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КОНКУРС
Съобщение за 
наградите■«етт.» ?

10СТ » СФГ 1СГОС^АаМЯ < * СТР.

ОТ ТВОЯТА МИСЪЛ И АКЦИЯ 

СЕ УБЕДИХМЕ, ЧЕ НАЙ - 

ХУБАВ Е СОБСТВЕНИЯТ ПЪТ
Вярвам в поколенията, които идват

На 25-май,
ва връчи на

на стадиона на ЮНА Лиляна Жежо- 
другаря Т ито щафетната 

която се намира следното писмо 
та на .Югосла

,,Скъпи наш другарю Тито,
Сдружените

палка, в 
на народа и младеж-

вия:

поздрави и честитки 
хора за твоя рожден ден Ти

на милионите
носят ръцете и сърцата

На младите хора, крито водени 
те на

от успехите и радости- 
социалистическа Югославия още веднаж мина

ха през пътищдта и пътепоказателите, арените и ра
ботните площадки, в които Ти си втЪкал целия си 

_ творчески живот. И като следим Твоя 
ка следим и Твоите пътепоказатели:

път, също та-
както се стремим 

към идеалите на революцията, така единно се обръща 
ме кЪм бъдещето, което е пространство за все по-го-.
лямо революционно творчество, 
бъдем Твой съратници.

В нашата общност не знаем за граници на обще
ствения прогрес, на самоуправителни победи и боево 
единство. Растем по-бързо, радваме се повече, обеща
ваме съзидателен труд; работим по-усилено, защото 
искаме да живеем в социалистическо общество, което 
ни вдъхновява. Въпреки своята младост, безкористно 
пренасяме светлината на живота и щафетите на исто
рията на по-младите. По-млади от победата над завое
вателя, ние заедно с Теб и Твоите другари — бор
ци, комунисти, нелегални, чествуваме 25-годишнина- 
та на великия исторически акт, в който нашите наро
ди бяха в първите редици на достойната борба, вог 
дени от Твоята ръка и мисЪл, от Партията и нейно
то съзнание за величието на народа, на работническа-

където всички ще

младежта и трудовите 
доха най-добрите благопожелания на нашите народи за дълъг живот, здраве и успешна ра
бота. На приема устроен за младите гости президентът Тито изтъкна ,че вярва в по
коленията, които идват.

и

та класа и на историческата задача.
От Твоята мисъл и акция черпехме сила, убеж

давайки се, че най-хубав е собственият път. Нашата 
любов към Тебе растеше от ■ Твоето зачитане на чо-

Теб от Твоя-века и на труда, а нашето доверие към 
та вяра в нас. Ти ни учеше и ни научи, че няма сво 
бода на човека без свободата на народа, че нямй сво
бода без мир, но и мир без свобода.

Затова младите поколения на всички народи и 
нашата страна стоят на крак като един,

придобивки и пол 
визията на нашето

народности от
като една мисъл, стоят пред всички 
визи, пред нашия прогрес й пред 
бъдеще, готови Да бранят и отбранят всичко, което

което така просто и така \у~имаме и което искаме и

ноправие, самоуправление, хубост, ъде~’ ’ клаго. 
другарство, работа, песен, почтеност, смелост, благо
родие на събуждането и ^рост^везкористност, на 

. Твоите години на храЬрост и » н
битки и победи не само с^Р^Рлнето На човешките
към цяло столетие *ЪМ«ъмсоциализма, който е на- 
»аД'Жли и геор^г.о ^

__ колкото е по-дръзновсшето знаме и

сме Ти ^аг°ДарН^м7 сНТебДис^ам°е заед^да се рад-

дещото. Рамо до рамо 1 пр0тивопоставиме на
ваме на успехите, г0Т0°“0Двярваме в Твоето ценно 
всички трудности, защот г Твоя безкористен 
творчество и на всичко, което

ние
бъ-

проект на бъдещето.
От всички извори 

народностите, на хората 
нието за Твоя дъл^г живог 
Твоята надежда денон Щ

г: «даи млад надеждата загласът на
и радетелска.

МЛАДЕЖТА НА



МАЙСКИ СРЕЩИ 

НА МЛАДИТЕ
Мшрко Тетвац зя конференцията в Лусак*

НЕОБВЪРЗАНИТЕ СА ПРОТИВ ВСИЧКИ 

ЯВЛЕНИЯ НА ИМПЕРИАЛИЗЪМ И ХЕГЕМОНИЯ
Комитетите и а външната по- за единство на възгледите л1 за^ое^Тгаобвързаните

~ 5 вмж 5Г-“ .“йг*й сЛй:
ската камара на Съюзната ску д,руш. Когато сс правят забс- им п°"о^и,в блоковата поли

ЕдаННЗ ЛГМ5К
5най-високо равнище ние и йатиск, тогава към съ- не на муми,

• ществуващитс причини за тяя състоянието на блоково раз
ното тясно сътрудничество са дедедие в овста.

Държавният секретар навън м,0 ос добавя още една: необ _____ „„ Я„П1ГППРТР
работи подчерта, че ходимостта от обединяване па Отношението на 

нова силите за борба против състо към спета

вот. Иа прегледа на младо
стта в тържественото ществие 

всички манифестации на 
любов към младостта и ней
ния поборник другаря Тито, 
от опия'съвместни поздрави 
и честитки отправени при из
пращането на щафетата до 
заключителните манифеста
ции заедно сме ние на грани- 
ната и ония в граничните ме
ста. Във всички гранични ме 
ста бяха организирани спор
тни срещи по волейбол, баске 
тбол, футбол, шах, спортна 
стрелба итаг. Бяха организира 
ни съвместни програми, посе 
щения на граничните застави. 
Това беше програма на брат 
ството и единството в която 
участвуваха всички народи и 
народности. Пееха се песни 
на всички народи и народно
сти и играеха хора от разни 
краища на нашата страна, 
Във всички гранични места — 
Босилеград, Тлъмино, Божи- 
ца. Клисура, Димитровград, 
Височка Ръжана, Долни Кри
водол бяха организирани про
грами, тържествено чествува. 
не на младите от граничните 
места и граничарите. Това е 
традиция па техни редовни 
срещи във връзка с всеки пра 
зник.

По повод 78-рождсн ден на 
другаря Тито и Деня ,,а мла
достта, продължи традицията 
на майските срещи на младеж 
та от граничните места и гра
ничарите.

Младите хора, които осигу
ряват неприкосновеността 
границите на отечеството 
са също част от нашето мла
до поколение на което прииа 
длежи бъдещето. Те са 
ви, както и младите от цяла
та страна да пазят револгоцио 
пийте придобивки на народа 
и младежта иа Югославия — 
да пазят и опазят свободата и 
мирното развитие на нашата 
самоуправителна общност. Те 
са възпитани, че няма свобо
да на човека, без свобода на 
народа, че няма свобода без 
мир, но и мир без свобода.

Съвместната работа с мла
дежта от граничните места за 
силва единството, което е съ
ставка. на братството и един
ството между народите и на
родностите. Същевременно то 
ва е голям принос за укрепва 
не на силите на народната от 
брана.

във

недоволство от
зоните на 
в Лусака. на

II и
шните
акцията за свикване на 
конференция на необвързани янмето, в което чуждестранни 
те страни ос е развивала и фор те сили и натиск ограничала 
миряла през последните две ат свободното определение и 
години при изключително сло действие на страните и ларо- 
жнм и променливи междуна дитс в техните собствени и в

мс жщ|уп I ар оди иите работи.
Мирко Тстапац каза по-на

татък, че, покрай пригсъствис- 
че съществува една дилема, то или.прякото участие в кри 
която още от началото съпро змеите и конфликтите и нати- 

явясиието на необвър- ска, който упражняват, някои

гото-Очсвидио е, че и тук не ста 
ва дума толкова за отношени 
сто на необвързаните към бло 
ковете, по за отношението на 
блоковете към овста. Меобиъ 
рзанитс с цялата ои политика 

категорично са били 
против всички явления на им 
пориализъм, норашноправие и 
хегемония. Те ис се горимиря- 
ват ,с явленията на вмешател
ство във вътрешните работи

родни условия.
винагиТепавац след това изтъкна.

вожда
заността и предизвиква разлн велики дали всс по-с-ткрито сс 

често съвсем противено- щроитвопоствят па акциите па
необвързаните страни за про на други страни и нарушава

нето на техния суверенитет.
чни,
ложни отговори: да ли увели
чаване броя на участниците в вежданс на нова конференция 
конференциите на необвърза- на най-високо равнище. Пати- «е се примиряват с колон,ма
мите замъглява яснотата на екът — каза той — става все лизма и расизма, борят се за 

политически оценки и по-интензивен, колкото к-омфе създаване на по-благоприятпи
условия за по-бързо развитиетехните

спъва способността за полити
ческа акция?

репици-ята повече наближава.
Вдна от формите за упраж- на неразвитите и, над всичко,

против постъпките, които запняван-е на натиск са и зачести 
лите апри0|рни критики на не 

{ обвързаността, наслояванията 
тя да се компрометира. Изтъ
ква- сс например, че необвър- 
заността е допустима само при 

съгласувана с 
възгледите и целите иа отдел

лашват световния м.ир и си.Около 60 страни в Лусака гурност.
Дилемата по много неща е 

недействителна — каза Тепа- 
вац и добави: Ако само съще 
ствуването на „абсолютно“ е- условие, че е 
дииство е иредусловие за ус
пех на една съвместна поли- ни страни и на великите сили 

по-голям и техните особени държавни
или блокови интереси. Д-опус- цепка на поведението на

км, без оглед да ли са малки

Рожденият ден иа 
Тито и Деня на младостта от- 
винаги са били удобен 
чай за организиране на мно
го бройни съвместни акции 
областта на политическия, ку 
лтурен, забавен и спортен жи

другаря.Необвързаното не с такти-
зсроко определяне за матсма 
тичеока среда между блокове
те ню борба за зачитане на 
дело началата на ООН, които 
са безсъмнен критерий за о-

всич

слу-

в
тика, тогава всеки 
самит на страни и всяка по-
обща акция става предвари- . ка се, че необвързаността е 
телно невъзможна. Наистина могла да играе

роля по време на Белградска би, развити или неразвити. От
говорът на въпроса, към кого 
необвързаните са по-близко, 
зависи от политиката, 
се -води във всяко дадено по-

Подполковник 
М. Янкович

положителна’ или големи, мощни или ола-
слушали сме за много сами- 
ти, които са свършвали с кон 
статиции за „абсолютно“ един 
ство, но в такова тотално е- 
динство малцина вярват.

та и Каирска конференция 
(против които същите крити
ци активно работеха), но се из 
ра-зягаа страх, че тя уж днес ложеявие и за всеки отделен

която

В Лусака ще се съберат ръ
ководители на държави и пра 
вителства на около 60 страни 
от всички региони на света, противоположна сила или на 
свободни да изнесат своите 
възгледи и предложения, да 
изслушат другите и да прие
мат онова ,по което са се съ

заплашва да се постави с слу въпрос. Всъщност — каза Те- 
жба на интересите па някоя павац — такива забележки не 

означават нищо друго, но ис- 
военно-политическа групироп- каме необвързаните да се оп-
ка. ред-елят за някоя определена 

също се блокова политика, да напус- 
заради уж ашгор- нат борбата за принципа на 

независимостта и на национа 
ковете и н-а техните постъпки, лния суверенитет, да станат 
Праши се извод че всяко „от- част от надпреварата в борба 

ва, доколко то -е в състояние ъжествяване на блоковете та за още по-дълбоко разде- 
да манифестира онова „абсо е насочено само против ин- леноте па овета.

Необвързаността 
критикува 
•ното отъждествяван е на бло.

гл доили.

Заемането на становище, че 
срещата на най-високо равни
ще е оправдана само дотолко

Армията и младите заедно
лютно“ единство ло всички въ
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само един от начините да се Ц 
прекъсне единодействието по Ц 
редица най-крупни въпроси, Щ 
в които съществуват условия Ш

се вземе под внимание обективното въздействие на тези об
ществено-исторически условия и фактори като реална обще
ствена действителност.

Първото обществено-историческо условие, което и днес 
определя отбранителната концепция и организация на на
шето общество, е историческият факт, че нашите народи 
положиха основите на своята социалистическа общност * 
четиригодишната общонародна освободителна война против

Подполковник Михаило Янкович

ЗАЩО КОНЦЕПЦИЯ НА
ОБЩОНАРОДНАТА
ОТБРАНА?

БРАТСТВО
окупатора.ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА

ТА НАРОДНОСТ В СФР 
ЮГОСЛАВИЯ

Съществена характеристика на въоръжените сили ва 
нашите народи, които се развиха в течение на революцията 
е, че не се създадоха въз основа на съществуване на Цен‘ 
тарилизлрана класическо-държавна структура й като израз 
на такава структура, но точно обратно-. По всички тези съ
ществени елементи тези сили представляваха бойно само- 
организиран въоръжен народ и то не само в началния пе" 
риод.на войната, когато той носеше белези на общонародно 
въстание. Този характер те задържат и когато народоосво- 
бодителиото движение се конституира като държава и ко
гато тези сили прерастнаха в армия от 800.000 бойци.

Съзнанието, опитът и традицията на отбранителното 
организиране на народа, придобити в четиригодишния въ°‘ 
ръжен период на нашата революция, представляват цеинз 
естествена основа на сегашното развитие на общонародната 
отбрана като важна функция на самоуправителното обще
ство.

Излиза всеки петък

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

§

Технически редактор

БОГДАН НИКОЛОВ

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

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

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

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

Нашите народи имат зад себе си 30-годишна история 
на своя път към социализма. Една от съществените харак- 
ртерни черти на тази история, е че те в създаването на со
циалистическа Юиюславия и в отбраната на нейния сувере
нитет, трябваше да се опират върху собствени сили. В соб
ствената обществена структура, на собствена земи и в своето 
обществено-историческо наследство, те трябваше да прона- 
мират нови условия, сили и пътища, които даваха възмож
ност и осигуряваха социалистическо развитие на Югосла
вия в тежките и сложни международни обстоятелства. Зато
ва не може да се разбере досегашната история в развитието 
на отбранителните сили, кито да се пронамерят най-целесъ
образни пътища за тяхното по-нататъшно развитие ако не

1
ПОЛИ-Второ, Конституцията от 1963 година създаде 

тическо -правни отношения за създаване на такава народя2 
отбрана, която и по своите форми на организиране, и но 
обществена позиция на трудещия се човек в тази област, 
ще бъде израз на степента иа развитието на самоуправител 

структура. Обаче конституционните разпоредби саМ 
откриха процеса на обобществяване на народната отбран » 

не бяха достатъчни и да реализират този процес. Затов 
по-нататъшното развитие на концепцията на обнщонароД
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Долна Невля Сесия на ОС Димитровграддава
СТРОЯТ ЧЕШМИ

В началото на юни в Ди
митровград ще се състои се
сия на двете вечета на Об
щинската скупщина. На дне
вен ред е отчет за работата 
на предприятието за стопани
сване с жилищните обекти, шт 
формация за състоянието и 
организирането на здравната 
служба в общината, както и 
ггроекточггрограма за органи
зирането на същата през на
стоящата година.

Във Филипова и Дилеина 
махала в окоро овреме ще се 
разреши въпроса е водата. Те 
зи две махали нямат подходя
ща вода за пиене. По инициа 
тивата на местната общност, 
каисго ни уведоми Верча Ива
нов, вече се организира ак
ция за довеждане на вода и 
построяване на чешми в тези 
две махали.

Общинската скупщина в Ди 
митровлрад оказва помощ на 
новдгянци със специалисти и 
строителен материал.

жество предложения. Ще об
съдят искането на „Градня" 
за локация, искането на кому 
калното предприятие «Услуга“ 
във връзка с повишението на 
цените за събиране на ' сме
тта.

20 май на заседание

даде парична награда от 3 500 
зи награда се пада на Димов за резултатите в 
млекопроизводството. Когато бе избоан I 
ректор на кооперацията, той бе дал обещание 
” точар да има печалба от най-малко 100.000

на кооперативния
според 

Да му се 
нови динара. Та-

На тази сеоия Общиноката 
скупщина ще обсъди дякои 
актуални и наболели селско
стопански въпроси 
набелязват мерки за интензи- 
виране на животновъдството 
в общината и др.

нови динара.
В края на годината — Сточпп" 

чалба от 350.000 нови динара Въз 9 
■зи резултат — На Димо 
говора е предвидено 
чалба той

имаше^ ре- 
основа на то- 

се падаше Г/о. В до- 
ако кооперацията няма 

да получава минимален личен доход 
динара ...

ще се

Също така отборниците ще 
разгледат и гласуват по мно-

в
М.ле-

от 350 нови 
Димов Бележка

НЕ Защо е скъпо месототи.

М. А.
Решението на Общинската Това значи, че вече няма до 

скупщина в Босилеград отна- битън за изкупуване. Това са 
сящо се до цените на месото причините и 
дава възможност тези да се 
повишават в зависимост от из 
купиите цени на добитъка.

Против едно такова 
ние, поне в сегашните 
вия, не може да има възра-: 
жения. С него се задържа кон 
трола на цените на

По мнението на специали
стите тази акция вече 
две години ще може да пови
ши броя на рогатия добитъц 
в комуната най-малко с 30°/».

следНапш комунални въпроси

Босилеград жадува
за недоимък на 

месо и за високите цени.
Предприемането на спешни 

мерки в областта на животно
реше- въдството е единственото ре- За тази цел при общината 
усло- шаващо начинание в сегашно съществува и фонд за разви

то положение. В случая ста
ва въпрос за осигуряване на 
по-голямо количество фураж 
и подобряване па расовия съ

Центърът на Босилеград ска 
та комуна измъчват редица 
нерешени комунални въпроси. 
Обай е нито един не е толко
ва труден за решаване както 
тоя с водоснабдяването.

С решение на Общинската 
скупщина вече две години по 
треблението на водата е 
мамено значително. Боеилепра 
дчани са принудени водата да 
ползват за най-нужните цели. 
Но това не решава въпроса. 
Сегашното количество на град 
окия резервоар едвам задово 
лява една трета от нуждите.

В момента от тоя водопро
вод ползват водите 140 обще
ствени и частни сгради. Обаче 
те никога нямат достатъчно 
вода. В най-критично положе 
ние се намират обществените 
жилищни огради. На горните 
етажи почти никога не се из
качва водата. Не по-малко тру 
дности поради тоя недостиг 
има здравния дом, гостилни- 
чарското предирияатие, а на
последък и воички граждани, 
защото водата е на всякого 
нужна.

Това нещо налага да се тър 
ои спешно решение. Разбира

се, че възможности за отсроч
ване няма. На такова 
■винце са и компетентните в об 
щината. Те вече предприемат 
акции, с помощта на които на 
лежащия въпрос да се реши 
по-трайно. За целта вече са 
осигурени 
средства. Неопходима е обаче 
и намесата на населението от 
града. То може със самообла 
гането, което и инак години 
наред не се ползва, да помогне 
тази акция.
Най-сполучливо решение ще 

■се намери ако ое доведе во
дата от извора в село Извор. 
Наистина, тази акция ще е 
най-скъпа, но и решението би 
било най-изгодно. При поло
жение ако се вземе само една 
трета от тази вода Тя ще е 
достатъчна не само за Боси
леград, но и за Райчиловци, 
където също ое чувствува не
доимък.

тие на животновъдството, чи- 
ито средства, за сега са наисти 
на скромни, но има възмож
ности и те да се увеличават. 
Най-важното е те 
да се използват.

стано-
месато,

без оглед, че същите според 
това решение не са „плафони став на Добитъка. Възможно- 
рани". стите и за едното, и за друго

то са налице, но при положе-
правилно

к„3„Г1Г'„™ пя
към тоя важен селскостопан
ски отрасъл на комуната.

Наистина, тук са предприе
ти начални акции и от тях се 
очаква много. Например тази 
година започна създаване на 
разплодни станции и изкуство 
но осеменяване

известни банкови В. в.
на не е в стопанските организа

ции. Касае се за повишените 
изкупни цени, 
производителите на 
ка. Това е последица на сегаш 
пия намален брой на добитъ
ка, който в сравнение с преди 
няколко години е почти пре
половен. До това се стигна по 
ради недостиг на фураж и ло 
шия расов състав на добитъ-

„ТЪРГОВИЯ 

НА УЛИЦАТА

които търсят 
добитъ-

II

Дори и по време 
на майските празни
ци, когато Димитров 
град бе изпълнен с 
гости от Войводина, 
Косово и др. краи
ща, по главната ули
ца имаше продавач-! 
ки на зелена салата, 
череши и др.

Иа няколко пъти 
санитарната инспек- 
торка разгонваше те 
зи продавачки, но те 
продължават да ,,па
заруват” насред глав 
ната улица пред пив
ница ,,Балкан” или 
пред Общинската ску 
пщина.

Изглежда ще е не
обходимо да се при- 

-лагат по-големи гло
би срещу тях, за да 
може да се махне та- . 
зи лоша картина от 
главната улица на на 
шия град.

на рогатия 
добитък от страна на ветерит 
нарната станция. Само така
ще може да се премахне се
гашната планинска „бутна“.

С решаването на тоя въпрос
по-лесно ще ое решат и други 
те комунални. Например ка
нализацията на града, която 
е също така особено нужна, 
но каква полза ако се построи, 
а няма достатъчно вода.
I 7» ■ в. в.
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отбрана трябва да подразбира интензивна и системна борба ее 
за превъзмогване иа традиционните схващания. Щ

Трети, извънредно значителен вътрешен фактор на = 
общонародната отбрана е водещата идейно-политическа роля ее 
на Съюза на югославските комунисти. Това ни потвържава =
Целият исторически опит на борбата на пашите народи за ц 
социализъм и нашето самоуправително общество. В много _ 
европейски страни в течение на II световна война съществу- ^ 
ваха подобни общи обществено-исторически условия За ор- ц 
ганизиране на народоосвободителна война, както и в то — 
славил. Но, за разлика от нашата страна, те останаха недос- ^ 
татъчно използвани. Решаваща роля в нашата стРаяз = 
гра ЩКП като водеща обществена сила, «^« организатор | 
на масите, като идеен политически фактор, коит Д =
трудещите се хора Дистанат^бстстна “ае“ дта на |

Също такава роля СКДК изигра * т й =
нашето общество по пътя на са^у“р*®л^ТИческа дейност 
Цнра този процес и с идейната си и гямпчппавител- _
осигуряваше и осигурява и^Растаа®“*®а°атъШНо1чГразвитае =
ните сили на обществото. Затова по- тъшн^ |
на общонародната отбрана изисква област =
ангажиране на Съюза на комун”д™^з6^0.икономич’еското *

Достигнатата степен на обществено ^обществяваяг |
Развитие на Югославия, от гледна тавлш)а такава ма- I
в областта на народната отбрана, "р^в*зм0ЖНо изгражда = 
термална основа, върху която е Реа^я° стоатегически съвре- =
«сто на една тахнически, тактически рТова е също така =
«енна общонародна отбранителна си • ца нашата общо- = 
значителен вътрешен фактор за развит
народна отбрана. като компонен- Е

И класово-професионалната с’^Ру* шя на едно обще- = 
та на обществено-икономическите отношения0Стяте на = Обучението става под ръвд-
ст»о е значителен фактор на «Р^^^ата на класово- = еодство на предприятието 
тех^ отбранителен сили. ХаР^^™ оРи, че тя и в | „Владо Багат“ от Сплит, 
професионалната структура на Ю< „бходими условия 33 =
[о*3 отношение разполага с 
изграждане на ефикасна народил

БОСИЛЕГРАД

12 жени на=
М.курсI У* ^

Секцията за обществена 
дейност на жената при ОК на 

= СОВИ в Димитровград орга
низира тези дни курс по крое 
не и шиене за 120.

ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 

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

ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,
Това е трети по ред курспрез 

пс1сл1ещ1ната годитаа и полов и-
►

►

на.
* За редовни влогове се плаща 6“ . лихва
* За осрочени влогове — 7,5'Чи
Всеки спестовник с влог от най-малко 1000 нови динара 
е зстрахован от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулнца работят 
от с.зо до 14,30 часа всеки ден освен събота и неделя

•Между курсантките има и 
жени от селата.

*

IМ.• =
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Личните цокащ, като изво- 
-р!и. за увеличение разходете 
на населдаето, раснат. Обаче 
увеличението не е толкова 
чувстаюггадао. През четирите 
зуодоеца тази година в сравне
ние с минаш-ошдитнните чети
ри меюеца личните дохода са 
ПО-1ГОЛОМ1И само с 3%. По чув 

„ стаите ли о е увеличението на
Ето вървежа му П‘РСЗ "Е,. доходите от земеделско про- 

година — през януари У»ели- т/ВОт;пв(> — около 12%. 
челото търсене е било 16 /п, 
гпрез февруари 33%, през март 
24% и през април само 15 /о

Стопанска статистика
Обществена хроника НАМАЛЯВА ТЕМПЪТ 

НА КУПУВАНЕТОРаботници без защита
Април мюоец според стасти- 

исата, която се предлага, е мал 
ко поуспокоен в сравнение с 
предишните от тази година в 
смисъл на търоенето на сто-

някои места те неПравата на работни
ците често се угрозяват 
и нарушават. И увели
чава се броят на хора
та, които са принудени 
да търсят правда. Мина 
лата година в 78 общи
ни в СР Сърбия над 
20.000 работници са по
искали защита на пра
вата им.

На работническите 
права не налитат само 
отделни ръководители в 
трудовите организации, 
но и службите, даже и 
органите на самоуправ
лението. А обстоятелст
вото, че работниците са 
принудени да осъщест
вяват правата си пред 
съда и това, че в 90 на 
сто от случаите получа
ват делата, говори, че 
техните жалби осно
вани. Даже ни подска- 
ва и друго — че работ
ниците нямат достатъч
но подкрепа и защита 
от обществено-политпче 
ските организации в тру 
довата организация и в 
общината. Затова не из 
ненадва, че работници-, 
те изтъкват как проф
съюзите не им помага-! 
достатъчно, даже ни то 
гава, когато е съвсем 
очевидно, че работниче 
ското искане е основа
телно.

Всъщност профсъюзи 
те не се отказват от за
щитата на работниците,

но в
са подготвени да се бор 
ят за защита на изгтерс 
оите на оплакващите се. 
В Комисията за оплак
вания и жалби при Сън) 
зния съвет па профсъю 
зите именно посочват, 
че правните служби и 
консултациите при обг 
щик оките профсъюзни 
съвети и в трудовите ор 
ганизации трябва да сс 
подготвят за тази рабо
та. Впрочее това го пот 
върждава и анкетата, ко 
ято тази комисия е пра 
вила със 115 общински 
профсъюзни съвети. Са 
мо в 52 съвета е наме
рила кадрово подготве
ни правни служби и кон 
султацни. В трудовите 
организации тези служ 
би са още по-неподгот-

м. н, н.
с миналогодишниясравнено 

период.
Намаляваме н.а търсенето е Ч^ПОрТ 

на понамалялото по- --------------

ки.
на търсенетоНамаляване 

на стоки е добър знак за чае
на условия резултат 

троблеиис и на малко увеличе 
износ на стоки. Намалява 

на потреблението е чувстт

тичнто създаване 
за понстаЮлси стопански ход. 

През април търсенето е би- 
в сравнение с ЗАВЪРШИХА

вителио в областта на имвест АтнипгАнмав
тициитс, по-раепомерно е в об РДЬП | НИ ЧЬСКИТг
ластта на личното потребле- 1 ,П1 ь

СПОРТНИ ИГРИ

ПИЯ
нсло пайнмалко 

другите месеци. Но в сравне
ние с април от миналата го
дина търсенето с пак значи
телно по-голямо. пие и другите видове търсене.

В Димитровград, в органи за 
ция на Общинското синдикал
но вече, и тази година се про
ведоха тради ционите работ
нически спорни игри.

Тази година състезанията 
бяха по-масови от лани и над 
препарата излезе по-интерес-

вени...
Но не само профсъю 

зите са длъжни да оказ 
ват правна и друга по
мощ на работниците. 
Цялата система на прат 
восъдието е организира 
на да пази законността, 
правата и интересите на 
работниците и граждан
ството. Обаче и в рабо
тата на съдилищата има 
слабости, бавност и фор 
мализъм и затовапри ре 
шаването често не раз
криват същността на ко 
нфликтните положения.

на.

Крайното класиране е сле
дното :

По фудбол на първо място 
сс класира отборът на каучу
ковия комбинат „Димитров
град“. Следват: „Сточар“, „Ус, 
луга-ДНЗ (сборен отбор).

В състезанията по волейбол 
първо място зае отборът на 
СУП, на второ място е „Сто
чар“ и на трето „Димитров
град“.

Шахмат: СУП, „Димитров
град“, ДНЗ-Услуга.

Вести от гумиа- 

дата в Белград
И селото 
става голям 
потребител

На гумиадата в Белград от
борът на Комбинат „Димитро 
впрад“ зае пето място по фут
бол, шесто място по спортна в състезанията по спортна
стрелба и седмо място по шах стрелба — въздушна пушка
-мат. „— пърБО място спечели отбор

Според в. „Рад"

Босилеградски ученици 

в Кюстендил
Димитрсгаградският отбор за ът на СУП, следван от “Циле“,

„Димитровград“ и др.втори път в гумиадата полу
чи купата за фер-плей в спор 
тните дисциплини. М.

РЕПЛИКА НА РЕПЛИКА

КОНКУРЕНЦИЯТА Е И ПОЛЕЗНАВ телеграмата, изпратена от 
Германия се съобщава, че Го 
гов е загинал на открит път 
в автомобилна злополука. О- 
бачо нищо подробно не 
казва по кой начин и на кое 
място се е случило това не
щастие. Това оставя място за 
известни съмнения за смъртта 
на тоя млад човек.

Учениците от основното у- Кюстендил окото училище ще 
чилжце „Георги Димитров“ в гостува в Босилеград. 
Босилеград тези дни гостува
ха на учениците от Първо ос 
новно училище “Кирил и Ме- ито имат за цел и размяна на 
тодай,, в Кюстендил. С това 
те върнаха неотдавнашното ‘ напред, 
посещение, което кюстендил
ските ученици направиха в Бо 
силепрад.

Учениците от двете учили
ща ое състезаваха в няколко 
спортни дисциплини. Подир 
това бе устроен общ обед, на 
който бе направена размяна 
на подаръци.

Учениците от Босилеград се 
запознаха е знаменитостите 
на Кюстендил.

В по-лот а ли я брой яа вестника прочетох статията 
„ЗАЩО КОНКУРЕНЦИЯ?", в която става въпрос за 
конкурирането между „Сточар" и "Услуга,, при изку- 
па на добитък в Димитровградско.

Не съм нито производител, шпо търговец, но счи
там, че търговията в нашите условия без конкурира- 
не няма да е търговия, а монопол.

С тези училищни срещи, ко
сеопит, ще се продължи и за-

в. В.

Загинал 

в Германия
По време на годишната си 

почивка от преди два месеци 
Гогов се оженил в родното сн 
село, но съпругата оставил 
при родителите си.

Съгласен съм, че главната задача на „Услуга" е 
комуналната работа, но затова работа на коопераци
ята е да произвежда земеделски продукти. Не съм 
съгласен обаче, че зарад месопродавнкцата на „Услу
га" градът оставал безВ. В. месо, защото се знае, какво е 
причината за нямане на месо и че това не е само в 
Димитровград. Даже може да се каже, че „Услуга" 
предлага по-качествено месо.

Преди някой ден в Запад
на Германия загина ЙОВАН 
ГОГОВ, роден през 1936 годи
на в с. Гложие, Босилеград- 

Накрая на тази учебна го- ско от преди една година той 
дина учителския колектив от е на работа в Германия.

Тежка 

автомобил
на злопо
лука

Значи, смятам, че тази конкуренция е на мястото 
си, защото разбива монополното положение в търго
вията, а ползва на селяните, на които и иначе се обръ
ща малко внимание. Това го подкрепям с примера за 
тазгодишните договорни изкупни цени за агнетат^. В 
сезона на изкупа имаше изкупуване по 10 и 11 динара 
за килограм живо тегло, „Сточар" не поиска да мине 
над цената от 9 динара.

Заслужава може би да се покритикува това, че 
такава конкуренция липсва при изупа на други про-На 25 май при железопът

ния прелез три оело Ч1ики>гло- 
вци стана тежка автомобилна 
злополука. Водачът на камио
на Милко Петров и работни
кът Нииифор Иванов от пред 
прийте „Циле“ се ударили 
в товарния 
Иванов е тежко повреден дока 
то Милко Подов има по-ле
ки повреди. Нимифор Иванов 
■спешно е прехвърлен .в миш
ката болница.

дукти за малините, ябълките ракията и др.

Впрочее, излиза, че у нас се критикуват полезните 
работи, а никой не се сеща да критикува това, че се 
позволява поправка на рухнали постройки в центъраНикофорвлак.
на града за магазини, а тези постройки би трябвало 
да се рушат.

Неотдавна в Каменица бе положен венец пред възпомена
телната плоча на Радисав Костадинович, загинал от дивер- 
сант през 1952 година. ,

РАНКО МЛАДЕНОВ
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Шанс за селското стопанство Изатовчани
' V.

строят мост шКАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ 

ПРЕДИМСТВАТА НА 

ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ

-///////// '////////////////////Л^///////////////////,,////,,^,  ////////////////, /✓/////.!

*от село за село

В размекванията, които 
водят по проекта за тезисите 
за конференцията на.СКЮ за 
селскостопанската

се чествена 
Чия, за земеделска продук- 

- сравнително по-мал

насоР^Г у =д^Г—
имапре ПреЧат за ^-пълноР вз*здеисгви« на тези предимс-

ГВа.

политика, 
специално се изтъква важно
стта от регионално
на селскостопанското 
тие. Това е защото се 
дмад, че югославското селско 
стопанство навлиза в най-сло-
жената фаза от своето разви- тя п,<ъ^*еСКаТа И технол<>жка- 
тие, когато е необходимо да ™ °°°РУДеаост на земеделие- 
се ангажират всички негови ™ раиони е сравнител-
потенциали. А именно терито Също икономичес-
риалното насочване на селско» не е б™™^*ЛНаТа структура стопанското производство ще пг> Л ® агоприятна- защото пре 
съдействува заш-п^еД «а^™„ДРе6НИ стопанства 
използване предимствата на г* «^ИЧИ| които все повече
отделни райони и за постига- и Намалт™«Т' Забелязва се 
не на най-добри производстве- населението,
но-финаясови резултати 'д, работната риха

р ' дребни стопанства, а около 45
па сто от семействата-прите
жатели на имотите имат

в тези

Определение на производст
вото според районните усло- на 
вия е най-актуалният проблем 
на дълогерочното развитие на 
нашето

хора
постоянна ^работа в пред

приятията и другите трудови 
организации.

селско стопанство и Специалистите считат
РабЮТа- ПрИ въпросът лежи в производст- 
ИМа предаид вената политика, т.е., че основ 

неравномерното разпределе- Ната производствена насока
в полупланинските райони 

трябва Да се трябва да бъде растенисвъд-, 
има предвид целият комплекс но-животновъдна, а в планиа; 
проблеми на съобщенията и ките райони само животновъд 
транспорта, връзката с пазара ство, с малко растениевъдство 
и друго. Също трябва да се за осигуряване на нужната 
държи сметка за възможнос- фуражна база. 
тате от внедряване на съвре
менна технология и от пови-, 
шаване знанията на селско
стопанските производители.

; тйче
На 18 март 1970 година в

село Ивановци, Димитровград
ско, се състоя събрание на из
бцрателите, на което присъс-
твуваха 81 души. Бе решено
да се заведе местно самообла
гане за изграждане на мост и
пътя пред селото, Решено е
да се заведат за всеки трудос
пособен член по 3 кол оки и 5
трудодни пеша и по 5 нови

Но един от проблемите е не 
достигът на преработвателни 
обекти и на складови помеще-, 
ютя. Лоши са транспортните 
условия, а също и' организа- 

ските райони на нашата стра- цията на оборота и снабдява
на, въпреки разликата на при нето. 
родните условия (с оглед на
пространството на производс- - За възпроизводствената въз 
таените мощности) имат голя- можност на районите може да 
ма възможност да увеличат се каже, че е миого слаба, 
селскостопанското производ- Частните производители не да- 
егво. Тези райони участвуват ват оредства за подобряване на 
с повече от 43 на сто в изкупа производството, а съгао не са 
на земеделската продукция в големи капиталожепията и в 
нашата страна и осъществяват обществения сектор, 
около 62 на сто от общата про

динара в пари.

Очаква се Общинската скуп
щина в Димитровград на сво
ята сесия от 25 март да вземе 
решение по предложението на 
Изатс©ци за завеждане на ме
стно самооблагане.

Целу годину се каним за фестивалат. Од 
лапи и полани идеоше нашинци, па ка дойду са
мо разпраяю за игранье, за поянъе и ко после 
се напили при Гошу, та \не усетили ко си дошли, 
А я, ли сам се побол у нивуту ко плашило, саде 
гледам ко теле.

Та реши, че идем. Понапремени се, обу ка- 
леврете, що ми тата напраи ка ме жени, па пои- 
до. ‘Оно па вану йедно времище, та млого гъод 
изгази, додека да ступнем на паважат, а калевре 
те и чорапцити стануше бербат.

Поседе и я ко човек у кавенуту, изпи чаш- 
ку — две, поисуши се и оно се стъвни, та пойдо 
у салонат на фестивалат. Они са га прекърсти- 
ли у „майски срещи", ама я тека си га знам — 
фестивал.

Салонат беше пълн. Душа върз душу, ама 
ли сам си ячак, побутну тогова-оногова додека 
стиго до средуту, и седо.

Заотвараше фестивалат. Иедън

Полупланинските и плашен-

Ц. Б.

НЯКОЛКО ТРУДО
ВИ АКЦИИ 

НА СЕНОКОШАНИ
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГГРО 

ИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС зпа 
чи е от голямо зяачение за 
развитието
стопанство в тези райони.

ТАНЮГ (рес-сервис)

ОТ ТУК —- ОТ ТАМ 1111111111ш111111шш1шш111111111шш111г

дукция на югославското селс
ко стопанство.- -

на земеделскотоНо макар предимствата на 
тези райони да са големи, (с 
оглед на възможностите за ка

Сеиокошани тая пролет про 
ведоха няколко значителни 
трудови акции. В центъра на 

- селото те направиха отводни
телен канал. След това извър 
шиха поправки на пътищата 
край селото. Селяните попра
виха и училищната ограда. По 
правени са и мостовете и на-: 
правен водопровод до мандра

учител га
този въпрос. В Института по 
геронтология (Киев) са създа 
дени „гериатрически" средст-

отслаби

ОПТИЧЕСКИ ПРИБОР С
ТЕЛЕВИЗИОННО
УСТРОЙСТВО

отвори, па посвирише децата, па рекоше некикви Ж 
песниии, че чету нещо. Я и не знам кво йе пес- Я 
ник, ама гледам излазе бричени и небричени с \ 
артийе у руку и чету нещо, подокую пред йед- ■ 
ну цевку, а ония у салонат свиркаю, зборую си.Ш 
пЦую се, та нищо не може да се разбере кво ни Ж 
казую песницити. Набра ме яд на гунгулуту, та Я 
по йедно време мислео да се дигнем да се кз- % 
цепим тека силно, та салонат да се протресе': 'щ 

— Кютете, маму ви граджанску, да чуйемщ 
кво казую човеци. Затова ли толко кал гази,.Щ 
да ви слушам свирканьето и пцуваньето? Ж

Ама зачас ми мину. Помисли си —- што па Я 
я да окам, та да излазим по-шашав од ньи? А- Ж 
ма изполъка ним благослови и майкю и култур- Ш 
ното поведение с йедън пцос, па си узо капуту Ш 
и вану Козарицу. Ж

Кво да праиш друго? Ш
Да су говеда, я знам кво би цапрайил Ж 

олупил би ним кожлякат. ... .... . -Щ
-Ама това су човеци. И това повече млади- т 

ня. Казуйеоше, че песниците зарад ни'дошли, а Я 
они свиркаю, кока су козаре, Ж

Жали боже калеврете — тека су се разцъв- Я 
теле от калту, та ме йе жал да си поарчим ло- Ж 
жичку маз да ги понамажем, ко ме тата учеше. ■

ва, помагащи да се 
или дори Да се отстрани преж 

заболява- девременното остаряване на 
организма. Тези средства са 
сложни комплексни препара- 

Той ти, включващи 10—12 витами 
ни, аминокиселини, липотроп-

За подобряване на диагно
стиката на очните

та.

Пред оеиокошани предстои 
още една важна работа. В съ 
действие с горското стопанст
во от Пирот ще ое започне 
поправка на пътя Каменица 
— Сенокос. Горакото стопан-, 
ство ще даде камиони, а оеля 
нит-е работна ръка. Пътят е 
от огромно значение за изно
са на дърво от „Прелеоие“.

ния в Съветския съюз е съз
даден оптически прибор с те
левизионно устройство.
Дава възможност да се види 
изображението на окото уве- ни и минерални вещества от 
личен» 40—100 пъти, с голя- групата на микроелементите, 
ма контрастност и яркост, да 
се отделят детайли с големи
на 0.05 мм. Изследвания на бо
лни със съдови, възпалителни «н
наД«^ГераТТШ 3а6°Л”а1^Г сти^^нристигнала необик 
на очите в Института по оч- ститути с н кол_
ни болести „Хелмхолц" (Мое- новела п^ тш цицияатела
нва) показаха, че с помощта би със ^ по гру3ин-
на новия прибор могат да се така р „„—.дка ПРи-
Разпознаят точно и дори и в ски мъ л за^б полозите
Ранните стадии различните за «““Ц 4 Тд ломага да се
волявании на очите и правил способ яо *езп0грешно в лабо
1,0 Да се пре цепи ефектът от опр^® яуслови^Р аденозинтри-
лечението. -биологически ак

ПРОТИВ ПРЕЖДБВРЕМЕН- тмт*о
НОТО ОСТАРЯВАНЕ 'ТтГу^ерсален източник на

като ур „ жлвите организми.
Могат ли да се остранят оо на това вещест.

«енните и функционалните на Полу - полезно при леку 
^евдя, възникващи при ос- во^ще б ^ яай.различни боле- 
огаряването на организма? Ме вая 
^Чите работят много върху сти.

БРАТСТВО * 29. МАЙ 1970 «

СВЕТУЛКИ В ЛАБОРАТО
РИЯ

Б. Марков
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I ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА I Е АНО У
ЙОСИП БРОЗ тито |

НАЧИН,=шш
Уважаеми другарю Тито»

о случай 78-ия Ти рожденден 
и деня на младостта, населе
нието от Димитровградско Те 

поздравява и Ти пожелава дълъг и 
= щастлив живот, за да ни водиш още 
Е лжого години по слънчевите пътеки 
= на благоденствието и трайния мир.

' =
=

В тоя светъл ден Димитровград = 
празнично блести. В разиграната млащ 
дост, с вихрени криле като едно туп-1 
тят младите сърца на словаци, турци, = 
албанци, русини, българи и сърби и _ 
всички като един шепнат: води ни = 

още дълги години, скъпи другарю | 
Тито, бъди ни вечно млад!

Братски стиснали ръце, 
щаваме, че ще пазим придобивките от = 
Народоосвободителната борба, ще сещ 
борим за мир, ще строим нашата ми- ц 
ла родина за благоденствието на рси- щ 
чки наши народи и народности.

п
= гни
§ш Среща на 

три народно
сти. Огромен 

интерес сред 

населението.

обе- =Днес, в майските дни, когато чер ние Ш
= веното знаме празнично плющи и в 
1 цялата страна братски 
Е ръце всички народи и народности, ние 
1 от нашия град виждаме осъщест-

за брат-

си . подават

= =Е .дена една отколешна мечта 
Шството и единство — Твоя и на без- 
Ш>брой патриоти ,борци и революционе 
Шри.

„Майските еОт участниците в 
срещи” в Димитровград IЕ

^1ии1нш1111ниш11«11Н111111т1111111111и1т111ин111111и111Н1111111И1111111111111111Н11Ш1иш11111111111ншш1111111Ш11Н111111111111111111111111111111111111111111111111Н1

— Главен ви
новник-време
то.

Димитровград- 
чани напълни
ха салона

Но въпреки това самото им 
представяне пред очите на на
селението е за похвала.

ИГРИТЕ НА ВОЙВОДИНА, 
КОСОВО И ШОПСКО>

Вечерта салонът беше пре
пълнен отново. .Димитровград

Няколкогодишното настоя- родея наш“ и д.рупи песни, Прекрасните „пребирни“ по ската публика .обича танците, 
ване фестивалът на българска сърдечно приветствувани от крадвми, „мильета“ е „гюло- а четири състава им обещава
ха народност от Димитров- петстотинте зрители, които се ве“, известните шевици, стари ха богата програма. Действи- 
грОДско да получи ново съдър бяха побрали в салона. нните мъжки м ж елени шоп- телн-о така и беше. Руоински-
жаиие, което да го опресни и Веднага след това гимнази- ски носии, старите „чекърци“ ят състав от Руски Кръстур, 
.допълни, най-сетне е на път алнИят учител Овободан Ника и „.прелми“ приковаха внима- във Войводина, изпълни реди

лов представи поетите които нието на посетителите. И то ца войводинсми хора, самоде
йният състав на турската на
родност от Косово „Герчек“ 
предаде част от фолклорното

- да ое осъществи. „Майските 
рращи“ — така сега са нарече близо един час четоха овоисти не само на хората отвън, но 
ни традиционните 25-то май
ски тържества тук, 
толкова успешни, че могат 
да послужат като сигурен 
пътеводител за организиране 
на бъдещите фестивали в та
зи комуна.

хове— на свой език или в п.ре 
води на сърбохърватски.

и на младите от 'комуната, ко 
ито малко знаят за „съртка- 
вия“ труд на нявгашните сръ
чни шопкини, които покрай бо!гатство на (Косово, а двата 
миогото друга работа, крадей състава от Димитровград оше 
ки от .съня ои през зимните

бяха

Ако в нищо не може да се 
направи забележка на поети
те, много упреци биха могли ведпаж показаха, че тази са-> 

е необходима на
да се отправят към мнозина нощи, са измисляли нови „ша 
недисциплинирани зрители и рки“ за стребира или за чора- 
слушатели, които с некултур
ни подвиквания и свиркане 
смущаваха хората на сцената

модеиност 
нашата публика, и за наш по
каз пред другите. Може би за-

Естествено, организаторите 
им ще внасят известни поправ 
ки и допълнения — например

пите.

Ако организаторите бяха по 
ложмли още малко труд да 
напишат под всяка находка

служава известен упрек кост 
гамопрафокото хрумване. Но
сиите (на един наш състав) са 
безупречни, ако е .въпрос дц 
естетиката, но ако става въп
рос за тяхната самобитност

и пречеха на заинтересовани-, 
те да чуят стиховете.

ангажираме на повече народ
ностни състави; включване на 
добри селски групи, внасяне 
на елементи на туристическа 
привлекателност в тези срещи, представиха: Фахрия Бреча и намерена, посетителите щяха

Зейнел Бемсач — от турската' 
народност, от русин оката, Вла 
до (Бесарлин от словаш- 

ОТКРИВАНЕ НА СРЕЩИТЕ ката. — Хранец Бича,
рин Младенов и Стойне Ян
ков от българската народност.

Пред димитравградчани се какво представлява и къде е

Но показаното завчера, като да имат възможност да се за
познаят макар и повърхност-начинание е съвсем успяло.

— те не са наши. А поне за 
това има доста свидетелства,, 
по които .биха могли 
изработят

Ма- но с отколешната история на 
тези краища. Тогава находки 
те щяха да им кажат, че тук 
са били: древният Рим, Източ

да сеТържествата започнаха на
23-май вечерта с тържествено. Миле Мамещи от македонска г 
откриване и е митинг на пое-. та нация и Раша Перич оторъ 
зията. Планът това да се уст- баката националност. Повече- ното .ца|рств(о, оомалиите и кой 
рои на Площад „Оовобожде- от тях имат вече издадени знае кож<о други древни на- 
ние“ бе провален от веобичай- стихосбирки или печатни сти

хове във народностни вестиш 
ци и описания.

старините носии, 
които сигурно не са били бед
ни и откъм естетичен изглед,

(Времето в понеделник най- 
-сетне позволи да. бъде изпо
лзвана и сцената на площада. 
Съставът на турската народ
ност и нашият (русин ската 
група си бе заминала) повто
риха програмата си. Така и 
ония, които не можаха да се 
поберат в салона предишната 
вечер, имаха 
видят действително хубави хо-

роди, живеели тук или мина- 
I ли като опустошаващ .вихър и 

загубили се без следа на за
пад или изток.

но лошото време, а салонът ц 
Дома ма културата ое. оказа 
малък да поеме всички, които ИЗЛОЖБА ЗА СРЪЧНОСТТА 
бяха дошли. НА ШОПКИНЯТА И НА СВИ 

ДЕТЕЛСТВА ЗА ЕДНО БУРНО 
МИНАЛО

А така зрителите само мо- 
• жеха да тледат —■' стари укра

шения, оръжия, останки от
Орещите бяха открити от 

Любомир ГОлубович, предсе- В неделя, в малкия салон
на Дома на културата бе от- римски и турски, паметници 

зараве на 25-то- майските тър- крита изложба на ръкоделия битови предмети на предтечи- 
жества, а олед това учения е с- на музейни предмети. Бли-

зо хиляда, хубаво., до доста 
не; системно подредени тво(рби 
и нахо(дки привлякоха много 

„Югоолавио“, „Хей Балкан ти посетители.

дател на Комитета по органи-

възможност дате ни, без да узнаят по-конт
ката музика и гимназиалният 
хор изпълниха съвместно

кретно кой предмет за кое ра.-време от живота на този край
е свидетел. М. Н. Н. — м. А.
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Традиционият и тоя 
билеен дразнил 
и рождения ден на другаря 
Т!ифо бе тържествено отпраз
нуван и в Боаишетр адско. Той 

под знак на кул. 
състезания.

деж. Те се състезаваха по фут 
на младостта бол, ръчна.топка и волейбол.

път нс- Успешни бяха и експонати
те по ОТО. В една витрина бя 
ха подредени снимките на фа 
толюбителмге. Тяхните сним-

лучиха дуетите — изпълните
ли от гимназията.

гимнастически упражнения 
изостанаха. Това именно в 
предишните години най-мно
го въодушевяваше зрителите 
и даваше внушителен белег 
на тоя правник. Защото само 
такива масови упражнения, 
изпълнявани о>т младежите мо 
гат да дадат тържествен вид 
на чествуването.

Опущението е очебиещо и 
то бе ■ направено още преди 
от страна на организаторите* 
Само над 800 учащи, младежи 
има в Босилеград. Тази въз--- 
можносг е останала неизпол
звана за подготвяне на съдър 
жателни и качествени номера* 
Впрочем тук вина носят и у- 
чдюлите по физкултура.

Втората вечер в същата ки- 
км представляваха детайли от нозала се проведе викторина 
ученическия живот,
от различни срещи, екскурзии во знаеш за него?“ Съревнова

в ах а се по два отбора от ос
новното училище и гимназия 

голям смисъл от Ратко Димит та. Във финалето резултатът 
ров, преподавател по ОТО.

мина повече 
турно-забавни 
баче дългогодишната 
ция на качествена

моменти на тема: .„‘Кой е Ленин и как-О-
тради-

спортна и др.
Всичко това бе подредено спрограма сега изостана.

Районните центрове поорещ 
наха празника много по-добре 
подготвени.

В Босилеград чествуването 
започна още в събота вечер
та. Най-напред се проведе тра 
диционно състезание по над
бягване. Този състезания бя-

слаби.

бе равен и пдр.ичната награда 
Изложбата на гимназията от 2.000 динара разделиха два 

беше ло-скромна. Тя имаше та отбора. 
някои излишни и наинтерест- 
ни работи. Най-привлекател- 
ни бяха експонатите по био-

Оовен това в програмата взе 
ха участие ученици с лйтера- 

ЛОГИЯ..7— резултат на ученици турни творби, изпълнители, на 
те от първи клас, хербариите рецитали, рецитации,, народни 
и качествените рисунки на Ни песни и др. 
кола Цветков и Станислав То
доров. В една витрина бяха 
поместени фотографии за жц добрите участници в двуднев- 
вота и работата на Ю(НА. Тоя ната манифестация бяха про- 
хубав момент на изложбата възгласени и наградени, 
бяха изготвили граничарите.

ха неорганизирани и 
Но при това най-малките —* 
десетки ’ пионери по много ло Накрая на програмата най-шо и дъждовно време дадоха 
пример на другите. Те устрои 
ха факелно шествие, като ми 
наха по улиците на града. За
вършиха в училищния двор; 
където продължиха да игра
ят „.Козарачко“ хоро.

Ученическа изложба — тра
диционно добра Организацията — никога 

по-лошаКултурно-забавната програ
ма — разнообразна и каче
ствена

Изложбите на основното у- 
чилище и гимназията бяха из 
държани и привлекоха внима Организацията бе на низко 

равнище. Разбира ое, за това 
Поради лошото време култу негцр носи отговорност коми- 

рно-забавната програма 
сто пад открито небе бе пре- с председателя. Бяха допусна 
дадена в кинозалата. ти много грешки. Особено в

По традиция и сега най-ус- спортната 
пешни бяха танцовите съста- та. 
ви. Изтъкнаха ое и от оанов-

Тази вечер от пионерите, 
младежите, гражданите и гра- нието на посетителите, 
ничарите от Боси легр адско бе 
изпратено поздравително пис
мо до другаря Тигго с много 
бл агопожелания за дълъг

И тоя път по-привлекател
на бе изложбата на основното 
училище. По традиция 

и изложба всеки път е обогатя 
вана с нови експонати, а така 

Главното тържество се про- беше и оега. Най-много доми 
веде в неделя. То започна с нираха резбарските колектив- 
парад, в който взеха участие ии работи на учениците. Меж 
ученици, младежи и пионери, ду тях изпъкваха „Айфелова-

та кула“ и „Царския замък“. 
Посетителите бяха много до 

ооновното училище, гра- волни и с любопитство раз
глеждаха оригиналните и ус
пешни везове и други ръкоде 
лия. С голяма оригиналност 

най-добрите и не ое лц тук проличаха творбите на

тетът за чествуването начелавме-
тази

част на програма-щастлигв живот.

Благодарение на упорито
стта на няколко младежи, кои 
то бяха успешно подготвили 
своите номера и достойно се 
представиха може да ое каже, 
че и тазгодишния празник на 
младите бе успешен.

ното училище, и от гимназия
та.

Тази програма откри хорът; 
на оонавного училище с из
пълнението на „Интернацио
нала“ и „Стега на Партията“* 

Въодушевиха и изпълнения 
та на най-малките момичета 
от основното училище, ръко
водени от учителката Круна 
Иванова.

излъСпортните „състезания 
лниха учениците от гимнази
ята,
ничарите и градската младеж. 
Това бяха състезания по лека 

които не взеха у-атлетика на Но ако продължи така си
гурно е, че вече идващата го
дина хубавата традиция

Успешни бяха изпълнители- бъде напълно изневерена.

частие
стигнаха някои по-значителни Вера Стефанова, ученичка от

трето отделение на основното 
опортни състеза училище, а от по-възрастните 

на Стана Евтимова, Фиданка 
Стоянова, Роса Ангелова и др,

щерезултати.
<В маоовише 

кия най-толям уапох 
граничарите и градската

те на народни и танцови пес
ни. Бройни аплодисменти по-

имаха
мла- Вене Велинов

Челото на парада



СУРДУЛИЦАЖивоин Николич—Бърка
СКАЗКА ЗА САМО 

УПРАВЛЕНИЕТОКОЙ Е ОСВОБОДИЛ 

ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЛ върху която някои ще изди
гат авторитета ой и властта 
В областта на самоуправление 
то ние сме ' експериментална 
станция, и затова имаме го
ляма оггговорнюсг пред чове
чеството за съдбата му. На
шия политически живот е от
крит и демократичен не само 
в хоризонтално, а и във вер, 
тикално нагар явление. Целите 
и тгзиягга на самоуправление 
то трябва да ни бъдат ясни, 
критиката на превъзмогнато, 
то определена, каза накрая 
Д жорджеозич.

Ръководствата на обществе 
п о ■‘политическите организации 
в Сурдулица организираха

'политическия актив на
ока

зка за
общинското равнище на тема
„Идейно-политически и мора- 

проблеми на само-управло
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 

ВЛАСОТИНЦЕ
Един ден по-рано (на 22 сеп- 

тембри) Добри Търпеше» връ- 
чи на щаба па корпуса теле
грама за върховния 
дант маршал 
Виктор (ХЦсрю Атанасов) в ко
ято ставаше дума за това че 
Босилеград, Цариброд и ня
кои места в трънския край, 
които бяха в състава на стара 
Югославия, тряба да се „вър
нат“ на България.

лни
листо“. В препълнената залд 
па 'ВЦ ,,'Влаоина“ в Оурдулица 
говори Д-р Йован Джордже- 
вич, академик и профеоор на 
Юридическия факултет в Бел

С цел да. създаде по-благо
приятни условия за действия 
към Ниш, щабът на корпуса 
на 25 септември даде заповед 
на 22 дивизия да нападне не
приятеля във Власотинцс и 
да го оовободи. За това град
че се водиха боеве цели три
десет дни.

Нападението започна два 
дни по-късно. Ние в Пирот с 
нетърпение очаквахме изхода 
от тази борба. ' Първия ден 
Власотинцс не бе освободено, 
защото щабът на Двадесета 
бригада но спазваше заповед» 
та, така че Осма бригада бе 
принудена да се изтегли.

Междувременно неприятел 
ят изпрати като помощ на 
гарнизона във Власоттгаци 
2.000 четници и германци. Те
зи сили по пътя се бяха на
тъкнали иа позициите на Де
сета бригада, която осигурява 
ше нападението. На 28 септем 
ври около 6 часа те нападнаха 
бригадата. Десета бригада 
цял ден отблъсваше нападени 
ята на неприятелските сили. 
В тези боеве загина поли- 
ткомисарят па Десета бригада 
Бранко Вукелич. Заради загу
бите около боевете за Власо- 
тинци щабът на корпуса из
прати до щаба на дивизията 
телеграма със следното съдър 
жание: „Ако освобождението 
на Власоттгаци е свързано с

комен- 
Тито с подпис

град.Власотинцс загинаха 25то на
и ранени 45 другари. От дру
га страна загубите на неприя- управление без демокрация, а 
теля възлизаха на 80 убити и няма и двете без незаяиои- 
290 пленени неприятелски во- мост ка страната ни. Самоуп

рявлението с една от ситите 
които са залепнали в нашето

"Рой подчерта, че няма само

Писмо с подобно съдържа
ние
"Благой Иванов — Бай Коста, 
командващ НОР на Блгария, 
до ръководството на Врански 
окръг на чнято територия е 
Босилеград.

йници.
След

Власотинцс
па Сърбия стигна заповед две 
бригади на 24 сръбска диви- ни да бъдат високо съзиател- 
зият спешно да се прехвърл- а ни. Ако не развием страната, 
ят в района на Кругасгвац за ако не я модернизираме, 
да помогпат на Втора пролс- ие комбинираме -научната ра

бота със стопанството и не

Олед сказката поставиха ре 
дица въгароси от областта на 
самоуправлението, които бяха 
конкретно разяснени.

отправи генерал-майо0 освобждснието на
от Главния щаб ежедневие и нашето бъдеще.

То ‘изисква от нашите грамада

М. Величков
тарска дивизия, а две брига
ди на 22 дивизия да се прех- въвеждаме съвремени 
пърлят в райопа па Лссковац, ни и технология не ще мо- 
на позициите, които държеше жем да развиваме гголгататьк 
2л дивизия. По съшото време; и самоуправлението. Трябва 
щабът на корпуса даде запо- ое борим орещу някои о- 
вед па 46 дивизия да изпрати 
едпа своя бригада в райопа 
на Власотинцс — Гт.рделица,

повоформирапитс та за власт, която през пос-

Телеграмата с подписа 
Виктор бе изпратена до Глав
ния щаб на Сърбия. Комен
дантът иа Главния щаб Коча 
Поповия, изпращашш телегра 
мата до Върховния щаб, вед
нага отговори на щаба на бъл 
гарската войска.

на маиги-

пити па неправилно ползване 
на личния труд орещу борба»

а една от
(Сурдулишка) в райопа на 
Предеяпе — Гърделтща. Тези 
две бригади все още бяха под 
командването па 46 дивизия,

получиха задала да затвор- та не могат да бъдат материя 
ят Гърделтгчка клисура от Лес 
ковац къи Враня.

Щабът иа корпуса реши да 
мшге в райопа па Вучйе за да 
може по-лесно да командва 
дивизиите. Аз в свойството на

„Неприятно сме изненадани 
от вашето нап ълно неправил
но и неприемливо становище 
по въпреа за околиите Босиле 
градска, Царибродска и Трън- 
ска, които преди войната при- 
падлежаха ка Югославия. Ис
каме да ви осведомим, че око 
лиите още сега са съставна 
част на суверената територия 
на свободна демократическа 
федеративна Югославия така 
че на вашите части трябва да 
дадете съответни заповеди. 
Съжаляваме, че ни принудих
те да ви обясняваме неща, ко 
ито не подлежат на дискусия. 
С почит комендант на Г.Щ. 
на НОВ и ПО на Сърбия Ко
ча Поповия“,

ледно време практикуват опре
делени групи с цел да ое до- 
м опнат до привилегии. Хора- ПII 1.11 ШИ

ПО

Сурдулица
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НА ОБРАЗОВАНИЕТО
големи жертви прекъснете на- заместник комендант и акорпу 
падението".

Понеже тази телеграма бе- та област останах в Пирот за
да поддържам връзки с Трети

са и комендант па корпуспа-

ше получена късно нападение 
то продължи и Власотинци бе украински фронт и Втора бъл 
освободено на 29 септември гарска армия.
1944 година. За освобождение (Следва)

нара. В особена криза се на
мират средните училища, за
йчото въз основа на инстру
ментите на Републиканската 
образователна общност за тях 
недосттигат 1.000.000 динара, а 
останалата сума за основните 
училища.

Заседанието положително се 
изказа за проеотопрашилника 
за разпределение на финанер 
в-ите средства. С оглед на то
ва, че Общинската скупщина 
и Общинската образователна 
общност не са в състояние да 
обезпечат необходимите сред
ства, заседанието заключи, фо 
рмираната комисия на мина
лото заседание обезателно да 
бъде приета от компетентни
те републикански фактори до 
1 юна 1970 год. с цел да пред 
стави реалио положението на 
образованието в рамките на 
комуната и да иска помош 
за оная част, която недостига 
и която в местни рамки не 
може да ое обезпечи.

Скупщината на Общинска
та образователна общност в 
Сурдулица не се проведе в 
предвидения срок защото ком 
петенкните в СР Сърбия още 
не могат да приемат на раз
говор формираната комисия 
на миналото заседание на Об
щността.

Искането за промени на гра 
ниците развълнува и огорчи 
нашите хора. За да се обясни 
становището на нашето нрави 
телство и на Върховния щаб 
в Пирот, Цариброд, Бабушни- 
ца и някои други места бяха 
организираш! митинзи. В Пи
рот говориха комендантът 'на 
корпуса Любо Вучкович, секр^ 
етарят иа Окръжния комитет 
Ацо, комендантът на Втора 
българска армия Станчев и 
полковникът от българската 
армия, инак в Пирот извест
ният партизанин Денчо Зне- 
полски. На митинга в Цар.и- 
брод говориха Боян Българа- 
нов, член на ЦК на БКП > по 
мощник комендант на Втора 
българска армия, Йован Це- 
кич, член на ОК в Пирот и аз.

Ацисад По този случай ИО на ОК 
на СОРН проведе съвместно 
заседание със Съвета за про
света при ОС в Сурдулица, 
представителите на обществе
но-политическите 

ЦИИ и >ИО на Общинската об
разователна общност с цел да 
се постигне обществен дого
вор по този актуален въпрос.

След разискванията бе зае
то становище, че за финанси
ране на образованието в Сур 
дулишката комуна през 1970. 
г. са необходими 8.384.990 ди
нара. Според съществуващите 
инструменти Образователна об 
щносг може да обезпечи 
7.201.359 динара, което ще ре 
че че недостигат 1.183.363 ди-

Едно от цай-често унотребяват1те лекарства, кои
то се намират във всяка домашна аптека е АЦИСА- 
ЛЪТ. Това е същевременно и едно от най-безопасните

оргаииза-

лекарства, които можете да си купите в аптеката без 
рецепт. Приложението му пък е много широко.

Ацисал таблетките намаляват болките, особено 
при ревматизъм в ставите, мускулите и нервите, по
нижават телесната температура, а ако се комбинират 
с чай от липа или бъзов цвят, предизвикват силно 
потене, от което болният се чувствува по-добре.

При появата на болка ацисалът се взима
На митинзите едийодушно 

бе подкрепенно становището 
на Главния щаб на Сърбид и 
на Върховния щаб на Югос
лавия.

три пъ
ти дневно по една-две таблетки и то най-добре след 
ядене.

Обаче трябва да се знаят някои неща. Именно 
след употребата на ацисал не бива веднага да 
мат

М. в.
Когато след митинга разго

варях с Българанов, кагото 
познавах от февруари 1944 го
дина, когато пристигна с танк 
от Западна Македония, жале 
ше ми се, че ие може да се 
справи с фашистите в българ 
ската армия. „Вие трябва да 
ни помогнете да очистим е ар
мията от фашистите" — гово 
реше ми тогава. „Виждаш 
ли оня там" — продължи по 
сочвайки с поглед комендан
та на кавалерийската дивизия 
генерал Минчев, „този е гол
ям гад, но какво да се прави 
принуден съм да търпя“. Са 
мо да победим Хитлер, а след 
това ще се разклащаме с всич 
ките тези гадове".

се взе-
сода бикарбона или минерална вода, защото те 

унищожават действието на ацисала.
Ако след взимането на ацисал се почувствува па

рене в стомаха добре е да се изпие чаша прясно 
кисело мляко. Вредно е да се употреби в случая сода 
бикарбона.

Забелязано е, че ацисалът може да предизвика у 
децата и младежта безопасно кървене от носа.

На 31 май 1970 година ое навършава една година от 
смъртта на нашия мил съпруг, баща, дядо и прядяд0или

Серги Андонова ако
се вземат повече таблетки и пгум в ушите. В такива 
случаи трябва да се престане с употребата на ацисал. 

Малко са хората, които не понасят ацисала. Ако По този случай в Димитровград ще се дава помен.

Съпруга Костадинка, синове Георги, Христо и 
Никола, дъщери Маргарита и Ангелина, зет Стой
чо, снахи Десанка, Милка и Нояка, внуци и пра®" 
нуци, близки и приятели.

не се понася това. лекарство някои хора получават по 
кожата дребни червени точили и болки 
Такива хора не бива да употребява 
сродните нему лекарства срещу болки.

в стомаха, 
ацисал нито

Прес сервис
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►АНА
1

Когато1 ге срещна на улица рано 
искам денят да е като тебе, Ана. 
Все тъй смирена и тъй§

Марко
Челебонович:

засмяна,
навън си от живота бурен, Ана.
В очите ти гори. приятна закана, 
затуй, ;че ти си просто само — Ана. 
И навеки същ светът ти да остане 
та и ти завинаги да бъдеш — Ана.

I
= «БЯЛ СЪД«=I

Стойне Янков1
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На педагогически теми

ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ
След толкова напрежения, жения и да знае, че те са му 

или небрежие, страх и неизве от. полза. При ученето и « у- 
сност през учебната година, чекическата скамейка той тря 
учениците ще получат заслу- б®а Да има самообладание, си 
жена почивка. Учениците ще гурност в себе си. С други ду

ми, ученикът трябва да бъде 
без психически и физически 
предрасъдъци. За неговия ус
пех е ваясно и това при какви

крият същинските причини за 
неуспеха на ученика в учили
щето и след това да се при
лагат съответни средства 
ва положение да се поправи. 
Без каквато и да е сантимен
талност родителите трябва да 
открият слабостите на дете? 
то: дали детето отива редовно 
в училище, здравословното му 
състояние, условията за ра
бота в къщи, в каква 
се движи, какви са му умстве
ните способности, има ли тру

Звовци
то- ТЪРЖЕСТВЕНО ОТПРАЗНУВАН ДЕНЯ 

НА УЧИЛИЩЕТОполучат годишните свидетел
ства и ще ги предадат на ро
дителите си. Ония, които през 
годината са работили добре условия той работи. За него- 
ще получат похвали и награ- ВИя У011®* трябва Да се съз- 
ди, а онези които донесат ед
на или две слаби бележки ще 
бъдат посрещнати с недовол-

ботници, които са учителству 
вали повече от 15 години в 
това училище.

Същия ден 
спортни състезания и различ 
ни културни манифестации.

На 20 май основното учили 
ще „Братство" в Звонци тър 

среда жествено отпразнува ^ро-годи 
шнината на

дадат такива условия за да мо 
же с най-малко напрежения 
да постигне по-добри ре^улта 
ти. Това е нужно преди всич
ко зарад възпитателните, об-

проведохасъществуването 
си. Това училище е започна* 

дови навици, каква помощ са ло да работи още през 1964 
му дали родителите, дали съ- година в една частна къща, 
ществува постояннен контакт след това в турска кула. След 
между родителите и училище 1948 година бе построена но

ва сграда в която сега учат 
децата от целия звонски ра
йон.

В деня на училището

се

ство от страна на родителите, 
общо недоволство в семейст-

Богдан Ваоов
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разователни и здравни причи-, 
ни. Значи, ученикът трябва 

вото, а често пъти ще послед да работи затова защото чуст-
вува нужда за работа, която

то.
Много е важно пред изпит 

детето психически да се под
готви. То трябва да се охра-

ва и физическо наказание.
Този момент е неприятен и 

за детето и за родителите. Де 
тето се затваря в себе си, пре

донася радост, цоято потиква 
и която хумавизира човешки
те отношения и прави ги при 
влекателни.

се
заседа

ние на което присъствуваха 
най-старите просветни работ
ници. На същото заседание 
бяха връчени признания и на

бри, а не както някои роди- проведе тържествено 
тели казват: „Ако не вземеш 
изпита, не се връщай в къ-В това направление родг/ге- 

лите имат отделна роля. Те
живява кризи си, а родители
те обикновено мислят как да щи .

Ного накажат, вместо да потър- трябва да му помогнат.
слабия ус- преди това те трябва да от- гради на всички просветни раСлободап Василевсят причините за 

пех, а също така да помис-
уууууууууууууууууууууууууууууууууууууу'*"'"''-'"’""''"""""""''""'"'"'""""'"""*МУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ"""""""""'""""'"""""""""""""‘лят как да помогнат на дете 

то. Много родители не схва- | 
щат, че това е опущение, кое ^ 
то има' временнен характер, ^ 
което може да се опради ако ^ 
се намерят същинските причи ^ 
ни и детето започне да рабо- ^

грешно вследствие на това, че не е знаел всички 'под
робности. Отиваш при него и му казваш: „Владимир 
Илич, ние сте олрешили, на вас не са ви били известни 
•всички обстоятелства“ и той веднага ще каже: „Щом 
е така, трябва да се поправи“. Не мога дори да си 
представя, че Ленин би могъл да каже: „Щом съм 
решил така, направете по“. И ако той би го казал то
ва, щеше да бъде толкова неестествено, колкото ако 
иаяедааж небето би се начупило на парчета. „Намети 
на — казваше той — аз не съм знаел това, вие сте 
прав“. Обаче в 999 случая <уг юоо той беше прав и не 
•можеше да не се съгласиш с него.

Характерна за Ленин беше пълната незаинтере
сованост към самия себе си. “Аз„ ов смисъл на его-

как-

Ан. Луначарски

ЛЕНИН - ЧОВЕКЪТ[ систематически. |
Логично е, че родителите не ^ 

могат да бъдат равнодушни § 
към успеха на своето дете в ^ 
училището, но те трябва да | 
бъдат самокритични и тряб- | 
ва да знаят, че част от вината ^ 
за неуспеха на детето носят и ^ 
те. ^

Как трябва да се отнасят Р° | 
дителите към детето, което | 
на края на учебната година | 
покаже слаб успех? Съвсем е ^ 
естествено, че много родите-. | 
ли, поне временно, ще проме- ^ 
нят своето отношение към де ^ 
тето. В студените отншения ^ 
и неизпълнение на някои ис- | 
капия на детето, намаляване ^ 
иа забавните и други нужди, | 
детето ще почуетвува послед- ^ 
ствията от своята слаба рабо ^ 
та и несериозпостта в работа ^ 
та. Но при това някои родите ^ 
ли минават всички граници и ^ 
отнемат на детето правото на ^ 
сън, почивка, храна, което яя ^ 
ма възпитателно влияние. Тря ^

§

Илич беше човек, за когото „аз“ не съ- 
го изтъкваше иито външно, нито

Владимир
ществуваше. Той ме 
в ом1исъл на

!гордост от своите успехи .Понякога казва 
ое.бе си: направих глупости. И ако имаше слу- 

отстъпваше някоя работа
истинно самомнение отсъствуваше напълно, но 
ва личност беше? Грамадна! Истинска поука за все- 
киго. Казват, че положителните герои са също омър- 

писателите би следвало да им добавят някои

ше за
когато той неохотночай,

другиму, то това не 
изтъкне, а просто

беше, защото искаше да ое само- Iзащото ое страхуваше, че другият 
както трябва. Всички ние 

гордееше и не се кичеше със

тни и
отрицателни черти, за да не ое получи сладникав об
раз. А аз не зная някакъв недостатък у Владимир 
Илич. Припомняш си миналото, миолиш — н:е ще ли

къс са-

1да я свърши така, 
че той не ое

няма
знаехме,
своята гениалност. Той не мислеше за това - просто 
беше зает е работата си, знаеше, че плещите му са 
широки и че ако трябва да ое носи някакъв товар 
той пге поеме по-толям дял. Това беше програма за

СЪТ1Вла^м^В°Илич изискваше ежечасно да му док
ладват как вървят работите, сам звънеше по телефо- 

питаше и убеждаваше: не е достатъчно, че сте ое 
г проследете работата да бъде доведена
Р Т ПРИ това добавяше някаква шега — „иначе

■Д ви обесиш“, ИЛИ нещо подобно. У мен има запазе
на което е червен молив е напиаоно и под-

се намери нещо, и не намираш. Като от цял 
мородно злато и такъв жив, че всички ние тук, живи 

живеем по-малко от него, който лежи в
1 1

и дишащи, 
грбба.

Пия черти го направиха мъченик за своите идеи. 
Той иооеше кръста ои ю радост, гореше свещта си от 
двата края. Надежда Константиносвна разказваше, че 
Ленин често опи само по 3—4 часа и след този „сън“ 

да продължава да работи. Владимир Илич се 
изпращаше телеграми и не можеше 

за минута. Това беше страшно, 
той винаги беше усмихнат, винаги свеж, винаги из

вършваше работата по-добре от другите.

!

Iна, можеше §■ разпореждаше.
да си отдъхне нигго

ще но
но писмо, да ое изработи еди каква си 

изготвена, да бъде обесенчертано няколко пъти:
програма, ако в и .Леиин. програмата не
беше^изработена .имаше за какво да ме обесят. Това 
бСШ Р но ние знаехме, че става дума за важно 

,тук. ти грешиш“, случваше се и така, че 
някакво, разпореждане и то се окаже по-

(Из едноименния очерк, писан през зимата па 1924 г., 
наскоро след смъртта на В. И. Ленин)

§ беше шега, 
указание 
Ленин даде

бва да се знае, че на детето е, ^ 
нужно добро здраве, емоцио ^ 
нална и нервна стабилност. ^ 

Ученикът трябва съзиател- § 
своите задъл
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Срещи и разговори

Иван Захариев: Човекуване
Обичам истината По вертикална линия 

търся предците си 
в амебата.

По хоризонтална — 
търся близките си 

и в Япония.
Човеешкото минало търся 
в плода на нашите дни, 
а бъдещето

в звездите,
които нощем капят в очи

те ни.

■ ■ ■

ЧЕСТО ПЪТИ в Ниш може да се чуе за работата на младия 
■ „Столичанин". Тъкмо това ни и беше 

да поговоримс по някои въпроси във връз-
адвокат Иван Захариев —
повод да го посетим и 
ка с неговата работа. Той е завършил гимназия « Босилеград и

всекидневно от Цър-
Имам:

онова, което нямам, 
щом други го имат от страст. 
Нямам:

още като ученик, пътувайки до. училището
бъдещата си професия. Катонощица до Босилеград мислил за

Републиканския секретариат на правосъдието настипепднент на
СР Сърбия той завършва юридически факултет и става най-млад 
адвокат не само в Ниш, но и в СР Сърбия.

онова, което имам, 
щом на други липсва за 

живот.
Държа цената 
на онова, което

днес не струва пари,
И пада от лицата ни 
заедно с усмивките, 
а всъщност е

и нерв и кръв 
на чистия човешки дух.

— Моето начало като адвокат беше много трудно. В адво- 
работа много е важно да се придобият хората, а за това 

трябва време, — казва Захариев.
Ние се убедихме, че този период е вече изминал. За около 

зо минути колкото бяхме в неговата канцелария минаха повече от

катската

двадесет души.
Забелязахме, че Захариев всеки случай, който взима да за

щищава проучва задълбочено. Към ^хората се отнася внимателно.
— Можете ли да ни кажете за някой по интересен случай 

от Вашата кратка практика?
— Всеки случай който излезе пред съда е интересен, 

мисля, че е много интересен случая на 
ловци, Босилеградско, който поискал 
Ниш. Андонов използвал водата на един ручей в своята къща. 
Новолридошли съседи поискали чрез съда да им позволи да си 
построят и те водопроводи до своите къщи. Андонов също дал 
тъжба до съда. Обаче съда в Босилеград не е взел под внимание 
искането на Андонов и му забранява временно да използва вода. 
та за пиене. След интервенцията на адвоката Захариев въпросът 
се решил положително за всички. Водата била разделена между 
заинтересованите домакинства като общо богатство.

И тъй
догарят цигари, примиг

ват дни,
нощите ме скриват в сво

ите пори.
а разкажа ли това на 

други
някои и луд ме правят, 

аз пък смятам, че само чове- 
кувам...

но
Златан Василев от Райчи-

адвокатска помощ чак в

СТОЙНЕ ЯНКОВ

— Знаете ли за случай, който се рядко случва в нашето
прадосъдие?

— Да, това беше случай, който може да се повтори в 20 го
дини веднъж. Човек, който е осъден на смърт в затвора убива 
инициатора на първото убийство. Той бива отново осъден на 
смърт и наказанието отменено на 20 години затвор. Това е един
ственият случай в нашето правосъдие след войната, каза накрая 
Захариев.

Миряна Найденов
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„Като вятър от небето се спуснаха на' своите ко
раби айните" — така разказва един стар японски ле
топис. А кои живеят в северната част на Япония. И 
само толкова ли?

Но да тръгнем отначало. Пири Рейс е известен 
турски адмирал, живял в края на XV и началото на 
XVI век. Той бил не само военен, но и добър учен- 
-географ. Най-поразителното в неговите карти е то
ва, че в тях ясно са очертани контурите на южноаме
риканския контининт и крайбрежието на ... Антарк
тида, тази същата ледена земя, открита триста годиш* 
след като Пири Рейс я е нанесъл на своите карти. 
Дори нещо повече — континентите не само са очер
тани, но на тях са изобразени с поразителни подроб
ности и точност бреговата линия, реките; планинските 
Еериги.

— Айните са истинска загадка 
за науката, защото съчетават чертите на трите раси: 
мокголоидната, европеидната и негроидната. Но не по- 
малко странно е и древното изкуство на айните. На 
техните скулптурни фигурки се виждат изображения 
на хора „в скафандри". Може би древният летописец 
е прав и айните наистина са дошли от друга планета? 
Съветските антрополози доказаха,че най-близките 
днини на айните са коренните жители на Австралия. 
Дали някога айните са живели на Австралийския кон
тинент? В дълбока древност айните са обитавали Са- 
халзш и Ку рил ските острови. Този научно
факт вече само по себе си е една любопитна загадка, 
която още не е решена. — Разстоянието от Австралия 
до Сахалин и Курилсктие острови не е от най-малките, 
нали?

Е ро-

Осемнадесет години след Пири Рейс т. е. в 1531 
година френският математик и географ Оронций Фи- 
ней представил на света своята карта, на която също 
точно бил означен шестият континент Антарктида, с 
планинските вериги и реките, конто не били сковани 
от „вечната" ледена броня. При това, колкото и неве
роятно да ни звучи, очертанията са удивително и точ
ни и напълно съвпадат със съвремениге карти на Ан
тарктида, получени в резултат еа многобройни научни 
експедиции, които работят на ледения континент. На- 

карти на Антарктида се базират на многочис- 
лените сложни математически и астрономически из
числения, на данните на най-точната модерна апара-

устновен

Векът на „великите георафски открития" запозна
ва европееца със света. Но дали едва тогава човекът 
е опознал своята планета? Днес вече 
викингите първи са стъпили на американския 
нент и откритието на Колумб в същност не е толкова 
случайно, защото той е бил запознат 
и знания. А древните нашата ера са знаели съвсемточ- 
но от опит очеранията на африканския континент.

Точно преди четиридесет години 
онален музей в Истанбул директорът Малил Едхем от 
крил два фрагмента от картата на Пири Рейс, която 
се смятала за изчезнала.

1
е известно, че 

конти- шите

с някои старини
ТУРа — електронносметачните машини, радарите, 
измичните сонди, на труда на многобройните инжен^- 
ри и изследователи, които разполагат със самолети»

могли
в турския наци-

вертолети, всъдеходи и ледоразбивачи, А как са 
Пири Рейс и Оронций Фимей без да имат.пРеДстав3 
дори за тази мощна съвременна техника да съзДаДаТ

I
Страница

МАИ 1970БРАТСТВО * 29.



щвдшшзшшдшш
ПОРТРЕТ

Желанието на отличника Иванов
6рг“Р„=*,^аДс?- ч,- Ф««»а. рь
»“ в дамиотградоката гни в баветво*“»?^ „-,ИТ” 
назия „Йооип Бро-з Тито“. По. беда“ °°'р ня ”Сво
всичките четиринадесет пред
мета в края на учебната го
дина има — само петици!

(Иванов е бил

в.— .. . Още не съм се опре 
делил. Но, вероятно някоя от 
естествените науми.

— Желание?
— Н ай-голямото— След вземане 

«Ия изпит, 
ващ?

на зрелост 
ще сле-д- ми жела

ние и мечта е —да слана „Ву- 
ковец“.

И наистина Димитър 
нов изпълнява всичми 
вия да стане „Вуковец“.

какво

Ива-
усло-

отличен уче
ник още от пт,
рво отделение.
Като пълен от

М. А.личните е завъ- Фахрия Бреца
ршил и всич
ки пимназиал-

Изявления на гоствувани класове.
Всички ЧЕТИРИ ПЪТИ 

ДАЛА КРЪВ
предмети оби
чах еднакво ха
за той. Но все щито поетипак, ако тряб
ва да изтъкна НЕДКА СТА1В1РОВА, работ

ничка в мебелното предприя
тие „Циоте“ в Димитровград 
за четвърти път даде кръв за 
работници от своето предпри
ятие.

някой — това
е биолопията.

Между дру-
Фахрия Бреца:, П клас на Сега му се печатат сбирките 

„Ръкатана божия ангел“, „Кръ 
стовището на ветровете“. По-, 
лучил е няколко литературни 
награди — на нишка „Гради
на“, на IV конкурс на Съюза 
на младежта в СР Сърбия.

— В Дим.итро1вград съм за 
първи пъти — каза той. Мно
го ми харесва- града и хората 
му. Бяхме сърдечно приети. 
С удоволствие бих приел по
кана да участвувам във фести 
вала идната година.

гото, на тесто
вете по биоло- гимназията „Иво Дола Рибар“ 

в Прищина: Тя -се представи116отпия Този път тя даде . кръв за 
работника Алексадър Петров, на димитровградската публи-, 
на който бил пукнал цирей в 
стомаха. Работничката Нелка 
Ставрова, която имала съот
ветна кръвна група (О), ведна 
га ое притекла на помощ на 
Петров и-дала 350 грама кръв.

Така Огаврова досега е спа
сила четири живота.

възможни точ
е изка-ки

ка със стихотворенията „Кра
ча“ (Пези юром), Жена (Кадъ
на).

всичкитерал
110!

Занима
ваш ли се със Фахрия ни каза:

— Много ми харесва Димит 
.ровград. Хората са гостопри
емни ... Ако биха ме покани 
ли — с радост бих участвувала 
в „Майските срещи“ 
та -година.

Фахрия Бреца досега е пуб

И добър спортистспорт?

м.
идваща

Зейнел Бексач, абитурент от 
. ликувала свои стикове и раз- Призрен. Той ое представи на 

кази във в. „Единство“ „Тан“ димитровградската публика с 
(Зора), в списание „Сеслер“ и две стихотворения „Довечера“

»ПАРТИЗАН« — 

»СВОБОДА« 92:73
и „Любовни мъки“. Сътрудни 
чи в „Бирлик“, „Оеслер“,

ДО.
Ра.ша Перич, студент по ли

тература, П година. Нови „Тан“ и други вестници и спи
сания. И той се изказа пох- 

Пред димитровградската пу важно за Димитровград и ди- 
блика се представи с стихотво -митровлрадчанм. 
рения. Издал е сбирка стихо
ве „Молитва за късче небе“.

В -чест на празника на мла
достта в Димитровград на 25- 
ти май ое състоя приятелска Сад 
среща по баскетбол 
..Паргизан“ — Белград и „Сво 
бода“ — Димитровград, която 
завърши с резултат 92:73 за 
„П-ар низан“.

Постите от Бел-град играха с 
успех и забележиха убедител
на победа. Отборът на „Сво
бода“ беше подсилен с некол- 

= цина играчи от Пирот, но и 
Щ покрай това не успя да окаже 
Ц по-сериозна съпротива на май 
= сторите от Белград.

Мача гледаха около 1500 
= зрители.

между

М. А.Изложбата на ОТО в Босилеград
11111111111111111П11111М1111Ш1111111111111111И1Ч1П1Ч1И11П1111111111111111111!1111111И11111111П»1!Ш111111Ш11Ш111т

Смиловци
карти? Очевидно някой им е предал тези 

Антарктида? Но кой е 
планета е съществувала 

по-малко тайнствена цивили- 
чошек н-и-

своите точни
сведения, някой е посещавал Учебната година за осмо

класниците завърши
бил той? Нима на нашата =още една загадъчна и не
зация от Атлантида? Науката, съвременият 
що не знае за нея, а тя ни е оставила своя опит, сво

— дълго преди да сме били способни да ^ 
Или познанията ни за 
извънземна цивилиза- 

■ тогава чо-

М.

ите знания
ги възприемем и използуваме.
Антарктида са дело на друга,

смилила над недоразвитото
окато му остави

Спорт В основното училище в Оми -са показали най голям успех, 
ловци 24 от 39 ученика зааър- Те са отличнички бт I до VIII

клас, но зарад няколко „чет- 
Между тях — 4 са отлични- варни“ — не са станали „зу- 

ци. Две момичета Златица ковци“.
Петрова- и Снежана Крумова

ЦИЯ, която се е 
вечество и е решима да му помогне илика -сломи клас.НАЙ-ДОБРИ: 

П0ГАН0В0 И 

ГРАДИНИ

своите знания?
Тайната не е разкрита. Ц. Б.

МЛАДЕЖИ, ДЕВОИКИ, 

АБОНИРАЙТЕ СЕ НА 

»БРАТСТВО« ЗА ДА 

УЧАСТВУВАТЕ В 

ЛЕТНИЯ НАГРАДЕН 

КОНКУРС

,В спортната част на търже 
сивата по случай празника на 
младостта и рождения ден на 

= другаря Тито — най-добре се 
= класираха отборите на Пога- 
= ново и Градини.

Във финалните състезания 
= — отборът на Поганозо побе- 
= да ш ръчна топка отбора на 
Е Желюша, а отборт на Гради- 
= ни по волейбол ое наложи над 
Е отбора от село Мъзгош (ра- 
г йон Смиловци).

В 'спортните състезания взе 
ха участие много районни и 
селюки отбори, но най-добри 

= излязоха Поганово и Пра-ди- 
= ни.

сред научния свят.

(СЛЕДВА)

- Е

3.♦ !;>

=

Страшща И
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На злободневни теми Карикатурен екран
МИСЛИ ЗА ВРЕМЕТО Докато не пукне

Настрадин Ходжа: „Радвай се «когато е времето ло
шо, защото ще стане хубаво ...”

Каменко Катич: „До края на май слънце или сняг...

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА КОНФЕКЦИЯ: „Времето работи
Найсетне ще изпълним плана зд продажба на зимните

за
нас
облекло. С.пролетното модно' облекло ще бъдем готови АО-
като времето се оправи . . .

*
УЧЕНИЦИТЕ: „Дано потрас това време още малко да оправим 

още някоя слаба бележка . . . Богдан Антич
*

НАГРАДЕН КОНКУРСРЕКИДЖИИТЕ: „Ех, ще поскупее пустинята . . . попари цве
тът . .

КРИТИКАРИТЕ:,,Г/акой не води сметка, един път това време 
да се оправи . . .”

КАК ЩЕ СЕ ДЕЛЯТ НАГРАДИТЕ*
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ: „Отлагаме с оправка на

връшачките. Жътвата и така ще закъснее . . . В миналия брой иа вестника съобщихме резулта. 
тите от иаградния конкурс.
как ще се доставят наградите на печелившите.

Получателите на спестовни книжки ще 
същите по поща.

Сега даваме обяснение*
ЖУРНАЛИСТИТЕ: „Колко критически статии написахме про

тив това лошо време и пак се не оправя . .
получат

* Получателите на гумени ботуши да изпратят пи-
„Димитров-ПРОДАВАЧИТЕ НА НЕФТА: „Кой смо и номер, който искат до Комбинат 

град" Димитровград (за Димитър Манов),
е очаквал, че така ще 

я купуват по новите цени . . . Вижда се, че не е луксозна
стока.

Печелившите на „Братство" ще получат наградите 
по поща.

Останалите награди ще бъдат връчени чрез „Анг- 
ропромет" Пирот. Докато лозарската пръскачка 
Славица Аначкова и дамското колело на Лепосава Ге
расимова ще бъдат връчени лично.

*
ПОЛИТИЧЕСКИ РАБОТНИК: Трябва да променим 

вищата си за пролетта . .
стано-

* на
ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ФЕСТИВАЛИТЕ: „Знаехме, че

времето ще бъде такова. Защо толкова да се готвим с про
грамата . . .

ВЛЮБЕНИТЕ: „Ах! И впуснахме още един май . . .”
АНЕКДОТ*

*
Октав Мирбо, френски пи

сател, поканил на обяд един 
лекар. Но понеже лекарят не 
бил свободен, отговорил че 
след няколко дни ще му пи
ше кога ще може да дойде, 
И наистина след 48 часа писа 
телят получил писмо с бърза 
поща. Но почеркът на лекаря 
бил тъй нечетлив, че Мирбо 
не могъл нищо да разбере. За 
това отишъл при един апте
кар с надежда, че може би по 
не той ще разчете писмото. 
Апетекарят го прочел внима
телно, отворил едно чекмед
же и като подал на Мирбо 
едно шише, казал:

ПЕСИМИСТИТЕ: „Дано през юни има достатъчно невт на
бензостанците . .

Н. ВОЛОКИН

Ако те запитат за теорията 
на относителността, дай за 
пример Нютон — той също 
не я е знаел.

*

Природата е сътворила и 
бъбривци. Интересно какво 
ли е искала да каже с това?

*

Ако посадим фантазията в 
клетка, то клетката би се пре 
върнала във вселена.

— Татко, какво е това песи- 
Жената: — Учените твър- мист? 

дят, че средният човек произ
нася в денонощието десет хи — Това е такъв човек, мом 
хляди думи. чето ми, който не иска да из-

Мъжът (на себе си): — Там дои кравата, защото се стра- 
е работата, че ти не си от сре 
дните хора!...

. *
хува да не е прокисиало вече 
млякото!

Кръв струва на човечество, 
то дори грешката на бръсци-

*ря.
■ * — Осем франка моля!
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