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Желюшани 

и искат, и 

дават
- вестник пи йтГлг77ск7т7 нь в СФР ЮГОСУ14ПИП ' Стр. 5Основните становища на 

Втората конференция 
СК на Сърбия са: 

първо, политическото 
ангажиране за по-пос• 
ледователно разширя
ване на основите и по- 
принципно осъществя
ване на самоуправитс- 
лно • социалистическа
та Демокрацията; вто 
ро, по-нататъшна раз
работка на идейните 
ни позиции за по-пос- 
ледователна борба, за 
обществена африма- 
ция и успешно осъще
ствяване на актуални 
и трайни интереси на 
трудещите се; и трето, 
по-ускорено развитие 
на самоуправителните 
интеграции, за да мо
же социалистическото 
самоуправление наис
тина да бъде съставка 
на общество от свобод 
ни производители.

Тия становища, намираши 
се напоселдък, в цен
търа на вниманието в 
Съюза на комунисти
те ясно говорят и за 
това, че целият умст
вен потенциал на Съю 
за трябва да се ориен
тира към творческа ра 
зработка на съвреме
нните проблеми и за
дачи.

И деологическото образо
вание в Съюза на ко
мунистите стана необ
ходимост. Анализите 
показват, че ^ межди 
членството' расте идеи 
ната заинтересованост 
Те обаче показват и 
това, че идейното рав
нище на комунистите в 
нашите общини не е в 
съгласие с тези изиск
вания. Следователно
налага се въпросът, да 
ли и колко организа
циите и комунистите 
нашите общини могат 
да разрешават задачи 
на развитието свързва 
йки теорията и практи 
ката, сиреч дали идео
логическо • политичес-

Прсдеедателят на Скупщината на СР Сърбия Драгослшв Маркович в Босилеградна

ОПРАВДАНО Е САМО
РЕАЛНОТО ИСКАНЕ

* МИННОТО ДЕЛО — ЕДИНСТВЕН ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СТОПАНСТВОТО

В четвъртък, на 28 май, в 
Босилеград направи

г г , „ „ ние председателят на Скушци
* НАИ-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА НЕРАЗВИТИТЕ пата на СР Сърбия Драгослав 

КРАИЩА ЩЕ ОТИВАТ ЗА ПЪТИЩАТА, ИНФРАКСТ РУ КТ У маркович, придружен от под- 
РАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ГКГЖ

посеще-

* ЩЕ СЕ ИМА ПРЕДВИД СПЕЦИФИЧНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДатеЛя на Организационно-по 
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БОСИЛЕГРАД

* ИМА РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРИЕМЕ ИСКА ЗА Републиканската камара на 
СТРОЕЖ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД ^ГГ^на^Ги^^тел*

ния съвет на СРС Жика Ра- 
дойлонич, председателя на От 
бора по организационяо-поли 
тически въпроси Милован Ди- 
нич и председателя на Репуб 
ликанската конференция на 
младежта Мирослав Мархо-
вич.

След приветствуването им 
от страна на председателя на 
Общинската скупщина в Бо
силеград Владимир Стоичков, 
Драгослав Маркович и придру 
жаващите го сътрудници во
диха разговори с политически 
те, стопански, просветно-кул
турни дейци в комуната. В р'^ 
зговорите взеха участие и на
родните представители от то
зи край.

НЕРАЗВИТОСТТА НА КО
МУНАТА Е ОЧЕБИЕЩА

Когато ое погледат основни 
| те данни за Боошгепрадаката 

комуна, които в разговора из 
| несе председателят на Общкн 
1 ската скупщина Владимир Сто

в

ки са подготвени за 
съвременно действие.

Програми Обратната 

страна на
тестирането

за идейно - по
литическо образова
ние са приети. Това 
обаче не значи, че Съ
юзът на комунистите 
трябва да стане няка
къв дебатен клуб. Це~ 
лта е комунистите да 
се насочат и подгот
вят за практическа,
творческа работа. То- 
ва произлиза от доку
ментите на Втопату 
конференция на Съю-
ва на комунистите па
Сърбия.



ЙЕНЕ ФОК В БЕЛГРАДВторо заседание на Конференцията на СК на Сърбия
рът на външната търповия 
Йозеф Бшро, замссттис-м.И),« 
стърът оа металургия «маши 
построен е Ищвап Ковач, 
мощнпк-м ииистърът на ’

По покана на председателя 
на Съюзния изпълнителен съ- 

Митя Рибичич завя ера 
пристига а па четиридневно о- 
фициално посещение в наша
та страна председателят 
унгарското 'революционно -оел 
,ско правителство Йенс Фок 
със съпругата си и .своите съ
трудници.

Заедно с унгарския 
стърнггредссдател в 
вия пристигнаха

За по-голяма ефикасност 

на обществената система
|В€Т

НО'

шиите работи Андрсас Генеш 
началникът на управление в 
унгарското Министерство На 
външните работи . Йозеф <у. 
лаф, председателят на Отдела 
за информации при унгарско
то правителство Петср Варко
НИ И друпи 'ЛИЧНОСТИ.

на

вън тРУДа и извън обществе
но признатите резултати на 
труда, всякакъв монополизъм 
и ноработмичеюко поведение. 
В това някои отношения са 
толкова деликатни, че никак 
не трябва да се оставят иа 
случая и .на локалното съот- 

на силите, било в 
стопанска

мини- 
Югосла- 

и министъ-

На Второто заседание на ра със 1самоуправителна фра- 
Конфере:Н1Цията на СК иа Сър за и се изразява в явлениетб 
бия, която се проведе на 1 и на самостоятелни „върхушки“, 

• 2 юни в .Белград, бяха раз- власт в предприятието, реша- 
гладани задачите на комунис- ваше в тесен кръг на такана- 
тите в развитието на ооциали речени .професионални щабо- 

самоуправителни вс и ти. 
отношения. На заседанието 
присъсгвуваха членът на Из- интересът иа сдружения труд 
пълиителното бюро на Пред- не може да се осъществи са- 
оедателството па СЮК Киро мо с добре обмислени форми 
Глигоров, делегации на цеи- на ортаиизация и интеграция, 
тралнитс комитети на Съюза с добре формулирани закони, 
на комунистите иа Босна и егатути и правилници, пито с 
Херцеговина, Черна гора. Ма- гол механизъм иа институции 
кедехния и Словения итн.

ЕЛ НУМЕИРИ ЩЕ ПОСЕТИ 

ЮГОСЛАВИЯ
стичоокитс

Оинджич изрази мнение, че
ношешис
града толи селото, 
единица или сложна интегра
ция, 'или па което и да е дру- ,По покана на президента иа публика Судан Гафар Моха- 

СФЙЮ Йооип Броз Тито, пре- м ел н,умей ри официално
,Ще посети Югославия от 15 

тслството па Демократична ре до 19 юни т.г.

го място.
Изказвайки се против мето 

дите па натиск, Оинджич фор 
мулира някои основни нача
ла от които зависи с каква 
ефикасност ще се стига до об 
щоствопи договори. По него
во мнение тези начала са: са
моук равители а самостоятсл-’ 
пост и отговорност; равнопрат 
вие в установяване на отноше 
пия и договор от всякакъв 
вид; изтъкване на собствени
те, но и разбиране за интере
сите и [Становищата иа дру
ги. публичност в работата, 
взаимно доверие, сътрудничс 
ство и солидарност. При това 
Синджич добави и началото 
иа безопасност и самозащита. 
Без това системата на социал 
етическа демокрация не би 
могла успешно да сгзистира 
и да функционира.

Листата на незавършените 
практични и други задачи е 
доста дълга, а не воички хо
дове са в същата посока — 
заключи Милош Синджич. За 
това трябва да се подчертае 
необходимостта от по-нгирок^ 
ангажиране на обществените 
сили, по-специално на Съюза 
на комунистите. Без .широка 
акция, без развиване на наша 
та идейна позиция невъзмож
но е да се очакват истински 
решения. 'Напротив, ще има 
по-малко ефикасност, а пове
че конфузия, дилеми и раз
лики в .становищата и практи
ката.

те и с формализма иа тякна- 
Във встъпителното си сло- та демокрация. Трябва лосто

во членът на Секретариата на яшю да сс държи сметка и 
ЦК а!а ОКС Милош Синджич как този интерес сс оеъщест- 
изрази хи гонче, че в този мо- вява. Синджич добави, че вся 
мент иам-същоствени са три ко ограничаване на този мг- 
задачи : първо, необходимо е терес значи и откриване на 
политическо ангажиране за по пространство за някой друг 
-последователно осъществява- социално по-тясои интерес, за 
не на отдавна утвърдените на разни деформации ага самоу- 
чала на демокрацията на само 
управителния социализъм; вто 
ро, трябва по-нататък да се 
разработят нашите идейни по 
зи.ции за .по-успешно осъще- ничеоки, наемничеекм харак- 
ствяване на иенооредотвените тер. 
гт трайни интереси на труде
щите ое и, трето, трябва по- 
бързо да развиване са.чоупра- 
вителната интеграция за дамо то равнище и обременяване-

ТЕПАВАЦ ЩЕ ПОСЕТИ ХОЛАНДИЯ
ггокана на холандския мини
стър на 'външните работи д-р

Държавният секретар на въ 
нишите работи Мирно Тспа- 
вац със съпругата си официаЛ Луис от 24 до 27 юни т.г. 
но ще посети Холандия, попралвителните отношения, за 

явления от бюрократическо- 
етатистичеоки и частно-собствс

НОВ КОСМИЧЕСКИ КОРАБ 

В КОСМОСА
Говорейки за разпределени

ето и 'разликите, за жизнемо-

же социалистическото самоу
правление наистина да станс 
интегрална система на общес
тво от непосредствени произ
водители.

то на стопанството Оинджич 
подчерта, че организациите и 
ръководствата на Съюза на ко

Двама космонавти, от които дователска задача. Вестниците 
един ни е познат от по-рано, съобщават, че една от задачи 
отново са в Космоса. Това са 
съветските космонавти Адриан 
Николаев и Севастиянов. Тс 
летят в кораба „Союз-9“, кой
то има специална научно-изслс

те на космонавтите е да усъ- 
вършенствуват системите 
ръчното и автоматичното уп- ■ 
равляване на кораба.

му,пистите не могат да бъдат 
Синджич подчерта, че систе освободени от отговорността 

мата по-ефикасно ще функ
ционира ако се обединят га
лите, възгледите и практика
та, ако се изберат приоритети 
и ако се увеличи органическо- мсупраЕителна 
то единство между економи- 
ката, пазара, системата и це
лите. В това отношение необ
ходимо е да 'се уважават обек решение за разпределение на

личните доходи, жилища, ин
вестиции,
бъдат оценявани от станови-

на

за състоянието на икономиче
ската и политичаока диферен
циация. Всеки случай на са-

организация, 
всяка форма и орган на само Заседание на Палестинскиянаггиояален съвет
управително решаване, всяко

ТРУДНО - ДО ОБЕДИНЯВАНЕТОтиЕните закономерности на на 
шия и чуждестранен пазар и 
икономическите интереси на 
работниците и техните колек
тиви. Трябва да настояваме 
да има колкото се може по- оправдание, а това значи от 
малко елементи на извънико-

трябва винаги да
иа Абу Махер' да се приеме 
„политическа програма“ с ко
ято ясно да се дефинират це
лите на освободителната бор
ба. Той наблягаше в програ
мата ясно да .се каже, че реак 
цисяните арабски режими са 
неприятели 
революция и че за това про
тив тях трябва да се води бор

■На заседанието на Палестин 
■ския национален съвет се сти
гна до твърде остри несъгла
сия при опита да се формули 
ра платформата около която 
да се обединяват всички па
лестински освободителни ор
ганизации.

До тези разногласия се сти
гна по повод искането на пред 
ставителя на Народния фронт 
за освобождение на Палести-

щето на тяхното обществено

гледна точка на осъществява
номичеоки влияния. - 

'Подчертавайки, че работни
ческото самоуправление ще 
прераства ,в система на обще- Върху еамоупрашителни осно- 
ствено самоуправление в оная 
степен в която работническа
та класа става общество, Син
джич каза, че трябва да бъде материални и други блага из- 
отстранеяо всичко, което спъ
ва афирмацията на тази во
деща обществена сила и кое- _ 
то се стреми да се натрапи ка = 
то власт над нея. Той говори = 
по-специално за тенденцията, = 
която, по правило, ое маски- =

не на непосредствените и тра 
йни интереси на работниците.

на палестинскатави трябва да ,ое отстрани все
ки пример на приовояване на

ба.
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Подполковник Михаило Явковжч (
нииа е нов исторически принос към неговата всестранна а- 
фирмация. Такова разбиране на социализма като „очовепа- 
ваие на човека означава идейна платформа според която 
всеки отделен човек става субект на създаване и решаване 
във всички домени на обществения живот, а и в тези воен
но отбранителни.

Второ, единството и междусо-бната зависимост между 
самоуправлението, необвързаността и общонародната отбра 
на, като модел на отбранително организиране, представляват 
отделен фактор за обобществяване на отбраната в нашето 
общество. Обществото,

I

I ЗАЩО КОНЦЕПЦИЯ НА 

ОБЩОНАРОДНАТА 

ОТБРАНА?

БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
което изграждаме с пълно човешко 

съдържание не може да се подчини на нито една междуна
родна военно-политическа групировка, захцото това би ог
раничавало неговата независимост и свободно развитие. За
това самоуправлението, необвързаността и общонародната 
отбрана са свързани с причини о-послед стаени връзки, взаим 
но се обуславят и извършват взаимно повратно влияние. Та
ка реализацията на концепцията и готовността на целия на- 
род за отбрана са непосредствен инструмент на политиката 
на мира, защото допринасят за предотвратяване на войната 
като с това обезпечават и безпрепятствено обществено ра3 
витие и самостоятелна външна политика. Затова това е трай 
на обществена цел и задача.

™ *аШаТа концепция 34 общонародна отбрана същевре- Трето, контилуитетът на общонацолнатя о-гбоана с Ре
Чя пД1гмЛ°Та^Н0^<МШТИ1,е0КИ И В0еннотехш*чески модел, волюционно-свободолюбивите традмци/ на нашит/ народ» 
За разлика от други исторически примери ние имаме такава безсъмнено са непресъхващ източник на нейната сила и сле
подразбир^^^^о^аГт/0 ^ еСТеСП*° ФаКТ°РИ' В Т°ВЗ 6

Когато се касае до нашето общество, основните цре- та, че и ако някой би искал^е ^Глтост^/д/шупрсчи иа 
шеси в разглеждането на тези проблеми и въпроси се свеж- нашите народи да скажат^оръжена съ^отава на^ре«» 
дат До четири основни фактора. ра. Традицията е важен ^а//р з ра/,^™ на хората и

Първо, военно-отбранителната организация на всяко народите, както бойната така и поетическата културна » 
общество представлява неразривна част от обществените и друга. 3 политическата, култур
политическите отношения като цяло. Хуманното разбиране 
на социализма, от народа, в човека, производителя.

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна колегия 
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Драгослав Маркович в

ОПРАВДАНО Е САМО 

РЕАЛНОТО ИСКАНЕ
* ОХ 1 СХР. 

ичков, очебиеща е неразвито
стта на Боавдгетрадско. Стоич
ков, между другото, изнесе и 
следните данни: в общината 
са заети само 689 души,
3% от населението. Нациюнал 
ният 'Доход в обнщната 
1,5 милиарда стари динара, а 
-доходът на глава от населени
ето — около 74 000 стари да- 
нара. Населението се занима
ва предимно с екстензивно зе 
мвделие. Към 2 000 души от 
обидилата всяка година отиват 
на сезонна работа във вътреш 
ностга. Седем стопанокм 
кизацим заемат само 270 рабо 
тника. И тези стопански 
низан]им едва

в настоящите_ условия
^Г°СТ самостоятелно да 
Р И"1™ един проблем.
^ еш,е ясно и на Баячки,
ксито взеха участие в .разго- 

Обаче лоно беше и то 
®а, че проблемите

6ърз° и извед- 
® т^ж; Т|Рябва да се търсят пъ
тища и възможности 
пенното им

няма ланска политика за
тие на нашето обществото.
Перспективите на стопанското ред реалните възможности л 
развитие на общината, най-ре в рамките на финансовите сре 
ално

разви- щита. Теша обаче не значи, 
че не трябва постепенно, спо

По въпроса за електрифика 
цията на селищата, особено в 
планинските предели, пробле
мите са много по-сложни и ис 
ковете в това направление тря 
бва да изхождат от реалното по 
ложение. Именно, не трябва 
да се разчита всяка махала тг 
къща да получат ток. Обаче

във

гледано, изключително дстта за тази цел, пътят да 
се намират е минното дело, се строи, 
ако се окаже, че откриването 
на мината икономически е оп 
равданО'. Нашето общество си 
гурио няма да дава такива го 
лами

или

не мотат дае към
ФИНАНСИРАНЕТО НА 
СРЕДНОХО ОБРАЗОВАНИЕ 
В БОСИЛЕГРАДСКО Е СПЕ
ЦИФИЧЕН ПРОБЛЕМ

за поете 
разрешаване при 

ълно зачитане на реалните 
редпосташки и в съгласие с 

скицата ни стопанска полита-

главните далекопроводи, 
всеки случай, трябва постепе-г 
нно да се изграждат планово. 
Съществуват налични възмож 
ности за такива проекти да 
се получат и кредити, което 
не значи, че за всеки проект 
и във всеки случай тези сред 
ства ще могат и да се полу
чат. Това вината трябва да се 
има напредшид.

капиталовложения, как- 
еифо търси откриването на ед 
на мина, ако не се намери со 
лидаа и дълтоорочна икономи 
ческа оправдан0|Ст.

'След като изнесе, че в на
шето общество е нужно по-по 
следователно да се провежда

ка.

* ’ ■орга-

орга
'са рентабилни, 

така че във фондовете 
мат само около 35 000 000 
.ри динара.

Косато към това се добави 
м лошия път от Босилеград 
до ©лаОина, който е, калето ка 
за председателя Стоичков, 
крайно лошо състояние, 
то се знаят трудностите 
връзка с финансирането 
средното образование и култу 
рата — тогава картината ще 
бъде по-яана въпреки 
непълна.

си и-
ста

И НЕРАЗВИТИТЕ КРАИЩА 
ИМАТ ИНТЕРЕС ОБЩЕСТ
ВОТО ДА СЕ РАЗВИВА ПО- 
ДИНАМИЧНО

в
кога-

във
на

Драгослав Маркович особе
но подчерта нуждата от реал
но, върху становищата на ре
формата, гледане на отделни 
проблеми и тяхното разширя 
ламе а процеса на общото раз 
■витае на нашето общество. Не 
се касае тук за това иска ли 
някой или не иска това раз
витие, но ое касае за развитие 
върху общоприетите станови
ща, че развитието не зависи 
от това дали е развит един 
край, но от това колко цело
купното общество динамично 
върви напред. Значи, всяко ка 
пигаловложенме трябва да из
хожда от интересите на цело
купното общество, а не от ин 
тересите на един край. Само 
такава политика ще осигури 
бързо стопанско развитие, ко 
ето е в интерес и на неразви
тите. 'При това, отново подчер 
та Маркович, обществото ще 
■стимулира всички икономичес 
ки оправдани (инвестиции и в 
неразвитите краища, при кое 
то ще ,се използват и средства 
та от фонда за неразвити кра 
жца, за което се подготвя за
кон.

че е

Тези проблеми все повече 
общеотоено-полити-натискат 

чеоните сили в общината. За
това председателят Стоичков 
особено подчерта необходимо 
стта да се окаже помощ от 
страна на Републиката в раз
решаването им. Изложението
нл председателя в разискване 
то (си подкрепи и секретарят 
на Общинския комитет на 
СКС Сгоичко Ангелов, който 
се спря особено върху полита 
ческите реперкусии, които пре 
дизиикват посочените ттробле-

Момент от посрещането на Драгослав Маркович при сградата на ОС

От всичките проблеми ооо
мин

ното дешю — експлоатация на 
фосфатните руда в Ли сина,
финансирането на гимназия- ята и възможностите за раз- 
та, културното развитие и е- яитието на комуната. Той се 
лежтрификацията на селища- .съгласи, че пътят за тази х<?

мука е от жизнено значение, 
но пътят не ще може да раз
реши всички проблеми. Пъ
тят може да открие по-добри 
(възможности за реализиране 
на .съществуващите условия и 
онова, което дава земеделско
то стопанство, както и за по
добрение на общественото жи 
знено равнище. Но при това 
не амее да ое праши сметка 
за понбързо изграждане на 
пътя от възможностите, кои
то има обществото. Защото, 
изтъкна Маркович, я начерта
ната ни икономическа полита 
ка, която не смее да се ипно 
рира, и в неразвитите краища 
■е нужно да ое 'зачитат иконо
мическите закономерности.

.Изхождайки от това стано-
— ®ище. Република Сърбия ще 

■стимулира всички икономиче-
Ш ски оправдани инвестиции 

неразвитите краища. Той ка
за, че данните, които досега 

събрани за фосфатната ми 
на, дават надежда, че тук има 
икономическа оправданост. За 
това той сугерира по-енертич- 

= ио дд ое пристъпи към по-на-
— татъшната разработка на таг|

.възможност с минния басейн.'
Бор. Това начинание ще под: 
крепят и републиканските Ин 
.ституции. При това той под-

че вън от това, други

В цялото изложение на дру
гаря Маркович доминираше 
наблягането му за реално и 
обективно гледане на услови-

,рационализация на мрежата 
на средните училища, като 
при това се зачита нуждата 
да не се намали .броят на уче 
ниц.ите, а да се подобри ка
чеството на обучението, и по 
вече съгласува това образова
ние с нуждите на стопанство
то, Драгослав Маркович 
тъкна, че средното образова
ние в Босилетр адско е много 
по-специфично от това в дру
гите краища и че то трябва 
сигурно да се има .предвид в 
Републиканския .секретариат 
по образование. Той каза., че 
в това и той лично ще се ан
гажира, за да .ое намери сьот 
ветно решение.

Във връзка с развитието и 
финансирането на културата в 
неразвитите общини Марко
вич напомни, че сега в Релуб 
ликата се води акция за из
граждане на културни центро 
.ве, особено в селските райони, 
така че в предстоящия период 
.във .всеки [случай, и боаияегра 
домият иск за изграждане на 
Културен дом, ще бъде взет 
под внимание.

бено изпъкваха: пътят.ми.

ОТКРИВАНЕТО НА ФОС
ФАТНА МИНА — ГОЛЯМ 
ШАНС

та.
.Взимайки думата в разиск

ванията, председателят на Ску 
шцината на СР Сърбия Дра
гослав Маркович каза, че ка
заното от представителите на 
Босилеград е реалното 
жение. Ясно е, че общината, щолриетата икономииесюсъсто
11111М1111111111Ш1111111М111Н1М11111М111111111111Ш11111Ш111П111111Ш11111Ш11Н1111Н1111111111111П11111И111ШИЩ

из-|Председатеяят на Скупщи
ната на Сърбия Драгослав Ма 
ркович каза, че разрешаване- 

проблеми 
зависи, както от условията в 
общината, твака и от вече об

то на всички тези

поло-

морашочншиткческата кохезия на многонациона^атаобщ-- 
пост. Развито е обществено ангажиране н отговорност на ^ 
огромен брой хора, така че никои в тя™®> ' никакво =
в името на нацията, не би могъл да ПР*^**Р пооажение. Ш 
задължение, което би ги довело в ’а°^°^т&скяя щ^гмер на 1 
Общо взето, огромна е силата на —«гауитет със съ =
боеспособността, револзоциоността, но в ^ ана —
времената обществена практика в Лактори трябва да =

Четвърто, покрай тези §
ъкне, че сьвремеииият граиицата между фро- |

йто прави войната тотална, „ Рте изисква де- =
тила, между народа*або°Г^а мобилизацията, комай | 

Централизация на военните ржпк, ор. §
Дването и модернизира отношеш* —
ганизация. =

Концепцията на 1
задоволява военно-техническия и общесгв0то за отбра в
иератив по отношение подготвян на която е св.ой =
на. Нашата обществено-полигич____  я решаването по ™
ствено обобществял ането на политик й сигурля форма на в 
■сичпси съвместни и общи интер да се съчетаят изи- =
обществено организиране с отбраиителна война. За. Щ
осваиията за водене на въорълсеияте сили и в
това за разнообразните елемеяти 1#то покриват цялата =
за отбранително-защитните мер ' (ггаоаят всички субекти ц
територия на нашата страна, щ>икоето ще намери =
•*а обществено-политичеасяя ■лгштгт« на богатите традя- 
израз тяхното творчество, изп 
Чии» местни условия * опити.

Олод 'разтворите .председа
телят на Общинската скупщи
на в Босилеград Владимир 
Стоичков' благодари за посе
щението и изрази (надеждата, . 
че занапред и проблемите на 
Босилоградената община 
бързо ще се разрешават.

А. Л. — Д. Я.

по-

в

са

аг.> ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 
ЬУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА,

ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТННЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

I ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,>

§ черта,
шансове за развитие на стопа 
нетното в общината няма. А 
ако 'се окаже 
оправдано и с това нужно от

пътят

| * За редовни влогове се плаща 6“ » лихва
Г * За осрочени влогове — 7.5“/и
> Всеки спестовник с в.ин от най .малко 1000 нови динара 
I е зстрахован от евентуална злополука.
( Банковите клонове в Босилеград и Сурдулищ. работят 
| ,!г до Н,30 часа всеки ден освен събота и неделя

икономически

криванего на мината, 
лесно ще юе направи.

Без това, по негово мнение, 
този път е невъзможно да се 
построи така бързо, както се 
желае е (Боаишеградската об-

=
I
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ЧОВЕКЪТ И ТЕЛЕФОНЪТ
Бачево. На 27 майсело

тази година той извадил 
зъб към девет часа су- 

зъбната амбу- 
Изатовци.

Вече четири години 
след редовно работно 
време, селските поиш в 
Димитровградско: в Ка
меница, Смиловци, Дол
на Невля и Поганово нс 
работят.

Четиридесет и две сс- 
общината значи ос 

тават без „връзка' с цен 
тьра на комуната. И 

става? В случаи 
на болест, раждане, зло 
полуки, пожари и др-

начин да се лотър 
си бърза помощ и да се 
реагира спешно.

тринта ю 
лантория |в 
След това получил кръ- 
воизлияние. Обърнал се 
за помощ към болногле 
дача, който по 
да спре кръвоизлияние- 
то. И затова на следва
щия Дон Соколов, след 
безсънна нощ, към три 
часа през нощта отишъл 
в Каменица да потърси 
помощ. Тъй като няма
ло телефонна връзка за 
да потърси бърза по
мощ платил джип 150 
нови динара, за да го 
докара ш Димитровград, 
където пристигнал в 6

можал

ла в

какво

няма

Имаше разговори, мне 
как 

този въ-
ния и предложения 
да се разреши

но все пак реше- 
се намери. А спо 

око

часа сутринта. Реконструкция на Погановски манастирпрос,
1ше не
ред груби преценки 
ло 8.000 нови динара би 
ха били необходими да 
се установи 
телефонна връзка на се 

с дежурната служ-
димитровградския

И докато да му се о- 
кажо помощ — станало 
7 часа. Да не изпуснем парите

!ш1„........ ... ................. ....... ............. ......................... ..... ..

постоянна Да пе говорим пакви 
последащи е могъл да 
претърпи Соколов ако 
не беше намерил и джип 
в Каменица.

лата 
ба в
СУП. Това не са големи 
пари ако се има пред
вид .колко голяма полза 
та ще е от тях.

Крайно време е този 
въпрос с телефона да 
бъде разрешен.

стирът ще си остане недовър- 
шен.

Но кой да е този „друг из
точник“ ?

Счита се, че такъв същест
вува. Това е културната общ
ност, на която от средствата 
на бюджета са отпуснати за 
издръжка на културната дей
ност 10 милиона стари дина

рите, които често не достигат, 
когато става въпрос за исто
рически ценни паметници.

Тази година може да се по- 
съберат ‘ пари за продължава- 

вапочнатото. Република 
та е отпуснала за реконструк
ция
26 милиона стари динара, но 
с уговорка общинската скуп
щина да обезпечи свои два ми 
лисна динара. В противен слу 
чай 26-те милиона не могат 
да се ползват.

В момента общинската ску
пщина не може да отдели 2 
милиона динара от бюджета и 
ако се не намери друг източ
ник, ще се изпуснат републи
канските 25 милиона, а мана-

[Реконструкцията на извест
ния Погаиовсюи манастир, ко
ято започна преди година-две,' 
още не е завършена изцяло. 
Една от причините за сравни
телно бавния вървеж са и па

да приведем за при- 
със Сокол 

земеделец от
мер случая 
Соколов, М. Андонов

не на

на Погановски манастир

НОВО ПРЕМЕРВАНЕ НА ИМОТИТЕ ра.
В момента тя би могла да 

отдели 2 милиона, за да се 
вземат републиканските мили 
они, но с уговорка общината 
с един от следващите ребалан 
си на бюджета да върне па
рите на културната общност.

Ако действително няма друг 
изход, тогава не бива да има 
запъване, протакане и нераз
биране на положението.

■Иначе ще изпуснем 26-те ми 
лион а, с които много работа

данъчни облагания са изкоре Тр. Одоровци например някои 
нени големи площи овощни парцели са били шнеоеяи в ка 
градини и лозя. дастъраките книпи като пър-

В класифицирането на земя ва класа! 
та също са допускани сериоз
ни грешки — в Куса врана и

През настоящата година ще 
стане ново кадастърако преме 
рване на имотите в Димитров
градска комуна. М.

Както сме уведомени, класа 
досега
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ще се свърши в реконструк
цията на манастира.

цмята ка землището 
ис е била правилно извърше-

=
I БОСИЛЕГРАД м. н. н.Iна, което доведе до множест

во съдебни дела и разправии 
между хората. Това и не из
ненадва, защето досегашното 

• кадастърско премерване бе-

1
=I Из дейността на борческата организация
5---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -— Разширява 

се тъкачният
5

Е ШШ СЕПТЕМВРИ - ПРАЗНИК КА КОМУНАТА=ше направено от самолет, а
бъде

I

шновото премерване ще 
„земно“.

Е цехПоследното заседание на общинската 
борческа организация мина под знака на 
взимане на няколко важни решения.

Като първо присъствуващите разискваха 
Л и приеха програма за работа през тази 
= година, в която между другото на първо 
Ц място е сътрудничеството на тази организа 
= ция с останалите обществено-политически 
Л оргапизации в комуната. Това има за цел 
= дг. зчерепва отбранителната мощ на насс- 
= лението и да се запазват традициите от 
= НОВ. В смисъл на това по-специално ще 
= се сътрудничи с компетентните от терито

риалната отбрана.
Според програмата борческата органи 

зация ще се грижи за социалната и здрав
на защита на бойците, техните родители 
и деца, които учат.

На заседанието се направиха подготов 
Е ки за чествуването на предстоящия Деи 
Л на бойците и Деня на въстанието. По тра- 
= диционен начин това чествуване ще се ор- 
= ганизира на историческите 
Ц „Кин стан" и „Буков рид" на планина Дър 
~ ноок.

§ на осми септември да се провъзгласи за 
= общи1 легат празник. Именно тоя ден 194-1 
= година в Босилеград са влезли партизани- 
Е те ,и принудили фашистката власт да се 
= дредаде. От тоя ден в Босилеградлсо е за- 
^ почнала да функциотхра народната власт

И™'™"'    ....... .....1ШIIIIЩIМ ЩЩ111Ш111Ш1!111ПIШ11111Щ111ШIIIIIШ11И ИIIIIШ111111111Г

на народнсосвободителните отбори и на 
останалите обществено-политически орга- 
иизацхш.

Във връзка с това на ОС се предлага 
да се установи и традиционна септемврий
ска награда, която да се присъжда на най- 
изтъкнатите лица в културно-просветната, 
здравната и стопанска дейност в кому
ната.

С новото премерване и пре- 
класация ще ое изправят до
пуснатите по-раио грешки.

В тъкачния цех в „Услуга“ 
в Димитровград наскоро ще 
бъдат монтирани още два ста 
на. Също така, ще ое извър
ши модернизиране на досегаш 
ния производствен процес и 
вместо досегашните 15—18 ме 
тра ще се тъч ат п о 70—80 ме 
вра килими на ден.

И е процеса на снорането 
се въвеждат новини. Набаве
ни са нови (машини от „Р. Па 
влоеич“ от Ниш. така че м то 
зи процес ще бъде ускорен 
значително.

В „Услуга1“ ни казаха, че 
след пускането на новите ма
шини в действие ще 
приети и 8—10 нови работни
чки.

Според проекта на новите 
клаои, има предложение от 
страна на републиканското ка 
дастърско управление да се на 
мали данъка върху овощните 
градини и лозята.

Също така борческата организация 
предлага сегашната Самарджийска улица 
в Босилеград да се преименува и да носи 
името на Славко Димов, който като рево
люционер е загубил живота си в септем
врийските събития в Белград през 1940 
година. Според предложението тази ултшд 
по тържествен начин ще се преименува 
на осми септември тази година.

Борчечската организация препоръчва 
ца основното училище в Босилеград да из 
работи бюст на Георги Димитров, а на 
гимназията бюст на Ивана Караиванов, 
които носят имената на тези революцио
нери.

§
1
IВ някои села миналата го-

I
I

дан а, сл едствие несъответните
бъдат

Иначе, „Услуга“ не разполл 
га с подходящи производаггв6' 
ни помощения, а има добри 
условия за работа. Тъкачният 
цех е приел предварително по 
ръчки за година и поло®®3 
и носии поръчки не приема.

За килимите, конто се изра 
ботват в Димитровград, вЛа' 
дее голям интерес в страната.

М . А.

местности

Накрая борческата организация спо
ред своите материални възможности заде
ли скромна помощ на осем свои членове, 
намиращи се в трудно материално поло
жение. Едип между тях е и ПЕТРУН ?ЛЕ- 
ТРУНОВИЧ от Долна Ръжана, носител на 
орден за храброст, който и до ден днешен 
пе е получил пенсия.

Борческата организация взе решение, 
с което предлага, на Общинската скупщи- 1=

1
!

в. в.
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От събранието на избирателят 

в с. Желюша

ЖЕЛЮШАНИ
........ ....... . ........................................ ..

И ИСКАТ, И ДАВАТ
■""".. ......................................... .

Представителят на Общин
ската скупщина в Димитров
град Иван Денчев бе дошъл 
в Желюша да чуе мнението 
на избирателите във 
със закриването на пр адски ц 
млин, строежа на пътя Желю 
ша—Логанодао, класирането на 
земята и др. въпроси.

Комуналното

в последните две години рабо 
ти със загуба и ,само през пъ 
рвите три месеца в настояща
та година има загуби от 4 000 
нови динара. Предлриятието 
не е в състояние да санира 
тези загуби и иска от Общин 
ската .скупщина съгласие 
нът да бъде закрит, или 
тя да ги санира. И покрай то 
'ва-, че през последните две го 
дини за

лява ни за едно 'витло, а пре
ди са работили 3.

гия, защо не се включи 
ток — питат желюшаям?

женост поставиха този въпрос 
Тг. на представителя ■ на Общинт 

изтъкват, че млинът е необхо ската скупщина в Димитров - 
дим и считат, че до загуби се град Дончев какво да правят: 
е стигнало поради слабия кон по автомагистралата е опасно 
трол над работата на лицата, и забранено всяко движенио 
заети в млина.

'връзка
„Услуга“ има намерение по 

мащенията на млина да изпо 
лава за разширяване на тъкач 
ния цех.

'На събранието в
мли
пък па кола с животинска тяга, а 

(На събранието в Желюша Лукамишми мост също е него 
се изтъкна, че нерядко е имг, ден за 'съобщения. 
тю пияни хора в млина, и за
това хората са били принуде- ската скупщина е отпуснала 
ни да си купуват готово бра- за Лукашишки мост 15 000 но
щно.

Желюша
се чуха и следните запитва
ния : как, е възможно сега мли 

модернизиране на нът да не е -доходен когато
6 000 оС
нието не се подобри. Няма ме же да рабо™ е юдаа ен^-

предприятие
„Услуга“ в Димитровград 
решение на Работническия съ 
вет още от

по
Деячев отговори, че Общин

април е -подало 
иск за закриване на млина. В 
иска „Услуга“ оочи, че млинът ви динара и се очаква в ско- 

Общо заключение на събра ро време да започне строежа 
нието е, че млинът е необхо- му. 
дим.БАБУШНИЦА ЩЕ СЕ ОТКРИЯТ ЛИ ОЩЕ 

ДВА МАГАЗИНА?ПЪТЯТ ЖЕЛЮША — ПО- 
ГАНОВОРшзисквмевърху средносрочния план В Желюша има изгледи на- 
'Избирателиге от с. Желюша скоро Да 'бъдат открити два 

изразиха готовност да се васлю магазина. Единият ще открие 
чат в изграждането на пътя пиротоки „Антропромет“, кой 
за 'Паганозо. И те ще разпи- то яоче адаптира помещения 
шат местно самооблагане и за магазин на индустриални 
ще се придружат на останали стоки. Местната общност в 
те [села, които ползват този Желюша преди няколко дни 
път — Поганово, Драгонита, се обърнала с иск до’ управ- 
Бан-аки дол и Плаяииица. Е- лението.на земеделска коопе- 
дин разискващ каза и това:

БЕЗ КАДРИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪРВИ НАПРЕД
Към средата на май в Ба- Остри критики бяха отпра- работата и на районните здра 

■бушница се състоя разширено вени по адресна „Църни връх“ вни пунктове 
заседание във връзка със сред който има условия да ое раз-
ноарочния план на комуната -ширява, но не ое предприема КЪДЕ С НЕЗАЕТИТЕ? 
в периода 1970 — 1975 годи- нищо. Предприятието с годи
на, в работата на което взеха ни използва Звонска баня, за 
участие представители на тру- Да покрива загубите см, но ни работна 
давите организации:, както и що не влага в модернизира-

рашия „Огачар“ да открие ма- 
— Не смеем да позволим гааин, в който да се продават 

да страдат хората по нашите хляб, месни и' млечни преизве 
пътища. Защо да даваме жер д-еиия и др. 
тви? Ще се организираме и

На Бюрото за заемане на 
ръка- в Бабушница 

има към 600 души, от които 
представители на обществено- нето и уреждането й. Десет 457 без квалификации. Труд- 
полшическите организации, години след фузиониранетона 
Общинската скупщина и др. битието предприятие „Руй“ г 
Обсъдени бяха стопанските „Църни връх“ почти нищо не 
перспективи на Бабушмишка е 
комуна през следващите пет на Звонока баня. Секретарят състояние да абсорбират неза

на ОК на СКС в Бабушница етите.
Величкоюич изказа мнение, че

Представителят на земедел- 
ще доведем пътищата в ред. ската кооперация „Сточар“ 

(В това отношение и Общин Димитър Петров запозна изби 
ската -скупщина е предприела -рателите с решението на коо-

е; лерацията. „Сточар“ е готов 
80.000 нови динара за този да излезе насреща на желю-

шани. Необходими са обаче 
съответни помещения. На съ
бранието бе взето решение 
представители на местната об 
щносг е представители на Об- 

Дървоният мост на Лукавлш- щинската скупщина да обсъ- 
ка река неведнъж беше тема дят въпроса и .да намерят по
па събранията в Желюша. И дходящо -решение.

-Камен Гюров този път желюшани със затри

но е да се намери работа и 
с за квалифицираните, акамоли

за тях, защото стопанските ор известни мерки. Отпуснала 
предприето за уреждането -ганизации в комуната не са в

път.
години, калето и възможности 
те за заемане на нова работ
на сила. Уводно изложение из 
неое др. Виданович, а след то 
ва станаха живи разисквания, 
■в които ,се чуха интересни мне 
ния и предложения.

'Възможностите на трудови- 
ако „Църни връх“ не предпри те организации за разширява 
ема мерки за развитие на Зво не са малки, а спомагателните 
иска баня като туристически дейности в комуната не са раз 
център, да отстъпи банятана -вити. Засега единствено в тях 
Туристическия съюз при Об- може би има място.

, „ щинската скупщина.
Мирко Златанович, между Във връзка с развитието на 

другото изтъкна, че не би тря оедакот0 стопанство и този път
бвало да се допусне планът да се х1уХа мнения, че е време \Тгп\/ГЯ п-пап СРПИПЧНИ ТПУТТИПГТИ 
те приеме на бърза ръка Той ЗОМ10делаката кооперация да УСЛуГа ПрСД ССрИОЗНД ТРУДНОСТИ
каза, също така, че ще бъде ^ 0рИез.ГТИра към подобрение 
необходимо да ое спазват сро- яа зем0дели,ето като развива 
ковете, но въпросите трябва (ПрОРЮв0д(Л1веко сътрудничещ-
Да ое разгледат всестранно и 1ВО с частните стопани. Зана- 
изчерпателно. Нито една тру- 0Д ще 5ъДе необходимо да 
дава организация не е в съ: се 0дърие по-голямо внима- 
стояние да се развита, защото на животновъдството, ово
нямат условия да вършат из- ,щарството и земеделието. Във 
следвания и да прилагат ново- ,връ13Ка с образованието се из- 
въводегаията, а също така ня- отляна,, че в комуната не всички _ __
мат необходимите профеои<ь деца са обхванати ® Услуга"* в Димитровград зара 'ваието на товарния транспорт губи. Ето например, заради ло
нални служби^ Дори такива обр» а « шожелво д™^д;и Тр:и тод'ини наоеле- на някои релации. са доведе- шия път, само комбето за Се

Общинска У оела< отдал-е*е1_ пътуват нието в комуната като пусна ни в състояние да не могат нокос изноава за два месеца
_ лшл е 1ГИТе уЧ1И'ЛШ5„'™Лгммп и затова рейсови линии за Тръкскц да се употребяват за съобще- — по едни гуми или 2 000 но
съвременното производно е на шлям-а Я^етма Одоровци, Омшюащи, Долна мия. Такъв е случаят с пътя ви динара. Излиза, че то не
немислимо без кадри. Без тя не всички отиват-му невля Мъзгош, В. Одоровци Смилоици — Виоочки Одоров може да заработи само за гу-
не може да ое върви напред. Народният представител а у ^ :0т’окж Но дали тази ра- ци и Омиловци—Сенокос. На ми. -А къде еа амортизациите,
И мнозина други разискващи лту]рн0 -ттроов етн ата им и ст бъде кратка? Дали всички е известно, също така, личният доход на шофьора
се изказаха в същия смисъл. ,гутода Пойния изтъ- ,има изведи някои райони от е какви трудности става прево (който в едно е и коядукггор)

- . лищата имат про^ ново да останат без превоз? за и до Тръноко Одоровци из и др. фондове?
СЛАБА ОХРАНА ПО ТРУДА маиаи,райето. Училищата често _ долината на Ерма. Просто не Средствата, които са обез-

лцти не знаят с каяв 1 ”т в дирекцията на „Услуга“ можем да „убедим“ шофьори печени за пътища и готови о- 
Коистатира се, че в трудо- тва ще могат Да Р необхо- чухме тревожи вести във връ те да пътуват на тази рела- стта на местните общности с

яите организации в Бабушни- и в този смисъл щ жа :СЪС съобщенията. ция. Пътуват само трима, ме- доброволен труд да поправят
Ча яе се предвижда разширя- :Л|И!Лщ да ое заемат определ __ Линиите Д'Имитро1вград— стнм хора, ,,'юоито от любов пътищагга са единственото ре
ване на производствените мо- гтпновшца в Ренубликанс- (зет10(юос и Димитровград—Тръ към родния край, ето, риску щение съобщенията да се раз
Цргости. Също така — на ни- ни ‘ кски Одоровци са недоходни ®ат. Защото по долината на виват и занапред. Иначе, ня-
СКО равнище е и охраната по ката скупщина. __ заяви Оганул Нацков, д.и- Ерма трябва голямо майстор- ма да бъде изненада ако е-
труда. Условията за работа са По въП,росите на здравсо - рокторът на „у,слуга“. Когато ство да юе мише“ — каза Нац дан ден отново започне да се
лоши и при една полцателна ^ се зае становище откривахме рейсовите линии ков. пътува пеша от Сенокос и 1 р.
"Роверка на шгопекцията по зването да места да бъ- __ продъЛжи той — тези пъ- Средствата от 200 000 нови Одоровци до Димитровград,
труда може и някои цехове в всички Р с съответни ■ тмща. донякъде бяха годни за динара не са достатъчни тези
-.Тсксшлколор“, „Църни връх“, дат^попъДО^ се пОДобри ползване. Но следствие упот- пътища да се доведат в ред.

ДР- да бъдат закрити.

БрАТСГВО * 3. ЮНИ 1970

РЕШЕНИЕ ЗА ЛУКАВИШ- 
КИ МОСТ

Ц. Бояяич

СЪОБЩЕНИЯТА - НА „ЗАВОИ“
— Крайно лошото състояние на пътищата в Димитровградска комуна доведе под 

въпрос поддържането на някои рейсови линии — заяви директорът на „Услуга“ 
Станул Нацков.

предприятие р^ебата, а нарочно със засил- А ггредп'ротяти1ето ежедневно

няма ни в 
пщина. На всички е ясно, че

М. Андонов
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Една радваща новина 
в земеделска ИЗ КООПЕРАЦИЯ »СГОЧАР«//////// ///////////////л ///// научихме 

кооперация „Сточар" — 
малините тази година 
най-вероятно що се из
плуват с около зо ста
ри динара по-скъпо, от 
колко миналата година.

Най-много това ще за 
радва хората от поганов 
ски район, заацото те са 
И най-големитс произво 
дители на този плод.

Но в кооперацията 
още сега са в тревога, 
как да извозят малина
та оттам, коглто пътят 
е просто непроходим.

— Две жертви вече да 
дохме па този път — 
каза управителят Ш, ко 
операцията Славчо Ди- 

— а това е много

^.*' •///

* за селоот село
МАЛИНИТЕ ЩЕ СА П0-(^

СТ. ДИНАРА
ПШЕНИЦИТЕ СТРА
ДАТ ОТ ВЛАГАТАте по-малки количества 

Това особено ва 
район Висок, кцй

и пай-големият про

Ре*Ч,лета, к 
Чията

«меца4

МЛЯКО.
жй за 
то е

Състоянието на есенн 
иците в Димитровградс
ко ие е особено добро. 
Добивът ще бъде зна
чително по-малък, защо 
то по влажните 
пшениците са пострада
ли почти 50•/•. Това осо 
бено важи за площите 
в Смиловско поле и за 
други влажни места, а 
се отнася за частния и 
кооперативния имот.

По сухите места шпе 
ниците се развиват нор
мално, но не се очакват 
рекордни добиви и там.

Пролетната сеитба яе 
е завършена на време. 
Зарад дъждовете е за
късняла сеитбата яа ца-

изв одител.
Тазгодишното произ

водство на млечни про
изведения не 
склад. Вече са продаде
ни около 20.000 кг овчо 

10.000 кг

мои
окъпа цена на услугите, 
които вършим с тракто 

този отце безт

овес-ь
<1малк0

стои на
местарите за 

пътен район. НАЙ^
ЗА СТ05сирене, към 

смесено сирене (овчо и 
краве мляко), над 5 
на кашкавал.

Търсенето на млечни 
продукти се увеличава. 
В кооперацията това се 
обяснява с недоимъка и 
голямата цена на месо
то, а също и с това, че 
цените на млечните про 
дукти не са над равни
щето па миналогодиш
ните цени.

Коо*.то-ЗАРАД ВРЕМЕТО — 
ПО-МАЛКО МЛЯКО Нв « п$

за Урц-
скиМлекопреработването, 

поне сега ,е малко уте
жнено в Димитровград
ско, поради недоимък 
па мляко. Дъждовете и 
студеното време повлия 
ха върху млякоиадоя и 
сега се внасят в мандри

няхог^
градецСемейството на „Дико

Узнйз

В0 вре*в планината рабоц,
машин^

'ЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ,намира цялото семейство на 
Дико. Там остават три месеца 
далеч от хората. Той има и по

Както по-рано, така и тази 
пролет за говедар на старо
планинския савет се прие МИ Г. Любмощ от многочленото семей-ЛАДИН СТАНКОВ „ДИКА".

ство. Ангел, най-големият муЗа него и неговото семейство
син има вече 12 годили.настъпват пак тежки дни и ИТака Дико с цялото си се-нощи. Да бъдеш говедар в 

Стара планина на 150 говеда мейство има доходи от гове-
дарлъка над 600.000 ст. дииа-не е лесна работа.
ра и пшеница. Работата не еОще по-трудно е да се пре-
лесна.. Ще мине и това лятокарва в Стара планина със се ]!<(На Зимата са на село, а през друмейство от шест деца.

снимката). Две момичета ход- гия май пак ще потеглят в
Децата, които саят на училище в Д. Криводол. планината.

Щом завърши учебната годи- едно на друго до ушите, ще
бъдат по-големи. Отмяната нана и те отиват в Стара плани- За пол 

централа* 
в Горна л 
населеше 
Хишешга 
е успяло 
всички а 
училшцц 
достатуз 

В учлз 
дата е & 
които а!
махала^ 
ЧИЛИЩ®!
на добр® 
на есщ® 

Голя®1 
раяе яз* 
меделеш; 
Динов, да
ЛИЩйИЯ ®

водоор^
ЛОСТрОЙ *
НИ от - ж 
Хип 
тази

Дчко ще бъде по-голяма.на да помагат на родителите.
Тогава в „Сребърна глава" се Б. Марков

ет*5ь'-.

Празникът на младостта — 25 май — в Звонци бе отпразнуван тържествено.
В центъра на селото, под открито небе, бе предадена културно-забавна програма. 
Най-хубави точки предадоха младежите от село Ясенов дел и те спечелиха награ

дите за отборно и поотделно класиране.
ц<?

Фолклорна, група — Ясенов дел
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в звонци I Кожените палта и гарниту

ри са съставна част на облек
лото. Доброкачествената 
жа може да издържи много 
години и не рядко остава в 
наследство на следващото по
коление. Тя може да се пре
правя много пъти и поради 
това трябва да й отделяме по< 
вече грижи.

Когато се намокри, кожена
та дреха загубва добрия 
вид, ако не се погрижим за 
нея. Изтръекваме добре намо 
крения кожух, окачваме го на

цар-Грижи за 

ножените
ме космите с копринено 
че плат.

Леко замърсеното 
палто, яката или края

кожена 
яа кз-1 

посока 
натопе® 
перял*®

ко-

язпачето търкаме по 
косъма с парче плат, 
в разреден с вода 
препарат „Ална". и ».

Гардеробът, в който Д ^ 
жим коженото палто, тР ,. 
да бъде сух. На влага к 
та започва да се скубе. ^ 

За да запазим к°жеЯ°1е »е 
лто от молци, трябва пов

седмици^,

В Звонци по тържествен на
чин тези дни бе отпразнувана тържествено заседание на учц 
100-ГОДИ11пкината от открива- телския съвет, 
тюто на училището. По този 'Съотвутаха и много гости 
повод бе подготвена и подбра директори на основни учили- 
иа програма, най-интересна то ща в комуната и обществено- 
чжа, в която бе '.малкия „квиз“, политически дейци: секретаря 
подготвен по примера на те- на ОК на СКС в Бабушница, 
лешмзията. Също така бе от- Будимир Величкович, Боривое 
крита и изложба на учениче- Богданович, Йосиф Алексан- = 
ски трудове по общотехниче- дров. Живота Стоянович и др. | 
око образование, изобразител За значението и развитието = 
но изкуство, география, 
мия и други предмети.

В деня на училището __ 2С\ директорът Зоран Лепоев.
След това бяха връчени пох

В същия ден се състоя и

1на което при7

дрехиси

днъж на две 
проветряваме 
Когато не носимIхи- закачалка и оставяме да изсъ 

хне на течение или на провет 
риво място. В никакъв

на звонокото училище говори П0С1дреха, поставяме я 
с нафталин в хартиена 
найлонова торба. Кожен1’ 
калпаци и други дребни 11

поставяме 8

ял*
я*®май

бяха^ провъзгласени и „вук-ов- валии грамоти на заслужили 
цигге . - Дипломи получиха:
Драган Велков от Нашушко-

по тържествен начин слу
чай не бива веднага да го о- 

в гардероба или да го

то изсъхне кожата, грижливо 
сресваме космите с 
бен. Ак о

КО!®*Ш рядък^гре 
косъмът е загубил 

лъскавината си, заглаждаме 
го с памук, натоплен в оцет, 
без да мокрим корените. След 
малко изсушаваме и заглажда

просветни работници, 
са работили или работят и ' = 
сега в звонокото основно учи- = 
лшце. =

качимкоито ни гарнитури 
тии, поръсени с 
бърна ти с косъма

оставим да съхне в много то 
пла

вица, Стоян Стоянов от Раки-
една ^стая. Кожата ще се втвър 

ди и ще се повреди. След ка-
. та, Иван Иванов от Берин из

вор и Сганул Саисв от Ясенов 
дел. Удруга.

К. Гюров ....... ........................................... ............... ......................................... .......... 11111111111111....................... . .... ............................. .
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зз здравното осигуряване
върху проектозакона

и необходимите складо
ве за земеделски продун 
тя и минерални торове. 
Работите ще започна } 
към 1 юли т. г. Значи
телна част средства коо 
перацията ще употреби 
и за изкуп на земя.

ДИВИ СВИНЕ И В БОСИЛЕГРАДСКО
ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ТЪРСЯТ ПО- 

ДОБРА ЗДРАВНА ЗАЩИТА
Тези дни на събранията на 

избирателите в Босшгеградска 
та комуна се водят разговори 
за проектозакона 
■здравно осигуряване в Сър
бия. Макар, че тези събрания 
не са масово 
глад на работния сезон 
отсъствието

До тази пролет в Босилегадско дивите свине са били 
неизвестни. Обаче от преди известно време те все повече 
се явяват, а особено на тлъмишжхя район.

За сега най-много се явяват в село Ресен. По 
тук се срещат и по 30 свине в група, които все повече при
чиняват щети на полевъдните култури. Сигурно е, че свинете 
минават граница и идват от българска тсрг^гория.

I
I някога

тите за здравно осигуряване 
да определят процент на зап
лащането, а според нуждите 
да въвеждат и други задъл
жения.

Това означава, че -икономи- 
напредн алите краища 

ще имат по-добър третман и 
възможности за по-обемно зд 
ранно- осигуряване. С оглед на 
това почти на всички събра
ния е предложено е закона да 
'се определи процентът за из
плащане и то според иконо
мическите възможности на от 
делни региони в Републиката. 
Недостигащите допълнителни 
средства в тоя случай предла
га се. да обезпечава Републи
канската общност за здравно 
осигуряване.

Така ое предлага, защото, 
когато става въпрос за здрав
ното осигуряване нуждите и 
възможностите обикновено са 
противоположни. Именно там 
където нуждите са по-големи 
обективно са материалните 
възможности ограничени и 
обратно.

За да ое стигне до по-голя- 
мо равноправие нужна е в то
ва отношение обща солидар
ност и то не само на равнище 
на Републиката, но и на Феде 
рацията.

И до сега най-изразителни 
трудности в осигуряването са 
имали комуните на територи
ята на социалния завод във 
Враня, където принадлежи и 
Боаилепр адската. Осигурените 
от тоя завод а по-специално

*
за новото В. В.КЛАНИЦАТА Е ЗАВЪР

ШЕНА
посетени с о- 

и на
чеаки

Реконструкцията на 
кланицата е окончателно 
завършена през април. 
Необходимите хладилни 
ци и транспортьори за 
месото са в строени и то 
ва улеснява работата и 
съхраняването на месо
то до транспортирането

на много хора, 
все пак има редица предло
жения и забележки.

■Новият проектозакон 
възможност воеки

*
дава 

гражданин 
Да получи основно здравно о, 
■сигуряване. Разбира ое, обема 
на това осигуряване зависи от 
материалните възможности на 
осигурените, но тежнението и 
на проектозакона е тоя обем 
постоянно да се разширява.

Съгласно с това ще бъдат 
осигурени и обезателна основ 
на здравна защита ще имат и 
земеделците. Това нещо ще 
имат и онези лица, които до
сега не са могли да имат та
кава защита. Касае ое за ли
ца, нямащи земя и които са 
социално неосигурени. Такива 
-в комуната има значителен 
брой. На събранията ое изтъ 
кна, че защитата за такива 
лица трябва да заплаща ре-г 
публика Сърбия, като обгцес, 

ч твено-лолитичеока общност, а
не и -общината, с оглед на -сво

*

!)
му.

Иначе през тази' годи 
на са заклани: 16 хиля-

I

ди агнета, 2.800 телета, 
1.000 юнета. говеда иИ
свине. )
Реконструкцията е стру
вала на кооперацията 
към 35 милиона стари 
динара.

’
»|
*

м. н. н. САМОУП РАВЛЯ Ч КУТУ
ите ограничени материални 
възможности.

Охрабряващо за земеделци,
те в но.вото здравно ооигуря- 
ваме е и това, че то обхваща 
лекуването на повечето боле
сти, в сравнение -с дооегашно- 
то. Между другото увеличават; 
се правата на брсмените же
ни, обезпечава се зъболекар
ска помощ на всички-, пълна

петна-

Фестивалат мину и си замину. Ния си по- 
зборувамо, пошъпчамо що не йе имало селска 
младиня, ама ли ни йе поприпела работата — 
забоваримо сее.

Добре, ама онядан, ка чистео ливадуту, мо
ят меджник Колча Пърдавацат позастану 
слогат нади мене и рече: „А бре, Манчо, знайеш 
ли кво научи?” Я позину да га чуйем, а он гач- 
ну с неколко валявца у моюту ливаду, ко хоно
рар за новинуту. Да беше гачнул друг пут, сте- 
ше да оди гърбав, ама са стисну зуби и за
пека.

Умствените 

имат вода
земеделските са се намирали 
в едно голямо неравноправно 
■положение, само заради това, 
че са бедни. При новото оси
гуряване 'републиканската здр 

и" авна общност трябва да има 
предвид това нещо. Защото 

дани населението. .'Благодарение на На проведените събрания се ■според проектозакона, без ог 
лице това от същия водопровод се предложи здравна защита да лед на повишените права, зе- 
зо с га 35 семейства ползват вода. имат студенти, ученици в учи !меделципе от Босилеградската 
а на В училището ов с. Мусул е лища за квалифицирани ра- комуна ще бъдат в състояние 
раня доведена вода благодарение на болници и в средни училища. да заплащат само основнотр 
: във доброволния труд на хората. Също ое предлага при прева- здравно осигуряване. Това оз-; 
вени както и на цялостното ползва- нтивното лекуване земеделски начава, че ако не се устроят 
ри с не на местното самооблагане, те производители да имат по- изменения по отношение на 

Училищните водопроводи в големи права от предвидени- начина на финансирането съ-
Ко- те в проектозакона.

на
здравна защита до 
десетгодишна възраст ще 
мат всички деца и др.

За вестивалат йе — рече Пърдавацат.. У 
Гошиното га чу. Беоше седли граджанье, пийео- 
ше и пцуйеоше: Та не бил добар фестивалат, та 
немало парад, та немало това, та онова . . . Ие- 
дън па ка се изцели — ,,а за пийенье и йеденьс 
знайете ли колко су поарчили?” И ка издума 
броят на парете, мене ме съви сърцето. И рече 
тия, дека доста се поарчило за пийенье на на- 
шинци, що били некикви вътрешни на фестива
лат. Я не знам дали да веруйем, ама те изиде 
дума, та може да има нещо,

Я му не реко нищо. Узо та му превърли ва- 
лявците назад и си отидо у село. Добре, ама и 
у задругуту чу пак туя новину. Васко Кърнчин, 
Преслав Шатицата и Тоша Дудукат прайеоше 
некикву сметку, кво могло да се напрайи с тол- 
ко паре.

•зда.
щеотвуващото досегашно п-о- 

, -ложеюие няма значително да 
ЗА ПО-ГОЛЯМА СОЛИДАР- ,се измени. С една дума, на 

НОСТ В ЗДРАВНАТА ЗА- събранията ое предлага обема 
ЩИТА на здравната защита в новото

личния завод от 'Враля. На събранията на избирате осигуряване да не бъде дшс-.гугагйззга зе- нотоучилищ-е в Гората Люба- ДИ оня дял «апроек-гозакона, съществените нужди.
Юйнс тя в който се говори за източи,и-
, *■ „ ците на финансиране на здрав

учи Тези акции положително са ** осигуряване на земедел- по ОТДАЛЕЧЕНИТЕ И ПА- 
■по действували върху наоеле- те , ОИВНИ СЕЛА
нието, което все по-организи- (Каото и досега земеделци- ,на проведените събрания
рано и по-масово .въвежда во- те заплащат въз основана на избирателите се изтъкна 
да по домовете си. големината на годишния ка- иуждата от по-организирана

■лаогъраки доход. При това да- здравна защита в отдалечени- 
ое възможност на общнос те и пасивни села, които и до

сега са били в неравноправно
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§ туй и предложението тоя кон 
=§ кретен въпрос по-еластично да 
Ц бъде поставен в закона. Имен 
= но ако тамипга 
Л недоволни от услугите на здр 
= авната организация в своята 
= комуна да могат своите права 
= да осъществяват и в най-доб- 
= риге здравни 01рганизации, без 
§§ оглед на общинските граници. 
Щ Покрай това населението тъ
Л рси формиращите ое нови об 
= щности на здравното ооигур- 
= яване да бъдат организирани 
Щ така, за да мотат да имат пра 
5 двид качеството в работата на 
3 здравните организации. Това 
Ц е така, за да не ое заплаща 
Щ само количествената, но и ка- 
Л чествената работа.
= досега не винаги е било така. 
— Само при такива условия 
| новото здравно осигуряване 
Л ще оправдае овоята цел в Бо 

силеградоката комуна, а земе
делските производители за 
вложения динар ще получат

* во горнодюб атаките махали 
ргза, лчина Гаринга и Мали Явор са 
а от построени с помощта на учи- 
'с У- лмщни юредства и 'Със оредст- 
«лца вата, които е заделил Хигие- 
ръка

ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ
га.
пи е 
ВДеле 
Щ€ и
Не В 
ло И В. В. ■ва

Незнам кво^Да речем. Ако йе истина тека, 
ко се чуйе, че ме боли за парете. Оно пред го- 
сие не може да се жми. Требе и свой човек там, 
да кани йеднога-другога да руча. Ама на йедг-о- 
га госиянина да туриш два-три свои, парете че 
ти отиду на алое.[юбопщтно осигурени са

Та съга мислим, ко най-убаво да се напра
йи. Щом йе лош абърат, одговорницити по фе
стивалат би требало да даду некикъв отчет заСЪРБИЯ—ЗАБРАНЕНО ИМЕ
поарченото — ял на комитетат, ял на опщинуту, 
ял на некойе събранийе, та да се знайе ко йе 
положенийето. Тъгай нема да слушамо тогова- 
оногова ко ни лъже и си прайи сметкуту ко си 
сака. Па

Турците са забранявали да се употребява името Сър 
',я- сърбин, сърби (по старото названия Сербия, оер ин 

Забраната била защото тези думи много прилича 
^ «язди техни, заимствувани от персийския еезик с 
^ сеРбестли. Тези персийски думи в турския език даа^
' Св°боден, храбър, свобода, а това никак не отговар

ТУрците.

би било самоуправлячка рабо-ц тека
та.

А човецити, ли знайеш, асъл върбове загла 
Може нищо да нема лоше, ама ако некойвкъе.

не йе бил на ранището, од завие че узне да при
дава парете, та да учурисуйе. А са най-лъсно че 
ни учуришеш, ако кажеш че су поарчене млого 
друщвене паре. Ай ги нема пустиньете ни ка ни 
требу за по-опреле работа. МАНЧА, с.р.

Впрочембалкански и ДРУ™ 
на арабскиЦялото население от покорените 

^ наричали с общо име — рая, което
покорни роби.

■'Рзнч
Г"К Зн-ачи ОВЦЕ ИЛИ СТАДО, т.е.

=

събитията в сръбските
на тур-3ахГйдУ^Г^е^Тое^> много пречило 

епокойно движение из тази страна.
I-Мц_

<0то §= съответни праша.
В. Велинов

-  ......... ..... ..........................———  



Среща в КремълЖивоин Николич—Бърка

НОЙ Е ОСВОБОДИЛ 

ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЛ
С. Антонов

Зимата стегна Москва в леден обръч. Към враговете 
които се бяха нахвърлили върху омаломощеаата, изтерзан* 
в гражданската война страна, към глада и разрухата се цри 
бави още един враг — студът.

Свирепствуваше тиф.
Лелин въздъхна. После с неочаквано рязко движение 

извади дясната си ръка от джоба и седна пред масата.
Простата, прилична на ученическа, писалка, недояис- 

вдйки и съкращавайки думите, бързо забяга по листа, като 
оставяше нечетливи фрази. Мислите се изпреварваха рдцд 
друга и той стремително записваше неотложни дела.

Владимир Илич пишеше, ала щом се показа на вра. 
тата слабоватата, невисока фигура на учения — стар позиат, 
малко смутен и, види се, срамежлив, Ленин стана от масата 
и тръгна към посетителя.

— Заповядайте, Леонид Алексеевич, заповядайте — 
Владимир Илич посочи едно от меките кресла. — Седнете

22 дивизия претърпяха гол е- 
ми загуби, но все пак успяха 
да отблъснат германците към 
Влаоофинце и да продължат 
настъплението. »

ЕДвам на 10 октомври по за 
повед на коменданта на Вто
ра армия българската брони
рана бригада нападна Власо- 
тишци, понеже 12 българска Жипоип Николич-Бърка 
дивизия беше напълно пасив
на. Мнозина бойци от влас»- жовац и когато неприятелят 
тиначката бригада ос 
на танковете и с подирела на ля към Ниш, Девета българ- 
съвстаката авиация до 16 ча- ска дивизия започна да надо 
са оавободиха града. да по-малпеи неприятелски чат

Българските части. дори и сти, за да стихне едвам на 13 
непосредствено осуетяваха на- октомври и без бой да влезне 
предването на 22 димилия. Не ,в Овърлиг.
йнитс части трябваше да тръ- ,и шеста българска пехотна 
гнат на 10 октомври от райо- дивизия нерешително напада
на на Църна бара и Църнато- ше неприятеля. Така по носо
во напред, но офицерите от ката на нападението на тази 
31 български полк заплашва- дивизя неприятелските пози- 
ха, че ще стрелят в нашите ча ции останаха непокътнати все 
сти ако минат пред тях. Този до и октомври, юогато него
ден щабът на дивизията в 14 витс части организирано се 
часа изпрати телеграма до изтеглиха, а българската ди- 
щаба на корпуса: „ ... Вълна- визия спираха слаби защтит- 
рите не позволяват да минем ни части. Тя влезе в Бела пат 
пред тях. Заплашват, че ще лаика на 11 октомври преди 
■стрелят в нас ако това напра- обед, тогава в това място ня- 
«име. Комендантът на 31 полк маше вече нито един неггрия- 
наистина работи в полза на телски войник, 
германците“.

Въз основа на тази телегра 
ма комендантът на корпуса 
говори по телефон с щаба на 
българската армия да нареди 
на подчинените 1си да не пре
чат на частите на Тринадесе
ти корпус в изпълнението на 
задачата. Ако не бяха пречки 
те от страна на 31 български 
полк и ако на германците не 
бяха известни много подроб
ности от замислите на нишка
та операция (непосредствено 
преди нишката операция) на 
германците се предадоха ра
зузнавателен офицер на Втора 
българска армия и комендан
тът на един български артилс 
рийскм полк), 22 дивизия си
гурно щеше да стигне пред 
Ниш точно в определеното 
време — на 10 октомври. Та
ка тя опитна там едва на дру
гия ден.

На седми октомври в щаба 
на Тринадесети корпус, въз 
оанова на заповедта на върхо 
ветия комендант маршал Ти то 
бе разработен нов план на ни 
шката операция и уточнен на 
чинът на съдействие с части
те на Втора българска армия 
(точно по това време бяха за
вършени преговорите с деле
гатите на българското отечест 
®енофрандовско правителство 
за участие на българските ча
сти в боевете против неприя
теля на нашата територия).

Щабът на Втора българска 
армия получи задача негова
та Девета пехотна дивизия да 
напада през Кална, Овърлиг 
и Грамада и да излезе север
но от Ниш. Шеслга дивизия по 
лучи задача да напада по ли-> 
нията Бела паланка — Нишка 
баня, а четвърта по линията 
Равна дубрава — Гаджин хан 
— Ниш. Дванадесета дивизи^ 
•получи задача да нападне Вла 
сотинци и Леоковац. След ос
вобождението на Лесковац та 
зи дивизя трябваше да про? 
дължи към Прищина.

моля ви се ...
Леонид Алексеевич Коршуиов някак неловко бързо 

премина до креслото и скри краката си под масата, сложена 
под прав ъгъл към работната маса на Ленин, Корпгунов на-, 
прави това така бързо, че сам почувствува нелоикост и отно
во се смути. Но като погледна Ленин, седнал вече в плете
ното си кресло, успокои се и едва тогава се извърна към 
него.

качиха започна ускорено да ое изтег-

— Как сте със здравето, Леонид Алексеевич? — попи. 
та Лепил. — Не се ли оплаквате от нещо?

— Благодаря, Владимир Илич, не се оплаквам...
— Трудно време е, Леонид Алексеевич, и ние трябва 

да го надмогнем.
Когато Ленин млъкна, Корпгунов подхвана:
— Идвам относно евентуалната експедиция в Сибир, 

Владимир Илич. Вие, разбира се, знаете, че на тридесети 
юни хиляда деветстотин и осма година се случи изключите
лно интересно за учения свят събитие. Това явление е осо
бено рядко, необикновено по своите маещаби и значение. В 
сибирската тайга падна метеорит. — Тук Корпгунов поглед
на към Ленин и забеляза, че Владимир Илич внимателно
го гледа.

На Корпгунов му се стори, че Ленин прекрасно знае 
за метеорита, за мислите и желанията на учения, и че със 
своя доклдд той само отнема времето на заетия човек. 

Коршуиов се запъна:
— Тоя метеорит,.. Впрочем всичко това вие го зна-

Банни и нерешителни напа
дения на българските диви
зии Кавалерийската дивизия, ко 

ято трябваше да съдействува 
в нападението на Лесковац не 
стилна в района на това мя
сто, а танковата бригада едр 
вам на 11 октомври около 11 
часа мина Южна Морава при 
Лужане и в Лесковац стигна 
около 12 часа. В града вече 
бяха частите на 47 дивизия, 
които сами освободиха града.

Зарад нерешителното напа
дение и бавното настъпвана 
на българските дивизии щат 
бът на Тринадесети корпус на 
10 октомври в 13 часа изпра
ти телеграма до Главния щаб 
на Сърбия, в която между дру 
гото ое казва-. „Иначе един, 
германски батальон е в състо 
яяие тяхна (българска) цяла 
дивизия да задържа колкото 
си иска ... “ При такова по
ложение българите тази зада 
ча (мисли ое на .плана за ос- 

|И след три дни боеве (на вобождеиме на Ниш)
8, 9 и 10 октомври) Девета 
българска дивизия не успя да 
пробие германската отбрана, 
а трябваше вече на 10 октом 
сври да пристигне в Ниш. Ед
вам когато 23 сръбска брига
да на 45 дивизия, Първият ук яо пзйнмного до Четвърта и 
репен район на Червената ар Дванадесета дивизия, които 
мия и Овърлижкият отряд (на трябваше да нападнат Власо- 
10 октомври) освободиха Кня

Операцията започна на 8 
октомври. Щабът на Тринаде 
сети корпус с оперативната 
част зашита в района на Ора 
шац, а аз останах в Пирот за 
да поддържам връзка с щаба 
на Втора българска армия и 
с Щаба на маршал Толбухин 

в Оофия.
Не искам обширно да гово

ря за развоя на самата опера 
ция, но в най-къси 
ще обрисувам как се държаха 
■отделни части в бойните дей
ствия. ,

Четиридесет и седма сръб
ска дивизия първият ден на 
операцията нападна Лесковац, 
отхвърли германците и зае въ 
ншната линия на отбраната.

На 8 октомври 22 дивизия 
нападна германските позиции 
при Липовице, но заради сщ; 
ната германска съпротива на
падението не успя. Наладание 
то бе повторено и на 9 октом 
ври. В него трябваше да уча
ствува 31 български полк, с 
подкрепа на артилерията. Оба 
че той не тръпна от изходни
те позиции. Затова частите на

ете...
— Напразно така мислите, Леонид Алексеевич — за

беляза Ленин. — Аз нищо не знаех, освен това, че някъде 
е паднал метеорит. Да, да...

Като наклони глава настрана, той се наведе към уче
ния и тихо произнесе, усмихвайки се:

— Дори годината не помнех.
— Коршунов също се усмихна.
— Чудна работа! — продължи Ленин вече сериозно, 

— Мнозина кой знае защо смятат, че в наркомите всичко 
знаят! А ние малко, много малко, позорно малко знаем! И 
колкото повече ще се срещаме с вас, толкова ло-добре! Про 
дължавайте, Леонид Алексеевич. И не бързайте.

Коршунов, ободрен и развеселен, продължи да изла
га мислите, които отдавна искаше да сподели с Ленин.

— Ако се вземе пред вид, че за най-голям се смята 
метеоритът с тегло тридесет и шест и половина тона, след 
който идва тъй нареченият мексикански 
десет и седем тона, — то нашият сибирски метеорит лично 
ка меа ми се струва гигант в сравнение с известните на нас 
метеорити. Но цялото нещастие е там, 
нахождение на тоя метеорит и досега не е определено.

— И вие искате да търсите метеорита? — попита Вла 
димир Илич, когато Коршунов направи пауза.

' Да отговори той. — Точно така. Искам да за
мина да. го търся. — И побърза да добави: — Аз разбирам, 
че сега не е до това... Но аз ще искам съвсем малко. 0- 
бидно е, когато в чужбина се създават дружества 
ване на нашия, руски, метеорит, а ние...

■ Не, не, не — бързо произнесе Ленин. — Другите 
нямат тук работа. Дори да не мечтаят. Какво е необходимо 
за вашата експедиция?

•^■3 сьл1 приготвил — ученият извади от вътрешния 
джоб на сакото си сгънати надве листчета. — Постарах се 
скромно, Владимир Илич...

Ленин започна да разглежда списъка и толкото пове
че се вглеждаше в него, толкова повече се мръщеше. Нз 

оршунов му се стори, че тая печал, която нито веднъж де 
е забелязал у Ленин, сега явно се изписа по лицето му. 

'-лед това Владимир Илич сложи листчетата на масата, про- 
Г^1ЛШ,аТа 01 ръка по тях' разглеждайки ги, и обърна към 
чалноЯлицееТ° С^*>ОВО и все 01Г*€’ накто му се струваше, пе-

черти

метеорит — два-

че точното место-
тежко

ще изпълнят ако германците, 
откажат и най-малка съпроти
ва. Онова, което пишеше в те. 
леграмата ое отнасяше главно 
до всички български дивизии. по изуча-

тинци.

Коршунов бавно вдигна очи към Ленин и неуверенопроизнесе:
V_ - Макар че ... може още да се съкрати списък^ Е-
^ ^2ед"е' • •Елшилтм<”" 
« ,.«т,ЛГтн гледаше покрай учения, в ъгъла на кабинета, 

слушаше и не забелязваше вече неговото при*съ спите.
«Единият теодолит да се изхвърли" — повтори той, 

"а™°™еСт ПаглеДа на присвитите си очи върху Коршунов; 
рязко отмести плетеното си кресло и сякаш с недоволст- 
масата^чудване УДаРи с пръсти по хартията и излезе иззад

На 29 май в димитровградско основно училище „Мо- 
тържество по случай провъз- 

гласяването на „вуковците". Дипломи получиха: ЗОРАН АН

НДЬ?1".уЖГЩК ЙЙЖг-Ж
ТРОБ, ЛЮБИЦА ПЕТРОВА И САВЕТА СТЕФАЙоВИЧ 

На снимката: „Вуковците"

1па Пияде" бе организирано

Бато се стараеше да не гледа към Коршунов, т|>й пъ* 
В джо'6овете на панталоните си и поглеждайки че

сто към прозореца, закрачи из кабинета.

“^ешТГт*
гп^Л!“Же?еТО на неЩата. — Хиляди версти и непро- 

анга- Бурш‘ Реки. Диви зверове. И няма жива дуя*3 
на стотици версти. Вие разбирате

с преподавателите си.

Снимки: Павел Томов
ли това?
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Той се спрл.

^«^ГГГ^; 51ЖГ? ^фут- хляб на ден, пет фунта захар за втч^ГХгюн.'. ' - 
четеше той и в гласа му се долавяше ту суровост, ту недо
волство. ту учудване, ту изведнъж покривала вс^о това 
тъга.

ИЗАЕЗЕ ЛСГ 

КВИЖКА 12— Захарта може 
нете, е необходим; от 
ученият.

да се изхвърли, но тютюнът, 
комарите спасява — строго забеляза

Владимир Илич продължи, сякаш не го чуваше- 
тиге! - по^р^Г4*1 “ Ш1СТРУЛтет*Гге. На инструмен-

Коршунов се надигна и стъклата на очилата му в ко- 
отразили прозорците, заблестяха. В нег^имаше 

с?^Го ЧОВеК' КОЙТО прибягва вече до последното

кзви-

Те зи дни излиза, 
книжка 12 на списание „Мост‘‘ 
Броят съдържа множество ак 
туашни теми из обществено-па 
литичеакия и културен живот 
•У нас, а в литературния си раз 
дял ни представя една плеада 
млади поети от народността.

В обществено-политическия 
раадял „Мост“ помества ста
тия на Велко Влахови ч по 
повод ЮО-подишиината от рож 
денмето на Владимир .Илич Ле 
кин — „(Потвърждение на Ле 
ниношите становища в Югос
лавската социалистическа ре, 
волищия“, а академик Михаи
ле .Апостолски пише за „Вза
имопомощта между югослав- 
ките народи и българския на 
.род“ през време на Втората 
световна война. В този раздял 
са поместени сице и трудове
те на Милан Величков „Про
грамни задачи на ОКС в .Сур- 
душица“ и Лиобисав Илиев 
„Потвърждение на реоргани- 
защия/га“. „Мост“ помества и 
„Програмата за работа на Об 
щинската конференция на 
СКС в Димитровград и нейни 
те органи и тела“.

Този брой на „Мост“ е бо
гат е литературни творби. Про 
коти Попов, помества раз 

каза .„Митко“, стихове 
дор Тошич, (Завръщане), За
връщане на побелелия поет. 
„Мост“ и ,„Моят баща“. Алек 
сандър Дънков се представя 
на читателите с нови стихотво 
рения. Ти пак дойде. Съмня
вам ое и Чувства, Боян Алек- 
.оо® пише за народните при
казки от .Босилвградако, а Воя 
Маряиоиич за детскато пое
зия на 'Волче Наумчевскм. а 
Любили а Джорджекич пише 
за сборника народни 
„.Между Ерма и Стара плани
на“ от Марин Младенов.

от печат

ито

— Владимир Илич! — високо и твърдо каза той — 
Другарю Ленин! Трябва да се вде! Разберете, на н™ се е 
паднало щастието. Не на някоя друга, а имеио на папа те

мят ае,™! А «« сме бедни, гладни, душат ни интервеи- 
•щте, но най-сетне тая рядка възможност е предоставена са
мо на нас! Трябва Да се иде, Владимир Илич!

И Корпгунов седна в креслото.
— Но разбира се! — възкликна Ленин и се приближи 

към учения. Разбира се, че трябва, необикновени човече 
Леонид Алексеевич! Това, което искате, ще го дадем. Но 
това е малко! Нима с такава екипировка заминавате за Си
бир?! Това може да стигне за експедиция в Подмоековието! 
Та това са трохи! Обидно е! Обидно! — повтори Ленин. — 
Обидно е, че на такива хора като вас все още не можем да 
дадем всичко необходимо, всичко, какаото заслужават! Но 
нищо! Само ни дайте време!

— А... объркано произнесе Коршуиов, гледайки 
към Ленин. Искаше да каже още нещо, но само облекчено 
въздъхна и прокара ръка по челото си, където беше избила 
пот

Ленин се приближи към учения и полита съчувствено:
— Леонид Алексеевич, а ако ви дадем само онова, 

което е написано тук, ей в тоя архискромен списък? — по
сочи той с ръка към листчетата на Коршунов. — Ще за
летете ли?

— Владимир Илич, аз и не мечтая за повече! Ето, ще 
се поразтопи снегът, ще се подготвим и ще заминем. В съ
щност нищо повече не е нужно. И без друго всички молят 
от вас, всички ви дърпат... А откъде да се вземе?

— Ще заминете ли? — попита повторно Ленин.
— Да, ще замина.
— И нищо повече ли няма да поискате?
— Не, нищо.
— Нищо ли, Леонид Алексеевич? — продължаваше 

да пита Ленин.
Ленин недоволно се изкашля. След това погледна ня-,

То-
Д. Нсвля

УЧЕНИЧЕСКА ЕКСКУРЗИЯ
НОБ ® Кральево и Крагуевац, 
където са имали и час по ис
тория.

Превозът на учениците 
сишурги
предприятие „Услуга“ в Дими 
тронград.

Група от около 50 ученици 
от основното училище в Дол
на Невля направи екскурзия 
до Окюттие, Прищина, Кралье
во и Крагуевац. Посетили са 
културно-историчеоките забе- 
лежнттелнасти, с които е богат 
този край в нашата страна: 
гробовете на убитите през

о-
къде надолу, под масата, я лукава усмивка заигра по лице
то му.

кюмукално-услужното

— Я хайде, батенка — рече той весело, усмихвайки се 
приятелски, — елате ей до тоя прозорец, Леонид Алексее- песни

М. А.вкч.
— Защо, Владимир Илич?
— Моля ви се, Леонид Алексеевич. Елате до прозоре

ца! Бъдете така добър, батенка. — И добави, заплашнзйки 
го шеговито с пръст: — Знам ви аз вас!

— Но, Владимир Илич. Ако сте съгласен, моля ви се, 
няма да ви отнемам повече време ...

— Не — добродушно отвърна Ленин. — Още не съм 
Бъдете така любезен, Леонид Алексеевич, елате до

На просветни теми

Обратната страна на тестиранетосъгласен.
прозореца.

Коршунов неохотно стана и нерешително, очакаваики 
нещо, погледна към Ленин.

Ленин не сваляше поглед от него.
— Е — рече той, — излизайте.
— Моля — Коршунов се реши и излезе иззад масата.
Ленин погледна към краката яа учения и рече:
—• Ей на. Така е. А с какво вие, батенка мой, ще за

минете за тайгата? С тия скъсани обуща ли, които ще 
разпаднат на първата верста от Москва?

— Може и с тия — отвърна Коршунов. — Аз -ще ги 
лопривържа ... Вътре партенки, а отвън с връв. г

— Може — повтори Ленин, размисляйки. — Вие сно

пите налраво награждава, а другите наказ
ва безмилостно. А салшят факт, че тестът 
се е превърнал в изход за глобална вало- 
ризация на работата в училището, е ста
нал достатъчно съдбоносен не само за учи
телите и учениците, но и за възпитателно- 
образователната система изцяло.

Изпаднали в положение да поправят 
с тестовете поне малко иначе малките си 
лични доходи, учителите продават своята 
учителска и човешка съвест. Към фста 
подхождат от обратната страна, като в 
него гледат комерциалните аспекти. Без 
да прилагат аудитивния момент и без 
предварителна подготовка, по време па 
реализиране на тестовете учителите фаво
ризират простото запаметяване на факти
те и механическото възпроизвеждане па 
маса сведения. Утвърждава се така наре
чената „квиз-интелигенция", която се дви
жи изключително между две положения

Още в началото на май в основните 
и средните училища е вдигната тревога:

практично спряха с лекциите.учителите
захвърлиха дневниците, за да се поклонят 
на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ТЕСТА.

С наближаване края на учебната го- 
температурата се увеличи. Темпера- 

удря с юмруци в масата, дър- 
дълги заседания и натискът расте. 

Центърът па учителската и ученическата 
сега се е изместил от ця7 

възпитателно-образователна про
грама към откъслечни тестове. Те трябва, 

дадат някаква си. проекция на със- 
нашите училища, а същевре

менно да степенуват постиженията и неу
спехите на едногодишната работа на учи
лищата, на учителите и учениците.

А резултатът от това тестиране, което 
месеца почти, трябва да бъде

дина 
ментно се 
жат се

се

заинтересованост
лостната

рно нямате други?
— Че откъде ? Имах, но

— отново повтори Ленин. —
се скъсаха. А тяя ги пазя...

Изви ло да 
тояиието в— Може и с тия

"ете- « -
,-т-пп __ нр гр ГЩ обижда? — и като седне. Погледна го в лицето — не се ли оии^д ,-,Коачи

убеди окончателно, че не се обижда, усп
из стаята. трае два

степенуване на училищата и учителите и 
то въз основа на някаква си блиц-снимка 
Ня завареното състояние, след което след- 

„бакшиш" от образовател-

— Има у нас необикновени хора — заг®®°р!*_'^лсн
дар*»-.. У-

руски град. Нейде в стаРа ^р ® гъски и свине,
лица, обрасла с трева, където се р т дажбата *-
живее стар учител по ^°^осите за полет в
хляб е сельодка — и се занима сигурно стои в
междупланетното порстраяство. А хиляди *ер-
студена стая! И вие батеш^ по стда нът^
сти, в тайгата, в Сибир, с тия __ —,е Владимир ТД-„А вие - помисли си Борило®,
лич? В една страна, къдетояе в дагзъД,г
думата „социализъм — гтпелстави ясно, че Ления и

И Коршуиов изведнъж^иредег^^я^^ че и Лешга, 
него, Коршуиов нещо ги сближ , ^ о то е главното в
и той, Коршуиов, вършат едно ^ ЯГ1Гвее в Калуга и завоюва 
живота и на Циолюовски, к0**яботаици, които възста- 
Вселелата, и в живота на гладпит орат с рало земята...
новяват заводите, и на сеЛЯ™^®' «ълещото щастие.
То се извършва от всички зарнякак облекчен. Мисле- 

Учелият си отиде ™епременно ще се
те си за бъдещето, за мечтата, к
осъществи.

— да или не?
Така децата още от основно училище 

се превръщат в малки електронни мозъ
ци, които по всяко време трябва да задо
волят тестовата глад за факти. Нашите 
деца трябва да знаят кога е освободен Ка- 
линовик, на кой крак е бил куц Вук Ка- 

се казва японският цар и

ва евентуален 
ната общност.

Нашите „просветители по традиция 
са заинтересовани -за всички акции, които 

шанс за промяна на тяхното поло- 
(лърюо материалното). Затова цяло- 

„тестомания“ се 
и за-

посят раджич, как 
коя година Мирослав Кърлежа е написал 
„Балада за Петрица Керемлух". Години, 
дати, цифри — това е основата на тесто- 

и универсален ключ за установяване 
на ученическите знапмя и образование.

Така училището, благодарение 1У1 те
стовете, става институция, в която децата 

повече се изпитват и протггват, а- чо-

жение
то движение, наречено 
превърна в своя противоположност 
плашва да разтърси из основи нашата про 
светно-педагогическа практика и теория. В 

колективи е истински 
селекция

вете
много училищни 
хаос, защото 
чрез тестирането често се изопачава.

Вместо тестът да е помощно средство 
и форма зг проверка на учителската ра
бота и на ученическите знания, той е пре- 

върховен арбитър, който ед-

стимулативната

все
малко възпитават.

Това, съгласете се ,е доста жалко.
От в. „РАД

върнат във
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Разговор с Анани Генов

Науката иска ентусиасти
Анали Генов е преподавател в техни 

чоакото училище в Ниш. В скоро В1>еме ^ 
ще станс магистър по техническите нау- $ 
ки. Роден о в Църнощица, Босилеградско. ^
Той говори три езика. Т1а работното мя- ^ 
сто работи успешно. ^

Това пи накара да го потърсим и разговаряме за не- ^ 
токите успехи в работата и бъдещите планове. $

— Едип ден баша ми ме отведе в Скопие и мс записа в 5
техническото училище. Трудно беше да се живее само с па- § Председателят па профсъюзите Милорад Златанов
рнте, които баща ми имаше възможност да ми дава за един ^ на победителите в работническите спортни игри в Димит-
месец. Затова аз започнах с работа и учене — каза другаря § ровград — награди. Тези игри стават все по-интересни па
Анани. $ димитровградчани

А след това узнахме, че на 22-годюкна възраст взел $ 
диплома на Металургичоагош факултет в Белград. Започнал $ пнп\1Л,1 — » п я ■/а
да работи. Но влечението му към науката не спряло. Той ^ ВИРУСЪТ НА РАКА
и по-пататък учил и се готвил за аспирантура. През първа- ^
та година той слуша лекции в Белград. ^ ЦД р>М|Д 1Й1/Д

Затова Гс1юв е единственият човек от Ниш, който ^ ПА ОП»11Т1|\А
всеки втори ден пътува в Белград, за да слуп!а лекции * Май-юетие имаме снимка на

— До късно през нощта си готвих лекциите. През §
деня работех в училището. Вески втори ден в 11,44 часа тръ- Ь нрсдизиикатсля на най-страш-
гвах с рейса за Белград. Присъствувах на лекциите, а към § ната болест на съвременното
21 час сс връщах в Ниш. Почивка не съм имал никога. Аз ^ човечество __ рака. Двама а
не знаех какво значи свободно време. В скоро време ще ^ ______ _____
взема магистърската си диплома. Надявам сс, че в скоро вре & мср с у Щ
ме ще осъществя своята цел. ^ на електронен микроскоп са

—• Изглежда, че вие много обичате техническите нау- ^ напраиил1и снимки, които по-
§ казват рибонуклеинова кисе

лина от вируса, който предиз 
викпа рак у мишките.

Това е нов принос на 
познаването на вируса, за ко
йто ое знае че предизвиква 
рак в животните, а за който 
също се омята, че е причини
тел на някои ракови заболя
валия и У хората.

1

I връчи

§
§
§

1
I

ки?
— Да, обикнах техниката. Нашето време търси хора, ^ 

които трябва да се жертвуват за тази паука. Аз имах въз- ч 
можпост след завършване па първа степеп на моето об- ^ 
разование да започна с работа и хубаво да живея, по наука- § 
та ме влечеше все повече и повече. Досега парите, които ^ 
взимах използвах за по-нататъшпо следване. ^

Анани Генов своята младост даде на ученето, на тех- ^ 
никата, която така мпого обича. Той учеше при твърде труд ^ 
ни условия, затова сега не иска да се говори и пише за не- $ 
говите мъки. 5!§.1 Миряна Найденова

§

т ши - човек ко по-радоегно събитие, как- 
вито имаше доста през трите пия фестивал хората 
десетилетия на свободен жи
вот.

Само е болезнено да се при
миряваш с факта, че усилена^ 
та работа, с музиката и сама 
та музика не са могли да бъ 
дат наградени през време, ко 
ето се мери с почти три десе
тилетия.

А ако колективът не пости
га да предложи свой човек 
за награда, кой знае по как
ви съображения, най-човешко 
ще е да то предложи градът, 
неговите жители, които дълга 
живеят с музиката.

И то без страх, че призна, 
нието ще бъде дадено на не- 
заслужил. Защото ГЕОРГИ 
ШУКАРЕВ — ГЬОРА, ръково
дител на ученическата музика 
при димитровградската гимна 
зия, отдавна е набрал макси
мум точки за едно действител 
но човешко признание на тру 
да му.

Ето и в деня на неотдавнаш но време няколко сутрини, бо
много лен и с шал на шията, мар- 

приназпаха за музиката и за ширувал с музикантите по 
него. По ветровито, дъждов- Градински път, да усъвършен

ствуват стъпката. Присещаха 
се хората за още такива под
робности и се питаха — дали 
на този човек е отдадено поне 
малко признание. А после, 
след малко размисъл, заклю
чаваха, че никой не му е отдал 
признание за труда.

Човек недоумява защо е би 
ло тъй.

Няколко години има септем 
врийски награди! Нима не е 
могло да му се даде награда?

Някои казват — не бил пре 
длаган от колектива си, кон
то е най-призван да предлага 
своите работници за нагррда.

Други — че причината би
ла се казвала — завист.

Не знаем кое е истината.

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО на 
сам, с малко отсъствия, е ра
ботил с ученическата музика. 
Много поколения ученици е 
научил да свирят в духови ин 
струменти. А тези поколения 
престояваха година-две в гра
да и си заминаваха — на уче 
ние по факултетите.

Той си оставаше тук и за
почваше отначало.

Музиката за града е и гор
дост за пред другите, и сред
ство да се огласи всяко въл
нуващо събитие. Тя е свирила, 
когато тръгваха 
младежки бригади на „Брчко- 
Банович",
„Нови Белград"... Тя оглас
яваше всеки наш фестивал, вся

първите ни

„Шамац-Сараево',

М. Н. Н.

.. ............ ....... ... 1............... ..... ......... .............. .............. .........„„„„„„„„................ .....„...
От времето на Васко да Гама (1497 г.) до плава- 

нията на капитан Кук (1778 г.) всички, които 
вали южните морета, твърдо вярвали, че някъде да
леч, далеч зад линията на хоризонта се простира ог
ромен гъсто населен континент. Откъде е дошло това 
убеждение? От картата на Пири Рейс и Оронций Фи- 
ней ли? Не .разбира се! Тогава?...

В 1821 г. руските мореплаватели Белиннсгхаузен и 
Лазарев стъпват за пръв път на южния 
достигат земите „далеч зад хоризонта", но този кон
тинент се оказал скован от дебел слой лед и безжиз
нен. А имало ли е
земя преди тя да стане владение на ледовете?

В средата на XIX век швейцарският геолог Агасис 
откри следи от ледниковия период в басейна на Ама
зонка. Там, където днес с природния метод на из
следване определят възрастта на изкопаемите. Оказа 
се, че заледяването на полюсите е започнало 
10 до 15 хиляди години. А какво

През последните години под ледената броня на Антар 
ктида откриват вкаменени дървета. Това 
в минали геологични епохи климатът 
тинент е бил доста по-различен 
невъзможно ли е при наличието на благоприятни 
матични условия да се развие цивилизация 
знания по астрономия, математика и картография?.

I размерите на собствената си държава и то с голяма 
точност! Защо ни се струва толкова чудно, че хората, 
които са живели преди нас, са можели да бъдат с- 
много по-големи знания и култура?

посеща-

Ботаниката и зоологията също подкрепят хипоте
зата, Растителният свят на Таймир, макар и да не е 
от най-богатите, е сходен с растителния свят на Ка
надския арктически архипелаг, разположен „от друга- • 
та страна на океана'. А много по-логично би било фло 
рата на съседна Чужотка, а не с далечна Канада. Но 
фактът си е факт и не можеш да го измениш. Пти
ците, водени от вековния си инстинкт, дори в топлите 
страни не се отделят далеч от брега. В Арктика, напук 
иа установеното, техният маршрут безстрашно преси
ча пустинните ледени полета. Може би това също е 
вековен инстинкт, останал от времето, когато конти
нентът Арктида е бил мост между Азия и АмерикЛ?

континент.

=
високоразвита цивилизация на тази

г

отпреди 
е имало преди това?

Самият факт на съществуването на Арктика се по* 
ставя под съмнение от доста учени. Все още не може 
да се говори, че там е имало развита цивилизация. 
Не само следи от нея,- но дори намек за нейното съ
ществуване нямаме. Но ако допуснем, че този СУХ0" 
пътен мост е съществувал, то връзката между Европа, 
Азия и Америка е била твърде улеснена. Древната 
Арктика не е била скована от ледове, щом по нея са 
могли да се разселват животни и растения, а възмож- 
■° ® Дори и първобитните хора.

Сега от огромния материк е останало твърде мал 
отделни островчета по Северния ледовит океан, 

които сами или на групи обграждат Северния полюс

показва, ч« 
на шестия кон- 

от днешния. ТогаваI
= клн 

със свои

Та нали вече е установено, че още при първите дина
стии египтяните са знаели сравнително 
поспа и радиуса на Земята, можели

точно окръж- 
са да изчислят

ко —=
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СИЕХЬТ И НИЕ
Защото смехът е радост, за това по себе 
си е благо.ПРАЗНИКЪТ СПИНОЗА

Някои твърдят, че петнадесет минути искрен смях се 
равнява нг едно сурово изпито яйце. Медицината определя 
смеха като източник на здраве и красота.

Какво представлява смехът? Защо се смеем?
Щом се смее човек, това означава, че преживява из

вестно вълнение. Затова различаваме няколко вида слщх: 
радостен, нервен, комичен, смях от болка, при уплаха, гъ-

НА
МЛАДОСТТА дел, студ и пр.

И така да проверим нашето отношение към смеха!в звонци Отговорете:
ДА НЕ

31. Случва ли ви се често да се смеете на глас?
2. Смешно ли ви е, когато чуете повторно 

някой анекдот?
3. Бихте ли се смеели, ако някой падне на улицата? 0
4. Нервират ли ви хора, които се смеят на 

недуховити подмятания?
5. Смеете ли се сам на остроумието, 

което сте казали?
6. Забелязали ли сте, че духовитият човек 

може да бъде и неинтелмгентен?
7. Често ли ви се случва да не се 

засмеете през целия ден?
8. Харесват ли ви следните кинипи:

а) „Дванадесетте стола" и „Златният телец" 
от И. Илф и Е. Петров

б) „Бай Ганао" от А. Константинов
в) Разказите на Чудомир

9. Шегувате ли се за сметка на телесните — 
недостатъци на хората?

10. Прави ли ви впечатление, когато някои 
се облагодетелстауват от остроумието си?

11. В състояние ли сте да се смеете заедно с 
другите, когато те се смеят на вас?

12. Обичате ли да повтаряте чужди остроумия?
13. Разсмиват ли ви смешните физиономии?
14. Казали са ви, че ви прилича, когато се засмеете. 

Ще се усмихвате ли сега по често?

1

2 3
2

20

02

02

0 з

И тази година в Звон 20
20ци по тържествен на-

1 3чин бе отбелязан праз
ника на младостта — 23 4 0
май. Бе изнесена кул
турно-забавна и 0 2спорт
на програма. Най-високо 41
майсторство показа тан 4 1

40цовия състав на село
Ясенов Дел, който из- 1 0пълни китка народни хо
ра из Дерекула, а от со ТЪЛКУВАНЕ 'НА ТЕСТА
ло-изпълнителите най-до

Съберете точките, които получихте, след като отго
ворихте на въпросите с ..да" или „не".

Ако имате ОТ 7 ДО 15 ТОЧКИ, вие лесно се смеете. 
Обичате да се шегувате дори тогава, когато обстановката не 
е весела. Трябва да обърнете повече внимание на това, че 
смехът ви пречи на околните.

ОТ 15 ДО 24: Притежавате тънко чувство за хумор. 
С весел нрав сте. Шегите подхвърляте уместно. Въобще сте 
духовит, но дали понякога не прекалявате?

ОТ 24 ДО 32: Трудно се засмивате. Нямате любов към 
хумора. Вие сте доста затворена личност.

ОТ 32 ДО 39: Вие или считате за недостойно да се 
смеете за сметка на другите, или въобще нямате усет за ху
мор. Смехът не ви е по сърце.

бра беше Елка Гяьоше-
ва, също от Ясенов дел.
В организирането на фе
отивала голяма помощ
оказаха др. Йосиф Але
кандров и Душко Рис-
тич.

К. Гюро*

Горестта но МатевЗАПИС
Писмо от Рикачево__мегова. А ето защо: Маичев вобранците и аз „прославям“.

Това е единствения начин и 
аз да почуствувам радостта на 
новобранеца, защото иначе не

ЧШ111Ш11111Ш1Ш11Ш111И1Н11111М11Ш1111111111111111111ИИ11111111111ШШИ1Ш1111ШШШ1111Ш11Ш111111Ш1111 мога. Не съм способен за вое
й ля а повинност, инвалид съм о 
= ръка...
= Около масата бяха насяда- 

ли млади левенти младежи от 
Ц Лукавица, Оенокос, Бурела ... 
= Всички бяха радостни. Та са- 
Щ мо олед ден-два ще облекат

Тачи пЛляггт не е достатъчно добре позната на нау = ,ВОймишка униформа,
ката. Тожеби причина за това са извънредно суро- | Щесг*ат млади

«ште условия за живот. И макар да “^„^^огребана и I А Манчов?
Д?. да ни изненада с откриетието на =
неподозирана цивилизация то =
ни разкрие нови непрочетени страниц ППтопа
на земята, от онези най-стари времена преди потопа,
които колкото повече проучваме, тош

Мургавото момченце Петър 
Манчев, не даваше друг да пла сам разказа: 
ти сметката. Тази нощ беше — Всяко заминаване на но- ИСКАМЕ ПОДГОТВЕНИ 

СЪБРАНИЯОстанали са плиткодънните области 
потънали Д1\ )от всички страни.

на арктическите морета, прорязани от 
ни долини. По тях някога на север продължавали да 
текат големите сибирски реки Об, Енисей, Лена, о

Между най-бедтште села в Босилеградско е Ри- 
качевс. С пълно право може да се каже, че всяко село 
си има свои белези — добри и лоши. Рикачево има 
повече лоши белези.

Какво става, когато трябва да се проведе някое

лима.
Титови

събрание в селото?
Често се налага да се проведе събрание. Трябва 

някои закони, да се даде обясне- 
осигу ровки те и пр. Но какво става?

Гошо — още едва бутал 
= ка вино! Аз плащам!

Гошо, съдържателя на за
ведението донесе:

— Това е 12 бутилка момче.

да се разтълкуват 
ние по въпроса за 
Хората не са осведомени добре и не знаят за събра- 
1шето. Някои не се интересуват, а други, които се ин
тересуват за събрания, не узнават на време.

Затова моето намеретше е да покритикувам отго- 
организират по добре тези събрания и 

интересуват сигурно ще дойдат на тях.= колкото аз ти кажа. Ако ка- 
1 жа още 12! Аз плащам тази 
Л нощ. Това е моето уважение 
3 към другарите, които утре ще 
= заминат в Ю|НА, а аз оста- 
= вам ... Това единствения ми 
Ш шаис...

неиаДи ни поднасят.
която ни се стру 

с мно- 
Човс- 
нейно

В същност нашата стара планета, 
ва, че толкова добре въпроси.

версиите да 
опия, които се

Ако! Има да донасяш

жество загадки и все 
кът е завоювал земята, достигнал ^

всичките и 
много „бели

Славчо НИКОЛОВ 
с. Рикачево

е до всяко
тайни? В най- 

петна".

'\

ли екътче, но разкрил 
Древната история има още

в онези 
ак» I МЛАДЕЖИ, ДЕВОЙКИ, АБОНИ

;! РАЙТЕ СЕ НА „БРАТСТВО“ :■
ЗА ДА УЧАСТВУВАТЕ В 

!; ЛЕТНИЯ НАГРАДЕН КОНКУРС

велики цивилизации
потопа, и IЧовечеството е създало 

неясни все още нам времена, иека се опи
има скептици, които се сьМИЯ^1А рейс и Оронций 
чат да зачертаят картите на те от глоцел
Финей; или пък да обяснят Р се виЖдат някои 
(Юооо години!), на които така я оспорят точно-
0т нашите съвременни буКВ ' -д^нчевите и лунните 
стта, с която са предвижда стоунхендж. Да„астрономи

Акордеомистът Петър Пър
ванов изпълняваше желания- 

= .та на младите новобранци.

До коно през нощта —
Щ чов изпраща другарите си, ко 
§ ито отиват в Ю(НА.

И така всяка година.

1 Май1

Iзатъмнения древните 
изброяваме ли още? . • • М. Андонов

ш-хг;.’-- \ .(КРАЙ) -• 1 *" Страница 11
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БрятстЪо ХУМОР • САТИРА “ ЗАБАВА * ХУМОР * САТИРА « ЗАБАВА

НА ЗЛОБОДНЕВНИ ТЕМИ Карикатурен екран
ПРОГРАМАТА НА 

ЕДИН АКТИВИСТ

—..~-Ш
Сжт)^^ &уфу'т

шницел
НЯМА ХОРА БЕЗ ПРОБЛЕМИ, НО ИМА ПРОБ

ЛЕМИ БЕЗ ХОРА ...
\

\\ \ (гЛ- —• к%"/

СПЕШЕН Ш
ГОЯ НЯДГ4 ПРОБЛЕМИ. НО САМИЯТ Е ПРОБ

ЛЕМ.
'в

Д\\'.ЦГ.^ГП. а
5

МОЯ ПРИЯТЕЛ ИМАШЕ САМО ЕДИН ПРОБЛЕМ: 
НАБАВКА НА КОЛА. СЕГА ИМА МНОГО ПРОБЛЕМИ: 
ОСИГУРОВКА НА КОЛАТА. БЕНЗИН, ГАРАЖ И ДРУ
ГИ ПРОБЛЕМИ.

В1ЧКлЧ'.1 ^
=-?1л " и^го . дкрщглЪ

—V-

г* 2
\ ’ \ \- а

\ \ ' \ 
■. \ \ '

Рге\
\ \ • \ \\' ^ а

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НЕ Е ПРОБЛЕМ. ПРОБ
ЛЕМ Е КАК ДА ЗАПОЧНЕМ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА.

а*,^ДуТС?
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БОСИЛЕГРАДСКИЯТ ПЪТ Е ПРОБЛЕМ КОИТО 
РАЖДА НОВИ ОБЩИНСКИ ПРОБЛЕМИ.

(По идея на М. Младенов)

НАЙ-ЛЕСНО Е ДА СЕ СЪЗДАВАТ ПРОБЛЕМИ, 
ТРУДНО Е ТЕ ДА СЕ РАЗРЕШАВАТ.

ПРОБЛЕМИТЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ ОТДОЛУ И ОТ
ГОРЕ, А СЪЗДАВАТ САМО ОТДОЛУ....

ПРОБЛЕМИТЕ ПО-ДОБРЕ СЕ ВИЖДАТ ОТ ДА
ЛЕЧ, ЗАТОВА ВСИЧКИ БЯГАТ ОТ ТЯХ.

НЯМАМЕ ФАБРИКИ ЗА ПРОБЛЕМИ, А ВСЕ 
ПАК ДОБРЕ СМЕ СНАБДЕНИ С ТЯХ.

Ш
ЖУРНАЛИСТИТЕ ИМАТ ПРОБЛЕМИ КОГАТО 

ПОСТАВЯТ ПРОБЛЕМИТЕ.

СТАТИСТИКАТА НЯМА ПРОБЛЕМИ, ТЯ САМО 
ГИ РЕГИСТРИРА.

ПРОБЛЕМ Е В ТОВА: КАК ПРОБЛЕМИТЕ ДА СЕ 
РАЗРЕШАТ, А ПРИ ТОВА ^ДА НЕ СЪЗДАВАТ НОВИ 
ПРОБЛЕМИ.

Н. ВОЛОКИИ ЧКАЛЯ: НЕ, НЕ ПОМАГАМ НА ЖЕНАТА В-------------- ---------------------------д ЯГвот А НА СОТИРОВ в изку-
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