столове.

Тази година се предвиждат

през миналата година възли
заха на 600 динара, ще могат 
да участвуват в такива конкур 
си. Винаги ще се намерят хо 
ра, както и този път, които

ще се проявят още повече 
като самоуправителни тела и 
места за най-подходящо дого 
варяне на населението.

М. Б.

Вт.В ПРЪЗКП С ТС311 човешко-трудови ОТ110В101111Я изпъква и 
въпроса защо с направена „рокада” с куриера от горнолю- 
батската с оня ог долполюбатската канцелария. Разбира се, то 
ва го сторил секретаря на общината с твърдение, че Ще 
несе ефикасност о работата. Всъщност показоа се обратното. 
Например Ангел Ангелон ,който дълги години е провел в го- 
рнолюблтеклта канцелария н коЛто с роден н това село, сега 
минава пеша по тринадесет километра до канцеларипта п Дол
на Любата. Същ с случаи и с другия куриер. И единия и дру
гия сега са принудени да запознават хората от района на сво
ята канцеларии и работят прн много по-трудни условия.

Едно такова разместване на работниците единствено може 
да се разбере като наказание, което е приложил секретаря на 
общината. Неговото твърдение, че. тези лица са били дълго 
време на едно място н са станали бюрократи не може да се 
приеме за точно, Злщото как един куриер може да бъде бю
рократ когато той пряко отговаря на завеждащия на ,канце- 

■ ларията.
Но и тона не е единствено. Компетенциите на местните кан 

полярни, така както са постппс.ни в законопредпнеанията, все 
са достатъчно изучени от страна на общината.

Ето например какви забележки има Антон Цветков, заве
ждащ канцеларията п Долна Любата.

— Преди всичко, трябва да сс разширят компентенцннте 
на канцелариите, което и 
По такъв начин ще се стигне до по-бързн н качествени услу- 

хората. Управата щс се доближи до гр.зж

МАЛКА РЕПЛИКА
до- Най-мпого от бюджета — за 

администрацията
Тазгодишният бюджет на 

Сурдужгшката община възли-, 
за на 6,502 220 динара. От те
зи средства за органите на уц 
равнението на ОС и други ор
гани на управлението се отде 
лят към 3,5 милиона динара. 
За редовна дейност на основ
ните училища от бюджета се 
отделят 500 динара а за кул
турно-просветна дейност — 
към 260 000 динара. Значите
лна бюджетна ставка е кому
налната дейност, за която се 
отделят 570 000 динара.

М. Величков
^ЛЛАЛЛЛЛЛАААЛЛЛЛ^

Кой се грижи за ме 

стните канцеларии?
Местните канцеларии в Босилеградска община се борят с ре 

дица нерешени проблеми, повечето от които имат субективен 
характер. ,

Вече половин година в с. Бранковци ис работи, местната
още не

канцелария.
Подобно е и в Назърица, къдсто сз,що яе е намерено решение. 

В тази канцелария постоянно работи само разсилсн, а слу- 
Органнте па самоуправлението в

предлагат същестпупащите закони.
жещия дохажда временно, 
общината са били взели други решения, които а случая ис ги, които даваме па

длнипа, а с това щс се премахне излишното прахосваме 
време и средства. Например пие издаваме бройни удостовере
ния, които сс п общината преписват само па специални фор
муляри. Това е удвояване и усложняване ма работата.

Вместо това па нас ни е заделена нова задача: да съ
бираме данък. Разбира сс, през това време лишаваме хората 
от услуги, зящото по няколко дни остапамс на терена. Защо 
сз.бирансто на данъка с в наша компетенция, когато в общи
ната има данъчна служба.

Това са въпроси конто най-компетентннте от органите на 
общината трябва много по-обстойно дп разгледат. В против
ен случай, опущенията а работата на местните канцеларии 
и занапред щс съществуват. В. В.

на
зачитали.

Но не е само това.
местните канцеларии в Горна 

впечатление, че тук и отиоше-
От разговор със заетите в 

и Долна Любата се получава 
иията мс са в ред.В тези две канцеларии преди четири години са били увол- 
неии предишните им завеждащи, поради липса па квалифицира 
мост. На новите, които са ги заместили е било речено, че ще 
бъдат временно тук, а подир тях Ще отиват други. Касае се 
за хора които имат свои семейства и къщи в Босилеград, По 
такъв иачии не е право тук да бъдат само едни и същи и то 
при положение когато с било решено ге Да сс променят, но 
ето, че и това се и« зачита.
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Пред празника 

на младостта
И ' Л 1

КВАРТИРИ И 

НА СЕЛО Какво очаквате от 

новия състав на ОС тятжСвоевременно, когато в кооперация „Сточар" се по
за изразходването на средствата за Младен СТОИЛКОВ, работник: 

— Да сс уреди градът — хуба- 
. Знаем, че 

че общината 
постигне. Затова 

да бъде

ведоха разговори 
жилищно строителство, в седалището на кооперацията пре- 
обладваше мнение, че квартири трябва да се. строят само 
в града. Обаче замисълът квартири да се строят и в рай
онните центрове Смиловци и Каменица бе поздравен е въо
душевление в тези села. Благодарение на упоритостта на ня
кои-хора на ръководството и на членовете на кооперацията 
от Смиловци и Каменица, кооперативният съвет взе реше
ние 60°/о от средствата за жилищно строителство да сс израз 
ходват за квартири в града, а 40% или около 160.000 динара 
за жилищни сгради в споменатите две села. Членовете на 
кооперацията от Смиловци и Каменица и малочиследите ра
детели за тази идея от управата на кооперацията изхождаха 
от здравата логика, че във формирането на средствата за 
жилищно строителство участвуват всички работници и слу
жещи в кооперацията и че няма никакви причини за една 
такава очебиоща дискриминация към селото. Имаше и пре
дложение да се купят в тези села стари сгради, които ще 
служат като квартири за агрономите.

он тротоари, улици . ,
това коства доста и
сама но може да 
предлагам 
ангажирано 
боти.

нисслснисто 
в тези комунални ра-

ВАНКО ПЕ- 
ТЪРЛАШКИ, ин 
вплид от пойната:

— На първо мя 
сто да се доведе 
достатъчно вода, а 
после да сс пос
троят добри пъти 
ща към отделни
те райони и ро
шат постепенно и 
другите комунал
ни проблеми л пя 
лнта общини.

Сега в коперпцията отново има опити да сс анулира 
решението на кооперативния съвет с цел тези средства да 
сс употребят за строеж на жилищни сгради в града. Носи
телите на една такава съпротива изхождат предимно от сво- 

иятереси като напълно забравят обществените.
I

итс лични
А какво представляват за Смиловци и Каменица две жи
лищни сгради със съвременни магазини и обществени поме
щения, където да се събират кооператорите? И в края

да се старае за обществения

ГЕОРГИ ИВА
НОВ, ученик IV, 

гимназиален клас:
— Като младеж 

очаквам новата
ма

краищата — ко*й е призван 
стандарт на село, ако не кооперацията? скупщина да оси 

помешениягури
за младежта, за- 
щото за нас топа

Изпуска се от предвид и аксиомата в селското стопам- 
място на агронома е на село, на нивата, Как дру 

ще задържим специалистите на село ако не им обез-
ство, че

е от първостепе
нно значение. Не 
по-малко е важ
но и построяване
то на спортния цс 
нтър. Едва. ли е 
нужно да се об
яснява защо. 

спортния център трябва първо да 
се построят игрища за ръчна топ
ка и баскетбол, а също и басейн, 
изграждането на който започна 
още преди пет години.

гояче
печим поне минимални условия за живот. Трябва да се има
предвид и факта, че днес-утре тези села ще бъдат електри
фицирани. и тези две сгради, които впрочем, доколкото сс 
осъществят тези планове, ще бъдат и единствените изгра
дени за 25 години социалистическо развитие, ще послужат 
на нашия селянин поне да следи телевизионна програма и

в

ще има възможност за културно развлечение.
Д. Йотов

Празникът на младостта е на прага. Както винаги — и то
зи път учениците подготвят физкултурни упражнения.

Поганово

СЕГА Е РЕД 

НА МОСТА
Неотдавна погановчани при 

гахючиха акцията по електри
фикация на селото. Тази ак
ция, която с прекъсвания 
трая няколко години, бе из
цяло погълнала вниманието 
им, така че другите селски 
проблеми почти не забелязва

движеха изпращачите, отдав- -нъж, и сложените греди мо- 
на бяха изгвили. И десетина ве които се изсипват извед- 
души се озоваха в неголяма- гат за час да бъдат отвлече- 
та рекичка, която - минава ни от пороите. Ето защо и не 
през селото. могат да бъдат някакво трай-

Трагедия не се случи. На- но решение, 
против, просто е чудно как Може би, погановчани тряб 
от онези, които паднаха в ре ва именно сега след успешно 
ката нямаше нито един зле проведената акция по елект- 
повреден. А височината не е рификация, да поговорят вър

ху проблема за моста и пред 
Но нима ще чакаме нещас приемат конкретни акции, 

тието да бъде щедро към нас. Понеже, както е казал на- 
Ако сега замина без жертви, родът ни — „На жешка фур 
то друг път едва ли няма да на трябват малко дърва". А 
си вземе овоя данък. И тряб- погановчани все оше са „то
ва ли чак до тогава да чака- пли" от акцията по електри

фикация. А желязото се ко- 
Понастоящем погановчани ве докато е жешко. 

са приспособили две греди Ще съумеят ли ръководст- 
(едната и’ другата под моста), вата на обществено-политиче- 
по които минават хората. Ме- ските организации чв селото 
сец май, обаче, е доста про- да използват тоя момент, или 
менлив, с проливни дъжодо- пък ще оставят хората да

„изстинат" е въпрос, на коя
то отговор ще получим слсд 
няколко месеца. Защото, ако 
дотогава мостът не бъде на
правен, значи, удобният мо-

ха.
Ала тези дни, дългогодиш

ният дървен мост, който свър 
зва двете части на селото, се 
риозно ги предупреди, че и 
той чака да бъде построен. 
По-точно не чака, а налага 
незабавно да се предприе
мат мерки за построяването

И учениците от основното училище „Моша Пияде" не ос
тават назад. И те се готвят за фестивала.

малка.

ме? Димитровградчани 
градът им да получи по-до
бър изглед, за да не се сра
муват пред чужденците, кои
то все повече идват в Димит
ровград. Затова от време на 
време се попредприеме нещо 
за уреждането на града. Ето 
сега, пред Празника на мла
достта пак ще се направи не
що. Н а снимката 
как работници бетонират из
носения тротоар при култур
ния дом по улицата „Христо 
Ботев".

му. обичат
Защото, когато тук неотдав 

на в селото изпращаха ново
бранци и когато няколко де
сетина хора минаваха мос- 
тта, изведнъж рухна. Рухна, 
защото гредите, по които се

се вижда
мент е изпуснат.

И обратно.
Но, когато и да е — един 

ще трябва

N

ден погановчани 
да строят тоя мост! Защо то 
гава това да не бъде сега?

Има оонование да се вярва, 
че мостът в сравнително къс 
срок ще бъде построен, за- 

. щото погановчани 
че когато искат, работата не 
им опори и могат да направ
ят, стига само да решат.

Гражданите се радват на то 
зи почин и биха искали уреж 
даието на града да не свър
ши само е тротоара. Но това 
не зависи само от желанието, 
но и от помощта на гражда
ните и на ОС; както и
предприятие „Услуга".
■ V.. •• ’ • ■

показаха.

Мостът в с. Поганово Ст. Н. М. Б.
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С. Нацков Г. Алексов /VI. Златанов М. Йованович Й. Ранджслович А. Георгиев Т. ГиговР. Ацев Р. Зарков

Комуналните проблеми бя
ха една от главните теми в 
предизборната и 
кампания. Те доминират и на 
почти воички събрания на из- . 
бирателите. С тях се занима
ваше и Общинската скупщи
на през изтеклия четиригоди
шен период иг с по-малко или 
повече успех ги разрешаваше. 
С тях ще се занимават и но
воизбраните отборници. Те са 
тема на • разговор и във взаи
мните контакти и разговори и 
между хората.

ТРИБУНА НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ Ранко Ацев: На събранието 
на избирателите бе взето ре
шение да се увеличат такси
те за водата. По моя сметка 
за една година предприятие
то взима 130.000 динара. Интс 
ресува ме колко са разходите, 
а каква е чистата печалба на 
„Услуга“.

Станул Нацков: Миналата 
година останаха 3 милиона, 
но това са спестявания, защо 
то не бяха попълнени някои 
работни места. Досега не сме 
плащали амортизация, а сега 
плащаме, така че нищо ня
ма да ни остане. Покриваме 
само разходите.

Ранко Ацев: Като гражда- . 
нин мен ме интересува с как 
ви средства участвува „Услу
га“ в изграждането на водо
провода и как се изразходват 
средствата, които се събират 
от гражданите. Ние сме дъл- 

да жни да дадем на гражданите 
отговор на тези въпроси. 

Йовица Ранджелович: Като

изборната

ДА
РАЗХУБАВИМ
ГРАДА

Затова Редакцията на вест
ник „Братство“ организира ра 
зговор с няколко новоизбра
ни отборници, председателя 
на Общинската скупщина и 
лица от съответните служби, 
които пряко се занимават с тя 
хното разрешаване, за да да
дем отговор на въпроса кои 
комунални проблеми са най- Ри ■ Изграждането на страни

чн-ите улици в града е спеш
но, защото в противен случай 
чистотата в града винаги ще. 
бъде неразрешим въпрос. Във 
връзка с чистотата искам да ка 

в жа, че има много недоразу
мения между нас, като пред
приятие, и гражданите. Сеп
тичните ями в града също съ 
здават големи затруднения. 
За тях годишно се израз
ходва 16.000 динара, а за из
граждането им всяка година 
70—80хиляди динара.

. Накрая искам да кажа, че

планове са били напълно не- важно, че сме постигнали еди 
реални. Сега сме в положение нство на мнения. Оставаактуални и какъв е последо

вателния ред на тяхното раз
решаване.

градът постоянно да се шири се организират акции.
Мирослав Йованович: Азбез съответно изграждане на 

съпровождащите обекти. Го- санитарен инспектор сега съм
водата

съм против разпокъсването на 
и средствата за изграждане на принуден да затворя 

неплановото изграждане. За улици. С поправка на улиците от солитера. Отпадъчните во- 
водопровода най-сетне намери н,ищо не може да се направи, ди сега директно се вливат в 
хме решение. Обаче „Услуга“ ца мненне съм, че трябва Нишава. Предписанията това 
трябва строго да държи смог трайно да решаваме само ед- не позволяват. По мое мне- 
ка за изразходването на сред- на уЛИЦа годишно, но никак ние изграждането на водопро

половинчати решения. Големи вода без паралелно 
По въпроса за улиците ми затруднения и сега и в бъде- на канализацията е безсмис- 

сля, че най-напред „Услуга“ и ще за Димитровград ще пред лица. Ако изградим най-нап- 
съответните служби трябва да ставлява решението на ОС за ред водопровода както 
определят приоритета на ули изменение на градоустройство планувано проблемът-с отпад

всеки ния план. Дивият строеж на ъчните води само се увелича-
проб- ва.

В разговора .участвуваха Гео 
рги Алексов, представител 
Републиканската камара, Ста
нул Нацков, директор на ко
муналното предприятие „Услу 
га“, Адам Георгиев, гимназиа 
лен учител, Димитър Славов, 

Общинската

леми затруднения създава

ствата. строенепредседател на 
скупщина, Ранко Ацев, техни
чески директор в строително
то предприятие „Градня“, Ра
йко Зарков, началник на об
ществените служби в Общин- комуналното предприятие 
осата скупщина, Милорад Зла ™а в план пРеД сградата на 
тонов, председател на Общин Народната банка да направи 
ския синдикален съвет, Йова- малко паРкче със зеленина, 
яович Мирослав, завеждащ ко Адам Георгиев, Димитров- 
муналната служба, Ранджело- град е на такова географско 
вич Йовица, санитарен инспе положение, че тук минават бе 
ктор, Троян Лигов, работник. збрей чуждестранни и наши

туристи. Да ли ще се задър- 
Водопроводът и канализация- жат в него до голяма степен 

та на първо, място зависи и от външния му из-

е за-

ците за строеж. Във 
случай на първо място е ули сгради (80°/о) също е 
ца „СуТйеска“. Части от тая лем. 
улица гражданите безправно 
са присвоили и трябва ведна.

и-
Що се касае до хигиената в 

града за която тук стана ду
ма, дължен съм да кажа, че 
не сме в състояние да прове
ждаме решенията на ОС, за
щото хората нямат 
да построят обори и 
обекти, които да съотвеству- 
ват на санитарните 
ния.

Ранко Ацев: Въпрос е да ли
условицсме създали всички 

га да се предприемат мерки да решим комуналните проб- 
да се върне общественото и- леми поне в близко бъдеще, 
мущество. условия

други■ Мисля, че не сме избрали път 
Всяка година се борим с как най-добре да решим ко- 

епидемия от жълтеница. Глав муналните проблеми. Всичко 
ният източник на зараза са решаваме върху плещите на 

Ето защо гражданите, а това не е пра- 
до- най-спешно трябва да решим вилно. За канализация все о- 

а след. въпроса с канализацията. За ще нямаме проект
можем да осигурим знаем колко ще ни струва. В 

бюд- останалите градове тия въпро

изисква-
глед. За чистотата в града на 

Станул Нацков: Може да се първо място трябва да 
каже, че главният проблем — принесат гражданите,

нг »се Ре— „»
допровОдът ще бъде готов, се хвърлят разни умрели жи 
Що се касае до канализация- вотни и никой нищо не пред- ните е

септичните ями. Милорад Златанов: Аз съм( 
против частичното решаване 
при изграждането на улици
те. Срещу нарушителите на 
хигиената в града трябва да 
се прилагат най-строги мер

не

чрез кредитиране.на гражданите. Един от начи начин
разписване на референ На мнение съм, че за изгра-

Цялата река е замръ дум за събиране на средства- ждаието и на водопровода и
опасност Нооители на тая акция тряб- на канализацията трябва

на ва да бъдат ССРН, синдиката Се обяви търг и оная строи-
за-нсма- и младежката организация.

ки.
Троян Гигов,- От всичко ка- 

да зано досега се- вижда, че ние 
пристъпваме към една серио 
зна работа почти без план. 
Мисля, че най-напред трябва 
да се изработи план за изгра 
ждане на комуналните обек
ти, , а след това да се пристъ
пи към работа. Неплановите 
работи скъпо ни струват. Да 
си припомним само, че още 
преди ю години бе взето ре- 

за шение кланицата да се изме
сти извън прада. Това не се 
направи и сега ни създава се 
риозии затруднения.

от приема.
сена и съществува

републиканските органи зара- от зараза. за уреждането 
ди неразрешения въпрос с у- града напълно сме

задържане на фека рили добрата традиция на до трябва да поздравим реше- „чгппжлане-броволни акции. Да вземем ниет0 иа комбинат „Димитро и да се наеме с изгражда ^ 
примера когато мина другаря вград- да доведе вода до свое то. Ще приведа примера със 

числения строежът на канали Тит0 Ние за два дена ироме- т0 прсдприятие. Обаче в. та- Свърлиг. т ам беше ооявен
4. шихме изгледа на града. Ис- зи а1СЦИя трябва да се вклю- търг. Нашето

кам да кажа няколко думи и чат всички предприятия в предложи най-добри Услови 
за изграждането н.а спортния града. по този начин ще об- и ние сега строим водопров - 
център. По-рано проблед» бя- ЛсКЧИМ градския водопровод, да. Кредитираме ги с 200.000 
ха финансовите средства, а Райк0 Зарков: Своевременно динара, от друга страна, ^ 
сега, са обезпечени средства, а беше . разписано самооблагане -провеждането наважни 
пак не могат да се намерят за изграЖдане на комунални задачи трябва да се старае ко 
решения. Този център е пре- обекти. Общинската скугпци- муналната служба при ОС. 1я

решение за облага- трябва да упражнява контрол 
пад изразходването . на сред-

та проектът е задържан

телна организация, която пре 
дложи най-добри условия тяредите за 

лии. Според предварителни из

предприятиезацията ще струва около 
милиона динара. Средства все 
още не са обезпечени. ( Най- 
вероятно този въпрос ще 
се решава чрез кредити. Тря
бва да изтъкна, че' всички ра
йони в града са обхванати с
водопроводната и канализаци върнат в център на хазардни на има

Улеснение пред- игри. Всички провинения на ния на гражданите от 1967 го 
решението на Ком- учениците потичат именно от дина. Над 150 души дължа? ствата. Ето защо е нужно тн

за облагания. Това са главно да бъде комплектна.

*

Тази твърде градивна дис
кусия показва, че за разре
шаването на такива сериозни 
проблеми каквито са комунал 
ните е нужно всестранно, 

Димитър Славов: Управител пето като идея не е лошо. О- лифицира11о и задълбочено 
отбор за комунална дей баче сроковете за изплащане проучване. Тя показва също

така, че каквото и да е им
провизиране в тая област в 
организацията на работа, в 

228.900 динара. Ако се опрем ме всички разполагаеми сред подгохоВКИХе, във финансира-
ства: Само за експроприация „ето би имало отрицателни и

70 непопоравими последици. Зна 
чи, по-добре е да се почне ма 
кар и по-късно, но със солид
на подготовка.

онна мрежа.
ставлява и 
(гинат „Димитровград“ сам да този център.

За канализацията — рефе
рендум

Станул Нацков: Кредитира-заети хора.обезпечи вода за предприяти 
водопроводната

ква
сто, извън 
мрежа. пият

всички са твърде кратки — 2 години.Георги Алексов: Тази тема пост е разпределил 
заслужава внимание. Тя тря- средства

На второ място е строежът на стойност от Като предприятие ние внасяна улиците. Тази година ре-
„Найден бва да намери място и на по-шаваме две улици —

Киров“ и Сутйеска“. Започна широки събрания на гражда- само върху тези средства ,ни-
Ня-кога. преобладаваше що няма да направим. Значи, досега сме израсходвали

Опитахмела с поправка н& улицата към ните.
жп гарата но-за трайно'ре- мнението, че ведно с изграж- необходимо е да ангажираме
шение нямаме средства. Идва дансто на града ще успеем да и гражданите. Трябва да
щата година в проект са две строим и всички съпровожда- ползваме тяхната готовност п-ката, обаче условията
улици 7 юли“ и „29 ноемп щи обекти. Оказа се, че тези д« помогнат. За. мене е най- твърде неблагоприятни.

хиляди динара, 
из- се да получим кредити от бп

са
Д. Йотов — М. Бакич
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ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА
, V . ' ' ШИЙМУСУАЧАНИПролетната сеитба в Дими- сети и започва сеитбата на ца

репица. Условията за сеитба- 
са добри и дават възможност 
за добър растеж на растения 

пролетни култури са вече за- та нататък.

тровградско е позакъшяла за 
рад времето. Все пак ранните БЕЗ ПЛЕВЕЛИ В ПШЕНИЦАТА

ЗАЛЕСЕНИ 30 ХЕКТАРА ОТБОРННН Растенията, които се намират в посевите а чове
кът не ги е засявал, се наричат плевели. Те пречат 
за нормалното развитие на посевите като им отнемат 
храната, влагата и светлината. По такъв начин те на
маляват добивите.

Жизнеността на плевелите е много по-голяма рт 
културните растения и в борбата за съществуване пле 
велите са победители, ако в тази борба не се намеси 
човекът. За унищожаването на плевелите хората си 
служат с химически и механически начин на борба.

Когато пшеницата се развива — до изкласфваяе- 
то 'й човекът някога, до появата на хербицидите е 
прилагал механическото очистване на плевелите — с 
плевене.

В Димитровградско е завър 
шено пролетното залесяване, работа се оценява на 150 хил 
В ерозивните краища са зале яди динара.. През есента ще 
сени 38 хектара с бор и ака- се залесят още 02 хектара, 
ция и са засети с треви 15 
хектара.

Стойността на извършената

Трудно вървеше с из
бирането на отборния 
за общинската камара в 
с. Мусул.

Първите избори бя
ха анулирани зарад не
достатъчния брой гла
сове в полза иа канди
дата. И на повторните 
избори иа 4 май — се 
получи същото, 
няколко причини защо 
мусулчани не могат да 
си изберат представител 
в общинската скушци-

. М. Б.

ди няколко години, по с ог
лед, че градът слсд 20 години
щял да има 50.000 жители.

Много им здраве на тези, 
които са планирали това. И 
бихме им предложили да се 
фотографират и фотографии

Има От химическите мерки за борба орещу плевелите 
широко сс прилага селективния хербицид, с който се 
действува само върху отделни видове растения без 
да пречи на другите. Групата селективни хербициди 
сс прилага и в борбата срещу плевелите в пшеницата. 
Хербицидите действуват върху плевелите без да за
сягат нормалното развитие на пшеницата.

В димитровградския „Бал
кан" върви по старому — съ
щи си остават: храната, чинн
ите, лъжиците, вилиците, ма
сите и покривките.

Но пак не е все същото — 
цените в меню-листите са по
расли. Хората

та да подарят па 50-хиляднил 
боснлсградски жител — па па.

Ето за какво се касае?
Основното с в това, чс 

селото в тези избори бе 
разделено. При това се 

. използваше бездействие 
то иа местните общества 
но-политически органи 
зации. В такива обсто
ятелства една малка 
група хора бе започна
ла да „провежда" свои 
становища. Касае се за по 
литически проблеми, чи 
ито последици са очеби 
ещи.

пример слсд сто години.
Действието на хербицидите почива върху хормо

налните вещества, които предизвикват бързо развитие 
на плевелите, следствие на което се разстройват фун
кциите на растението и то не е в състояние да си оси 
гурява нужната храна и вода, следствие на което ха
рчи резервите си и загива. От този вид хербициди 
могат да се намерят следните: моносан, неосан, гра- 
сан, дехебран А и други.

Трябва да се обърне внимание на следното^ кол- 
кото активните вещества на хербицида са по-концен- 
трирани, толкова по-малко количество трябва да упо
требим за пръскане на посевите. Обикновено се употре 
бяват 1—2 килограма на хектар. Пръскането с херби
циди не може да се употребява, в овощните градини 
и градините, защото може да се унищожат овощните 
дръвчета и зеленчуковите култури. Добитъкът не е в 
опасност да се отрови ако пасе на площите, които са

СЛИКАЙ СЕ РИСТО
от „Балкан", 

значи, вървят в крак с време
то.

Окръжният съд повикал ра
Ристо

Тодоров с призовка. Той за
минал в Пирот, но излезло, че 
Ристо не го е писал никой ни 
то за свидетел, пито той е 
бил обвинен или ищец. Съдията 
взел призовката, скъсал в и 
казал — „Стават грешки".

Когато Ристо поискал да му 
се плати денгубата 
казали да поиска от предпри
ятието си.

Значи хората си мислят, че 
за всичко е криво стопанство 
то и то трябва да плаща вся
ка сметка.

ботника от „Цилс"
ПРОЩАВАЙТЕ

Един гражданин, по време 
на разговорите за комунални 
те въпроси в града каза:

— От изказванията, които 
чух, прощавайте, ми изглеж
да, че нашите комунални ак
ции са без план.

И ние му се извиняваме, о- 
баче той направи една греш- 

не каза на кой се из-

Всичко започна с из
борите.

На кандидацяонното 
събрание за отборниче- 
ски кандидат бил пред
ложен само Божа Стоя
нов, някогашен предсе
дател на околийската 
скупщина в Босилеград, 
Тогава, тези които сега 
разбиват единството на 
селото не са можали да 
осъществят своите наме 
рения, защото са били 
осамотени. Но при гла
суването — успяли. Аги 
тирали хората да не из 
лизат на изборите (в 
това село една полови
на избиратели не са гла 
сували), или да не гла
суват Стоянов, да пус
кат невалидни бюлети
ни и довели до положе 
ние изборите да бъдат 
анулирани.

На повторните избо
ри на листата се наме
рили още двама канди
дати, от които единия 
е пенсионер, а другия 
сервитьор в мина „Бла
годат". Мусулчани каз^ 
ват, че тези двама кан
дидати, които са братя, 
принадлежат към група 
та, която усложнява из 
борите в селото.

В момента когато тря 
бвало да започне гласу
ването 
ло по обратен ред!? Из 
бирателната комисия за 
късняла. Дошел само пре 
дседателят (и то с голят 
мо закъснение) когато 
вече хората чакали да 
гласуват.

Все пак гласуването 
започнало, но на начин, 
който е бил лишен от 
всяка демократичност н 
законен ред. Веднага е 
била осведомена, общи
нската изборна 
сия. По 
са били осуетени поли
тическите жонгльорства' 
на една група хора ...

Мусулчани и по тре
ти път ще избират 
свой общински отбор- 
пик.

те му

ка пръскани.
На земеделските производители съветваме когато 

купуват хербициди да искат писмено напъствйе за у 
потребата на веществото защото то е задължително 
по закона.

виняха.

ПРЕКАРДАШЕНО
?'■

Градоустройственият план 
на Босилеград е направен пре

Агр. Йордан Маринков ' X „

М. Б.

ДУКАТ

УЧИЛИЩЕТО Е ПРЕД РУХВАНЕ
Пад 80 ученици и двама учи- страна на общицата, която 
тели със семействата си, сс трябва да помопне при изгра 
намират в опасност в рухна- ждането на новото учирище. 
лото училище в с. Дукат. Защото. досега тя е давала

Общинска комисия е уста- материални средства за изгра
ждането на всяко ново учили- 

сс ще в комуната.
новила, че училищната 
да е дотраяла и заканва 
да отнеме някой човешки жн 
вот. Гредите са изхабени и са 
мо един по-голям порой или

сгра-
•-

За начало — недостига“ план 
за строеж на сградата: ^Насб- 

крайно загрцЬкено. 
нещо друго могат да предиз- Предприети са подгОтсШитеЙ- 
викат злополука. | ни акции.

И местното самообршгаке 
хората са заделили за -поя 1а- 
жен обект. - - !

лен пето е

Обаче грижите за изграж
дането на ново училище поне 
за сега са недостатъчни. Та
кива най-много недостигат от в-. I.'

ч*

— всичко станат

коми- 
такъв начин

VШЩ
'Щ'

Люба Ставрова в с. Желюша с биберонче хпани осем 
те прасета, които останали без майка Р

Засега напредват добре. В. В. — Ще бъде ли рекорд„а жътва, бае?
Ще, ще, ако дадат господ и Каменко Катич!

Текст и снимка: Ст. Алексич
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В ЕЛЕКТРИФИЦИРАНО ПОГАНОВО Писма на читатели
За поведението на 

зъболекаряЧАКА СЕ 

ВТОРОТО
ПУСКАНЕ НА ТОКА

•сг
ггщ Още през 1967 година, а 

по одобрение на Клона на ко 
муналния Завод за социални 
осигуровки, другарката Виоло

_____Щ та Зарева даде мерки за пра-
вене на зъби на зъботехника 
Антанас при Дома на народ- 

Ц* ното здраве в Босилеград. Ве 
& че е трета година, но тези зъ 
^ би още не са готови. Праве- 
| ' ни са безброй лични интервен 
1 ции, но нищо не помогна. Зъ 
р! ботехникат винаги когато се 

намери на „тясно", поради 
В „сигурност" отново „взима ме 
I рки“ за зъбите!? '
! Поради тази небрежност се 
I развалиха и останалите зъби 
I на другарката Виолета.
” За случилото се знае и уп

равата на Дома. Не съм си- 
така (не че помощта от стра- на ще екнат радиоприемници, гурен дали някой ще потърси

отговорност от зъботехника.
Засега поне като сатисфак- 

ция за всичко, нека бъде то
ва „благодарство" отпечатан^ 
в „Братство“.

ШИ*

ш
Всеки събеседник-погановча

какъв
да било разговор, все ще 

сочи разговаря към ■електри 
фикацията. И с пълно осно
вание. Погановчани (официал 
но) на 1 май, тази година, до 
ведоха електрическия ток 
селото. Бляснали електричес
ки крушки, разкъсали тъма
та и я подгонили към околни 
те върхари. Но не за дълго.

Нещастието не могло 
рува, казват
Гръм ли, що ли, но настана
ла повреда и радостно бляс- 
налите крушки загаснали. От
ново мракът пропълзял и пак, 
както векове назад, обгърнал 
селото и го прикътал в поли 
те си.

Погановчани обаче не се 
тревожат много. Какво от то 
ва, че тази повреда ще ги ст
рува няколко десетина хиля
ди стари динара! Та те успя
ха да съберат около 20 ми
лиона и да доведат електри
чеството, та сега ли? Действи 
телно, признават те, получих 
ме помощ и отстрани. Първо, 
общината им заделила 1,5 ми 
лиона, сетне им дала и тран 
сформатора .(1 м. стр. д.), зе
меделската кооперация 600 
хиляди, а притекло се и учи 
лището, наистина скромно, 
само със 200 хиляди ,но за ,бе днес е само спомен. Разбира

се, доста свеж, почти вчера
шен. Днес над 60 дома очак
ват всеки момент отново 

са благодарни на ония свои блясне електрическата светли 
съселяни, които макар че от- на. Още толкова (70) не са

ДРУги думи — 
имал. Но това

Важното е, че не са ги заб
равили, изтъкват с гордост и когато говорят за електрифи- 
признатслност погановчани, и кацията. Уж без помощ отст

рани те сами не щяли да се

кой колко с 
не е важно.

Няма защо да премълчим, 
че погановчани скромничат.

вин, с който подемете 
те и

:Ч и

ааче им се милее още нашетр
село.

Главната тежест, все пак, си 
се е стоварила върху плещи
те на гражданите от Погано- на е за подценяване), а защо . ще затреперят образи по екра

ните. Погановчани сериозно 
се стягат и те да станат „мо

Трафопостътсправят. Но не е така. Не ев

во. Всеки дом е участвувал с то 
от юо до 120 хиляди стари 
динара. Да не говорим за до
броволната работа и прекара же Успепшо да се приключи, 
ните безсънни нощи, часове стига ако се има желание. И, 
на съмнения и недоверие, ми разбира се, сплотеност! Защс) 
нутите на тревожно изчаква
не и .пр.

погановчани показаха на 
практика, че всяка акция мода ми 

погановчани. дерни“.
Кирил Зарев, учител 

Горна ЛюбатаСт. Николов

Сурдулишка хроникато ако един бие в клин, а дру 
гият в плоча — няма работа. 
Има умуване, надумуване, но‘ 
работа няма. Може би, за дру

На 9 т.м. Общинската скуп 
щина в Сурдулица направи а- 
нализ върху тримесечната ра- 

опитът на погановчани- бота на стопанските организа 
ще стане пример, па затуй го ции. Този анализ бе направен

по решение на Скупщината, а 
във връзка със загубите, на
правени през 1968 година. На 
заседанието присъствуваха 

се радват. Повредата, която представители на съвета по 
ненадейно им пресече радос

щр ция, че дълга ще бъде изпла 
тен до м. юли.

Работите около електрифи
кацията трябва да се завър
шат до 15 юни т.г. По такъв 
начин петото село в Клисур- 
ския район ще .получи елек
трическо осветление.

о ,\*,ч

гите
- V ь

■ -

■ • - -IV
вори.м това.

Днес погановчани не могат 
все още с пълен размах да

*
Петнадесет младежи от Сур 

дулица и селата заминаха на 
младежката съюзна акция на 
Нови Белград.

стопанство, директори, пред
ставители на работнически съ 
вети на трудовите колективитта, е отстранена, но сега пък$

се чака -специалист от Димит и др. 
ровград, който отново да пус На заседанието се констати *у

ра, че тримесечното състоя
ние на стопанските организа
ции е незадоволително.

На 9 т.м. е 
тържество на

| не тока. То, всъщност, не е 
бог знае какъв специалист, а 
техническо лице, но нали без 

11 него не момее. А той, сякаш 
напук, все не намира свобод-

организирано 
Власина Рид 

пред .паметника на Ратко Пав 
лович по случай патронния пра 
зник на осмогодишното учи, 
лище, което носи името 
този народен герой.

Спомените за героя 
ра Владимир 
председател на Съюза на бой 
ците от Сурдулица. Покрай 
местното население и учени
ците, които изпълниха подхо 
дяща програма на тържество
то присъствуваха и гости и 
представители на обществено- 
политическите' организации 1) 
общинската скупщина от Сур 
дулица.

Поставяне на жицата
*Всичко това е минало.

Отборът по слектрифика: 
ция в Сухи дол е сключил 

но време да дойде и завърти споразумение с предприятие
то „Металац“ от Враня за из
граждането на електрическа 
мрежа в Сухи дол, тъй ката 
далековода е изграден 01\е 

най-много седмица. И пак в през 1968 година. Дължината 
Поганово ще бляскат елек- на мрежата ще изнася около

ще 2 км с около 70 импрегнира
ни стълба. Стойноста на рабо

рат материал, пари, за да до- разкъсат тъмата и подгонят тата възлиза на 35 000 
ведат това благоденствие, ка мрака към нърхарите и вмес Околийската скупщина дава

помощ от 10 000 н.д., а за ос

на\ дната му каса и това е много. 
Най-много обаче погановчани евоци- 

Арсич—Янкоключа.
Ясно е, че това отлагане

може да трае няколко дни.давна са напуснали селото, не въвели електричество, но дей
са забравили близките, прия- ствителното число е много по, 
телите, съселяните си. И те малко, защото ежедневно гра 

жданите от Поганово съби- тричсските крушки, пакв изгражданетоучаствували 
на далековода и довеждан етр 
на тока. Кой с пет, кой с де-

н. д.
кто му викат те, в своите до- 

С мове.сет хиляди стари динара.
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С. Нсвлянски, съдържател 
хотел
първо качество сода и лимо
нада от собствената им фаб
рика, изстудена в лед ще на
мерите само в хотел „Евро
па".

то досегашната селска тиши- Милан Величковтам а л ата дължима сума гаран

на
„Европа", рекламирал

КОЙТО РЕКЛАМИРА - ТОЙ ЛЕЧЕЛИинало Б. Николов

^ Т*' * - I. !)тши СТ®!вй|;,|
1. Мккл ■* ‘

ми, гдето' ще намерят за но- и бонбони да заповядат в соб 
Онова, което знаят и днеш- купка неща с най-изиоспа цс ствената ми работилница

такива в гр. Цариброд, 
Доставям по поръчка вели аптеката.

и комисионери, съобщават на 
населението следното:

„Понеже забелязваме, че 
мнозина наши г. г. клиенти 
още нс са осведомени, че ни 
сме окончателно ликвидирали 
с бившите ни съдружници 
„Костови" и ни тръсят при 
тях, откъдето нс им сс обяс- 
ява за раздялата, то считаме 
за нужно да ги уповестим, че 
от Първи май 1908 година ние 
се занимаваме със старите тър 
говии и комисионерство, в 
собствените ни кантори, а име 
ино търговоката — срещу око 
лийското управление и коми- 
сионсроката 
цата. „Затова подканват клис

за
ните търговци, но малко из- на. 
ползват тази възможност, ца- 
рибродскитс търговци преди сопедии части, грамофонни и 
петдесет и повече години то музикални инструменти, 
ва са правили с удоволствие, училищата при по-голяма пор 
На страниците

цо

Печатницата на Маиов и Ха 
За джиев, който бил собственик 

на в. „Нишава" отделял гол- ... V " . ''-V-
иц тн.цн-оу ц<*

.|И,.,1Ч'ЧЛХ«»«'Ч» МП ‘ 11>. 41. '
||Ш>.1ПЙПП)14. уиродиОД 

ЧИ1"‘П • »М!ПЩ

ЗА ОБЩИНИТЬ.00ЛКл?ве^н>, 
деловодни.и
м всички канцеларски ф^Ч&й,- 

■ За черкаитЬ и мамаотиригЪ.' ‘

на тогавахп- ъчка ,правя значителна остър ямо внимание па рекламата.- 
печат те рекла- ка в полза на бедните учени В една реклама подканва об-

секретар-бирници.
Подвързвам книга по най- учителите, свещениците, чср7 

износни цени".
Бошков с знаел нс само да . тели, частни лица и търговци 

и рекламира стоката, но и да да да сс снабдят в тяхната кни-

ния местен
мирали своите стоки. 

Да погледнем
ци. щинските

тогавашните 
реклами. От тях може да нау 
чим, как се рекламирала сто

ковни и манастирски настол

ната, какво сс продавали
кои търговци са работили то- ва облекчения на бедните уче жарница със счетоводни и дс 
гава. Разбира се в една малка ници. 
статия ние не може да кажем
всичко за тогавашната рекла- Цариброд съобщава 
ма ,но и няколко примери мо 
гат да ни илюстрират тогава

ловодни книги, свидетелства, 
А шивачът П. Златанов от материални книги за учили-

п)*1та, дневници, изходящи и 
„Пристигнаха ми! От бъл- входящи книги, свидетелства 

гарските фабрики, казмири и за женитба, описи, квитанции 
шния девиз на търговците: шаеци разни видове и цвето и пр.
„Който рекламира — той пс ве. За зимния сезон: фланели, В Цариброд сс изработва-
чели". гащи, дамски трика, шалове, ли и модерни печки, машини

Ето, през 1909 година четем детски калци и др. — Цени за готвене.. П. Иванов Барут-
следните реклами. Книжарни- умерени — работа но порът чийски подканва населението 
цата „Заря" на Борис Д. Бо- ка. 
шков обявява: „Известявам Сладкаринът пък
на интересующитс се от кан- Димитров рекламира локуми давница „Жслсзиа

срещу МИТН11-:

нтите да идват в техните кан
тори, къдсто става продажба 
на едро и дребно, на разни 
зърнени храни.

Подобни роклами

— =5 г-г:
ПОЙ» »> '*<•»'!

>" 11 1ННМ...

РАБОТА ЧИСТА,
правили 

и братя Пейчеви, които меж 
ДУ другото се занимавали с 
ооигу.ровки от пожар. Г. Ма

да се снабдяват с тези произ 
Михаил веденртя само в неговата про

ръка" па
ХУБАВА «.ВЪРЗАЛ

~ »•
Съ'г1очитУ:

М. г
нов рекламирал руски гало- 
ши.целарски и ученически иотре и сладка: „Интересующитс сц улица Алексанъдр I номер 1., 

би да посетят книжарницата от локуми, сладка, шоколади а братя Джаджови, търговци
■>

Б. Николов
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100 години учебно дело вС очите на психолога Димитровградско
МЛАДИТЕ ИСКАТ АФИРМАЦИЯ. 

НО НАНКА? Просветната роля на 

Смиловския манастирВасил Маринков учител по се живеело по-добре, без да 
психология, логика и филосо- имат предвид, че техните мла 
фии в димитровградската гим дсжи гинат по фронтовете, 
назия, когато се разглеждат протестират среоцу капитали- 
простъпките на учениците ви етическия порядък, бият.се с 
наги присъсгвува и настоява полицията или зарад отсъстви 
да намери съответен подход сто на цел в живота живур- 
за всеки конкретен случай. Нс кат като незавършени хора.

учител Тази разнородност в света на 
паралелки, младите е нормална за капи- 

където има най-много „проб- тализма, защото тяхната по- 
леми“. В своята паралелка той лютика на — пласмент на сеч 
съумява да организира поло- зации, на голи красавици, хо 
жютелно възпитателно влия- роскопи и друго — се стреми 
ние, до иай-възможната сте- да ги отклони от проучването 
пещ въпреки многото отрица на истинските обществсно-по- 
телни влияния, идващи от лютически и

отношения. А това оформяне

-иио 10 НИЬНВс1 НИ1?31/ ИЗбОЗЛ 
ловци, който на „Осмогласни 
ка" на манастира записал, че 
„Сия книга Осмогласникът 
купил поп Георгия Дедин Раи 
чин оди Смиловци купил за 
30 гроша 
Джурджа 
що учеше деца".

В манастирското училище, 
което е започнало да работи 
около 1853 година, защото то 
ва е годината, която за лърв 
път се споменава в бележки
те. Интересно е да се отбеле 
жи, че в купуване на книги 
за манастира и училището са 
участвували много хора от За 
оърдието. Така на корицата 
на една книга са забележени 
32 лица, които дали пари и 
събрали 250 гроша за да куп
ят един Миней през 1859 го- ' 
дина. Организатори на тази 
акция за купуване на книги
те са били учителите. През 
1852 година бил купен един 
Осмогласник и на кориците 
на книгата забележено:

„Знано буди како купи оче 
Соврония книгуту от даскал 
Цветко от село Петърлаш да 
работи за душу нашу поп 
Петко из Калотина.

Месец декември, девети ден 
1852 лето".

На манастира е прекарал 
равно 12 година известния У- 
чители от село Славиня. За не
говото пребиване е отбеляза
но на няколко места. На е- 
дин Требник е записано: „Да 
се знае кога седе Анта Гелов 
от село Славиня а дойде 1а 
1881 година та слуша до 1893. 
Служи 12 години".

Името на Анта Гелов от 
Славиня е отбелязано на един 
кръст като „зидател“ на па
метника на Саветия Ермона, 
игуман от манастира починал 
1889 година.

Тези оскъдни сведения го
ворят, че при манастира, кой 
то е известен в този край през 
втората половина на 19 столе 
тие и все до освобождението 
от Турците е просъществува
ло училище, което както се 
вижда е събирало просветни 
дейци и от Висока.

Преди откриване на светов 
в Димитров-ните училища

наградско през половината 
19 в. при манастира „св. Ки- 
рик" при Смиловци работило 

Освен ос-случайно е и класен 
именно на ония килийно училище, 

къдени бележки за тази пр9 
във втората 

половина на 19 век и някои 
други сведения за 

това училище няма. Въз осно 
запазените бележки о- 

баче може да се съди, че тук 
една малко забележима до- 

Видлич, тогава обра

потписал даскалъ 
оди Пртопопинцисветна дейност

легенди.

ва паС вяра в младитеикономически
децата си, а учителите да на
стояват техлиитс лекции да бъ 

па учениците
ввън. /

Именно за тези отрицател- на младежкото съзнание 
ни влияния приказвахме с не

на липа на 
спал с високи гори се скривал 
манастира и училището, кое
то имало огромно влияние за 
писмеността на този край и 
събуждане на 
чувство.

На този манастир работили 
от Димит- 

едно време

нас не ни отговаря и е против 
но на основните социалистиче 

че човекът
дат интересни

Не бива да се съмнява- 
в младите изцяло. Обаче 

явления

го. ски принципи 
за човека нс е вълк, а прия-

Маринхов започна така:
— Сегашната младеж в Ди

митровград е жадна за афир- тел и другар, 
мация. Но зарад 
фактори младите най-леко се 
подават на отрицателните вли 
яния, които по разни пътища 
проникват и в нашата среда.
Не случайно е желанието на 
младите да се покажат с дъл 
ги коси, да слушат бит-музи
ка, която предизвика . пияно 
въодушевление, както алкохо 

или хашишът. От друга

ме
някои назадничави 
все повече упътват към то
ва ,че е нужно да се върнем

националното
различни Когато става въпрос за ди 

митровградската учаща се 
младеж, трябва, да се каже, 
че въпреки особеностите на 
града пример за подражание 
на младежта не са учителите, 

ръководитс-

известни учители 
ровградско. По 
тук работил даскал Джурджа 
от Пъртопопинци, който „тук 
учил деца" и Цветко Димит
ров от село Изатовци. Не мо
же дори да се установи и по 
кое време са 
двама учители. За тях знаем 
благодарение на

към изворите на революция
та и оттам да фиксираме на 

примери и хора.младите 
А това значи, че трябва да 
бъдем по-бдителни във възпи

другите хора
ли, работниците, почтените хо 
ра — но някои кинозведи, ко 
вбои — т.е. хора със съмни
телни морални и идейно-поли 
тически качества. Зарад таки- 

и ва всекидневни влияния мла- 
т дите по-често вървят по липи 

ята на по-малкото съпротивле 
ние, като забравят да прис

таването на нашата младеж 
— каза Маринков. работили тези

лът
страна печатът, телевизията, 
стрипът воекидневно им пред 
лагат съмнителни

свещеникаМ. Б.

четива
настояват Проблеми на нашите училищапредавания ,които 

да повдигнат до степена на
художественост, а 
ма много пукотевица.

I
в които и- ДОЛНОЛЮБАТСКОТО УЧИЛИЩЕ 

ИСКА ИНТЕРНАТ
убий- мат критически нещата, кон

то им се предлагат. Затова, за 
да избегнат задълженията, ко 
ито се поставят пред всеки по 
чтен и трудещ се, учениците 
използват така наречения „от 
бранителен механизъм на ра
ционализация“ и вместо 
търсят истинските причини, те 
прибягват към „добрите при
чини“ като оомислят

ства, сексуалност и др., даде
но едва ли не като единстве
ното и най-непосредсгвено по 
твърждение на човешката ли
чност. Подобна литература е 
наводнила целия пазар и на 
младите не остават други об
рази за пример, но се иден
тифицират с разни герои от 
филмите и от тази литерату
ра, а те са чужди на нашата неуспехи.
среда. Бих казал, че тези сю- Маринков мисли, че тези 
жети са противни на нашите влияния могат да се неутра- 
обоцествено-политически и со- лизират, като се осуетят про- 
циални изиоквания. Затова на изводителите на тези влияния, 
шите млади хора често полу- без оглед дали това е телеви 
чават погрешни впечатления зията, радиото, печатът или 
за нашата действителност и другите публикации. Освен то 
идват до някакво съзнание, ва родителите трябва да уста 
че в капиталистическия свят новят известен контрол над

По такъв начин 50 ученикаКогато се касае за обезпеча 
ването квартири на ученици, от това училище се намират 
за сега в най-трудно положе- в трудно положение. А пък 
ние се намира долнолюбатско болшинството ученици от Цър 
то основно училище, в което нощица и Дукат, само свър 
учат деца от Дукат, Църнощи шват четири класа основно и 
ца и Гложие.

да

не продължават в училището 
в Долна Любата' порадисвоите За разлика от другите села, 

тук трудно могат да се наме
рят квартири за учениците. А 
някои ученици пътуват и по но да се разреши с открива- 
20 и 30 километра (учениците нето на интернат. А за това 
от Дугат и Църнощица). По- начинание не са необходими 
добно е положението и с гло големи средства.

разполага с помещения и то 
в новата училищна сграда. И-

тези причини.
Тоя въпрос може единстве-

Училището
жките ученици. При тях пре
ди няколко години се е слу
чило и нещастие, в което сг* 
загубили живота си двама уче 
ници.

ма възможност да се намер
ят помещения и за учениче
ски стол.

В. в. В. Николов
■
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— Да не палим ^електричеството — каза 

той.
а Шофьорчето го удари по рамото, намиг 

на н още веднъж му каза да се пази. По 
сле с въздишка тръгна към колата си . .

Три дена не се случи нищо. Момичето 
случайно срещаше неканения гостенин н 
тъмния коридор На общината, 
му мълчаливо и бързо се скриваше в 
някоя кан цел ария.

През тази октомарнйока вечер земеме- 
рът се завърна по тъмно, а в стаята на 
момичето светеше. Мъжът тихо очука ка 
лното острило на жалона. за да влезе 
незабелязано, ала момичето го усети. То 
отвори вратата и жълтият сноп на елт- 
ктрнческата светлина разряза тънкия ко
ридор »а две половини.

— Аз ви чаках ... —. каза момичето.
Огряно бе само дясното му око и те- ■

мемерът не разбра какво се крие в пог- | 
гледа му.

— Телеграма ли . имам? — попита той.
— Не, нямате телеграма . . .

Е ВЕЧЕР ПРЕЗ 

ОКТОМВРИ
I МЛАДЕН 

1 ПЕНЕВ
— Добре! — прекъсна го момичето.
Той беше уморен и седна на дървеното 

легло. Момичето остана до прозореца. То 
еа го зарадва. Беше решил да се 

! за он*ая минута, когато жена му щеше да 
го поглодне в очите.

— Мм ат е ли цигари? —_ попита моми-

ким ваше опази1
I

Докато шофьорчето извиваше прашната 
газка пред общинските стъпала, земемерът 
забеляза момичето. То седеше облегнато 
на прозореца и дългите му черни коси 
докосваха перваза.

— Хубаво момиче... — каза тихо шо
фьорчето. — Жалко, че няма да остана 
тука . . .

Земемерът не му отвърна. Той мушна 
ръката он в джоба и незабелязано изхлу
зи венчалния си пръстен Във всяко поре 
дно село

Внимаваше думите му да не прозвучат
високо.

Най-после двамата мъже чето.
Той имаше цигари. Скочи от леглото й 

подаде цялата кутия, заедно с кибрита. 
Не искаше да го прибл иж а ва отново, з*

разтовариха
багажа, а момичето не си тръгваше. Чер
ната му коса блестеше па залязващото 
слънце, мокра и лъскава, и дирите 
гребена още личаха сред гъвкавите й въл 
ни. Вяха гн оставили на спопчета.

— Ето я вашата стая '■— каза момичето, 
като протегна бялата си ръка с дланта 
нагоре.

Земемерът най-напред погледна ръката 
му и чак тогава потърон стаята. Моми
чето имаше хубави пръсти, дълги ... То
пропусна мъжете край себе си, после тръ Последната дума момичето я изговори
гна, без да се обръща назад. Шофьорчо- с шепох_
то веднага надникна през прозореца. — Чаках телеграма от жена ои — ката

Стефане, внимавай . . Има продълго сурово земемерът. — Аз съм женен . . .
и — Зная. че сте женен — отвърна момн-

е^.,еР.,Ь7 "^ЧН°С°Г?Г 33 ЖЗЛО' чето. — Видях кай сваляте венчалния си та момичето хвърли запалената
пъийтд3 гВДа с?р“° неочакваната тръпка на пръстен... Но елате тука, да не стоим ! през прозореца и се захлупи на перв.т-
р_т,? ' . прави... Или може би във вашата стая? I за. Не издаде никакъв звук. само раме-

5 беш^ТХ^ло^т3 ква,ртиРа то нарочно не съм “еиен човек ' ' . . По-сигурен се чувствуваше той в своя «ете му заподскачаха нагоре.
Ш твроило- Та*а Реши още сутринта, • та стая и затова тръгна нататък Спря 1 ..Ама че налетя
1 получи съобщението за това при- Докато наместваше .жалените под легло Се пред вратата и пусна момичето пред земемерът

т°' ™й заД3ДязД’„ че„ “ястюто на венчал- себе си. През няколкогодишния си' кату- | Неудобно му беше да седи повече на
Земемерът вдигна глава, потърси очите Че-т1Д.ДДДИ ~ 11 а ,ел*’' на,реки живот той не бе ч очаквал тъкмо \ леглото и стана прав. Не тръгна, към мо-

му, намери ги лесно, ,ала не откри нищо ктричеоката светлина. Там кожата беш>. ец такъв миг, а сега се плашеше от него. I мичето, попита го отдалече:
Момичето го гледаше, без да се усмихва. оставила някак по-бяла и приличаше на Представи си как щс се завърне в къщи, I — Какво искате вие?

— Жалко, че си заминавам . . — Ка- джоба "си и "извади "цигаритеТ° Не "искаше как ще го Тку,лед"е в очите и Момичето не отговори. Облите му рамг
1 , за отново шофьорчето. - Много жалко... ръцете,му да стоят празни. ха открити6» не^ожеха дТ^здър^ат6"' ' Не °Ще подскачаха в тъмното. Земемерът
.......................... 1,1,1.................................................................................... .................... ............... -.........-.................И..... ... .................... .................. ......... ...........

1 па | щото вече се питаше да/ги и жена му паг 
зп очите си чисти за оная тяхна мину- 

I та . ;.
Отвън, през прозореца, долетя детски

пла.ч и после внез-апно утихна. Когато па 
леше цигарата, момичето се обърна към 

| стаята. Черните йу коси се спускаха крпц 
лицето и го правеха да изглежда по- 
дълго.

— Не ми се сърдете . . . 
момичето.

— Ама аз яе се сърдя . . .
Той тръпно седеше на леглото и чакаше 

какво ще стане по-нататък. След мину-
цигарм

постъпваше така, ала никога не 
бе използувал свободните си пръсти за 
Друго, извън земемерскат.а работа. На- 
края с върха на показалеца си провери 
джоба да не. е скъсан.

Не беше скъсан.
.. А3 съм з&мемерът ... — каза гой. — 
Имам ли стая?

§I каза. бавно
|

I — Ще живеете 
чето. - 
няма . .

5 : тука — отвърна моми- 
В общината . . Друга квартира

§ ,

помисли уплашено 
Само това ми липсваше..:"■

■е
§’•
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ПОРТРЕТИ От по-нататъшния разговор 
узнахме, че другарката ЛИЛ
ЯНА ВИДАНОВИЧ е родена 
в Пирот през 1927 година, че 
отрано заобичала книгата и 
почти никога не се е разделя 
ла от книгите. В Димитров
град се омъжила през 1957 
година, понастоящем се гри 
жи за две деца, но и покрай 
домашната работа, намира 
свободно време за четене.

— Много повече чета през 
нямам телевизор, 

вечер не излизам, отбягвам и 
махленоките клюки (между 
другото живее в „Строшена 
чешма“), и изцяло се посве
щавам на книгата. Тя ми е 
най-близкият приятел, който 
знае и да ме разплаче, но и 
да ме разсмее. В летните ме
сещ; има повече къщна и дру 
га работа, та и четенето на
малявам.

Заинтересувахме се колко 
зимно, а колко летно време от 
деля за четене.

— Не винаги еднакво, но 
грубо казано през зимата два 
до три часа, а през лятото не 
по-малко от един.

Шннататък разговорът по
тече коя книга й е оставила 
най-силно впечатление.

— Книгата на Сенкиевич — 
„Кво вадис“. Нея още като 
млада съм я прочела два-три 

стари реалисти: Янко Весели пъти' а по-късно съм я пре- 
нович, Стеван Сремац, Мило- прочитала още толкова пъти. 
ван Глишич, както и съвре- и днес ако някак си ми по- 
мен-ния Иво Андрич. падне в ръце отново с удовол

ствие бих я чела.

НАЙ - РЕВНОСТНАТА 

НИТАТЕЛКА - ДОМАКИНЯ
Заварихме я в димитровгра 

дската библиотека как по шка 
фовете рови и ои избира 
га за четене. Всъщност, 
нея, нямаше никоя

Ци — Достоевски, Тургенев, 
американската писателка Пъ- зимата 
рл Бък, и оообено нашите по-кни

освен
друга до

макиня и просто бодеше 
очи след в

насядялите около
масите младежи.
. Заинтригува ни ■_
зи жена случайно е 
ла в
има нещо друго.

— Читатели-работници и и 
читатели-домакини 
ве на нашата библиотека 
же да ги изброим на пръсти 
— заяви библиотекарят Мом
чиле Андреевич. 
другарка е една от най-ревно 
стните.

дали та-
попадна- 

библиотеката, или пък

члено- 
мо-

А тази

Разговорът 
принудено. Щом я запитахме 
какво

ни потече не-

си избира, тя не прес
тана да търси книгата, която 
щеше да вземе, а ни отгово
ри : Лиляна Видаиович

— Обичам всяка книга. Вс 
яка книга е същинско откро 

и събитие. Но предпо 
читам да чета руските класи-
вение

Да кажем накрая и това, че 
другарката Лиляна Виданович 
още преди войната е завър
шила VII клас на основното 
училище, че след освобожде

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА ФИЛМИТЕ
Културно-забавният център 

неотдавна представи във 
сочките села филма 
ник“,
те — пионери в НОБ-а. Фил
мът бе представен в Криво
дол, Сенокос и Каменица (за 
ученици и граждани).

Тоя път филмът 
ставен качествено, 
прекъсвания, което доприне
се щото филмът изцяло да 
завладае зрителите.

Интересно е да отбележим, 
че височани напоследък гле
даха повече наши филми. У- нието е службувала, по-късно 
чениците пък бяха

ви-
„Вой-

посветен на участници- особено се разболяла, по затуй днес
доволни от тоя филм, поне
же главната роля изпълнява
ше пионер—куриер.

И тоя път, както и по-ра- 
но, салоните се оказаха мал-

е домакиня, но че винаги от 
книгата не се е разделяла. 
Прехвърлила е педесетте и 
с такава жар разказва за вся-I

бе пред- 
нямаше ка прочетана книга, че оста 

ки, за да приемат всички, ко- Вя събеседника с впечатление 
ито искат да гледат филма. че слуша юноша, който се въ 

одушевява от всяка проче
тана книга.Б. М.

Безспорно, другарката Лил- 
жени-ПОДКРЕПЕНА ИНИЦИАТИВА яна е от ония редки 

домакини, които преданно о- 
бичат книгата, търсят в пея

ЩЕ СЕ РАЗРЕШИ ЛИ 

ЦЪРНОЩИЧКИЯ ВЪПРОС?Колективът при основното у- 
чилище в Смиловци е подкре 
пил инициативата за премах
ване на неграмотността и е 
дал обещание до 1972 година 
напълно да я изкорени. Тази 
акция поде основното учили
ще „Жика Попович)) от Г. 
Дадани. Основното училище 
има честта да се намери меж 
ду ЮО-те колективи, които о-

бещават за пълно изкореня
ване на неграмотността.

„Задълженията няма да бъ
дат леки, но когато става ду- нейното лице намират добър 
ма за акция от обществено приятел, събеседник, учител, 
значение, ние подкрепяме ак а особено развлечение, 
цията и ще изтраем докрай"

отговори на много жизнени 
въпроси ,и както каза тя, в В долволюбатското централ 

но 1 училище, под чието ведом 
ство се намират црънощички- 
те училища казват, че ще се; 
предприе всичко възможно 
тоя проблем да се реши. Н0> 
той не може да се реши без 
съдействието на общинската 
скупщина, общинската образр 
вателна общност и обществе-) 
но-политическите организации 
от Црнощица.

Органите на самоуправлени 
ето в долволюбатското учили 
ще отново са обсъдили слу
чая и заели становище — в 
новата учебна година в Цър- 
нощица да се открие и трето 
училище 1 По тяхно мнение: 
друго решение няма, а възмо 
жностите. за това, което те 
предлагат са осъществими.

По такъв начин от есента 
на тази година и в махала Пе 
тковци би работило училище, 
в което ще има 15 ученика. 
Разбира се, от трите училища 
след време ще се закрие оно
ва което има най-малък брой 
ученици. В случая това ще е 
училището на „Две реки", ко 
ето сега работи с 8 ученика.

Общинската скупщина се
риозно трябва да обмисли ко 
гато отново, кой знае по кой 
път ще решава тоя въпрос. 
Трябва най-сетне да се наме
ри решение...

Както е известно, училищ
ният спор в село Църнохцица 
все още не е разрешен. Ка
кво ще бъде в новата учебна 
година?

Това е въпрос, който затри 
жва хората от Църнощица, 
Защото вече две години от 
най-голямата махала Петков
ци децата не отиват на учи
лище.

т^тттттттттштмшшт«шттттштшшттшш^___ _________
я запали, бавно се измести на три крачки 
разстояние.

— С баща си ли се спречкахте нещо?
— Аз нямам баща — каза момичето. —

И майка нямам. Уби ги гръмотевица 
ди осем години.
Земемерът шумно си пое дъх.

— Живея при баба ... — продължи мо 
Тя е на седемдесет години.

Намъчи се заради мене . . .

Впрочем, че е така потвър- 
картон на— се казва в отговора на сми 

ловския колектив. ди и изпълнения 
прочетени книги.

Б. М. Ст. Н.

Iулови за раменете. — Елате с мене. Лз 
излъгах баба, тя чака . . .

— А?
— Елате, моля ви -се . . Само гая ве

чер ...
Те тръгнаха по тъмната улица мълча

ливи и тъжни. Момичето откъсна едно 
орехово листо и го сдъвка с белите си 
зъби, за да не мирише на тютюн..

— Ето 
ле то. -

И ракия пиха, и вино пиха, а накрая, 
когато земемерът си търгна, момичето от 
вори плетената портичка и застана 
де му.

— Благодаря ви . . . —
Вие сте добъ0 човек . . .

отпре

прошепна то.
1Зомсмерът навади ръката си от джоба 

и я сложи върху голото му рамо. Момиче • 
то не сс дръпна. Може- бн за втори път 
то докосваше мъжка ръка.

— Целунете мс. . . — рече тихо моми- 
— Нищо . . . Целунете ме . . Лека

§мичето. —
Болна . . .

— Защо?
— Иска да се омъжа

5=каза иай-пос- 
С изсъхналия бряст. Тая годи

на изсъхнаха много брястове. От суша- 
Усмихнете сс. баба ни чака , . . 
чкага наистина ги чакаше, 

облечена в новите си дрехи, но и те ми
ришеха на лекарства.

— Целувайте ръка ... — рече тихо мо- 
Моля ви се . . .

я нашата къща
въздъхна мо

мичето. — Тя иска да се омъжа . . . Ще 
държа душата си, вика, дордето не те 
видя задомена. Много ми е жално за 
нея

чето. 
нощ . . ,ТаБаби Беше

Нощта пе беше лека, земемерът не за
спа. На жена си той реши да разкаже 
пс-ичко. Така реши чак сутринта. После 
наметна палтото си и излезе да приготви 
дървените колчета за днешния ден. Раз
пръснатите трооюн край дръвника 
покрити със елпип и приличаха па сре
бърни люспи.

=— Ами защо не се омъжите? 
земемерът.

— Не мота!
попита =

=мичето.
Бабичката им подари по една златна 

пара и ги накара да седнат на леглото, 
от двете й страни. После сложи тънката 
си длан над веждите и най-подробно раз 
гледа зетчето.

— Добринък си — рече тя. — Прилагаш 
на нашето момиче . . Ами къща имаш 
ли?

изхлипа момичето. — 
Ене сте добър човек, да ви разправя вси 

.0... Нека запаля още една цигара? 
— Добре . . .
То смукна дима два 

продължи: '

I=бяхачко
Е
Iпъти и чак тогава

IЧерковната камбана дръпна.
Една селянка в съседния двор 

доеше кравата си, ала като чу камбане
ния звън, вдигна глава и погледи.-» зсме- 
мера. Над мокрите й длани пълзеше тъп 
ка бяла пара. Кравата се обърна назад - 
н нетърпеливо отгледа селянката само с 
едното ои око.

— Умряла е жена ... — рече селянка
та. — Щом камбаната бие по два пътн 
— умряла е възрастна жена. За младите 
не бие вече . .

— Преди три години имах приятел . . ,- 
На абитуриентската вечер се напихме и 
гой . . . нали разбирате? ■

— Да . . .
— После той отиде в Кремиковци и се 

ожени за софиянка ... А аз вече не мога 
да тръгна с друг. Страхувам се от оня 
въпрос.. . Ако ме запитат дали 
такава,
А баба чака само мене. Намъчи се, гор
ката. Лекарите й дадоха един месец, по: 
ледиия месец . . . Остават й още дваде
сет дена . . . Искам да си иде спокойна. . .

— Но аз не мога да помогна 
земемррът. — Аз съм женен.

— Можете , , .

тъкмо
=I— Имам, бабо . . .

— Да впрдиш хубаво нашето момиче, 
чуваш ли? То се отвива нощем. Като се 
обръща на гръб, юрганът му пада. За
вивай го. От мъничко мн е такова . . .
Стефко ти е името, налй тъй.

— Стефан — каза земемерът.
За своите години и за своята болест ба 

бичката изглеждаше много бодра. Навря 
но, лекарите пак бяха сгрешили нещо.

— Марийке, скоро наточи вино! — рече 
тя — Или пък ракия искате? Кажи, Сте-' 
фко?
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1
==
1съм

аз не знам как ще отговоря.
отново

ще страдат децата, а родите
лите им, ще отиват от 
врата на друга за да търсят
своето право.

В противен случай.
§Зомоморът у мислено кимна и след топа 

потърся къщата иа Мария. Намери я по 
изсъхналия бряст. От кухненския комин, 
почернял в горния край, налиташе синка» 
дим, какъвто напущат само сухите дърва.

Е еднаЕказа 1
рече момичето и го

в. в.
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[ НАУКА * ПРИРОДА * ТЕХНИКА | Маршал Жуков:
отношение на Луната тя 

се съгласува е редица други 
моменти като приливната сво 

орбита и

поОТКЪДЕ Е ДОШЛА 

ЛУНАТА?
№нлюцпя на лунната 

други сложни взаимно свърза . 
ни явления.

Тази представа за образува 
пето на Луната може да со 
изобрази като м-иснис, че Лу 
пата е дъщеря па Земята.

(Край)

е
• потези. Според тях Лупата о 

След като среща такава мо образувана някъде в близост 
Луната загуб- до Земята. Или, казано е дру 

ги думи, системата Земя-Луна 
се е оформила в единен про- ЗА

състава и ______
небесни НАШИТЕ

подписано
капитулацията

з.

щна преграда,
ва първоначалната' ои скоро
ст. При завършването па кон
такта със Земята тя се спира цсс. Различията в 
за кратко време над района структурата на двете 
на остров Тайван. Подир това тела би могла да се обясни е 
се. отдръпва вследствие допи- разликата между масите 
ра със земната маса. Загуби- Тя е твърде значителна 
ло своето движение около ос- мята има почти сто пъги мо-

Както липса I а

• ДОМАКИНИим
Способността на хладилника да 

запазва хранителните продукти по 
никога се надценила. Температура 
та н хладилника от 2 до В ( при 
някои хладилници регулацията 
от 1 до 4) градуса спира или под 
тнекн разпитиието на бактериите, 
попаднали в хрателмитс продукти. 
Мри температура 4—50 бактериите н 
продуктите се увеличават за чети
ри дни около 15 пъти.

та си, злополучното небесно голяма маса. 
тяло се отдалечава твърде бл на вода и атмосфера, гака 
ИНО и едва много по-късно до отсъствието па магнитно поле

Луната могат да се спър- 
ммеипо е по-малката й

_ Нае, представителите на върховното команд
ване на съветските въоръжени сили и върховното ко

па съюзническите войски — заявих сггкри- 
опълномощиха

е
от настига онази отдалеченост 

Земята, на която се намира жат. 
и сега. Тази отдалеченост се

малдванс
вайки конференцията

аитихитлеристата коалиция да приемем бе-
лравитсл-маса.

тсо-запазва, тъй като именно при Най-разирострапенше 
нея настъпва равновесие ме рии за произхода ма Лупат 
жду различно действуващите държат сметка за формиране 
сили на привличане. то на Земята от неизброими

количества твърди частици е 
Сестра или дъщеря на Зсм- ,най-различни размери. В про 
яха? цсса на това формираме едни

Луна частици са попадали на Зем
ята, а други са сс сблъсквали 
близо до нея.
сблъсквания са завършвали с 
това, че частиците губели сво 
ята скорост и започвали да сс

ствата на
зусловна капитулация на Германия от страна на нем
ското военно командване. Подканвам да влезнат в за- 

прсдставители на германското върховно команд-лата
ванс.*

Хранителните продукти могат да 
сс държат в хладилника само ог
раничено време: кълцано месо ие 
повече от половин ден, прясна ри
ба и масушспи колбаси не повече 
от един ден: мляко, ягоди, печена 
риба — не повече от два дни. Са

Предположенията, че 
та е „пристигнала" от някъде 
в готов вид и че е попаднала

4_
Част от тези Воички присъсгвуващи се обърнаха към вратите 

откъдето трябваше да влезнат ония, които на целия 
свят заявяваха как са способни мълниеносно да уни
щожат Франция и Англия и в срок от един месец раз
громят Съветския Съюз.

в плен на земното притегля
не, се свързват много сполу
чливо с древните легенди за

катастрофа. По то- движат по околоземна орби;
фанта- та. По време на най-активния

космична 
зи начин човешката

латн, плодопс .суропо месо могат
да престоят н хладилника пай-мно

зия има възможност да чер- стадк|л от растежа на ^Земята го ^ ,,аса> при тези срокове хра- 
тае грандиозни картини. Ала тя трябва да е била обкръже 
учените са длъжни да предпо на от рояк малки тела и час- 
читат трезвите и сухи разсь- тици. От тях се е образувала 
ждения пред пищните възмо Луната, 

на въображението. И

Главатарите идватпителнитс продукти запазват на
пълно своите качества, а когато 
престоят само с няколко часа по
вече хранителната им стойност се 
намалява.

Пръв, не бързайки мина прага генерал-фелдмар- 
шал Кайтел, дясната ръка на Хитлер. Той имаше сре
ден ръст, в парадна униформа, стегнат, той повдигна 
ръка ,в която държеше своята фелдмаршалска палка 
поздравявайки представителите на върховното коман 
дваие на съветските и съюзническите войски.

След Кайтел в салона влезна генерал-полковник 
ГЦумлф, на ръст по-малък от среден, от очите му 
излизаше озлобление и немощ. Същевременно влез
на и адмирала на воеиоморския флот адмирал фон- 
Фридебург, който изглеждаше рало остарял.

На германците бе казано’ да седнат на отделна ма 
са, която за тях бе поставена недалеч от входа. Гене
рал фелдмаршал Кайтел седна без да се бърза и пов
дигна глава, а погледа отправи към нас, които седя
хме на масата определена за делови президуим. Край 
Кайтел седнаха ГЦумлф и Фридебург. Офицерите, ко 
иго ги придружаваха застанаха край тяхните столици.

Обърнах се към немската делегация
— Имате ли акт за безусловна капитулация? Про 

четохте ли го и имате ли пълномощно да подпишете 
този акт?

Моя въпрос на английски повтори главния мар
шал на авиацията Тедер.

— Да, проучихме го и готови сме да го подпишем 
— с прнглъхнал глас отговори Кайтел, подавайки ни 
документа, който бе подписан от страна на грос-ад
мирал Дениц.

Идеята за образуването нажностл
тъй като досега представите спътниците от околопланетни 
за „пленяването" на Луната рояци принадлежи па бележи 
не са достатъчно обосновани, тия съветски учен Ото Шмит. 
позечето астрономи решител Тя оояснява задоволително 

отхвърлят и се Ьбявя- създаването на спътниците на
всички планети. А специално

*
Дори дълбоко замръзените про- 

,,вечна" трайност.
бил

заразен с бактерии, след замръз- 
япансто. дори и прн арктнчни ус 
лоанл, се запазпат. Повечето ор
ганизми са неспособни да се раз
виват при температура на замръз 
пване, но много от тях „преживя
ват". Следователно, прн охлажда
нето хранителните продукти тряб
ва да са пресни и здрави. А като 
правило да не се държат в хла
дилника дълго време.

дукти нямат 
Ако продуктът преди това е

но ги
ват в полза на друга група хп

Тест

Познай себе си!
:бил, какво вн идва на ум: а) не- 

преодолимо желание да сс хвърли 
на помощ, б) мигновено съчув- ■ 

ог мисъл да си

Понякога посред особено трудно 
разбираема лекция преподавателят 
трябва да си послужи с някаква тс

раз- ствис, последвано
продължите пътя, е) разсъждение, 
че шофьорът е трябвало да с 
мава къде кара?

9. Намирате ли,
стта да се помага с: а) благород- 

която трябва да се из 
доброволно, б) трудна ра- 

която понякога носи полза, &

остроумна забележка, за да 
ведри слушателите. Сполучливо на 
мерената шега в такива случаи ос 
вежава и помага на всички отно
во да се съсредоточат върху най- 

научни проблеми. Подоб- 
да има

впи-

Опасностче необходимо-
сложни
но въздействие би могъл 
и психологическият тест, който вн 

Не му придавайте о- 
собено сериозно значение: в края 
на краищата това е една шега. Но.

казва, във всяка шега 
и малко истина. Може

на задача, 
пълиява 
бота,
в) скучно и безполезно занимание, 
което трябва да се избягва?

предлагаме.

ЗМИИкакто се 
има
след тази проверка всеки ще 
даде сметка за някои насоки в ха 
рактера си. Освен това всеки ще 
добие представа как се провеждат 
така наречените психологически те

би ОТГОВОРИ НА ТЕСТА 5си
Всеки отговор ,,а”

20 точки. ,,б” — с 10.
Съберете общия брой 
точки, получени от 
говарянето на деветте въпроса.

Ако имате 5о или по-малко точ- ^ 
може да се смятате за 

човек с твърд характер. Тази твър 
дост би могла да стига и до без- 
чувствай е и жестокост, което ие 
буди симпатия у околиите. Човек 
с подобни качества има малко при 

постигне оно-

се оценява с 
,.в“ 
на

вас след от-

В документа се казва, че Кайтел, фон Фридебург 
и Щумпф са опълномощени да подпишат акт за бе
зусловна капитулация.

с 5.
всички

стове.
Пред вас са девет въпроса. След 

всеки от тях са дадени по три от
говора. Посочете онзи от отговори 
те, който отговаря на вашето по
ведение.
^1. Намирате ли, че 

са: а) винаги симпатични, б) интс 
ресни в зависимост от вида, в) за 
служаващи внимание само 
обект за лов?

2. Когато правите подарък, за 
какво мислите: а) за удоволствие
то, което ще доставите, б) за цена 
та на подаръка, в) ^за това, че е 
могло да мине й без 
рък?

%
Ни следа от горделивия Кайтел

Това нс беше оня горделивия Кайтел, който бе 
приел капитулацията на Франция. Сега той изглежда
ше като пребит, въпреки че се стараеше да запази 
някаква сериозност.

Застанах прав и казах:
— Подканвам немската делегация да дойде до та

зи маса. Вие ще подпишете акт за безусловна капи
тулация на Германия.

Кайтел бързо стана, отправяйки към нас зъл по
глед, а след това слуша погледа и взимайки фелдмар 
шалската палка от масата с несигурна крачка тръг
на към нашата маса. Двогледа му бе паднал и висеше 
на гайтаяа, лицето му беше покрито с червени петна. 
Заедно с него към масата пристъпиха генерал-пол
ковник Щумпф, адмирал фон Фридебург и немски 
офицери .които ги придружаваха. След като намести 
монокъла Кайтел оедна на края на масата и без да 
се бърза подписа пет екземпляра от протокола за бе
зусловна капитулация. Веднага след това своите под
писи ставиха и Щумпф и Фридебург.

След подписиване на протокола, Кайтел стана, по- . 
стави десната ръкавица и се опита да заеме войниш
ко държание, но това не му се удаде и замина на 

своето място.
В нула часа и 43 минути, .на 9 май подписването 

на безусловната капитулация бе завършено. Казах на 
немската делегация да напусне залата ...

(Край)

ки, вие

животните
ятолм, ала умее ла 
ва. което желае. Но дали това 

направи щастлив?
80 точки вие все

мо
като же да го

При сбор от 
още принадлежите към хладнокръи 

пресметливи хора. Те пр.сус-
>
X 74*нит е,

пяпат в своите начинания и не мо 
гат да бъдат,- наречени безсърдсч- В Долна Ръжана се намира 

една голяма каменна грамада, 
която има на стотици кубиче 
ски метра камъни от различ 
на големина. Обаче никой е 
селото не знае как е създаде 
на тази единствена грамада в 
Босилеградско.

Някои предполагат, че е 
тя резултат на някогашни 
пороища.

този пода-
отпошеинята си към дру 

гитс нс са склонни към сближава- 
В случай, че сте получили от 

90 до 130 точки, чувствата играят 
в живота ви важна роля. В свон-

ни, но в
3. Спомняте ли си за някои при

родни картини или за слушана лю 
бима музика: а) винаги, б) 
кога, в) много рядко?

4. Пазите ли

не.поня-

някакви спомени — 
макар и да са предмети без па
рична стойност: а) често, б) ряд
ко, в) никога?

те постъпки вие не винаги сс ръ- 
практични съображе-коподитс от 

пия.5. Спомняте ли, 
а) прекрасни дарове на

че цветята са: 
,. природата,
б) красиви и полезни неща, в) съ
вършено ненужни?

Наличността на сбор от 130 и 
повече точки е указание, че цели
ят ви живот се направлява под 
напора на чувствата. Хора от тр- 
зи тип имат склонност към изку- 
стпото и са способни да се вълну
ват по наД-дребни поводи.

. освен това сте направили и грош- ухапвания ОТ ЗМИИ страда МНО
всичко, б) ки при пресмятане на получените го добитък. За щастие, при

да потърсите компромис, в) да точки, това е признак, че трябва хората такива Случаи Са ПО-
продължавате на всяка цена? особено да

8. Ако срещнете димящи останки

\Сега тази грамада е „склад" 
ка змии, които щом като за
почне пролетта започват ре
довните ои „разходки“. Затуй 
всяка година в това село от

6. Мислите за своето бъдеще: а) 
никога, б) от време иа време, в) 
постоянно?

7. Попадайки в положение, 
което във всеки

при
момент може да 

навредите на друг човек, решавате 
ли: а) да прекратите

Ако

внимавате във всичко, ряДКИ. 
свързано с математика-което е 

та . . .от току-що катастрофирал автомо- \В. В.
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Поетичен атлас

животРАЙОННИТЕ ПРЕГЛЕДИ В ДИМИТРОВГРАДСКО

ЗАСЕГА ПО-СЛАБООТЛАНИ Живот . . . Но що с това? Влечуго, 
Грозно,^ нищожно II гнило.

Убил бих го да е нещо друго, 
но то и с грозотата си е мило.

™н“ 1К“ '«Гм?еки„ротл=, “ “ Гда*ат™ «»»оТЯ=.
може да очакваме качествена (14 4 сек) Пои скачан/няТ^т ПОТОя начмн изпълнителите 
културно-забавна програма на жива - ученички миоянт "Р«варитслно се обричат 
централното тържество в Ди Петкова 3 90 м) учели™ !! неуспех: защото едно е да 
митровград на 25 май. Защо Рангел Василев (5 Ум) ^ме-к “ушаш извсстон изпълнител, 
то състоялите се на И м^й ду младеж? н?й-^бьрХ гфи^тоГа ГГ СаМ°*еСЦ'
т.г. раиоини прегледи в Пога ше Тодор Марков (4 70 м) .п «1/ТТТ' \ _
ново и Смиловци, (в Д. Нев- Тъй като споотаите птйопи биЛ0 к)аква музика| С 
Ля бе отложен за предстоя- по ръчна топка и волейбол от клгоче'н,ие на съпровождане на
щата неделя) не бяха на нуж основното училище в Тръне- танцовИя състав' нямаше ни-
ното културно-художествено ки Одоровци не бяха дошли
равнище. И то не по вина на то се състояха приятелски срс

щи по ръчна топка между уче 
ничките от сбдми и ооми клас 
(победиха осемкласничките) и 
младежите и учениците (побе 

залата не беше озву- диха младежите), 
чена, което намали стойнос-

Ето — аз взимам пистолета 
и готово . . . свършено е с мен. 
Навън ще си цъфти пролетта, 
Навън ще грей пролетния ден.

И
И какво? Ще убия едно влечуго, 
ще убия тоя гад във мен.
Но на мястото му щс дойде друго 
и не то, а аз ще бъда победен.

съпровождане
Iиз-

то едно съпровождане с „дуду- 
че“, също наш интересен наро Цветко ЗАРКОВ

ден инструмент.изпълнителите и организатор 
рите в района, колкото на са

Ст. II.мите организатори в града.
Благодарение на тях в По- 

ганово СМИЛОВЦИ
Общо спортната част на пре- 

тта на изпълнените песни с над гледа бе добре организирана, 
сто на сто. Как може да сс 
чувствува един 
пред няколко стотин зрители 
и изпълнява някоя песен, а 
повечето от

Младежите по-организираниличеше сериозна подготовка 
изпълнитед и дисциплинираност при из

пълнението на упражненията. На районния преглед в флигорна, както и Йордан Та 
половината чала културно-забавната част} Смиловци взеха участие и уче нев от В. Одоровци, който

не го слуша защото гласът на'й-успсшно се представи тан ници от основното училище, също ще изпълни кръшни на 
му недостига да надвие ни Ч°вият състав на основното и младежи, членове на младе родни хора. 
шепота на половината. Нали 
ако имаше микрофон изпъл
нителят нямаше да се надви 
ква с посетителите. А микро
фон нямаше, не че действи
телно в Димитровград ги ня
ма, но защото навреме не се 
разбрали представители от от 
бора за чествуване на 25 май 
от една и културно-забавния

ят носител на тържеството и 
че гимнастическите им упра
жнения, както и останали из- 
пълиенмя бяха доста успеш
ни.

Б. Марков

СПОРТ
ПО-ДОБРИ, А ЗАГУБИХА
„Задругар" (Житораджа) — 

„А. Балкански" 2:1 (1:1)
„Задругар” успя да спечели две 

точки на свои терен срещу 
бър отбор! ,,А. Балкански” 
каза особена игра, но все пак, в 
28-та минута след едно самостоя
телно проникване на Глигор Пей
чев забележи първия гол.

Първото полувреме изцяло -прина 
длежеше на „А. Балкански” 
ито нападатели имаха голям 
изгодни положения, но не успяаха 
да дадат още голове. За разлика 
от тях „Задругар”.успя да изпол
зва едно благоприятно положение 
и изравни резултата.

Във второто полувреме „Задру- 
гар” направи силен натиск, за да 
отбележи гол и спечели още две 
скъпоценни точки, твърде

по-до- 
не поцентър, от друга страна.

Па все пак, районният пре 
глед в Поганово, може да се 
счита за относително успе
шен. Главно, защото спортна 
та част на прегледа бе на сра
внително високо равнище, з 
гимнастическите упражне|ия 
и надпреварвания по разлмч, 
ни спортни дисциплини, по
казаха, че сред участниците на 
прегледа съществува състе
зателен дух.

Хубави гимнастически упра 
жнения изпълниха учениците} 
и ученичките на основното у- 
чилище. След тях в различ
ните спортни дисциплини бя 
ха излъчени първенците, кои 
то ще се състезават на цен
тралното тържество в града.

В хвърляне на гюле първо

, 411-
брой

нужни
в междуподсьза задържането им 

юзната група. Към средата на по 
лувремсто тяхното желание се из
пълни: отбелязахд гол. От тоя мо 
мент инициативата напълно мина

ръцете на „А. Балкански”, По 
Пейчев

Танцовият състав при основното училище в
чти всички нападатели 
П, Стратков, Кръстев и Петковнч, 
имаха извънредни шансове, но не

Трябва да отбележим обаче, 
че все пак основното учили
ще и тази година бе главни-

жките активи. Тоя път, спо
ред нас, младежите бяха по- 
организирани. Особено'

се отчете като минус. От бро физкултурната част 
място зае Миряна Симеоно- йните изпълнители само че- грамата младежите се съ

стезаваха по волейбол, ръчна

училище, който изпълни някол 
ко хора. Между хората няма 
ше нашенски, което може да С. Маковги използваха.ВЪВ

на про-

Работническо-спортни състезаниява която постигна 7,40 метра тирима спечелиха правото да 
хвърлей. От учениците най- се състезават в Димитровград
добър беше Рангел Василков на 
— с 9,30 метра. А от младежи 
те — Тодор Игов (10,90 м). В

дължина.топка, скачане на 
надбягване на 400 и 1.000 ме- ГОЛЯМ ИНТЕРЕСцентралното тържество; тра.

Румяна, Миряна Николов, Пе
тра Василев (ученици) и девой срещнаха младежите от Сми- Общинският синдикален съ- мир Тошев и Свободан Нико-

ловци срещу отбора на В. О- вст в Димитровград и тази го лов (68). 
доровци. Победиха еммловча- дИна п0 случай 25 май — 

първо място зае Мир изпълненията на народна пс ни с 2:0. Също така играха
сен, все се пееха сръбски на- Мъзгош и Пъртопопинци,

По волейбол най-напред се

ката Станка Георгиева. Инадбягване на 60 метра за мо Първите четирима по-къс-рож
дения на другаря Тито — ор но ще участвуват на между- 

« ганизира работиическо-спорт-) градско състезание по спорт 
от ни игри. Десет отбора от раз- на стрелба.

мичета
яна Петкова (10 сек.), от мом-

Рангел Баси- родни пести, които ежеднев- КОято среща младежите
Мъзгош се наложиха с

четата на 80 м. 2. ^ лични предприятия и учреж- Същевременно досега са иг 
делия („Димитровград”, „Ци- рали по футбол „Услуга"

Във финалната среща между лс” „фабрад“, „Сточар“, „Сво „Свобода" (победила „Свобо- 
Смиловци и Мъзгош победи- бода", гимназията и основно- да") и „Фабрад“ и СВР (побе
ха смиловчаии с 2:1. т0 училище. Секретариата на дил „Фабрад"), както и

вътрешните работи и погра- волейбол: гимназията и осно
ничното отделение, общината вното училище срещу „Циле ’

(победата спечелило „Циле''),
Кръстословица по

Привечер бе изигран мачът
по ръчна топка. Също така гарата и митницата и пр.) ще 
бяха проведени и останалите се състезават по футбол, во? гарата и „Фабрад" (победил

лейбол, шахмат и спортна ст „Фабрад“) и СВР и „Услуга", 
релба. (победил СВР); както и по ша

Досега единствено е прикл- хмат: „Фабрад" — „Свобода
(победил „Фабрад“) и „Услу- 

общината (победила

ВОДОРАВНО: 1). Вид спорт
— наш седмичен вестник, 2) 
Град във Франция — насеко
мо, 3) 100 години — Лудолфов 
брой, 4) Латинска буква -— 
столица на първата сръбска 
държава, 5) Господин (по тур- 1 
ски) — първата буква — река
в Сърбия, 6) Близък роднина ^
— баня в Белгия.

ОТВЕСНО: 1) Една нота —

състезания по различни спор
таи дисциплини.

В културно-забавната част
2 6

гачило състезанието по спорт
па програмата, макар чс сс- на стрелба. Състезаваха се об| га"

що шест от десетте отбора-.
„Димитровград", „Циле", „Стр
чар“, гимназията и основното! ри продължават, а финални- 

иения. На първо място тук е училище, общината. Секрета те орощи ще се състоят в на- 
солидното изпълнение на Трай риата на вътрешните работи вечерието на празника. , 
ко Хпигтоп елен- туй Ангел и пограничното. Групово най- Интересно е да се отДеле-

добър беше отборът на „Ди- жи, че работническите-спорт 
митровград (всеки отбор има ни състезания привличат гол 

кордеон, Вера Арсова с изпъл п0 пет състезатели) с общо ям брой зрители и с особен
пение на сръбската народна 299 точки, след туй „Циле" с интерес се следят от работни

ците и служещите в отделни 
предприятия и учреждения.

Тази година на най-добри
те отбори по различни дис- 

Поотделно най-добър беше циплини ще бъдат предадени

31 5 7
„Услуга").

Работническите спортни игтрадата не беше озвучена, чух-
4 ме сравнително добри изпъл-

3
първенец в спортно състеза
ние, 2) Европейска страна, 3) 
Предлог — река в СССР — 
една буква, 4) Главен град на 6 
Индонезия, 5) Една буква —

предлог, 6

Каменов, с изпълнения на а-4

песен „Обичала съм един мо 275 и на трето място гимна- 
мък“. На централното търже зията и основното училище дскъпоценен камък —

6) Река в САЩ, 7) Предлог — в Димитровград ще взе общо 254 точки. 
Цен-

ство
мат участие и Никола 
ков от Радейиа с „Данкино ха, Гроздан Велков — 71 точка, скромни награди, 
ро“, което ще изпълни на Вукадин Маркович (70), Тихо

наш известенинициали не 
комик.

Ст. И.
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ЧУЖД
ХУМОР

— Ако духне по-силен вя- 
може и за Ю минути, ДРУНа злободневни теми шш тър

гари» директор.
(Забележил В. Иванов)аг

КЛЮЧ г

»Скини капу...«
10*

В стара Югославия в, нашия 
край в училищата се изуча
вал само сърбохърватски с- 
зик.

КОГАТО ДУХНЕ 

ВЯТЪРА
ли да сс доберат например до 
общински ключ. Ппдтсжате- 
ля па такъв ключ може да от 
вори всички врата в общтша- 

звитие. Неговия безимен съз та с него той може четири 
е помислил, години да бъде председател

четири години

Дмалектическм гледано, кл
ючът претърпя огромни про
мени в своето историческо ра

— Имате ли книгата: „Пре
възходство гга мъжа над же 
ната"?

Книжарят:
— За съжаление книги' с 

приказки не продаваме. ■

Тъй като хората си приказ 
вали повече по шопски, то де 
цата слабо знаели сърбохър
ватски език. Един ден, в йя- 
кос село на Забърдие, учени- 

Димитър трябвало да тръ

■ ■ ■

Директорът на комунално
то предприятие „Услуга" в 
Димитровград преди няколко 
години правеше сериозни 
ново за чистене на улиците в

дател никога не 
че един обикновен ключ, на общината, 

секретар на комитета, четири 
години директор на едно пре

в
пласвоята еволюция ще има та

кова значение в обществения дприятис, четири години ди
ректор на друго предприятие, 
председател па ССРН и 
хоп

кът
ше па училище. Когато вля
зъл в учебната стая, преподава 

че Димитър

★града.
За да бъде планът по-рса- 

лан той сс съвещавал с ра
ботниците от предприятието. 
За тая цел извикал един, кой 
то носи прякор „Двадссстшсс 
ти".

живот.
Историята на ключа е твър

I ти. и теля забелязал, 
седи с шапка.

— Ти, мали, скину капу ... 
Димитър погледнал 

изненадан и отговорил на учи

МЪЖЪТ:
-— Какво даде на просяка, 

който чукаше?
— Една паница чорба и пе 

тдесет гроша.
— Изяде ли чорба?
— Разбира се ...
— Е, заслужил е педесетте

в пенсия.
През последните години ВСС 

по-малко има интерес към то 
зи ключ.

Хората, които имат общин
ския желаят да си имат и ре 

Републи- 
не с като об-

де интересна.
В далечно минало с ключа 

(т.е. затваряли) 
той

малко
се отваряли 
само врата. Днес обаче
служи за затваряне и отваря- публикапеюи ключ. 
не (т.е влизане) във форум, канският ключ

щииокия не сс върти само в 
кръг, той издига споите притс 
жатсли нагоре, нагоре към 
виоочипитс.

— Добре, „Дпадссетшести", 
може ли да ми кажеш за кос 
премс може да сс изметс гла 
ината улица в Димиторвград?

Работникът помислил

ТСЛЯ:
— Как да я скинем госпо

дин учител, когато имам само 
една.

В миналото, човек се радвал 
защото спокойно

мал-
(Записала Мира Маркова)на ключа, 

може да влезе в своята къща. 
Днес притежателите 
ч а могат спокойно да оста
нат във форума.

Всичко зависи от ключа.
По-рано историята е знаела 

ключ за врата, ключ за чек-

ко и каза: гроша.

на к л ю-< За нас, освен горепосочени 
те ключове с интересен и ма
лцинствения ключ.

С него може да сс станс на 
роден представител, да се вле 
зс в републиканските форуми.

Сега сс Поставя въпрос къ
де да се пази ключа.

По-рано ключа е носил гла 
воденица и тли Днес обаче ваха от семейството. След то- 

общински ключ. републи ва с увеличаване на семейс
твото тс се договарят да го 
оставят п-ред вратата под ед
на плочка и кой дойде да вли

★ИН МЕМОРИДМ
ГЕОРГИ ЙОСИФОВ - дядо иоско Абдул Хамид казал един 

ден на много грозния Зулфиболкана 3 май т.г. наля с 
много сърца. Особено голяма 
е мъката на неговите учени-

кяр паша:
Като те гледам, паша,

а те са няколко десет- 
помяят

медже, ключ за каса, ключ за Ци съжалявам жена ти.
— Ако видите жена ми, ще 

съжалявате мен. Ваше висо
чество

ки поколения, които 
старческия му вид (дядо Иос
ко цели 41 година работи ка- 

[ то гимназиален преподавател 
I по биология и химия) и

щ

■ ■ ■ :• ЧШШ

има 
кански ключ. шсъюзен ключ. 

Днес хората всичко биха да сиш думи. А 
„Никога ★>}■: спомняха неговите 

той често казваше: 
не е късно за учене", и

за в къщата.
Днес обаче няма такова не сам Умряла маймуната в зоопаЦИТАТИ ЩО. доста четеше.

За нас, неговите ученици, 
нещастието и смъртта му ни 
покърти из дън душа. Мнози 
на именно зарад него, зарад 
любовта, която ни вдъхна 
към науката, специално към 
биологията и химията, станах 
ме биолози и хймици. А дру
гите, и те научиха от него до 

една ета. Защото той беше от ония

Който се добере до ключа 
носи го със себе си. Напосле- рка.

Директорът бил в команди 
ровка и заместникът му из
пратил телеграма със след
ния текст:

„Маймуната умря. Чакаме 
Вас, за да изпълним мястото

М. Андреевич дък хората искат да върнат 
старите традиции и ключа да 
пазят те, при тях да се оста-

Крайно време е" 11111:-г; .•/ВЯ.
Дали ще се сбъдне това — 

ще видим!
Б. Николовг.юк .

„ -л.- Пре.-»а|-ч'‘1 акциите й".Да започнат ||11П111Ш11Ш11111Ш111111Ш111Ш1Ш11Ш11111111111Ш1 Целият му живот бе
И така си отиде преподаватели, които напът-

лосокм
скромност.
— до вечното му жилище го 
изпратиха най-близките

*БАЙ ДЖОРА ствуваха във всички 
род- на живота. Знаеше с живи де 

приятели. Но вестта тайли да разкаже поучително 
злополучна смърт за всеки.

На небето пристига нов по 
койник и се смее непрекъска

НИНИ и 
за неговата„Точно, съвсем точно .. "

то.
СКРЪБНА ВЕСТ — Защо се смееш? — пита 

го св. Петър.
— Защото онези долу още 

ме оперират!
КОСАНА и КЪРСТИНА, 

внучета и останалите роднини.
С дълбока болка в сърцето 

съобщаваме на всички прия
тели, познати и роднини, че 
в събота на 10 май 1969 годи
на почина след тежка болест 
на 68-годишна възраст наши
ят скъп мил и никога непре- 
жалим
СТАНИМИР Й. АНДРЕЕВИЧ 
пенсионер от Димитровград.

Съхранен е в неделя на 11 
май т.г. на димитровградски
те гробища.

хи

(Турски хумор)

Повтарянето е майка на (не) 
знанието Т ри

причини
ПРЕКЛАПА• • •

Питали един учител, кои са 
причините, които са го нака
рали да се определи и вземе 
учителството като своя 
фесия.

/УВОЛНЕЙ^Ч.
I ЗАРАД X 
I АЛКОХОЛ 1

Vазщу
— Ючера ме заболе зуб ия 

търчи та у Димитровград и 
ко милу рампете он ме ману 
— и зубат знае, дека немам 
социално...

Опечалени:
Съпруга РОСА, син МОМЧИ- 
ЛО, дъщеря ОЛИВЕРА, 
тра ЛЕНКА, братя 
ЛАВ и АЛЕКСАНДЪР, снаха 
МИЛЕНА, зет ДУШАН, сна-

про-
сес- 

СЪРБИС- Съществуват три причи- 
отговорил учителя.

— Кои са тези причини?
— Юни, юли и август...

ни... А взето ли е под внимание 
че той допринася на култура
та?! . ..


