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Ако не се измени една алинея
СЪОБЩЕНЕ ЗА 

НАГРАДНИЯ 

КОНКУРСДИМИТРОВГРАДСКО
Е В ЗАГУБА

(

щ. 9.т ш
Стр. 10

За учениците от 

основните учи- 

лйгца през юлн 

и август
ЕДИН ПРОЕКТОЗАКОН измъчва димитровградска об- 

но една алинея, с която 
лишена от около 100 милиона 

стари динара приходи. Това за нея е огромна сума.

щина. Всъщност не целият проект, 
тази общипа може да бъде

„Другарче“Борбата на отборниците и на другите фактори да се
измени този член е отдавнашна. Първо общият събор 
март прие заключение да се поиска от републиканската ску
пщина да измени тази алинея, а в началото на юни отбор
ниците гласуваха и ново заключение. Двете са представени 
в републиканската скупщина. Там нещо е обещано, но про
ектът не е променен.

през на
ваканция

от днес притур
ка на ^Братство0

Значи засега има само обещания.

Няма средства за поддържане на пътищата
СТАВА ВЪПРОС за проекто •стпва на общините за издръж- 

законд по условията и крите- «а на техните служби. Според Фотохроникане стигат за поддържането на 
■службите. В огогсъка е и Ди- 
лютравградока община.

Но тя .ое нуждае и от други

средства — да издържа на из
вънредните потреби, които трк 
възникват зарад пропусква- 
тслния граничен, пункт, а кои 
то иначе нямаше да ги има, 

В проектозакона за тия из
вънредни потреби ое предвиж 
да увеличение на общата суг 
ма с 20%, а това е малко в 
•сравнение с действителните 
разходи.

риите за отпускане на допъл- този закон такова право имат 
нителни републикански сред- ония общини, чмгш приходи Радейнб ое 

електрифицира
Стр. 6

(Следва на 3 стр.) „Услуга“ на 

екскурзия в 

БългарияСурдулишка
хроника Профоргаиизацията на пред 

прмятие „Услуга“ организира 
за своите членове две екскур
зии до НР Българин. Работни 
цигге на „Услуга“ освен София 
посетиха и известния Рилски 
манастир, намиращ се на око
ло 150 километра от София.

Ц. Б.
Състоянието на 

стопанските ор
ганизации, за 

туризма за ценн
ите на месото и 

брашното и др.

Над 8.0000 души 

на свиждането 

при Славче
Миналата седмица се състоя 

първото тазгодишно свиждане 
на крайграничното население 
от СФР Югославия и НР Бъл
гария в местността Славче, 
край Босилеград. На свижда
нето присъствуваха над 8.000 
души от двете страни.

По време на свиждането са 
модейни колективи от Леско- 
вац и Кюстендил сс предста
виха с подбрана културно-ху-

Стр. 3



Отношенията Югославия — СССР

ПЪТЯТ НА РИБИЧИЧ
значение за развитието на на 
нгите връзки и трябва Да 
по-широки положителни рспер 
куеии.

Срещите между най-отговор нисто на нашите отношения и
за изпитване на нови възмож 
ностн и перспективи. Впрочем, 
на добрите отношения със Съ 

постоянна практика в отноше- встския съюз ние пипаш сме

има
ни представители на Югосла
вия и Съветския съюз — вече

положе-М с жду 11 а р 0Д11 ото
изисква размяна на мне-

гледалн като на траен нпте- 
нашата страна, а убе

дени сме в това, че е в инте
рес и на Съветския съюз да 
има добри отношения със со-

нията между двете страни —
показаха като ус- 1,ес ,,з ние

пия по множество тежки про
блеми, които притискат спета 
и за.грижпат всички, които в 
активното, мирно 
съ ществуване и рали оправно- 

сътрудничество между на
редите и страните виждат еди 
нствспа истинска алтернатива 
па политиката на домииацин, 
нзострзност и агресия. Макар 
че двете социалистически с?рл 

Югославия и Съветския 
свои позиции и

И досега се 
пешен начин за разширяване
н. укрепване на нашето сътру-

Вече са постигнати циа.листичесяса Югославия. То 
ва обстоятелство е от особено

ст.вместнодннчество. 
добри резултати в икономиче 
ската сфера, в областта на н 
ката, култура, изобщо нав< 
къде, къдсто са създадени б 
геприятни условия* за това 
където е имало интерес 
двете страни. Това укрепва

то
15. 6. пристигна на официално посе

щение л нашата страна шефът на Република Судан Джафер 
ел Нимеири. По време на пребиваването си в Белград пред- 

Нимсири води разговори с президента Тито. В 
разговорите между двамата президенти бе раз- 

активност на необвързаните, както

В понеделник на

ссдатслят 
течение нани,

съюз имат 
свои задължения, а и схпаща- 

випаги са 
— техният дей-

гледана по-наъатъишата 
и подготовките за среща на несовързаниге в Лусака. След

Нимеири посети Сараево, Пула, Бро-шето убеждение, че сме на 
" бър път, и че по-нататък 

ще се разширява сътрудни 
ството между нашите стра 
полезно и равноправно. Пр 
стоящите разговори, които 
водят председателят на Съ 
пия изпълнителен съвет I 
тя Рибичич и председате 
на Министерския съвет 
СССР Алексей Косигин, мс 
да бъдат нова крачка в т 
посока.

Белград президентът 
ояи.

които нення,
тъждествени, 
ствитслсп и общ интерес е бо 
рбата за мир и сътрудничест
во между държавите, особено 
на нашия континент. Затова и 
сега има големи възможности 

разговори.

Тито и Нимеири посетиха 
Батайнида, където разгледаха и някои

На снимката: президентите 
военното летища в 
нови модели оръжие.

Заседание н* Изпълнителното бюро 

на Председателството на СЮК
за ползотворни

Практика е също така, в та
кива случаи, 
взаимно да се осведомят за 
развитието в своите страни за 
да могат по-добре да се за
познаят с успехите и с труд
но егите. С това ще се задъл
бочи взаимното разбирател
ство, като важно условие ^за 
подобряване на добрите отно 
шения между пашите две стра

събеседниците

ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

СЮК НА 2 ЮЛИПредседателят Рибичич 
минава в Москва по по 
на съветското правителст 
момент, когато са вече д 
видими положителните резул
тати, постигнати със съвмест
ни усилия. По време нд после 
дните срещи на високо равни
ще — по време на пребивава- 

министър 
на външните работи Андрей 
Громико, през септември ми
налата година в Белград, бяха 
утвърди и значителни пътища 
в този смисъл. Тогава д?ете 
страни потвърдиха необходи
мостта от взаимни отношения 
основаващи се върху равно
правие на партньорите, взаим 
но зачитане, суверенитета и 
невмешаттелство във вътрешни 
те работи, изтъквайки тези по 
зиции като трайна основа на 
нашите връзки. Предстоящо
то посещение на Митя Риби
чич в Съветския съюз ще бъ
де, следователно, нов удобен 
случай за преглед на състоя-

ви перспективи отношения в 
селското стопанство и на село.

«На завчераишото заседание 
на Изпълнителното бюро на

СЮК

МИТЯ РИБИЧИЧ 1П1.

Създаването • на материалниПредседателството на 
бяха разгледани идейно-поли- и обществени предпоставки 
тичеоките аспекти на аграрна за по-стаоилни отношения на

пазара, като условие за по-ста 
билно производство, трябва 
да бъде една от главните гри
жи на цялото общество, се из 
тъкна на заседанието.

В продължение на разисква 
нията за идейно-политически 
те аспекти на оредносрочнпя 
план се говори и за икономи- 

.Преценява се, че общсстве- ческите функции на републи
ките и на федерацията.

Бе заключено Девето засе
дание на председателството на 
СЮ,К да се проведе на 2 юли 
със следния дневен ред:

1. Някои въпроси за разви

та политика и .развитието на 
селото. Разискванията се во
диха въз основа на Проекто
резолюцията за аграрна полц 
тика, които е изработила Ко
мисията за аградна политика 
в рамките на подготовките за 
първа конференция на СЮК.

ПОЧИНА СУКАРНОнето на съветския

Бившият индонезийски президент Ахмед Сукарно по
чин?. на 21 юни т.г. във военната болница в Джакарта. Вестта 

съобщи военната болница, в която бив-за неговата смърт 
пшлт президент на Индонезия се е лекувал от хронично по- 

кръвно налягане и камък в бъбреците. ксниконюмимеоките отноше
ния, които се развиват в сел
ското

вишено
стопанство и на село.Основателят на модерна Иноднезия е роден през 1901 

година. На поста глава на държавата се намираше от 1943 
до 1967 година, когато- поднесе оставка на всички функции 
в политическата криза., която бе обхванала Иноднезия след 
неуспешния държавен удар в кра.я на 1965 година. Оттогава 
до смъртта си той жевееше в изолация, в къщата на своята 
четвърта жена япоика Ратна Сари деви, а предградията 
на Джакарта.

въпреки трудностите пред коц 
то е изправено селокото сто
панство, са били оная рамка, 
която, покрай останалите фак тие на стопански недостатъч- 
тори, каквато е ориентацията ко развитите републики и об 
към крупно и модерно про- ласти;
изводство, даде възможност 2. Решение за насрочване на 
за значителни постижения и първа конференция на СЮК; 
резултати постигнати в селско 3. Разно 
то стопанство и в обществена 
трансформация на село. .На заседанието бях разгле-

.Изтъкна ое необходимостта дани и някои въпроси от об- 
от по-нататъшни уоилия на об ластта на текущата междуна- 
ществото в откриването на но родна активност на СЮК.

Първо, за ефикасна отбрана от езвременния агресор е 
необходимо да съществува и дерно съоръжена, достатъчно 
бройна и постоянно бойно готова армия, сопособна като 
постоянно мобилна сила на въоръжени народ да се проти
вопостави на силите на агресора, със задача да осуети не
говото принокване вътре в нашата територия и да съдаде 
политически, морални, материални, и просторни условия за 
ангажираме на всички сили на общонародната отбрана, а 
след това в съдействие с тези сили да продължи безпощадна 
борба до окончателен разгром на агресора.

Ролята и мястото на Юна 

в общонародната 

отбрана

БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Второ, съвременната общонародна отбрана изисква 
технологически сложна организация и съответни общи, тех-

нанически и военно-професионални знания и образование 
трудещите се. Нормално е всички обществени клетки, които 
се явяват като фактори на отбранителното организиране и? 
страната, в това отношение да се опират върху КЯНА и ней
ните професионални кадри. В това отношение 1СЙНА пред
ставлява значителен професионален фактор върху който Ше 
се опират останалите елементи на общонародната отбрана.

Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

ПО-НАТАТЪШНОТО развитие на ЮНА като елемент 
на общонародната отбрана на самоуправителпото общество 
има особено значение. Досегашните процеси на самоуправи- 
телното развитие на обществото силно се отразяваха и вър
ху ЮНА, задълбочавайки нейния социалистически характер, 
макар че тя и по-нанатък задържа особености на държав
ната структура. С това, както и с досегашните резултати на 
обществената и стопанска реформа, са създадени качествено 
нови, благоприятни условия за по-нататъшно развитие на 
ЮНА с форми на въоръжен народ.

Изкхждайки от съществените характеристики на на
шата обществена реалност и от международните отношения 
могат да се видят три основни посоки на по-нататъшното 
развитие на ЮНА:

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

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

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

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

Трето, заради необходимостта страната в съвременна-
опе-та общонародна отбрана да разполага със стратегическа 

ративна сила, ЮНА по отношение на организацията и ръ
ководенето е учреждение на Федерацията, която се ръко
води от един център. Но, от друга страна, именно като та
кава в системата на общонародната отбрана тя по опреде ле

която
Следово-

оси-
начин отразява и федеративния характер на СФРЮ, в 
живеят повече равноправни народи и народности, 
телно, вътрешната структура на ЮНА, от една страна.
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ДИМИТРОВГРАДСКО ЩЕ 

Е В ЗАГУБА
(От 1 стр.) чииле места от НРБ, уолужвл- 

»ето на български граждани 
около
и ггр., което другите комуни 
нямат.

средства от ония 20%, конто
се дават плюс.

Именно затова е тревогата КАКВИ ОА ТИЯ извънредни 
и борбата. Да се изменм алм, потреби? 
неята танка, не вместо 20% до 
пълнени е да се каже 
ред действителните нужди.

'В н.анертаюието, изготвен о- 
от Завода

имуществени въпроси

— Зарад оживените съобще 
ния на пункта нри Градини 
стават задържания и съдене 

пътници-кон трабан диети, 
«а участници в автомобилни 
произшествия, на опитващи 

20% плюс се да минават нелегално и на 
други подобни нарушители.

спо-

за обществено на 
управление, се казваше имен
но така. Но ггосле в проекта 
бе прзиначемо

ИЗМЕНЕНИЕТО на въпрос 
ната алинея от проектозакона 
е наложително, защото иначе 
не могат да ое разрешат ре
дица въггроюи. Примери има 
много: пазителите на обгцест- 

За тази цел е необходи- вения ред, въпреки много то 
пазители на обще, работа имат сравнително по- 

— извънредните потреби. отвелия род (милиционери), от малки заплати от тия в мно-
И в единия, и в другия слу- колното действително трябват го дру1м общини. Такъв е слу 

чай бъдещият за!КОн носи за- на комуната за нейни нужди, ча,Ят и с другите служещи. То
губи на комуната. Първо, въ- ра®ота 1ГР|И съдията за ва е резултат и на липсата на

• нарушения, в съда, в община, лоогятънио пплтп пя п*■преки малкото население, об- Та и пп това нятгяп пзптл™ достатъчно рредства да се по1а и пр. гова налага разходи криват именно тези извътаред
щината има служби, каквитр които .иначе нямаше да са-.ну ии разходи 
имат и големите комуни, а лени, ако не беше граничният
средствата за издръжка са по, щлХ^та*™ХС1ДИте на№м-инава'1’

_ юо милиона годишно, а спо- щината трябва да поема раз-
малки. Второ извънредните по реД проекта се предлагат са- ходи които трябва да плаща
треби, които произлизат от мо около 40 милиона. републиката, тя не ще може

да реши своите проблеми: еле 
— Един най-изразителен при ктрификацията, пътищата, ура 

■мар е следният. През първи, ждането на града... 
те три месеца в затвора е и- 
мало 1200 затворнически дни.

допълнителните средства“.
©същност критериите за от 

пускане нд средствата са: •
— брой на населението и мо: повече

|Но не е само това. Ако об-

съшествувамето на граничен 
преход, искат много повечеСурдулица

Сурдулишка хроника Защото логично мислено
■излиза така: щом митнически
те ловят повече контрабандно 
ти, носят по-големи загуби на

От тях само 12 принадлежат 
на местни нарушители, а дру
гото на чужденци, задържа- общината. Щом милиционе- 
ни зарад контрабанд или по, рите преследват чужденците- 
'Добни нарушения. Ясно личи. -нарушители.Състоянието на стопанските

организации
намаляват си

че комуната подържа затвора личните доходи, щом съдия- 
не за чисто овоя нужда, за- та за нарушения определи 
щото 100 пъти по-малко го арест за чуждениц-нарушител, 
ползва са свои нарушители, той навлича нови разходи на

общината и й вреди.Значи, ако годишно се израз.
Какво обаче ще бъде, акоходват за това 20 милиона, ко

с, муната би трябвала да плаща та'зи логика се приложи? Защо 
Физическия обем на произ- Клисура има положителен ре- от свои оредства само 200.000 тонаистина юе питаме, ако няма

финансиране па тези разходи

ПИК „Влаоина“ за 20%. Зем. 
кооперация „Клисура“ от

Въз основа на изворните да лиона квч. на 315 милиона 
вни, които са получени от тру, квч. 
довите 0|рганизации в Сурдули
пшеата комуна, е констатирал «одатвото в „Манкатица“ е по зултат. 
известен растеж на основни, -голям с 36,9%, а реализации
те икономически показатели та с 30,4%. В течение е рабо р 
през I тримесечие на т. г. срав тата за интеграция на тази г6Гп0пЯ11Н0 VЬВб* 
нено със същия период през трудова организация със одру --------- __ ППаКпж
1969. г. жеяОяю предприятие „‘Маши, ЩЗНИб 39 ПрООЛС”

воградня“ в Ниш. 1
ВЦ „Влаоина“ е произвела Във ФАЕОС физическият ОДИТб И РЗЗВИТИ6" 

през I тримесечие на т.г. обем на производството беле, •
28,206.450 квч електрическа е- жи през 1тримесечие на т.г. уц мо ТУЛИЗЪМЗ 
нергия повече, отколкото през увеличение от 18,4%. В тече, 1 ^ пи • ^ 
същия период на 1969. г. В те ние е постъпката около инте, На 18 кят т г е одържано 
чение са инвестициите за авто грация с ..Искра от Любляна, ре)ПИ)она!Л1НО съвещание за раз- 
матизация на „Върла П“, коя или „ЕИ от Ниш и ооезпе, ,ВИТ1ИеТ0 на призма за терито- 
то трябва да се завърши до чаване средства за саниран рИята на бившата Нишка об- 
края на 1970 г. |В ередноороч- на загубата от 640.000.000 ст. лаад
ния план се предвижда изгра дин. от фонда за общи резер- На съвещаи1ието са присъ
ждането на П фаза на ВЦ ви на стопанските организ , (Ствували председателите на 
„Влаоина“ с пумхшто-акумулат ции в ОР Сърбия. ос, секретарите на ОК на СКС
ционнюто построение в Лиси, (Реализация на търговски ^ ед гадателите на ОК на 
на. По такъв начин ще се у- стоки в 1970. г. е пак за ю.^/о сорн и ,председателите на ОК 
величи производството на еле по-малка в сравнение със съ- ка оою( от общините на бив. 
ктричеока .енергия от 150 ми- щия период през 19ьа^ _-_а_ _ Нишка област. Също така при

съотвуваха и представители на 
Стопанската камара на СРС, 
■секретаря на Туристическия 
■съюз на СРС и представители 

.стопанските камари от 
Ниш и Лесковац.

(Присъствуващиге 
■раха, че разединението и раз
покъсването на туристичеоки-

м. В. динара.
до действителното равнище — 
длъжна ли е димитровградс
ката комуна да плаща за то
ва, че пази ог наркомания еди 
кои си в Лондон или Париж.

— Така е и с броя на ми
лиционерите, и с работата на 
съдията за нарушения и на 
•съда... А не бива да • се заб, 
раят разходите 
събори, за подържане на връз 
ки и сътрудничество с грани.

за гранични
Впрочее дано въпросът се 

реши положително.

АКО ПЪТУВАТЕ В ПИРОТ
АКО ИСКАТЕ ТОВА ПЪТУВАНЕ ДА ВИ
ОСТАНЕ В ТРАЕН СПОМЕН 

ПОСЕТЕТЕ КАФЕНЕТО „9 МЕЗЕТА" НА 

ГАНЧО МЕРДЖАНОВ

стратегически фактор на стра- 
равноправието на наро- С малко пари можете да избирате девет мезета и 

да бъдете богато угостени. И ако само един път там 
се отбиете, тогава винаги ще посещавате уютното 
кътче „9 Мезета".

гурява нейното единство като 
ната, а от друга страна е израз на

““ са»»™»»™™
общество осигурява обективни условия за Хумани-
чен и по-интензивен процес на демокра^ специфична
зацията в ЮНА. Безспорен Факт «' ?е^^^ат шщифич- 
общесгвена институция и че за ™ва нейиа^таществена спе- 
ноеш във вътреншите отношения. командното отно-
Цифичност е командното отношение. Но командно 
шение, в зависимост от характера на Р 
Две взаимно различно значения ^ авт Р тоя^ция 
чиненият е в тотална зависимост от отяошения
литическо безправие и второ та в сферата на
то автоматическото право е п^а1'“ дебата на сила и сред. 
вземане на решения във връзка с у > 
стаа върху конкретни задачи. „лпгГ11Ята гака

Практиката на ЮНА, какт° оже ' а Се разреши 
ната доказва, че това противуречи отн0шенис да се пре- 
се предотврати стремежът комаД% обществено безправие 
върне във форма на политическо и о демократа-
”» ■»*■»»«!«.. Това са р.«я™ « йКда. »а С«оза 
зацията на отношенията в Юн • ДД гъзналнето в смисъл 
на комунистите в ЮНА е становища,
на заемане на идейни и полипи задължават -
обща идейна и политическа орт пай ^сШКте ръководни по- 
номунисти — от яай-нисшите Д ма водеща идейно
™>ве. Затова СК в ЮНА е "«^^атазацията па вътре- 
политическа сила и в процеса я ■ Д алтибюрократачеато ко 
питите отношения и най-значителен ант 
лекти* на армейската вря^Ц^я)

на
моистати-

лошо влияете организации 
■върху туризма забавя разви
тието му. Подчертано е, 
Власимското езеро с не посред 
■стаената еи околност предста- 
вяша пезаметим туристически

Уче
може да има

когато под- 
и в по- 

в кой- кът и предстои оериозно да 
се обърне внимание за тури, 
■етическото му уреждане в пре 
•ДСТ01Я1ЩИЯ срещноорочен план. 
Оценено е като пео|бходимо-ст 
да ое изгради исръмсен 
Леоксвац, Цъ|рна Трава, 
синшо езеро, Сурдулица, Лес 
■коват, който би привличад 
■мгиого посетители — туристи.

ВАШАТА БАНКА I-
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА,
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТМНЦИ. ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

>

и следвоен- 
ако ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,ПЪТ:

Вла-
<

* За редовни плиговс сс плаща 6и « лихва
* За осрочени влогове — 7,5"/и
Всеки спестовник с вло» от най-малко юоо нови динара 
е зстрахован от евензуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от С.30 до 14,30 часа всеки ден освен събота и неделя.

<
■Според предвижданията до 

пфая на 1975. г. планира се 
изграждането на туристичес- 
жи обекти е около 4.000 легла 
на територията на бив. Ниш
ка област, от които около 
1.000 само «а брега на Вла- 

м. В.

<които като 
всички <

<

сипокото езеро.
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ДимитровградБосшлеград

ОРГАНИЗАЦИЯТА 

НА ИЗВИДНИЦИТЕ 

ВЪЗОБНОВЯВА 

ДЕЙНОСТТА СИ

Тържествено
отпразнуван
денят на
училището
»Георги
Димитров«

По иящиатива на младеж
кия председател Симеон Ко
стов младите извидници л 
Димитровград неотдавна се 
срещнаха и решиха да въз
обновят дейността си. Тази 
масова младежка организа
ция през последните години 
в Димитровградско съвсем 
бе забравила, че съществу

ва, и ето от неотдавно отново 
започва с работа.

Първата по-значителна ак 
ция па младите извидници 

ще бъде партизанският 
марщ „По стъпките на на
шите бащи", който се орга
низира в южната част на ко 
муната и ще завърши на 4 
юли — празника на Боеца в 
Петърлаш, където ще се ус
трои тържеството.

Значителна помощ на ди
митровградските извидници 
ще окажат извидниците от 
Пирот, които също ще уча
ствуват в марша. Към тях, 
катсто се счита, ще се прик
лючи и духовият оркестър 
на пиротския гарнизон, с жо 
ето празникът ще бъде още 
по-тържествен.

Димитровградските 
дници понастоящем се гот
вят за програмата в Петър
лаш.

На 18 юни, рождения ден 
на великия вожд на българс
кия наред и иа международ
ния пролетариат Георги Ди
митров, основното училище в 
Босилеград, което носи него- 
вот име, тържествуно отпраз
нува деня на училището.

На тържеството присъству- 
ваха о бществено -полип гчоск и - 
те дейци от комуната, Стоичко 
Ангелов, секретар на ОК на 
СКС, председателят на ОК на 
ССРН Цоне Тодоров, предела 
вители на ЮНА, учителският 
колектив на I основно учили
ще „Кирил и Методий“ от гр. 
Кюстендил, председателят на 
Окръжния народен 
Кюстендил Васил Чавапоки и

ДИ1М1ИПРЮ1ВПРАД

Подкрепен* инициатива

Фестивалът-преглед на народностни 

те училища-традиционен
преподавателите, репу бликал 
окият отбрр на ССРНС — ко
мисията за междунационални 
отнеш емия, ропу б лик аи оки щ 
отбор на Съюза на младежта, 
ЦК на ОКС — комисията за 
мсиодунационалии и междуре- 
публиканакм отношения, кул
турните общности на Войводи 
на и Коомет, образователните 
общности на Войводина и Кос 
мет. Заводът за основно и сре 
дмо образование във Войводи 
на. Заводът за развитие на у- 
чебното дело в Косово, Съю
зът на дружествата в СРС за 
грижи на децата.

Между другото, беше иалпьк 
нато, че тазгодишният фести- 

гпроглад в Димитров
град, състоял ое по инициати 
ва на преподаватели и учите
ли на основното училище „Мо 
ша Пияде“, е проникнат от 
мисълта да допринесе за раз
витието «а братството и един
ството на нашите народи и на 
рсдности. Ползвайки акцията 
на Югославските пионерски 
иг|ри, деня на училището и 
юо-гедишнината от рождение 
то на Ленин, училището „Ме
ша Пияде“ успешно изпълни 
задачата си. Обаче практика 
показа, че устройването на по 
дебни фестивали — прегледи 
не е опоред възможностите 
на самите общини. Взимайки 
предвид значението на тези 
прегледи — арещи за развити 
ето на братството и единство
то между народите и народно 
стите, бе изтъкнато, че с фи
нансирането трябва да ое нае
мат републиканските култур
на и образователна общности, 
че трябва да стане традицио-

нален и чс мястото му всяка 
година да се мени.

Същевременно бе разисква
но и върху формите за обо
гатяването му, относно разно
образяване програмата на тази 
значителна от повече страни 
културно - образователна ма
нифестация.

Свободно може да се каже, 
че съвещанието в Белград ця 
лостно потвърди 
та, които чухме на раздялата 
между училищата в Димитро 
впрад — отново да се срещнат

Неотдавна в Белград, Репу
бликанският оекретариат за 
образование, наука и култура 
устрои размекване върху по
чина на димитровградското 
основно училище „Меша Пи
яде“ във връзка със състоя
лия ое през април, тази го
дина, фестивал-преглед на учи 
пищата на народи ослитс и 
наредите в СР Сърбия.

За сериозността на съвеща
нието овидетелствува факта, 
че в разискванията, освен 
представители на учштащата- 
-участници в тазгодишния фес 
тивал, участвуваха и предста
вители на високи културно-об
разователни институции в ре
публиката и покрайнините.

С мнението на Републикан
ския оекретариат за образо
вание, наука и култура, че фе 
стивалът — преглед на народ
ностните училища трябва да 
стане традиция, се съгласиха 
воички участници в разисква
нията: Републиканската култу 
рна общност, образователната 
общност. Завод за основно об 
разование и образование на

съвет в

Др.
Доклад за живота и делото 

на Георги Димитров изнесе 
директорът на училището Сто 
йне Ивано®. По случай Деня 
на училището др. Стйоне И- 
ванов връчи единствената таз 
годишна Букова награда в Бо-

пожелания-

идната година при друго учи
лище в д руга народност.

Доно е, че остават още не
ща за доуточняване, но по на 
чало, устроеното от Секретари 
ата републиканския секрета-, 
риат за образование, наука и 
култура, реши въпроса — фе
стивалът занапред ще стане 
тр адициснален.

силеград на ученика Славко 
Тончев. Учениците от учили
щето се представиха с подбра 
на културно-художествена про 
грама.

Гостите от Кюстендил пода
риха на училището г.рамофен 
е плочи.

извивал

Ст. Н.Ст. Н.

ЦЕНИТЕ НА МЕСОТО И НЯКОИ 

КАТЕГОРИИ БРАШНО 

ПО-СКЪПИ
Б. Костадинов

»ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛ/\ЛЛЛЛ^/^ЧЛ/

На граничния пункт
ОС в Сурдулица на послед

ното си заседание във връзка 
с исканията на търговските ор 
гаиизации разгледа проекторе 
щението за изменението на 
продажната цена и печалба 
та на стоките на дребно. 

Цената на маоото е следна-, 
говеждото вместо 1.000, —,
1.300 ст. дин за 1 кгр., юнешко 
то вместо 1.300, 1.500 ст. дин., 
на 1,25 н. дин. и за типа 600

телешкото вместо 1.500, 1.800
ст. дин., свинското 
1.500, 1.700 ст. дин. и овчето 
ОТ 1.000 на 1.100 СТ. ДИН.

Новият тип брашно „тип— 
800“ от „Ц“ категория ще се 
продава по 1,50 н. дин. за е- 
дин кпр. Също така е увели
чена цената за типа 
(черното пшенично брашно) 
от същата категория от 1,20 
(полубяло брашно) от 1,50 на 
1,55 н. дин за килограм.

вместоБез опашки
1.000

Конкурсната комисия на Детската градина „8' сеп
тември" в Димитровград обявява

КОНКУРС
За попълване на вакантното работно място Упра

вител на Детската градина, в Димитровград непълно 
работно време (4 часа дневно).

Условия:
Освен общите условия за постъпване на работа, 

кандидатите трябва да изпълняват и следните специ
ални условия: завършено училище за възпитатели, 3 го
дини трудов стаж и взет професионален изпит.

Личен доход според Правилника.
Молби обгербвани с 1 динар и доказателства за

в срок

'Познатите от миналата го
дина опашки на пропусквател 
ния пункт ,при Градини ги ня
ма през този юни. Лошото вре 
ме, което владее в цяла Евро
па изглежда е главната при
чина д аияма много минава
щи. Сравнено с май броят на 
минаващите границата сега е 
значително по-малък.

За митническите обаче има 
работа около контрабандата. 
През първите четири месеца 
на годината те са открили 15 
контрабандисти на хашиш, 
морфин и други наркотици.

Те са заловили към 300 кг ха
шиш и 23,5 кг морфин казват^ 
че зарад беззупречната бди
телност на митническите слу
жители -при Градини контра
бандистите вече търсят друти 
пътища. Сегашната им пъте
ка била към пункта Гавгели.

Напоследък расте броят иа 
ония, които ое опитват да пре 
насят оръжие, обикновено пи 
столети. Най-често това са се 
зонни работници от Турция, 
които работят в Западна Гер
мания.

предвидените условия ще приема Комисията 
от 15 дена след обявяването на конкурса. 

Молби с непълна документация няма да се раз
глеждат.

Ц. Б.
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При кашкдвалджиите ^5?_51Одоровця
♦ ’ >■> •

ПРОФЕСИЯ БЕЗ 

НАСЛЕДНИЦИ
* Пейчо Ст ..Четирима завършиха 

село, но пито един не

качествен кашкавал трябват „Че

анков: 
училище от наше 
да работи тук”

* За

млекарско 
се върна

тири очи”.
Пейчо Станков

В мандрата -във В. Од.оров- 
ци се прераоотва млякото от 
цяло Забърдие. В хубавата

млякото от Работата в 
баокията при Пъртопопиаци 
в ръцете -на майстора на ма-нд

рата ПЕЙЧО СТАНКОВ, 
гого тези В тази мандра работят още 

четирима работници. Това са 
Димитър Стоянов, Ездимир 
Гелав, Аспарух Нейчев и Мла
ден Костов. Те не са специа
листи
но пад ръководството на Пе
йчо и с тяхното усърдие ра
ботите вървят добре.

е ко
дни беседвахме за

вария и това пречи на редов
ната работа, а кооперацията 
има загуби.

разиха задоволство, че в то
ва направление се работи. Ди 
ректорът на кооперацията Ди 
мов, опециалист по млекарс- 
тво, усилено работи млекоо- 
бработването да се поставила 
по-съвременно технологичеоко 
равнище.

мандра ое стича мандрата, за труд7
наетите, н-авите кадри и за
Други важни проблеми. Трябва нещо да се направи 

тези работници, специалисти 
за млекопреработване, които 
остават без наследници, да им 
се подобрят условията за ра
бота и личните доходи. Те из

за млекопреработване.

Чистотата и дисциплината в 
•мандрата са на виоота. Гол
емите помещения, в които се
га ое съхраняват 3,500 пити 
кашкавал и около 10.000 зсгр. 
сирене, съдържат труда на ге- 
зи петима работници 
работаят денонощно, за да 
карат доброкачествен кашка
вал, който разнася славата на 
нашия край и в чужбина.

Б. Николов

В Димитровградско
•КОИТО

из

Градушката е навредила 

на посевите— Често пъти хората не мо
гат да схванат работата в про
изводство на кашкавал 
каза другаря Пейчо Станков.

ни

— Те я взимат както и всяка 
друга. А то не е така. В изра- 
баваното

Майсторите недоволни от личните доходи
на кашкавал има 

много особености, трябва мнот 
го напрежение. Тук трябва да 
се работи много и да се по
знава занаята. През март, ап
рил и май ние спим „на сто- 
лицу“.СЪДЕБНА ХРОНИКА

Показвайки нит тазгодишно
то производство Пейчо Стан
ков с -гордост ни обясняваше 

. -и производствения процес й 
специфичностите му.

..

Една година затвор 

за транторист
— -Как да -ви кажа, тава е 

като тесто. Трябва да се ра
боти точно в определения мо
мент, нито по-рано, пито по
ловото, ако искаме кашкава
лът да бъде качествен. Сире
нето трябва да „твеше“, а не 
да остане „-зелено“, трябва да 
се „шумне“. Една пита кашка
вал трябва да се направи за 
три минути, а: само за две ми
нути да ое отсече. Значи само 
за пет минути трябва да се

■ -

година на пътя-МиналатаСпас Илиев, тракторист в зе
,,-Сто- Борс-во-Ба-некм дол^ тракторът 

се бе обърнал и Й-ооо, който 
бил с трактора станал жертва. 
Намерено е, че тракторът бил 
претоварен с дърва, а тракто- 

за лошия

меделската кооперация 
чар“ в Димитровград неодтав 
на е осъден от Окръжния съд 
-в Пирот на една година зат-

• V —

завърши една пита и то-ва при 
постояннанеопитен 

тъй като имал са-мо шест
температура. А 

колко пити на ден ли чакат. 
За добър кашкавал трябва 
да ои „отваряш очите“.

ръстът 
път,
месеца стане за вода-ч иа трак 
то,ри.

вор.

Трактористът е подведен под 
отговорност -зарад смъртта на, 
работника Йооо Стаменов от' 
Димитровград, 
при обръщане на трактора, у- 
правлява-н от Опас Илиев.

И вае лак работниците в 
мандрата -изразиха мнение, че 
въпреки добавъчните техния 
труд не е заплат-ен достатъч
но. За голямо очудван-е е и 
тава, както те казаха, че в зе
меделското производството ое 
-работи според труда, а тук 
работниците имат установени 
заплати за един месец. На тех 
иите лични доходи не влияе 
•количеството на млякото.

©ое пак -важна причина е и 
м-ного изхабеният път.който загина

Ц. Б. През нощта на 18 срещу 19 юни в Димитровградско 
е -валял град, който е унищожил посевите и овощията в ня
кои селища.
Бански дол и Поганово, но и в д-ру-пите селища е имало 
буря и преваляваше на град.

Димитровград не е пострадал толкова от градушка, 
колкот-о от силния дъжд, който предизвика силни порои в 
махалите от южната страна на града. В улица Найден Киров 
пороите нахлуха в няколко къщи и -се наложи противопо
жарната защита да влезе е действие. Цели пет часа пожар
никарите Жика Бориславов и Моша Наков и ръководителят 
на противопожарната служба в Пума-рата Тодор Данев из
хвърляха вода от къщите на Любомир Георгиев и Стоян 
Стоянов.

Най-много са пострадали селата Планиница,

Осъден за побой -С ооо-бена загриженост ра
ботниците от тази мандра го
вориха за нови кадри. Те ка
заха, че младежите, които за
вършват млекарското учили
ще не идват и мандрите, къ- 
дето ое произвежда кашкавал, 

работят в ония 
мандри, къд-ето ое произвеж
да само сирене. След тава ра
ботниците се опряха и върху 
обновяването на 
Мандрата има щеитрифупи, ку 
пени още преди тридесет го
дни, които често път.и са в а-

обаче съдът е устано- 
касае до тежка те- 

която е после- 
Съдът е 

зд р авословн о - 
Васил и му е 

лека

йство,
-вил, че ое

Окръжният съд в Пи-р-от е 
осъдил Васил Николов, пен
сионер от с. Каменица на 4 
месеца затвор, защо-то на 11 
април 1970 година е нападнал 
с нож и -повредил Никофор 
Остров от с. Изатовци, когото
намерил у дома ои.

® обвинителния акт на Ва- 
Сил е приписван опит за уби-

ВРДТСТВО * 26. ЮНИ 1970

В случая се отказа, че противопожарната не разпола
га -с достатъчно маркучи за поемане на вода, за да бъде по- 
ефикасна в защитата на населението и -имотите му.

Къщите по улицата към гарата също бяха угрозотга 
-от излялата ое -от канала вода. Това място винаги е в опас
ност когато има порои, а малко работа трябва да ое понади
гне улицата на критичното място, за да не се стига до из
ливане.

лесна повреда.
неочаквано. а предимнодвала 

имал пред вид
т0 състояние на

ораиитело инвентара.-произносъл
просъда. м. н. н.

Ц. Б.
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Язовирът при Ерма За оииЯ; които обичат цветя

т готов до
В 1975 ГОДИНА

:• г
от село *

................—

Неприятелите на 

розата
за село1=

Девет от предвидените е- 
водохра-1ДИ11ГП1ДСССТ ГОЛСМ1И

нилигща за уомиряванс 
някои реки в ОР Сърбия ще 
бъдат построени обезателно 
до 1975 родиша. Между тези 
|довст язовира е и язовирът 

рока Ерма, за което съоб 
щихме в одмп от мин галите 
броеше иа псспгпшса.

Тази новина идва от иеот- 
|да1МгП'Н1П10то заюода1Н1И1С в Лес 
Iкюнец, ма гсосто 
програма за строежа. В засе 
|дап11ието участвуваха иродста 
нгителш и а общините от Ю- 
гоизточна Сърбия, на стопаи 
оките камари от Ниш и Ле- 
окошец и па предприятието ’• 

Морава“ от Белград, гсос- 
се занимава с орган гиза-

паПек зв малините Розите се нападат от разми вредители и болести, но
голс„~ «» "Р”™“»“’”“™;ее "ЕК
те Зелената листа въшка атакува лшадите издънки листа 

предизвиква деформиране на нападна- 
части. Първите колонии въшки могат да се яват още

май. Тогава те са особено опасни 
слаба. Развитието им

»СТ0ЧАР« И »ДЖЕРВИН« СИ 

ПОДАВАТ РЪКА
■га, цветните пъшеи, 
тито
в кран на април или през

защото вегетацията е още
лятото. Въшките са чувствителни на 
третирането на розите трябва да

им. За борбата с тях

(ИЛ

Изглелсда, че въпросът за изкуна н-а малините е
„Джервин" да изкупува 

кооперацията.
за розите, 
продължала до края на 
много инсектициди, ночателко разрешен. След опита

сам малишгте от Погоново и протеста на „
Джервян е извикал директора на кооперация ..Сточар Щ < 
чо Димов на разговори.

Узнаваме следното:
„Джервин" и „Сточар" са се споразумели изкунът на 

малините да става само посредством кооперацията, а тя да 
ги продава на „Джервин" изцяло.

Малкото производители, 
с „Джервин", не могат да продават 
чрез кооперацията.

Има изгледи „Сточар" и „Джервин да сътрудничат в 
по-дългосрочно, за което ще бъде сключен от

ца за.
бс приета почне ошс в началото на появяването 

може да се използва ФОСМОТИОН (малатион) в концентра- 
о з ло 0 4%. Той е сравнително слабо отровен пре

нарат и подходящ за пръскане в ^поло
жителност на действие 4-5 дни. Добър резултат се прлу

концентрация до 0,1%. Пре- 
продължителност на действие до 

розите вреди паяжинообразува7 
по-силно старите листа и задушените

цид от

и чрез пръскане с Би-58 вчава
наратът е отровен и има 
10 дни. Често иа листата на 
шият акар. Той напада
растения. Посочените препарати за борба с 
кн унищожават и акарите. Срещу последните може да се 
приложат специалните акарицидни препарати тедион в кон
центрация 0,1% или келтан (митиган) в концентрация 0,15

Гкоито са сключили договори 
малините напрагво,, но то

цията ма гота строителство.
||3 разглеждането ла про

грамата за строежа па ерми 
ггтия язовир ое изтъкна олио

заема

листните въштази насока 
делен договор.

Според още пепотвърденн вести изкупната цена иа ма 
липите ще бъде 260 стари динара за килограм.м. н. н. гю, че язовирът ще 

2550 декара плющ и че 69 до 
ма трябва да бъдат преселе

ло 0,2%.
Сред болестите по розите най-разпространена е браш- 

Тя напада листата, младите клонки и цвет- 
се покриват с бял брат- 

гъбата, която причинява бо-

ни.
За обезщетение и а собстве

ници на имотите и жилища
та ое предвиждат около по
ловин милирад стари дигна-

местата мана.Грижи за птицевъдството ните пъш<пи. Нападнатите части
нест налеп (спороносците на 
леста) и се деформират, а цветните пъпки остават недораз-

цветни10.000 породисти пилета нападнатитеПри поява иа брашнеста манавити.
изгарят и се пръска с морестан .откооперация дадено в самгия град.

Тъй като има още търсене
ра.Земеделоката

„Сточар“ от Димитровград
мивалата седмица е па- иа породисти пилета, коопера-

пъптш се изрязваат и 
0,07 до 0,1% яли се праши със сяра. Необходими са същоИначе според изчисления

та язовирът щс бъде папъл 
поп с наноси едвам след 135 
години.

през
бавила за земеделските про- цията щс достави нови количе 
изводители деоет хиляди поро ства, но по предварителни за- 

шглета. Пилетата са про яви от страна на заинтересова-

и системни запазващи розата пръскания.
Е. Хрелкова

диети
давани по 3 динара брой, а ните. 
по-голямо количество е про- м. н. н. м. н. н.
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РАДЕЙНА СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРА
1. Работниците от „Градил“ Моша Сте

фанов и Петрония Станков работят на 
трафопоста.

2. Радейна ще получи ток в скоро вре
ме. Последните работи се привършват.

3. Селяните на акция в селото.

4. И най-малките на трудова акция.

ЮНИ 1970Страница 6 БРАТСТВО * 26.



' « ян к Е0 ь =
03

2- н 25 н н *с „з н о

л « >*сс< са< Ю аоЗ 0?03 Е азЕ
оз
Н еа нозЕ &Е 03 О< е а <

53 I о н с я
е » "
§ *

аГа.
Е Е
аз Xси ^ ^

X н
к и «а
к сл^ г, о

й 5 * -• т<и си и < 3 л. Ц
з- «5 <и о Й г й^ 3 х х о С
я • 2 к
0 Й Ч V з
Е ь О 1±Г оз О
И аз Е Е-« <

а< Ео
са

и
о Еоз X

(5 .аз
оз
Е Е 
П < 
О оз 
Е И

т Е «*

I



Ъ<х > иГр ш
в» X“ В 5 X

~ §21 й I

Я > }а о О хи 
о П) >о Н Н 2 

1а
о ■* —

и
-1 Ц> и Г. оО 0) 0) - а
ОчЙ Й о| „

о ™ Й 3 р о ° 3
п * й “ й п м

='•■ 4 * » >дч ►** Ъ* Р> ■ ,
н }а Ш 
* О О

Н 3 оа2п
> X
Р> Я >
1а а о

ро * а нЯ си п>> ЯЯГр Си Я У.? 2 Я ■ „ • - 
л Яз ? ^Оч си > я _,
« И о « Я
•> <Р Ри
^ Я О Я 2

° И § Я ^
„ ™ - Я ш2 * я "4 _ * н яп 03 я п>° г> ч _ од гр 04 Ч

~ и > Р» > >
3 Ь (1 о = ,2 ^ = г* 3 н 

'“Ян

я
сио яа

я
ч
гр Я сиО о •ч

3 * •§
си ОСЯ >

Ч X Е > X.
в о 5 о тз

х о я си сигр гр си О сн
„ а ТЗ Я т п
5“ а -о !П -1

■о с» 2 и
ГР Ш ч шСИ гр го Оч За

ЯЗ Я

1Ь О 03 X 
Ч Р

У

0 щ а х
§ я 2 д 3 >ГР Я Я . 3
ся о % X I Й
Я ™ Я 25 1 ч

83 Й 8 о"
д 8: е ?
п о д ТЗ> 2 I г
1 § в “
2 5 23 

8|-5

X> го
Я)

о а о\ о г.
оч О си Ч си

а —| > х сзч -от™ 
Г 5 I 5 Р
73 2 С“ я > я з? > 3! си I» 5

> си си 1а ч *

• 61111

> > 
Я 51»
го X

СП^ О 0) го &>
3*оо

си пз ^ 
оз п> 2

> м си
» 5 8

х сисио н №а X1 р>—-^а
ГО 2 я а

си Р О 
> п

> X. ЯС
1а си ч си

11 о з ь2 ?» ГО р си
си Й _ -о ЯС

я а з ч
я § са ™

Д О Л}
о ™ дч - р. 
04 . си> си гр Т. з
« 50 о *

„ Я М я
“> 2 “ он ™
си а ч

■ С“ сз1 я I
> ГР I

1а си гоОО ЗаЯ Я г^Еоч" ч За сиь* 1 з 8
О Р* 3 3 О
2 * я я
О Ц
> П>
СВ 0\ Г)> п>

оо
! 2 х и| к 8 ^ о д &) О Шн гр03п Xаз ГРсио "Оо я >§ з д

5X е; ч 3
* » Я

И1 <р
о ^ За -_ 
М О Я Я *
° ^ 3 55 ГОСЯ си " *
= § 3 ° яо ^ а
Д > - но П) 2 Д
н ^ 5 т> я
0 « х о ^

1 Д <-» I 1

пСи ТЗ
а .> ? 

х ™ »
СТР о >

Оч Я

я 3 ■>си * а х си си
> 5- -Г Я Ч сиЯ 1а ^ м а

ТЗ ТЗ> Оч2 > гр Г> 
я я 
X ■“ я
п О ^ > Е

ч 2 о п>
я 2 я я

я 8
С« Г>
X Ч 04 
го К Л X Й 
Н 1а р {«
О ‘

> о
си

ГО
я Я
Си >30 Р чп % ° > оо о >со ® 

X »
а 2

ТЗ ч а грч|8 
8 е

X г й X ^он сигоси о\х
о1си

« &> я X »_ т>X го я
2 я н й,
^ Н п - 
Т) си Я 2 
X • я >

Ш >

X оСи ГО и)о *о Я X

я= з
а а 
в о

ч

я 2 ^ Я 
Я си О' 2

ОТ5 « 
го я 

«= р
о — оз> 5 хX X Т) ^1 си си Д

О ^ Н X X
н -а 1У а Т

рX г.IXН 03н > сисиЯ? нX т > озо0? >X р0 си :

>ххрр?:>*чрнвт?:^яХХХОсиРЬаогоСиооси Сиор*тз 

Ч - ^чОдСи^ 2дХОЧО°Х'5>тР

о^ЕПН^!^0 Л

* „ I РйЙ 2 к “ §§ >§ И ге Я^ 8 з °Я-оЙ
^ * г 2 5 О > ^ р ^ЯоЬ»°>-'ч грУ

2Я™Я=^о=иЗНз>Ч„Й?.сип ^

" ° « Н Очп # Я = = ^ ЯЬ^ ^
03“й'яь<>шя2Р!.а,яОа,яЯяЯ

8 Р “ -Ч ш >§ Я 5 («а 5 ™ 1-
>>я“а-6Йяз - 5 •“

^я^Й-0ю-аи:!2я >
1Р-»7? ?-?г?<?;иР::?2ясигр

Си X“* 5 о >Г0 ХГО^ЯХЯЮХОЗX X
о О О Н си Си о_е го де си

2 Р =И н о го
“ а = я
О И > о1

“ Й = Й

>о Ч{О х о- е а 0 , хо
18 а в| ??31 >-н 215?!
% я г 2 3 » ' г«и™§2“я

Я'я Кя>си>п8
О -си

ч > а са>
1а

О1
1а О си > -ь.

? ? » ПI Си Чо» си Я О п п> я ™ 2 8
гр тз ч< а

гр а 
а х 04 “
са о "а а

м >, Ч 55 V,
0 ^ °
•1-> 2 за

2 Я х х д си
1 “оси™тза'Й'и1 ^ ^ Ч ;!} Г> О

Xч > ч О о О Й 01х» X
сз3 (ЬСи 5 >о ГО Ч тз ч п

XСи \
" 5-8 > а «ао си 8 ТЗ гр 

г> гр Ч 
ч а о

Оч § ^ Й 73 к 
™я?оя““ 

си > ТЗ оз к Ч ^
X ГО ч о,
• х »>

си Р Xп и по> 2 Д О > °5 "> Р о
ч ччX а

X2 о X00 тз ч 03Си 515я 00 ю
а х яси чX > XX<т> XЙ ^ *я ^

х 2 х 
4 - Е5 43ч > о» ТЗв

*■§ I >х!
X - I О лг

о 60Ч « >= и § Р§ч оX си х ^
> Ч 2р си Г1

сг1 оо > п х а> чх го

^^АДЛАДААА^ААААААААААААААА^>ААгАДА^|ймй^ у̂«>уам <̂у^,^>уа^у|^л/^д)||^у^

Ет*я

М0^з
ЙЯII>асе со ч

О !=»

айо> о ^
-Я8Е
►В,:-а н р»

В« С71

СП

за чВ »**•*х)О Ч I

38ГяI



ГРИЖИ ЗА КОСАТАЕ 1Ч11Ш1||||1Ш||1ШЦ1||||||1|||||||
1111111111111Ц11111Ц,, ||||||||||||1|||||||||||||||1|]|||||||||||||||М||||||,1)111,1,

Те трябва да започнат още 
от салтото раждане и да про
дължат до дълбока старост. 
Не бива да забравяме, че и 
косата, какво всяка част от на
шето тяло, може да боледува. 
И това става най-често, когато 
проявяваме небрежност към 
нея.

умните грижи изискват коса
та да се мие в зависимост от 
това, дали е по-мазна шш по- 
суха, съответно през 2 или 3 
седмици. Водата трябва да бъ 
де достатъчно топла и мека —, 
не варовита (дъждовна, снеж
на или преварена). Сапунът — 
само детски или тоалетен. 
При много сухите коси ое 
препоръчва вместо сапун яй
чен жълтък. Изсушаването 
става с чиста, топла и суха хав 
лиена кърпа. Добре е алед из 
отиване сухата коса да се на
маже със шециален крем за 
коса', който веднага възвръ
ща естествената й мазнина.

За .късата коса може да се 
ползва само четка, а за дъл
гата — първо гребен и после 
четка Косата ое реше с пре-> 
бен, без да се дърпа. Четката 
се препоръчва, понеже почист 
ва космите масажира кожа
та и разпределя равномерно 
кожната мазнина. Това е по
лезно за косат^ и я прави бля 
скава. Но четката трябва да 
бъде с меки, еластични зъбци.

ПРОВЕРЕТЕ СИ 

ЗНАНИЯТА Две .широко разпространени 
заболявалия, които протичат 
толкава незабележимо, че на 
човек му се струва ' смешно да 
ни нарече болести, са пърхо
тът и о&бореяпа. Но последи
ците о-т тях са много неприят 
ни: рано или късно, повече 
или по-малко косата окапва. 
Ето защо борбата с тях тряб 
ва да се води от самото нача
ло. Без .отлагане!

Пърхотът започва още в де 
тската .възраст — от 8 до 12 
год., но по-често се среща ме 
жду 13 и 18 години. По коса
та се пайвяват дребни сухи 
люапичкм, които се увелича
ват гари ресане и при търка
не на кожата с пръст. Харак- 

■ терно е, че понякога без ле
чение пърхотът неочаквано из 
чезва. Но това е измама: след 
време той пак се появява. Ед 
но е сигурно: лекува ли се, на 
малява и измеава. Не се ли ле 
кува навреме и упорито — 
вероятността за окончателно 
'излекуване намалява.

Себореята е състояние, п.ри 
което мастните жлези на кожа 
та отделят много повече маз
нина, откюшкото е необходи
мо за нормалното намазване 
на кормите. Косата неприятно 
лъщи и е мазна на вид и на 
пипане. Такава коса изглежда 
мазна още на третия или чет
въртия ден след измиването 
й. Себореята ое .появява най- 
често м!ежду 13 и 18-годишна 
възраст.

Ето ви един тест за проверка на ва 
шито знания. Посочете верния отговор на 
всеки въпрос. Ааоо сте познали над 10. от 
тях, вие сте изпълнили теста. Под 10 
нати отговора означава* че е нужно повече 
да четете.

Въпросите са:

1. Къде .в чосвеаикото тяло ое намира
костта „стреме ? — в китката, в гръбнач
ния стълб, в крака, в средното ухо в гръ
дния 'КОШ. '

2. Кош наричат „.баща на медицина
та“? — Емгаедокъл, Дамокрит, Перикъл 
Хштократ, Фидий.

3. Кой е създал теорията за условните 
рефлекси? — Лук Паатьор, Клод Бернар 
Александър Дкима, Иван П. Павлов Кли
мент Тймирязещ.

4. Колко пъти средно се овива и раз7 
луака в минута сърцето у здравия 
растен човек? — 50, 60, 72, 90, 112.

5. - Как ое нарича лекарят, който дава 
упойка при операциите, — онколог ане- 
стезиолюг, филолог, патолог, физиолог.

6. Коя от изброените храни е най-бо
гатата с витамин „С“ ? — краве масло, те
лешки черен дроб, .мед, касис, овче

7. Какво е „отоланин“ ? — Кост в чере„ 
па, част от мозъка, най-1близката 
до нас, пигмент в човешкото 
начава нищо.

8. Кое от изброените животни е най-, 
дълголетно? — Орел, слон, морска косте
нурка, крокодил, хипопотам.

в. На какво

звезда 
тяло, не оз-поз-

ое дължи
умора“ ? — смина на сезоните, 
студ, липсата на витамини, недоопиване.

10. Колко зъби „мъдрещи" има възра
стният човек? — 2, 4, 6, 8, 10.

11. Колко пъти средно .вдишва 
ва човекът. На минута?

12. Що е „ретина"? — част от окото, 
слизестата ципа на носа, част от гръбна
чния мозък, слой от кожата, нищо не 
означава.

„пролетната
зимния

и издиш

... -И КАК НЕ ТРЯБВА ДА 
СЕ ГРИЖИМ ЗА НЕЯ

13. Колко време може да живее чо- 
век, без да пие вода? — два дни, три дни, 
седем дни, петнадесет дни, четиридесет, 
дни.

Да не я мием много често. 
Да не използваме варовита во 
да и всякакви сапуни. Нико
га да н1е усшужваме със соб
ствен и да не си услужваме с 
чужд гребен. Да не употре
бяваме гребени е остри зъби 
и по-гъсти, отколкото е необ
ходимо,. Да не ползваме чуж
ди възглавници и шапки. При 
миене да я ‘изплакваме обил
но с вода, за да не остава ни 
най-малко сапун по нея. Да 
избягваме изсушаването й на 
силно слънце, електрическа 
печка или сушоар. Да не но
сим тежки плитки или причес
ки, които опъват, теглят или 
притискат космите. Шапка да 
носим при силно слънце илц 
отнюго студено, ветровито вре-

въз-
14. На какво 

слепота“? — 
мин А, вродена е, мноло работа е кокош7
К1И.

ое дължи „кокошата
късогледото, липса на вита-

15. Кой е най-чувствителният орган в 
■човешкото тяло спрямо липсата яа ки
слород? — Сърце, бял дроб, мозък, черен 
дроб.

сирене.

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА

1. В средното ухо, 2. Хипократ, 3. Иван П. Павлов, 4. 
72, 5. Аяестезиолог, 6. Касис, 7. Пигмент в човешкото тяло, 
8. Морска костенурка, 9. Липсата на витамин, 10. Четири, 
11. 16, 12. Част от окото, 13. Седем дни, 14. Липса на вита
мин1 А, 15. Мозък.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ МИЕ И 
РЕШЕ КОСАТА?

Всеки юи мие главата и се 
вчеава, но то прави така, как 
то си знае. Хигиената и раз-

■ме.

Д-р Хр. Йонков
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§
§ „Няма мито едно учение на земята, което би при- И така разговорите за вредата от въздържането 

са лишени от каквато и да било научна основа. Но 
за съжаление този пдредразсъдък, тази измамническа 
фалшификация още съществува и някои млади хора 
поради незнание я вземат за чиста монета.

Периодът на половото съзряване, които започва 
в юношеската възраст, продължава средно от 20 до 22 
години. Това е време на усилен физически растем», 
на голямо изразходване на енергия.

В юношеската възраст окончателно се усъвършен- 
ствува дейността на много органи и системи, завършва 
растежът, утвърждават ое такива висши функции на 
нервната система, като волята, сдържаността, умение
то да се владееш.

Юношество — това е време за натрупване на зна
ния, за придобиване на професия. Това също създава 
ио малко физическо и нервно натоварване. Ето защо 
лекарите отдават такова голямо значение на начина 
на живот на младия човек. Опитът показва, че преу
мората, нарушаването на режима на съня, на хране
нето именно в този период могат да предизвикат 
„срил", да доведат до сериозни заболявания.

пеело по-голяма вреда от учението за вредата от въз
държане". Така пише старият руски лекар Н. В. Сле- 
тов, занимавал се дълго с въпросите за физиологията 
и патологията на половия живот.

Лекарите които добре разбират своята граждан- 
ска отговорност пред обществото, отдавна са доказали 
безвредността на въздържането. В началото на сегаш
ния век на голям брой съветски и чуждестранни уче- 

— физиолози, хигиенисти, невропатолози — е била 
предложена анкета със следния въпрос: вредно ли е 

въздържане? Всички единодушно и без ко
лебание отговорили: НЕ!

Медицинският факултет при университета в Осло 
дискутирал въпроса, кое е лолполезно: въздържането 

неудържимото удовлетворение на половия стре- 
3аклаочителиото мнение (било следното1: „Ние не 

болест или слабост, за която който

I

ВРЕДНО ни

половото

ЛИ Е2
§

или
меж?=

§ познаваме никаква
било може или би посмял да каже, че тя е про

чистя нравствен живот".ПОЛОВОТО
ВЪЗДЪРЖАНЕ

и да
излязла от съвършено

Неотдавна един изследовател анализирал 6.500 ис- 
болестта на мъже, страдащи от импотенция, 

от тях това заболяване е въз

=I

I торий на
и се убедил, че у много 
викнало вследствие на полово излишестао и мито едно 

полово въздържане:

Половият живот в юношеските години представл- 
яав голямо натоварварване за още неукрепналия ор
ганизъм. Във времето, когато трябва да се натрупват 
сили, той довежда до тяхното разпиляване, до физи
ческо и духовно изтошение. Да се продължи въздъ
ржането това значи да се продължи периодът на рас
теж и развитие. Твърде ранното започване на полов 
живот значи да се поставят под угроза здравето, кра
сотата и творческите възможности.

— на

Предразсъдък и съвършено необоснована е 
можностга за психическо заболяване на почвата на 
въздържането. Такива случаи науката не познава. Но 
наисеки лекар-психиатър е добре известно друго: пря- 
„я_я връзка на психическите заболявалия с половото 
излишестоо, с различните сексуални извращения.

въз-

Особено тежко се отразява раният полов живот 
на девойките. Даже едно-единствено сношение може 
да завърши с бременност, а при честите връзки това 
е почти неизбежно. Износването на плода раждането 
е извънредно голямо натоварване на още неоформе
ния организъм. Детето на твърде младите родители 
може да се появи на бял свят непълноценно, слабо, а 
това влече след себе си нова верига от тревоги и въл
нения.

полов живот довежда доинтензивният
„хормонален глад", който понижава тону- 

и изтощава физическите и психиче-

Твърде 
своето рода 
са на организма 
осите сили.

Д-р К.И. Янушевски
=

немски психиатър Крепелин (а и 
въздържането за полезно. При някои за- 

по-специално при психическите форми 
възбудимост яа гръбпачно- 
явява като най-важно усло.

не самог
Видният 

той) счита
боллнаиия, и 
ид импотенция, 
мозъчните центрове, 
вие за лекуване.

§
Ш
I повишена 

то се§
( СЛЕДВА)
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култура * просвета *
ШтШ %кфФт ™ ютгЛпк,Как се развеждат 

хората по света?
за оиюгое. 'В тези .случаи раз-редишния мъж, ако и с роди- 

лститс иа жена ои.
У някои племена, населява

щи: Замбия, жената може да 
напусне мъжа юи. и да се вър
не три родителниете ако съ1ъ 
ру.гът я нагруби, удари или 
об педи е лоша дума. Даже и 
юотато шосмс нейна вещ .или 
'прояви дори и пай 'малък ин
терес към НЯ1КЮЯ друга жена. 
Даже за прелюбодеяние се ечи 
та ако мъжът заговори, с же
на, неоято не му е роднина, 
ако (се движи е друга жена, 
или 'й даде нещо за ядене или

Бракът у европейските и 
мнозина други народи ое пре
кратява със смъртта на един 
от съпрузите, е развод или с 
обявяване на недействително 
стта му по съдебен ред.

1Н0 има народи и племена, 
където семейните връзки не 
се мрепят на закона, а на ся
лата на обичаите и традици
ите. Някъде разводите са кра 
тка процедура, а някъде, то
ва с много трудна работа.

Туарегите в Либия се раз
веждат много лесно. За раз
лика от други мюсюлмански 
страни при ту ар спете е доста
тъчно жената да каже три пъ 
ти: „Развеждам се“, за да ее 
приключи разводът.

На островите Сулу на Фили
пините, при женитба момъкът 
•дава откуп „уноуд“ за девой-. 
ката. Съпругата може да на
пусне мъжа си след брака са
мо ако нейният нов избраник 
плати откупа в двоен размер. 
В племето итеоо в Уганда же
нихът дава откуп на родни
ните на девойката. След бра
ка жената може да се завър
не при роднините си ако вър
не откупа в същия размер на 
мъжа си.

В племето Бакара в Судан 
уважителни причини за раз
вод са изневярята на жената 
или нейната бездетност. Раз
ведената ое връща в дома на 
баща си заедно с чеиза, кой-? 
то е занесла на мъжа си при 
женитбата. (Откупът който е 
даден от момчето при женит
бата се връща, но не веднага, 
а чак когато си намери нов 
мъж, защого той е длъжен, 
да ое разплати не само с п

водът винаги с неизбежен. Се
мойши.те връзки сред тези пле
мота нс юс крепят на закон, а
на силата на обичаите и тра
дицията.

П3 (Испания не съществува
Затова на туриститеразвод.

се долят листчета с една на
редба в която се казва: „В Ис 
паиии пс .съществува развод.
Затова ис закачайте омъжени

Това го правете сте жени.
момичетата...“

Е. Й.
Шт

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Учителският колектив при

основното училище в Тръяоки
Ц Одоровци в края на учебната

година възнагради с парична
■-^1

награда и комплет книги ос
мокласника Драган Златков, ко ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

ЛЕСКОВАЦ
йто през пролетта тази годи-

Радицана спаои ученичката 
Петрова от избуялите води нашш Ерма. Същевременно на Дра
ган Златков бе връчена спе-

еъс своите клонове в:
Босилеград, Гърделица, Буяновац, Лебане, Власотинци, 

Вучйе, Владичин хан, Сурдулица и пощите на територията 
на трудовите ПТТ клонове в Лесковац и Враня организира 
за своите спестовници

□
( <

циална награда.

За хуманната проява на уче 
ника Драган Златков нашия 
вестник писа своемвременно.

№1Щ1 II ТЕГЛЕНЕ НА ЛОТАРИЯ
Право да участвуват в лотарията имат всички спестов

ници е основен влог от 1.000 динара, без право на изтегляне 
в срок от 13 месеца. Покрай участието в лотарията спестов
ниците имат лихва от 7,5®/о годишно.

Спестовници, използвайте този единствен случай пат 
рите ои да доверите на вашия най-добър пазител — обеди
нената кредитна банка в Лесковац и на нейните клонове, 
защого получавате право да участвувате в лотарията.

Запомнете че вашите пари ще бъдат в сигурни ръце, 
с найнголяма лихва от 7,5°/о и участие в лотарията, съще
временно сте застраховани при Застрахователния завод Ю- 
гоолавин от всички несгоди и нещастни случачи

Побързайте с внасянето на пари на спестовна книж
ка, защото тегленето е наорочено за 25-юли 1970 година.

Гишето за спестовници в Обединената банка в Леско
вац работи от 7 до 19 часа.

Спестовна книжка на Сдружената кредитна банка Ле
сковац може да се получи при всички пощи на територията 
на Браня и Лесковац.

Преди да решите да доверите спестовните си влогове, 
погледнете нашия

(8::
Тоя път обаче трябва да по 

сочим, че и редакцията на 
детския вестник „Другарче“ е 
наградила ученика Драган Зла 
тгеов с книги. Редакцията съ-

реше- 
всяка

: •

Спасителят Драган Златков

хцевременно е приела 
ние да възнаграждава 
хуманна акция на ученици — 
читатели на „Другарче“.Чешма-паметник

Ст. Н.

Сурдулица

Конкурсите 

за учители без 

квалификации

ЛОТАРИЕН ПЛАН
ПРЕМИИ

1. Автомобил „Застава 1300“
2. (Мини трактор „АДРИЯ“ от 5 КС

29.000
7.500

ТЛАВНИ ПЕЧАЛБИ 
1. Мотопед „Томос“
1. Перална машина 
1. Телевизор
1. Хладилник
2. Нафтови пета а. 450 
5. Транзитора а. 250
1. Помпа за поливане

ОС в сурдулица на заседа
ние е решила да ое продължи 
орежа за обяването на конкур 
.си за замяна на просветите 
работници в основните и оред 
ниге училища, които са без 
необходимата професионална 
подготовка.

(Въз основа на споменатото

2.730
2.700
2.340
1.350

900
1.250
1.500

Най-старата чешма в Димитровград
ПЕЧАЛБИ

1. Радиоапарат за автомобил
1. Електрическа печка
2. Грамофона 
2. Велосипеда
2. Детски велосипеда 
5. Прибора за ядене 
2. Експрес тенджери

УТЕШИТЕЛНИ НАГРАДИ
50. Ръчни часовници 
50. Парични печалби

В село Болев-дол, край пътя строенето й, защото има иад: 
за Горни Криводол се намира пие иа арабски език, но никои 
старата болевдолска чешма, досега не е намерил за необ- Решан1И,е прошепните работи 
строена преди повече от 300 ходим о 'да го разчете, макар Ци, които са се затекли на ре

че са идвали мнозина компе- дойна длъжност в основните и 
Някои стари хора разправ- тентни за паметници от мина- 'Средните училища на терито-

лото.

650
650
600
700години. 600
750
330ЯТ чуто ОТ ТЯХ, че четмата 

строил някакъв турски упра7 
вител на тези краища, но по 
какъв случай, не е останало

рияга на комуната, а нямат 
необходимата подготовка мо
гат да останат на работните еи 
места най-късно до края на 

да бъде за- учебната 1971/72 род.
(След изтичачнето на

Чешмата досега е добре за-
4.000
4.000

пазена и може би е необходи
мо да се поиска

известно.
Водата е добра за пиене и 

много домакинства я ползват 
за тази цел.

Чешмата може би сама би 
могла да каже историята па

щитена като исторически ла.- 
метшш, защото такива са все 
по-рядко в комуната.

Печалбите имат стоково-ларичен характер 
Билети- се дават от 15 кхгаи 1970 година.

<( Резултатите ще бъдат публикувани във „Вечерни 
и и локалния вестник „Наша реч“.

срока
училищата са длъжни да по
стъпят съгласно Закона.

но
'вини

Ц. Б. М. В.
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за зацртдак на Димитров, По^Ги Та^ дИЛ 
Тайхерт, а за защитник на Ван дер ЛювГ ™ ^ 
Зайферт. Обаче Димитров упорито искаГст,^ 
да позволи на процеса да участвуват и ичве™ 
чуждестранни адвоката, Демократическ ^сгии 
тирани, каквито са Дечев и Григоров 
рия, Торез от Франция и други,

Торглер зает противоположно становище 
Той искал да го защищава известният напистадвокат д-р Зак. нацист

Съдебният процес започнал в Лайпциг ня 
септември 1933 година в присъствието на голям 
брой германски и чуждестранни журналиста 
баче, представители на комунистическите ™ 
циал-демократически и други левичарски ' 
ци не могли да присъствуват на 

Германското правителство.

пред съда, но Мефистофел на пожара го ня
ма ... Димитров: На 28 февруари господин мини

стър-председателят даде изявление за опожаря
ването на Райхстага, в което се казва, че при 
„холандския комунист" Ван дер Любе по в^емс 
на арестуването освен паспорта била отнета и 
партийна книжка на комунистическата партия. 
Откъде господин министър-председателят е знаел 
тогава, че Ван дер Любе е имал при себе си 
партийна книжка?

Гьоринг: Трябва да кажа, че до тези дни 
не обръщах голямо внимание на този процес, 
та, не съм чел всички материали за него. Аз са
мо понякога съм слушал, че вие сте (обръщай
ки се към Димитров) твърде хитър човек. Зато
ва аз предполагам, че въпросът, който поста
вихте, ви е отдавна ясен, т.е. аз изобщо не се 
занимавам със изследване на тази работа. Аз 
лично няма да тичам тук и там и да претърсвам

„МЕФИСТОФЕЛ" ГЬОРИНГ СЕ ПОЯВЯВА...
ориен- 

от Бълга- Наскоро по искане на Димитров пред съда 
се явява и Мефистофел но само като „свидетел“. 
Все пак, според процедурата по гледане на де
лата обвиненият след разпита има право да пос
тавя на свидетеля въпроси и Димитров използ
вал това право така широко, че Гьоринг се чер
вил от гнев, слушайки неприятните въпроси. А 
тси добре се подготвил за своята роля, дори об
лякъл нов сив мундир, хакъвто още не бил но
сил.

О-

вестни Как течеше борбата между Димитров и Гьо- 

Ето пак стенографски бележки
процеса, 

по-специално на-
ринг?

от процеса.

ПОДПАЛВАЧИТЕ НА
РАЙХСТАГА

цисткият министър на пропагандата Гьобелс вя 
рваха, че съдебният процес ще се развива бла
гоприятно за нацистите, така че първите два дни 
на процеса се предаваха по радиото. Обаче на 
23 септември по време на изказването на Димит
ров, предаването внезапно бе прекъснато

ЗАЩО БЕ ПРЕКЪСНАТО РАДИО-ПРЕДА
ВАНЕТО?

Въпреки повтореното твърдение на Ван дер 
Любе, когото бяха заловили на мястото на пре
стъплението, че той е единствен участник, че 
съучастници не е имал, съдебните експерти сти
гнаха до съвсем противоположен извод. Те твър 
деха, че пожар с такива размери и могъл да 
бъде предизвикан само с акция на 
злодеи. Множеството огнища на пожара.

неколцина 
които

се намираха далече едно от друго, и невероятно 
бързото разширяване на огъня можеха 
обяснят само по този начин.

Министърът на пропагандата Гьобелс и то
гавашният председател на пруското 
ство Гьоринг, който същевременно беше и пред 
седател на Райхстага, особено губеха нерви ко- 
гато Димитров, изхождайки именно от мнениетт? 
на експертите, престъпваше към разобличаване 
на истинските злодеи. „Може ли да се замисли, 
че злодеите са влезнали в сградата през подзем
ния тунел, който води в райхстага?" — питаше 
Димитров един часовой, който бе повикан като 
свидетел пред съда. Предаването по радиото, за' 
всеки случай, веднага бе прекъснато, но чужде
странните журналисти запознаха обществеността 
за всичко, което се говореше на процеса.

2.да се

Двубоят с Гь-оринг
правител-

Димитров: Граф Халдер (който по това вре
ме беше шеф на берлинската полиция, по-късно 
ликвидиран зарад участието в атентата на Хит
лер) тук заяви, че Райх стягът започнал да гори 
на 27 февруари вечерта след 9 часа. Около 11 
часа вечерта той по собствена инициатива дал 
заповед за арестуване на комунистическите и 
социалдемократически ръководители и функциог 
нери. Аз питам господин министъра: говорил ли 
е тогава с гроф Халдер за тази мерка или не?

Гьоринг: На този въпрос вече е даден отго
вор. Когато граф Халдорф чул за пожара нему, 
кахто и всекиму от нас, е било ясно, че тора е 
сигурно дело на комунистическата партия. Зато
ва той дал съответни нареждания на най-близ
ките си сътрудници. Но аз още веднаж подчер
тавам: разбира се, аз гч> повиках при мен, като 
му казах да ми предостави своите ударни отря
ди, на което той отговори, че частично е пос
тъпил така. Следователно, аз поех отговорнсотта 
за неговото нареждане, което тогава още не бе
ше влязло в сила, като го подкрепих с държав

джобовете на хората. Понеже вие може би това 
още не знаете, аз и на вас ви казвам: полиция
та претърсва всички опасни злодеи и съобщава
за намереното.

Димитров: Трима чиновници от наказател
ната полиция, които са арестували и първи раз
питвали Ван дер Любе, единодушно са заявили, 
че при Любе не е имало партийна, книжка. Бих 
искал да зная, как се е стигнало до съобщението 
за партийната книжка?

Гьоринг. Това мога да ви кажа съвсем точ
но. Официалното съобщение дадох аз. Ако тази 
първа нощ са съобщавани неща, които може Ои 
не е могло да се проверяват и ако някой чинов
ник въз основа на нечии показания е заявил че 
Любе е имал при себе си партийна книжка, а 
това да се провери е било невъзможно, тогава 
вероятно то е било прието като факт и т.ака 
са ме осведомили. На следващия ден аз преда
дох съобщението в печата, но разпитът на аре
стувания още не бе завършен. Само по себе си 
това няма значение, защото тук на процеса е 
установено, че при Ван дер Любе не е имало 
партийна книжка.

Димитров: Аз питам какво е направил гос
подин министъра на вътрешните работи (Гьо
ринг е бил и министър на вътрешните работи на 
Прусия — заб. пр.) на 28 и 29 февруари или 
следващите дни, да се внесе яснота в полицейс
ките дознания за пребиваването на Ван дер Лю
бе в нощния прият за бедни в Хенингсдорф, за 
неговото познанство с двама души и по този, на
чин да се намерят неговите съучастници? Какво 
е направила вашата полиция?

Гьоринг: Само по себе си се разбира, че аз 
като министър нямам нужда да тичам по сле
дите, като детектив. Затова аз и имам полиция.

Димитров: Понеже вие като министърлтред- 
содател и министър на вътрешните работи сте 
заявили, че подпалвачите са комунисти и че то
ва е дело на Германската комунистическа пар
тия с помощта на комуниста-чужденец Ван дер 
Любе, яе е т това ваше изявление насочило 
най-напред полицейското, а след това и съдеб
ното следствие в определена посока и не е ли 
попречило да се тръгне по други следи за изди- 

действителниге подпалвачи на Райхста

На процеса Димитров постави въпрос: кои 
са, съучастниците на Ван дер Любе.

Е то една част от стенографските бележки от
процеса,-

Професор (Йосе, 
ника, професор от Берлинския политехнически 
институт: Помещенията на заседателната зала, 
които имат повече от 10 хиляди кубически мет 
ра, никак не са могли да бъдат запалени с един 
факел. За целта безспорно е трябвало да бъде 
употребено течно гориво. Напълно е изключена 
възможността, че Ван дер Любе сам е прсдизв 
кал пожара. Подготовките за пожара са изискв- 
ли много време и участие на повече ‘
Главна задача на малките огнища на р
помещенията на ресторанта и в куло Р 
залата (които трябва да се припишат
дер Любе), е да се привлече вниманието на пРа
дошлите хора, които са искали А* У’1' пода- 
ра, и настояване да се държат въ ^ отре_ 
лече от залата. Било е небходим ДО .„рлот. 
би поне 20 килограма течно гориво ( съе_
но бензин или петрол), а може би • тно са 
диняване на отделните друг огие-
употребни натопени кърпи, както 
опасен материал.

Д-р Тайхерт (защитникът 
ко време е бил необходимо 
пожара в заседателната зала?

Професор йосе: Зависи
те. Доколкото запалителната
предварително приготвена, доста 
минути.

специалист по термотех-

ния авторитет.
Димитров: Искам да зная дали между 11 и 

12 часа са разговаряли граф Хелдорф и 
стър-председателят Гъоринг?

Гьоринг: Чухте какво казах. Да, той беше 
(Халдорф в своите изказвания пред

МИЯИ-

при мен.
съда, дадени под клетва, отричаше тази среща 
с Гьоринг, т. е. открито гонеше своя шеф в 

Очевидно, в този механизъм от лъжи не
що не вървеше ...)

Димитров: Представителните на национал- 
социалистическата партия в Райхстага, господин 
Карване и господин Фрай, заявиха, че около 11 
часа били в пруското министерство на вътре
шните работа и съобщили, че те двамата и ав
стрийският националсоциалист Кройер видели 
Ернст Торглер с Ван дер Любе в деня на по- 
жаоа. Дали тогава тези представители в Раихста- 
га са говорили с господин министър-председате
ля Гьоринг?

Гьоринг: Не!
ДИМИТрОВ:

е знаел, че

лъжа.

яа Димитров): Кол 
за подготовка на Дали господин мшшстър-предсс- 

господата Карване и Фрай са 
съобщение?
На другия ден след пожара узнах, 

са съобщили.
Сутринта или още през ноацта.

може би след

дателя 
дали такова 

Гьоринг:
злодеи- 

била 
са Ю—15

от броя на 
материя рваие на 

га?
е

наказателнатаГьоринг: Бъдете спокойни — 
полиция ще разясни всички следи. Аз трябваше 
да установя дали то»а злодеяние не принадлежи 
към политическата сфера или е наистина поли
тическо злодеяние. От моя гледна точка, това 

злодеяние и аз също бях убе
ден, че злодеите (обръщайки се към Димитров) 
трябва да търсим във вашата партия. (Махайки 
с юмруци към Димитров, вика) Вашата партия 
е партия на злодеи, която трябва да бъде уни
щожена. Ако следствените органи са били под-

влияние да тръгнат по 
били насочени по ке

че това
Димитро®: 
ГьорИКГ:

га ) Главният електротехник “^д^можно
е бил в залата в 8 часа и 20 снчжя под
ай е междувременно да се напра*
готоики?

Професор (Йосе: Да експертите не
Димитров: Доволен съм, 1е. сам това е 

аярват, че Ван дер ™иетч> с която на-
еД*п»ствената точка от обвинени » още по-яа- 
ггьлно съм съгласен. Но те вър® вая дер 
*атък. По мое мнение на та;”* я делото ио 
Любе може да се каже, е фауст е гуп,
запалването яа Райхстага. Този

Преди обед, или
обед.Димитров: Значи, преди или след обед? 

гьоринг: За това може да се потърси изял 
ление от министерския съветник Дклс.

Димитров: Аз бих искал точно да се види 
заш^на моя въпрос Карване заяви, че е съоб- 

след полунощ, веднага след пожара? 
ЩГьоринг: И тримата дадоха изявления в ми
нистерството пред чиновници, а не пред мщ То- 
!« мога съвършено и да не зная. Могло е 

па бъде и през нощта, а могло е да бъде и пре- 
обед. Впрочем не си спомням, кога са ми съ- 

Д това.

е политическо

ложени на определено 
определена посока, те са 
тияските следи.

(Следва)
обдили

Страна 9

БРАТСТВО * 26. ЮНИ 1970



ВттсгВо ХУМОР • САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР » САТИРА » ЗАБАВА

Конкурсната комисия па в. „Братство" в състав Богдан
Николова изтеглиНиколов, Миряна Найденова и Олгица 

наградите, които даде комуналното предприятие „Услуга от 
безплатни билета до края на 1970 го-Съобщен 

ие за на- 

градния 

конкурс

Димитровград — пет 
дина па линиите в Димитровградско:

1. ВИТА ИВАНОВ, Сутйеска 48 Димитровград получа
ва безплатен билет па линията Димитровград Т. Одо- 
ровци,

2. ПЪРВАН ТОДОРОВ, Крум Златанов бб — Димит
ровград на линията Димитровград — Д. Невля,

3. 1ЙЕЛИЦА МИЛАНОВ, Желюша, Димитровградско 
на линията Димитровград — Сспскос,

4. БОСИКА СТАМЕНОВ, Сутйеска 25 Димитровград 
на линията Димитровград — Мъзгош и

5. Иван Наков, Лукавица, новото селище, Димитров
градско, на релаципта Димитровград — Т. Одоровци.

Лицата получили безплатния билет могат да дадат тоя 
билет на свой познат, роднина и приятел само за постоянно

Че речете: Манна се залепил за морузат ко 
жаба за калиите. Може да ие тека, ам@ мене ли 

боли ка га гледам ужъдтел и неокопан.
беше много убаао, ама

сг>рце
Оно истина и ирсмсто не
не йе само до времето.

Ония пут оратц за 
чете. Нсма за опея да оратим що су се качилс 
у таксетия, па по цел дън върту по сокаци : и. 
Имаю и оне право да буду шоверйе, за това су 

бориле. Истина не ми йе баш сее ясно за
що су нагЪрнуле сеете, ама йедън приятел ми 
рече: ,,От пЪрви че се меня/о прописииете за 

та варкаю да уграбе. . .

мужйетс, а са чу за же-ползване.
За всички информации обърнете се в „Услуга" Дими

тровград.
От комисията

се и

Карикатурен 

екран

по-
лаганье,

Недо да оставимо шоверкьете нека си вър
ту таксетията из сокаците. Много ме йе яд па

Събрале се на купища, падругъете, що зеваю. 
одумую ли одумую:.

— Виде ли моме, аиде ли . . . И С-евета се 
До йучера, да ме простите немаше га- 

а съга се качила у таксе. Съга гледайте ка 
мине . . . нарочно свирне, та Да ни покаже кико

качила.
че,

о
вози . .

Обърну се и я към павлиоичето. Зададе се
кока йе из Гаци-фича ама иде шевель-девелъ 

. нуту кърчму излезъл. Кига наближи кЪмто о-
а нея що одумую, погледа да видим горделъивуту 
И Севету, а видо йедну истина убаву жену, ама 
^ уплашену кока йе пред змийе бегала, гълтнула 
В си ядна йезикът, па ми се чини и путат не види, 
■ а камо ли комшикуту си што гьу одумуйе.

; '■

— Дай гас, комшикъе! — изока оная зад 
мене и нажмикну ко удовица.■ =• '•х.-.гт-г:

д;Д
рД-д.Д'--. Боже, реко си, сва йе срекьа що пропиейете, 

че се меняю от първи иначе нема само морузаг 
да си остане неокопан, нело и житото че остане 
неожнйето . . .

■ ■ ■

■Ч-г

— Все пак дал книжката на 
баща си.'ч

Манча с. р.
РАДЕЙНА 

— Най сетне да се махнем от 
брестовете
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Мишка пита слон: —• Колко километра са 

селото?
— По-радо бяха 6, но сега 

поставиха нова пътна табела 
и на нея са означени 8.

— И какво правите сега?
— Вървим малко по-бързо!

ДО — Дай ми малко пари, ми- Тя: — говориш само глупо
сти!

Той: — Това е, за да ме раз 
бираш по-добре!.

ЛII.ЧУЖД— На колко години си? — Пак ли? Нали само преди 
двг. месеца ти дадох!

5§ЦЦ|к — Вярно е, но от тях вече 
■|§|п5: нищо не остана.

— Знаеш ли, мила, 
ми се, че ти имаш повече_нуж 
да от ум, отколхото от пари!

— Така е, мили, но аз искам 
от тебе само това, което и- 
маш!

■змей

1%
— На две!

*— Хм, интересно!... — чу
ди се мишката. — И аз съм 
на две. Наистипа аз боледу, 
вах няколко месеца напосле
дък ...

Един шотландец влиза в бю 
фета на гарата в Глазгоу иХУМОР струва

* поръчва:
— Един сандвич, моля.
— Какъв искате — с филе, 

със салам, с хайвер?
— С нищо!

Жените и лекарите знаят 
кога лъжата е препоръчител
на и полезна.

Умря това 

време
и 3 РоЧД/О ЗА 73Ч31М

про/д/хри сър се /щргМД 
в*& 01/СОР-'
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з/ - ехх/ умря гиМ, 
зреме.рлД /

Ш троа ,

Бдй^он-$и
(

СРА-Д, ВАЧ ВЧРОРВ.


