
шци
КОПУРС
ДНЕС ОБЯВЯВАМЕ
КУПОН Но 1

♦ СТР. 12

В Деня 

на победата
Девети май е знаменита

в историята на човечество
то На този ден преди 
вт>рт столетие падна на ко
лене хитлеристка Германия 
к бе ту.рен краят на Втора
та световна война.

дата

чет-

Този ден бе наречен Ден на 
победата.

Утре ще празнуваме 25-годиш- 
ш ината на Деня на победа
та над фашизма. А в юби
лейни дни човекът и 
волно клони към спомени 
и равносметки.

не-

Нашите народи бяха между
първите, които не се пре- 
клониха пред силата на фа 
шизма. Цели четири годи- 
ш; удивляваха света с ве
личавата си народоосвобо- 
дителна борба срещу фаши 
слейте окупатори, с побед- 
ните походи, със страдани
ята к жертвите, конто да 

- ва-хя зг. своятасвобода и-за-* 
прогреса на човечеството.

Място жертви дадоха народи
те тогава. Съветският съюз 
загуби 7 милиона души, 
Полша :— над 6 милиона, 
други също дадоха свидни 
жертви.

Частите на териториалната отбрана се подготвят за парад. Заедно с частите на 
Югославската народна армия за парада по повод Деня на победата в Белград се подгот-, 
вят и частите на териториалната отбрана от вситаи решублики.и покрайаини. Тези части 
настаняват част от селището, което символизира братството и единството на нашите на
роди. Това селище на Бакида-в Белград гордо носи името „Лагер на победата И младо
стта".Нашата страна загуби 1

лион и 70Б хиляди души, от 
които над зоо хиляди бой-

Народоосвободнтел-

ми- На снимката: девойки от Сложения — участнички в парада.

^/■ща<УУУУУ*11* ж
;!ци от

ната ни волска. Всеки деве
тогавашнототи човек от 

ни население е загинал в 
борбата против фашизма. 
Дали сме 1,3 милиона жер
тви повече от Великобри
тания, 1,5 милиона повече 
от САЩ, 1 милион от Фра- ; 
нция, много повече от ре
дица други страни.

Тези’ цифри не сочим с нес-
цели.

ката. В Батровци пристигнахме на 11 април. Когато 
пристигнахме на брега на Босут започнаха разузнава
ния и подготовки за нападение.

сръбска ударна бригада в чийто състав се0 сма
намираха и бойци от Димитровградско прека
ра зимата на 1945 година па позиция при река 
Дрина при Църнобарски салаш все до Любовня 

не позволи върщането на четниците и 
части в освободена Сърбия.

кромни замисли и 
Желаем само да напомни*! 
колко голяма е цената на Офанзивата на нашата Армия за пробив на Срем- 

ския фронт трябваше да започне на 12 април в 6 ча
са, но нашата бригада получи специална задача да 
форсира река Босут още през нощта и нападението 
започна в 23 часа. Преди да започне прехвърляне на 
частите на' брега на реката бяха поставени картечни 
и минохвъргачни части, които имаха за задача да 
защищават частите. При това те откриха такъв силен 
огън че неприятелят бе праВгуден да отстъпи. Първо 
премина реката автоматичната рота и първата чета 
па втория батальон. Германците, които защищаваха 
брега не можаха да вдигнат глава от 
огън. Храбрият командир на първа рота Бора Криво- 
□аяанчанип със своята рота нахлу в немските окопи 
и —«« залови, не само немски войници, ио и офицери 
Боевете продължиха цяла нощ и през деня до 15 часа, 
когато неприятелят бе принуден да отстъпи. След из- 

нсприятелят остъпи към Загреб. 
Останалите наши части продължиха преследването на 
неприятеля а 22 дивизия, в чийто състав беше ■ на
шата бригада, остана в оаммшостта на Вияхожцх.

В тази тежка, но славна борба загинаха *иого 
бойци от мрай, а миого от тях подучиха орден
за храброст.

победата над фашизма 
за нас и за цялото човече-

неббходимо

със задача да 
останалите куизлинговски

някои части минаваха Босна и из-От време на време 
пълняваха известни военни задачи.

На това място бригадата дочака пролетта, когато 
нашата Армия започна масови подготовки за пробив 
нг. С ре мекия фронт, за окончателното освобождение 
на страната. В първата половина на април щаба на 
бригадата бе преместен в Лешници, а частите иа бри- 

се намираха на позиция на брега на Дрина в 
салаш и Бадовинци. По нареж-

ство и колко
е да се предотврати всеки 
опит свеггът да бъде в»ле 

всеукиадо-чен в един нов 
жаващ конфликт.

%

световна 
обстановка, заредена с взри 
вг. на унищожението, 
по изпъква 

маняостта на нашата чегвър 
тстолетна политика, стълбд 
вете на която са :

Затова в сегашната гадата
оайонг, Дърнобарскжя 
даяе на щаба на бригадата на 17 март започна изтег
ляне на частите от позициите и събиране на брига- 

на периферията иа Летница. След като бе про- 
заповедта иа Върховния комендант за реорга- 

бригадите, частите бяха въоръжени с но-

ураганея
още

величието и ху-
дата 
четена 
низалия на 
во оръжяс.

След подготовките на 9 април при Сромска Мит- 
ровеща започна прехърврляне на бригадата на Срем- 
схи фронт. В навечерието на офанзивата, т.е. на И 
април батальоните бяха доведени в района на село 
Батровци на брега на Босут. Сея» Батровци беше на
пълно унищожено от неприятелската артилерия.

Нашата бригада имаше за задача да форсира ре-

вършения проб

— Опазването на мира, рав- 
иародите 

на вся
ноправие между 
и свободно развитие

без налагането
иаси-

I

ка страна, 
на чужда воля или 
лие. ♦ СТР. в

м. н. н.



Външногюлятическипрсглед
Реч на президента Тито в Риека по повод 25-годишнината 

от освобождението на града Американски и сайгонски 

воиски в Камбоджа
I

Най-остро порицаваме агресията е 

Камбоджа, Виетнам и в Близкия изток
американски пето на американската военна 

фронт агресия арещу Камбоджа дъл 
боооо потресе най-широката 
световна същественост. Всички 
симпатии и съчувствия в то
зи момент са объ1рнати към 
невинния гамгареии народ, кой
то е п-здлтсси на военна ин- 
те|р®еиц'И.'Я, страдания и чоесш 
км жертви.

Съединените
откриха трети 

в адпогизтониа 
връщайки виетнамския 
фликт 1В '01бща швдоки- 
т-а-йюка гв'01Йна. Само Д-сст 

задължението за 
нови юо|Н.тигеити 

американски войски от Южен 
Виетнам и предвижданията,
не „окончателно има изгледи СИЯНУК ОБРАЗУВА ЗАД- 

..■за гораш-зден мир“, предаден- ГРАНИЧНО Г1РАВИТЕЛ- 
тът на САЩ даде 'заповед на. ство

Пет дни след американска- 
„ ,,I,сприятелените укрепле- та апреоия орещу Камооджа,

мтНтГсучтемда ХЙжо»-«*«««►»•
лядиТ4рикаи.ски и сайлон- бодж-а. Това правителство е об 
ски вс22ци и с масово анга- разуватю- на конгреса на.щци,. 
жираие на артилерия, танкове ниия вреден фронт на Кам- , 
Г!ши бомбардировачи про- беджа. преведстг. тези дни 
л лжава • -П-екия. На конгреса-, са. избра-.

^Обявявайки началото на ин -ни Централен комитет , и По- 
торяонцията, президентът Нй» лйтбюро на Фронта,- а за рред 
сън''’настеяшашс да убеДи аме садател из орани принц Норо-, 
пиянската общественост, ■ че дом Сиянук. За председател 
тя ще Доведе до бързо пре- и* правителството цащацисиа- 
кратяшше на войната, във Вие 'я*т> едййствО е -Изоран Пен ; • 
гаамШ до постигане на „-спра- :’Нут, бивш мимистър-л-редседа- • 
ъ-здлиЛ мир“. Съе същите обо,-тел на Камбоджа. Новото пра 
чаковаДйя и „перолектиЕи“ .' '..вителство има 12.-члена...

САЩ пристъпиха към маково ттррчйлЕНТЪТ КАУНЛХ в воогщо-.ангажиране и във Вие- ^РЕЗИДЕ^ПТЛЪТ,;КАУНДА В
•цаам,' бомбардиране на . Сев-е- щ .
,рен Виетнам .и към тайна вой По покана на .президента да.

Президентът- на Републиката Тито завчерд при 
САЩ каза също така, че аме- стигна на шестдневно сфици- 
рфканските сили ще се изтег- дян-о посещение в нашата стра 
Глят от територията на Камбод .'*.нД президентът на Република 
жа, когаТо от нея се изтеглят Замбия Кенет Каунда. 
йротикгиците и когато бъдат Двамата президенти водиха 
унищожени главните склаДозе разговори по актуалните меж- 
и линии за снабдяване. „Ние дуаародаи проблеми,' както н 
няма да позволим да бъдем по двустранното сътруднича 
унижени. Ние няма да бъдем отзо. Особено внимание бе о-

бърнато на сегашната актив-

щати Азия, пре- 
кюн-

дн1и олед 
изтегляне на

/\. ...
Щях да бъда щастлив ако нни пюкоди или за създапаРб иго имат интереси в Средизс-

по-лошо ■-Щказа ?между-друго . •- %■*. дж'? • - ,,'ф1тпе>- й]Мй. ,д1^/^0О.>.^Ди19Йа ЗРа-
то презйие«тЪт''Т1П1о Тотор-ей-. $ сгрб'тр|Ц .,мйцуиара нара
ми е неделя пр'гьс®оД 25-гади- да а®сцкш(-.-;.-йЙщй;-:^... и^р^0№1оигг®^импт. в
шгаинаД» ''п^.^вЬю-боичдезнието ;‘<гатоРедете ой оръ-
ка ша*алу/:*&*г 7 и- "''. стрздвС всички,; дру- жие> .най-модерно сф.ъжие, с

’ *•’ ’ . '■< ' ги, %еа^ъ^г®ад^Й1>^^'?които което' уиищщкаоат животите
Ше|^1^е. какво прйвят чаръ нк^§вЯг^гр^т^<Й1^фв«щия и ^щриаг- йосто чоюешката ръ- 

литарИстйческасте, реааецией^ии заедно''Прокламираха ! борба . тса:;'с,^дй,^'е»кки урилдая С; съз- 
кшики в далечна Азия и на пр^т.;ВрЩгдта, зр рдзо^ъжа-.^гдала. ,.№йс ./аме' Па страната «я 
Близкия изток) “преди лгякол, Дано, за,; правото ,яГа' воеки, на-;^'ара1бак5и1я ЬвягП ‘ против, опия, 

' мо дни бе 'изщърщена'откраГга' .родбъде (®о®одеи„я-сро-я- юсм^кУ1««С1кат да -.зайлад-ярат чу: 
агресия х против;^ ^кббдака. тд ртшна, , за„ омб^гчатеЛна де- - ^мШ^стра^щ пропит новите по 
нам пр!Штелй»^'.'^ШЗвързага,.трвд Обеди- ■ - дпа^вайи на- война^ щнугив о- 
страна —..продфлжи .Презндсн и^едГгге нацинг дД.'старатгоргам^^ :вкя,', които , .Считат,, .че над све 
тът Тито. " .; -:Л''з|и№т в“ коят& ;йорлтд напети- тд тоябра дЪ'- -владее силата',, а

ис пфвгаността,
АмориканспФ^е. во.ш^, ^.еДс- ронтсМин. 'ще Лк>гат-: дд.седпйо- лрйчки'- проб

но с реакщюичнште: фашистки, «сладат., «свето -.'дв, ^ес;,1за • , - . •
=0

да оча&ша в ‘бъдеще ако 
лият овят 
каже

в

войски на Сайлхш,

....................................

бъд ат единни. дг&ЩхЬ#-. 
вспоставят на таййва оешти ..и 0 ' "

похвати

тж^жщ „
ние? т* как “й вашето оощта-
год^кажемст И несамощие. ^стичр^-общесшо, -за раз- 
които" ще пр^стзувамЖг дедшкра
но и друпи страни, коитоей^ат тичеша^отрощеедя. -Ние тря- 
същи цели както и йеобвър- бва да ор ■въоръжаваме не са

мо с оръжие, но й'със съзна
ние, че от нас зашиюи-ще жя-

н‘?. с Лаос.
още по-здра-

ки
не

на такива агресивни 
макъвто сега е предприет про
тив приятелска Камбоджа?

Затова аз тук, от това мя
сто, от името на всички юго- вързаните, само, за сразени“, каза Н-иксън.

Междувременно разширява- нает на необвързаните страни.
съжале-

славски народи, от името на ние,
нашите трудещи се, от името от оковите на блоковете. На 
на ония които строят и прав- срещата на необвързаните ще нашият евентуален противник 
кт огромни усилия за да съз бъдат страни, които не прет- веди- че 0Л11е единни по отно- 
дадат по-добър живот, от и- ставляват голяма военна оила, .ш0нме на отбраната тогава ня

затова са морална сила. Те - ма да 1П'°,оепне нашата
са съвест. нд ’ новетеството, ^а;.3;терйтср,-и'я?'А • ако - той тш; 

там глас на протест и пай--ое- . щото. се . .борят -за най-.благо-™т'а'Ва 
тро порицавам таасива афеси--'бройни цеДи,;:'-т.е: -За-те-ва хора- •...■тюРа!ф1ат апетитите, и „би мо- 
вни военни походи,' както сС-" Та ед живеят в'мир и нийсЬ-га:\‘ ,да • -УГРОЗИ мирния: ни 
га се прави в Камбоджа, във вече..да не .попаднат под вое- ,ЯСИ!В10Т:. Вйи,гаства'пс> на на'иште 
Виетнам и на Близкия изток, имен ботуш, какъвто е сега Народи беше 8 течение на вай

случаят в Азия и Африка. ■ ната нн3®01-1 фактор на наша
та победа. Това единство и се 

На Близкия изток, ето тук, га и в бъдеще трябва да бъ- 
пред нас, всеки ден все пове- -де здраво като гранитна ска-

вое още са притиснати •:в-еем ли мирно' или не. Ако

ЧЕС1ВУВ1Н ВЪРВИ ШИ . • • •
■П ършомайомите празнещи в Първия ден о,т празвшка .ми- 

Боюилешрадаката комуна бяха на в общо веселие оосбено в 
от!правн(ута1нм по скр смен, но Басоьдетр.ад. Тук бяха присти- 
весел и приятен начин. гнали лвнюгчз хора от селата,

а също присъсттвухаха и граж-' 
В наш'гчерието на празника дгни от България, 

в районните центрове се ус- 
тр€1И1ха тържествени програ
ми, на които участвувак глав
но младежите от основните 
училища.

мето на всички гражданки .и но 
граждани на Югославия, вди-

.5 че

.На втория ден времето -се- 
развали -и- теза попречи на 
мнозина; ксито са били пла- 
кузали да направят излет- в 
окошноетите на града.

Заведенията

Наша задача е като миро- 
лвобидаа стр-ана да бъдем зае
дно с воички ония в авета, ко
ито се борят за мир, за пра- че и повече еспсалира войната, ла, така че евентуалният не- 
вото сами да ръководят, за За 'съжаление Израел е само приятел да не се осмели да 
правото да бъдат, независими, оръдие в ръцете на ония, “,ко проега1е в-^рху нащата страна, нов.
за праиото да живеят като хо ' : I .. ..
ра И правото да ое борят про- Ш1111111111111111>11!111Н1Ш11и1111111И?|||1111111^|иЩ11Шй|1111и||11ЩЦ111111и11Пи111(|111111!11111111 .....■111111....... ..... ...... ..... ................................ ....................................................................
тив воички опшм за нощ вое- ‘ * ..“Ай гА* >

Б Бсюиле1град веч-ерта ое п.ро 
веде тържествено събрание, ни. За .ензези, за конто нямаше 
на което за значението на места последният ден от праз- 
празника докладва Вене Вели- ника беше шм добре дошъл

за почивка.

бяха аъл-

в. в.

на, като всеобхватен въоръ
жен конфликт в който изчез/ 
ват границите между фронта 
и тила, между народа и Арми
ята, ползвайки опита от наро 
доосвобсдителната война, .. со
циалистическа Югославия из
гражда своята концепция на 
общонародна отбрана като с- 
динстаена форма за противопо 

от агресия й борбата ста®яне на въоръжената агре
сия. Във връзка, с това ДРУг 
гарят Тито казвай, „Самоупра- 
вителната социалзгстическа об 
ще стаена система дава възмо-

__  „ Нашата социалистическа об- нш°ст сдружените производи-
гта Прс'зежда ЩН0СТ •се подготвя за общона тел1!| и гражданите дг. органи-

3 ^™Р' против аг- родна отбрана, за случай да жРаг -отбранителните сили аа 
ресията и войната и против бъде нападната и угрезена ие обществото като свои собстве 
какъвто и да е агргшвен на- ькзта свобода, независимост 
тиск в международните отно- сукеренитет и територ™а 

п шовия. Ссцпали ли етическа Ю- Цялост и решителна е със вси

П. Полковник От този брой ще публикуваме 
статии на тема за общонародната 
Целта ни е да запознаем нашите 
концепцията и целите на общонародната от
брана за.да можем по-добре да разберем 
ституционното задължените към 
циалистичесмо отечество.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКА феде браната 
деративна република Ютосла- против окупатора е неотчуж- 
гия, като самостоятелна соци- димо право на всеки 
алистичеоха общност на тру- всяка страна 
деш;ите ое и.- обоцност на рав- 
ис11Г|равни народи и народно-

КОНЦЕПЦИЯ НА 

ОБЩОНАРОДНА 

ОТБРАНА?

народ иV

, -

ни сили. С други думи, това е 
обобществяване на отбраните- 
лшгго работи, ангажиране ва- -и

гославия признава само нацио чкк 03051 сили да ое противо- всичките отбранителни сили и 
нално^освобсдителните вбйни, постави на всегат възможен потенциала на обществото, » 
които водят поробешгге наро- Р&00,Р- ко.ето виждаме най-сигурна га

раиция за оеш-уряване яезави 
ооциалисти- _ ' „„

паторите и отбранителните во чеокия, самоуправителен- и де- сил,0С1та к териториалната Ц 
йни, които водят нападнатите МСКраттически характер на ю- лосг ла нашата соцйа.листиче-
страни против агресорите. От- раоторГн^ “ °Т Ха' ““ о6щност- Укрепването яа

..... . рагегер?. н.. съвременната вой- отбранителната сила на яаша-
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От заседанието на ОС в Босилеград От сесията на ОС в Димитровград
Преглед на отчетите и на обществения план РАЗГЛЕДАНА РАБОТАТА

СЪДА
Тези дни 

състоя съвместно
Босилеград сев

засел • Миналата
на двете камари на Общинска лазил са постигната добри ре- 
та скупщина, на която се во- зултати- Така 
диха разговори по няколко ва ' 
жни въп|ро!са.

Отборнищите най-напред об
съдиха отчетите 
на всички служби през

година в тези об- лищната сграда в с. Милеаци. 
Пътната секция ще построи 

например жизне мост при с. Бистър. 
щ.3 е увеличено об Гестолничарското цредлрл-я-
II с 5' а националния доход тие „Кин стая“ - 
сто °Т наовлеш1е с 2 на собствени средства
сто. Обая-е про1изводилелн:оотга 
на труда не се 
Така

♦ УВЕЛИЧЕНИ ЦЕНИТЕ НА_ МЕСОТО
♦ ПРИЕТИ ОТЧЕТИТЕ НА ОКРЪЖНИЯ СЪД И ОКРЪЖ

НАТА ПРОКУРАТУРА В ПИРОТ, НА ОБЩИНСКИЯ СЪД 
В ДИМИТРОВГРАД И РЕДИЦА ДРУГИ РЕШЕНИЯ

Сесията на Общинската ску
пщина в Димитровград, състо
яла се в края на април мина 
под знака на бурни разисква 
ния по отчетите на Окръж
ния съд и на прокуратурата в 
Пирот, на Общинския съд в 
Димитровград, работата на Об 
щинскага! праиозащита и др. 
въпроси които бяха внесени в

планува със 
и кредити

в Босилеград да построи 
тел.

за работата хо-
е повишавала.-

I мангината рабо.тишшща на тран 
годана се очак- спорилото прадпршгше в Бо- 

ва по-бързо развитие на тоя сишеград, здравната амбулан.то 
икономически показател въг, .рия в Долно Тлъмино и др. 
всички стопански организации. Тази година се очаква да!се 

Тази година, както и след- подобрят условията за работа 
Бащите най-голямо внимание в здравеопазването, културна- 
ще ое задели за развитието на та дейност, просветното дело 
селското стопанство в комуна- и общественото занаятчийство, 
та. Това е нужно-, защот-о тоя Ще се подобрят и пощенските 
стопански отрасъл представял- услуги, с въвеждането 
ва главен източник на приходи 
на на/оелението. В рамките на 
това, предимство

мина
лата година, които финансира 
общината.

Още веднага бяха 
забележки

чая огг които глобяването е от 
срочено. Тридесет и осем ду
ши са осъдени на затвор, от 
конло в 28 случая затворът с 
отменен. По углавните дела в 
39 случая е имало обжалване 
на делото,, 31 от които са от
хвърлени от п0-®и1сши1ге

направени 
защо администра

цията в комуната не 
двуезично, когато и 
тази цел са заделяни сродства 
от страна на Републиката.

‘Без оглед на обстойността 
на отчетите

Обаче тази
се води 

дооега за

И.Ч-
направено е опу

щение. че те не са предоставя 
ни на събранията на избира
телите, които 
могат да преценят работата на 
воичми служби, финансирани 
от общинския бюджет. Това 
е от значение, защото от пра
вилното и ефикасно функцио
ниране на тези служби зависи 
много

стапци.
Особено много е увеличена 

работата на Общинския съд 
В работата на горепосочени в Димитровград следствие увс 

отчетени личението на гражданските дс 
ла. Докато в 1964 година бро-

на авто
матична централа в боаилегра 
доката поща.

За да се изпълнят тези за-

най-обективяо
те инстанции бяха 
добри резултати, но и извест
ни слабости, някои от които, ят на гражданските дела с 
както ое зае становище в об- бил 338, в 1967 той нараства 
щитажагга, скупщина, ще тряб- на 542, в 1968 на — 461, а в 
ва спешно да ое разрешат. Из 1969 — на 496 дела. О-овен то 
тъмна се, че през изтеклата ва, разширени са кампетенци- 
1969 година вдриммнаигигетът е ите на съда в Димитровград, 
намалял в този край. Най-мно а броят на съдиите см е оста- 
го /съдебни дела е имало за-' нал същият. Това нстцо нала 
рад клевета и обида, леки те- га, да ое предприемат мерки 
лесни 'повреди и други по-ле- за П'риеман‘еяо на още един 
ки форми на произшествия, а съдии както бе и предложе- 
броя на тежките дела също но. Също така — увеличава 
не нараства. В 1969 година са се и броя на дела/га из обла- 
биши възбудени 134 нови угла стта на трудовите отношения, 
вни дела, а 22 'са наследени от 
предишната година. Решени са 
122. През изтеклата -година от 
61 дела, 7 са «квалифицирани 
като неоснователни, 52 дела сА

■ще се даде 
кое-на животновъдството, 

през
дачи стснанството в комуната 
тази година няма да бъде -по-то последните ня-

както и вече обременявано с нови да- 
сер-иозна нъци.

колко години,
земеделието е в 
крива. Посредством създаване
на изкуствени ливади и пови- ЩЕ СЕ НАЦИОНАЛИЗИРАТ 
шаване на фуражната база въ СТРОИТЕЛНИТЕ ПАРЦЕЛИ 
змоежно е положението в тази
област да ое изм!ени. /Погледна важна точка на за

една. от главните причини оеданието ;по която отборни- 
защо селското стопанство вк<? ците водиха дълги разисква- 
муната преживява криза е та- нмя бе предложението за на- 
зи, че трудно ое осигурява пла ционашизиране на отроитеагаи- 

км.„, смент на произведенията. П-ри те-парцели в Босилеград вър-

да осъществят пвгхитг «-.ти/г-™ а онвзи' които все ка това означава национали-
^ 06 °ФРИЧаТ °Т °бр?" парцелите в целия

се шечатл™ че Т^ге-ппия б01,ваемигге 011 ^ей- град, а дори и в онези квар-

миотч> тшштп,хт*- Т. „йцеи™, ое™р «,»
креа™®1®! в отрасъл е изостанал. При та- Някои отборници, предимно 

А - киша обстоятелства изостава и онези от Босилегад, бяха про-
!гт^.т-,стлг.' техничеакия прогрес в тази тив това решение. В техните

ппгялт^пойп ' 'въ'пРосните област. Именно затова общес изказвания имаше много лич- 
органи трябва кадрово и струк ТВения план за тази година, 
турално да ое прегрупират, за набляга върху интеграция на 
да повишат своята ефикасност земеделските кооперации.
Такова е мнението на отборни 
ците, които приеха отчетите, 
макар че са непълни. Напри
мер, в тях е малко казано за 
работата на и инспекционните 
служби, местните канцеларии 
и др. Обаче в мито един отчет 
не е забравено да се каже, 
че на тази или онази бюджет 
на организация не до-стигат 
материални средства.

обществено-политичес
кия и стопански живот 
муната.

в ко-

В отчетите и тоя път 
повече е изтъкнато какво е 
трябвало да работи 
оня орган, а много по-малко 
думи ое казани за осъществе
ните ефективни резултати. Ка
то основно от тях не се

много

тоя или

ЛОШИ ОТНОШЕНИЯ

Органите, кюито ое занима
ват с правораздаването в Ди
митровград са показали добри 
ри резултати през изтеклата 
година. Но лошо петно хвър-

спрени, а 2 отстъпени на дру 
пи съдове. В 15 /случая през 
изтеклата година са присъде
ни парични глоби, в 14 слу- * 4 СТР.

но.
Отборниците изгласуваха ре 

шението за национализиране, 
което е оообено нужно и като 
такова сега ще гарантира пра 
вилното провеждане на градо
устройствения план. Защото, 
поради изключително частни
те парцели в плана са правени 
изменения, а и натисците, за 
това нещо ое повишават. Сто
ева нещо неоправдано е осуетя 
вано изграждането да ггродъл 
жи в центъра на града. Вмес
то това частното строителство 
е започнало без план към Рай

ВРАНЯ
‘И в областта на овощарство

то съществува нестабилност 
паради трудното осигуряване 
на пласмент на овощията.

На горското стопанство, ко
ето има голямо значение за 
икономиката ва комуната и 
тези година ще се задели гол
ямо внимание. Като -основно 
ще ое увеличи залесяването, а 
щ-е ое намали експлоатацията 
на горите. Според плана в про 
летните и есенните горански 
акции ще се залесят 100 ха 
ерозивни площи.

СЪВЕЩАНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ
ското развитие на всички об
щини от района, а също и раз 
воят на обществените служби.

— Да ое установи здраво сто 
папско ядро, което да насър
чи развоя на целия район, а 
това мож/е да бъде текстилна
та промишленост.

— Псмголмо внимание да ое 
поавети на минното, дело, на 
строенето на пътищата.

— Да ое настои да бъде при 
влечен в района капиталът на 
понразвитите краища от репу 
бликата, като същевременно 
се продължи процесът на ин
теграцията между предприя
тията в района.

Участвуващите в съвещание 
то решиха да предложат на 
междуобщинокия съвет на се
демте общини да образува ра 
ботни групи, които да проучат 
■въпросите на развитието на 
този район и изготвят основ
ните концепции.

М‘еждуо1бщимската конферен 
ция на ООНН във Враня ми
налия месец е организирала 
съвещание по въпросите на 
сътрудничеството между седем 
те общини от бивша Бранеха 
околия.

В съвещанието са участву
вали представители на .стопан 
ск-съполитическия актив наспо 
менагите общини, а основната 
тема на разтоварите бяха фор ■ 
мите на сътрудничеството, са- 
моупрагвителиото договаряне 
по взаимно важни въпроои и 
по изготвянето на средноороч- 
ния план за развитието на те
зи общини.

ТАЗИ ГОДИНА, ЩЕ СЕ ДАДЕ 
ПРЕДИМСТВО НА СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО
Ниловци -и Извор.

Също така ггри досегашното 
положюние трудно е било да 

/В областта на общественото -се строят необходимите кому 
ниците отделиха на- втората строителство- планувано е из- нални обекти, прокарват нови 
точка от днешния род. П-о-точ- пражданего на учичлищни сг- улици и др. Тава нещо не са 
но за развитието на сгопанс- ради в с. Дукат, Гложие, горно позволявали частните притежа 
ките и обществените дейности любатоката махала Колчина тели на парцелите.

гарина и довършване на учи-

■Най-голямо ‘внимание отбор

В. В.през тази година.
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готови и по организирашг, до- Алемсандър Трайкович, на
роден представител и подпред 
оеда,тел на Републиканската ка 
мара в скупщината на СРС, 
който е инициатор за свиква
нето н-а такова съвещание е 
подчертал в 
кои

зва с голям престиж в света, 
тя има твърде развити между толкова ще има по-малко опа

сност да бъдем нападнати, а 
с това същевременно ще укре

та страна в днешните условия, 
върху принципите на органи
зиране на общонародна отбра- народни връзки и много при 
на, не е насочено против ни- ятели по всички континенти, 
кого който иска мир и който Но нито за момент не трябва пва нашата политика на мир 
зачита нашето право на сво- да забравяме, че в света има и мирно съвместно същесгву- 
бода и на самостоятелно ико- сили на които пречи социали- ване между народите . 
комическо, политическо и об- етическа Югославия, и заради 
ществено развитие. Впрочем, системата на работническото 
известно е всекиму че въоръ самоуправление, и заради то- 
жщ ™од не™ е да угро- ва, че тя е общност на разно
зява никого но само запипца- правни народи и народности, възможности, както за орга зява никого, но само защщч у пезависиЛ1а и само.стояте низиране и извършване на
ва себе си и своето същ У последователна всички отбранителни подгото

вки в мир, така и за въоръ
жена борба. Общонарод
ната отбрана е шггеграл-

общонародна отбра- на част на югославската кон-

йзказването си. 
трябва да бъдат одаоиите 

на сътрудничеството-Системата на социалистиче
ско, демократическо самоупра М. В.— На първ-о място е стопа-н-

у

че лна, че водиване. Затова ме учудава, 
някои в света днес ни крити- антиимпериалистическа, 
куват зарад организирането 
на нашата общонародна от
брана. Аз обаче трябва да ка 

. жа, че против организирането 
на пашата общонародна от-

- ■%

ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 
БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА,

ЛЕБАНЕ, ВЛ4СОТИНЦИ. ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

ПОЛИ
►

Затова ние организира-тика- 
пето на

►

ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,цепция за изграждане на ло-косто съществува гото-иа, за 
вност на цялото наше обще- Е0' хуманно, демократическо, 

социалистическо и самоупра- 
ство, както на въоръжените общество. Следовател

така и на всички трудобрана могат да бъдат само о- 
ниа сили в света, които не желаят Сдобро на ооциалистиче- ви, обществено-нолзтстчески 

А такива си- организацш! и общности, на 
.всички наши граждани —

но, на концепцията за о.бщо- * За редовни влш овс се плаща 6“ » лихва
* За осроченм влогове — 7,5“/о
Всеки спестовник с вло» от нш-.малко 1000 нови динара 
е зстрахован от евентуална,злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от 6.30 до Н,30 часа всеки ден освен събота и неделя.

>сили,
Iнародна отбрана се противопо 

ставят само ония хора, които 
не приемат нашата политика 
за развитие на самоуправигел- 
но общество.

ска Югославия,
съжаление все още има 

Ние

счи- <
ли, за
и това трябва да знаем, 
не бива да губим от предвид

такова

/трайна задача за чието 
изпълнение трябва непрекъс- 

упорито да работиме.

таме

Iнато и 
Защото, доколкото бъдемев света (СЛЕДВА)положението 

каквото е. Югославия
^ ^ ^ПО-се пол-
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РАЗГЛЕДАНА РАБОТАТА НА СЪДАКакво става в Босилеград скат а гим
назия

Увеличението на цените бе 
обосновано с това, че нагаосше 
дък търсенето е много по-го- 
лямо от предлагането на месо, 
а и паради това, че съседните 
комуни — Пирот и Бабушни- 
ца ,вече са покачили цените.

рата. Ще можем да се пох
валим с успех, каза той, ако 
успеем съдебните дела да до
ведем до най-малък брой.

Чирли/ч говори и за сътруд
ничеството с другите органи и 
организации в разкриването 
на стопанския криминая, 
малягането на малолетната де 
ликпенция и др.

ПОКАЧВАНЕ ЦЕНИТЕ НА
МЕСОТО

* ОТ 3 СТР.ДИРЕКТОР ОТНОВО НЕ Е ИЗБРАН лят лошите отношения меокду 
работниците в тях. В разиск- 
ваиията., които 
връзка с работата на съда и 
правозащигата се изтъкна, чс 
отношенията между председа
тели на съда и съдията — сле 
доватсл от известно време не 
са добри. Никои разискващи 
Димитър Маков, Гюра -Марко 
кич и др. изтъкнаха, че тези 
отношения са ос опразили 'вър 
ху работата на съда.

Димитрис Чирлич, предоеда 
тел па Окръжния съд в Пи
рот1, говори обширно за проб- 
ЛОМ1ИТС по правораздаването. 
Той изтъкна, чс в последно 
време ос забслязпа 
упадък в работата ига мирови
те съвети и често ос едва на 
съд за нищожни работи — дре 
били обиди и подобно. В това 
отношение, подчерта той, би 
било необходимо да ос раздви 
жаг всички оили, на първо 
място Социалистическият съ
юз и другите обществено-поли 
тичоаки организации превети 
•шшю да действуват, за да не 
се стига до съд, защото така 
зге могат успешно да се „ле
куват“ отношенията меледу хо

„Иван Караиванов" и по станаха въвБошглеградската гимназия 
шопи път не успя, да избере директор.

д„„е^росга- седем таена от колстша I» еа иска™ да гласу-

МТ ш™ за ее тата» сьд..те ям-
по мате-

на,-
В този смисъл бе прието и 

заключение: за следващата се 
сия да се .изготви един ана
лиз за отношенията между 
„Сточар“ и „Услуга“, които си 
конкурират в изкупуването ,и 
е това нанасят щети на земе
делското производство.

На повторно
досегашният директор и преподавателятдидати:

матика.Тоя път гласуването се повторило три пъти. Чстирде- 
сетте членове па гимназиалния съвет, от които 27 от трудо
вия колектив, а останалите делегирани от страна на ооще- 
ствено-политическите организации и родителите не изпълни
ха задача си. Защото същата група от членовете на колек
тива, която и първия път осуети избирането на директора 
и сега действуваше в същия си състав и със същите наме
рения. Разбира се, тя това и постигна и то по много лек на 
чин: чрез механизъма на тайното гласуване тя но гласуваше 
за никого. Упоритостта, с която членовете на тази група пу
скаха бели листчета изненада всички. Касае се за седем та
кива, които за сега са само неофициално известни и затуй 
не можем да ги именуваме.

Тяхното намерение

Скупщината прие предложе 
нисто за увеличение на цени
те на месото, макар че това 
предложение не- е разглеждат 

за стопанството, 
късно

Скупщината прие ■решение
за продължаване срока на из
готвянето на санационния 

план на „Фабрад“, решение за
по в съвета 
поради това че било 
представено. По искане на от- 
бориика Огаиул Нацков, това 
предложение бе внесено в дне 
впия ред и скупщината прие 
сладиите цени: говеждото ме
со от 10,00 — се покачва на

известен
разширяване на пристъпниа 
път—улица край мотела и от
немане на част от дворното 
място на Цветанка Дудова, а 
отхвърли искането на „Фаб
рад“ за преминаване към 42- 
часова работна седмица. При
ети бяха исканията за преми
наване към 42-чаоова работна 
седмица на „Услуга“ и „Бал-

е обечиещо: упорито настояват в 
изгоден момент да изтъкнат свой кандидат за директор. Но 
това тяхно упортствувале коства и нерви, и време, и слаО| 13,50 н. д, котешкото от 12,00 

15,00, телешкото от 15,00успех в училището.
Обсъждайки трезво вече усложнения въпрос по дого

ворен начин да се избере директор мнозина взеха участие в 
разискванията и поотделно казаха следното:

ДРАГАН СТОИМЕНОВ, председател на съвета: 
ложението е трудно и > сложно. Не разбирам, че това нещо 
се случва в една образователна организация. А най-малко 
разбирам това, че никой иа никого ие иска да направи за- 
бележка

Принудени сме да меним условията за избиралето на 
останалите нормативни документи на

— на
— на 18,00, свинското от 14,00
— па 18,00 и овчето от 9,00 —— По-

кан“.на 11, нови динара за кило
грам. М. А.

директор, а с това и 
гимназията.

ВЛАДИМИР СТОИЧКОВ, председател па ОС: — от 
постъпки се повтарят. Ние не можем да тър- 

Гимназията не е частна собственост. Изне- 
само белите листета, които седем души упо- 

по и това, че не съществува договор между кан

Димитровградски комунални проблеми
рицателните 
пим това нещо.

ЖЕЛЮШАНИ БОЙКОТИРАТнадват ме не 
рито пускат, 
дидаттгге за директор на училището.

За създалото се положение най-голяма отговорност ще 
трябва да понесът комунистите от колектива. Те се отразн- 

само върху общия успех, но отрицателно действуват 
и върху възпитанието на учешщите.

Така ако продължи ще предложим на Общинската ску 
тцина в гимназията да въведе принудително управление.

ДИМИТЪР ЯНЕВ, съдия: Очевидно е, че някои чле- 
съвет не са дораснали на задачата.

ват не
„Услуга“ няма къде да изхвърля сметта, защото 

желюшани, гоиндолци и лукавчани не дават да се 

оставя на тяхна „територия“

1 Еднодневна разходка от Димитровград до Же- 

люша и назад

нове на гимназиалния 
която ям е доверена да решат. Това, че гласовете са поде- 

единя или другия кандидат не е грешка. Грешката ■лени за
е при онези членове, конто не искат да гласуват.

СТОЯН СТАНКОВ, преподавател и съюзен представи- 
— На нас ни е необходимо самю договорно решение. Стел:

гласуването, което дава възможност за лично иживяване и 
елиминация на тоя или оня кандидат нищо не постигаме. В 
колектива все още няма особена поделеност и нетърпели- 
вост, обаче ако продължим като сега сигурно ще се стигне

Спорът около изхвърлянето 
на сметта между Желюша и 
комуналното предприеятие „Ус 
луга“ в Димитровград — не е 
огг вчера. Той се разтака с го
дини. Тези дни се стигна и до 
сериозни конфликти, дори и 
до употреба на сила.

На 21 април желюшани зас
танали пред камиона на „Услу 
га“ който карал сметта. Шофь 
рът ое опитал да ги убеди, но 
като видял, че няма как — ое 
вършал обратно. Веднага ком
петентните от „Услуга“ се от
несли дю Общинската скупщи
на. Излязъл „на място“ инс- 
пеклюрют по строежите Миро
слав Йошанов1ич, за да. вразуми 
желюшани.

И той не уопял. Желюшани 
не отстъпвали, пак не дали път 
на камиона със -сметта.

Наложи се да излезе на „мя 
и сан1итарният инспектор 

Татяна Сгамен1К01ВИ-ч.
Ню желюшани не отстъпили 
Председателят на местната 

■общност Евлоги 'Сотиров каза:
— Аз не мога да опра съсел 

яните ой. Загубих авторитет 
пред тях заради тоова сметли- 
ще. 'Вече две годИни ,ое „убеж
даваме“ с Общинската окупщи 
на и комуналното предприя
тие „Услуга“ да не изхвърля 
тук (сметта — и не можем да 
ое разберем;. Ометлището е 
близо до населено мнето и пре 
дставяява опасност за населе
нието ...

— 'Само през нашите трупо
ве могат да 
Владимир Миланов, който с 
още неколцина желюшани про 
карваше 'водопроводна цев под

линията (в Желюша. Селото се- която също не е съгласна сме 
приобщава вече към града и 
не може в Желюша да се сто-

тга да се хвърля пред вратата 
на предприятието. Предложе- 

варва сметта, защото може да мото място край Джони» мост 
ни зарази. Освен това — тя в Луканица е неподходящо. За 
отблъсва ведата от левия бряг що ,да замръсяваме и Лукави 
на Нишава към десния, към 
нивите в (Вогатица и ни нанася 
големи щети. Защо не напра ниге месеци? 
вят 'Сметлище в Гоиндол?...

Мнението на Сотиров и Ми 
ланов категорично подкрепя- що така упътват „Услуга“ да 
ха още неколцина желюшани, се разбере с желюшани, дока 
които не дали камионът на то се намери друго място. 
„Услуга“ да отиде до ометли- 
щето на’ Нишава.

и до това.

В смисъл на такива настоявания дискутираха още ня
кои членове на съвета. Обаче нищо не казаха онези, които 
упорито не искат да гласуват и упорито изчакват своя вя
тър. Също така и кандидатите за директор не казаха ишцо 
за сегашното положение в гимназията и тяхното договорно 
решение.

шка река, когато тя единстве 
но с чиста за къпане през лет-

В Общинската скупщина сь-След всичко това > бе взето решение да се измени ста
тута на училището, а с това и условията за конкуриране. Ко 
лко това ще се окаже решаващо ще покаже следва
щия опит за избирането на директор, който сигурно няма 
да бъде през тази учебна година.

*
В. В.

КАКВО КАЗВАТ В „УСЛУГА"... А пътят до решението — из
, глежда — е дълъг. И докато

Директорът на „Услуга“ .Ста решение се намери, бива ли 
нул Нацков и завеждащия от шофьорът на .„Услуга“ Васил 
дел хигиена в града Алексан- Петров, да разкарва пълен със 
дър 'Сливнишки, също »е мо- смет камион от едно място 
гат да намерят решение. ДО друго. Защо не се постъпи

— Какво да нравим? — каз- по препоръките на комисията, 
■ват те. Погина е, че този «ъ- която неотдавна изнесе -пред- 
прос още не е разрешен, но ложение в Общинската скуп- 
не по наша вина. 'Вече някол
ко пъти ое наставя този въ
прос на дневен ред в Общинс 
ката 1снупщина, но още не. мо 
жем да определим място. Не
ка Общинската скупщина убе 
ди желюшани да позволят още 
известно време да ползвмаме 
старото сметлище, докато на 
мерим решение.

... А КАКВО В ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА

— „Уолупа“ предлага непод
ходящи моста за сметлища.
Желюшани не дават, а за съ
щото сметлище ое води спор 
в съда и с коокара. „Братство“,

ЗВОНСКА БАНЯ
сто“■Всяка година в Звонска ба

ня идват повече гости. Тога 
са хора, юоито не обичат шум
ните курорти, а чистия пла
нински въздух, тишината и къ 
лалето в големи открити басе
йни1.

хцина.
Временните решения — ве

че се вижда — към какво вод 
ят. Те само отлагат въпроса 
за по-наогодво време.

Управата на банята, която 
■следи постоянното увеличава 
не броя на посетителите вече 
е предприела мерки за увели
чаване броя на леглата, за по 
добряване условията на къпа
нето и за хигиената на баня-_

Ако не 'беше така, в Желю
ша нямаше някои хора да см 
правят „развлечение“ със сме 
тта, нямаше деца да разнасят 
сметта по улицата с консерве-

стигне

та.

Значителна част от работи
те е завършена и банята е го
това да посрещне първите го
сти.

ни кутии, нямаше да се 
■до обяснения и разкарвания-

минат казва
■Крайно време е да се наме

ри трайно решение.Н. Николов
М. А.
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Босилеград Босилеград

СИНДИКАТЪТ ТЪРСИ ИНТЕГРАЦИЯ Из дейността на партийната организация

За ло-голяма самоупра 

витална отговорност
Тези дии Общинският 

кален съвет проведе събрание, 
на кгоето разисква върху тези- 
ште за инвалидното и пенсио
нно осигуряване и обсъди със 
тоянието в стопанските органи 
зации според годишните балан 
си.

аинди При такава положение 
нлта заплата в стопанските ор
ганизации в комуната възлиза 
едвам на 600 динара.

Всичко това не гарантира 
аигурност и перспектива. 06-

сред щинският форум на синдиката 
е за интеграция, която да се 
проведе и осъществи в най- 
кратко време.

В. В.

Комунистите от местната па 
ртийна организация в Босиле
град настояват да вземат таки 
ва изводи, които ще спомогнат 
за активизиране на съвкупно
то членство от тази организа
ция във всички области на 
обществено-политическия

тук да се разисква за събити
ята и същите да се преценка 
ват в най-обективна светлина.

Всъщност за това доизграж 
дане на комунистите оконча
телно
дуалната работа, а не някоя 
кампания във вид на сказки 
и др.

Взетите решения ог това но 
следно заседание налагат на 
комунистите организирано да 
действуват във всички облас
ти на живота, а техните поето 
янно доизграждани становища 
да спомагат в решаването на 
въпросите. Чрез конкретни ак 
ции ще ое провеждат и реше
нията ог Четиринадесетото за 
седание на ЦК на СКС.

По първия въпрос ое дадо
ха повече предложения. Едно 
от .тях е да ое въведе бемефи- 
циран трудов стаж за шофьо
рите на товарни камиони и ав 
тобуаи, на пороюечите 
трозаварчиците. Второто пред 
ложеии-е е големината на пен 
оизигге да занизан огг трудовия
”аЖ' Тези На Жи_ Неотдавна транспортното

“2^ според пред предприятие в Босиотепрад об- 
ложението трябва 'законно да яви конкурс за четири вре-

един такъв за менню свободни коетдукторжи 
, 1<юн трябва пенкоикретно да се работни места и за един ад- 

определят и административни министративен служещ.
'Конкурсът бе открит само 

седем дни. За това време кон-

Расте броят на незаетите
аначогате мма дшдяши-% елек- 112 МОЛБИ 31 ПЕТ РАБОТНИ МЕСТА и

стопански живот в комуната.
Такива бяха именно разиск 

ваниягга и на последното за
седание на тази организация.
По този повод най-мното раз 

говори се водеха за общесгве 
нагга и личната .самоуирашител 
на отговорност. Такава не съ
ществува 
увеличава броя на нерешени
те въпроси. Това още веднъж 
потвърждава, че там където 
не са укрепнали самоуправи- 
телните отношения, пониквах 
бройните трудности.

Пен специално, мнозина кому 
нисши се изказаха по .тоя въ
прос, имайки предвид пробле 
•мите в стопанските организа
ции, хакто и слабата дейност 
на комунистите в обществено- 
-политигааските

броя на незаетите 
постоянно ое повишава. Про
тивно на теша за последните 
няколко падини: в стопанските 
и останалите трудови органи
зации са открили само някол 
ко работни места.

Грижите към незаетите не 
са достатъчни. Наистина всич
ки не могат да се заемат в ко 
муната, обаче това не е невъз 
можнО' поне за извеоген брой 
от тях. Именно не е трудно 
да ое разбере, че много тру
дови организации в комуната 
скриват някои работни моста 
за сметка на хонорарната .ра
бота. Така например във всич 
ми основни училища, както и 
в стопанските организации 
има непопълнени работни ме 
ета. Това е факт върху, който 
компетентните трябва повече 
да обмислят. Инак броят 
на незаетите сигурно ще се 
повишава.

в комуната

те пенсии, както и условията 
при които ое получават Iт-г ‘ * курдната комисия на предпри-

Но-гапециашно синдикалният ятието получи молби от и?, 
съвет предлага да се .стигне кандидати! В 
до уеднаквяване на старите и курса бе публикуван 
новите пенсии, с оглед на съ-

достатъчно и това

случая, ако кон 
в някой 

вестник и бе открит 15 дни 
тогава сигурно броя на канди 
датите щеше да бъде много 
ггсьголям.

щаствуващата разлика.
Обстойни разговори 

вете на този орган водиха за 
състоянието в 'стопанските ор
ганизации в комуната.

В. в.
члено-

Интареана е професионална Димитровград
та структура на кандидатите. 

Констатира ое, че проблеми- Един от тях е е виеше, а шест 
те в тази област са бройни и

организации 
на територията на местната ор 
ганизация.

'Изтъкнаха .ое нуждите от 
по-голяма идеологическо полк 
тическа подготвеност на кому
нистите и тяхната осведеме- 
ноот за събитията в нашата

ОЩЕ ДВЕ УЛИЦИс полувисше о.бразование. Ме 
жду тези има с виеше теда- 
гопинечоко, комерциално, упра

трудни'. Стопанските организа 
ции работят с многократно у- Със аредствата за комунал

на дейност от 246,000 динара 
в Димитровград през настоя
щата година ще бъде довър
шена улица „Оами март“ и ще 
бъдат 'извършени поправки на 
улиците „29 ноември“ и .„Бук 
Караджич“.

величашане на разходите и на 
маляване на
резултати. Например минала- по .образование. Най-много са

'нително и др. училища, 
положителните Над 50 кандидати имат езред

страна и в света. Това е пре- 
дусловие за правилни тълку
вания и съответни становища, 
които да взимат комунистите. 
Каза ое, че партийните събра
ния не трябва да ое идва за 
да се търсят информации, но

та година само за запасите на със аредно икономическо учи 
стоки е заплатена лихва от 50 лище и гимназия. Голям брой 
милиона стари динара. Към има и .оелакоетопанокм техни
те® а трябва да се добавят и ци. Между приявилиге се на 
милионните разходи за запла- конкурса има и от други спе- 
тени съдебни разноски. За не циашности. .Например с хоте- 
заплашени дългове на делови лиерско, химическо, железни- 
приятели миналата година тлъ чароко и други училища. 
Минската кооперация е съде- Това е за първ път в кому
на 46, търговското предприя- н.ата на един конкурс да се 
тис ,,'Слога“ 21, „Услуга.“ 10 пъ прияват толкова много канди

дати. Този факт говори, че

В. В. м.

Това се дължи преди всичко на натрупаната 
мастна тъкън около тях в резултат на общо 
затлъстяване и на отслабване връзките на 
гръдните мускули. Спазването на диета цро- - 
тив затлъстяване и добре подбраните физкул 
турни упражнения предпазват от натрупване 
на тлъстини в гърдите и от прекомерното им 
развитие. Тези грижи за запазване на добра
та форма на бюста трябва да започнат още в 
юношеската възраст. Някои млади жени оба 
че в желанието си бързо да отслабнат и на
малят размерите на гърдите си се подлагат 
на съвсем строга и неподходяща диета. В та
кива случаи бюстът бързо намалява, но тъ
каните се отпускат, опънатата преди това 
кожа увисва. В резултат на това бюстът също 
се отпуска.

Не по-малка грижа създават на момиче
тата и младите жени малките гърди. Трябва 
да отбележим обаче, че не големината на 
гърдите, а количеството паренхим определя 
успешното изпълняване на основната им фи
зиологична роля — отделянето на мляко.

С помощта на съответен хигиенно-диети
чен режим може да се постигне известно раз 
витие на малките гърди. Ако жената е с под
нормено тегло, включването в диетата на. хра 
ни, богати на маеш и въглехидрати, води до 
общо напълняване и увеличаване на гърди
те. Препоръчва се провеждане на редица про 
цедури (маски, топли апликации и др.) за ак
тивизиране на кръвообращението и подобря 
ване храненето на тъканите на млечните жле 
зи. От съществено значение са дихателните 
и гимнастическите упражнения, тъй като те 
укрепват гьрдшгге мускули и поддържащия 
гърдите апарат.' 
гръдното плуване и различните видове греба
не. Тонизиращ ефект има и разтриването на 
гърдите сутрин и вечер с парче плат, пото
пено в, студена вода. Душовете и банята със 

студена и топла вода също съдей- 
егвуват за развитието на малките гърди.

Според лекарите ендокринолози,
част от жените с малък бюст и-

В те-

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ
ТИ.

НОВ МАГАЗИН В АНИИТР0В1РМ НЕДОРА
ЗВИТИ И 

ГОЛЕМИ 

ГЪРДИ
Гърдите у жената представляват жлези 

с вътрешна секреция и играят важна физио 
логична роля за храненето на детето през 
кърмаческия период. Парепхимът (специфич 

тъкан) на млечните жлези е обвит с ма 
стна тъкан, конто им придава съответна фор 

Кожната и подкожната обвивка служат

Благоприятно се отразява
пата

„Ангронромет" от Пирот в 
Димитровград, на улицаТърговското предприятие 

края на април откри нов магазин в

лометър и половина, дока магазин е кръстен „Ерма ,
За отбелязване е'^™"а^™<>- Изглежда за това е 

по известната "БраТ'

ма.
за поддържане на гърдите. Функционалната 
им активност, т. е. способността им да издъч

от хипофизата. Постоки. Най смяна на
ват мляко, се регулира 
време на пубертета у момичето хипофизната 
жлеза започва да отделя хормони, които во
дят до развитие на гърдите.

Големината на гърдите се определя не 
толкова от паренхима на жлезите, колкото

на мастната тъкан. При жени-

само
една малка
мат известни хормонални нарушения, 
зи случаи след стимулация с някои хормони 
може да се постигне новообразуване на тъкал 

бюста. Това обаче трябваколичеството 
те с голям бюст всяко движение на тялото 
води до промяна във формата на гърдите.

се дават на мага- 

Снимка — П. Т.

допринесла и
ство" за необикновените и уголемяване на 

да стане само след лекарско предписание.
згаште в града. — Ц. Б.Текст
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■ то време от една босилеград- 
ска мазала тук дошъл някой 
си дядо Петър и от тези две 
семейства -ое създало село Па
ралово.

Откъде идва името Парало
во — още не е добре уясягено. 
Никои мислят, че името идва 
от богатството (много пари), 
което могло да ое намери в 
земята около селището (в мес 
тиостта „Прствор“, където са 
гробищата). Други смятат, че 
тук в датни времена е била ко 
пана и топена медна руда, от 
която секли пари. Тези мне
ния имат известно основание, 
заяцюгго н „П.ретвор“ и в „Прес 
лап“ и дтгос ое намират медни 
и други пари.

Кюна ое е явило селището не 
е много известно, защото ня
ма до1СТО1верни и категорични 
записи. Но преданията, които 
съществуват, говорят, че ооно 

е някой ои дядо Велко 
от мгисадои.скзин град Кочани. 
Той бил пастир с много овце 
и лятно време идвал със ста- 

тези краища с бога-

от село * за село
■ . ■ , > ■ ' ^

....................

//////<///////////// Наши
ватслсела
дата си в 
ти пасища. Мерата тогава не

Съвети за пчеларя

ПАРАЛОВОПчелата-майка
Пчелата-майка е единствената съвсем нормално 

развита пчела -женско в пчелното семейство.
От обикновените, пчели тп е по-голя-ма, коремът 

й е по-удължш и само до половината го покриват 
крилата.

и

ВЧ
.Има предание, че преди око 

ло 80 падини там намерил срс 
бърни пари кямоий си дядо 
Иван. Парите били в гърне. 
Старецът ги показал на един 
евреин и той му взел парите 
като всяка година му донасял 
по едни цървули за тях.

босилеградско била заселена. Една зима, би- 
няколко ма ла доста мока и той дрезиму- 

лявата вал в този край. После тук ос
Паралово е 

село, разделено па 
хали, намиращи ое от
страна па Любатока река. Из- таиал с челядта си. Но иего- 
востно с с хубавите ливади и вите двама оилговс пс стояли в 
пасища, с големи букови гари,' селото юлод смъртта му. Отн
ет Iкоито текат буйни потоци, игли незнайно къде.
В последно дреме леи,телите но 
люжиха усилия да ои доведат прицнето дошъл и се настанил 
ток в къщите. Остава още мал със семейството си дядо Ка
ко работа и в домовите им ще яея т ,с. Дукат. Той дошъл

на свободна земя, дука текат а 
Помиитъкът на населението била владение на спахия, а 

е подобен на много от бооиле- била и тголтсплодородна от Па 
град слейте селища в тази част раловската. Днес за негови 

общината. Малко замеде- тоци се считат Младен, Митре 
животновъдство, и Стояан от Лтгоатчамье

са седмо поколение. По също

*щатМладите пчели-майки са жизнени, силно, поданж- 
онаоят яйца в непрекъсната нарита, ако времето (чка,

«Улират 5 
0101 мед- 
ХОДЧМОГОI 
ПОМПИ ц, 1 
ОИНСХОГО е

Това
граждакЦ
ДРосиеге,- 
роля

а чпи и
е топло и семейството силно.

До като бил жив дядо ВелкоСтарите пчели-майки са по-бавни в движенията., 
с по-тъмна окраса и не носят яйца в непрекъсната 
верига. Обикновено в едно пчелно семейство има само 
една пчела-майка и нейната функция е само да- носи 
яйца и размножава семейството. Ако в едно пчелно 
семейство се я®ят две майки, тогава между тях започ
ва борба, която приключва със омъртта на по-слабата. 
Но има случаи да стане тиха смяна и майката и дъ
щерята да живеят известно време заедно. Даже в съ
временното пчеловъдство в едно семейство ое ползват 
•две пчелни майки.

(Някои записи говорят за и- 
мото на селището -съвсем дру 
го. В книгата „Северна Маке
дония“ професор Иванов обя 
езг-ява, че името на селото е

светне слектрич ество. ■

старо и е от гръцки произход. 
Значело хълм или требен (на 
гръцки „пара“).

епо
на нолие, малко 
приходи от гарите. Р. Каралфилов Н

Около майката винаги се намират групи пчели, 
които я хранят. Пет до седем дни след излюпването 
пчелната майка в някой хубав, ден излита от кошера, 
обикаля го да опознае положението и околността око
ло кошера м след това излита високо. След 
та-т множество търтем и най-бързият и н-ай-издръж- 
лжви-ят я настига и я -опложда. Понякога тя не може 
да се сплсди от първи път и затова излита няколко
кратно, докато не стане това. Н-о ако .времето е лошо 
и т-я не се оплоди 30 дни след .излюпването, тя загуб
ва желанието да се -опложда. В такъв случай тя снася 
само н-ео-плодени яйца, от които излизат само търтем. 
Такава майка трябва веднага да се изхвърли, защото 
ще унищожи цялото семейство.

..... .

пея из ли-

В пооледни-я брой от 28 
рил т.г. по технически причи
ни са допуснати грешки при 
пеместв-ане на клишетата. У-
моляваме читателите, авто!ра 
и другарите Славчо Василев, 
Огазан Пенев и Раде Иванов 
за извинение.

Когато пчелата майка се оплоди, търтеят, който 
я е оплодил загива, а майката се връща в кошера, 
където пчелите й изваждат останалия в нея полов 
орган на търтея. Два до три дена олад опложданато- 
младата пчелна майка започва да носи яйца, от кои
то се създават пчелите и майките, ако- са оплодени, 
или търтеи ако яйцата са неоштодени.

Редакцията

Дали ще излязат пчели, майни или. търтеи зависи 
и от ширината на клетките в кошера, а в нормални 
.условия това си го регулират самите пчели.

::

г' Майката може да живее 6 години. Обаче две го
дини носи яйца добре и достатъчно. Затова е необхо
димо да се подменят, даже всяка година. Това осигур
ява пчелното семейство да бъде оилн-о и да дава дос
татъчно мед.

М. н. НЕЙКОВ

„НА 'ПАЗАРА ВБ. Вескович -- агроном
ДИМИТРОВ ГРАД “

ЛЮБОПИТНО

КОПЧЕТАТА За вас жени мляко, 2 жълтъка, 30 г мая, разчита 
ко мляко, и двата белтъка, разбити на ^ 
добре тестото и го останете да отлея®

ГО &което време то бухва. Разточете 
* нарежете кората на квадрати със 
леете във всяко квадратче 1/4 обелена >*_ 
оемкитс ябълка. Прегънете -квадратит- , 
залепете краищата нл получените тР} .

ИзпъР .

страна
В древните времена копчето 

Нашият
Историците например отбе

лязват, че преди това всеки ечи 
тал за необходимост да снабди 

чал в животински кожи едва дрехата си с възможно повече ’ 
ли е имал възможност да ми- копчета. Френският крал Фран 
сли за копчета. После Гърция) ооа I поръчал на своя шивач 
и Рим също не обръщат вни- Жак Пелин да закрепи на нс- 
мание на това приспособление говия нов кадифян костюм ни 
за закаляване. Дори и през повече ни -по-малко но 13.600 
Средновековието те са сравни малки златни копчета. Унгарс-ггьЕКГйгьг кр“ «* >—«-повече кагго предмет за разкош. изле'г,° ш Да и*13 'много скъпи 

Увлечението, коото днес е на копчета довел държавата _до
лице — да се правят разкош- банкрот Той поръчвал 
ни копчета, които малко слу
жат за закопчаване и които са 
доста скъпи, не е ново. Тази 
лудост на нашето време е би- скъпи копчета на дрехите, 
ла присъща на мъжете и же
ните и от средните векове, осо Значи модата си е открай 
бено до 16-и век, когато 
чето започва да служи за за- 
копчв ане.

не е съществувало, 
див предтеча, който се е обли

ги притиснете с мокри пръсти 
но сгоречцена мазнина. Поднесете П1 
с пудра захар.

ПЪРЖЕНИ ГБВРЕЧЕТА

Разбийте добре 1/2 
Прибавете 1 чаша кисело 
1 лъжичка сода бикарбонат, 1 
степенно

чаша захар с з цели МАЙ01*яйца.
мляко, в което сте разбили САЛАТА ОТ ЦЕЛИНА С

лъжичка канела и по-
Обелете и сварете в подсолена ^ 

целина. След като изстине, ра3^ ( 
ри, а след това я нарежете напречне 
редете филийкмте в чиния. _ „

Нарежете на дребно 1—2 ки°щ с',

толкова брашно, че дя замесите тесто катоза баница.
Разточете тестото на кора, дебела около 1

глава
.(ом, и

изрежете от нея гевречета с водна и ликьорена чаша 
(з3 Да не лепне тестото по чашите, потапяйте 
брашно). Опържете гевречетата

на сво
ите испански шивачи да му 
слагат огромно число много

ги в
на силен огън в оби

лна мазнина и докато са ооце горещи, пи поръсете със 
захар.

маслини на инички. Покрийте 
те и ги поръсете с маслинените > ^ ,

майонеза. Наоколо наред Р
сал»1" Л„ 1/2 %

нар^?

латата -с
везю цвекло, приготвено като 
кръгче от цвеклото сложете по 
приготвена салата поръсете с 
твърдо аварено яйце, размесело 
магданоз и черен пипер.

БУХТИ ОТ ЯБЪЛКИ

Просейте 5 'кафени чашки брашно и прибавете 2 
лъжици топено масло, 2 лъжици пудра захар, 1

коп- време прекалявала.
СЪС

М. Н. Н. чаша . (



)Т В ГОРНА ЛИСИНА ЩЕ СЕ|! 

ОТ ИДВАЩАТА ГОДИНА • ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА
БАНСКИ ДОЛ'V на на Сърбия. За изграждането 

5о- яа язовира са обезпечени 250
;■>* на милиона динара. Става ясно 

от- че тсва ще е голям обект, кой 
ломени за то 142 ое по-дълготрай-
Ьзира в но.

Т1„ поста®ен >и въпроса как 
Що ое плащат площите, които 
Ще бъдат под вода. Мнозина 
се интересуваха къде ще бъдетсгггг- — МАХАЛА „Д Е Л" 

строи водопровод0. Водите на язовира ще допи- 
: ^знха, рат близо до центъра- на Гор- 

на Лигаина и на един - 
тар до Божица. Бентът

Обаче най-важният 
беше въпрос 

комун ате като 
ще получи от 

изграждането на тоя обект А 
напоследък не 
но и от

какво 
компенсациял-ражЯаяе

■ лЮЧИС В
кил олте-

Селяните от банскодолека
та махала „Дел“ решиха 
едно махленско събрание да

ще се
ч"година, строи на стотина метра от „Две 

реки“ към Босилеград
си доведат вода за пиене. Над 

на самата махала ое намира вър
хът „Дедовград“, откъдето из 
тичат няколко аилни и бистри 
извори и един ще бъде впрег 
нат да служи на делчани.

ли половин милион и са дали 
-над 80 трудодни.

Акцията продължава успеш 
но благодарение на упоритос
тта на кората и на умелото ръ 
ковюдене на Илия Тодоро® и 
Богдан 'Андонов, които 
инициатори да ое започне ак
цията. Илия ръководи работи 
те, а Богдан събира вноските.

П. Тодоров

само от него, 
промишлените гиган

ти „Трепна“.и „Бор“, 
съ)Щ/о ое готтвягг за

'•'..фаботен
обекта. Във връзка с това отборни- 

ците поотаз'иха безброй важни 
въпроси. Между другото 
интересуваха

които
тт експлоата
ция на рудните блага в Боси
леград оюо. Общината тук се 
явява като четвърти 
реосхван фактор. Имайки 
ДЕ1ИД нейната крайна 
мичеока

?,'е захва- 
^ Божи 

тунел и 
> се аку
адбиче- на Рехш|ите ливади, а по-специ 
по нсоб злно на обработваемите 

ч: мощни Щ” ® Вооилеградската- 
въВ вла вина- Макар, че окончателни-

ПЛАНИНИЦА 

ЗАПОЧВА ДА СЕ 

ЕЛЕКТРИФИЦИРА

Селяните тря|бва да доведат 
ведата от разстояние половин 
километър. Ще са необходими 
общо към 740.000 ст. динара, 
като -ое омекне трудът и мате 
риала. Хората вече са събра

те се
дали ще имг^ 

достатъчно вода за напояване

бяха
заинте-

•пре- 
ихоно-

изоютаналост тя ще 
настои да получи известна за
служена помогц. В случая от 
елекггростопанството

пло- 
котло-

очаква
поне да спомогне в електфика 

готов, цията на комуната.
В скоро време село Плаки - 

ница и махала „Бройки“ от 
Бански дол ще започнат рабо 
тите по електрифицирането.

Компетентна коммоия е пре 
гледала терена и в скоро вре
ме ще изготви план.

Селяните заточват да съби- 
рат пари. Изчислено е всяка 
къща да даде по 100.000 ста
ри динара за селската мрежа.

Значителна част от работи
те селяните ще извършат са
ми с доброволен труд.

ят. проект още не е Такава
според идейния такава възмо- 

на из- жност съществува. Това 
дата хи чава, че ще се ползва

възможност е на лмце и по- 
озна- ради това, че за ползването на 
само водите от язовира в Г. Лиси- 

ко- на ще .ое доведе
още ,едим електропровод със 
силно токово напрежение.

голяма -онази, акумулирана вода, 
(яването ято е излишна. от Влаоина

Отборниците взеха решение 
за изграждането на язовира 
да бъдат информирани събра 
нията на избирателите в ко
муната. Подир това Общинс
ката скупщина ще уточни сво
ите иоксс-е и условията спо
ред, които ще позволи изгра
ждането на язовира.

1

П. Тодоров

Слезо у град да видим кико су унуците с 
школюту и да повъртим некойе работе у опщи- 
нуту и у судат. Помисли си куде сам се надигал 
ка никога не познавам, па се надигнем право у 
опщинуту при момчето на Васила оди Дайчову 
маалу. Чинимо здраво-живо с момчето, поора- 
тимо койи су се поминули по село, пораспита ме 
за свои по село, исписмо по каве, па му я про
каза за кво сам дошъл при нега.

ЗАЛЕСИТЕЛНИ 

АКЦИИ В 

П0ГАН0В0

в.в.

шшшшшт
- V- - , —■ • 1 — :.

МЕСТНО САМООБ
ЛАГАНЕ В БАРЙЕ 

ТР. 0Д0Р0ВЦИ И 

ВРАБЧА

УЧ/ЕНМЦИТЕ от погановс- 
кото училище и младите Го
рани от Бански дол проведо
ха неотдавна акции по залес
яване на голините в мерата 
на района и в двора на учи
лището в Бански, дол.

— я сам, синко, стар човек, не иде да се 
муам по школюту, а никога не познавам. А си-
нат и снаата на пърсти су ми навързали да ви
дим кико се уче унуците. Та че те молим да ви
диш с некога даскала кико се уче.

Едновременно те събират 
за производ- 

фиданки. — Знайеш ли кво байе Манчо, я очу да ти 
помогнем, ама има иедна незгодия. Живуйем си 
и с даскалете оди основното училище и с даска- 
лете оди гимназиюту. Ако оратим съга с некога 
од основното, че ми се расърди некой от гимна
зиюту. При ни съга се не знайе кой с кога ора- 
ти и кой с кога се кара. По-арно че буде сам да 
си опрайиш туя работу.

— А може ли тъгай синко да видиш у су
дат да ли сам осудил Гогу Манинога що ми пре
ора ньивуту под село.

— И тува не могу да ти помогнем. Ако ора
тим с йеднога судию, другият че ми се расър
ди. Они си не орате има два-три месеца.

— Можеш ли барем да видиш тува у опщи
нуту колко порез имам да платим ка сам вечима 
дошъл.

акациево семе, 
ство на акациеви 
Учениците ще произведат над 
100.000 фиданки, които после 
ще дадат на горското стопа-н - 

залесяване

Общинската скупщина на по 
следната оесия от 29 април т.г. 
година прие иокането н-а мест 

общности в Барийе, Тр. 
Одсровци и Врабча за завеж- 

местно самооблагане

ниге на новиство за
площи. За тази цел те иматдане на 

за комунални акции. съответни плющи.

П. ТодоровВ тези три димитровградски 
се организират акции посела

електрификация.
м. ПОГАНОВЧАНИ СИ 

ПОПРАВЯТ 

ПЪТИЩАТАПисма на читателите

КОЙ СЕ ГРИЖИ ЗА ПЪТЯ
ТЛЪМИНО-КАРАМАНИЦА?

Ооганоичанм аи електрифи
цираха
вчанм ое насочват към пътя. 
Неотдавна местната общност 
организира доброволна акция 
за поправяне на пътя през се
лото по посока на Димитров
град.

Селяните дадоха около 300 
трудодни и участвуваха е око
ло 30 впряга, но поправиха 
пътя до завоя за Димитров
град. Сега там могат да вър
вят моторни коли и по най- 
лошо време.

селото. Сега погано

—Е у катастарат па я не оратим баш с тия, 
койи требе да питам. По-арно че йе сам да пи
таш.от декември 

отива до Ка 
само до Дол-

предприятие
1969 година не

ЕГ“»». *«Рата
е пълно ира-

Преди три години бе по
строено аофалтно шоое от 
Долно ТДъмино до мината 
„Под -шросве“ в Карамани- 
Ца. За изграждането на то
та шоое бяха изразходвани 
1 милиард стари динара об 
тествани средства. По това 
шоое камионите на транюпор 
тного предприятие от Боси
леград .превозват руда. Оба
че пътя никой не поддържа 
и асфалтът на много места 
е изровен, а ерозията ежедне 
ВДо свлича камъни на пътя.

транспортното

Излезо си ко пипкайива кокошка, па се ми
слим: у тия град кока никой с никога не орати. 
Ка дойду при нас синдрацити, уче ни дека тре
бе да будемо сложни, да си живуйемо, да се не 
судимо за ситнице. А они немайу ниве да пре- 
оруйу, немаю медже и па си не живую. Сее ми се 
чини дека и у градат требе йедан миров съвет. 
Ама у тия съвет да улезнемо нийе от село.

но

в Караманица 
■во негодуват и заради кето

на пътя и за-ддържането 
.щото рейсът не отива

оело. Хората от то-
ДО

тяхното 
зи край вее пак ое надяват, 

компетентните органи от 
поне ще дадат

Погановчани са -готови да 
подемат акция за поправяне 
на пътя до Димитровград, но 
ое питат как ще отговорят на 
тяхната покана другите села, 
които -също трябва да участ
вуват в работата.

че
Восилелреад 
отговор 
ниге

на отдавна поогаве-
ог тях въпроси.

С. ВеличковV. Каранфилов
Рейсът на



части на този полае постоянно 
ое бореха против нас в Луж- 
ница и Дърпа трзва. На наро 
да от този край беше добре 
■известен юомнадирът на 
полае Александър Моне®, а по 
злодеяния познаваше и кома» 
дира на 50 батальон Тутма. 
нов.

едно събитие. В хотел „Иа- шо настроение зарад пяванс-

къде те тук. А когато между теми да заемат позиции към 
видяхме подноякоаилик Ра Ниш беше и 25 лошие, 

тгео Софиялиич, комендант на ^йто по дреме на окупация- 
22 дивизия, още повече ое ому ^ „ съСТава „а 1 софи-
тихме. Поздравихме ос с тези
офицери. Те ни гледаха изпи- ■ йогса дивизия. п^оое-т ба 
татешго, защото болшинство- ташьсн на тото «юпк 
то от тях бяха тъкмо ония хо ционцран в П1ирот, а всички 
ра, които по време на война 
та няколко пъти ме „убиваха“
Випгаоги когато техните войни
ци убиваха някой с гъсти чер 
ни мустаци говореха как с за 
пипнал Върхо. Така и след ма
совия разстрел през 1943 го
дина в Орслац, кюгато бе убит 
и селянинът Патим, който и- 
ма.шс големи мустаци ое про- 
пгаос вестта, че е убит Бърка.

Живоин Николшч—Бърка

Кой е освободил
Югоизточна
Сърбия?

25

полае,тях

(В следващия бро?*: „д. 
рестуваие на офицери 
от 25 български полк).

Последните операции на Осма 

сръбска ударна бригада
рпиев, брат иа Здравко Геор
гиев, който е станал комен
дант на милицията в Оофия. 
Беше в униформа на полков
ник на българската полиция. 
Държеше ое, като че в нея е 
израснал. Първото, което ис
каше да ни покаже бяха аре
стуваните агенти на българ
ската полиция, закоравели фа 
шисти. В големите стаи на ог 
ромпгата спрада на полицията 
лежат вързани агенти на фа
шистката българака полиция, 
които най-поотсми злини нане 
ооха на комунистите гсакто в 
Сърбия и Македония, така и 
в България.

Инак в София не ое забе
лязваха по-крупни промени в 
живота на хората. В магазини 
те и витрините имаше доста 
стоки. Магазините и ресторан
тите работят. Съвсем мирно
временен живот.

ОТ 1 СТР.
УЧАСТИЕ НА ПЪРВОМАЙСКИЯ ПАРАД В БЕЛГРАД 

В Стара Пазоюа се задържахме само два дни. След 
последва нареждане бригадата да премил е в Земун

След кратка почивка в Кю
стендил, околийският начал
ник ни даде автомобил, за да 
стигнем до София. На пристъ 
гагге към Оофия ни спряха 
хора от един автомобил. От 
автомобила 'излязоха въоръ
жени лица. Когато се прибли
жихме разпознахме униформи 
те на червсягоармсйци. Това 
ни зарадва, но в първия мо
мент бяхме малко и загриже- 
ни. Страхувахме се, че могат 
да ни задържат, защото бях
ме в униформи, които те не 
познаваха. Излезнахме от ав
томобила и веднага казахме, 
че сме "Битови войници.

— Вие титовци? Вот хорошо 
— отговори калитанът-черве- 
ноармеец.

Прегърнахме се, целунахме 
се с капитана и с останалите 
ч ервено армейци. Заедно с тях 
продължихме пътя към Со
фия.

СРЕЩИ В СОФИЯ
До вчера този град беше це 

нтър на българския фашизъм 
от който потичаха директиви 
за гглячкооване и злодеяния 
по Сърбиц и Македония. Сега 
това е столицата на отечестве 
нофронтовока България, в ко 
ято идваме с червен оармейци 
те. Изпитвахме гордост.

В София е трудно да наме
риш всички ония другари, с 
които бяхме в Църна трава,
Лужница и Пчиня. Между пъ 
рвите срещнахме Веоелин Гео обед. Нашата радост наруши при всички почуетвувахме ло-
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това
II бившите кал ар елински казарми. Там започна подго
товка за участието на бригадата в първомайския парад 
Обучението продължаваше и по десет часа. От Земун 

Баница винаги вървяхме пеша. Обучението се про- 
успешпо. В навечерието на Първи май получихме 
униформи и па първи май в параден ход минах- 

върховен комендант другаря ТИТО.

Ратно Оофияпшч ни обясни, 
че са дошли членове на щаба 
на 1 български корпус (този 
щаб три години комаидува о- 
купациюнните българоки 
сти) с танкова бригада, за да, 
заемат позиции към Бела па
ланка и да осуетят евентуал
ното ггахлуване на германците 
в България. Нареждане, както 
те казват, им дали червеноар- 
мойци и понеже те са под 
тямна команда, следва да из
пълнят заповедта. Но защо да 
дойдат именно в Пирот, кога
то нашите оили сами могат да 
защищават града от германци 
те. Трябваше да останат от
въд границата, при Драгоман, 
защото и там могат да осигу
рят Оофия от нахлуване 
германците.

доча- веде
пови
ме пред нашия

След първомайския парад бригадата мина в рай
она на Топола и хубавата и гориста Шумадия. Почив
ката ис продължи дълго време, защото въпреки това 

ближеше края на войната неприятелят започначе се
да показва оръжието си на другата страна на Югосла- 

Затова бригада бе прехвърлена в околността на 
Битоля. Пътуването започна на 9 май в ранните ут- 

железопътната гара Младеносвац. По 
пристигна най-радостната вест. Високого-

вия.

рили часове от
това време
ворителите в града спряха музиката и по това време 

тържествения глас на говортеля на Радио Белее чу
град, който прочете, че фашистка Германия капитули
рала. Тази дългоочаквана новина зарадва нашите бой
ци и по вагоните започна незапомнено увеселение. Вой 
ниците играеха, пееха, стреляха. Това увеселение про
дължаваше все до Ниш.

Ето така, преди 25 години, дочакахме края на Вто 
рата световна война, най-радоегния ден в моя живот 
и в живота на милиони хора по света.

Бързахме час по-скоро да 
стигнем в освободения Пирот, 
град който много пъти сме 
гледали и от Столачки камък. 
Синя глава, Камнмк и Сува 
планина, но в който още не 
сме били. Искаме час по-ско-

на

Ма другия ден, когато в Пи
рог установихме връзка с ок
ръжния комитет в който бя
ха : Драгомир Николич-Аца,ро да ое орещнем с народа, 

който много пострада в тази
Йюван Ценим, Павле Бошко-втора българска окупация.
вич, Драгомир Анджелинович,

ЗЛОДЕИТЕ ОТНОВО НА Велимир Костич-Баеж, младе-
МЯСТОТО НА ЗЛОДЕЯНИ- жът Бошюо Богданович, парти
ЕТО зайката Ката, Димитрие Сге-

фановичнНитавац и•В Пирот пристигнахме след Други,

Фестивалът на народностите в Димитровград

Манифестация на братство и единство
щения бе изпълнена и пред гостоприемството, искреността,
■войниците от граничната зае с която ги посрещнаха дим-и-
тава край с. Градини. трокпрадч ани.

Освен това, състезанията по "Боя фестивал има огромно
историяталитература. на значение, ие само че между

• НО.Б-а и география, отортни- децата се развива духът на
братството и единството, но ите срещи — придадоха на фе
за възрастните, които можахаотивала състезателен характер.
да се запознаят с фолклорно-С изключение на румънската
то творчество на отделните нанародност, която напусна Ди-
роднооги в СР Сърбия.митровлрад един ден по-рано,

Мнозина изказаха желаниезарад внезапно починалия им
това да стане традиция и на-п р епод авате л. всички остана-
роднюстите винаги да се орели народности останаха довол-
щат, за да укрепва братскатани от тая среща. Всички оба-
югОславоката обич.че, без изключения, бяха въ

одушевени ог топлия прием, Ст. Н.

Димитър Славов, председател на ОС
Димитровград приветствува гостите

Неотдавна състоялият ое фе 
снишал в Димитровград на уче 
ниши от основните училища на 
народностите в СР Сърбия бе 
същинска проява на братство

Учениците от Джаковица изпълня
ват албанско народно хоро

Учениците — гости на Димитровград
направиха посещение на граничнияи единство. Гостите от румън

ската, унгарската, албанската, 
словашката', руаигажата', оръб 
оката и домакините от българ 
ската народност дадоха някоя 
ко съвместни програми за уче 
ници от

пост при Градини

своетоГимназиалната музика със
участие допринесе за настроението

на участниците и гостите
долните, и горните 

класове и гражданството. Тази
програма, с известни съкра-
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Наши издания

СТОЙНЕ ЯНКОВ:„ПЪТУВАЩИ ЧУВСТВА“
Тези днм в издание на изда

телство „Братство“- излезе от 
печат стихосбирка „Пътуващи 
чувства“ от Стойне Ликов, е- 
дим от най-талантливите пое
ти на българската народност. 
Тя представлява първата него 
®а самостоятелна книга, в ко
ято иснгаляма част от стихо- 
твсреиията дооега никъде не 
са публикувани. Само някол

ко стихотворения са били по
мествани на страниците на спи 
сание „Мост“ и вестник „Брат
ство“.

„Стихосбирката „Пътуващи 
чувства ‘ се отличава със сил
на емоционална втшъбеносг, 
която често държи поета в 
пълна покорноют. Правят 
чатление ония стихове, 
то изповядва своята безгра
нична любов, която често раз 
чушва рамките и се превръща 
в общочовешка обич. Затуй 
читателят възприема стихове
те му като собствена изповед, 
като собствено доживяна съд
ба и участ“ — 
говора.

впе 
в кои-

се казва в пред

За разлика от стихосбирки- 
те на много съвременни пое
ти, тази на Стойне Янков 
своето съдържание, по начи
на как съобщава своите чу
вства и преживелици, вяра в 
устрема на човека и 
отличава с разбираемост. За
това тя е достъпна на широк 
кръг читатели, а не само на 
поклонниците на поезията.

'И цената й е твърде достъ
пна — само 2 нови динара, а 
художественото 
на Методи
още по-привлекателна. •

по

пр. се

задължена с акцията 
по кръводаряването, 
дали може да му да
де бележка, че е дал 
кръв, защото трябва
ло да даде пример 
пред работниците.

И няма що — ху
бав пример дава.

Този директор, зна 
чи е готов

оформление 
Петров я прави Бележка

СЛАБОКРЪВНИЯТ“ ДИРЕКТОР59*
^ *

Директорът на ед
но предприятие, няма 
да го именувам, защ<> 
то не е важно, решил 
да ,,обели” образ 
пред колектива — и 
да даде кръв. Но, ра
збира се, само на ду
ми, бил съгласен. На 
дело искал да измър-

се чувствува добре и 
тем подобни. Тя го 
прегледала добре и 
му дала истинска диа
гноза:

— Може да даде 
кръв, ако иска. Стра
да само от слабохара- 
ктерност.

Диагн°зата на ле
карката е много точ-

За това езеро път към морето няма > 
и напразно го кръстосват параходи. 
Белите чайки белеят над дланта му 
и над свят затворен устрема им броди. 
Това цвете друга пролет не ще го събуди,

да даде 
кръв, но не своята — 
а? .. . Защо тогава 
се наема да проповя
два тази хуманна ак
ция. Работниците ц 
сами са съзнателни, 
че трябва да се даде 
кръв и те се отзова
ха. Защо беше необ-

че скоро очите му навеки ще примигнат, 
друга година онова ято пеперуди 
в игра над вълните не ще се издигне. 
Че всичко на света върти се и отминава, 
потъва в забравата на безкрайно минало, 
остава нов живот да живей създаван 
от онова, което вчера е изстинало.

да.
Когато лекарката 

го преглеждала — 
той започнал да хлен

на.
Именно същият ди 

ректор преди извест
но време бе питал ед
на другарка, която е

ходима неговата ,.по
мощ?чи и да се оплаква °т(20 юли 1969 год. Женевско езеро) 

Стойне Янков
М. А.едно —• друго, че не

Работник един, някой си Григорий Иванов, дошъл по — Владимир Илич; няма значение кой е последен. Ей
служебна работа в Кремъл. сега се освобождава стол при единия майстор и ние ви мо-

Пристигнал той от Питер да сдаде в кремълския склад лим да го заемете без чакане, 
оръжие: нушки-винтовки, саби, щикове, револвери и разни Ленин отвърща:
огнестрелни припаси. — Благодаря ви, другари, но това няма да стане. Тря-

След като изпълнил задачата си предсрочно, той се бва да се спазва редът. Ние сами |Създаваме законите и на- 
разходил със спокойна душа на Кремъл и все си мечтаел редбите и трябва да ги изпълняваме точно и при всички 
дано някъде срещне Владимир Илич Ленин, когото отдавна случаи, 
желаел да види.

И като не срещнал никъде Ленин, той влязъл в кре- 
бръснарница в лошо настроение. Помисли си: „В 

случай ще се подстрижа и обръсна, та да се върна

При тия думи Ленин взима стол, сяда, вади от джобаГОДИНИ си вестник и започва да чете.
Изведнъж нашият работник Григорий Иванов става 

от стола, силно развълнувай, и каза на Ленин:
— Извинете, Владимир Илич, сега идва моят ред. Но 

аз по-скоро бих останал небръснат в продължение на пет 
своя ред години, отколкото да ви оставя да чакате. И ако вие, дру-

А народ в бръснарницата много. Двама майстори сггри- гарю Ленин, не желаете да нарушите реда, то аз имам за- 
^ конното право да ви отстъпя |ред си, като ще заема вашия

ред, макар И последен.
Тогава всички, които чакат в бръснарницата, прекъс

вайки се едни друг, казват:
— Правилно, той добре предлага.
А майсторът-бръснар, щракайки ножицата, добави.- 
— Владимир Илич, трябва да приемете предложението

мъл ската 
краен
в къщи в спретнат вид .

Влязъл, значи, той в бръснарницата и седнал да чака

Михаил Зошченко жат и бръснат, а посетителите чакат.
Григорий Иванов в тъжно настроение седи в тая бръ

снарница в®че двадесет минути и през цялото време се ядо
сва че не е срещнал никъде Ленин.

' Изведнъж вратата се отваря и влиза нов посетител.
Всички В миг се обръщат и виждат: Владимир Илич Ленин, 
поелседателят на Съвета на народните комисари.

И тогава всички в бръснарския салон стават и казват: на работника.
— Здравейте, другарю Ленин! Ленин се усмихна и всички разбират, че той не
Нашият работник Григорий Иванов също поздравява да обиди работника и да огорчи майстора и посетителите. И 

щастливо усмихнат, не откъсва поглед от Ленин, иска по- като прибра вестника в джоба си, казва: „Благодаря" и сяда 
добре да го запомни, за да разказва после на приятелите си
за тая среща.

В това време
с всекиго поотделно, каза:

__ Е, сега кой чака последен?
Всички се изненадвали защо Ленин им задава такъв 

помислили! „Не е хубаво Ленин да губи време 
Той е глава на правителството и за него всяка

ПРИ иска

всички в креслото.
Настъпва тишина и всички гледат как бръснарят вни-

дладкмир Илич, след като се здрависва мателно и сръчно го бръсне.
Гледат към Ленин и си казват: .„Велик човек е той! 

А колко е скромен!"
Щам майсторът завършва своята работа. Ленин става 

и ся тръгва. На излизане той се обръща към всички:
— Довиждане, другари. Благодаря ви.СЛУЧАИ въпрос и си 

и да чака-
хтргдгутЯ С скъпд •

И тогава всички, надпреварвайки се един друг, казват От руски: Н. К.
на Ленин!
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След първата декада в акцията »Нищ у(^
Опасен за бракониерите ДИМИТРОВГРАДСКАТА 

БРИГАДА - УДАРНА!
кане трябва да сс отна
сяме към народното бо 
гатство 
унищожават ...

— В Димитровградско 
има и такъв случай: два 
ма преподаватели в ос
новно училище в Тръп- 
ско Одоровци бяха „из
вели на риболов" и уче 
ниците?! Това беше ми
налата година през май, 
косато рибата скобал сс 
мрести. И бяха направи 
ли чудо.

Срещу тях също съ
ставих акт при съдията 
за нарушения в Димит
ровград. Единият препо 
даватсл е глобен с 250 
пови динара.

В настоящата година 
„залових" седем брако- 
ниери...

БРАТИСЛАВ РАКИЧ, 
милиционер от Димит
ровград, бракониерите 
не обичат. Но затова за 
него с уважение и по
чит говорят членовете 
на рибарското дружест
во в Димитровград, дк- 
митровградчани изоб

що. В нашия край Ра- 
кич е 12 години. Най- 
много време е прекарал 
в Поганово. Сега е в Ди 
митровград, но често ще 
го видите край Ерма, и- 
ли Нишава ...

— Бракониерите „пре 
следвам", ей така, меж
ду другото — казва Ра- 
кич. Това не ми е рабо
та. Има ас пазачи и дру 
ги, които да пазят това 
богатство, но аз само им 
помагам...

През изтеклата годи
на залових 70 бракопие- 
ри. Мнозшта от тях са 
били вече пред съдията 
за нарушения. Има хо
ра които безмилостно 
унищожават рибата с не 
позволени средства с 
мрежи, с ръка и дина
мит.

— За голямо чудо —

то сами го

Журналистът-лирик би поч- твърде са дисциплинирани и 
нал така: тържествена трибу- са носители на искрено брат. 
на и сияещи от радост лица. ство и единство, с което оправ 
Едно гръмко „ура" разцепва дават името на 
майската вечер и полетява ка 
то южняк с възторг да обгър- признанието ударна и специал 
не сърцата на бригадирите, ната похвала, както и преход- 
Бурните бригадирски ноздра- лото знаме на акцията в тая 
ви и песен не стихват. Ръко- декада е логически завършек 
стискания и очи, които гово- на всестранния им труд и ус- 
рят. Тихомълки обещания, не пехи.

бригадата 
„Братство — единство". Затуй

Насърчени от успеха 
Такава е атмосферата сред първата декада и след спече- 

димитров-

описуема радост ... след

♦ лените десет значки — удар
ник и десет специални похва- 

гада след първата декада ста- ли в първата декада те са твъ 
на ударна и получи специал- рдо решили да спечелят още 
нг. похвала. Бригадирите хва- толкова и през втората, така 
щат своя комендант — Си- че всеки бригадир накрая да 
мсон Костов — и той полетя- получи или значка, или похва 
ва във въздуха. Нагоре и още ла. А ако осъществят това — 
по-наго,ре. Сякаш неговите по
лети трябва да достигнат ви
сочината на тяхната радост.

четиридесетината 
градски бригадири, чиято бриБратислав Ракич За успешна работа на 

Ракич с бракопиеритс 
рибарското дружество в 
Димитровград го е па- 
градило с рибарска кпи

продължи Ракич — ме
жду тези хора има мно 
зина лекари, инженери, 
директори, което ме учу 
два. Те вместо да дават 
положителеп пример

лоса в срок от една го
дина.

М. Андонов

ще осъществят и скритата си 
мечта — Червената лента на 
Ленин — най-високото признаБЕЛЕЖКА Сред тях са и партийният ние, което могат да понесат 

секретар в Димитровград — от акцията „Ниш 70". 
др. Райко Зарков, и председа и той няма да погреши. За 
телят на общинската скушцц- щото действително е така. 
иа — др. Димитър Славов. Истина е, както що е исти-

Всички са горди, че и това на, че първомайските празни- 
поколение димитровградски ци димитровградските бригади 
бригадири не са изневерили ри прекараха на посещение 

винаги п*рви при бригадирите — участници 
в акцията „Зеленият пояс ва 

И няма да погреши журна- Гердал" и при бригадирите —
участници в акцията „Белград 
70". Тук, те размениха опит, 
запознаха се с условия на ра
бота и понесоха незабравими 
спомени.

Между посетители оба 
че имаше и неколцина 
докрай несериозни, кои 
то сотед изпълнението, 
свиркаха заглупшгелно, 
викайки изпълнителни
те на „бис“.

Има и други начини 
изпълнителните да се из 
викат на „бис“. С едно 
сърдечно ръкопляскане 
— те сами ще дойдат. 
Никак с п.ронизител- 
но свиркане!

Продължителното ави 
ркане е само доказател
ство за липса на отноше 
ние и уважение към из 
пълнителя. Още повече, 
нима тези неколцина .не

сериозни не виждат, че 
пречат със своята „зала 
лянковщина“ на остана
лите?

Налага ое, занапред, 
при гоствуванс на други 
групи — дежурните да 
бдят повече и нарушите 
лите на реда навреме да 
отстраняват, за да не 
пречат и на публиката 
— и на изпълнителите. 
Тяхното поведение мо
же да остави лошо впе
чатление на изпълните
лите за Димитровград и 
димитровградската пуб
лика.

ПРИМЕР
НА
МАЛОКУЛТУРИЕ традицията 

И в челните редове ...

листът-лирик. Защото е така.
Но, журналистът 

тел на факти и доводи би пи

Димитровградската иу 
блика знае да цени. То 
ва е заавидетеяствувано 
неведнъж по повод го
стуването на театри, пе
вци и др. хора на изку
ството. Така беше и пре 
ди няколко дни по вре
ме на концерта на кул
турно - художественото 
дружество 

чар“ от Ниш.

люби-

сал: от първите дни в акция
та „Ниш 70", 38-те бригадири 
от Димитровградско, редовно Сега вече тече втората дека 
пр©изпълняват плана: норма- да, бригадирите работят още 
та е 110 процента, а те редов- по-насгьрвеио, с още по-голям 

ентусиазъм и насърчение, за 
да осъществят дадената дума: 
отново да бъдат ударна -брига 
да- С това ще отличат и себе 
си, и родния град.

но я прехвърлят с няколко 
десетки, като в отделни дни 
надхвърлят и 170 процента. 
Същевременно развиват бога
та културно-забавна и идеоло 
гичеасо-политическа дейност.

„ Железни-
М. Андонов

У Ст. Н.

ните дървета и, в далечината, гери и езера го очак
ват да мине през тях. Дрискъл минава през безкрайни 
зелени ливади, близу до шестте бели камъни, отвъд 
гората, към пъстрите бреговете на голямата река ...

Превод от английски: Иг.
(сп. „Космоплов")

БЕЛЕЖКА ЗА ПИСАТЕЛЯ:

Рей Бредбъри е съвременен американски 
автор на паучичо-фантастични произведения. Но 
тоя жанр той ползва, за да гот съобщи някои 
философски положения, които будят размисъл. 
в тоя разказ, даден 
декор, като в приказките 
авторът желае да ни каже, че човекът трябва да 
тачги природата и да я пази непокътната, пък и 
в далечните светове, които ще открие, защото 
живее ст нея и не трябва 
своите дребнави страсти.

РЕЙ
БРЕДБЪРИ

ром античн о-фантаспгченв
поне един от нас имаше до

статъчно здрав разум, за да остане.
и човешките мечти,

Но в тоя момент той и мъртъв.
Не, тази инсценировка, долу 

само за нас; това вероятно е зрителна халюцинация. 
Под тигрите, лъвоветеНаучно

фантастичен
разказ

е предназначена
да я оскверни със

и ураганите, Дрискъл е невре- 
т я сега има . само негодим и жив, защото 

зрител. Ох, тя ще го развали 
нсст! 1Це има чуден живот,
ще блуждаем във вселената и ще дирим друГа плане
та като тая без никога да я намерим. Не, няма да на
правим опит да се върнем и да „спасим"
Във всеки случай.

като
със своята благоосло- 

това го чака, докато ние Човечеството от масона- е стояло пред загадката, 
Д и на нашата планета Земя в далечните времена е 
имало много по-цивилизовани народи, чиято техника
и съществуване е спряло по необясними нам причи
ни. •Дрискъл.

не вярвам, че тя би ни позволила 
да го направим. Пълна бързина, Кеслер дайте 
бързина.

Много открития от 
ченигге и. обикновените

по-носво време озадачават У~пълна■
ВССхора и пи карат да вярват 

гзовече в това, че в дашни времена е имало силно раз 
■вити Цивилизации. Но откъде са дошли — от други 
светове, или са израсли тук, на Земята, и този въпрос 
става вое по-интересен.

Корабът се напъна ускорявайки 
че полета си. все повече и пове

И докато планетата изчезваше 
на, Форестър си представляваше, 
скъл, който пешком се спуща към

в синята мъгляви-
че вижда ясно Дри- 

зеления лес, като 
си подсвирква, обкръжен от спокойната свежест на 
планетата; поток вино тече за него, варени риби плу
ват в горещия извор, плодове узряват върху полунощ

В НАШИЯ НОВ ФЕЙЛЕТОН, „ПРЕДИ ПОТОПА“, 
който започваме от 
много отговори на

%
следващия брой, ще намерите

въпросните загадки.Страница Ю
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Тържество в Звонсното 

училище
&

М
?!
«■

честв$ш „даря ня училището училището ™ичиици от
ня 20-01 май'-вместо ня 25-и - гч.,!**™
«*• ;т«“»р™« ”жииягг^рьвет, я причината за са работили в това ' 
-приемането ня друга дата- е, и са допринесли 
че на.; 25-ти май ое

учичлище
за неговотоорганизи- издигане.ЙЦрагЧестЗуяшгетоще-бъде обога-' ст за издигането на ™7те 

тенр гСьс състезания в обла- др

просве-

в това училище и обществено* 
стга .на готорта и с културни . политически работници от ко- 
■манифестации, с (изложби за . муната • и републиката, 
работата на училището и с К. ГюровВ

»
Пред Деня н« младостта

г?

ПИОНЕРИТЕ ОТ КЛИСУРА 

НЕ ИЗНЕВЕРЯВАТй
Ц3

НаЙ24-и май 9 Сурдулица ник Денят на младостта, без- 
тържфстйено ще ое- ‘ чесшува действуват. Нищо не готви са 
Денят на-, младостта и рожде- модайното дружество „Весела 
пият ;д ен.щд президента Тито. къща“, а то бе младежко. дру 
Спортни състезания, пимнасти жестшо и работеше добре пре 
чааквЕ упр&жнейияг културни ди година-две. Естествено 
манифестации -ще "бъдат осно- рата, които-ще дойдат на тър 
вата на тържествата.

Клисурокм район вече ое го 
тш Да вземе участие в тези 
тържества. Най-много обаче 
полагат угоилия за достойно

хю-

жоството — няма да са дово- 
ж-сц от тева бездействие на 
младите.

Цена Димитров

представяне учениците от кли 
сурскюто училище, които и до = 
сега са ое-представяли уопеш-- = 
но. През 1968 година те бяха Щ 
носители и на преходната ку- = 
яа. вЬтесгоена, надеждите и = 
сега /са да ое спечели достой щ 
но мякто и затова учителят = 
Нижолай Цветков постоянно 
работи с участниците в клису- 
рсясата прбарама. " _

Но ; учениците ое готвят- ■ я е | 
само: за Сурдулица, Те готвят ^ 
програма и за събора, който = 
на ткгаиден.ще, се устрои в. Е 
местшЙстта“;^П(росгон“ близо до щ 
с. Сухи дол. Ще има спортни щ 
състезания', -.пеани, културни ц 
програми й. едно об.щонарод- = 
ко веселие. олодтова, което = 
стана традиция, вече, .

Бое пак нещо ще липсва. У- _ 
чеииците ое готов ят^а, младе- щ 
жите, на крито също е праз- Ц
Ш1111111||и(им1111111им1111ишпш1111и1!ми!11и1ш11и1
3 *1 хи :§ .

I 
=

=
5.1.ГЩ

Г

Великият химик, -който през 1869 година от
кри Периодичния закон на елементите, обичал 
през свободното си време да изработва куфари.
Тзи куфари той давал на продавам, който ги из- Щ . 
лагал на витрината си. Веднъж, точно кегато про 
феосрът-хшмик бил цри продавача, в магазина 
влязъл някакъв -купувач, който случайно го поз 
кавал. Ол-ед като професорът излязъл, купува
чът се обърнал към продавача я-а куфари:

— Вие знаете ли кой беше го.сподияют, с. ко 
тото преди малко -разговаряхте ? Той е един от 
кай-... най-известните ... .

— От най-известните майстори на куфари! — 
допълнил продавачът.

Веднъж при -великия лекар от о.стров Кос, 
когото наричали „баща на *медиц[ината“, дошли 
пратеници на персийския цар Артакоер-Кс и му 
предложили да стане пр1ИЩ®ор.ен лекар на царя, 
като му обещали -почести и богатство.

— Кажете на вашия цар — отговорил лекар
ят, — че аз имам небе над главата си, сандали 
на краката си и родина, в която живея! Негово
то благоволение не ми е нужно!

= .
, I

|

2.

Легендата разказва че, кюгагго римляните за
владели Оиракуза, в 212 -година преди вашата 
сра., един рим!С1Ки войник влязъл в дома на ве
ликия математик и физик, комуто гражданите 
на Оиракуза били поверили отбраната на града. 
Старият учен -стоял' замислен и чертаел по пясъ 
ка. Войникът минал през чертежите и тогава у- 
ч-еяият извикал:

6.

Великият физиолог, който откри условните 
рефлекси, бил известен с изключителната си ра 
ботливпст и оъс... своята сприхавост. В -поелед 
ните аи чаюов-е той бил в пълно съзнание. Един 
от неговите позя-ати дошъл в дома му поискал 
разрешение да го види, да да ое прости с него.
От съседната стая ое чул сърдитият глас на уче =
НИЯ: • А • =

— Кажете >му -да .си върши, защото съм мно
го зает — умирам!

1 ' %№Ш.

— Не докосвай моите кръгове! 
. Т01ва били последните му думи.•. .-

3.
= КОИ Е1 Ообслтвшмкът на малка ша<хт.а <в Англия се 

дог01вюри1л с едии от великите изобретатели да 
му доклани дарна машинна за ивпюмоваа-ге на во
дата огг шахтата. До това време работата ое из* 
вършвала от един кюн. Машината тряювало да 
•изкачва поне толкова вода, кюлкюто лесни.

— Добре-— 'съгласил се изобретателят. — А- 
ко -е така, мощността на вашия кон ще прие
мем за -единица.

7.=

— Известно е, че великият физик, когото хи
тлеристите осъдиха на смърт, бил твърде небре
жен към облеклото аи. Веднъж той срещнал в 
Принстън, където работил' до края на живота 
си,ед1И1н от своите приятели

— Знаеш ли — казал приятелят, — трябва да 
си купиш ново палто! Това вече се е износило!

— Защо? Тук никой не ме познава! — отго 
торил ученият и ой заминал.

Н-еколико години по-къано те пак се срещна
ли. Физикът бил със същото палто; разбира сс 
— още пю-изнооено. Приятелят пак го посъвет
вал да си купи палто.

— Защо? — отговорил ученият. — Тук вече 
всички ме познават.

Д.. .

Т 0 и V/

!Е

• < .
Тоаи; път ДИ' яредяагаме един не съшем о^к- 

ковен тест за -изшгшане на ваш 0*ш тря
на даура. Нарама се-УКой -е той 

| бва да откриете името на Тестът н-е е
§ даните в случая, който разказ наша^ понс 
1 лесен, защото предполага, че Но, и да
| най-общо живота н-а разлиин^ ^ щом го про 
= не го решите — не се спор из.
= четете и се опитате да ™ р ™'е сте научили 
= пълнил своята задача

Собственикът помислил, че ое е 
деня на изпитанието така биел коня аи, че ве
черта конят паднал от умора. Разбира се, кога- 

арявнили работата на машината и на коня, 
машината е много по-мощна. Но

излъгал и в

то
се оказало, че 
от тоша време в техниката ое установила едини
цата „конака- оила“.

4.
ОТГОВОРИ НА ТЕСТА -.

§ -— Това, което се разказва за падащата ябъл
ка и .откритието, -ко-ето направих, е чиста глу
пост! — заявил един от великите физици. — От 
нритие може да ое направи в науката само ко-- 
гато ученият непрестанно мисли за него!

I ^ ■«I
А сега — ето и самите ЛУЧ _ / , _

■ ' и1ЖИ111Шт1тиШ1 |Ш1Я1111111Ш,|""т""""1111М111111ИП111111Н11111111111111111111111П1!1111111111111111111111ШШтШШ1111ШШ11ШШШ11ШШШШ11111ШШ1ШШШ1111ШШШ11ШШ11ШШ1ШШ111Ш1Ш1111ИШ1ШШ11
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' по една 1. Хип-ократ от Кос, 2. Архимед, 3. Джеймз 
Уат, 4. Исак Нюто-и, 5. Дмитрий Меяделеев 
6. Иван Петровия Павлов, 7. Алберт Айн
щайн.
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Ш СъобщениеСКРИТ ПРЕДМЕТ

СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОКАНЕНИ ОТ 
СТРАНА НА РЕДАКЦИЯТА ДА УЧАСТВУВАТ В НАГ- 
РЛДИЙЯ КОНКУРС СЕ УМОЛЯВАТ ДА ОТГОВОРЯТ 
ДА ЛИ ЩЕ УЧАСТВУВАТ В КОНКУРСА.

— Значи цената му постошпю расте? 
— Да.
— Колко иай-мпого купуваме от тази 

стока за елин ден?
— До 300 грама.
— Купуват ли шити и по един кило- 

— Само онези, които мма.т над 230.000

По втората точка от викторшшта «Ма 
лко аз, малко ти" трябваше да се открие
скрит предмет.

— Този предмет служн ли в домакин
ството? 1

— Да-
— Да ли сега с него си служим по

вече, отколкото в дишалото?
— Не.
— Този предмет служи ли за украса. 
— Не.
— За ядене?
— Да.
— Поравно ли се харчи и на село, и

§
грам? =

ОСВЕДОМЯВАМЕ ЧИТАТЕЛИТЕ, КОИТО НЕ СА = 
СЕ ЗАПОЗНАЛИ С УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА ДА | 
ПОТЪРСЯТ „БРАТСТВО“ БР. 442 ОТ 17 АПРИЛ И БР. = 
443/444 ОТ 28 АПРИЛ Т. Г.

§заплата.
— Продава ли се в касапници.
— Да, само сутрин.
— Дг. не го продават продава™, кои

то сс наричат моса.ри?
— Да.
— Има ли кости?
— О, да ...
— Да пс е това килограм
— Брало, браво ... Вие открихте на - 

шия скрит предмет за десет минути и с 
това спечелихте право да си купите един 
килограм М1е.оо за семейството.

§

в града.
— Не. Не е важно това. МЕСО?— Дали един килограм струва пове

че от хиляда стари дипара.
— Да.
— Дали един килограм струва повече 

от 1.500 динара, стари динара.
— Преди един час беше така, сега не 

е известно. Н. ВОЛОКИН
§I I
I

В този брой обявяваме купон № 1 от на~ | 
шия награден конкурс. Читателите, които же- Ц 
лаят да участвуват в конкурса трябва да изре~ 
жат купончето, което поместваме долу, да 
попълнят четливо и залепят на пощенска кар- . = 
тичка.

— Татко, помогни ми да ре
ша кръстословицата...

— Нямам врглте.
— Но това е последната ду-

ЧУЖД
ХУМОР

»Жена е обвинена, че е иска
ла Да отрови съпруга си. Пос
ледният е излекуван навреме 
и .прмсъствува на процеса в 
съда.

— Какво ще кажете за ваше
оправдание? — пита председа 
телят обвиняемата.

го
ма.

— Щом е последната, ти
чай при майка си.

=
Въпрос № 1 =

и в кое място е роден щ

Тито става гене- = 
комунистиче- =

— Невинна съм. Искам ... 
аутотопсия.

Учител разказва на. децата 
приказка за страшния разбой
ник Али Баба.

През коя година 
Иосип Броз Тито?

— Какво е калай?
_ ? ? ?
— Не знаете? Добре, а ура- 

ний ? Какво е ураний?
__ ? ? ?

— Той бил толкова хитър, 
чс винаги успявал да избяга 
па време.

— Сънувах чуден сън! Бях 
в рая.

— Бях ли и аз там?

Въпрос № 2

— И това не знаете! Добр", 
тогава ви давам последната 
възможност: каква е разлика
та между калий и урашгй?

— А каква маркг автомобил 
пита малкият Зиг- Коя година Иосип Броз 

рален секретар на Югославската 
ска партия?

е имал
— Да и от това... разбрах 

веднага, че е сън!
мунт.
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Редакция “Братство“Адреса изре

жете и същото
1. Носил Броз Тхто е родея в

през
става генерален се-

год.

залепете на по-
;*».*’*

2. Носил Броз ТялоI
кретар аа КЦКЛ през г.

(Име, фамишно име)щенскат* кар- 

тичка
НИШ

Станко Паунович 72 

Пощенски фах 83

I
<ул. (с.)

.1

(Поща)

Купончетата изпращайте най-късно до 18 
май т. г.
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