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Ципе“??? тт

Преди една седмица Димитров 
градската чаршия — и 
не само тя — валяше 
по устата си предприя
тието „Циле" и негови
те ръководни.

Шепнешком се питаха
друг: Колко ли пари са 
укрити, защо директо
рът или техническият 
много ходили в чужби
на, какви ли сделки са 
сключвани там, колко ли 
е загубено с набавката на 
машини на „парче", ка
кви ли подаръци са да
вани освен дивани...

А после се стигна до ново за
седание на работничес
кия съвет, пак да се об
съди един съвсем нор
мално и разумно напра 
вен протокол от страна 
на общественото книго
водство при прегледана 
баланса в „Циле". На 
този съвет присъствува- 
ха и ръководни хора от 
комуната, и ръководи* 
тели от общественото 
книговодство.

И какво се установи? Нищо 
повече от записаното в 
протокола, а то никак 
не е страшно, даже е 
много по-невинно от бе 
збройните нарушения, 
които могат да се от, 
крият в много предпри 
ятия в страната, които 
имат и много по-добри 
служби, и много по-опи- 
ттш директори.

Чаршията — и не само тя —; 
сега мълчи. Надеждата 
да хвърчат ръководни 
от „Циле" е пропаднала

един-
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Сесия на ОС в Димитровград

КАКВО ТЕШИ НА 

ДИМИТРОВГРАДСКОТО
и този път.

Но тегне въпросът — защо 
изобщо обичаме да се 
месим в работите на ед 
но предприятие и на но 
говия колектив, 
моменти когато мислим, 

позатънало. Да по 
се поправят

и то в

че е
могнем да 
нещата ли? Или да то 
понатиснем да затъне ? 

Струва ми се, че трябва да си 
припомним нещо: „Ци
ле" беше затънал до ми 

години. 
— бла-шници преди 

После се оправисобствени - >///////.годарение на 
те сили, дори и на ди
ректора, ако щете.
Защо тогава не го оста 
вим само да си оправи 

„грешки
СТОПАНСТВО§

| На 21. юни
!

I___ «,
$ Г^силеградската община и Окръжния съвет на гр * 
8 Боооюградь д>ш налравиха съвместен договор за ^

традиционния граничен ^ 
Босилеград. ^

договора събора ще се състои на 21 юни | 
18 часа вечерта. ^

няма $

счетоводните 
и всички грешки,

. Защото,
месим много, има опас 
ност да му наденем шап 
ката на „Фабрад • 

Впрочее, за мене не е 
грех пътуването 
мина или набиране н 
опит, нито набавката
пирографска машина,
макар н малко 
нно, защото това зна 
нова работа, нова равот 
на ръка, по-сносен 
чен доход за тия ■«■«» 
там работят. А хля * 
простете, е на първ

И сега™- дайте кантара Д* 
измерим обШя<^еС1^ено

полезното в тет м 
тови грехове. У® Р 
ви, че ще надд®^®Ществе1юполедаот1ейков

§Събор на „Сяавче В понеделник в Димитровград се състоя сесия на 
общинската скупщина. От огромния дневен ред с 28 

отборниците избраха за по-обстойно обсъжда-

ако му се

точки 
не. следшгее въпроси:

— Състоянието .на стопанството през миналата го-голям 
за раз- дина.

— Таксите за пътя Бела паланка — Пирот,
— Проектозакона за неразвитите краища във връ

зка с мястото на Димитровградско сред неразвитите, 
— Въпроса за'издигане на животновъдството в ко

1§ тъ^ДОидао™ провеждане на 
| събор в местността „Славче ,, недалеч от

муната.^ Според

I “тгх-*., 

1 г=2ъ\
самодейни колективи от Лесковац, Ниш,

бе отделено за обсъждане, на 
стопанските резултати през миналата година.

Най-много време
I.

СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ, НО не значително по-рано, защо, 
И ТРУДНОСТИ то вече са пристигнали нови

отчети, които сигурно са по- 
Да започнем със забележ- ваЖ!Н1И За обсъждане.

ка, че това обсъждане на сто Инач€ димитровградското
папските резултати от мина- „пиша е

лата година е трябвало да ста стопанство миналата година е

и богата 
§ участвуват 
^ Кюстендил и ДР-

на5
В. В. |

I
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Президентът Тито за интелигенцията в самоуправителното
общество

НИЮ ОТДЕЛНА ЕЛИТА НИТО СЛУГА НА ПРАКГИЦИЗМА
—Науката и социализмът трябва да бъдат в служба на труде 

щия се човек—
Президентът Тито говори смисъл на думата. Изхождай

ки от това ние опитаме, че со
развитие на учението на Мар 
кс, и Ломиш.

ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА
за,вчера на тържественото за
седание на Македонската ака- циалистическото самюупраиле- 
демия на науката и изкуство- ние е една от най-изгодните 
то. След като изрази най-сър- общественни рамки за такова 
дечна благодарност за високо развитие и за приложение на 

избирането науката и техниката.
Разбира се .трябва да ое има 

и тсхли-

— Нашата» интелигенция има 
гРляма роля в търсен сто на 
смели решения за успешно 
развитие на нашето общество. 
Не смеем да позволим да сс 
отделя в 
лига, на и да не бъде слуга 
на ежедневния практицизъм.

По овоята същност самоуп
равлението открива зголм въз 
можпости за още по-еъзида- 
телна роля на интелигенция
та, за нейния 
принос в изнамирането на от 
говори за съществуващите лро 
блеми и пътищата на нашето 
социалистическо развитие.

Президентът Тито след то
ва говори, за необходимостта 
от реформа и на цлото обра
зование и на научната работа, 
калето и за необходимостта от 
ускоряване на научно-техниче 
окото развитие като във връз 
ка с това каза:

— В Югославия като много 
национална общност, науката 
и научните активности са част 
от националните култури. Но 
тота не смее да бъде оправ
дание за явления на регионал 
но затваряне. Затварянето в 
тесни граници пречи за по-бъ 
рзото проникване на модерна 
та технология. Иначе нашите

то признание
му за почетен член на Акаде
мията — президентът Тито предвид, че науката 
между другото каза: ката в самоуправителното об-

— Всички ония, които днес щество трябва да сс разливат 
се борят за обществен про- в интерес на сдружените рабо 
грес с овета трябва Да инте- танци, на базата на тяхната 
ресува развитието на науката, икономическа заиитсрооова- 
и то преди всичко от гледна ност. В противен случай ние 
точка на нейния принос за бихме ое превърнали в едно 
ликвидиране на всички форми технократическо общество, а 
на експлоатация и угнетяваше това значи общество без ево-- 
на хората и народите. Имам бода. Затова трябва да набля

гаме върху развитието на про

някаква особена с-

всс помголям

предвид перспективата за из-
такива общнос- изводителяите оили, вкллочи-граждане на .....

ти, в които трудещите ое ще телно и на науката и. техноло
гията, като имаме постояннобъдат истински господари на 

условията и резултатите на предвид революционната съл^ 
труда... •ност на социалистическата до-

За съжаление, днес сме сви- мокрацил. Само така науката
и технологията служат на трудетели, че науката — паралел 

но с революционните възмож дещите ое. 
ности и прогреса, който дона 
сят същевременно се и злоу
потребява. Никога в истори
ята научните изобретения не 
са се така 'интензивно и широ 
ко използвали за убиване на

Буйните води на Тиса и в Унгария и в нашата страна 
достигнаха рекордна височина от 9,07 метра над нормалата. 
Населението ог угрозените .места денонощно осигурява бре
га на реката.

На снимката: зашищти насипи в Сента от чували с

ТВОРЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

За развитието на научно ос 
кованите самоуправителни об 
ществени отношения на нас 

хора и за унищожавани е на са ни необходими революцио 
техните придобивки какъвто е нпи и хуманитически визии, 
случаят днес във Виетнкм, в които осветляват пътя по кои 
Камбоджа на Близкия изток и то вървим. А това не можем 
други части на света. Тази зло да постигнем без творческо 
поутреба на науката никак не приложение на марксизма, без 
е случайна Това се случва все по-голямата роля на об- дробени, а научните

Може би ко свързани.

ПЯСЪК:

научни центрове са много раз 
сили мал

тогава, когато обществената ществените науки, 
система е в криза, когато над днес, повече от когато и да е Накрая президентът Тито 
науката владеят реакционни по-рано, се открива цялата ие изрази задоволство, ■ че за рол 
оили, когато тя е в служба на тина и актуалност на Лени,но- ята на науката и развитието

вия тезис, че без революци- па • модерното общество гово-ония, които в интерес на екс 
плоатацията, профита и хеге- опна тесрия няма реЕОлюци- ри именно в СР Македония,

онна практика. която за ора®яително кратко 
Това трябва специално да време на своята национална

независимост е постигнала та
ка крупни резултати. Опитите 
за отричане на македонската

мюнията над други народи — 
прибягват към война и натиск 
като средства за постигане на 
тези цели. подчертаем, защото у нас има 

явления на подценяване и под 
тискане на марксизма з общо 
стаените науки и опити да се 
афирмират някои граждански 
теоретични концепции на ня
кои западни икономисти. Не 
смеем никога да забравим, че 
нашите дооегашни успехи пое

САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Изтъквайки стълкновението' 

между все по-развиващите се 
производствени оили и изоста 
налмте обществени отношения 
като една от характеристики
те на съвременния свят, как- 
то и факта, че в много страни 
производствените сили и нау
ката не ръководят работници дигнахме именно благодарение 
те, но капиталистите, бюрокра на творчеокото приложение и 
цията и технократията,' прези 
дентът Тито каза:

— Очевидно е, че развитие
то и ролята на науката не за
висят само от материалния по 
тенциал, но и от характера на 
обществените отношения.

в_соц иализма науката тряб
ва да бъде в служба на труде 
■щия се човек в най-пълния

индивидуалн остнационална 
той оцени като нещо, което 
няма нищо общо с науката. 
Тоза е резултат на политиче
ски претенции и стремежи тво 
рчеокият потенциал на маке
донския народ отново да се 
спре или забави, както това 
правеха поробителите в по- 
близкото и по-далечното ми
нало на Македония.

датслят на унгарското революционно работническо-селско 
правителство Йене Фок отпътува за Унгария. По време на 
посещението си той води политически разговори с предсе
дателя на Съюзния изпълнителен съвет Митя Рибичич и бе 
приет от президента Тито.

народни условия —- ролята на чвоките общност, те и самос- 
държавата в организиране на 
народната отбрана трябва и определят отговсростта и за- 
ло-нататък да бъде значител-

Подполковник Михаило ЯНКОВ ИЧ тоятелно, със своите статути

дачите на оргагчите на управ
лението и на воеки работник. 

Постановките в новия Закон изработват планове за обуче- 
за народната отбрана означа- ние и за защита на обектите, 
ват ново качество; всимхм об- формират и снабдяват своите, 
ществени фактори — трудови части на териториална отбра- 
и обществено-политически ор- на и гражданска защита и про 
ганизации, обществено-по лити веждат други необходими ме- 

'чески общности и гражданите 
■непосредствено са поставени в 
активна позиция по отноше
ние! на креирането, решаване- мобизатсрски и морален фак 
то, организирането и протеже тор и на опора във всички фз 
далото на конкретни акции в ктери на отбраната. Водегцатз 
областта на отбраната. Въз идейно -политическа роля нз 
връзка с това новият Закон. СЮК се изразяващ в съгрее1' 
еднакво задължава всичките гуването на организация на 

• 'Споменати фактори за изнъл- всички равнища, от общинатз 
нение на техните длъжности до федерацията, на специал- 
към отбраната на страната, ■ ки комисии за работи от об- 
както на територията която в ластта на народната отбрана, 
условията на военн1И действия На. общината принадлежи 
държат наши части, така и на ролята на значително звено в

организацията на общонароД" 
ната отбрана. Тя е носител нз 
непосредствените задачи на

обу-

Защо концепция на общонародна на.

отбрана?
БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък
Урежда редакционна колегия
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главеа и отговорен редактор

АСЕН ЛАЗАРОВ

Технически редактор
БОГДАН НИКОЛОВ

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

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

лугодишен 7,5 н. динара 
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друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауноохча 72 — Ниш

II роприятия.
Обществено -п о литическите

организации имат роля на

Обществени основи 

нонцепцията на общо 

народната отбрана територията, 
неприятелски части.

която са заели

Трудовите организации.Трябва да се подчертае, че 
процесът на обобществяване 
на народната отбрана дълбоко 
прониква във всички основни 
структури на нашата общност, 
че народната отбрана фактиче 
ски е вече станала една от са 
моу пр авлителнт е 
на трудовите организации, на

обществено-политическите об
щности и на другите форми то най-организирани 
на свободно организиране и прашителни колективи, 
сдружаване на производители 
те и гражданите. Важно е съ
що така да ое има предвид 
фактът, че на сегашната 
пен на развитие на нашето об родствено ръководство на ор- 
щестЕО и в оегашните между- галите на обществено-полити-

ка- п лакиране, подготовка и 
чеяие на нейната територия,

за орга- 
и обу

самоуп-
са зна- както и на грижата 

■низиране, въоръжаване 
чение на частите на теритО" 
риалната отбрана, на мерките

чително звено в системата 
отбраната. Покрай работите, 
които изпълняват под

на

нелос-сте-функции
СТРАНАНА 3
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Сесия на ОС в Димитровград Босилеград

СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ, НО И ТРУДНОСТИ оговор във връзка е 

изграждането на язовира
(Продължение от 1. стр.) 

продължило да се стабилизи
ра, т.е. да следи пътя, 
се очерта през 1968 година, ко 
гато бязса постигнати действи
телно добри резултати.

Предадена в цифри, стаби
лизацията през 1969

«ТЕЗ —
» *нара- 3 стоми на склал 

аколо 2-9 милиарада. ^■ьбрани на куп, тези средства 
представляват сума от 6,2 ми 
лиарда ст. динара, юоито

да ое п,олзват за редов
ни финансови манипулации в 
производството. А тези сред
ства се разпреде леят на вси
чки предприятия в комуна
та, къде повече, къде по-мал

който

година Общинската скупщина в Бо ще се компенсират ще бъде прието от страна на 
инвеститора, проектанта и дру 
гите компетентни.

Накрая представителите на 
„Власина" казаха, че същест
вуват реални възможности по 
дготовките за изграждането 
на язовира да започнат още 
в течението на тази година.

имотите.
силеград на последното си за- Тук ще се ползва свободна 
седание образува комисия, ко спогодба, а 
ято с представителите на Вла 
синската водоцентрала ще уто 
чни някои важни въпроси пре 
ди да започне изграждането 
на язовира в Ли син а.

Планувалият договор се про 
веде тези дни. На него при- 
съствуваха и представители на 
минните басейни „Бор" и „Тре 
пча", които също за свои нуж 
ди ползват известно количест

изглежда така:
— Общата продукция 

лиза на 11,6 милиарда 
нара и е с 18 на сто 
ма от тази през 1968 

— чистата

не
въз- 

ст. ди- 
по-голя-

само в отделни 
случаи, където такава не мо
же да се ностине ще се при
лагат в момента валидни па
зарни цени или експроприа-

година.
продукция е към 

динара или 
22 на сто повече от 1968 г 

— производствените

3,8 милиарда ст. ко. ция.
Разбира ое, 

на ръководствата 
тията за тока 
била

Договорът приключи с мне
ние, че предложението е скро 
мно и основано и като тачдца

всяка критикаразхо
ди са намалени с 3 на сто. На 
100 динара разходи 
чава обща продукция 
динара.

в предприя- 
положение би 

неоправдана. Знае ое, че 
неликвидността е налице в без 
брой наши 
страната и

В. В.се полу- 
за 146

Из дейността на ССРНпредприятия з 
димитровградските 

са никакво изключение. 
Също трябва да ое има пред 
вид, че пласментът на готова 
продукция е почти 
жен.

— през годината са дадени 
за нето лични доходи близо 
1,5 милиарда ст. динара, а сре 
дният личен доход на месец 
възлиза на около 62.500 сг ли 
нара. '

— Заетостта на работна си
ла е увеличена незначичтелно 
— около 8,6 на сто, а броят на 
заетите в сравнение с 1968 го 
дина е ло-голям за 154 работ
ници.

во вода от реките, които ще 
се събират з язовира.

Общинската комисия и пре 
дставителите на ВЕЦ „Власи
на" водиха разговори по ня
колко важни въпроси. Обаче 
най-цялостен отговор ще се 
получи, когато бъде готов о- 
кончателния проект за изграж 
даяето на язовира.

Като основно комисията из 
тънна иска в периода май се 
птември всяко година в захва

не

ЗА ПО-НАТАТЪШНО 

УКРЕПВАНЕ РОЛЯТА 

НА ССРН

невъзмо- 
ако не ое дава на вере

сия, погасяването на 
сто не става ни за шест 
вече месеца, зарад подобен не 
доимък на оредства в преднри 
ятията—купувачи.

'Остава обаче да 
смат по-солцдни и по-енерги
чни акции за интегриране на 
димитровградската промишле
ност с други сродни и силни, 
заоцото основното условие — 
стабилността в растежа — е 
налице в нашите

която че 
и по-

ое предпри
ГОЛЯМА ВЕРЕСИЯ И 
СКЛАД
По-подробни сравнения с 

резултатите от 1968 година би 
ха нй показали намаляване на 
средногодишната стойност 
растежа.

щащите реки в язовира да се
осигурява същото количество отбор на Общинската конфе- 
вода както и сега. Именното 
ва се най-критичните месеци.

Тези дни Изпълнителният за целата ща е необходимо 
да се устрои по-тясно сътру
дничество с другите общество 
но-политичесжм организации.

На равнище на ССРН в ко
муната до сега са изоставали 
качествени разисквания 
обществено -икономическите от 
ношения, разпределението, лич 
нцто и общественото жизне
но’ равнище и др. Това е съ
що било опущение в работа-

ренция на ССРН в Босилеград, 
заедно с представители на ос- 

о бщесга ено-полити
ческите организации обсъди 

най-много се нуждаят от на- проактодокумента на Републи 
появане. В тоя случай ще се канската 
захващат само излишните во- ССРН за основните насоки на 
ди, през есента и ранната

когато полевъдните културна таналите 
Босилеградската котловинапредприя

тия, с изключение на „Фаб- 
рад“. Това, втгрочее, беше и 
едно от заключенията на от- 
борниците.

на
От това обаче не; 

бива да се прави заключение 
че вървежът е бил бавен. По 
степенната стабилизация 
то изисква, нито позволява ек 
сшгозивни

за
конференция на

по-нататъшното развитие на 
обществената роля на ССРН

ни- пролет.
Също така комисията пред в Сърбия, 

ложи в Лисинския и Лгобат- Като основно доминираха 
ския район да се доведът да- въпросите за задачите на 
лекопроводи, което да бъде ССРН в развитието 
една от компенсациите за взе редствената демокрация и за 
тите води. Представителите на формите на организиране на 
ВЕЦ „Власина" изтъкнаха, че ССРН.
това няма Да е особен проб- изтикна ое, че ССРН и за
яем, защото и без това в те- напред трябва да бъде трибу 
зи два района ще бъдат дока- която да афодрмдяра тру

да лекопроводи поради

ДА НЕ СЕ ТАКСУВА
ПРЕВОЗЪТ

Отборниците решиха да се 
поиска от републиканските ор 
гани Димитровградско и Пиро 
токата община да не плащат 
превозна такса за ползването 
на бъдещия път от Бела па
ланка до Пирот, който в ско
ро време ще се строи. Име
нно инвеститорът предвижда 
за минаването да ое плащат 
такси, които ое движат от 2 
до 15 динара, зависимо от мо 
торно возило. Ако това се на
ложи и на тези две комуни, те 
ще губят годишно близо 230 
милиона ст. динара. (Пирот — 
около 150 и Димитровград — 
74 милиона). Естествено това 
ще е голямо бреме за стопан
ствата на комуните.

растежи, 
имаше през по-раншиите годи 
ни.
' Но трудностите още не са 

ликвидирани. Въпреки успехи 
те, стопанството е под давле- 
нието на неликвидността, ид
ваща от редица причини, от 
които по-важни са .- 
~ „..фабрад“, е. продължил 

Да прави загуби,- увеличават 
бе складовете с готова продук 
пия, значителни са ■ били ин
вестициите, не са платени про 
дадените стоки.

Тези причини са допринес
ли да намалят собствените

каквито
та.

По-специално на заседание
то ое водиха разговори за дей 
ностга на комунистите в орга
низациите на ССРН. Изтъкна 
се, че тя не задоволява. Все 
още мма въпроси, чието реша 
ване търси широко участвува* 
не на трудовите хора, обаче 
те :се обсъждат без ангажира
не на ССРН. Още по-лоше е 
тенденцията, че изборните 
функции в организациите на 
ССРН отказват да приемат ко 
муниеги, и по такъв начин се 
отнасят с подценяване към 
тази организация.

Също така ое разгледа и на 
чина, по които трябва да се 
организира и действува ССРН. 
В Босилеградската комуна и 
занапред това ще са местните 
организации и подружниците. 
Обаче, както е казано и в про 
ектодогеумеята в Общинската 
конференция, ще се настои да 
бъдат застъпени и всички 
други обществени структури. 
Това ще гарантира по-гол яма 
мобилност и дейност на ССРН.

За финансирането на ССРН 
се .изтикна, че то трябва да се 
разреши на равнището на Ре
публиката, а при това, в за
висимост от своите материал
ни възможности да участвуват 
и общините.

По такъв начин и в иконо
мически слаборазвитите кому
ни ССРН ще има по-добри ма 
териални възможности за ус
пешно изпълняване на своята 
дейност.

на непос-

рани
необходимостта за изгражда 
нето на обекта.

Сетне, когато язовира бъде

довия човек като носител на 
обществените отношения, ко
йто решава за условията, сред 
ствата и резултатите на своя- 

готов, далекопроводите ще бъ та работа. Това означава, че 
дат предадени на разполагане ССРН в комуната ще ое застъ 
на местните общности по се- п,ва за развитие на непооред- 
лата. Това ще е голяма въз- отвеното самоуправление в ме 
можност за електрификация сдайте общности, в общинска 
на тези райони.

Обстойни разговори се во-

средства за редовно произвол 
ство и се увеличат кредитите.’ 
Теша обременява стопанството 
и повишава неговата нелихвид 
тост.

та скупщина, в трудовите и
стопански организации и др. 
Това е нужно, защото самоуп 

отношения . тук 
все още баяно ое реализират.

рзва Босилеградско с вътреш- С(^ о^щстия^Т-

Н0Гидейния проект е предай-
дено шосето да минава от дру ^ са ени обобще-
гата страна на реката и с един периферни разговори,
крак да овързва селото Горна 
Лисина. Обаче искът на об
щинската комисия бе шосето 
да остане на сегашната страна 
и крьжно да свързва Горна трудовите хора върху съдър- 
Лисина. В тоя случай то ще жанието на общинската поли- 
е по-дълго с 3 километра. ™ка бъД'е постигната глав

При положение ако изгоаж ната Ц«л засилване на о - 
дането па таз* пътна *ъ*№ Щеспвената ТОРИ То
на не коства повече от 3 ми- не0 се постигне ако ССРН 
лиона нови динара няма да бъде място на политическо 
бъде трудно неговото изграж договаряне, където свободно 
даяе да се планува в инвести- Ще се изтъкват интересите и 
циопната програма. В против- проблемите. Но, разбира ое, 
но ще се търси партиципация 
от общината. Такова е мнепи-

деха и по въпроса за предс
тоящото изменение на наври решителните 
лението на шосето, което. ще 
минава покрай язовира, а свъ

за гражданска защита, обучет 
ние на населението и тн. Зна
чителна е и нейната роля в 
координирането на активност* 
та на трудовите и други орга
низации в областта на отбра
ната.

на единни основи и планове и 
подготовителни мерки на об
ществено-политическите общ
ности, трудовите и други ор
ганизации, гражданите и тн. На заседанието на Изпълни 

телмия отбор се констатира, 
че със засиленото влияние на

Така определената роля на 
трудовите и други организа
ции и обществено-политичес
ки общности в системата на 
отбраната е в унисон с осно
вите на федеративното, демо
кратическо, 
устройство на страната. От 

оега е създа-)

Републиките и покрайнини
те са обществено-политически
общности с чието съществува 

афирмират нациите ике ое _ 
народностите като реално съ
ществуващи категории в струк 

нашето общество и 
за тяхното 

Имайки предвид

самоуп,р авително

значение е, че
възможност за съществу 

щабове на равнище
турата на 
създават условия 
равноправие, 
това, както и историческия °- 

народи тези

дена 
ване на
на общината, областта, лоасра 
йнмната и републиката

органи на техните предста- 
тела. Значителна част 

по отноше-

в. В.
ка-

пит на нашите 
факти са значителни за наша
та концепция на общонарод
на отбрана. По принцип, с из
ключение на работи, които са

компетен-

ТО
наето на представителите 

„Власина".
Бе направен и известен до

говор за начина, по който

яителни
от компетенциите

организиране на отбра 
пренесени, върху тру- 

общишЛ

ВАШАТА БАНКА-1>: ^

банка в ЛЕСКОВЕЦ

НУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА, ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА 
ЛЕБАНЕ, ВЯАСОТПНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

<
*шие на <

ната са
довите организации, 
те, покрайнините

Това е от

под изключителна 
Ция на Федерацията, републи

са отго-

<
<

и републи- 
голямо знача

ките и покрайнините 
торни за воички останали ра
боти в подготовката на общо
народна отбрана.

Федерацията като ний-шиР о 
ка общвствено-тголитичеока оо 
Щност задържа изключителни
права в областта на органи
зацията и подготовката н 
Ю|НА и в някои Други значи-

са: Ут"
ПОЛИ-

за отбра

ките.
ние, порано органм- 

на воен
защото

* За редовни 0.101 ове <с плаша 6“
* За осроченм влогове — 7,5“/и 
Ксекн спестовник с вло» от най-малко Ю00 
е зстрахоиап от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулиц; работят 
от с.зо до Н.зо часа всеки ден

структуразационната 
но-териториалните

съвпадаше с орга-
структурл на об 

общ-

«* лихваарганиза-
нови динарации нс ое

низационната
щественотполигич ескиге
тоеги. С това ое
по-раншните недостатъци на 
коордрянация.

освен събота и неделя
телци области, каквито 
върждаване на общата 
тика на концепцията 
иа на страната, утвърждаване

А
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§ ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО 

ИЗЧЕЗВА БЕЗВЪЗВРАТНО
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* ЗАНАЯТЧИИТЕ СА СТАРД^ ЗАКОНЪТ 
МЛАДЕЖИТЕ. СЕЛОТО ОСТАВАПРЕЧИ НА

БЕЗ ЗАНАЯТЧИИ.
Димитровградско издигна промишленост, а загуби ^за-

п аятчи Й1СТ по то. Някога това се отчита“«яка™иГГра4- 
явление. Всъщност така си мислеха “ к™т°
„аха, че промишлеността не може всичко и че занаятчията 
не о капитали,стче, което зачас може да се изметне я 
капиталист, способен да угрози сшщалистичеашя систо^

Теша восмс и разбиране изтече, но и занаятчийството

Това, че животновъдите в Босилеградската комуна 
с години критикуват и търсят да се премахне запла

тях сите за напасване на добитъка с съвсемщането на
оправдано. Тези средства не се ползват за предна зла- 

цел. Земеделските кооперации и горската сек си отиде с него.чвната
цмя ги събират изключително за собствегат цели, като 
покриват свои дефицити или най-често ги заделят за 

доходи. Съществуват правилници, които оцос- 
начтта, по който се изразходват тези средства.

му предимно на село, 
три теза се държи сметка за 
разнообразието на занаятите 
с оглед на истинските потре-

катостора. Щом трябва да ходи 
Пирот, младежът ще се опре
дели за учителска школа или 
друго професионално учили
ще. А майсторът, който очак
ва помощ, трудно се решава 
да приеме ученик, когато той 
ще се губи с часове в Пирот. 
Нали трябва да му плаща, оси 
гуровка, месечно трудово въз
награждение и други 
ски, почти по-големи от мате- 
риалните облаги, които му се 
падат, ако има ученици.

Нуждата от услуги расте

в
§ Останките са почти жалки, 

Ц Само стотина занаятчии има 
Е в комуната, а от тях близо 80 
= на сто са в града. Мнозина са 
Е работници по предприятията 
Е и частно занаятчийство упра- 
Щ жшяшат след работното ои вре 
Е МС.

лични
делят
обаче ползата е шшаква, защото не се зачитат.

Животновъдите редовно заплащат този данък и 
очакват полза. Хе со надяват, че кооперациите поне

би.
Между многото деца, завър 

шили основно училище, оигур 
но мнозина биха се определи
ли да учат занаят, ако не пре
чеше задължителното обуче
ние в редовно стопанско учи
лище, каквото няма в Димят 
ровград. Ако това действител
но е пречката, тогава трябва 
да се поиска макар временно 
отменяване на законните раз 
поредби и временно връщане 
към предишния начин на обу 
чеаие и квалифициране на 
бъдещите занаятчии, защото 
това не измъчва само димит
ровградската комуна, но и 
много още в нашата републи-

веднаж с тези средства ще мели-орират някое пасище 
построят някой водопой. Обаче шящо не е яа-и ще

правено. Затова някои хора папослсдък отказват 
плащат тези данъци. А кооперациите са упорити и за 
всеки неплатен динар съдят! В то-ва нещо няколко го
дини е на първо място лисниската кооперация, която 
най-много събира средства от таксите за напасване па

За разнообразие нс може да 
§ се говори. Упражняват се са- 
Л мо по-доходните занаяти — 
Е шивачеството.

да
разно-

столарството,
часовникарството. Ковачите ги 

Е няма никакви почти, изчезват 
Е воденичарите и другите бран
на шове, които все още 
Е трябват на нашето село. Ви- 
Е сок например има един чаоов 
Щ никар, един кожухар и един 
= ковач. Някога в отделни села 
Е е имало по 
Ц ковачи.

|

добитъка.
Е то как ползват тези средства лисниската и боси- 

легр ад ската кооперация. За тлъминската кооперация 
и горската секция не успяхме да получим данни.

Мешалата година лисинската кооперация е събра
ла такси 34.000, а от продажба на сено от собствените

много
Опитите вече показаха, че 

общественият сектор 
сметка да създава цехове ни 
в града, а не ли и по селата. 
От друга страна е истината, 
че старите занаятчии няма да 
изтраят дълго.

А нуждите от услуги растат 
ежедневно. Все повече са елек 
тричеоките уреди в домакин
ствата, все повече са телевизо
рите, радиоапаратите и тран
зисторите. Редом с трактора 
още трябват: плугът, сърпът, 
и мотиката. При очертаващо
то се електрифициране на се
лата тези нужди ще се увели 
чат няколкократно. И тогава, 
кой ще задоволи тези нужди?

няма

трима-четирималивади е взела 28.000 динара.
От тези средства за обогатяване на пасищата не 

един динар. Единствено на собствените ка.е дала шга>
изкуствени ливади, сеното от които продава всяка го
дина, е хвърлила минерални торове за 5.6-31 дипара.

Миналата година босилеградската ко-о-перация е 
получила от таксите 12.000 динара. От тези средства, 
и то не според предвижданията на плана, са израз
ходвани 1.987 динара. А според ообствения план коо-

Защо няма млади кадри? А другото е по-лесно. Об
щинската скупщина, когато 
става въпрос за политиката 
към занаятчийството, няхол-1I

1I
Е

В регистрите на завежда
щия занаятчийството в ОС п 

н Димитровград, др. Васил Ва- 
Е сов, откриехме един обезпокоя 
Е ващ факт —- занаятчиите в 
Щ Димитровградско са старци. 
Е Да, старци, защото средната 
= им възраст е около 60 години. 
= Това значи, след десетилетие- 
Е две, ако нещо не се промени,

1" “

I
проявява голямоко години 

разбиране. Сигурно е, че в ид
ните години, щом положение
то е тревожно, ще намери на 
чин за още по-голямо матери
ално стимулиране 
чмите или на отделни отрас
ли, за да се възвърнат изчез-

перацията е трябвало на 260 ха пасища да изразход
ва минерални торове за 65.000 динара!

Положението със средствата, които събират гор
ската секция и тлъминската кооперация е подобно.

Поради всичко това сигурно е, че тоя въпрос ще 
се намери на дневен ред на предстоящото заседание 
на Общинската скупщина. Някое изменение отбор- 
кзщите ще изгласузат. Защото няма никакво оправда
ние хората да плащат това, от което нямат никаква

на занаят-

ващите занаяти, които са ну
жни на населението.Не само материални облагипръсти.

Защо няма млади хора? 
Най-общо казано, разпоред

бите за обучението на учени- 
Е ците в стопанството са нане- 
Щ сли сериозен удар на занаят- 
Е чмйството в малките и слабо 
= развити комуни, където се ре- 
= ди и димитровградската. Раз

поредбите определят редовно 
обучение в стопанско учили
ще, а такива няма всякъде. 
За да изучи занаят, младежът 
от Димитрогапрадоко трябва да 
ходи на училище в Пирот. То 

що така 100.000 ст. дин. Във ва утежнява и ученика, и май 
финансирането на акцията е 
взел участие и самият Общип 
ски отбор на червения кръст 
със 150.030 ст. дин. По такъв 
начин е отдадено нужното при 
знание на снези, които повече 
пъти са спасявали животите 
на другите. В излета са участ 
кукали около 26 доброволни 
кръводарители двама функци 
скер-и -от Общинския отбор на 
червения кръст.

Впрочем ето тема за мест
ните общности и ССРН, която 
иска солидна обработка и де
йствие.

Отговорът е ясен всекиму: 
трябва да се направи нещо за 
постъпването на млади хора в 
занаятчийството, да се наме
рят нови стимули за развоя

Iполза.
Може би тези такси няма да се премахнат, но ще

се търси кооперациите правилно да ги изразходват и 
да дават отчет. Преобладава и мнение въпросните оре 
дства да се заделят на местните общности.

М. Н. Н.

В. В.

Югославско - българско
сътрудничествоИзлет в НР България
Електропровод за раз 

мана на електроенергия
Двадесет и шест добровол

ните кръводарители, от Сурду 
лшшсата община заминаха ми 
палата седмица на излет в Н? 
България. Излета е организи
ран ст страна на Общинския 
отбор на червения кръст с по 
моща на някои трудови орга
низации от Сурдулица. ВП 
„Власина" е дала нд безплат
но ползване на червения кръст 
за излета свой автобус. Спе
циалната болница за гърдобол 
ни 100.000 ст. дин., Медицин
ския център в Сурдулица съ-

КЛОН
ПИРОТна

в Еъз осиова на междудържавното споразумение меж
ду Югославия и България в охоро време ще започне изгра
ждането на един електропровод за. обмен на електроенер
гия между споменатите страни. Той ще лишава и през те
риторията на димитровградската комуна.

Електропроводът ще влиза в нашата страна близо Д° 
село Бреоевница. и през „Широко поле" над Пъртопошшци, 
пад Смиловци, през „Китка" ще мине южно от Одоровци и 
Гуленовци, а след това между Крупъц и Велико село от пи
ратска община ще поеме кълг Сува планина и Ниш.

Инвеститор на строежа от Бребевница до Ниш Ше 
бъде предприятието „Електрсизток" от Белград, а проекти
те ще изготви предприятие „Електросърбия" от Белград.

Тахива електропроводи имат определено предназначе
ние и не може
локални електромрежи.

Димитровград трябва да даде съгласие за пр0-

<и

I
М. К. Величков

Xк
шюЧетете и 

нявайте
свразпростра- 8§ И§ се§ Н ползват за приключване 113да се2

Спестяването, 
първа успешна 
крачка в живота 
на вашето 
дете

ив. „Братство“I
8. ехта.

1 м. н. н.
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СЕСИЯ НА ос в 

СУРДУЛИЦА
Заседание на ОК на СКС в Сурдулица

Приет плана 

за работа1
На 9. юни т.г. ще се състои 

оссия на ОС в Сурдулица. ботата на Общинския съд, Об 
прокурор и Отдела 

на вътрешните работи, ко
са били

ИЦИНОКМя
На заседанието ще се 

гледат информацията
раз. 

за рабо
тата на стопанските организа
ции през I тримесечие на 1970 
г: и изпълнението на бюджета 
на Оощината за първите 4 ме 
сеца. Покрай това ще бъдат 
разгледани и нязеои предложе 
ни решения. Също ще бъде 
приет общественият

■ито отложени 
заседание и зана миналото

разпределението на средствата
по бюджета за 1970. г. както 
и програмите за работата на 
Общинската образователна об 
щност за 1970. г. Ликвидира
нето на'план на неграмотността, щекомуната за 1970 година. бъде също 
окване на заседанието.

предмет на рази-
Отборниците ще 

наят с информациите
се запоз- 

за ра- М. Величков

Дража Маркович в Сурдулица

ТРУДНОСТИТЕ СА 

НЕПРЕОДОЛИМИ
По време на неотдавнашно- В областта на обществените 

то аи посещение — ДРАГОС- служби за нуждите на Обра- 
ЛАВ (ДРАЖА) МАРКОВИЧ, пре зователната общност несткгат 
дседател на Републиканската 
скупщина на СР Сърбия во
ди разговор с полиггическо-сто 
ланските активи на СУРДУЛИ 
ЦА и ВЛАД-ХАИ.

На 6. VI т.г. се проведе раз
ширено заседание на ОК на 
СКС с представителите на об
ществено-политическите орга
низации и председателите на 
отделните комисии при ОК 
на ОКС. На заседанието бяха 
разгледани плановете и про
грамите за двегодишната ра
бота на Общинската конфе
ренция на СК, ОК на СКС и 
комисиите.

Общинската конференция 
на СК през следващите две го 
дини ще обсъжда 
въпроси: развитието на СКС 
<в общината, състоянието на 
стоп анството, 
тичеежите аспекти и цели във 
връзка
план за развитието на стопан 
ството и обществените служ
би в Общината, някои идейни 
проблеми в образованието и 
здравната служба, функциони
рането на политическата 
тема
Общината. Освен това Общин

ската конференция на СК ще конференция на СК, които ще 
разглежда и проблемите във обсъдят плановете и програ- 
връзка с развитието на земе- мите за работата през елед- 
делието и обществено-иконо- валците две години на Общин 
мичеаките отношения на се
ло, идейно-възпитателната ра 
бота на комунистите, осъщес-

за 1970. Г. ОКОЛО 150.000.000 
ст. дин. ската конференция на СК, на 

ОК на ОКС и комисиите при 
ОК на ОКС и идейнотподити- 

тв-яването принципите на кад- чвеки аспекти и цели на сред 
ровата политика в Общината, носрочния план за развитието 
оеъществуване правата на бъл на стопанството и обществе- 
гарската народност, която жи ните служби в комуната. Съ- 
вее на територията на Общи- що така до края на т.м. ще 
пата, териториялната отбрана, се проведе конференция за 
политическа оценка' и анализ обществено-икономическите от 
на различни аномалии и неоо ношения в системата на оо-

Взимайки думата Дража Мар 
хович констатира, че за общт 
ините. Търговище, Босилеград, 
Църна Трава и др. които е 

ЙОВАН ПЕТРОВИ Ч за Сурду посетил преди Сурдулица ц 
лица и СТАНИША ИВАНО- Влад. Хан вижда изход от теж

кото състояние, обаче, особе
но за 'Оурдулица, не вижда, 
тъй като съществуващите тру 
•дноСТи са така големи че мъч

Председателите на ОС

следните
циалмстически прояви и ня- циалистичесжото еамоуправле- 
кои идейни проблеми във връ ние при нас с представители 
зка с работата на младежта. на самоуправителните органи 

В разискванията се конста- в трудовите организации на 
тира че плановете трябва да комуната.
бъдат по-конкретни. Заоеда- На заседанието за секретар 
ние то заключи, че плановете на Междуобщинската конфе- 
трябва да бъдат разгледани

но могат да се преодолеят. 
Той подчерта, че във фонда за 
иезравитите краища няма още 
достатъчно средства. По наша 
оценка, каза Маркович, този 
фонд през следващите 5 го
дини трябва да разполага с 
около 50 милиярди ст. дин., по 
вечето от които ще ое изпол
зват за изграждане и реконс
трукция на пътищата от I, 
И и 60% от Ш ред, а само о- 
кехло 16 милиарди ст. дин. ще 
служат за интервенции в сто
панството. Маркович подчер
та, че стопанското развитие в 
Оурдулишката комуна, както и 
е интеграциюиите процеси са

идейно - поли-

със среднюсрочния

ренция на СКС във Враня бе 
предложен ВЛАДИМИР СТЕ- 
ВАНОВИЧ преподавател при

от заседанията на първичните 
организа1Ции на СК за да се 
чуе мнението и на широкото Висшето педагогическо учили 
партийно членство. До краясис- ще във Враня.и самоуправлението в на годината ще ое проведат 
три заседания на Общинската М. К. Величков

Дража Маркович

Лято, козметика и витаминиВИЧ за Влад-Хан запознаха 
гостите с положението и осно® 
ните проблеми в областта на 
стопанството и обществените в заключение, 
служби на територията на оо 
щините. есто внезапно забелязва- ВИТАМИН А се нарича ви

ме, че на лицето ни ое по тамин на красотата: той при
лепва нова бръчка, че ко- дава блясък на очите и коси

те на ден не по-малко от една 
чаша мляко. Измиването 
лицето ,с мляко е известно о- 
ще от древността като вели
колепно козметическо средст
во. Достатъчни са няколко ка 
пки мляко, за да напоите па
мучен тампон, к да изчистите 
лицето си.

* За тези, които имат пъп
чива кожа, е полезно ежеднев 
но да изяждат по едно яйце. 
А маска от суров яйчен жъл
тък оглажда сухата кожа, от
странява бръчките.

* Постарайте се 
всяка сутрин и вечер да из
пивате по половин чаша сок 
от моркови — това ще помог 
не да се запази кожата ви све 
жа и розова, а самочувствието 
би — високо.

ВЦ „Власина“ е част от сдру
електро-стопанека об:

Председателят на ОС в Сур _ в сърби-я и тук с из- 
дулица изтъкна че население- сто на шинираната II
то се занимава предимно с. у А ТТ1-„
екстензивно земеделие и с пе- фаза ще върви , •
чалбарство. След завършава- настоим, каза другаря Дража, 
нето на I фаза на ВЦ „Власи- да санирам нещо което е въз 
на“и затварянето на мината в 0,баче не смеете да поз
Мачканица, каза ПЕТРОВИЧ, ' гтитне до нови
подготвяни са повече елабора волите д 
ти за изграждане на нови сто- фалити, 
папски обекти, обаче нито е- 
Дин не е приет, Оовен ВЦ 
-Власина“ почти нямаме дру- 
га рентабилна трудова органи 
зация. Националния доход на 
глава от населението възлязи 
на 179.000 ст. дин. На терито- 
Рпта на Общината каза пред- 
С0Дателят има 18 села неелек-

ч нажената
жата се зачервява или за те, овежаст на устните, прави, 

почва да се лющи. Ние въз- (кожата гладка. Този витамин е 
дъхваме: от годините! И бър нужен на всички, но особено 
заме да купим нов крем с на- когаго забележите, че косите 
деждата веднага да «страним и ноктите загубят своя бля

сък, чупят се, кожата на лице 
то се лющи, че е придобила 

Разбира се, кожата се н-уж- сивкав оттенък, станала е мно 
дае от специални грижи, за го суха, а сутрин в ъглите на 
нея е полезен добър прмтате- очите се натрупват капки бе
лен крем, маски и лек масаж, лезникакво вещество.
Но за кожата, както и за це
лия ни организъм, най-необхо 
дима е „естествената козмети- държа в рибенето масло и в 
ка“ —достатъчно дълъг сън, чбрния дроб. също в ометана- 
чист въздух и -правилно хра- та, маслото, млякото, яйчния 
нене. Мож!е смело да се ка- жълтък, в магданоза, домати- 
же, че лошият цвят на лице- те, морковите, пъпешите, зе- 
то, вялата и нездрава кожа ления грах, салатите и слана 
най^юсто са резултат на не- ка. 
доотиг в нашата храна на мно 
го важни хранителни вещест
ва и най-главното — на вита-

бодата...

Неразбираемо е за 
подчерта другаря Мар-мене,

кович, един производител ка- 
ФАЕОС, който се е 

добър потребител 
индустрия 

има

Витамин А най-много се съ редовно
къвто е
свързал с
__ ав томо били ата

■* от Крагуевац 
Значи, касае ое изклю 

слабо-
„Застава
фалит.
чително
сти.

до субективни
* Прясна краставица с кора 

та без сол влияе благотвор
но върху обмяната на веще
ствата. Краставичният сок ос
вежава кожата, прави я бя
ла. Полезно е от време на вре 
ме да изтривате лицето ои с 
парче краставица.

тРифицирани и то повечето 
крайгранични, където живее 
българска народност. Пътища 
та са в лошо състояние, меж- 
ДУ които и централния 
който
}гия пропуеквателен 
ски пункт в с. Стрезимировц и.

Когато говорим за продук
тите, източници на „витамин
на красота“, ние най-често от 
всичко споменаваме млякото, 
яйцата и зеленчуците.

* Ако желаете за дълго ко 
жата ви да се запази свежа, 
еластичнча и млада, изпивай-

на креди-За получаването
от фонда за неразвитите, 

каза накрая Маркович, ще бъ
необходими партицидации

ти
мини. За това е полезно да на 
помним сега, през лятото 
дай-„виггаминни“ сезон 
тази нужда.

път дат
от общините.. замеждуиарод-

мйтнмче-
води към т. г.М. К. Величков
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МЕСТНО САМОпг
В СКЪРВЕн}КАТАСТРОФАЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕ

НИЯ В ИСТОРИЯТА/////////////////////ЛУ//////////////////'''/ ////////А ///////^/^/■"’//< |

V V,:!

миимИ 
■ ■.... и ти// V '////

* ла село ИАЙ-СТРАШИО земетресение и историята схголе- 
китайската провинция Шсиси през 1556 година, 

когато загинали 830.000 дупги. Второ по катастрофал
ните си размери е земетресението в Калкута през 1737

300.000 души. В Китай бе ре
гистриране1 и най-тежкото земетресение през този век 
(1920 година) — 180.000 жертви. Три години по-късно 
Токио загуби 143.000 жители, а 70.000 души загинаха 
в провинцията Капса през 1932 година. Най-тежко зе
метресение в САЩ сполетя Сан Фрашцюко през 1906 
година, когато загинаха 3.700 души, а най-тежко зе- 

Латипска Америка е регистрирано в Ек-

от село По предложение на събра
нието на избирателите в Скър 
(петица общинската скупщина 
Димитровград «рие решение 
за установяване на местно са 
мооблагане за всички труд», 
способни жители от оело Скъ 
ресница с преда а-зиачение 
строене иа селски път.

Пътят ще се строи от мест 
ноотта „Дълбока валога“ до 
„Бели камък“, а също ще се

.г ТЯЛО

М(;/

Ръка"», 
Ръка N 
«и,

га;

година, когато загинали

Пътят Желюша - Поганово
мотрессгагс в
вадор през 1797 година. Тогава загинали 41.000 души. 
През 1939 година от земетресение в Чили 
36.000 души.

През март тази година 1.089 души загинаха при 
земетресението в Турция.

Този трагичен баланс може да бъде само допъл
нен или коригиран, особено ако се пренебрегне нсоб; 
ходимостта от по-добро използване на научната енер
гия и знания. За целта трябва да се измени научната 
политика изобщо. Парадоксално е, че десетки хиляди 
хора загиват по време, когато човекът завладява Лу
ната, когато може да променя климата, когато 
всеки момент може посредством телекомуникациите 
да прйсъсгвува навсякъде.

Погрешното насочване на удивителните възмож
ности на модерната наука не позволяла да се изгради 
система за грижливо следене иа сеизмологическата ак
тивност на Земната кора и подходяща система за ко- 
мунициране, необходима на време да се предупредят 
хората.

Няма пари ни за 

3 километра
загинаха

*%■

Ако се съди от парите в Пътния фопд на общината
погановския път излиза, че той ВС»и по сметките за строежа на 

няма да бъде завършен ни след пет го-дини.
Е-го защо:
— Цели 28 милиона динара са необходими да се 

правят три големи завоя и около 2.700 метра път иа най- 
лошия участък — над село Ллаилгшщя.

— Пътят, който трябва да се строи, ще е дълъг око-

Нсвдя я% 
ма да по- 
МитРоггр-’ 

тъй уг, 
тен фои,

ГОДц 
ЛИОН Ст^,

във
на-

ло 13 километра.
— Общинският фонд за строежа има около 10 милиона 

стари динара, що значи липсват още 18 милиона да се на
правят завоите и 2.700-те метра от най-лошия участък.

Общината не разполага с други средства, пито друг 
източник съществува.

Заключението от всичко е: населението трябва да се 
организира и да участвува с доброволен труд в изкопните и 
другите работи, за да мо-же да се направи попе половината.

Иначе, ако се чака да се насъберат пари във фонда, 
трябва да минат много години.

Узнаваме, че погановчагеи временно поправят, за лз-

ват

ства Щ:
Ме Ф» 
шита. ^

НШН1ННННН1ПП1Н^Н1^ШНШШ!НИВВ|

ПО НАШЕНСКОвозване на малините, тгътя към манастира, но не се отказ
ват и от този строеж. Нужно е обаче важността на акцията 
да разберат и хората от Платнища, Бански дол, Драговлта 
и Барйе, защото това ще е артерия, която ще съживи це
лия район. ГОЛЯМ ЯЗОВИР 

• НА ЕРМА
м. н. н.

Електрифицирането

Подготвя се трасе към 

Сиървеница — 8 КИЛОМЕТРА-ЕЗЕРО. ЩЕ ПОТЪНАТ 69 

КЪЩИ. 30 ХИЛЯДИ ДЕКАРА ЩЕ СЕ 

СПАСЯТ ОТ НАВОДНЕНИЯ, А 50.000 ЩЕ 

МОГАТ ДА СЕ ПОЛИВАТ.
Изглежда, че много райони 

ще изпреварят Забърдието, 
което започна да се готви за 
електрификация още през 
1960 година.

Първо ги изпревариха села 
та до Димитровград, после Ку 
са врана и Поганово... Сега то 
ва им готвят солата от не-влян 
ски район.

От преди известно време е' 
започнало снимането на бъ
дещото трасе на електропро
вода, който ще започва от 
Сливница, и през Верзар.

Долна Невля, Горна Невля 
ще стига до Скървеница.

Тези оела са се обединили 
в акцията. Имат един подгот 
вит елен комитет, които в-е че 
събира средства.

Населението от района е ре 
шило събирането да става как 
то това го направиха Куса вра на река Ерма чуваме няколко 
на и Поганово

Гласовете за голям язовир зеро и с това ще намаляват ОТВСЯ*;--

те крз®3 
Та»3* 

1975 №* 
вярв3 81' 
споме-я*

ЦИФРИ ЗА НЕГО
силата на водоцентралмте при 
Гердап. В тези опасни за Гер- 
дап реки е и Ерма.

Изчислено е, че всяка

— по домакин години поред. Понякога, наис 
ство, а не както п-раии Забър 
дието — чрез самооблагане, 
което поне там се оказа съв
сем неефикасно.

Макар че още липсват про
екти за реализиране, да си 
представим за момеят, че я- 
зеширът е готов.

тина, те позаглъхнаха и слу
шахме как ще се строи язо
вир при оело Чифлик при ..Бе
ла паланка, при Завой на ре
ка Височица, -или — как ни
къде няма да се строи.

Оега гласът е по-оилсн и 
по-верен.

годи
на тя ноои в Дунава, посред
ствомм. н. н. зей*Нишава и Моравите 
близо 200.000 кубически

Той започва с огромен бент, ва я
заверя*
А Л<>т0Г' 
бота.

•Ше ^
ла

метра 
А годините са много

който прегражда Е-рмината до
5нанос. лина над одоровоките гради; 

ни. Зад бента — нагоре по те 
чението на Ерма, водите на 
-изкуственото езеро достигат 
до П стачници, 
която тече откъм Звонци, я 
няма. никаква, защото едини- ни 
ят крак на езерото е изпъл
нил и нейната долина все до 
над Звонска баня.

Това голямо езеро с мир’

напред и дунавското 
трябва да бъде опазено

езеро 
от ер-Бабушница В „Програмата п.о урежда

не на басейна на Велика Мо
рава“ окончателно

мините пясъци и камък. 
Но това е първата *Щепричина 

за строенето на язовира. С нея 
има и други. Язовирът ще по 
усмири буйността на Ерма и 
тя няма да носи мостовете и

Блатъшница, 2.#-Разгледан проентоза 

кона за здравна защита
се утвърж 

дава до 1975 година да бъдат собО*
построени 11 големи водохра
нилища, от които едното ще 
бъде язовирът на река. Ерма, 
преградата на който ще бъ
де построена над с. Одоровци, 
при тунела.

са 8 
езер0. 

До**1’ 
рото- ^
н з#

ни, оини води заема огромна аЧ11, 
площ от 2.550 декара, а на РзвК’^ ■) 
дължина ое простира -почти бъД ^ 
-осем километра нагоре. Сами- сея ^ 
ят беят е висок 55 метра и />

буйства
ят
« цб**

нивите по бреговете й. Така 
ще бъдат запазени от навод
нения към 30 хиляди декара 
земя, а при нужда от язовира 
ще могат да -се напояватДнес -в Бабушница ое проведе съвместно заседание на 

Общинската конференция на ОСЕН и на Конференцията на 
Съюза на синдикатите

пове- ;ЗАЩО ЯЗОВИР? че от 50 хиляди декара.
Даже ое обмисля 

що. Водите на Ерма 
чисти.

още не- 
са срав- 

А Пирот и

на което бяха разгледани републи
канският проекто-закон за здравната защита и сумирани ре
зултатите от проведеното публично разискване лб 
лрос.

Мнозина вече знаят, че бъ
дещият енергиен гигант „Гер- нително не позволява никакви 

на реката.
А около езерото и под него са 

я няма познатата картина на

този въ- да-п“ на река Дунав е в опас- Ншн вое още нямат сигурни 
и може да

стзр;( ^ност от безбройните бързиНа заседанието бе ре източници на водаразгледано също така и Проекто
решението на Общинската скупщина в Бабушница за реор
ганизацията на органа на управлението в общината. Бе при
ета и

г'ки, които -се насочват към Ду гояи су'!3 у 
я«ес ,
ТИ^' .

се случи язовирът 
твърди главно водохранилище 

ка вода за населението 
зи градове.

да стане отвлечени мостове, на
опрудове и засипани ниви м 
ливади. Зеленина, хубав път 
и много туристи, които идват 111

нава. Те носят мно-по
на питпрогра«мата за работа на ОК на ССРНС в Бабушница. частици, които постепенно ще

4?от те-• IV.
пълнят голямото дунавско е-



^ -Писмо от Рикачево благоустройствено дело
в С. ДРАИНЦИ

РАЗНАСЯ ЕДИН ПЪТ В СЕДМИЦАТА
Населението от райо- пип_ ^

риозен когато 
нат

ч' на Д. Тлъминю е много 
недоволно от това, 
пощата се разнася само

се разпус 
Училищата. Сега 

децата носят писмата, 
но през ваканция писма 
та чакат само пояедел- 
НПК.

?л п-ь

.-■■е ^
',ОГН2
'■'опна
удо-д-

чда се 
% като 
-10 20 
‘з дп-
•‘1Н0СТ
';О)1Т0
мето.

че

един път седмично — в 
понеделник. Това зада
ва сериозни От лявата страна на р. Ер- 

МА, близо до Клисура, се на
мира с. ДРАИНЦИ с около 85 
до 90 домакинства. Вековните 
дървета, приветливите къщи, 
градините, съперничат на мно 
го курортни кътчета. Погле
дът ненаситно се 
ливадите и нивите. То е про
чуто със своето овощарство 
особено със своите 
сочки ябълки и круши. Еле
ктрифициране е със собстве

на гражданите

седател на Местната общност мнението на отбора ще се за- 
в с. Драинци и председател 
на отбора за изграждането на

трудности 
ра населението от по да 
лечните селища. Някои 
хора, които очакват пи
сма от близки и

Мисля, че този проб
лем може да се реши 
от страна на пощата и 
писмата да се разнасят 
поне три пъти в седми
цата, както и в другите 
места в СР Сърбия.

Славчо Николов 
Рикачево

4 върши до октомври, когато 
всяка къща, училището и ме 

■водопровода, Виктор Виденов, стният магазин ще бъдат сна 
член на съвета на Общността, бдени с хубава вода за пиене. 
Асен Стоянов, отборник на ОС 
от същото село, Милко Ана-

прия-
тели сами отиват в по
щата в Д. Тлъмино за 
да си вземат писмата. 

Въпросът е още по-се

Смятам, че Общинската ску 
ггщина в Оурдулица би тряб
вало да помогне материално 
тази не така малка по обем

носи през киев, учител в селото, Арсо Фи 
липов и Асен Рангелов, чле
нове на отбора.

Изграждането на обекта е 
започнало на 15. май т.г, а по

и твърде значителна акция.големи и
I Н. М. Величков

ни средства 
през 1968. г.

Трудлгобивото населние 
селото и деятелната 
общност на същото 
нато .се ангажират в различни 

По инициатива 
Съвета на местната общност 
е формиран отбор за израж
дане на водопровод за нужди
те на

на
местнаЕлектрификацията неирекъс-

СЪБРАНИЕ 

НА ССРН
акции. наРешението е лъ-ршо по родадолна

да са м в комуната и гони на раз- 
г дн- мисъл, че така могат да пос

тъпят и други местни общнг> 
■я пъ сти. Средствата, които ое да- 
полз- ват за поддържането на пъти 
щ ми щата не са малко и с тях би

ха могли да се решат

селото. Отборът досега 
е събрал от 47 домакинства 

Тази дни в Долна Любата 6 мил,иана ст- Дин., а трябва 
се проведе събрание на Изпъ да съ®ере около 10 милиона 
лнителн-ия 'Отбор на местната ст' Дин. Онабден е най-нужни- 
органивация на ССРН на кое- ят материял за изграждането 
то участвуваха и председатели н,а водопроводната 
те на подружницате земята е изкопана на добро-

На събранието ое водиха “-™,3 '°'снова- Цялата работа 
разговори за по-нататъшната ”роФесионалио води 
дейност на . ОСРН във всички от Хигиенния завод
области на живота на селото ВраВД1-. °св&н парично с Ю ми 
Бяха изтъкнати редица нере- ЛМ<Жа СТ' дин' на°еле™ето

въпроси въоху Га'МВУВа И С Д°брово™а ра- 
които трябва да се ангажира б°Та' К°ЯТ° се це1НИ на ок,°ло 
ССРН като най-маоова общее- 
тв енгочполитическа

други
благоустройствени

сред-
Р взе належащи 
рика- проблеми. мрежа, ам. н. н.

■■шннннннв
Записал сам си на рабушат йедну неопра- 

вию, ама първо да почнем одалеко. У мойе зна- 
нье имаомо два доктура — Турчето и Больев- 
скога. У

I
специа- 

във
сред ноч да окнеш некога че укачи кон

чето и че пойде откуде си. И суде стигнеоше. 
Ама и лекуйеоше. Беоше ми се сазързала у реват а 
йедну пролет, та одео ко Цървик. Турчето и Бо- 
лъевски, кво ми прайише незнам, ама после пс- 
ло лето влачи барабар с воловете. Имаоше си

шени оелски
6 милиона ст. дин.

Студена планинска вода сеорганизация. захваща от меетноста „АНДА- 
В работата на събранието ЦИ“- на 3 клм. над селото. Ре- и човечку и доктурску човещину.

взеха участие и председателят зервоарът ще има капацитет 
и заместник председателят, на 
Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград.

Ама я да си дойдем на думуту.

Угорело се беше тия дни унученцето на 
Стояна Свърделатога. Огънят га топеше ко све- 
чицу. Свърделат почека дЪн-два да му мине, 
па ка виде, че може да истрови детето, увърза 
люлкю та при доктура:

Отишол у болницуту, а доктурат не сакал 
да гледа детето. При другога доктура требало 
да иде да га види, що га гледал по-рано. Въртел 
се Свърделат по калидорат, почекал, па юрнул 
у милициюту за помош. Ния селяцити од ню 
най-много добро смо видели — и за работу и за 
друго, та и он, ка га припело, отишол там. По
сле се върнул а некой доктур узел та прегледал 
детенцето. Требе да нейе зарад милициюту, ама 
може да му йе дожалело за детето.

Ка дойде у село, Свърделат ни преказа, а 
ния си помислимо: ,,Кво време настаде? Требс 
да молиш шофератога да те укачи у аутобусат 
ка йе пълн, порезникатога да ти отпише лиоа- 
дуту, што си дал на задругуту преди десет го- 
дине, па озгоре и доктуратога да узне да те гле
да. Къв йе тия мой доктур, а кЪв йе тия чуж 
доктур? Ка сам болан, кой се намери, тия че йс. 
А кво му изнаоде са нову моду, ка се одрамо 
од плачанъе за социялни. ,

Само ка йе за старога — иди ми-дойди ра
бота. Може и да се чека, макар ц да се истрови. 
Ама за детенце ка йе, нема чеканъе. Че дойде 
некой по-луд од Свърделатога, и нема да иде у 
милицию, ама че завърти тоягуту по доктурете, 
та чък од Нешково че гледаю кво стану с бол
ницуту. Я знам ко се спроведе йедън доктур у 
долнята села. Беоше му нашарили кожуту, що 
не сакал да гледа текова болниче, та у зору си 
беше побегал.

Оно не йе добре тека с бой да опраяш ра
ботете, ама ка те натисне муката, млого мислове 
нема. .. ....

ст ОКОЛО 50 М3.
Главните носители на акци

ята, които заслужават похва- 
В. В. ла, са: Стоян Михайлов, пред

НОВ ШАНС ПЪТЯТ ПРЕЗ ВЛА- 

СИНА ДА БЪДЕ ПОСТРОЕН
цех Враня. Според 'изявление
то на отговорните през тази 
година той ще бъде готов на 
дължина от осем километра.

От преди един месец, по и- 
нициатива на отговорните от 
Боошгеградоката община се 
водят преговори с компетент-

сгроителното гтредпри- и широчина шест метра. 
„Пелагония“ в Скопие и 

за пътища в

ните в
ятие В. В.предприятието
Ниш — цех Враня за изграж
дането на пътя от Босилеград 
до Влаоина на дължина от 30 
километра. ^

ята, ммото декари ще се по- по начало общината е пое- 
ливат. типнала договор с предприя- ЛИСИНЗ

. тието Пелагония , което се _______________
А .много хора от нашата стра ■ ^гласило тоя лът да пост

на И ОТ чужбина ще идват в рои найжъоно до 1972 годи- 
тези предели бързо и без тру на. Срещу това предггриятие-
Дносги, каишите сега трябва то търси сума от з8 аа
„„ тгинаоа и годишна лихва доДа преодолеят, за да стигнат ^телном
До Звонска баня или Поганов б до 8 на сто. Освен това тьр 

манастир. си от предприятието за лъти-
Естестаено, най-гол има ще ща - цех Врщгявизгражда;

пето на пътя годишно да у 
7 милиона динара.

-еди- нава, 30.000 декара земя ще 
бъде запазена от наводнени-

I сяед
Да сс 
кти от 
Того- Загадъчно 

клане на 

овце

бъде
срок)

10 23-
изплащаие от

Ревоз
ски

купят 
1 Раз- е
•МОц, 
*Дото

ползата от този строеж за 
гората край голямото ермино 
езеро.

ЧаОчмва ое двете предлрия- 
дооговар да 

течението на тоя

От преди някой ден в Гор- 
нолисинската махала Брочаре 

още неизвестниокончателен- тия 
постигнат е 

М. Н. Нейков Меоец.
Ако се

за сега все 
животни унищожават ло егре- 
ците и'кошарите овце. На 
Милачко Михайлов са закла- 

Стоичко Велинов 
на няколко семей

но стигне договор оо- 
окаже пълна лод

ка тоя
езе-

9 шината ще

проблем иакап°^Д
“ято ов3цете°е^^цГили лу-

ДО ^5ЬГзаарС«- - ^%7Г«иСто°нЛя^лдо
фондл за радаити ^ в Вооишвградоко не са

развити н забелязани вълци по-шероятио 
за изграж е, че овцете унищожават ку

чета.
Очаква ое, загадката бързо

Къ ни шест, на 
пет и. още ■_ 
ства по една ешца.

ла
' % 
Чи». дали

Ч1И
вата от
недостатъчно
ща.

Известни средства 
дането. на тоя път вече са за-
лелсни от неизразходваните 
средства на Републиканския да бъде решена и от страна 

миналата година, ловджийската организация
Манча, с.р.

■ .

■ бюджет от
Инак както е известно, ед- Да се предприемат мерки, 

на част от тоя път вече строи 
за пътичца —

)
В. в.

предприятието



Живоин Николич—Бърка Писмо на читателите

НОИ Е ОСВОБОДИЛ 

ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ
Музеят да събира, но

издаваи
На 12 октххшзри всички на7 те дивизии на Втора българ

ска армия участвуваше в не- НЕОТДАВНАШНАТА изложба на ръкоделия и музей-бяха на 8 до 12 кмши частиот Ниш- те бяха обкържшш посредственото нападение 
града -от юг, югозапад, запад Ниш и влезна в града едвам 
и северозапад, готови за ата- когато германците ос бяха из 

Българските части бяха на теглили на запад.
15 до 35 км от града (един ден 
по-рано на 32 до 35 км източ 

от Ниш).

на ни находим в Димитровград под оказа на мнозина неосведо- 
Димитровградско има значителна история. Излд. 

предмети, иамерени в Димитровград и селата в 
мулата ме подбудиха да си направя някои размишления.

На много места в комуната има стари следи от жи- 
и възвишението „Камик" при Горна На

мели, че 
жените ко

ка.
Унищожаване на Седма СС 
дивизия „Принц Еугсп"но и югоизточноШМШ ==и=

Главното -командване на Бъл зират изтегляне на своите ча- 
гарската народна армия в съ- сти « да започнат да пробиват 
тласне с щаба на маршал Тол обърча за изтегляне към Про 
бухлн даде заповед на Втора кугаие. Те изглежда не сс на- 
българжа армия ДО 13 окгом дяваха, че нашите части ще 
ври да освободи Ниш. Тази им окажат съпротива. Счита- 
заповед, разбира се, не бс из- ха, чс техните таткови сили, в 
пълнена, а беше лесно да се съдействие с артилерията, ще 
изпълни, занкхго германците пробият обърча. Обаче въ- 

12 октомври бяха за- преки пасивността на българ
ските танкови части, те не ус
пяха да ое пробият. В момей 
та когато комендантът на Се
дма СС дивизия с ташооаште 
оили успя да се пробие към 
Прокупие. появи се съветска
та авиация. С решително на-

вот. Едно от тях е
Отдавна още хората са намирали стрели, глинени пар- 

стари съдове, патипирапи от времето 'пари и други

Живоин Николич—Бърка
вля. 
чета от 
предмети.нстрая Маринов, техен главно

командващ.
Българските генерали ме по 

молиха с тях да тръгна в 
Ниш, Казах, чс трябва да вър 
вя със своята команда, която 
вече беше готова за тръгва
не. Но всс пак тръпнах с тях, 
защото много наблягаха. В ко 
лата баха Козовоши, Маринов 
и още някои офицери.

В Бела паланка беше пригот 
вена малка записка. Това бе
ше удобен случай да сс раз
менят приветствени слова. Ко 
меидантът на Шеста българ
ска дивизия най-напред поз
драви Маринов и Козовеки, а 
след това Маринов се обърна 
към офицерите от Шеста диви 
зия, която действуваше по на' 
прашгеггието Бела паланка — 
Ниш.

„Чувствувам ое твърде щаст 
лив, започна Маринов, че се

Такива находки често се срещат и днес.
Стари, запазени, предания пи казват, че „Камик" е бил 

заселен в древни времена. Около скалата се виждат следи 
от каменна ограда, а от северозападната страна в скалата 
се намира цепнатина, за която пе може да се каже дали 
това е игра па природата или е изработено скривалище, ко
ето сега е напълнено с камъни. Входът има сферичен об
лите, а около него овчарчетата изкопават останки от глинени 
съдове и ги хвърлят, след като си поиграят с тях.

А такива находки, сигурно има на много други ме-
още на
почнали да се изтеглят на за 
пад от Ниш. На 13 октомври 
германците ангажираха значи 
телно по-големм оили па про
бив към Прокупйе. Техният 
натиск върху фронта на отбра 
ната на 47 и 24 дивизия е все 
по-силен. В тези критични мо 
менти командирът на 47 ди
визия иска лично от генерал 
Трендафилов, командващ _ 
гарсасата бронева бригада, да 
окаже помощ в боевете про
тив германците, които, очевид 
но, искаха да се пробият към 
Косово, защото групата ар- 

„Е“ изтегляйки се от Гър
беше принудена да ое о- брег и Мерошинско

ста.
Та искам да кажа — изложбата ни лоотвори очите, че 

трябва да събираме намереното и да го предлагаме на му
зея. Но и хората от музея трябва да търсят и да ни пома
гат в откриването на историята на нашите краища.

Димитър Златков 
с. Г. Невля

падение от въздуха германски 
те части бяха разбити. След 
бомбардирането бригадите на 

бъл 47 и на 24 дивизия атакуваха 
една след друга не позволявай
ки на германците да ое изте
глят в порядък. В този мо
мент комендантът на българ
ската бронева част от Бели

бърдо
хвърля в бой един танков ба 
талъон с пехота. Символично-

Комуната
неразвитите

ММИ
ЦИЯ
риеятира към ибарското на
правление. Това искане, което 
се основаваше върху договор 
и заповед за съдействие, гене 
рал Трендафилов изобщо не бригада е най-добро доказате 
вземаше под внимание. Пасив лство колко време е било не- 
но и незаинтересовано гледа обходимо на българския коме 
как в тежките боеве падат бо 
йците на Народооавободител- 
ната войска.

намирам между почитаемите 
господа офицери на Шеста ди 

на която бях комен-

то участие на бронираната

Отборниците решиха да се датирани в развитието си. То
ва се прави на първо място 
зарад неотложното решаване 
на проблема за електрифици
рането, а също и на други ин 
фрасггуктурки -строежи — пъ
тища и друго..

визия
дант, когато тя през 1942 го- предложи изменение в Проек- 
дина беше в Чул рия. Това вре тозакона за неразвитите краи- 
ме ми остана като скъп спо- ща в СР Сърбия, отнасящ се

нданат да реши и да въведе 
в бой своята бригада. В райо- 

Към края на днея (на 13 на на Кочане, непосредствено 
октомври) германската колона 
бе спряна пред село Арбана
си, Югбагданавци и Дебел 
бряг. На другия ден рано су
тринта германците хвърлят в 
бой и главната част на танко
вите оили за пробив на фрон
та и изтегляне на всички ча
сти от .района на Ниш. В гра артилерията на броневата бри 
да останаха само малки охра- гада решиха да окажат под-

мен. Никога няма да забрава за помагаме на тези райони в 
топлината на командирите на стопанското им издигане. Пре 
тази дивизия, тяхната храб- дложено е Димитровградската 
рост и дисциплина.“ комуна да бъде включена в

районите, които ще бъдат кре

до мястото където се водеха 
боевете, пристигна на 12 ок
томври вечерта, но остана па 
аивен все до 14 октомври. По 
време на боевете със Седма 
СС дивизия и командирите на

(СЛЕДВА) м. н. н.

ЧАРЛЗ ДИКЕНС, стогодишнината от смъртта на който 
се навършва тези дни, е първият английски писател, който 
вземаЧАРЛЗ ДИКЕНСнителни части. крепа на нашите части. Но 

вместо в германците тя беше теми палраво от обикновения живот и проправя пътя 
на реалистичния социален роман. Плод на посещението му 
в Америка през 1841 г. са „Американски бележки" и рома
нът „Мартин Чъзълуит", в които Дикенс остро разкритикува

На 14 октомври 22 дивизия 
с Осма, Десета, Дванадесета,
Двадесет и шеста и Цариброд насочила дулата към бойците 
ска бригада напада Ниш от на 15 сръбска бригада. Затова 
планина Оеличевце. Първи ба комисарят на 15 бригада се 
тальон на десета бригада още 
в 13 часа през Широки пади
ни нахлува в Ниш. Около 16 
часа всички части на 22 диви 
зия влизат в Ниш от юлсиата

недъзите на американското общество: лицемерие, политиче
скаоплаква на българския- полко 

вних Дико®. Вместо да се из
вини и на своите артел ери еги
да даде заповед да 
срещу германските части, пол 
ковник Диков извади пистолет 
и го наоочи срещу политкоми

корупция, безчовечен расизъм и пр.
Предлаганият откъс е от „ПОСМЪРТНИ ЗАПИСКИ 

ОТ КЛУБА ПИКВИК" — разкази, ггьлни с. хумор и остроум
на сатира, осмиващи различни страни на английската бур
жоазна действителност от миналия

стрелят
страна.

Почти по същото време Два 
деоет и трета бригада на 43 
дивизия нахлу в северната 
част на Ниш.

век.

ПОСМЪРТНИ ЗАПИСКИ ОТ КЛУБАса ря. -
Все пак, благодарение на ре 

шителноотта на нашата вой-
От българските части само 

шеста дивизия участвуваше на 
14 октомври в непосредствено 
то нападение на Ниш от из
точната страна. Германците и 
този ден не отстъпваха от та- манците претърпяха

ска и помощта на съветската 
авиация в района на Ниш гер

голямо
... Секретарят кихна, прокашля се по при

личен начин, погледна дамите с умилни очи и 
започна да чете следния документ:

„Отчет на комитета на Дружеството на обе
динените приятели на въздържанието, трезвено
стта и умереността от Кирпичената уличка зз 
изтеклия месец.

Нашият комитет през изтеклия месец про 
дължи с ве-отслабваща деятелност да се заян* 
мава със своите благонамерни трудове в полза 
на човечеството, като в настоящия случай и-ма 
чест, с неизказано удоволствие, да включи в 
ежемесечния си доклад следните членове:

1. Хилдебрант Уокер, шивач, женен с д*® Де 
ца. Когато работите му вървели добре ,той иМЛе 
по негово признание, постоянен навик да 
портер и силна бира, а отгоре на това, в пр°Дъ 1 
жени е на двадесет години, два пъти седмичя 
употребявал особена напитка, позната

БРАТСТВО * 12. ЮНИ I970

ПИКВИКктиката, която прилагаха към поражение. Тяхната Седма СС 
българските части: на 13 окто дивизия и останалите обкър- 

жетаи части бяха напълно раз 
бити,-

Когато вечерта се върнах в 
стигна вестта, че Ниш 

е освободен. На 15 октомври 
рано сутринта дойде от щаба 

знае по кой път стреляха на- на българската армия Ламби 
празно. Настъпвайки -след то- Данигоов и ме помоли да дой
»а твърде предпазливо тя се _ -
бепред/е с пенмалжи охранител Л в 11ехнИя ща^ при генерал 
ни части, които бързо се из- Козовски, политкомисар на 
тегляха. Така Шеста българ- Българската народна 
ска дивизия единствена от пе- В щаба заварих Козовски и ге

мври вечерта те останаха да 
нощувтат на линията Брод —
Горна Врежзота, ио през н. 
та се изтеглиха. На утре ден 
Шеста дивизия не проверява- Пирот 
йки да ли германците са ос
танали на позициите откриха 
артилерийски огън и кой

армия.
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НОВ УПРАВИТЕЛЕН 

ОТБОР ЗА СЕПТЕМ
ВРИЙСКИТЕ 

НАГРАДИ
На сесията от 8 нищ общи

нската скупщина в Димитров
град прие решението за назиа 
чаззке на коз управителен от 
бор на. Фонда „Септемврий
ски награди".

Новите членове са:
Петър Тодоров, председател 

Нейков, 
Олга Младенова, Любинка Сто 
ялова, Георги Нанков, Милия

Мояшевич, Свободан 
лов. Нико-

Назначен е и нов управите
лен отбор на Фонда за физ- 
кулурни обекти.

Председател е Ншсола Геор
гиев,, а членове: Борис 
чев, Асен Гогов, Александър 
Леков, Марко Божков, Иван 
Стоянов и Милорад Златан-ов.

Ран

на Фонда, Синиша

Б. Николов ПЕЙСАЖМ. Н. Н.

От образователната общност в Бабушница

От следващия брой четете

ИНТЕРНАТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ-ПЪТНИЦИ нашия нов фейлетон

„Подпалвачите 

на Райхстага“
В КРАЯ на миналия месец, според критериите, определе- 

след избиране на новите чле- ни от републиката, т.е. според 
<н о в е, се състо-я скупщина на. броя на 
образователната общност 
Бабупхница.
бяха избрани необходимите

сетне в Звонци, Стрелац и др. 
За тая цел, калето и за създа
ване на фонда на солидарност 
за просветните работници, на 
които получават уволнение по 
■силата на закона, са отделе
ни като обезателен резерв 50 
хиляди динара. Сто хиляди ди 
нара са отделени за инвести
ции ,отжкшо за долраждане и 
поправка на училищни огра-1

класовете-паралелки. 
Имайки обаче предвид разиск 
ваиията върху цената на обра 
зозакието

в
На заседанието

и предложенията 
делови тела за нормална ра- финансирането да бъде спо- 
Зота. За председател е избран ред броя на учениците, отдел- 
Всислав Велкович, преподава- ните райони ще се озосват в 
тел в Бабушница, за замест- трудно положение, зарад това 
ник-председател Зоран Лепоев, че голям брой деца не посе- 
директор на звонокото основ
но училище.

Преди тридесет и шест 
години, след идването' 
на нацистите на власт в 
Германия, бе запалена 
и изчезна в пламъците 
сградата на Райхстага в 
Берлин. Главни и един
ствени актьори на тази 
фарса бяха нацистите.

мини-а режисьор — 
стър-председател Гьо-

щават училище, тъй като -са 
отдалечени и повече от шест

да. ринг.
Фейлетонът обнарод

ваме по случай годиш
нината от рождението 
па Георги Димитров — 
герой на Лайпцишкия 
процес.

Прието е предложението да
След конституирането и из-'- километра в една посока, 

барането на изпълнителния Оттук, след обстойно разис- 
отбор, бе разгледан финансо- кваН;е, скупщината реши 
вият план за 1970 година. Сре 
дстзата за образование възли
зат на общо 4.308.150 динара.
Разпределението на средства-

■се обединят средстава за дет
ска.'защита и ония, които да- 
ва общнО'Стта, за да почне с 
нормална работа интернатътсе отделят средства от общата 

сума за откриване на интер-
Оперед сегашните усло- в Люберажда.нати.

вия подобни 'интернати могат 
да се открият в Люберажда, УV..К. Гюровта по училища е направено

кар, който без съмнение е следвал правилата 
на умереността и въздържанието през целия си 
живот, вследствие на което постоянно се ползу
вал с благосклонността на. кроткия и 
пол". (Безграничен възторг).

— За какъв кротък и нежен пол говори той. 
Сами? — попита с шепот м-р Уелер старши.

— Предполагам, че за жените.
— Ей че бабини деветшш дрънка, мой ми

ли. Желал бих да се натъкне на мащехата ти! 
— забеляза м-р Уелер.

По-нататъшните бележки на нескромния ста. 
рец бяха прекъснати от изпиването на знаме
нитата балада за щастливия лодкар, конто през 
целия си живот, без да мисли за нещо друго-, 
превозвал през Темза прекрасните леди, когато 
над тая река не е имало сегашните мостове. Ко
гато песента наближаваше да свърши и дамите 
се готвеха да увенчаят певеца с общ залп. от 
ръкопляскалия, в стаята отново изтича малкият 
плешив човек и прошепна нещо на ухото на м-р 
Антон Хом.

— Приятели мои — каза м-р Хом, като се 
обърна към публиката със загрижен вид, — 
шият почтен представител м-р Стиджинс се из-> 
винява, че не можал да успее навреме за за
седанието и иска позволение да влезе. Той чака 
долу. >

всичкото време употребявал в голямои през
количество чуждестранни вина. Не може да се 
каже положително, колко шишета е отмъквал 
в къщи при всеки обед, но се кълне, че виното, 
което се съдържало в тях, акуратно изпивал. 
Чувствува упадък на силите, треперене на край- 

и меланхолия в душата си, съпроводена 
която по негово собствено

наименование „куче-пияниците под мръсното 
1нки нос", и която, както се оказа, според проу
чванията на к-омитета, се състои от горещ пор- 
тер, цвеклова захар, джин и индийско орехче. 
(Стонове и хълцания откъм женската половина.

— точно така,

нежен

Някои пресичат четеца с викове: 
точно така!) Сега той няма нито работа, нито 

мисли той, произлиза от
циците 
с постоянна жажда.

последица от съгревателните на-пари, и това, както
прекомерното употребление на портера или 
загубата на дясната ръка. Положително е във 
всеки случай, че ако той през целия си жив 
не бе употребявал нищо друго освен пряспа в 
Да, неговият другар не би го убол с 
иглг и по такъв начин, при въздържание, би за

ръка (силни ръкопляс- 
пие нищо

признание е 
питки. Хенрих Беллер сега е без работа и не 

по никакъв повод нито една 
вина." (Силни ръкопля-

употребяпва вече, 
капка чуждестранни 
скапия).

пазил цяла дясната си 
канил). Сега Хилдебрант Уокер не 
освен вода и по негово собствено признание 
кога не чувствува жажда (единодушен к0

2. Бетси Мартин, вдовица, само с д е
и едно дете. Ходи да пере чужди ДР_ с цве 
кухненски съдове. Никога не се не0_
очи, но твърди, че майка и_ употре! ' позка-
бикновено излишество пагуоната ”а™ято' безсъ-

шилинга

тияДовеждай!™ по такъв начин всички 
извънредно утешителни факти до ваше знание, 
милостиви госпожи и господа, комитетът се над 
-ва г течение на времето да разшири кръга на 
своите действия за общото благо на човечество
то и особено за Англия, гдето, както е известно, 

добро семе бързо принася своите плодове, 
по трите съединени кралства, 
нашите съединени усилия бьз 

настъпи щастливото време, кога- 
старци и бабички, ползуващи се 
физически и нравствени сили, 

смятат за рядкост върху нашата пло- 
За тази цел комитетът ще упот-

ни-

всяко 
разраствайки се 
Благодарение на

па

та под името „утеха в бедността 
кестните кръчмари продават по пет 
Шишето; вследствие на това не е 
извади заключението, че тя нямаше което
с едното си око още в детските майка и себез съмнение не би се случило, ако маш^и ^
е въздържала от спиртни напи ‘ нса девет- 
заработвала да ден по осемнадес ' охкак
етотин грама партер и чашка Д ' , ' шет0 дру- 
Ветси Мартин се присъедини 1 ^ бав,ят 0зде 
'Кесгво, към дневния и доход с Р' 0 й се
,цест пеиса и три шилинга, които 
Дават вместо джина и пивото.

Съобщението за този п0'“®^13ъМ 
п°срешиато с оглушителен енту ‘ 11КИ 
°т дамите поставиха носните с 
Ху ОЧ1*те. Секретарят продължител

«3. Хенрих Беллер е иЗП „-«лични 
"Дини келнерска длъжност при пу

съмнение ще 
то стогодишни 
от всички свои 
няма да се 
доносна почва, 
пеби в бъдеще всичките си усилия примущест- 
вено за привличане в „Обединеното дружество 
млади хора, цъфтящи от здраве и красота. Ня- 

ни най-малко съмнение, че при нашите оон" 
усилия младите хора ще запазят за Дълго вре- 

ония редки качества, които ги правят тъй

мъчно да се 
ослепее залюляха въвНосните кърпички сега се 

въздуха с необикновена епергня и сила, защото 
м-р Стиджинс се ползваше с особена благоскло
нност на всички прекрасни леди, които прцнад- 

към Дружеството на обединените при
ятели от Кирпичената уличка.

— Предлагам, че той може да влезе — 
за м-р Хом, като хвърли върху дамите умилни 
и нежни погледи. Брат Теджер, поканете тук

лежаха

кама

ме
любезш! в обществото на кроткия и 

на всичко това аз бих
м-р Стиджппса.

Плешивмят човек, който се отзова на името 
брат Теджер, побърза да изтича по стълбите и 
след минута пред вратата на залата се чуха не
чии тежки и неравни стъпки.

приятни и 
нежен 
желал, 
една
живописно рисува добродетелите на един лод-

факт беше 
Някои 

вър
нал. В заключение 
милостиви госпожи, да изпея пред вас 

старинни балади, в които поетътот онияняколко 
обеди
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Радост в семейството на Зорка
м<> ■МАЙСТОР на кукли

ми помогнаха да запозиая ця 
лата наша хубава страна. Път 
упайки из страната аз се за
познах с нашия богат фол
клор.

НАЙ-ЩАСЛИВИЯ ДЕН ЗА 
ЗОРКА

♦ Зорка Делчева, сега Иованович от с. Смиловци 
започнала да прави кукли за да прехрани своите де
ца. Сега нейните кукли имат голяма художествена 
стойност.

Неодавна в село Смиловци кто тя казва нещо нсобикно- 
се пронесе вестта, че Зорка вено влечение чуетвувала към 
Делчева от тяхното село Ь тази работа. И първите твор- 
скоро време щял да посети ли би показали невероятно резул 

. чно другаря Тито със съпру- тати. Малките куклкчки се х"» 
гата си Йованка Броз. Тези ресали на всички, които ти 
вееш някои приемаха като не видяли. Започнали и първите 
вероятни. Но ние се уверихме поръчки. Нейната квартира, 
в това преди някой деня ко- стените, витрините, масите за 
гато я посетихме в нейната почнали да изпълняват хуба- 
квартира в Ниш и лично про шгте японки, мндилпки, циган 
четохме писмото от другарко ки. Специалисти дали висока 
та Йованка Броз. Но да за- оценка на куклите, 
почнем отначало...

иай-Обачс все пак като 
щаслив ден за Зорка и нейно 
то семейство остава 18 януари 
1968 години, когатб получила 
писмо от Кабинета на Прези
дента Тито. Само няколко дни 
преди тая дата гледайки те- 
левизионата програма от Бел
град Зорка видяла край дру
гаря Тито куклите, които му 
била изпратила като честитка 
за попа година. Същевремен
но Зорка изпратила и една 
кукла на другарката Йовапка 
Броз като честитка за Меле ду

- >ШШЯ— Куклите ми донесоха мно 
Делчева-Йованович го радости в живота, — казва

I ш
Зорка

започнала да прави кукли в Зорка. Благодарение на кук- 
момента, когато имала нужда лите моят син завърши факул

Ж■ш Шй■
! ‘

Факсимиле на писмото на Йовашса Броз до Зоркаот парични средства за препи тот и сега живее щастливо 
тание> на своето семейство. Ко със семейството си. Куклите народния празник па лесната

От този момент Зорка жи
вее с наделедата, че все пак

— 8 март. След това Зорка 
работила върху куклите, кои
то подарила на другаря Тито ще се осъществи желанието й 
за неговия рояедеп ден. Спо- личпо да се срещне с другаря 
ред афиша за филма „Випе- Тито и съпругата му Йованка. 
ту и Апачи" тя изработила Затова гласът, който се раз- 
Випету и сестра му. , несе в Смиловци тези дни не

е никаква лъжа, а отговаря 
на истината.— Измила дълго време от 

на куклите —изпращането
проминя си Зорка — а от ДРУ 
гаря Тито нямаше никакъв от Зорка. Тя обкръжена с кръ
гово р. По това време бях в 
Белград и се отбих в Марша- 
лата. Там ми казаха, че нук-

Напуснахме семейството на

шгчки в различни цветове, 
тантели, разноцветни конци 
работи денонощтно. Под ней-

изля-
лите се намират в музея на 
другаря Тито. А когато ме за
питаха какво бих искала за

ните ръце, като живи, 
зат различни кукли. Тя рабо
ти върху тях не като обикно-тези кукли като възнагражде

ние отговорих, че най-голямо 
то ми е желание да видя ли
чно другаря Тито и съпругата ник. В работата се внася в

всеки детайл.

вен занятчия, а като худож-

му Йованка.

Тази година Зорка направи 
ла образа на Йованка. Кукла
та беше толкова успешна че, 
въодушевяваше всеки който 
я видя. От нея бе въодуше
вена и другарката Броз. В пи 
смото си до Зорка тя лично 
благодари за подаръка и из
разява надеждата, че при пръв 
удобен случай иска лично да 
я посети.

— Понякога ми е нужен и 
един ден да направя само е- 
дин детайл, например косата.

— казва Зорка.

Зорка показва дарба, и спо 
собносш да пресъздава, а не 
само да копира други образи.

Миряна НАЙДЕНОВА
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Зорка Делчева със своите кукли.

Слънцето ни дарява със светлина и топлина. Хо
рата обаче се интересуват от него не защото му са 
благодарни. Не. Те се интересуват от Слънцето поради 
много по-практичла причина.

И тази причина е свързана с един единствен

заеха да търсят научно обяснение както за неговото 
възникване, така и за странното му за човешкия ум 
безотказно действие.

Астрономите на XIX век (а през XIX век живееха 
велики астрономи) бяха започнали да натрупват мал
ко по малко конкретни разузнавателни данни за Слъ
нцето. Те измериха точно разстояние му от Земята, а 
заедно с това и енергията, която излъчва. И стана ис 
тивско чудо. Този път дори астрономите, т. е. хора
та, които пренебрежително се усмихват на всяка циф
ра, ако зад нея не са впрегнати поне пет-шест нули, се 
стрешаха. Техните безупречни сметки показаха, че 
всяка секунда Слънцето излъчва енергия, равна на 

ерга! Опитаха се да сравнят тази цифра с нещо 
земно. Поогледаха се и видяха Ниагарския водопад 
но неговата енергия за една година изглеждаше така 
ужасно малка в сравнение с енергията, излъчвана от 
Слънцето за една секунда, че те се отказаха да ги еР3* 
явяват.

пр0С:
— Защо Слънцето не се поврежда?
Да, наистина, защо?
Каменният нож на първобитния човек обикнове

но се счупва точно когато му е най-нужен, каляската 
на феодала отказва да се движи повече от един месец 
без реемонт, електрическият ток спира в неподходящ 
момент, а Слънцето работи ритмично, грее си без га
ранционно свидетелство и няма затруднения вито С 
плана за нафтата, нито с наквото и да е друго.

Това е истинската причина за чисто човешкия 
терес към Слънцето.

ин-

КОЙ МУ Е МАЙСТОРЪТ?

Всички наши прадеди от миналите епохи незави
симо от стъпалото на обществено-историческото 
ограмотяване са единодушни, че такъв съвършен, бе- 
заварийно работещ «уред" като Слънцето не може 
да бъде създаден от човешката ръка.

«И създаде бог Слънцето!" Това изречение 
мира в библията, тсакто и в много друти още по-стари 
от нея книги. Според евреите Слънцето е създадено 
от еврейския бог, според гърците — от гръцки бог, а 
според бушмеяите богът, който е създал Слънцето, 
е чистокръвен бушменски бог. При това всеки 
създавал по различно време и по различен начин.

Когато с цената на доста усилия учените най-пос
ле изгониха духовниците от храма на науката, въпро
сът за кръщелното свидетелство на Слънцето преста
на да се нуждае от божествена заверка. Учените

ГЕОЛОЗИТЕ КРИТИКУВАТ АСТРОНОМИТЕси
Тридесет милиона години са внушителна цифр*1. 

Други астрономи и астрофизици я приеха с радост за- 
щото решиха, че тя напълно задоволява тяхната нреД 
става за вечността. Дори писателите нямаха възраже
ния. Една научно изчислена величина е полезна осно
ва за построяването на убедителна литературна ФаЯ 
таспска.

се на-

Дори църквата се готвеше да признае тридесетте 
милиона години на слънчевия календар, когато едяз 
група учени, онези, които стоят най-здраво върху Зе
мята, казаха на астрономите.

— Не сте прави!
Геолозите! Да, оказа се,

мо със земни въпроси, но имат мнение и върху 
налото я бъдещето на цялата Вселена. Дали да км се

— БРАТСТВО * 12. ЮНИ I970

О го е
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ЖЕЛАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Ка т и т4
А

(Продължание от 9. стр.)

— Карай, Сами, карай! __
Уелер, като е мъка потискаше 
смях.

прошепна м-р 
истеричния си

— Не ми говори нищо 
ден да си отида 
че се блъска във 
по мазилката.

или ще бъда 
— отговори Самуел. __ 

вратата. Чувам
прину. 
Е то го, 

как се търка
По малката котловина летят пенливите во

ди на реката, превърщат ливадите 
спрудове и довършват отдавна 
мото шосе.

и в другите села на тоя район. И, разбира се, 
ще работят, докато не успеят. А подучат 
това ще е тяхна голяма трудова победа И още 
една гаранция, че животът ще е по-поносим.

Всяка вечер в мината под върха на Бесна 
кобила блестят „електриките" и дават нов под
тик. И горе, на най-високия връх 
се белее нова сграда с висока антена, която ще 
позволи не само любатчани, по и всички в ко
муната да имат телевизия.

Сега в селата е празно и тихо. Останали са
и яките 

месеца те ще се 
върнат да раздвижат селата. Затуй и кафенета
та са почти празни. Само в някоя вечер 
се мернат младежи. Не тукашни, а тези които 
под Бесна кобила пробиват тунел. Техният 
вот минава в земните недра. Затова ги радва 
всяка свободна минута. Хасан от Тузла, Бранко 
от Бутойио, млади и силни босненски 
живеят свой живот, свикнали с безпътието, сту
довете и с трудните миньорски условия.

Но и на тях любатчани са им близки. За- 
щото и едните, и другите имат трудности, които 
си споделят.

М така нишките на живота се нижат. Не ги 
спира лошото време, ни мътните пенливи води, 
които побегли от прегръдките 
сипват с камък ливадите.

в не сънливи ли токмъчно про ходи- 
На отсрещните баири проблясват 

снежииле парцали и подсещат че в Любатите 
ро етта е в закъснение. Но това не е първи 
ът. Всяка година времето гнети хората тук: 

през зимата — силни снегове, през лятото буй
ни порои.

Когато Самуел казваше 
тичка се отвори и на ТОВа' малката вра-
джин цял-целеничък. При влизан^Т**^ п С™~ 
зала се огласи от най-ожестппр-,, ° ^ цялата ния, съпроводеше с тропГяе „а ™ Г™“3' 
дано размахване на носни кт.пп«,РаКа и Н€0б>3- 
голямо учудване м-р Стиджинс ГГ’ПН° 33 нзй_ 
отговори на всички тия из^лени полтсли Да 
възторг нито с поклон, пито с приветствена16“0” 
Той стоеше сред залата, като се клате^ на 
ки страни, неподвижно устремил о^е °-и в клая 
на свещта, поставена върху зелен™ КрЗЯ

на планината

Тук стои само времето, а не и нишките на 
ота. Но хората са свикнали с приумиците на 

природата и затуй нищо не ги изненадва. Тях- 
■Ч™ ДРУДОлкзбие надделява даже невъзмож
ното. Невидимият часовник на живота, курдис-
^0^6^30°ЛЯТа на човека' като че ли върви

реч.
всич децата, старците и жепите. Жизнените 

са на „печалба". След няколко
масичка.

— Вие, както 
Стиджинс? __ ”ЗЛеЖД3' не сте Добре, брат

му пошепна м-р Антон Хом.
в тях

Хората настояват да си направят живота по- 
дооър и удобен. В това се опират предимно на 
собствени сили. След малко време всяко семей
ство в Горна Любата ще си има чешма. Така ще 
е и в Мусул, Барйе, Плоча. Не едно семейство 
за това дава по половин, даже и по милион ди
нара. А от далечните планински извори блика 
студ ей а, питка вода.

жи-
д*«^ Й с«"ре“'т«,ГЖ"'лГс“""“‘Ж "-■> С™-

ако вие леете ослепели окончателко“"'" ЗЯРМ’ младежи.
— Много добре — каза м-р Антон Хом 

то отстъпи няколко крачки. '
— Разбира се, 

пания ще се съгласят, че 
какъвто трябва да бъда —

ка

че всички от тази честна ком- 
съм именно такъв, 
каза м-р Стиджинс.

Но хората искат и ток. Сигурно е, че ще 
успеят. Във всяка сроеща се къща собствени
кът вгражда електрически инсталации. Дори и 
електрически крушки, които— Разбира се, разбира се за сега само про
вокират. Но то сигурно няма да е напразно, за- 
щото комитетите по електрификация са дейни. 
В Горна Любата те са събрали петнадесет, в 
Долна

— проговори м-рХом.
— А който 

ва... тогава той...не се съгласи, той... той тога-
разбирате ли, сър? 

дължи многоуважаемият Стиджинс.
— Както обичате 

Антон Хом.
В залата

на скалите, за-
про-

десет милиона динара. Така се работи В. Велинов— отговори наслуки м-р

се възцари дълбоко
»« .«станс,™*"*Г„Тч1,е«"с»?ГтГ'

Не ще ли благоволите да се обърнете 
към събранието, сър? — каза м-р Хом.

Не' СЪР — отговори м-р Стиджинс. — Не, 
сър. няма да благоволя, сър.

Членовете на дружеството

мълчание ивсички, както 0 Л11111|||||||||||11111|||||111||||Н||||||||||||||||||||||||,|||„„|||,|||,
занаятия =

ПРАЗНУВАН ДЕНЯТ НА 
||§!!||щ МЛАДОСТТА В СУРДУЛИЦА

§
§
=ъ-шШ&Ш-к На 31 май т,г. в Сурдулица 

'се проведе фестивал на 
дежтта по случай рождения 

—Дон па другаря Тито и Денът 
На фестивала 

взеха участие младежи от вец 
| чии краища на комуната.

| 1111111||||||||||||||||||||||1|||||11||||1111Н||||||1ШШ1|1М11|||1ШШ

„  се погледнаха е-
дин друг и ропот на учудване пробягна 
лата зала. -- —

мла-
по ця-

щ
По мое мнение, сър — каза м-р Стиджинс, 

като разкопчаваше горните копчета на сюртука 
си и се стараеше да се изразява колкото може 
по-силно: — по мое мнение, сър, вие всички 
тук сте се напили, сте се нализали като... 
мерзавци. Слушайте, Теджер — продължи м-р 

вие сте пиян, сър, пиян, мъртво пиян. 
Стиджинс, като се обърна с нарастваща 
ченост и свирепост към дребния

сте пиян, сър, пиян, мъртво пиян.

на младостта. 1и»4 Iш
*

Щкато...

ожесто- 
плешив човек.* Общинската образователна 

общност в Босилеград обяв
ява

1иГШШШ1|1ШШ|||||||||Л1|||1|||||,||Ш||||||„||||,||„| ||1|||1||||1||,|,||„|Ш||||||,|||,|||||,1||,|||„„||||||„||Ш| 1111111111|!111„11111111111111111111111111111111111111111Ш1111111111111111111111111|||||1|||||||||||||11111|||1!11|||1111111| КОНКУРСI
I

§

обърне сериозно внимание? Хората от обсерваториите 
за малко не избухнаха в силен астрономически смях. 
Какво можеха

Един от най-важните факти, установени от учени
те се състои в това, че различно големите звезди и- 
мат различна температура. Възниква въпросът: една
кво ли е ядреното гориво, което използуват? Или мо
же би звездите са като автомобилите — едни автомо
били използуват обикновен бензин, а други — „супер", 
а има и с нафта.

За установяване на годно 
стта на предприятие — стро 
ител за довършване на стро 
ежи на основните училища 
в селата: Горна Любата, Дол 
на Любата и Горна Лиеииа.

1. Довършването на сгра 
дите ще става въз основа 
на инвестиционно-техничес
ка документация, която оси 
гурява инвеститорът. ■

2. Проектната сметка за 
довършване на строителните 
и строително-занаятчийските 
работи вълиза на около 
200.000 динара.

3. Срок за приключване 
на работите е 30 септември 
1970 година.

4. Заинтересованите пред
приятия трябва да представ 
ят документи за професио
налната, техническата и фи 
нансовата си способност за 
извършване на означените 
работи.

з. Срок за представяне на 
необходимите документи за 
установяване годността на 
предприятията е 18 юни 1970 
година до 12 часа, а отвар
яне на офертите ще стане 
на 20 юни 1970 година в 10 
часа. *

да се месят тук геолозите? Нима има 
°6щи проблеми между къртицата и жирафа!

А в същност геолозите имаха право.
Докато астрономите бършеха стъклата на своите 

телескопи и гледаха през тях, Анри Бекерел беше от
крил в 1895 г. радиоактивността. Съпрузите Мария и 
Пиер Кюри изолираха радия. Установен беше перио- 
Дт*т. За който уранът се разпада по радио активен 
наполовина, като в края на краищата дава олово. Връ 
зката между това явление и старостта на Слънцето из 
тлежда скрита на пръв поглед, но тя изпъква 
зко се вземе пред вид, че въпросният период на ура- 
н°вия разпад е около 
вериха в различни уранови минерали съотношението 
Между словото и урана, геохимиците доказаха, че въз 
Растта на Земята е някъде към три-че тири милиарда
години.

В началото, през време на своята „млечна" зре
лост, построената от разни космически материали зве
зда е доста студена. Свиването и вследствие гравитацн 
5ла започва да я стопля. Когато надмине границата 
на. десетте милиона градуса, в центъра й започва тер
моядрена реакция и от водорода (най-разлространс- 

елемент в Големия Космос) се синтезира хелий.

път

ясно.
пият
при което се отделя енергия. След време централната 
част на звездата изразходва почти всичкия си водо
род, като „след време" трябва до означава десетина 
милиарада години. Свършването на водорода наруша 
ва съществуващото раавновесие и нови маси водород 
започват да „падат" към центъра. В резултат на това 
температурата там още повече се повишава. „Подпал
ва" се и част от външния водород, който на свой ред

два милиарад години. Като про

от Хелмхолц дъл-Пред тази цифра разрешеното 
Готетие на Слънцето от тридесет милиона години из
веждаше крайно недостатъчно. Излизаше, че лън

намира в преразход на го-
се увлича в ядрените реакции.

Чето отдавна трябва да се 
РНВО.

Сега на Слънцето е предоставен
на този живот се основава

дълъг живот.
вечеПродължителността 

на математически проверени и физичкески приемли- 
данви. След десетки милиарди години и Слънцето 

ще престане да бъде слънце, но не защото ще изчез
не без остатък. В глъбините на Вселената се запалват 
пови слънца, възникват нови звезди.

А според професор Бете:
„Звездите са като животните. Те се раждат, растат, 

преминават през определено вътрешно развитие и на
края умират, за да върнат обратно материала, от кой
то са направени, за да могат да живеят новите звез
ди".

ВЪЗМЪЖАВАНЕТО НА ЗВЕЗДИТЕ

Опознаването на атомната енергия, тук, 
ел»ята, даде възможност да се изследват мн „ я_ 

ч®<*те, извършващи се във вътрешността на Слъ
Чето.

ви

Необходимите документи 
и информации могат да се 
получат в Общинската об
разователна общност в Бо
силеград всеки работен ден 
от 8 до 12 часа. _______

Днес астрофизиците считат, че ^^“^^тилио-

*аос’ а организация, кояю се 
,и закономерности.

=:
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Карикатурен екран'шштш Награден
конкуро

«р моя дръвник ГЛАДНА КОКОШКА I„Услуга“
ПРОСО СЪНУВА }от ДимиНА ОТИВАНЕ

— Добър ден, как сте?
Паспорта моля!
Другарят яи хубаво покани, 
а след това се намърщи:
— Да не носите случайно колани .. тровград 

ще учас 

твува в 

конкурса

.

НА ВРЪЩАНЕ ✓
Добър вечер, вие дойдохте отново. 
Паспортите моля, ах, да 
Нещо сп спомних за една Живка, 
Която беше в тюрмето на почивка ...

СЕКСИ МИСЛИ

Време е вече да се донесе резолюция. 
Против — сексуалпата революция ...

* Работническият съвет 
комуналното пред

приятие „Услуга" от Ди 
митрозград 
нио да 
към наградиля конкурс; 
нг ..Братство" и за тая 

без-

Ако така се продълнш.
За две-три години или пет. 
Ще бъде тържествено открит 
и СЕКСОЛОЖКИ ФАКУЛТЕТ.

взе реше- 
се приключи

цек дава по един 
платен билет за следни-ж

е г.зтобусни линии:
— Димитровград — Т.... имай вяра в мене

обича те до гроб твои Гюра,
които е прочел до сега
три вагона — секси литература.

Сдоравци,
— Димитровград — 

Долна Невля,
— Димитровград —.

М. Аидреевич Сенокос,
Димитровград

Мазгош и
— Димитровград — ■ 

Височко Одоровци. т
Предприятието дава и М 

две покривки за креват ■ 
изработени в тъкачния * 
цех на предприятието. Я 

като билетите ■ 
най-рационално могат ■ 
да се използват само от Я 
населеиието в Димитро- » 
вградско, редакцията 1 

ще обяви купон в след ■ 
ващня брой на който * 
трябва да участвуват са Я 
мо читателите от Димит ■ 
ровградско. ■

,У

1— Хулиян е вече невъзмо
жен! През цялото, време спи 
на щанда си!

Директорът се замисля за 
миг и казва:

— Добре. Преместете го на 
щанда за пижами. Да си сло
жи една пижама модел „Ме- 
чип", от тези, гдето не се ку
пуват. На видно място сложе 
те надпис: „С пижамите „Ме- 
чин" не може да устои па съ
ня дори нашият продавач!"

»
&

Тъй

5-
1 .т>

N У— Татко, знаеш ли, че този 
речник съдържа над 50 000 
думи?

— Да, но не го казвай на 
майка си!...

ь
I

1 *'» I

Т) V**
Г раждани, 
Очаквайте следва

щия брой на „Брат-

Красиво дългокосо момичеНачалник се кара на един 
от служителите, че не е бил се разхожда с новобранец по 
на работа предишния ден. Слу

шйI
главната улица на града и го 
пита:

| ство с купончето защ 
' безплатните билети Я 
{ на ,,Услуга”, които са\

жителят казва:
— Съжалявам, но не можах 

да дойда- Жена ми роди!
— Добре, добре, гледайте( 

да не се повтаря!...

— СЕГА ДРУГАРА СТЕВА ЩЕ НИ ОБЯСНИ КАКВО 
МИСЛИМ!

— Би ли дошъл с мене чак 
на края на света?

— Разбира се, но в 8 часа 
вечерта трябва да си бъда в 
поделението!...

12.дб 31.валдни
1970(Карикатура: Р,- Иванович) година.

*
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