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НАГРАДЕНЕрятстВо КОНКУРС
КАКВИ НАГРАДИ
ОЧАКВАТ
ЧИТАТЕЛИТЕ?

» ЮГрСЛАЕИЯ « * СТР. 12

Пътища 

и хора
Пътят Желюша-Поганово, през 

Плашшица и Бански дол 
е в крайно лошо състо
яние, неупотребим за 
съобщения, пътят Же- 
люша-Гра.па, Долни Кри 
водол-Вълховия, Долни 
Криводл-Г орни 
дол, Изатовци-Болевдол 
и други в комуната, са 
неподходящи за движе
ние на моторни превоз
ни средства.

Криво-

Само за три години
лоши пътища взеха 4 
човешки жертви: при се 
ло Гуленовци изгуби жи 
вота един работник на 
„Сточар", на пътя Гра- 
па Желюша пострада тр 
акторист, на пътя Бо
рово-Бански дол настра 
да един работник и в 

ная-новата злополука на 
пътя Поганово-Желюша 
изгуби живота си Венко 
Илиев. Всички тези хо
ра бяха работници на 
„Сточар". Всички рабо
теха в превоза.

тези

Дали и занапред по тези пъ
тища трябва да се дви
жат моторни превозни 
средства, или не? ^////'////////////////////////■///✓////7//,,

^ г 3

| Керван на | 
1 дружбата 1
х По случай Деня на § 
^ младостта и рождения ^ 
^ ден на другаря Тито', ^ 
^ Градският младежки ак ^ 
^ тив в Димитровград те-. ^ 
^ зи дни ще организира ^ 
^ керван на дружбата. Спо ^ 
^ ред замисъла на актива, ^ 
^ както ни уведоми пред- ^ 
^ седателят Любиша И- ^ 
^ лич, група изпълнители ^ 
^ на естрадни и народни ^ 
^ песни и оркестърът при ^ 
^ Центъра за култура и за 4 
^ бава ще направят оби- ^ 
^ колка на всички села в $ 
^ . комуната, в които .има ^ 
^ младежки активи и ще ^ 
^ изнесат подбрана култу ^ 
| рно-забавна програма. ^

^ В програмата ще се |
^ даде възможност на мла ^ 
| дите, още неразкрити | 
^ таланти на село да се | 
^ проявят и по тосзи начин ^ 
| излезнат от анонимно- ^ 
^ стта. ^

I

В навечерието на 9 май — Деня на победата в 
Босилеград бе устроено тържествено събрание с раз
нообразна и богата програма. В доклада на СТОЯН 
ЕВТИМОВ, един от б осил вградените участници в НО.Б 
се говори за най-важните събития на Втората световна 
война.

Селата, до които водят тези 
лоши пътища търсят от 
кооперацията да ги сна 
©дява. Досега това тя и 

Но занапред?

БОСИЛЕГРАД
По повод Деня

правеше.
' Дали тя смее да риску
ва човешки животи и да 
поддържа нерентабилни

на победата §Спомени за Славко Динов и за приноса на хората 
от Бооилеградско в разгрома на фашизма изнесе ВА
СИЛ СТАНЧЕВ.

Учениците от гимназията и основното училище 
се представиха с подобна програма.

На деня на празника в украсения град се орга
низираха няколко спортни манифестации. В тях уча
ствуваха граничарите, градската младеж, представите
лите яа милицията и др.

Подобни манифестации по случай празника бяха 
организирани и в районните центрове в комуната.

Манифеста
ции в цялата 

иомуна

магазини ?

местните обЗащо съветите на
щности не предприемат 
по-сериозни мерки тези 
пътища да се доведат в 

защото няма изне- 
ако . един ден ня- 

останат без ма

ред, 
нада, 
кои села
газини, само зарад пъ- 
тшцата ? Крайно време 

обмисли, да се по
В. В.

е да се 
правят пътищата, или?..

вече въвежНйкои села 
дат местно 
не за изграждане 
тища, но ловенето

П/ВВД 1ШВАЗН1И1КА НА МЛА
ДОСТТА В ДИМИТРОВГРАД

самооблага-
на пъ

Треснави
подготовии

кат...

че някои 
се изпол- 
на пътни

Отделен проблем е, 
лоши пътища I

След като завърши о- ^ 
^ биколката — керванът | 
| на дружбата, както го | 
| наричат, ще изнесе кон ^ 
| церт пред Димитровград ^ 
^ ската публика.
!

зват за лре®оз
както например пъ 

тя Суково-Тр. Одоровци, 
Одо-

ци.

Смиловци-Височко
ровции др. НА 10 МАЙ В ТР. ОДОРОВЦИ 

СЕ СЪСТОЯ РАЙОНЕН ПРЕ
ГЛЕД, А НА 17 - В СМИЛОВ- 
ЦИ (ИЛИ КАМЕНИЦА) И 

ДОЛНА НЕВЛЯ

не се уг 
живо-

Дали по такъв начин
розяват човешки 
ти?

М. Андонов ^
$

М. Ан.



ПРАЗНИК НАПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЗАМБИЯ Д-Р 

КАУНДА В НАШАТА СТРАНА
Сърдечно посрециат от прс 

зидента Тито и поздравен от 
гражданите на столицата, на 
0 май пристигна на официал
но и приятелско посецсние в 
нашата страна президентът на 
приятелска Замбия др Кеист 
Каунда. По време на пребива
ването си в нашата странт во
ди официални разговори с 
пр езидента Тито, посети Бор, 
Джердап и Брини. Президен
тът Каунда присъствува и на 
военния парад на 9 май в 
Белград.

На снимката: председателят 
на Градската скупщина на 
Белград Бранко Пешич преда
де па д-р Каунда повеля на 
почетен гражданин на столи
цата на СФРЮ. Частите на териториалната отбрана пред триоуната .

Изявление на Председателството и на Из
пълнителния отбор на Съюзната 

конференция на ССРНЮ
Председателството и Изпъл

нителният отбор на СК на 
ССРНЮ, изразявайки едино- 
душана загриженост на труде
щите се и гражданите на СФР 
Югославия, най-остро порица
ват агресията на САЩ и на 
техните съюзници против ми
ролюбива, независима и нео
бвързана Камбоджа.

С военната интервенция, за 
която даде заповед президен
тът на САЩ, е създадено ед
но ново опасно деяние, което 
в целия свят, а и в САЩ пре
дизвиква протести. Социалис
тическият съюз се придружа
ва към всички сили в света, 
конто се противопоставят на 
заплахите на мира и на агре
сията; които се борят за за
читане независимостта и суве
ренитета на всички страни;за

Изпълнителния отбор поддър 
жат становището на Прсзидсн 
тг. на Републиката Тито и Ре
шението на Съюзния изпълни 
тслен съвет за признаване на 
новоформнраното кралско Пра 
внтелството на Камбоджа и за 
явяват, че активната подкрепа 
и помощ на. борбата на наро
да в Индокитай против амери 
канската агресия ще бъде как 
то и до сега един от основните 
елементи на външио-политиче 
ската
на ССРНЮ. С това изявление 
ние изразяваме само общия 
дух на тревогата и настроение 
то на трудещите се и гражда
ните на свободолюбива и со
циалистическа Югославия.

От военната интервенция 
в южната част на Виетнам, 
бомбардирането на ДР Виет
нам и войната в Лаос до тази

Дефиле на ветераните от войнатаориентация и дейностсъздаване на легитимни пра
ва на народа на Индокитай на 

последна открита инвазия свобода, независимост и равно 
върху камбоджанската терито правие. 
рия — амерхгканските нашест-

По повод Деня на държавната сигурност
Вдигайки своя решителенвешщи с всяка своя нова пос

тъпка отдалечават перспектм- глас на протест против походи 
Югоизточна те на военните сили на САЩ НАГРАДНИ ТЕМИвите на мира в 

Азия и с това заплашават да и на марионетния сайгонски
въвлекат 
военна катастрофа. Военните 
сили на агресорите извърша
ват невиждан терор над миро
любивото население в Индоки 
тай, с което предизвикат не са 
мо недоволство 
целия свят, но и възмущение

човечетвото в нова По повод 26-годиншината от основаването на Службата 
по сигурността у нас, на 13 май в Димитровградския СУП 
■ще бе състои скромно тържество.

По този повод началникът на СУП Митко Томов ще 
устрои прием за ученици от гимназията и основното учили
ще в Димитровград.

режим, които сеят смърт и пу 
стота на територията на Кам
боджа, давайки пълна подкре
па на легитимната борба, на 
народа на Индокитай сами да
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и резолт в В рамките на това тържество; учениците на основното 
училище са писали свободни съчинения на теми из работата 
и значението на Службата по сигурността. Н ай-добрите три 
работи ще бъдат наградени, а ще има и две утешителни на 
гради.

решават за съдбата си. Пред-, 
седателството и Изпълнител
ният отбор приветствуват На
ционалния обединен фронт на 
Камбоджа начело с Нородом 
Сиянук. Председателството и " 11ШШШ11Ш11111111ШШШ11Ш11ШШШМШ11ШШ11

пред такива нечовешки постъ 
пки. Агресивният поход на во 
енните сили на САЩ представ 
лява още един пример на аро 
гантно узурпирано на мощ от 
страна на една велика сила за 
погазване суверенитета и тери 
ториялната цялост на една не 
зависима страна.

!
В следващия брой ще обявим имената на наградс-

М. А.
г)

ните.

Б общонародната отбрана бходими материални и други
условия за успешна съпротива 

вия, трудови и други органи- срещу агресора, 
зации и общности стават акти 
вни фактори и носители 
правата и задълженията за от

ната е злодеяние към народа 
и се наказва като тежко нака
зателно дело.

Затова ние постоянно раб-о- 
тиме за усавършенствуване на 

е нашата система на общонарод 
на отбрана въз основа на тра 
йните опити на народоосвобо- 
дителната война и другите ос 
вободителни движения. В. из
граждането и по-нататъшното 
развитие на отбранителните си 
ли на обществото ние изхож
даме от това, че Югославската 

ските народи е да защищават народна армия, териториална- 
и отбраняват независимостта и та отбрана и гражданската за

Чялосг на щита съчиняват неделима ця- 
С.ФГВД. Отбраната на страната лост. 
е право и задължение, на тру

- с право и задължение на даните и други организации, Затова в по-нататъшното ра 
зация, демобилизира стоите ^б^теНаоб^К^Геа дру ^мродаа^^7 цешъра

дещи се и блага и за извър- ®Н 254 категоРич нашият трудещ се човек и не-
шване на отбранителни зада
чи на цялата общност;

всички граждани на Югосла-Подполковник
Михаило

Затова никой няма право да 
на осуети гражданите на Югосла 

вид с оръжие в ръце да се 
брана на свободата и незави- борят против врага, който 
симостта на своята страна. Об нападнал страната и никой ня 
щонародната отбрана чиито 
организатори и изпълнители

БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ Янкович
ма цраво да признае и прие
ме окупация на страната или 
на която и да е нейна част, 
както и ни капитулация на не 
йните въоръжени сили.

В чл. 252 се казва: неотчуж 
Димо право и дълг на югослав

Излиза всеки петък
са те се характеризира:

Урежда редакционна колегия

Директор, 
главен и отговорен редактор

АСЕН ЛАЗАРОВ

Защо
концепция на 

общонарод
ната отбрана?

— с право и задължение на 
всеки човек и гражданин 
води борба за запазване 
своята свобода и самоуправл- 
телни права, за отбрана й за: 
щита на суверенитета, незави
симостта и териториалната ця
лост на своята страна,-

на

Технически редактор

БОГДАН НИКОЛОВ

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

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

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

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш ,

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

но се изтъква: никой говото самоуправително пра- 
во и дълг активно да участву

няма
право в името на СФРЮ да
подпише или признае капиту- ва в организирането на отбра-— с право и задължение на 

всяка общност да организира лайия или окупация на стра- 
общонародна отбрана и непо- та- Такъв акт е противконсти-

ната на придобивките на наша 
та социалистическа револю
ция и на самоуправитедното

на стра- социалистическо общество.
средствево да ръководи бор- туционен и се наказва по за- 
бата и да създава всички нео- кона. Предателството В
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ПАРАДЪТ В БЕЛГРАД Из организациите на СК

Малко нови членове
На разширеното заседание В информацията е колегата- души. Това показва че прие

ла Общинската конференция а не постоянно и планово. И- мането в ОК е кампанийно 
на СК, състояло се на 8. V. т.г. рало, че от 45 първични ор-т
е разгледана Информацията ггнизацим и клонове на СК ма МН'°1Г0 млада хора които са 
за някои статутарни въпроси през изминалите 4 месеца на с автоР1Итет и Д°3&Рие в среда- 
в организациите на СК в Сур- т.г. само 8 са приемали нови та' в коягго живеят и заслужа- 
дулишка община. членош!е в СК и са приети 13. ват Д’а бъдат приети в СК.

И евидекцията на членство
то не е уредена. Има членове 
на СК, за които се не знае къ
де ое намират, защото отчис
ляването и зачисляването не 
е родоано. Някои първични 
организации на СК не държат 
редовно заседание. Протокот

Второ заседание на ОК 

на СК в Сурдулица лите ое не доставят редовно 
на ОК на СК и в някои орга-На 8. V т. г. се проведе раз- начин да се съгаласува съотно 

ширене заседание на Община шението между фондовете и низации мното нередовно се 
ската конференция на СК в личните доходи.
Сурдулица на която, покрай
членовете на Конференцията', се разработят задачите каза 
лрисъствувака и секретарите Матич за кадрово укречване 
на първичните организации и н.а трудовите организации за- 
клоновете и ръкоЕОД1итглите щото неотдавнашния „случай“

сигурное е кюноерватгевно гле 
Заседанието разгледа някси дал на разрешаването на кад-

. Парашутистите на парада на 9-и май водят.
■Констатирано е че на терщ 

торията на Сурдулишката об
щина има 1.102 членове наСК, 
от които редовно заплащат 
членския аи внос 470, или 42% 
Някои първични организации 
на СК не са заплатили чл-ен-

4. По-кюмплеконо трябва да
. - " :

на стопанските С|рган1изации.

задачи на организациите на р01вмте въпроаи. няма релван— 
СК във връзка със Заключе- шиаъм ако някой е неопосо- 
ктаята на XIV заседание на ЦК бен да оправдае мястото кое 

. на ОКС. Информация за ня- то заема, 
кюн статутгрни въпроси в ор
ганизациите на СК и Инфор
мацията за състоянието на сто 
панството и комуналните въ
проси през I тримесечие на 
тази година.

На заседанието говори и ВЕ 
ЛЯ МАТИЧ, член на полити
ческия актив на ЦК на СКС, 
който между другото изтък
на, че въпросите ксито се раз 
глеждат са значителни с оглед 
на състоянието в ксе/го се на-, 
мира през последно време Сур 
дулотшка община. Борбата е 
и извоювана над консерватив
ните сили, подчерта, той, а 
комунистите трябва да изепе- 

• кат поука от всичко това и да 
се обърнат към бъдещите за 
дачи като държат сметка за 
държанието на поразените 
сили. Във връзка със стопан
ските задачи на комуната той 
напомни, че е необходимо въз 
всички • трудови организации 
да ое развие организирана и 
трайна работа върху перспек
тивното разработване на пла
новете за развитие на трудо- 

организации и общината 
през периода 1971—1975. г.

Той каза че трябва да се об-

ския аи внос и за по-дълъг 
период, като нацр: Дугояни- 
ц-а от януари 1967. г. В Мест
ната организация на СК в Сур 
дулицз, изтъкна Видое Мишо- 
шович, 25 членове на СК не 
са платили членския ои внос 
■повече от една година, а един 
строител предприемач-член на 
СК плаща членски внос 0,50 
дин. месечно, а знае се колко 
те печелят днес и не са пред
приемани никакви мерки. В 
първичната организация на 
СК в предприятие „Зидар“ е- 
дин техник-член на СК плаща

Ракитните части на парада

ПОДАРЪК НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 

В ДИМИТРОВГРАД
1 дин. маоечно членски внос, 
а личния му доход достига и 
де 3000 дин. месечно. Прикри • 
Еамето на месечните принад- 

плащането наРаботническият съвет на книгоиздателство „Ву.к Кара
на училището

леж:нюсти- при 
членския внос не е само слу
чай при „Зидар“, а това се

джич“ в Белград е решил по повод деня 
„Мота Пияде“ в Димитровград, за поегипнати успехи във 
възпитателно-образователната работа да отпусне книги на 
стойност от 2 000 нови динара.

Представител на „Вук Караджич“ протсъствува на тър 
жествагга по случай деня на училището и прочете решение
то на работническия съвет, което бе топло поздравен 
лрисъстЕуващите. Директорът на училището „Моща Пияд„

- благодари за подаръка-.
Всичките училища, които участвуваха

скромни подаръци н-а димтирс0граД|С«ото
М. А.

среща и в друпи първични ор 
ганизации и клонове на СК.Секретарят на ОК на СК 

Стоядин Стоилкович

М. В.Еите ВАТКО ГЕОРГИЕВ от С. Клк* 
сура ое сцря въ|рху „Сурду- 
лишкия случай“, изтъквайки 

пол1ИтикаТ|а на разпреде ч,е на пер(ифер1ията на комуна
та се предприемат мерки сре
щу всичко което е коисерва- 
нивно докато в центъра на ко 
муната, в самата Сурдулица 
нищо не ое предпрема. Най- 
големите сектанти все още 
заемат ключови места. Ние 
извоювахме една битка, обаче 
войната още не. Сектантите 
само се приспособяват

схване собствената по новите условия. Ако всеки не
получи онова което е заслу
жил, или заслужава, няма да

в тържествата 
основно съди

леиието на дохода и. по такъвпредадоха
училище. ЧЕШЕ И 

РАЗПРОС. РА
НЯВАШЕ В. 
„БРАТСТВО“

на общонарод оперативната армия, възмож-
агресора итн. Въ-приложенме трябва . Концепцията

ната отбрана
нейното е обществено постите на 

всички наши народа намери пълен израз право 
се човек

проси има много и тяхното по 
шаване е необходимо не самоприета отто на нашия трудещ 

и равноправието на всички на ди и 
ши народи и народности 
браната на суверенитета,

и териториалната

къмнародности. Още по-ра- 
особено от началото на 

4лсо голина нашите народи ра
Г яха че покрай многоброй- предприемат разни крачки, н Тръгтем напред.

31 ’ в провежда обходими подготовки на всич- На бе формирана ко-
мероир ки структури на обществото и мисия която ще
на концепцията на Щ кшючеиия.

отбрана са необхо- на всеки отделен човек.
по-големм конкре

за да се 
зиция, но преди всичко да сено, ав от 

яеза

виоимостта
цялост на СФРЮ — в отбрана

по-нататъшното самоуп- 
на наине- 
социали- дими

ните
нето

изготвот за-

ТЙ Нй
равително развитие.

М. Величковнародната
много

то самоуправително

е- мо онова, което нравехме през
в „ародоосвободителната война

нито онова, което беше в Ал- 
и сега във Виетнам. Още 

една война ние 
качестве-

за концепцията на 
отбраямтел-тни знания

'ЧГ-чу^Г «Г1 ^

Цспцията ВАШАТА БАНКА В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВР.Ц 
С КЛОНОВЕ В 
БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА,

ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТПНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН н БОСИ 
ЛЕГРАД

отбрана освобождава и 
лизира огромна обществена 
нергия и дава възможност 
службата на отбраната на стРа 
ната да се включат всички

и духовни

ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,

чо жир
наЕ началото

вешки, материални 
сили на нашето общество и 
по този начин, при подходя 
Ща организация, стратегия и 
тактика, да се осигурят обек
тивно неизчерпаеми възможно

бихме се оказали в

- Гр--^^Нт Рисунките в тоя
вен народ за съпротива на аг ■ 3
ресора. Трябва брОЙ СЯ ОТ МвТО"
знаем какви са възможности Г

ди Костов

* За редовни в.нмовс се плаша 6“ » лихва
* За осрочени влогове — 7,5"/и
Всеки спестовник с вдо» от най-малко 1000 нови динара 
е зстраховап от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от е 30 до 14,30 часа всеки ден освен събота и неделя

►

►

агресорасти за съпротива «а всенародна сь- 
са задачите на

те за успешна 
какви

АРезолюцията— се изтъква в 
на Деветия конгрес яа

СК>К. протива. Страница 3
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БосилеградМалка реплика
След закриването на мината »Подвирове«

ЗАЩО КОНКУРЕНЦИЯ? Транспортното предприя 

тие пред трудностидпрсварата между „Сточар" 
и „Услуга" и изкупуваното 
на селскостопански произве 
ценил. В този смисъл ще От. 
да\' изготвени и съответни 
заключения.

Но поставя се въпрос: „За 
що изобщо с допуснато те
зи две предприятия да си 
конкурират, когато „Сточар" 
се занимава със селското 
стопа петно? И защо „Услу
га" върши изкупуване и пра 
дажба не: месо, когато глав
ната й задача е друга — да 
гледа чистотата, водата, пре
воза и подобно?

Л зарад тази конкуренция 
— Димитровград често оста
ва без месо.

Конкуренцията между „Сто 
чар" и „Услуга" по изкупу
ването па добитък в Димит
ровградска община трае ноч 
тк една година, и ражда до
ри неразумни постъпки. Та
ка например в села, в които 
минава изкупчикът на „Сто
чар" веднага се явява и изку 
пчикът на „Услуга".

Просто се надпреварват — 
кой пръв ще стигне до про
изводителя.

„Сточар" има свои изкуп
вателни пунктове, а „Услуга“ 
няма. Затова изкупчтщпте от 
„Услута" си карат вага и та
бло е надпис — изкупвате
лен пункт „Услуга".

На. последната сесия Об
щинската скупщина прие за 
ключение дг. се премахне на

на след прекъсването с с-кспло товарен цех на транспортното. 
а.та ци ята на рудите в „Подли- По-точно не работят 21 кз_ 
реве“ в Каменица, които трап миоя, ниято съвкупна товарна
спортното предприятие две го- мощност възлиза на 150 тона.

превозвало до фаб.ри- С оглед на това предприя.
~ тиет'0 е изправено пред сери

озни трудности. Преди всичко, 
довежда се под въпрос дери 
и частичното осъществяване 
на плануваната реализация на 
тоя цех, която за тази година 
възлиза на 2.860.000 динара, в 
общия план да предприятие
то това е почти половината от 
съвкупната тъзгодишна реали 
зация.

Поставя ое и въпроса какво 
ще бъде със заетите в 
цех. Разбира се, в предприя
тието никой не миели на увол 
пения, обаче сигурно е ако се 
продължи така, че всички за
ети ще получават минимални 
лични доходи.

Управата на предприятието 
праши опит да реши тази кри
за. Обаче оставена в най-нсс- 
годен момент т;я трудно ще се 
справи. За положението е ос
ведомила воички общински ръ 
козодители.

Покрай това в момента на 
предприятието недоститат и 
два автобуса в пътническия 
цех. И това прави трудности 
захцето вече няколко седмици 
две релации само от време на 
време работят. При положе-

В момента 'лраншортиото 
предприятие в Босилеград се 
намира пред сериозни трудно
сти. В трудно положение пре
ди Еоичкчо се намира товар
ния транспорт, за който

д ююи с
за преработка в Леце. Тъката

"'"1 »* ■ *"*•*»•■ тояМ. А.
-гг*—

Димитровград

РАЗИСКВАНИЯ ПО ЗДРАВНОТО 

ОСИГУРЯВАНЕ
Изпълнителният отбор на 

Ок на ССРН в Димитровград, 
организира на 8 май заседа
ние, на което се обсъжда про 
екта за новия закон за оонов 
но и разширено здравно оси
гуряване. В работата на засе
данието, покрай членовете на 
Изпълнителния отбор взеха 
участие представители на дру 
ги обществено-политически ор 
ганивации, секретаря на ОК 
на ОКС Райко Зарков, народ--

И 4 ■ -ни (представители и 'представи
тели на местните общности и 

обществсно-политич еск и 
дейци. Предложиха се измене 
ния в листата на болести ге, 
т.е. да се лекуват безплатно 
и някои сърдечни болести, 
тъй като са много разпростра 
неми.

Проектът за основното и раз 
ширено зрадюто осигуряване 
ще бъде на публично разиск
ване до юни т.г.

др. В гаража па транспортното

оега не съществува обезпечена 
работя.

До това положение се Стиг-

кмо поради това нещо, а раз
читайки на сигурна и дълго
трайна работа, предприятието 
е увеличило броя на камиони

ние ако получат кредити в пре 
дприятието се надяват, че до 
края на тоя месец ще обезпе
чат тези два необходима авто-

те.
Обаче от началото на тоя 

месец с експлоатацията на ру бута. 
дите „Трепна“ е прекъснала и 
от тогава е в застой целият

»СУПЕР — 

К0МИСИЯ« В. В.
м.

БосилеградВече няколко месеца 
по време иа изпитите на 
кандидати за шофьори 
в Димитровград владее 
голям интерес сред на
селението, кой ще издъ 
ржи изпита. Всеки има 
някоя симпатия Между 
тях някои са се „оспо- 
собииш" дотам, че вди
шат супер-контрол над 
комисията за изпити, 
придружавайки комисия 
та с автомобили, мото
циклети и дори с колела 
без фарове.

Това правят с цел да 
„упражняват" контрол 
над работата на коми си 
ята. По този начин — 
вместо да помогнат па 
кандидатите — те угроз 
яват движението и пре
чат иа кандидатите.

В »Сточар« планират: Нмо нужда от формиране но 

минно предприятиеЗАСИЛВАНЕ НА 

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Компетентните в общината 

обмитят на територии 
муната да се формира минно 
предприятие, което ще превзе 

воички изследвания

върху стопанското й разви
тие.

Впрочем досегашната неизве 
стнгоюг «бръква програмите па 
комуната. Вече на никого не

Земеделоката кооперация 
„Сточар“ в Димитровград в 
перспективния план за разви
тието до 1975 година е начер 
тала броят на овцете от 5.700, 
да се увеличи на 10.350 броя- 
Предприемат ое мелиоративни 
мерки и увеличава Фуражната 
база.

Покрай сегашната овца, ко
ято дава достатъчно вълна, за 
напред ще ое отглежда свър- 
лижка овца, която дава пове
че мляко и месо от овцете ко 

- <ито се отглеждат оега. Коопе
рацията вече е набавила 200 
агнета, които е раздала на ко-

на кооператорите по същите цени, 
по които изкупува овцете ог
ТЯХ: меОсвен това, се предвижда и 
угояване на го-веда. Броят на 
телетата;, които ще ое угояват

във
връзка с рудните залежи л 
тяхната екоплоатация.

Такава възможност
е ясно какви са намеренията 
на рудните гиганти. „Трепна" 
и „Бор“ по въпроса за експло
атация на рудите в Босилеград 
екзо. За това говори и прекъс
ването на екоплоатация на ру 
дите в „Подвирове“ в Каме
ница. Тази минна „Треггча“ е 
закрила. Причините за

предлага 
и перспективната програма за 
развитието на СР Сърбия, из
работена от

ще се. увеличи от 50 на 1 000 
броя, а на млечните крави от 
40 — на 200 броя.

Всичко теша се предприема 
с цел да ое увеличи производ
ството на меоо и Мляко за до
машния и външния пазар. В 
план е да ое произвежда и по- 
го-лямо количество кисело мля

страна на репуб
ликанската скупщина. Според 
гази програма за финансиране 
на минню-изследователните ра
боти ще ое заделят допълни
телни средства и 
ни общини.

това
■ нещо не са известни на общи
ната. Известно е само това, че 
заетите от тлъминския район 
в тази мина оега са останали 
без работа.

Его защо поне по определе
ни въпроси общината иска да 
бъде равноправен партньор и 
да знае какво става с рудар- 
стеюгго на нейна 
Това ще уапее само с форми
рането на съответно предпри
ятие.

на оиределе-
КЛОН
ПИРОТ

Нуждите за формиране 
такова предприятие изхождат 
и от средно-срочния план за 
развитие, в който за перспек
тивното рцзвитие на комуната 
главна родя трябва да одипрае 
минното дело.

Другите причини, поради ко 
ито ое желае на територия на 
общината да се формира та
кова предприятие са следните:

От 1955 година в краищата 
н.а Босилепрадекю редовно се 
превеждат минни изследвания. 
Те продължават и днес. Освен, 
че ое касае за големи залежи 
за нищо друго компетентните 
не оаведомиват общината. По 
такъв начин остава неясно и 
теша-, защо е необходимо тол
кова дълъг период за изслед
вания, когато са уточнени и 
залежите, и качеството на ру
дите. ТОва е важно за общи
ната, защото тя разчита, че 
именно откриването на мини
те положително ще се отрази

на
ко.

&М.
и.
си територия-

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА 

ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО са
§
таОт 42 'работника на туристи- 1ака и работническия съвет на 

гастишиичарското предприятие 
„Балк'ан“ ое е изяснил 
телно. Така интеграцията, коя 
то е вече няколко години нуж 
на, едвам сега завърши.

С това се получава много за 
развитието на туризъма и го- 
стилничарството в комуната.

Ю
ческо-гостилничаракото пред
приятие „Сурдулица“ от Сур- 
дулица на референдум за при 
съединение към гостилничар- 
екюто предприятие

сееположи
исаи„Балкан“ 

от Леоковац са участвували 39, 
а от тях за присъединение са

Он
Спестяването, 
първа успешна 
крачка в живота 
на вашето 
дете

и
се изяснили 32, невалидни ли
стчета е имало 3, а против са 
гласували 4 работника. Също М. В.
Страница 4 !
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^^5Д!!!!Й-9.Т Димитровградско
АНУЛИРАНО СЪБРАНИЕТО 

В „ЦИЛЕ“

БЕЛЕЖКА
МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ И 

САМООБЛАГА-
НЕТОТри злополуки

ПЕТИМА ПОВРЕДЕМИ
Паради нарушаване на зако 

на за избиране на работниче
ски съвети и други органи на 
самоуправление, трудовата" об
щност е анулирала събрание
то за издигане на кандидати.

Поправил но е постъпело ко 
гато е била избирана кандида 
ционна комисия, защото така
ва не е предвидена със зако
на, нито пък с решение на са
мото предприятие.

Досега от 37 местни 
общности в Босилеград- 
ската комуна само пет 
сг. взели решение за въ 
всждане нг. местното са 
мооблагале за тази го
дина. Псвечето от поло
вината 
не сг поставили тоя въ- 
прос на дневен ред, а 
останалите 
са изгласували въвежда 
не на самооблагането.

Например тринадесет 
общности са взели та
кова решение, обаче с 
по-малко от половината 
присъствуващи избира
тели. Разбира се, Общин 
ската скупщина ги е ану 
лцрала. Ето един оче- 
биещ случай, който по
сочва как формално ра
ботят общностите. В с. 
Дукат от 732 избиратели 
при вземане на решение 
за въвеждане иа само
облагане присъствували 
са само 85! Затуй и то
ва решение не е потвър 
дено от страна иа ОС. В 
случая приети са само 
онези, зг. които са се съ 
гласили мнозинството из 
биратели.

Това още веднаж пот 
върждава, че местните 
общности слабо работят 
и не ползват своите въз 
можности за решаване
то на безброй комунал
ни и други въпроси. Слу 
чаят със самооблагане-

матен турнир, в който участву 
вака отбори на Ниш, Пирот, 
Алекоин ац, П|рокупие, Куршум 
лия и Димитровград.

Турнирът се игра 
салон на . Центъра за култура 
и забава, на шест табла.

На първото място 
ра отборът на Ниш с 12,1/2 то 
чкй, следват от Прокупие с 
12, Пирот 11, Алегеоинац 8, Ку 
рщумлия 5,1/2 и Димитров
град с 5 точни.

Съдия бе Видое Илич от 
Ниш.

в малкия

общности още
ое класи

неправилно
През последните няколко 

дни — на пътищата в Димит
ровградско станаха три злопо
луки, в които пет лица са ле
ко повредени.
На пътя Димитровград—Сми С „ОПЕЛ" — УДАРИЛ 

ловци, на Козарица, един ко- КОЛОЕЗДАЧ

от удара е следния: повреден 
е той, един пешеходец и ли
цето, което се возило на мо
тоциклета.От страна на трудовата об

щност са забелязани направе
ните грешки и затова първото 
събрание е анулирано. Избо
ри за половината членове от 
работническия съвет ще се 
проведат саторед 
писанията.

м.

На пътя първи разряд, край 
Лукавишка рампа, в петък, 
преди обед Агбулут Келал, 28- 
годишен турчин ударил със 
своя „Опел-керван“ Никифор 
Йо®а1нч>в — 30-годишсн лекар 
от. Димитровград, който се дви 
жотл към Желгоша. Йеванов е 
леко повреден.

Злополуката е ■ предизвикал 
Агбулут Келал.

МНОГО КАНШИИ 31 ШОФЬОРИзаканопред-

М. А.
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С ИЗМЕНЕНИЕТО на основния закон за сигурно

стта по движението, който предвижда по-остри крите
рии, а които ще се прилагат от 1 юли тази година, в 
Димитровград има голям интерес за шофьорските кни 
жми. Изпити се провеждат след всеки осем дни, а ко
мисиите не са в състояние да изпитат всички желаещи 
кандидати.

Мнозина гледат да използват огромния интерес 
за шофьорски изпити и обучаване вършат и непод
готвени лица. Интересно е да се напомни, че между 
инструкторите има и лица, които не са могли да взе
мат изпита, и след два-три опита.

Има и много неотбелязани учебни кела, така че 
тези угрозяват движението.

Турнир
малък
футбол

по
А.

Малко статистика

РИБОЛОВ В АДРИАТИКАВ част на Деня на победа
та — Девети май в Димитров 
град бе организиран турнир 
по малък футбол, в който уча 
ствуваоса 17 отбора.

■В полуфиналето ое клаоира- 
ха следните отбори: „Прощик^ 
сан“ (гимназия). Кале (Гояк 
дол), „Вагабояти“ и Разузнава

Колко риба е уловена мина 
лата година от нашите рибари 
в Адриатика?

Статистиката ни казва, че са 
уловени общо 27.100.000 кг ри 
ба, от каиш съво&м малка 
част извън водите на Адриати 
чешко море.

СПОРТНА
СТРЕЛБА

лоездач, който бил на градус, 
паднал на лъоя и се повредил.

Интересно е да ое напомни, 
че след като му била оказана 

помощ

то се повтаря вече ня
колко години. Върху то 
ва опущение навременно 
е сигнализирано от стра 
на на общината, но ре
зултати се пак изоста
нали.

Нужно е да се търси 
отговорност ст онези ли 
ца, които не оправдават 
доверието.

лекарска 
здравния дам и ои отишъл у 
дома.

напуснал
На 10 май в Димитролград 

се състоя сътезание по спор
тна стрелба. В Спортния цен
тър преди обед измериха си
ли профсъюзните отбори на 
СУП, „Овобода“, „Циле“, „Ди
митровград“ и сборен отбор 
на „Сгочар“ и „Прадня“.

чи. :Н ай-много риба са уловили 
С МОТОЦИКЛЕТ — ВЪРХУ рибаГО1СК|ИТ'е кооперации и пред
ПЕШЕХОДЕЦ

М.
припятия в СР Хърватско — 
24.267.000 кг. Останалото коли

Край ж. п. гарата, един мо- 
пешехо-

чество е уловено от предприя 
тия и кооперации в Словениятоциклетиот ударил 

дец, обърнал се и резултатът и Черна тора.Димитров-
градчани
последни

в. в.На първо място се класира 
отборът на СУП с 229 кръго
ве, следван от „Циле“ с 216, 
„Димитровград“ 183 и тн.
1 Поотделно, най-добри резул 
тапи

. „Цдаге“, който постигна —
Станислав 

71 и Божидар

К ПРАВНИ.ШИ
показа Васил Каменов от

77
Възпалението на лигавицата 

нг. пикочния мехур наричаме 
цистит. От него боледуват ка- 
кто ясените, така и мъжете. У- 
становено е, че жените боледу 
ват по-често от мъжете.

Циститът се предизвика най 
-често от шоеродни микроор
ганизми, широко разпростра- 
нони в природата.

Инфекцията прониква в пи 
кочния мехур по различни пъ, 
тища. Най-често болестотвор- 
ните микроорганизми попадат 
г. мехура от пиковдия канал, 
ако преди това той е бил въз 
пален или е имало възпаление

болезно. Урината е гнойна, но 
оплакванията са търпими, за
щото болките са по-слаби. 
Под влияние обаче на най-ра 

• злични провокиращи причини 
(пикантни и дразнещи храни, 
алкохол, простуда, физическо 
напрежение и др). оплаквани
ята се засилват, както при ос
трия цистит.

Лекуването на цистита не 
трябва да се провежда по ед
на обща схема. Необходимо е 
предварително да се уточнят 
характерът и особеностите на 
заболяването, зг да се отстра
ни причината. Трябва да бъ
дем особено внимателни към 
възпаленията, които имат 

склонност да се повтарят и 
следователно протичат хронич 
но. Е тези случаи се налага 
след съответни изследвания да

кръга, слвдв2Н от 
Радеиксдаич —
Илич с 63 и двамата от отбора 
и а СУП. ЦИСТИТ■

В рамките на работническо- 
спартните игри на 10 май в 
Димитровград ое състоя шах- М. Ц. Б.

И ТОВА СЕ СЛУЧВА ричния период. Понякога въз 
паление на пикочния мехур се 
появява и при някои общи ин 
фекциозни заболявания: грип, 
ангина, малария, тиф и др.

Обикновено циститът се про 
явявг. с чести и болезнени по 
зиви за уриниране и отделяне 
нг гнойна урина. Понякога у- 
рината става кървава. Най-сил 
но тя е обагрена с кръв в 
края на уринирането.

В зависимост от продължи
телността и характера на забо 
ляването, различаваме остър 
и хроничен цистит.

• • •

МЪКИ с 

ЕЛЕКТРОМЕР... нг простатната жлеза и семен
ните мехурчета у мъжа, а у 

възпаление на пояс ена.та
ловите органи. Причинителите 
нг цистита могат да попаднат 
и по друг, ниеходлщ път — 
заедно с урината, отделена от 
бъбреците.

специалист, откал ДРУГЕлеястрспредприятието в
Ниш. Хой му наложил 

внесе кутията с е- 
от въяшна- 

на сградата на

МиткоПенсионерът 
Димитриевич, вече осем 
месеца не може да на
мери „място" за елек
тромера. През 
1969 година специалист
на Електропредлриятие -
то в Ниш дошъл в Лу- 
кавица и му наложил 

който бил 
изне

се уточни има ли камъни или 
други заболявания на пико ч - 

Е началния стадий на ос- ния мехур, заболявания на бъ 
трия цистит болните уринират брециге или някое общо. стра 
много често, понякога на 10 
или 15 минути, като при вся
ко уриниране отделят малко 
количество урина. Те урини
рат учестено и през нощта. По 
зивите са толкова повелител
ни, че заболелите не могат да 
задържат урината си, чувству
ват болки ниско в корема или

— да
лектромера
та стена
вътрешната. • 

Димитриевич 
недоумение; к““® **
шрави с електромера.
Дали да го ««есе 
да го остави на външна 
та стена. И първия ивто 

не му

Възпаление на пикочния ме 
хур могат да предизвикат и 
различни химически препара
ти и лекарствени средства. Ци 
стит може да се прояви и след 
рентгеново и радиево лекува
не на злокачествени тумори в 
малкия таз.

август
дание, които предразполагат 
към цистит. . 1сега е в

При лекуването на цистита 
трябва да се спазва диета, из
ключваща дразнещите храни 
и алкохол. Препоръчват се по 
вече течности. От лекарствени 
те сродства се използват наши 
роко различните антибиотици 
и дезинфектиращи пикочните 
пътища • средства. Лекуването 
при всички случаи трябва да 
се провежда от лекар-специа
лист.

електромера, 
поставял вътре, да 
се и да го постави на 
външната страна на сте 
ната. За на авка на ку
тия и друг материал Ди 
митриевич изразходвал 
15.000 стари динара.

Не минало много вре 
на Мит 

почу-

При мъжете 
предразполагат 
тг. на простатната жлеза, 
сненията на пикочния канал, 
камъните в пикочния мехур. 
При жените той е чест тът

на възпалителните забо- 
близколежащите

към цистит 
заболявания- 

сте-
специалист

някаква пием е
той не знае

рият 
оставили 
на блежка и 
какво прави.

Чака — следващ спе-

канал.по хода на пикочния 
Болките са краткотрайни или 
продължителни и се 
през време на уринирането' и- 
ли в края му.

явяват
пик
лявания на 
до мехура органи в таза, на 
бременността и на климакте-

циалист. ц. Бояничме, а на вратата
ко Димитриевич При хроничния цистит бол

ните също уринират често и „Здраве"сп.
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КЪДЕ НАЙ-МНОГО СЕ НАРУШАВА Ц
■Вторият проблем в-ш връз

ка с този дола с лъжеавидстел V* 
ствувастсто и избягването да се > 
свидетслствува. И едиия, и ^ 
другия случай ражда исследя %с* 
ци, защото виновниците оста- ”°Ч: 
ват неизвестни или се пак вло 
шава положението на някои 
нега мием. зац-^

По мнението на комтетеи- 
таите в съда с помоща на об- ?0, 
щсствет-ю-политическите орга 1 
лизации в селата възможно е кига 
положително да се действува Ч: 
и при хората да се създава 
здрав морал и почтеност.

В последно време има съдеб ^'Г: 
ии дела поради незаплагцане 
на издъ.ржка. Носителите на

. „ ^///////// //////////✓////^////////////////'’^^/,/////// //////////^/^'/////^/'(миимм 
......и»иия«

* селоот село по-ноего са олу.бва чупене на 
ръце, крака, ребра. При таки 

случаи за отмъщение се по 
ескадри, тоя™, мотики и

Ежедневието в комуната и- 
ма и втора опрана, която е не
популярна, защото създала и 
грижи, и последици. Касае се 
за различни повреди на зако
на или па права. Тук актьори
те оа хората със овоя.та нрав 
ствоиоет, злита, нетърпеливост 
и ир.

Общинските органи, 
решават тези проблеми често 
пъти изпадат в трудно положе 
ние. - Защото човешките проб
леми са най-трудни са реша
ваше. Най-лошото с, че от ден 
на ден те стават вос по-масо
ви.

Например миналата година 
от различни КОМ1ПСТ011ТПИ орга 
ии при общинския съдия за 
нарушения са пристигнали над 
1.300 актове за нарушения па 
закона. Значи, всеки дванаде
сети жител от комуната сс е 
намериш пред тоя съдия. Взе 
титс парични наказания 
гат до милионна цифра.

Интереоно е, че за разлика 
' от преди оста все повече сс 
угоелмчават съобщителните на
рушения. Причината за това 

бързото увеличаване броя 
возилата в комуната. Има 

актове, съставени срещу роди 
тели, които не искат да изпра 
щат децата си на учичлище.

Обаче вос още на първо мя 
сто са нарушенията по непоз
волена оеч, непозволено налас 
ваме на добитък, полски ще
ти и др. Положително е, че 
при , тези напоследък се чув
ствува тонденция за намалява

в а
лзпзат
Др.Общинският съд полага уси 

тази лоена про.ява да сс 
наказваЛИя

премахне. За целта
НС-СТрОТО.

Изненадва., че най-много се 
и най-тежки дела

между най-близки в 
семейство или роднини.

КОИ.ТО сеБлагоустрояване на 

селата в Клисурско
съдят
случават
едно
Така например братята Асен 
и Кирил Петкови,
„Мачугани“ от Порна Лиоииа, 
братята Драган и Васил Евти- 

от Зли дол, близките род 
Иованчов и Спаса

наречени

моли
нини Кирил 
Русимпв от Пложие и още мно 
го други вече много години 
са прекарали в съда и то за

а*
<ивв* <:

РЬКдаисуроките хора ое отличават с труд, честност и поч- 
във всички ползотворни акции и тази проява са млади строите .!)е 

л:ви работници, които отиват СЬ- 
на работата вън от селата им 
и там основават нови семей
ства, оставайки в домовете си 
без каквито и да било сред
ства за живот жените и деца-

О-най-незнанителни спорове, 
парното е това, че тяхмите спо 
ровс могат да имат за после
дица тежки повреди, а дори и

теност. Те се включват
«5*те, 
г;рил5-

-чУааг!

ггчей
КД прр

смогват сили да ги доведат до край.
За отбелезяване с акцията на селяните от Клисура,

водопровод за соб-
оти-

махала Градина, около изграждането на
Най-дееат с Иван Иванов, стругар от същата жертви.

В тези случаи е изостанала 
ролята и възможностите 
мировите съвети.

отвени нужди.
махала, инициаторът за тази акция. Подготовките са започ-

има 9 активни оемей- нанали още от 14. I 1970 г. В махалата 
сива. Те са събрали по 70 хиляда ст. дин. или общо 630.000 
ст. дин. Покрай това този: семейства са доили и 180 трудни.

та.
е и
на

Водопроводът е завършен с общо 1.350.000 ст.
Оега всеко оемейстзо има чешма пред къщата ой, л вършат 
се подготовки тя да ое въведе и в оградите.

дин.

МЛЕКАРИ-
ПЪРВЕНЦИ

Пример действително за похвала..
Иницшпива в същата насока предприемат и с. Дра- 

инци и Стрезимировци, а възможности- съществувават и в 
другите села и махали. Също така и Общинската скупщина 
от бюджета си за 1970 г. и фонда за пътищата е отпуснала 

Кострощевци, Драинци, Клисура, Паля — за
М. В.

не. Във Висок започна из 
млякото.

средства на 
благоустрояване. купването на 

Млекарите-първенци ве
че се очертават в списъ

За едно година — 4.000 
съдебни дела!

ците на кооперацията. 
През март най-много мл 
яко дадоха сенокошани. 
Васа Дзвитков е внесъл 
790 кг, Никола Петров 
470 кг. В село Изатовцн 
най-много са внесли Ми 
хаил Иванов 
Гера Взсо® — 540 кг. В 
Горни Криводол на пър 
во място са Борис Ан
тов с 341 кг, Асен Гргов 
с 340. От Вълновия Ди
митър Николов е вне
съл 556 кг, а Андрея Бе, 
лксв 282. В Болевдол Ге 
сгрги Геров 347, а Славчо 
Милов 260 кг. В село Ка 
ме нищ. най-много са 
внесли Венко Николов 
(261 кг) и Никола Ми
тев (231).

Онаква се внасяне на 
повече мляко през май 
и юни.

Многократно се увеличава и 
обема на работата на общин
ския съд. Населението в ко
муната все по-често ое опитва 
споите права да защити и осъ 
щеетши именно тук. Това има 
за последица повишаване 

броя па онези, за копгто обик
новено се казва, че половина
та от годината прекарват в 
съда.

Миналата година съда е раз 
гледал над четири хиляди съ
дебни дела. Значи всеки пети 
човек от комуната се е наме
рил в . залата на правосъдие
то. С .новите повишени компе
тенции това обременява рабо
тата на съда-

:И занапред хората продъл
жават да се съдят най-много 
за обиди, но се увеличават и 
тежките дола.

Това означава, че междучо- 
ветиките отношения не са до-

има
телесни П01В1РОДИ и обиди. Раз 
бира се, убиствата са още ряд 
ни. В периода от няколко го
дини такива са се случили са
мо в Зли дол, Назърица и До 
лна Любата. Вместо това все

Стари предания и истини

ОЩЕ НЕЩО ЗА ВАДИТЕ В 

БОСИЛЕГРАДСКО
619 КГ,

Майсторите на вадите 
умъртвени

В Босилеградоко се намира 
река, наречена Любатска. Тя 
извира от полите на Беша ко 
била и тече в направление .-Край Любатска река личи, 

Босилеград, като приема че са правени две вади. Пре
данието ни казва, че те са де
ло на двама майстори, коигго 
сполетяла еднаасва участ — би 
ли убити от болярина Кон стан 
тин. Първият майстор не спо-

към
мкотобройни притоци — пото 
ци, от които най-голям е при
токът Църнощичка река.

Точно при устието на тази 
река в далечни времена е за
почната да ое прави първата лучил да направи вадата така, 
вада, чиито останки личат и да излезе на определеното мя 
сега. Това станало по времето сто. За напразния труд на на 
на болярина Константин Дея- селението, което копало вади бри. Затуй все по-често 
новия, столицата на който би- те под принуда, този майстор 
ла Кюстендил и чието владе-

Б. Марков
бил обесен от Константин. Не
повият помощник .след това из 
лязъл пред болярина и му ка

ние се простирало и върху пре 
делите на Борил е градско.

Вадата оттам е продължава зал, че умее да направи вада- 
ла надолу към Босилеград, та да излезе на мястото. Той 

-през Дойчин дел е'минавала се съгласил и работите почна 
към с. Райчиловци (Карин дол) ли отново, но ое копала друга __
оттам към с. Котлене (днес вада. Майсторът уопял и оча ( 
Млеаооминци) все до Рибарци) квал щедра награда за труда 
до местността Рушите, където си. Но вместо награда Котг- 
имало руднмчарсюо селище с ■ стантин го обесил а на насе- 
малки примитишни доменни лението, обясниш загцр го на- 
пощи, коигго са известни с име казва: 
то „видни“.

Съвети за държи
едно'((
пуем%
кра^1

Тр^>.
аъл #х
«ел*%
раТУР3^
са. 4

Свинята е малка фабрика 
на прасета и тъкмо затова са 
необходими големи грижи о- 
ще доосато е бременна. Ако то 
ва не се прави, може да се слу 
чи прасетата да не бъдат до
статъчно здрави, или да не на 
предват добре. Свинята май
ка предварително трябва да 
се храни добре, за да бъде 
подготвена за бъдещото дое
но на прасетата, защото тряб
ва значително количество1 мля

Свинята се храяи с концен
трат за свине-доилни, защото 
н него се намират всички не
обходими вещества, които ца- 
ревицата и триците нямат Д° 
статъчно. Също при това й

производителя
— За първия майстор, че го 

обесих, ми е жал — казал. За 
Тази вада обаче не е служи- този не мм е жал, защото не 

ла само на това рудничарско обичам подли хора. Щом е 
селище. И в горното течение умеел да измери, а е бил ло
на вадата е имало рудници, ко мощник на първия майстор, 
ито са ползвани — например защо не му е помогнал да за 
днес има останки от рудници върши работата успешно, как 
при Краин дол, в Котлене и то сега я направи. Значи не е 
др. Водата понякога е ползва бил добър помощник, а е бил 
на и за откриване на рудните злобен и завистлив човек и го 
пластове, като е пускана по наказвам със смърт.
■стръмните хълмове да отмива Вадите в Браилегр адско са 
постната земя. Иначе водата много. Но заслужава да отбе 
от вадите е била .много необ- лежим още една, която е ид- 
ходима на рудниците — едно вала чак от село Топли дол 
зарад движението на мехове- през е. Вожица над реката. От

там е излизала над Босилеград 
към .честността Славче при с. 
Извор. С водата от нея са се 

за движение на огромните чу снабдявали рудниците при Ре- 
кове и за промиване на руда- сан, Горно Уйно и Вибарци.

НА восе дава достатъчно прясна 
Да за пиене. Обикновено се

необхоСВИНЕТЕ смята, че на свинята е 
димо по 1 кг концентрат на 
Ден плюс половин килограм за

свинята

та
МуДЙ

ко. всяко прасе. Когато 
има повече от 8 прасета, 
ва трябва да й се дава колко 
то може да яде, а вода да ийа

съй0Изчилесно е, че една 
която дои десет прасета тря
бва да дава дневно от 5,4 до 
10,<- литра мляко, защото ед
но прасе се нуждае от 600 до 
1.200 грама мляко в 24 часа. 
Ако не е добре охранена, тя 
ще се изтощи много бързо и 
няма да има храна за прасе
тата.

МАЙКИ тогасвиня.
СеДС , (
сва1|ст<! ,

постоянно при нея.
За да се запазят прасетата 

също са необходими грижи. 
Първите пет дена трябва Да 
се внимава свинята да не на
тисне някое прасе. В първите 
четърнадесет дни свинята сС

0бъДа<- ПОВЕЧЕ 

ГРИЖИ
те, които са обогатявали с въз
дух огъня под видните, друго

в
бре

*<

N
та. Л. Манов



СРЕЩИг Малко статистика4 В БОСИЛЕГРА-
ДСКАТА
ОБЩИНА?

Очакваме подоб
рение в работата

НА 13 ЖИТЕЛИ 

I ТЕЛЕВИЗОР
ровете 
]^^цзяИ^п^

споров6
« . заетите —-

в к°
чогниШите преди няпсоет година 
•:-е органи жавала внимание, 
чия, п’Рг' Интересно е, че хората в ко 

^е' муната упорито се съдят, за 
■'.ЯКУР®1 и да докажат своите права/
<: за Р6“13 щом като запубат,
•-чето
Установил, продължават да се съдят, 
чоонни Ре" Всичко това говори, че служ 
‘ча трУД°" бите коигго .решават тези проб 
- странели- леми ое намират пред сериоз- 
г,цат на Ра ни задачи. Теша означава; че 

и тяхната ефикааност трябва

Колко радиоапарата и теле
визора има у нас?

На този въпрос е трудно да 
се даде верен отговор, залцо- 
то броят им постоянно се уве 
личава. Обаче цифрите за по 
ложението през миналата годи 
на ни казват следното:

— На всеки 6 югоолавянин 
•се пада един радиопарат, а на 
всеки 13 — по един телевизор.

Миналата година в Югосла
вия е имало 3.304.000 радио
апарата, от които към 2,9 ми, 
лиона в частно притежание, а 
Останалите в обществено. Бро 
ят на телевизорите е сравни

телно по-малък. Миналата го 
дина е имало около 1,6 милио 
на телевизора.

Като ое имат пред вид тези 
цифри, излиза че един радио
апарат ое пада на две семей 
ства, а един телевизор на по- 
малко от 4 семейства.

Но тези цифри, въпреки че 
потичат от компетентни изво
ри, едва ли еа верни, защото 
много транзистори, телевизори 
и радиоапарати не се регистри _ 
раг редовно. Това значи, 
броят им е сравнително по-го 
лям.

В с. Изатовци, в стопанския 
двор на кооперацията винаги 
се чувствува живот. Особено 
през пролетта той става на
прегнат, изпълнен с ритъм.

Една ранна сутрин пристиг
нах там. Някои работници ид 
ваха- някои вече отиваха на 
работа. Всеки си знаеше рабо 
тага за този ден. А да се оп 
ганизира работата в тая коопе, 
рация; която във Висок 
земи по всички села, не е лес

не е заслу бъде всичко в ред. Моето ра
ботно време е — цял ден с до 
битъка. По-рано имаше изве
стни несъгласия при нас, но 
сега не е така. Личните дохот 
ди са по-добри и колекти е 
по-единен. Това показва и про 
извадотвото.

Димитрие Дончич от Рооо- 
мач: „Аз съм от по-младите 
работници. Десет години съм 
овчар. На други работни ме
ста не съм работил. Миналата 
година съм имал оредно по 
52.000 д. заплата. Сега новите 
норми позволяват повече да 
се заработи. Тази работа обик 

. ках и съм доволен. Малко по 
трудно е црез зимата. Тогава 

съм повече има и повече работа за овча
рите около алненето. С моя 

вътрешността другар Юостич отглеждаме 300 
на страната. От известно вре- овце. До сега имаме 308 атне- 
мр съм на кравефермата. Хра та. 
ня добитъка, почиствам обо
ра, с една дума старая се да на докупвахме сено. А може

И
те запла- 

отновота- -щат всичко, само че

има
дали-<,дт но. чс

Исках да чуя работниците, 
те Да кажат, вещо за своята 
работа и раоотага на коопера 
цията.

Петър Борисов от Изатовци -. 
„В кооперацията 
от пет години. Преди това бях 
на работа във

да сб здойли. № ц хце ,ое за- 
, гета и т0 сили ако те рошат ивдиге кад- 
,, в сгопан роши и материални трудности. 
,.'Гака на- и второ ако ое засили в тази 
,;юна в ко- 0бласт действуването на 
дай 133 След много годинимзиро

Е1ШГГС сътаети и на. останалЕитте 
ем в сто- Обществено-политически 

Това е 
ем, имай- 

''троява Д°

ВЪЗОБНОВЕН ПРАЗНИКЪТ 

НА ОВЧАРЯ
оргаГ;

И. низации.
:■

■Не ми харесва, че тая годи-в. В.
кооперацията сама да си про
изведе нужното количество.

Никола Георгиев, бригадир: 
„.Единадесет години съм в коо 
перация „Сточар“. Тая година 
•станах бригадир. Хората гре; 
шаг, че- не се старят повече 
да работят, а казват: „За те
зи пари — толкоз“. Сега нови 
те норми ще справят работа
та. Ако повече работиш, по-ве 
че ще вземеш.

Аз съм свидетел на всичко 
снова, което е направено. На
дяваме ое, че тая година успе 
хите ще бъдат по-добри в ко- 
перацията.“

Не само при тези трима. Оп 
тимизъм ое чувствува при вси 
чкм работн1иц.и. Кооперацията 
е станала на краката си здра 

-во и през -тая година може да 
се очакват по-добри резулта-

На 6 май т.г. овчарите от Земеделската кооперация 
„Сточар" в Каменица по първи път след десетина години че- 
ствупажа своя празник. Тържеството се състоя в кафенето- на 
кооперацията, където присъствуваха около 30 овчари от 
всички овцеферми във Висок.

По случай празника бе отдадено признание на най- 
добрите овчари Васил Матов, Милош Зарков, Бора Костич, 
Димитрие Дончич.

Тържеството продължи до късно през нощта.
Б. Марков

ти.
Б. Марков

ПОЧИНА НАЙ-СТА
РИЯТ ВИСОЧАНИН Потопите се празници овуя годину, та йед- 

свърнумо од пийене и йеденье. Йош у село 
чу, дека при граджанъете нема месо, та натита- 
си две ягнища за зетатога да прекараю Първи 
май и Джурджовден. Зетат ми 
кова убаво писмо, кока са че дооди със сватове за 
черкуту. Йедното ягне закламо йеднъг, а друго
то перката муну у врижидерат за Джурджовден. 
Тека се обиерамимо пред гоейе, а нийе прекара- 

мераклиски. На ютре дън -зетат ме изведе у
се послегне йс-

ва се

Неотдавна в Сенокос е почи 
най-старият човек от Ви 

РИ СТЕНА
нал 
сок
МАНЧЕВА — на 102 ГОДИЛИ. 
Ри стена е родена на 3 януари 
1868 година. Целият живот е 
прекарала в Оелокос. Тя има 
12 внука и 23 правнука. Вси- 

са живи и здрави. През

беше написал те-теттт* старицата

МОчки
младите си години с кои е до 
карвала храна от Берковица. 
Мъжът й загинал в Балканска

чаршиюту да се порасодимо, да
пийенето. Ка стигомо до банкуту, по-денето и

гледа кудето лани имаше малко зеленинка, съга 
вра напрайен.

— А бре, зете, ква йе тая работа немате
та война при Одрин.

Б, Марков стоку а сее угазено.
— А, рече зетат, имамо и нийе ама дронож 

га дедо човеци. Нече да позаобико-ну. Згазише

I ле, па зацепе из травуту.
— Чуйем, зете, дека за 25-и май че ви дойду 

коджа гоейе из Цвлу Сърбию. Айде за тия праз
знайемо са-

IЗа
* Да се 
/ ^всем 
■Реме.
* и то. 

{ * СВИ- 
/ тС-Чпе

1I Из царството ьм дивеча§
§: I1 ЛИСИЦАТА - ХИТРА И ПОЛЕЗНА

нмте ловци на тези дребни вредители. Ли- 
оицигге ги унищожават тогава не само да 
ое хранят с тях, ио и за забавление. Лов
ци които са . имали възможности да ви- 

как лисицата лови мишки са брошги, 
че за два ча-са лисицата може да улови и 
до 150 броя.

Но те ловят и полезни животни и п/а- 
вят щети. Освен птиците те ловят зайци, 

сърнета, фазани,, еребици. Но въ
преки това, от тях има доста полза не 

. само че ловят мишките, но и че унищожа 
ват труповете на .умрели, животни и така 
не дават да се стигне до разширяване па 
зазрааителии болести. Но когато ое' намно 
жат, те стават вредни. Иначе е добре на- 
влякъде да юе намери нонякое лисиче се
мейство. ,

ници .минуло та минуло, резилат си 
мо нийе тудева, ама за тъгай кока па че берете 

Кока па че турате Саксийе с вещачко
%I § 1 срамове.

цвекъе. Оно и ньега лани преполовите.
— Тека че си буде, дедо, прав си ти. Нийе 

смо научили на други да продавамо културу, а 
нащо си не видимо. Ка мине и тия празник, че 
се поискритикуйемо на некойе събранияе^ и тека 

другуту годину. Па, па иово на- 
Ама щом и вийе почесте да 

маану, требе да смо станули за голем резил.

I В

бял 
шиле (иши

§ Лисицата е много
страна. Ти е Х*П1Р’0 поюоеи 

да- излъже купето. Да Р
ден в курнмка и Да охнеое н

.нашата
§ §дят§ че си карамо до 

ново.
I

ГОДИШНО « „а.

щото ое храни с всичко, плодове.
Месото обича най-мноспо, насеко-
зеленчук, мед, окак'ь2^п<м ® полето и се 
ми. Може да лоши иг*®®“К1И годишно над 
счита, че лисицата У^у^^л2та за дреб- 
3.000 мишки. Така тя°е ^ зеМеделоки- 

кражби, *оито^м открадне ня- 
те производители, кога години, когато
коя кокошка или пил _ единствено аигур 
■има много мишки, те о «

към 70 ни наодите§
§
§ 1§ — Мене, зете, човек тека да> ми улезне у 

би му кожуту одрал, а това йе ваше 
лекат.

§ §малки§ градину, я
па удрете кой улезне. Това йе 

А съга със здравйе, па че

1,I
I8 се видимо 1 за

празникат.1 Манча, с.р.§
ниге



БОСИЛЕГРАД
Из дейността на образователната общност

Живоин Николич—Бърка нафрантоюшю българско пра- 
вителотаю и идването па Червс 
иагга армия. Половин ггрис по 
кашата и па митинга привст- 
спщуша българския народ. Ра
дио Оофищ пренесе тази него 
ва роч, давайки съобщение, че 
Томица Попсшич с представи
тел на Върховния щаб 
НОВЮ. Естествено, Върховни
ят ща б чрез Таи юг то па оп
роверга.

КОЙ Е ОСВОБОДИЛ 

ИЗТОЧНА СЪРБИЯ
НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ 

В ТЕСТОВЕТЕна

Общинската образователна сграда за училищен център в 
общност в Босилеград все по- Бооивюпрад. 
успешно работи. Тя се старае Образователната общност 
да осъществя нови качества все по-организирано помага за 
в учебното дело, като същоврс подобряване на материалното 

укрепва о бщсствеч то-са- положение на образованието 
моуп’ра1Е1ителн'Ите отношения в в комуната. Така ще бъде по- 
облаогта на образованието и (изгодно да се определи цена- 
въотитаиието. та на образованието и прило.

Скупщината на образовател- жи принципа възнаграждава- 
пата общност на своите редов не според резултатите. Разби
ли заседания обсъжда успеха ра ое, 
на училищата, условията под, все още същеег.вува поотдгл- 
които те работят и начините ига и колективна съпротива от 
па възнаграждаваното. страна на някои училища и

За п одобряван те условията просветни раоогници.
за работа в училищата тя с Такива настоявалия на об- 
взела решение, съгласно кос- разсватслшата общност са раз 

Републиканската ггросвст бираеми, защото сега в кому
ната има 1.700 ученика, които

За уреждаше на положение
то в Пирот пристигна и Доб
ри Търиешев, член на ЦК на 
БКП. Той илташе много позна 
ти от нашия край, хора., кои 
то заедно с него били във фа 
шисткитс затвори. Искаше е 
тях да ос види .и да ос орощ- 
ме. Най-много ос интересува
ше за Драголюб Аризанович, 
17-1ГОдитсш младеж от Радил- 
ци, който през 1942 година о- 
куггаторокия военен съд в Пи 
рот бенгс ост^дил на пет годи 
ни затвор. Извикахме Драго
люб. Търпошсв банани ски го 
прегърна. След моето бягство 
от затвора в Хаоково (1943) го 
дина

Лужница е просто покрита с сти, но да ое отправи писмен 
гробове, които този полк е иск до щаба на българските 
посеял. Заедно с 1 и 6 пехо- части, а той с длъжен да ги 
тен полк от София, частите на предаде на нашите власти. Ма 
25 полк на 14 октомври 19-13 лко обаче имаше полза от то 
година в Стол разстреляха о- зи договор, 
кедао 50 души и опожариха по 
чии всичко, което можеше да 
се опожари. Киевац, Ралин, Ва йници от 25 полк сами бяха 
лниш, Оцреяац, Студена Масу- предприели мерки да очистят 
рояци и Радоникци също мяо частите ои от фашистки офи- 
го пострадаха тези дни. В май цери и подофицс|ри. Бяха ар е 
асата офанзива на тези части стували воички командири от 
(1944) Лужшица бе завита в два батальона и взели коман- 
черно. Тогава полковник Мо- дата в овои ръце. В тези бата 
псе премести седалището на лъсни бяха формирани рево- 
своя полк в Бабушчшща, а сво люциюинм комитети със зада
йте батальони размести в Мод ча да очистят воички части 
ра стена, Леоковац и Стрелац. от фашистки офицери. Вой- 
Цървсна ябука щеше още по пищи от този полк, а и от дру 
вече да пострада, ако частите \и 
на Оедма оръбска бригада не 
бяха изгонили българите и по 
този начин опаоиха оелото от

менно

.П аралолно с това честни во

по тези два въпроси

то от
на общ-гост ще се задължи с 
300.000 за долраждане на три обучават 129 просветни работ- 
ой)!гоени централни училища, нигци.
В образователната общност об ТЕСТИРАНЕТО — МЕТОД за 
мислят също така как да, по
могнат в изграждането на ед
но училище в тлъмияекия ра
йон и на още една училищна

полкове идваха тези дни 
при мен и друш напои офице 
ри и иокаха да им помогнем 
да арестуват и накажат фаши 
сткитс офицери. Говореха шг, 
че техните командири им пре 
чат в тази акция. Разбира се, 
ние с друго не можехме 
помогнем, но веднага с тези

каза той осга за
пръв път по виждам и щаст
лив съм, че ое намерихме на 
свобода.

УСТАНОВЯВАНЕ НА УСПЕХА
Тъй като оега няма друг 

по-обективен начин образова
телната общност е приела те-

пълиюто унищожение. На 17 
май в Цървена ябука бяха ра 
зстреляии 40 души. Цяло едно 
семейство на Любомир Злат- 
коаич бе унищожено. Смнове- 
те на Любомир, Милован и изисквания запознахме 
Йован, бяха заловени при ов-

стирането като основа за про
верка на успеха в училищата. 
Тоя метод дава възможност за 
установяване не само на обра
зователните, но и на възпита
телните резултати. Последните 
не са на необходимото равни
ще и то в понечело училища 
в комуната.

•Резултатите от тестирането, 
което започна тези дни във 
всички училища в комуната, 
тази година ще бъдат от гол
яма полза за образователната 
общност. Когато те бъдат из
вестни ще бъде възможно съв 
купните резултати на учили
щата да се преценят от страна 
на скупщината на образовател 
ната общност.

Но Тоя път по тоя въпрос 
няма да се остане само на кон 
статации. Именно най-добри
те по постигнатите на тести
рането резултати училища ще 
бъдат наградени. За тези цел 
образователната общност е 
обезпечила 80.000 динара. То
ва ще е голям стимул за оне
зи училища, които са и досе
га по стига ли добри резул
тати, но тези са оставали не- 
възнаяраждашани.

Това ще е начинание, което 
още веднаж потвърждава по
ложителните наслоявания на 
образователната общност.

да

В Центъра за култура и забавадруга
рите, които познавахме като 
партийни ръководители в тази 
части.

цете, разстреляни и хвърлени 
в запалената колиба. В селото 
бяха убити жена му, двегоди
шният оин и малките му дъ
щери — една на 5 и една на 
12 години.

в Димитровград
Търлешев за най-младлл 
затворник Първият,, ИЗПИТ“Тези дни в Пирот приет и г- 

лин воиниците от 25 полк у- на и Щерю Атанасов — Вик- 
биха 19 невяни хора ,а в Стре 
лац 11. Две сестри, Бориюавка 
и Божидарка Адамовия, били преди петогадеоет дни в Добро 
заловени при една колиба из- поле. От ЦК на.БКП той беше 
насилвани, а след това убити 
и хвърлени в запалената коли 
ба. В Студена бивш избити 11 
души.

В тази офанзива в село Ра-

Синиша Нейков за работата и про
блемите на Центъра

тор, с който ое бях разделил

получиш задача да успокои во 
йниците, да пуане арестувани
те офицери и гю този начин 
да направи частите способни 
за борба. Той обещаваше на 
войниците и на членовете на 
революционните комитети, че 
фашистите ще бъдат изкара
ни, по каза, че честните офи
цери трябва да останат.

на младостта — казва Нейков. 
Една част от организацията 

Центъра. 
Група художници: Методи Пе 
тров, Никола Денков и Сретен 
Игов, са задължени да 
раят за светлинното разкрас
яла ане на праща по време на 
празника. Предвидено е в цен 
търа, на площад „Освобожде
ние“ да бъде построен голям 
светлинен обелиск, а в Спорт
ния център ще уредят пло
щадка за предаване на ре-вм- 
алната част на програмата. Съ 
щата група готви и амблема 
на майските тържества и дру 
ги аветлинии ефекти.

По-нататък др. Нейков 
разказа за новините в работа
та на центъра.

му е доверена на
Много тежко и свежо беше 

това минало, за да може хо
рата да ое примирят с това, 
че злодеите се бяха завърна
ли на мястото на злодеянието. 
И щом като хората препода
ваха отделни офицери — зло
деи, идваха при нас и иокаха 
злодеите да ое арестуват. Осо
бено упорито искаха да ое аре 
стува един полковник.

:

; Нейков 

Синиша
ое ста.

Синиша Нейков, директорът 
на Центъра за култура и за
бава в Димитровград, ни раз
каза какво планира Центъра 
за да се съживи дейността на 
този културен храм в община

— Първият изпит „ще дър
жим“ оега по време празника

Викггср помоли Томица По
повия, който трябваше да пре 
вземе командването над ново- 
формираните части в околно
стта на Пирот, да тръгне с 
него в София на митинг по по 
вод формирането на отечество

Разтревожени от това някои 
войници бяха заловили този 
полковник. След като узнали 
за това, командирите на бълга 
реките части (след полунощ) 
изпратили танкове пред сгра
дата на ком1еядантството. След 
като блокираха сградата с тан 
кове двама полковници, пети- . 
ма подполковници и един ма 
йер влезнаха в канцеларията 
на коменданта и на лолитко- 
мисаря на комендантството и

та. ни
В. В.

Планираме по трудовите 
организации да прожектираме 
късометражни филми. И зана В новото учебно година
пред продължаваме със ста- _
>рата практика да прожекти- |20 УЧгНИкА В 
раме филми и по селата спод * 1

КЛАС В ГИМНАЗИ-

Годишва конференция на стрелците

ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ-ОТЛИЧИЯ вижното кино.
Ще е необходимо обаче да

подое предприемат мерки за

ОС Димитровград. Стрелците ка също вече работшм и вър-
ппвеч^ИХа ТОЗИ СП'0рт 0146 ху организационното укрепва 
повече да се застъпи в учи- не, така че Центърът за ку« 
лищата.. А Нинезич изтъкна, тура и забава наистина У" 
огромната родя на организацц же да изпълнява онова 
ята за патриотичното възпита то от него се и очаква ’ 
ние на младежтта и ролята за 
народна отбрана.

ЯТАМиналата седмица в Димит- 
поиокака полковникът да бъде рсиград ое състоя годишна от

четна конференция на стрел
ците от Димитровградско, и а 
която присъствува и Милисав 

се Никезич, член на изпълнител 
иия отбор на стрелците на СР 
Сърбия.

пуснат. Но изправени Общинската скупщина в Бо
силеград взе решение, съглас
но което се дава възможност 
неквалифицираните просветни 
работници в основните учили
ща и гимназията да провеж
дат обучение до края на уче
бната 1971/72 година. Обаче 
тази възможност се дава само 
иа онези прооветяи работни
ци, които ое намират на за‘ 
дойно д©школуване. Със съот
ветни документи те са длъжни 
Да докажат това в училищата, 
в които работят. Освен това 8 
течение на школуването оа Дъ 
лжни също да доказват, че 
наистина полагат испити.

Училищата, са длъжни на 
тези работници да осигурят 
условия за работа до опреде
лената година.

пред
противмерките на гголиткоми- 
саря на комендантството, 
отказаха от изискването ои.

да мо 
кое-•Понеже знаеха колко 

офицери фашисти има, четено 
вете на щаба на българските 
части иокаха да ое срещнат с

още
В доклада за работата 

«дрелческата организация И- 
Ф*я Раич, каза че стрелците 
през последните две години са 
постигнали отлични

на
М. А.

кит#*"'
За председател на организа- 

цията бе избран Цветко Боя- 
кич Грамоти за

представители на кашите час- 
ти. В разговорите участвуваше 
и политкомиюарят на

резулта
ти. В съревнованията с Ратко 

трина- Павловия — Ниш, екипите на 
десети корпус, който заедно с Прокупие, Алеассандровац Пи „ 
нас беше в Пирот. Бе постид-, р,0т, Бела паланка те са постиг РздОТ:а^-Г1^3 _а_дипломи 
нат договор, когато в бъдеще нали добри резултати Органи Г,р‘оздан Вш,'ко«. п'етър~ П,етро.в 
наши хоря открият злодеи о- зацията има 399 члена В ос- Т|ИЮ0<ММ|Р Тош.ев, Драгиша Га- 
фицери и подофицери да не лата има пет стрелчески орга КЮВ И Вука,дин Маркович. 
ли арестуват югославските вла низации, предимно пионерски.

44-
досегашната 

работа получиха Илия Раич и
-Ч №

тш€
Борис Марков

В. В.;
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Ветерани на нашето учебно дело

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
Тридесет и при години да 

работиш с ученици, топа 
чи да завършиш огромно по
лезна. работа за обществото 
Колко малчугани са научили 
да четат и пишат, колцина са 
отишли после на учение в ги 
миазмите, утивер.оитетите, кол 
цина от тях оа завършили и 
сега като специалисти долри- 
марягг за изграждането на 
шото обенцство ?

Александър 1^1'вано'в, един от 
най-старите учители в бо- 
оетхецр адско, може да се пох
вали с тази огромно полезна 
работа. Т|риЗД1е.оет и тр1и годи
ни вече не е напускал ■ учили
щето и мнесго помоления са 
минали през '.ученическите ска 
мейки, ПОТОШ1Ц да работят 
да тръпнат на по воиши учили 
ща.

дапопичеоки институт и 
ва и - завършва задочно бяюло 
пическите науки в Белград.

— Много трудности 
в обучението ои 
р»лт учител. Работехме

запис- и малчугани, коилпо още слу
шат лекциите на стария учи
тел. Мнозина от тези негови 
деца често ои сп-омнят за него 
и му пишат писма —; благода 

няко- рогост за грижите му около 
тях, за това, че ги е научил 
на четмо и писмо — тези пър 

Щ ги стъпки към великата нау-

зна-

имахме
споменл ста-

шшш| • ШШШШт
ка.на- Б. Костадинов

М}
■

Културни НОВИНИГ'Ж.

шт Прожектирани два 

филма във Висок
с

или
Във Висск са прожектирани 

филмовете „Когато чуеш звъ
неца“ и „Лозкнка“ (български) 

И двата филма бяха добре 
посетени в оелата Изатоици, 
Сенокос, Горни и Долни Кри- 

. водел. От Центъра за култура 
и забава.казаха, че в бъдеще 
филмовете ще се прожектират 
и във Вълковия и Боловдол.

Б. Марков

Воден е в с. Горна Лисича, 
прогимназиално образование 
зазършил във Враня, а оттам 
отишъл да учи педагогическо 
училище в Неготин. Навсякъ
де бил между най-добрите у- 
ченици, въпреки 
недоимък, който 
бедните оелянчета.

А после, млад учител, бил 
изпратен на олужба в Нероди 
мле край Урюшевац в Кооопо 
и оттогава започват местения
та му от село веело. Бърза край 
Вучйе, едно Запланско село в 
Су.ва планина, край Бела па
ланка, няколко села в Краи
щето .. . така все до 1945 го
дина, когато идва в своя край 
и олужбува в Любата, Вожи- 
ца и Г. Лмюмна ,където е и ое 
па. В дните,' когато кадрите 
бяха най-необходими, той ре

Александър Иванов
П0'СФ01ЯНН1ИЯ
придружава га в частни къщи, строехме 

училище в Г. Лиоина, кооперр. 
титвен дом и какЕЮ ли не дру
го. Нямаше кабинети, 
ства за онагледяване. Но уче
ниците бяха прилежни и мно 
зина са днес лекари, инжене
ри, учители ...

А децата винаги съм обичал 
■и съм се стараел да им помог
на, повече от възможното. Ро 
дителите обаче понякога 
ни помагат достатъчно и това 
ни затруднява.

Тези „негови деца“ са мно 
го и с различна възраст. Има 
възрастни мъже — специали
сти, има студенти, има юноши

сред-

По време на майските 

тържества в Димитровград „НЕРЕТВА"
ждестрани и наши артисти ще могат да 
видят голям брой хора от селата, които 
ще дойдат в града на младежкия 
ник.

По време н майските тържества, нг 
25, 26 и 27 т. м. Центърът за култура и 
забава в Димитровград ще прожектира до 
мзшшш филм „Битката на Неретва" па 
Велко Булаич.

Този филм, в който е обрисувала една 
епопея от Народноосвободителната война 
К в който участвуват мнозина известни чу

не
праз-

Както сме уведомени, билетите ще 
струват от 5 до 7 нови динара.

М.шава да завърши и Висш' пе-

още утре да изпратя указанието си на женското 
списание, за да се отпечата за улеснение на дру 
гите домакини!

Заех се веднага да почистя котката по гор
ното предписание. Но тука се сблъсках с друга 
трудност. Котката упорито отказваше да се къ
пе по упътването. Щем видя водата в легена, 
разпери лапите си, хвана се за ръбовете му и 
жално измяука. Аз я натиснах, натопих сред
ната й част, но тя се извъртя и така се вкопчи 
в ризата ми, че остави осезателни следи по нея 
и по гърдите ми. Аз все пак търпеливо я пре
гъвах на две и почнах да я трия между ръцете 
си, както е според указанието. Но котката, мяу 
каше, извърташе се и остави по ръцете ми, ли
цето ми и по други части на тялото ми трайни 
татуировки.

След тази операция котката беше само отча 
ста изкъпана, а аз — целият.

— Така ли — рекох, — не щеш. А знаеш ли 
после жена ми какво ще ни прави. Щом не щеш 
така, хайде ц пералнята!

Грабнах пазарската мрежа на жената, бут
нах котката вътре (нали трябва в торбичка) и 
я натиках в пералнята. Отдъхнах си. Най-нап
ред си обинтовах ръце, гърдите и лицето, защо- 
то бях заприличал на кръвожаден индиански 
вожд. След това разтворих в студена вода поло
вин кило оцет, извадих котката от пералнята и 
спокойно я изплакнах.

Сложих я на сянка, значи, и на проветриво 
място да се суши. А тя, след като се свести, по
бърза. да отиде на слънце. Аз я сложа на сян
ка, тя бяга на слънце.

— Така ли? 
слънчасаш на всигако отгоре, а?

Взех найлоново въже за простаране, вързах 
котката, за задния крак и хайде за дървото на 
сянка.

Гласът й заглъхна в грохота па заминава-
щия влак.

Ами сега! Да хигиенизирам банята. — може. 
Да мия съдовете — може. Да готвя и да изклю 
чвам печката — и това знаех. Да бухна всичко 
в пералнята... и това. иди-дойди. Но да изпе
ра котката... никак не ми идваше на ум как 
става. Разрових цялата си сбирка от съвети на 
домакинята, прегледах всички броеве на 
нията, за които бях абониран от жена ми, 
никъде не открих рецепта, която да предписва 

се пере котка. Търсех и си мислех главно:Как се пере описа
но

как
„Поне да намеря предписание как се пере каже 
но палто. И такава рецепта би ми свършила ра 
бота. Котката е, викам сп, фино нещо, с мека 
козина, по-фино нещо от най-финото бельо ... 
В този момент ми хрумна мисълта да използу
вам рецептата за изпиране кг фино бельо. На
мерих я и зачетох: „В загрята до 40 
вода (слабо затоплена) се разтрива малко сапун, 
докато се образува трайна пяна. За предпочи
тане е тоалетен сапун" ... Дотука, рекох си, съв 
пада. Да видим по нататък:

„Бельото се пере при много леке търкане..." 
Да-а само да заменя „бельото" с „котката и все 

за котка е писано. Та слушайте изви- 
аз възхитен и зачетох на глас:

котка
градуса

— Любомир Петров —
до гарата аз смирено пъшках под тежестта на 
куфарите и мълчах. А тя не спираше да гово- 

Наставленията валяха като дъжд.
Жена ми тръгна в командировка. От дома 
- Петенце, праха от мебелите ще ‘«триваш 

по три пъти на ден. Ще пушиш само на бално 
на. Съдовете ще измиваш с топла в д '
като готвиш, да не забравяш да 113*л™(-те пре. 
ката, измивай си редовно краката 
ди лягане, да не мърсиш чаршафите! 3^а™' 
нататък нареждаше ми тя, та еветдес.ет и де 
Докато ми припомни деветстот Д гара-

«о—о като
момиче, по

хързулнала дома- -

ри. едно, че 
ках

„Котката се пере при много леко търкане в 
продължение 5—10 минута, след което се изпи- 

хладка вода и накрая се изплаква в 
Всякакви извивания за изцеждане

рат чиста 
студена*
вредни и котката се прокъсва, тъй като в мокро 
състояние здравината й значително отслабва, 

котки (значи като моята) след изпи
рането с хладка вода се прокарват в студена во
да подкиселена с една супена лъжица оцет (си

не й се разтварят боите). Изпраната 
се суши на. слънце, а на сен 
място. Употребата на „Бе

са

Значи искаш даШарените викам.

ветото 
та. Жена ми ме целуна гурно да

котка не трябва да 
често и проветриво 
лина", сода, хлорна вар, сапун на прах, смесен 

и други подобни са вредни ... Ами,

седемнадесетгодишно
се четеше видимо доволство, 

мене и ми е
оправям с него.

ми кимна, от немай **'. 
си. Тъкмо се обър-

разтревожерия

че се Сега вече, рекох си, мога да полегна, да си 
почина. Трябва да съм бил мпого изморен, за- 
щото когато се събудих, беше вече тъмно. Се- .

котката и изтичах на двора. Гледам

десетина дни от 
кинството, за да се със сода,

разбира се, рекох си, иначе току-шок се ощави- 
ла! Но да видим по-нататък: „,3а предпочитане 
е котките да се перат ръчно. При използуването 
на пералня да се спазва стриктно упътването за 
пералните, като котката се постави в торбичката, 

предпазва от накъсване при механичното 
въздействие на прането".

— Край — извиках аз ст радост със само
чувствието на откривател. Даже твърдо реших

и тя тих се за
зъбите й светят на месечината. Олеле, ами се
га? Как ще се оправдавам пред жената? И ето 

седмица търся из целия град котка с ръж-

Влакът тръгна 
де, без да става от 
и ах да си вървя, чух зад 
вик на жена ми:

мястото
себе си

най-важ- 
межех датичай, забравихме 

аз влака, но все не
се изрншя с

- петенде-е-е^
забравиш...

вече
диво кафяв цвят и бели ивици. Молз тгл помог
нете ми и вие. До завръщането на жена ми сс-

— Петеяце-е-е,
ното! — Подгоних

която

ми свиржена
в пералнята... . и тават само два дни. Уката на влака, 

котката да не
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Цред конгреса на есперантистмте?
Наши курсиЬиНАИ- СТАРИЯТ ЕСПЕРАНТИСТ В НИШ ЗА ЕСПЕРАНТО\

ГРАД. СЕЛО ИЛИ ТРЕТО ...
Общинската

скупщина в Босилеград пред вземането на реше
ние за национализиране на строителните парцели 
отборниците гласуваха Босилеград да се провъз
гласи за градско място. На това нещо се проти
вопоставиха тъкмо отборниците от Босилеград и

По повод па 19-югаолавск1И ©олс- 
щштоюи конгрес, който щс се сь7 
стои: от 4—7 юли 1970 н Ниш води
хме разговор с най-стария оопе- 
■РЙЛПИ1СТ и Нисш другаря ЖИВОИН 
ЙОВАНОВМЧ. Той работи » печат- 
'1 яйцата ,,Вук Кораджмч“ в Ниш. Дру 
гарят Йс®авго®ич с глухоием и не е 
чул пито ОДИ1Н звук, а есперанто го
вори отлично. Нашият разговор Бо
дяхме на необикновен начин. Ние 
му давахме въпросите в ттомена фо 
рма и по същия начин получавахме 
отговорите.

Другарю Йованопич, какво по 
Ваше мнение представлява есперан
тското движение?

На последното заседание на
Считате ли, че есперанто е на

предвал в своето развитие?

_ да, и то много. От мъртъв, той
с който се служатстана Ж/И1В език, 

около 15.000 души в света. На еспс- 
печатаки над 30 000 книги.раисто са гласуваха за село.

Обаче на едно заседание от преди една го
дина същите тези отборници, когато се касаеше 
да се обезпечат средства за павирането на уди-

е това нужно, защото Боси-

И покрай тези му качества, той 
приет като факултативен език?

— Мисля, чс днес в света ©оперял 
то сс изучава от хората много. В 
Полша той е станал вече и факул
тативен език?

не е

ците обясняваха, че
леград не е село . . .

— Често пъти сс поставя въпро
са дали с комплектен език? АКО СИ ИСКАТ — БОГОВЕ СА— За есперанто узнах в Белград 

през 1939 година от Радомир Клаич. 
По-късно разбрах, чс това с съвре
менно явление в обществото, кофо 
има за задача да приближи хората 
чрез есперантския език.

— Да, това с жив, богат и ком
плектен език. Това ни го показват 
проводите на книгата „Мостът 
Дрина“ и „Горски пенац“, който в 
скоро време ще можем да четем на 
есперанто.

Такива са няколко кондуктори, 
пътниците ежедневно разправят, а в транспорт
ното в Босилеград си мълчат.

Какви са тези ,,богове

за които
на

показва следната
сцена, която наблюдаваха мнозина граждани.

А втобусът тръгна от спирката. Жена
Шофьорът тръгни,

Може ли да ни определите ес
перанто като език? Кпкпо значи за Вас сспсран- с дете

то? в пелени не успя да се качи. 
но спря заради нея. Кондукторът не позволи и 
шофьора отново потегли. Пътниците протестира- 
ах. Шофьорът отново спря. Жената тичаше е де- 

ръце. Кондукторът нареди отново да про- 
. Жената отново тичаше ... И все така на

— Смисъла на есперанто схванах 
през 1958 година, когато в Ниш по
ложих 1-а курс. Есперанто ос гради 
въз основа на живите езици и в се
бе си съдържа най-хубавите каче
ства на тези езици. Това го прави 
популярен и близък на всички хора 
в света. Есперантския език е твор
чество на още по, гениалния Луд вик 
Замсяхоф, популярно наречен Д-оро 
Есперанто.

— Аз чета няколко вестника 
есперанто. По този начин имам мпо 
го приятели в цял овят. Есперанто 
свързва хората и им помага в бор
бата за мир. Качето писа неотдавна 
един френски вестник: „Есперанто с 
амбасадюр на приятелство между бо
гословия и Франция“.

па

те в 
дължи
дължина от стотина метра продължаваше игра
та на котка и мишка.

I-

Миряна Найдепова

ИМА МЕСО — НЯМА МЕСО
Общинската скупщина в Бо

силеград взе решение през но 
вата учебна година в гимнази 
ята „Иван Караиванов" в пър- 
еъ: клас да се запишат 
ралелки с 120 ученици, завър
шили основно училище. Всич-

пгиството в първи клас да се 
запишат две паралелки с 
ученика.

Без оглед на това

В Босилеградската В Босилеград казват, че месото било 
скъпо и от златото. Това е разбираемо, защото 
трудно се намира. Но и ако го намерите в една
та — а или другата касапница никога не ви е 
известно по коя цена ще ви го продадат. Едно 
утро е 20 динара, следващото 22, а третото кой 
знае колко.

Гражданите казват, че е добре поне по не
що и Босилеград да е на първо място. А, ко-

по-65

община
три па- и тази го 

дина няма да има достатъчно 
места в тези две училища за 
всички ученици завършили ос 
и сми) образование. Това 
чи, че мнозина ще бъдат при
нудели да се запишат в други 
училища.

ОЩЕ ЕДИН ШАНС 

ЗА НЕКВАЛИФИ
ЦИРАНИТЕ

км кандидати за записване в4 
гимназията ще вземат прие- зна-
мен изпит пред комисия.

Също така ОС взе- решение 
през новата учебна година и в 
училището за ученици в сто-

гато не може по друго, тогава по цените на ме
сото. В. в.

в. в.
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Археолозите навлизат все по-дълбоко във векове- 
.. Отминалото, забравеното, неподозираното Посейдон се наричал Атлант — оттам островът се на

рекъл
Платон описва Атлантида — нейните богатства, ней
ния държавен строй, царския дворец, който бил едно 
временно и храм, пристанищата, каналите и здания, 
изчезнали под земята „в една бедствена нощ". Освен 
диалозите „Тимей" и „Критий" никакви други източ
ници не потвърждават съществуването на Атлантида.

Обаче авторитетът на Платон и достоверното описа 
мие накарали мнозина учени още от древността да 
повярват на „Тимей" и „Критий". И още тогава се 
родил законният въпрос — къде е била разположена 
Атлантида, и има ли останки от нея?

* те!.
правя пред очите ни. Това, което 
представи се наричаше „най-древната 
днес отстъпва, защото откриват „нови" 
руините нови руини....

Атлантида. По-нататък в диалога „Критий"се из 
до вчера в нашите 

цивилизация", 
развалини, под

тшшшшшшмжжтшжмт
.Докога?

Разрушеното от испанските коикистадори в Новия 
свят се крепи на руините на стари градове, възник
нали стотици години преди Колумб, 
ните откриват нови свидетелства

а под тях уче-
на още по-древ-на кул 

тура. Величествените храмове на остров Ява, в Индия, 
Камбоджа, Хиоет, монументалните 
бабве, загадъчните

постройки в Зим- 
стаггуи на остров Пасха, и не по- 

малко загадъчния Стоунхендж в Англия 
слънцето"

Когато бил открит Новия свят, въпросът извед
нъж намерил своето като че ли естествено разрешение 
Та нали на Американския континент испанците откри
ли неподозирана цивилизация, благоустроени държа
ви. Но решителен удар на така наречената Американ
ската Атлантида нанесли самите атлантолози. Все пак

„вратата на
, открита високо в планините на Южна Аме

рика, Библос в Ливан, многотонните каменни 
Мексико, тайнственият 
крит на остров Крит —

глави в
диск със спирален надпис, от- 
всичко това е дело на човеш

ките ръце, по не от епохата на Средновековието с не
говите наивни представи за Земята, ае дело на велики 
цивилизации, които си предавали щафетата на знание
то и опита.

I някому дошло наум, че Платон съвсем ясно говори 
„в една бедствена нощ Атлантида потъна на дъно

то", а Новият свят си е цял. И започва „пътешествие 
на Атлантида. Къде ли само не я търсят и „от‘ 

криват,,. Слабо проучената Скандинавия е Плзтоновата 
Атлантида — разгорещено спори някой. — Не! — Ат
лантида това са днешните Канарски и Азорски остро
ви. Един век по-късно разполагат Атлантида в Север
ния ледовит океан. Атлантида е ту в Мексико, ту на 
Шпицберген, ту на остров Света Елена, ту на Кавказ, 
ту в Гнинейския залив.

=
то"

И може би една от ~ 
възнмкнали в най-дълбока

първите велики цивилизации, 
древност, е културата на 

загадъчната Атлантида? Може би на богатия и пло
дороден остров в годините преди грандиозната ката- 

кеято пазят преданията на всички 
народи, най-напред е бил запален факела 
то? Може би ...

строфа, спомен за

на знадие-
И все пак като че ли преобладаващата част 

съвременните учени, в това число и големият съветски 
атлантолог II. Жирков, са склонни да я търсят в се
верната част на Атлантическия океан. През последни
те десетилетия бяха направени множество геологични 
и геофизични проучвания в Централната и Северната 
част на Атлантическия океан. Колкото и да са огор 
чени атлантслозите, точните науки казват: потънала 
та Атлантида я няма на това място. Но съвременна

от

Някога боговете разделили по-между си на отде
лни участъци цялата земя. Бог Посейдон 
остров Атлантида и там поселил

получил 
„своите потомци. На§

целия остров по ио!оока на север се простирала рав- 
от всички рав 

син на
нина и казват, че тя е най-прекрасната
шиш и достатъчно плодородна. Най големият
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Баскетбол

„Партизан“ загуби две 

срещи
Залесяването в Димитровград»

СЕЛО С ЕДИН 

МЛАДЕЖ
ПОСТИГНАТИ ЗАБЕЛЕЖИ

ТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
У Изпълнен пролетният 
залесяване от 105 план по Олед дългогодишна неактив 

ност в Димитровград отново е 
формиран баскетболен отбор. 
Инициатива даде дългогодиш
ният спортен деец Еленко Ви- 
денович. В работата ще пома
гат Марко Божков, преподава
тел пю физкултура и председа 
телят на СОФК-а Александър 
Лепоов.

Отборът моментално носи 
названието „Партизан“, но се 
предвижда в най-скоро време 
грижата за отбора да поеме 
конфекцията „Свобода“, чието 
име и ще ноюи. Отборът мо
ментално ое сътезава в цен
тралната лига на Сърбия. Пър 
вата ареща срещу отбора на 
„Гоч“ от Върнячка баня „Пар
тизан“ загуби С 84:45.

И във втората, пред ообегве 
на публика, баскетболистите 
на „Партизан“ претърпяха е- 
дин неуспех. Този път срещу 

Борис Марков отбора на „Цървевда звезда“

от Снилайнац. Резултат е 52:34, 
на полувремето 32:15. Гостите 
още от началото взеха игра
та в свои ръце и непрекъсна
то увеличаваха резултата. Гле 
даваме една неравноправна иг
ра в която димитровградските 
баскетболисти разочароваха 
присъствуващите 500 зрители. 
Оказа ое, че централната сръ
бска лига е много силна за 
неопитните димитровградски 
баскетболисти. Най-добри и 
най-ефикасни между гостите 
биха Богиченич и Кръстим, а 
между домашните никой осо
бено не ое изтъкна.

хектара
§ Службата по горско 
в Димитровград оказва 
мощ на гораните

Малко невероятно изглеж
да, но е факт. Село Брайков- 
ци в Димитровградско има 
само един младеж. Това е И- 
лия Йованович. То е единст
веният младеж, който стои в 
селото. Преди шест години е 
имало десетина младежи. А 
някога в селото е имало осно 
вно училище и много младе
жи, ханове, кърчми.
Илия има големи мъки. За 

да се срещне с млади хора, 
той минава по десетина кило
метра и отива по другите се
ла.

Трябва да напомним, че 
Брайковци има един ученик 
в отделението и един ученик 
в VIII клах. .

Очаква се в скоро време 
Брайковци да остане и без 
Илия. Той е завършил сред 
но икономическо училище и 
ще търси някъде работа.

стопанство 
ценна по-

Неотдавна в Димитровград
ско приключиха акциите 
залесяване. Залесени са мно
го голини в района на Куса 
врана и Тръцюко Одоровци, 
Поганоио :и Барйе, в Долна 
Н-еидя и Окъ|ресница, в окол
ността на Димитровград, Сми- 
ло®ци и др. упрозени от ерози 
ята райони, на площ от 105 
хектара.

Както и досега, и тази про
лет, ое засаждаха главно бо
рови и акациеви фиданки, а 
в района на,Куса врана е 'из
вършено и затревяване на го
лини. Така в Омшювци са за- 
седани 46.000 борови фиданки 
на 12 хектара, околността на 
Димитровград 
чета — на 4 хектара, в райо
на на Долна Невля, който об
хваща Барйе,'Окървеница, Вер 
зар. Било, Горна и Долна Нев 
Дя — са засадени 20.000 фи
данки и залесени 5 хектара 
площ, в ПоганЮ1во 5 ха, в Тръ 
ноко Одсровци, Куса врана и 
Искровци са засадени 50.000 
борови фидан1ки и залесени 12 
хектара голини и в района на 
Каменица 
на .около 6 хектара голини.

Бригадите на младите горя
ни също са изпълнили своя 
план... В, околността на.Димит
ровград те са залесили 12.000 
бориста на площ от 4 хектара.

С акациеви фиданки са за
лесени общо 30 хектара площ. 
Засадени са над 200.000' фидан

Такова е състоянието 
тния сектор.

'Имало е залесяване и в об 
ществения сектор. Според пла 
на е района на Стара планина 
са залесени 13 хектара площ, 
предимно с иглолистни гори, 
а в района на Бръноюо Одо- 
роци е извършено затревява
не на площ от 15 хектара.

Капото ни уведоми Младен 
Димитров,

в часпо

в

Трябва да изтъкнем, че от
борът на Димитровград е съ
ставен предимно 
от гимназията, които 
никакъв опит, обаче с упори 
та работа и помощ на всички 
работници в тази област резу
лтати ще бъдат по-добри.

завеждащ секция 
по горско стопанство в Димит 
ровдрад, тазгодишните акции 
по залесяване са били успеш 
и плана е изпълнен изцяло^ 
Освен това, опециалисти по го 
Рокото стопанство са оказали 
помощ на бригадите на мла- 
т-е гарани.

от ученици 
нямат

13.000 бор-
М. А. Сл. Кръстил

Пред празника 

на младостта ТРЕСКАВИ ПОДГОТОВКИ
Лигава от Тръкако Одоровци, ося. училище в Поганаво под 
а на 80 метра, пионери — И- ръководство на Георги Васи- 
:вица Денчав, също от Тр. Одо лев. 
ровци. В окок на далечина, пи 
оперни победи Цена Георгие- грама.та, която бе изпълнена 
ва от основното училище в По в залата на основното учили- 
гансло. Ивица Денчев от Тр. . ще в Тр. Одоровци най-добри 
Одоровци беше най-добър ме изпълнения дадоха: за соло 
жду пионерите, Миряна Пет- 
трова и Милсван Петорв от 
Тр. Одоровци, в младежката 
конкуренция. В хвърляне на Митова, също от район Тр. 
диак, първо място също спече Одоровци. Най-добър дует бя 
ли Миряна Петрова за младеж ха Станика Георгиева и Деока 
та, а Милева Милошева от оси. Петрова от Поганово. Изпъл- 
учишмще в Поганово бе най- 
добра между пионерките и гради от по 2 000 ст. динара. 
М1итко Цветков (Тр. Одоров- Награден бе и малкият орке- 
ци), пионери. На първенците 
бяха раздадени награди от по 
2 000 ст. динара.

По ръчна топка на първо 
място ое клааираха пионерки- меон Костов, Стоян Стоянов, 
те от основното училище в с. Марко Божков и Свободан Па 
Поганаво и пионерите от Тр, найотов.
Одор'0'Ещи и те. получиха наг
ради от по 7 000 ст. динара, ятелока и хубава атмосфера 
По ръчна топка, младежи, по с изключение на мача по ръ 
беди отбора на Паганово и чна топка между пионерските 
той ще участвува в опо:ргна- отбори, който бе прекъснат 
та програма на фестивала на поради груба игра и регистри 
25 май на Димитровград. По 
волейбол, пионери, победи от 
бора на ося. училище в Тр. О- 
дорошци танцовия състав при

1 ■■■ ™ ■ ■' задача да впрегнат воички си-
Подготовките за Деня на ли за осъществяване на начер

таните планове.
В Дим1Итровград воски ден 

■се очакват подробности за у-

25.000 фиданки младостта и .рождения ден на 
другаря Тито са в пълен раз
гар. Тази година, както е из
вестно, фестивалът на българ частвуващите танцови съста- 
оката народност от Димитров- ви< писатели и др. изпъишъ.то 
градско ще има малко по-друг ли в • програмата от Войводи- 
характер — туристическочкул- на- Косово, Александров-ац-гра 
турен. Затова и пред хората Да побратим на Димитровград.

Не опират подготовките наот комитета по организация 
на фестивала стои

В културната част на про-

забавна пеоен — Виолета Ди
митрова от Тр. Одоровци, а 
осло народна пеоен — Краса

димитровградския танцов съ
став под ръководство на Елен 
ко Виданович, напредват и

111111.... ....................................................................11111.........НИ..... ШШНШ11Ш1Ш1ШШШ1 спортните подготовки. За пра
_ зника на младостта — баскет- 
= болистите готвят изненади за 
= димитровградчани и гостите — 
= (има изгледи да гостуват из- 
= вестни баскетболни отбори у 
= нас Партизан (Белград), Рад- 
Ц нички от Крапуевац и др.
= ‘ ,В Центъра за култура и за- 
= бава по време на 25-майските 

тържества ще ое прожектира 
„Битка на Норетва“ един спек 
такъл за великата епопея на.

Н ародною'СшО!бодите л- 
на борба-, в която участвуват 
славни имена на нашето и све 
товното фишмо1во изкуство.

.Целият Димитровград — от 
тържественото изпращане на 
Битовата щафета и чествува
лето на празника на сишовню- 

„Моша П'ияде“

нелекатаки.

нитешите получиха скромни на

та геофизика не би лм могла поне да ни подскаже, 
къде най-вероятно бихме могли да открием загадъч
ния континент?

стър при основното училище 
в Хръноко Одоровци, с който 
ръководи преподавателя То
дор Стаменов.

Журито беше в състав: Ои-В такъв случай трябва да се потърсят тези места, 
където сега най-интензивно потъва морското дъно. 
Известно е, че земната кора се стреми да добие рав- 
новесие, т. е. по-плътните участъци потъват, а по-ле
ките се издигат. Обаче равновесие все едно не успява 
да настъпи Картината на аномалиите на силата на те
жестта в Средиземномсрието показва, че най-голяма 
та по площ и най-интензивната положителна анома
лия се намира в централната част на Егейско море. И 
така геофизиката ни съветва да търсим потъналата 

Гърция, Турция и остров Крит.

Най-напред да направим справка с Платон. Той ни 
съобщава в диалога „Тммей , че атлалтите и а 
те са стари врагове и заедно, макар и в различна

от катаклизмите, които е преживя-
Атлаптида

1I
I

Състезанията минаха в при
пашата

ран в полза на ош, училище 
в Трънако Одоровци.суша между

М. Андоновто училище 
— се готви за празника на
младостта.

пен, са пострадали
ла земята. И макар, че Платон разполага

стълбове (Гибралтар), то много по
Няма нищо

КАКВО СТАВА С БАБУШ- 

НИШКИЯ ФУТБОЛ?
РАЙОННИЯТ ПРЕГЛЕД В 
ТРЪНОКО ОДОРОВЦИ

зад Херкулесовите 
вероятно е тя да е била в Егейско море.

съседни държави да 
„бедствената нощ 

войските на воюващия

На 10 май живописната до
лина на Ерма оживя. От Су- 

и Звонкжа бамя о.т Пога-
■ силнипротивоестествено двете 

враждуват помежду си, а Црез 
тровът, а заедно с него и 
сед, да потъне.

" ос- ко(во
ново, Драговита, Иокровци и 
Куса’ арапа започнаха да се 
стичат младежи девойки и уче 
нищи към двора на основното 
училище в Тръкско Одоровци.

(Както и о&икнов1ено, между 
районите Поганово и Трънс- 
ко Одоровци ое състояха тра.- 
дицианните 
,по .случай 'празника на младо 
стта и рождения ден на дру
гаря 'Бито.

За финалните тържества в 
Димитровград се класира мла 
дежия отбор на с. Поганово.

Ето и първенците: В надбя 
гване на 60 метра, пионерки, 
пърсво място опечели Вранка,

съ- Футбсшният клуб 
ца“ в Бабутпница бездействува 
вече отдавна. Работите вървят 
без план, никой н-е ое опитва 
да заинтересова младежите и 
играят главно по-възрастни, 
които някога са били добри 
футболисти, но вече не могат 
да играят.

„Лужни- не искат да имат никаква връ 
зка с този опарт. А хората'от 
Бабушница обичат футбола, 
който им запълва неделния 
ден с удоволствие и затова че 
сто ое оплакват о.т бездействи 
ето на клуба.

Не е въпрос до средствата. 
Такива има. Миналата година 
от бюджета на общината са 
отделени 25.000 динара. Тазго 
доилните сродства също ще са 
на равнището от миналата го

Iсе е случило. Се-най-вер оятно в

вече състезанияземетресение
Вследствие на потд»одното
гигантски вълни цунами, които унищожили

след труса. Земетресе 
в земната

всичко,.
В прочее никой не се опит

ва да раздвижи клуба. Тия ко 
лто биха искали — не могат, 
а тия които могат — не се о- 
питваг. Няколко преподавате
ли по физкултура, от които 
някои са добри футболисти.

задържало се на повърхността 
пиете открило също така и

вулканичната дейност 
изригване.

магмен канал =. След трусо- дина.
Значи условия от това есте

хораI«ора, засилила се 
вете последовало вулканично ствО има; обаче няма 

които да раздвижат кдуба.=_ СЛЕДВА —
Страница 11
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Злободневна

време Ь
й?Ш!'I

Търговското предприятие 5)Ан* 
от Пирот е дало за 

„Братство“ |
ссмсйстпото му бо-Б предприятието чух, 

приказват, чс Коцс 
пая но бил добре с язва 
та и няколко дена няма 
да идва...
Пак се срещнахме след 

това и юй, понеже му 
лежи па душичката тая 
моя работа, още от да
лече каза:

— Само Първи май да 
мине, веднага ще гледа 
ме твоята работа. Мали 
остави ме сега. Празнич 
но съм настроен.

отмах една спешна 
работа. Трябваше гропромет“ 

наградния конкурс ва 
следните стоки:

леи.дз
Аз си дадох вид на 

съжаляващ, но веднага 
ми мила през акъла., че 
но се касае до никаква 
болест, а зная още от 
преди войната неговото 
родно село чествупашс 
Гьергсвден. Минаха ня
колко депа и аз пак, вме 
сто г. канцеларията му 
го потърсих в къщи. За 
варих го тъкмо пристиг 
пая от село.

— Сядай, побратиме, 
да ти разказвам какво 
ми се случи Отивам в 
къщи на село, а това за 
щастие Гьергсвден. Зак 
лали агне, хубава яхния, 
кисело мляко и аз ре. 
ших да остана два дни...

— Но в предприятие
то ми казаха, че някой 
ти е болен!?

да я завърши, моя 
добър приятел Коце от 

„Горни

Една лозарска пръскачка (300 дин.), електрически = 
грамофон „Супрафои" (274 д.), детски велосипед (130 |
д.), четири водеиички за кафе (ръчни 164 д.), 25 гра- 3 
мофонли плочи 225 дин., два котлона (66 дин.), една | 

емайлирани тенджери (76), една воденичка = 
(36 дин.), кофа за вода (66 дия.), кофа от цинк |

за водг. (42 дин.), настолна ламба (40 дин.), ръчна кру | 
(68 дин.), лозарски ножици (30 дин.) шивашки Щ 

броя (42 дин.), една секира (20 дин.), една | 
(30 динара), желязна вила, мс-тика, лизгар (общо ^

предприятие 
Дъб1'. Към края на ап-
рид го срещнах на ули
цата.

Може ли утре да
дояда? I

II
I
1

— Недей, моля ти се. 
На теб мога да кажа, 
като на добър приятел. 
Утре е Великден и моя^ 
та тъща, ти я знаеш, си 
поддържа тези празни
ци. Аз не вярвам в бог 
и богородица, но тряб
ва да отивам да купу
вам, да поприготвя не
що е къщи — ще дой
дат хора... .

гарнитура 
за месо
(11 дин.), една тенджера от 25 л. (25 дин.), нагревател

След Първи май оти
вам в канцеларията. Ви 
ждам на масата на Коце 
няма нищо. Не е идвал. 
Какво може да бъде. Ми 
Ра ми каза, че Коце от
пътувал на село, някой

нилка 
ножици три

= .коса
40 дин.), един часовник — будилник (58 дин.), кухнен- ц 
ска теглилка „Марина“ (46 дин.), три гарнитури сита = 
(51 дин.), воденичка за орехи (32 дин), една тенджера | 
за бельо (26 дин.), една емайлирана кофа (24 дин.), | 
един поднос (27 дин.), една гарнитура чаши за вода |казах
(40 дин.). Всичко 61 награди.

ЗЕМДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „СТОЧАР“ в Димит- | 
ровград даде един РАДИОАПРАТ от 500 динара. =

Е следващия брой ще съобщим наградите от оста ^ 
налите предприятия — дарители. |

в

аз.
— Болен? Да, да, то 

старата си е винаги мал 
ко болна, но не” е страш 
но. За Гьерговдеи тя ста 
на из кревата, всички са 
здрави.

Видях, че няма нищо 
да бъде и затова и не 
мислех да го питам за 
моята работа.

— Слушай, брат ми, 
започна той сам, ела ти 
други ден при мен да за 
вършим тая работа. То 
му е лесно, само едно 
телефонче и готово!

Отивам аз след два 
дни. В канцеларията го 
няма. Почаках малко, 
няма го. Влиза Мира.

— Вие чакате Коце? 
Той днес няма да идва 
на работа. Утре е Денът 
на победата и той като 
стар боец е заминал да 
организира нещо около 
празника.

Сега си мисля има ли 
още празници до края 
на май. Ще мине ли то 
ва празнично време на 
Коне, за да може да свъ 
ршиме тая моя работа? 
Дано след 9-май дойде 
малко и на работа?

МОТОРИЗИРАНИ МШЕпп п
ппп

ве, знание е да се кара без 
тях ...

ЖЕНА УПЛАШИЛА 
ШОФЬОРпп

Един кандидат-шофьор в Ди 
. митровград не издържал изпи 
та, понеже при 
на рейс му пресекла пътя ед
на жена и той веднага спрял 
— и не можал изобщо да тръ 
гне напред.

Уплашил се.

КОН, ИЛИ ШОФЬОР?

Решавайки тестовете, 
кандидат дал предимство 
преминаване на кон, който ид 
вал от лявата страна. Комиси 
кта казала, че предимство и- 
ма шофьорът, а той се обър 
кал и казал:

— Аз мисля, че и конят е 
превозно средство.

единпреминаване
на

Контрольор на цените

ПУСТИЯТ ЗАВОЙ .. .

Съобщение — Отлично карах, разказва 
един новолечен шофьор, по 
пу стият завой ме изеде ...

ПРАВО НА ЛУНАТА!

ИЗПРАЩАЙТЕ КУПОНЧЕТАТА, 
И ВАС ОЧАКВА ЕДНА ОТ 

НАГРАДИТЕ!..

На „изпита“ — още от ста
рта един кандидат тръгнал с 
голяма скорост. Между наблю 
дателите се чу: „Къде ли'тръ
гна?"

— На луната!
Този кандидат обаче не <Я'т 

нал ни до книжката.

-НОЩНО МАСКИРАНЕ

Друг един кандидат, карай
ки „Фичо" нощно време без 
фарове, когато бил предупре- 
ден от комисията, отговорил:

— Леко е да се кара с фаро

Н. ВОЛОТШН

Голи вестници
В^сгНИк. ЗЛАА 
ИЛ14 НОВО ■ ■ ■
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