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ШштВо а БЕЛГРАДСКА ОБЕДИНЕНА я 
3 БАНКА-КЛОН НИШ М

5з
Само до 5 септември 1970 година: 

ЮБИЛЕЙНО НАГРАДНО СПЕСТЯВАНЕ 
— За всеки 500 дога ара, които не могат да 

се изтеглят в срок от само ЧЕТИРИ МЕСЕЦА е 
— един билет.

618 печалби
Вноски приема и пощата във Вашето място. § 
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0 ечеми теглене на 13. 9. 1970.нв• ВЕСТНИК НА БЪДГ ДРСНЛГД НАРОДНОСТ В Ссрр юг ОСЛАВИЯ *

гАкценти Т И Т О:

НАШИЯТ СПЕЦИФИЧЕН ПЪТ 

НИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА 

ПОСТИГНЕМ ГРАНДИОЗНИ 

УСПЕХИ

Развързката в кожара »Братство«ЧЕКМЕДЖЕТА 

■СПИРАЧКИ СМЕНЕНИ:

ДИРЕКТОРЪТ И 

ТЕХНИЧЕСКИЯТ
Все по-често се чува, че пред

ложенията, мненията, 
почините и критиките от 
самоуправителни събра
ния, конференции и до 
говори имат къс път —■, 
от събранието до чек
меджето на общинската 
или някоя друга адми
нистрация. Подобна кон 
статация се чу и на пое 
ледното заседание на 
междуобгцинската кон
ференция на ССРН в Бо 
силеград.

Дали всичко, което изхожда 
от самоуправителните 
договори и от органнза 
циите на Социалистиче
ския съюз, профсъюзи
те, младежта, от събра
нието на избирателите 
и тн отива в някое чек-

По време на обиколката на трошим специфични условия, 
някои краища и градове в Бо Но все още има опити отвън 
сна и Херцеговина лрезиден- с различни критики и тем по-, 
тът на републиката ЙООИП добно, да се забави и попре- 
БРОЗ ТИТО на 13 август посе чи на успешното изпълнява-: 
ти Мостар, където председа
телят на Общинската скупщи 
на Радмило Аядрич устрои 
прием в негова чест.

,В тоста другаря Тито гово
ри за успехите, проблемите и 
задачите в изграждането в та 
зи република. Той изтъкна 
значението на братството и 
единството, което с кръв е це 
ментиране. Специално подчер 
та, че шоеякизмът е средство 
на о<ша!:о:зия враг в борбата 
срещу социализма.

Говорейки за изграждането 
на ооциализма в нашата стра
на, другарят Тито, между дру 
гото, каза:

„В изграж!дането на социа
лизма в ю|гослав1Ия ние тръг
нахме по специфичен път. Из 
държахме натиска и не взех
ме формулите и 
на социализма от 
тип. Ние отхвърлихме това, 
оня момеят, когато видяхме, 
че не отговаря на нашите въ

Стр. 4
(На стр. 2)

По време на посе
щението си в Босна и 
Херцеговина 
дентът 
коли и .някои места, 
където преди 27 го
дини бе водена леген 

битка на Сут

прези-
ТИТО оби-медже или все пак не-т 

що се претвори в дело, 
в акция или мероприя
тие — сега не е да ана- 

Ваигао е дализираме. 
се подчертае, че все по 
вече и по-гласно се го
вори, че чекмеджетата 
стават спирачки нг. дей
ността, сиреч, решения
та, становищата и почи 

остават са-

дарната 
йеска. На Тйентище

Титопрезидентът 
прекара известно вре 
ме с около 700 бри-

ните често гадири, които тазимо на хартия.
Намираме се, тъй да се каже, 

пред нов етап на ожи- 
политическа дей-

година уреждат спо- 
и рекреа-мен-парка 

ционния център, пре 
дназначен за -млади- 

Югославия.

вена
ност, която ще се раз
вива през есента.

Както и досега, хората по съ
бранията, конференции
те и договорите, пак ще 
повдигат предложения, 
ще отправят критики, 
ще търсят разрешаване 
на проблемите. Разбира 

всички проблеми 
поста

шаблоните
сталински те в

се, не
ще бъдат реално 
вени и не всички крити
ки са оправдателни и 
градивни. Ще има и ста 
новихца, изхождащи от 
лични интереси и раз
бирания. Тъкмо в една 
такава дейност, динамич 

но често

ГОРНОЛЮ-
БАТЧАНИ
ВРАЖДУ-

на, градивна, 
и противоречива търси 
самоуправителните сили
да. бъдат в хода на съ
битията да знаят .съдба 
та на заключенията, да 
получават аргументира
ни отговори на всички 
поставени въпроси и кри 

Същевременно,

ВАТ
Стр. 6

тики.
разбира се. Социалисти 
чегасият съюз и Съюзът 
и?, комунистите с идей
но-политическата си дей
ност трябва Да допри- 

хората да не бъ-

Другата 

страна на 

водоснаб
дяването

Стр. 3

несат
дат само критици и пре 
дложители или инициа
тори, но и дейни гвор-, 
ци и градивни участни-, 
ци в разрешаването па 
повдигнатите въпроси.

така-Ако есента ни донесе
ва дейност — Социалис 
тическият, съюз в наши 
те общини ще има пло
дотворна почва за ра
бота.

ДИМИТРОВГРАДСКО ВЪРВИ ПО-ОВГАНИЗИ ВАН О ОТ 
Д Ш«ОКИ ПОРАДИ ЛОШИТЕ КЛИМАТИЧЕСКИТАЗИ ГОДИНА ВЪРШИТБАТА В 

ЛАЕШ. НО ДОБИВИТЕ ОБАЧЕ ОА 
УСЛОВИЯ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА.

А. Я.



ТИТО:Хулибали в Белград Приемане на реалнотоНашият специфи
чен път ни даде 

възможност да 

постигнем гранди
озни успехи

между Съветския съюз и ГерманскатаДоговорът
Федерална република ни интересува и като европей
ска страна., заинтересувана за по-нататъшната конс0.

мира на нашия континент, и като привър-лидация на
женици на равноправно, демократично международна 
сътрудничество на всички меридиани. И в едноъГ

качество трябва да честитим на страните —
и в

другото
надписали договора и иа преговарящите, които в Срав 

кратък срок, завършиха една обемна ра- 
общ интерес, с желание подобни начинания 

и на множество други места.

(От 1 стр.)
не иа задачите, които имаме, 
в опраната, аз мога да кажа 
че ние, благодарение именно 
на специфичния път ла из
граждаше на социализма вла 
шата страига през изтеклите 

постилахме тралди 
покрай слаОо- 

които
още имаме. Но никога не 
смеем да позволим тези ус-. 
..•зхи да ли замъглят очите и 
да иомисиил-м., че морето ни с 
до коленето. И винаги трябва 
да настояваме в пашата стра

да владее пълно раиноира 
само между републи- 

ло и

нителит 
Пата от
дг. се предприемат

Това усилие, увенчано с успех, било предшеству- 
разбира се, дълги години от недоразумения, 

които се търсели предпазливо възможности за съдей- 
гъстата сянка на недоразумения и жестоки

впано,

стпие в
конфликти. Трябва само да се подсетим, че отноше 
нията меледу Съветския съюз и Германската федерал
на република от преди няколко години бяха пример 
И2, недоверие, че Адснауерояата политика заплашваше 
с комунистическа опасност всеки опит за намаление 
пг: напрежението в Европа и обратно, че Съветския 

третирал политиката на Западна Германия 
синоним на непримирим антикомунизъм, па да

25 ,ГОДИНИ 
олли успехи, и 
стил с И трудностите,

съюз е
като
се прецени дължината на предишния път — до тази 
атмосфера на трудов договор и оптимизъм, в който 

посещението иа Вили Брант в Москва.

По покана на на държавния секретар на външни 
работи Мирко Тепавац в официално посещение на 

Югославия бе Сори Хулибали, министър на въннпштс 
работи на Мали.

на
ние, не
китс и националностите,

без оглед намежду хората, 
техните религиозни и Д-РУ1 и 
убеждения. А в обезпечаване
то на всичко това най-важна 
роля имат комунистите.

|Съюзът на комунистите се 
отказа от своята командваща 

в нашия обществен жи,

става
Без съмнинис, този договор би трябвало да се 

още доста време, ако не беше предварителнотоПо време на разговорите, които водиха в Държап- 
секретариат двамата министри обсъдиха някои 

по-нататъшното подобряване

чака
взаимно американо-съветско „откровение" и готов
ността на двете свръхсили на всяка цена да бъде избег
ната непосредствена конфронтация. Това обстоятелс
тво- не намалява значението на промяната в заладно- 
гермаиската политика и преминаването от военна 
хладнокръвност към договорна флексибилност. Ако

ния
въпроси във връзка с 
на междудържавното сътрудничество, специално в об

ективността на нсоб-ластта на икономиката, както и
пред предстоящата конференция в Лу-

роля
вот, но не се е отказал от за
дължението бдително да сле
ди развитието на социализма 
в Югославия защото е отговц 
рсн за това. Ясно с, че Съю
зът на комунистите — мисля 
ла неговите ръководства — 
няма да се маои, дава нареж
дания и определя как да ра
боти да речем една или друга 
фабрика и подобно. Но в съ 
щите тези фабрики има ко
мунисти, те работят там... 
Или например, кой е в наша
та Съюзна скупщина? Кому
нисти. Кой е в републикански 
те окугрщиим? Пак комунисти. 
Те трябва да знаят то
ва, че са отговорни за прав-ил 
ния път на нашето социали
стическо обществено разви-

въвързашгте
сака.

На снимката: Сори Хулибали и Мирко Тепавац 
на Сурчинската аерогара.

бихме искали с две думи да опишем условията, които 
са дали възможност за подписване на московското 
споразумение, трябва да констатираме, че това е при
емане иа реалното, т.е. същевременно признаване и 
уважаване на политическите, военни — особено нук
леарни — икономически и други реалности на нашето 
време, включвайки и отршцателни белези на тази 
реалност, като блоковото разделение на Европа. Всъш 
ност осъществения договор не решава, ни то пък мо
же докрай да разреши деликатните проблеми в тази 
част на света. Неговата стойност, покрай другото, се 
състои в това, че някои проблеми договорно се отла
гат за по-благоприятни дни, със сьгласност да ^е се 
позволи да се претворят в конфликт.

ЗА ЕВРОПА И АМЕРИКА 

НЯМА ОПАСНОСТ ОТ 

ХОЛЕРА
идват от Азия -биват подлага
ни на преглед, за да -ое лопре 
чз1 евентуалното пренасяне па 
тази опасна болест.

Световната здравна органи
зация изрази надеждата, че 
за Европа и Америка няма 
опасност от холера. Изтъква 
ое оба-че, че съвсем е 'друго 
положението когато ое касад, 
за Африка и Азия. Застраша
ват и вестите, че в .Ргипет и 
някои -друпи страни има слу
чаи на заболяване от холера.

Функционери на Световната 
здравна организация също та 
ка са заявили, че „не е има
ло амъртни -случаи“ от холе
ра в -Съветския -съюз, където 
тя е на изчезване,

-В Западна Европа -само Фран 
ция и Италия -са .въвели спе
циални предохранителни мер
ки — по пристанищата и ае
рогарите. Всички лица, които

Добре би било, ако духът на реализма, който е 
триумфирал на москвоските разговори, дойде до из
ражение в настоянията да се разрешат и други парли
ви или дългосрочни международни проблеми. Отстъп
ването от сила при разрешаване на такива спорове тряб 
ва да се приеме и към тях стриктно да се придър- 
жават като общеважещо правило не само в случаите, 
когато равновесието на силите ирави неизбежно, но 
в отношението на всеки народ към другите народи, 
всяка суверенна държава към друга държава. При 
напорите тази цел да се осъществи, договорът между 
Съветския съюз и Германската федерална република 
ще бъде важно начало.

,тие“.

-Съветският съюз мзареля на 
17 август автоматична стан
ция .„-Венера 7“, насочена към 
-планетата -Венера,

в орбита около земята а след 
тс-ва, -след .включване на пое
лещния -степен на ракетата — 
носач получи ускорение мал

цовата -станция е тежка ко но-голямо от .втора кос- 
.1.180 кило-грама и представа я мичеюка скорост и се насочи 
ва усъвършенствуван тип на към -Венера, 
едноименните станции, които 
пускаше -СССР и по-рано.

„-Венера 7“ -беше въведена
Със -станцията ое управлява от 
центъра за далечно космиче
ско управление.

(„Комунист")
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Подполковник М. Янкович
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та борба и друпи видове дей- сови диверзии, саботажи, на: 
ствия на въоръжения народ падения, като не избягват я 
срещу окупатора в отделни от по-големи военни действия 
области или на цялата оку- и прилагането на фронтален 
лирана територия, облягайки начин на борба, разбира се, 
се при това върху подкрепата ако -има условия за това. Те 
на населението на тази тери- нападат неприятелските коло- 
тория. ниг които ое опитват да ПР11С‘

тикнат от тила и да помогнат 
€ на частите на фронта, уншЦ 

жават съобщителните вРъ31\: 
и пътищата е цел да засгав 
п риижд ащ-ите свежи кеярия 
телаки подкрепления, налад 
неприятелските обози, нал,

Концепцията на всенарод
ната отбрана на практика

БРАТСТВО
ВЕСГН-ИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
П ар низ ан1ското 

отдавна известно в историята 
на войните. Към този начин 

-Във военно време — команд на борба са прибягвали по-, 
ват с териториалната отбрана тикнатите и обезпрашените. То 
в -своята община, покрайнина па била фо-рма на отпор на 
или република. С частите на нар-о-ди пред поританите 
трудо1вите организации

8. во-юшан'е
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

-Върховната команда коман
два с частите на териториал
ната отбрана посредством ща 
бавете на народната отбрена 
в републиките. Щабо-вете на 
народната отбрана по релуб-, 
ликите, покрайнините и ти., ко 
мандват непосредствено с по
дчинените части, а по нео
бходимост — ис щабовете на 
обществено-политическите об
щности. Общините, покрай
нините и републиките обра
зуват щабове на народната от 
брана за ръководене с тери-, 
торна лн ата отбрана. В мирно 

-време тези щабове ръководят опита от нашата Народнооово 
с целокупната организация й бодителна борба, може 
с подготовките на териториал 
.ната защита.

угне-
т.ители, ,с които не е могло да 
се влезе

дат неприятелскитепри
непосредствена отбрана и за
щита ата трудовата организа.- битка, 
ция ръко1води компетентен ор 
ган в тази трудова организа
ция.

решаваща ни, команди и прочее, 
се е капитули-,

в една 
но не 

рало пред окупатора.
вид на 

нал*'
Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

-Вое пак, основния 
партизанско воюване е

На територията, която зав деятието, защото без °ФЗН^С( 
неприятели териториал- ност не може да се Дъ” 

ните части променят своята инициатива. А за това Дма 
тактика и начин на дейстау- ловия, защото партизав®01® 
ване. Т-ези чаоти преминават части са леко подвижнзе 
тогава зсъм партизански начин подвижни -от неприятеЛЯ' 
на воюване. Това важи за всиц добре познават и п°чле^яаа 
ки части, които се намерят в ,приспособяват към У&1 ^о3- 

иеприятеля по които на терена, по-добре са 
11 Да било причини. Партизан нати с положението
ските части организират ма- сол яма опора в народ •

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

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

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

друпп-вено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

земе
ПАРТИЗАНСКИТЕ ЧАСТИ

Имайки предвид видовете и
исто-

по-условията, в1 които през 
рията са се прилагали парти
зански действия, ползвайки

по-
се

да се 
повода, че това

тила настигне до 
понятие обхваща •. въоръженд
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БОСИАЕГРЦШ ХРОНИКА5
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ОБЩЕСТВЕНА 

Г ХРОНИКА ~\Босилеград без 

плаж
МЪЛНИЯ УБИЛА МОМИЧЕ

ДРУГАТА 

СТРАНА 

НА ВОДО
СНАБДЯ
ВАНЕТО

Преди някой дек от мъмщя запина Лиляна 
Б. Найденова от гцрнолмсинеката махала „Ко- 
лища“. ч

В трагичния момент тринадесетгодишната 
Лиляна, ученичка в основното училище в Горна 
Лисина, пазела овне високо в планината над се
лото. Когато започнало да ваши, нещастното мо
миче се подслонило под едно, а овцете под дру
го. И мълнията го улучила.

Опитът на двама младежи, които бързо 
дошли на. местопроизшествието да спасят моми
чето, останал без успех.

НАПИЛ СЕ И СИ ЗАПАЛИЛ ПЛЕВНИКА
В последните две — 

три години, а най-мно
го в настоящата почти 
във всяко босилеград- 
ско село се строят част 
ни водопроводи и въ
вежда вода във всеки 
дом. Тази благородна 
акция би била за всяка 
похвала ако нямаше и 
лоша страна. Касае се 
за масови недоразуме
ния между хората.

Тези спорове именно 
поникват вследствие при 
спояването на водите от 
частни лица, с което се 
игнорира и словото на 
закона, неписаното на
родно нравило, че вода* 
та е на всички.

Сега Обаче, когато се 
подемат тези полезни 

всеки да си

След като изпил литър ракия Коце Стоял 
нов от село Груишци запалил плевника си. Пре
ди това се опитал да запали снопите на брат 
си и понеже не успял, „отмъстил“ на ообстве- 
ния си плевник.

В потушаването на пожара участвували и 
граничарите, но било невъзможно плевника да 
се таои. У-спели да попречат огъня да захване 
и околиите плевници.

В опожарения плевник изгоряло сеното му.
Досега това е единствен такъв случай в Бо- 

силегр адско.

:Край Драговищица

Река Драговищица предла- време за плаж — от транспор
тното предприятие в реката 
изсипват изгоряло масло и

га извънредни възможности 
за отдих и плаж. Но и покрай 
това боаилеградчаии нямат нефт. 
плаж. Затова и тази хубава 
планинска река остава за мн-р ват на един нилометар от гра

Желаещите да се къпят оти

I.РОМАНС ВСКИЯТ" мост наскоро ГОТОВ’да орещу течението на река
та. Там, в прелестната клису-

зина непристъпна.
Но тя вече не е чиста като 

преди. Още от влизането й в ра се опишат да преустроят 
града се замръсява. При от- един див плаж.

Не е трудно, дори, Бооиле-

акции
осигури у дома достатъ 
чно

Още един нов мост ще има на пътя от Бла
гина към Босилеград. Става въпрос за моста 
на Божимка река при местността Роман овци.

Тоя обект строи секцията за пътища във Врня 
и на него вече няколко месеци работя над де
сетина работници от по-близките села.

Новият мост хце има дължина от 22, а ши
рочина шест метра и ще струва 420.000 ди
нара.

вода, създават сц 
тежки за разрешаване 
спорове. Те са предим
но от имуществен харак 
тер. В такова положение 
всеки доказва, че вода
та е негова и никой ня-

съствието на какъвто и да би
■град да получи и басейн за 
къпене. (Край ловджийския

по санитарен контрол тя всъ
щност става място, където се 
хвърля боклука. Да споменем 
и това че и онази малка кана 
лизация, която съществува в 
града отвежда в реката, а в 
следобедните часове, когато е

дом той е вече изкопан и с 
малки средства би бил осносо 
бея. Но ето, че сега за пла
жа никой не се грижи.

ма право да му я отне
ма.

Така в махалата или 
селото Се създала не
търпимост. Стига .се и 
до побои.

Такива
В. в.

случаи има 
Просен е още111Ш11Ш11111ШП1Ш11!111Ш11Ш111111иШ1ИНШ1111П11М11111111111111Ш11П111И11111111111111Н111111Ш111111111111Н много, 

оня от миналата година 
когато цяла нощ една 

махала СЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ

ОТ ПРЕДСТОЯЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕ
ОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ, КОЯТО ЗАПОЧВА В 
ЛУСАКА (ЗАМБИЯ) НА 8 СЕПТЕМВРИ Т. Г. 
„БРАТСТВО“ ЩЕ ПОМЕСТВА СПЕЦИАЛНИ 
КОРЕСПОНДЕНЦИИ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАВА 
ПО ТЕЛЕТАЙПА НАПРАВО ОТ ЛУСАКА.

. ЧЕТЕТЕ НАШИТЕ КОМЕНТАРИ И ЕКС- 
КЛУЗИВНИ КОРЕСПОНДЕНЦИИ ОТ ЛУСАКА.

ттоооби колкото ое може по
вече за борба населените, да 
разори и разстрои стопанство 
то му. Употребата на най-раз

Техните задачи главно ое 
делят на три групи:

— бойните задачи и диверт

долно ли синска 
се превърнала в побои
те и то в момента, ко
гато водата 
да теме по чешмите.

Такъв е и случая в 
Селото

започнала
зии в тила на неприятеля,

и наблю-— разузнаването 
давжето в тила на неприя- лични средства за унищожа

ване на хора, растителен и жи 
е характер-

Гориа Лиобата. 
ое разделило. Създало се 
непоносимо положение.

теля и
С такива действия парти

занските части пречат на по
литическите и стопански мер 
ки на окупатора, защищава 
населението и репресиите на 
окупатора и наказването на 
всичпси видове сътрудничество

вотинюки свят
отлика на съвременните Понастоящем такъв е и 

случая на една махала 
от с. Рложие, в която 
междуообио враждуват, 
за големия извор „Наи- 
чшюц“. Такива спорове 

явяват в Горна Ли-

на
ВОЙНИ.

— Следва —

^ у » У У^г*1 У ^ ^■у■у

се
■сина, в Долно Тлъммио. ВАШАТА БАНКА Г

с окупатора. Този проблем трябва ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВГЦ
да ое решава, защото С КЛОНОВЕ Ь

ЧАСТИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,БУЯНОВКЦ. СУРДУЛНЦА,човешки отно-лохпите
ЛЕБАНЕ, В-ЛАСОТПНЦП, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИЗАЩИТА шения парализират вой
ЛГ.ГРАДчко. В случая най-ком

Силите на отбраната на вся- ■ петентни са местните об * Зл редовни в.ииовс се плаща ьи » лихва
ка страна зависи от икономи-г щнОсти и мирошните съ * За осрочени влоюве — 7.5“ и/ Всеки спестовник с в.нм от най-малко 1000 нови динараческия потенциал и хората, с вети. ✓

1Н0 и те са безаилнм е ктрахован от евентуална злополукакоогго разполага и овоупато- у* Бан> овиге клонове а Босилеград и Сурдулиц; рлГ>о1Шзасега.Рът именно поради това и от 6.30 до 14,30 часа всеки ден освен с-ьОота и недели
В. В.средстваУпотребява такива

за да може по-бързо да онес-
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Димитровградска
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БРАТСТВОРазвъзка в кожарата 3?

ТЕЛЕВИЗИЯТА „НА ПОЧИВ КА" СМЕНЕНИ: ДИРЕКТОРЪТ И
ТЕХНИЧЕСКИЯТ

От последната буря, която над Димитровград 
се разрази в по-миналия понеделник, до минала
та неделя димитровградските телевизори бяха аа 
почивка.

Релето на Козарица тогава е било повредено 
от гърмогевициге и ниюбй от телевизията не е 
идвал да го поправи.

Общинската скупщина няколко пъти с ис-. 
скала да дойде група да поправи релето, но никой 
още не ©е дошъл до неделята.

Може би телеаизоригге на димитовградчапи 
още почиват.

Населението, свикнало с предаванията, про
тестира пред общинските органи, и ое готвеше 
да изпрати протестно писмо до отговорните в 
Телевизия — Белград.

Иначе това не е единственият затой в преда
ванията тук. Повредите на релето са чести; а по
правката почти редовно ое бави по няколко дни.

Не значи ли това, че с релето нещо не е в 
ред и че трябва да ое посмени или пооправи не- 
що сериозно?

аошогьт „а -рамошгге> »
кожара „Братство , които тра- стто.о^а Щ че това рв1 азс>мат личности, които не са 
ЯТ дълго време и довеждаха ка Струи ' отдушни замесени в крамолите, или
до апаапОстта предприятието шен е мета за вмък по-добре — не са от колекти-,

жггх?тН=Тра^а^: яяяжжгх -к <= =ГдЮ 2 =Г рав°™ ГЕЙ
та съвета след дълго оосъж-

които 1Имеино работническият съ
вет (без оглед дали е бил шан 
тажиран от директора и тех
ническия или не) преди извее 
тно време бе организирал ре
ферендум, с кбйто бе изклю
чен (макар ,и незаконно) оекре 
тарят на предприятието Ки
рил Илиев. По такъв начин 
съветът бе оказал подкрепа 
на директора Александър Ва- производствени
сов ,в спора му с Кирил Илиев, продавалилица и ое отчитали пред ка

сиера с пари, без да се знае 
количеството продадена въл
на. Приказва се за фиктивни 
сметки, за създадени брако
ве на голямо количество про 
дукция, за набавка на нека
чествени суровини.

.Може би новият директор 
ще има и друга работа, по-, 
лезна за предприятието. В ко 
лектава и в чарпгията ое при-, 
каза за разни видове слабо
сти в работата на предприя
тието, на отделни хора и за 
частично незаконни явления. 
Споменава се, че отговорни 

началници 
вълна на частни

даие и разисквания, 
траяха почти осем часа, са ре 
шили следното:

— Сменяват се от длъжност 
и ое разпореждат на отговар
ящи работни постове — ди
ректорът на предприятието 
Александър Басов и техниче
ският директор Райко Раиче- 
шич.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ

— За временно изпълняващ 
длъжността директор на пред 
приятието се избира оекре- и управителният съвет от три 
тарят на „Братство“ Кирил предложени кандидата са из-. 
Илиев, а за временно изпъл- брали за изпълняващ длъж-

Сега работническият съвет

Тази година до определения срок за предла
гане на кандидати за септемврийска награда на 
общинска скупщина в Димитровград са ггристиг- пяващ длъжността техничес- костта директор същия Ки- 
нали много предложения. пп директор техникът Ки^ил рил Илиев.

—Младенов.От завеждащия работите узнахме ,че са пред
ложени Основното училище от Долна Нешш (за
рад успехи в работата). Основното училище в Ди- да ое обяви конкурс за редо- 
митрояград (зарад успешно организирания уче- шен директор и технически, 
ничеаки фестивал на народностите). Каучуковият
завод в Димитровград (зарад успехи в работата^, сов в изказването аи е заявил, 
Жинко Виденов, директор на Каучуковия завод, че доводите, които са поооче- 
(зарад успешна работа), Станул Нацков директор аги, не са точки и че не е зло 
на „Услуга“, (зарад успехи в работата) и Георги употребил 
Шукарев ръководител на ученическата музика, ,щия на директор, нито е спъ 
(зарад дведесетилетна работа и ушехи в обуча
ването на поколенията по музика.

Човек не може да не се за
пита, не крие ли това опас
ност след известно време да 
започне офанзива за смяна и 
на Илиев и отново да започ-

Решсно е също веднага Събитията по сменяването 
на директора са засенчили ча 
етично тези слухове или ис
тински деяния 
знае още), а в интерес на пред 
приятието и на хората в този 
колектив е да се върви докрай 
в разчистването на всички ела 

с референдум (незаконен, раз боеги. Внрочее
терес на предприятието, но и

Досегашният директор Ва- (това не ое
«ат познатите крамоли, като 
за целта ое ползва и фактът, 
че колективът веднаж се изка 
зал за неговотосвоите пълномо- изключване

не само в ин-.вал самоупраиитешните права бира се), 
и дейност.

Кирил Илиев, впрочее, сам на истината, защото може да
изтъкна че не би желал да се случи, че това са само при- 

яергаяи неговото изказване, в -бъде избран за изпълняващ 
резултат на което е взето и

Комисиите още не са се събираше на засе- Други разискващи са ©предания.
казки, които 
пуска срещу другата и обрат
но, преследвайки свои цели.

едната страна
длъжността директор. Той сигорното решение за смяната.

Всъщност това решение се ба гурно е имал предвид тези 
зира и на заключението на възможности за нови крамо

ли и съветът е трябвало да 
се позамисли над тази въз-

МОСТЪТ ПРИ БРАЙКОВЦИ БЕЗ ПОПРАВКА Само нов директор в сьдей 
ствие с работническия съвет 
ще може да се наеме с това 
разчистване.

Значи действителният епи
лог тепърва ое чака. Затова 
конкурсът за директор тряб
ва да се обяви по-скоро.

управителния съвет от преди 
двадесетина дни, в което ое 
изтъкваше, че директорът е 
отговорете за редица явления 
в предприятието.

можност, защото тя е отдуш
никът в решението.Мостът црез река 'Виоочица при Брайковци, 

който е затворен за минаване на превозни сред- 
.ства, няма да ое поправя. Зарад минаване на 
тежкотоварни коли и неподходящ строителен 
материал, този мост е повреден преди два ме
сеца и сега движението става през реката, което 
също е опасно.

Поправки обаче няма да има, защото ще 
ое строи до кран «а годината нов, бетонен мост. 
Проектът е готов, а е приета и офертата за 
строежа. Опоред проекта той ще струва около 
30 милиона стари динара и трябва да бъде за
вършен до края на годината.

РЕШЕНИЕ С ОТДУШНИК

Въпреки че решението на 
работническия съвет 
за окончателно разрешаване

НОВ ДИРЕКТОР — СПЕШНО

Истинският изход от това 
ое очита положение на опасност от но

ви крамоли е спешно обявява М. Н. н.

• -Ш
М. Н. Н:

за попълване на работното място

— ЗАВЕЖДАЩ ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ПОЛИТИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СК.

УСЛОВИЯ:
— Виеше или средно образование
— Активно занимава не с .обществено-по

литическа работа в Съюза на к<^гу- 
нистите и наклонност към идейно-по
литическа дейност,

— Познаване на български език
А'

Заявления с доказателства за образователния ценз и 
Досегашния трудов опит и с описание на обществено-поли
тическата работа трябва да се представят в Общинския ко
митет на СКС в Димитровград 
яването на конкурса.

в срок от 15 дни след обяв-,
- т.

'С. ШЕЛЮШАI
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писмо от гоин дол
//////////////Л^//////////////////////////////, //////////////•//, //////л

ТРАКТОРИСТЪТ ОБРЕН МОЖЕ ВСИЧКО*ош гело за село
От 8 август вършачката е в Обаче не трябва да ее зраб 

1оин Дол. Този нът трябва да ранят и работниците, които 
се отдаде признание на еюоопе работят о нея. За кратко вре-, 
рацията „Сточар“, че хората ме те завършиха много рабо- 
не юа чакали вършачката.

ши поправки на вършачката, 
която била вече развалена. 
Значи онова, което не е мо-
жал |да напра® иремонтния 
цех на „Оточар“ — Обрен на 
.ттрави сам. Да не беше Обрен, 
може би гоиндолчани щяха 
едно не узнахме: дали Обрен 
е възнаграден за своята упо- 
да чакат с вършитбата. Само 
рита работа?

та. Трактористът Обрен Ден, 
ков, 'след това Аспарух Игов, 
Александър Данчев и Георги 
Йорданов направиха всичко 
за да бъдат гоиндолчани до-

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1волни.

Но все пак отделно трябва 
да се 'изтъкне 
тракториста Обрен, който върВНИМАНИЕТО - КЪМ 

СЕЛСКИТЕ АМБУЛАТОРИИ
Слободан Василев

с. Гоиндол
работата на

СВЕДЕНИЕ
Неотдавна в Пирот са про- ничи на нишката, към която 

ведеяи първи разговори на и доверието на населението 
представители от комуните в е по-голямо.
■Пирот, Бабушница и Дими
тровград по въпроса за кому-, 
ваяните обгцности по здра
веопазването.

Някои представители зае
мат позиция комуналната общ 
яост да ое запази в Пирот, а 
други, където са и Димитров 
.градските
да обхване един по-широк ре 
■гион, какъвто е например ре
гионът на бивша Нишка око
лия.

за строене на нови отдели в 
Пирот.

— Населението от Димитров 
■градско повече ое стреми да 
се лекува в Нишката, откол
кото в Пиротаката болница, 
което е отражение и на извее 
тно доверие.

©прочее, изглежда това и 
не е най-важното за Димитров 
градското население, даже и 
за Бабушница. Може би по- 
важно е да ое насочи внима
нието към издигане на здра
веопазването в комуните. Има 
ме пред вид здравните домове 
в градовете и откриването на 
солидни амбулатории по сел
ските районни центрове, но с 
лекар, акушерка и другия пер 
сонал и със солидна обзавел 
деност. При това да не се заб
рави и лревантивата, която до 
сега поне е била на незавид
но равнище. I

ЗА ТЕГЛЕНЕТО НА П ТИРАЖ НА ЛОТАРИЙНОТО СПЕ
СТЯВАНЕ НА ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕС- 

КОВАЦ, станало на 25 юли 1970 година
Обективно нещата са в пол 

за на създаването на голяма 
комунална общност и съответ 
но на това на голямо здравно 
заведение в Ниш.

Ето защо:
— Ниш вече има най-основ 

ните и вече създадени други 
условия да бъде център на 
една регионална здравна ин-. 
стиггуция.
сградите, уредите, кадрите.

I — ПРЕМИИ
054658 1 мини-трактор „Адриа" от 5 КС по дин.
049364 1 лека кола „Застава 1300" по дин.

7.500
29.000

Н — ГЛАВНИ ПЕЧАЛБИ
038185 1 помпа за поливане
025650 1 транзистор
036042 1 транзистор
031758 1 транзистор
050248 1 транзистор
027842 1 транзистор
039607 1 нефтова печка
043333 1 нефтова печка
033645 1 хладилник
040699 1 телевизор
035706 1 перална машина
033611 1 мотопед „Томос"

представители тя
1.500 

ПО ДНП. 250Имаме пред вид 250ь»
250Л»»»— Бъдещите инвестиции по- 

'Представителите от Дими- полезно ще е да се използват
там, където вече има доста. 

Създаването на една общ- отколкото да ое влагат за стро 
ност за шхголям район, съоб- ене и

здравна институция. Това зна 
чи, по-изгодно е и евентуални

250
25033

тровгращ в случая са прави. 450
450

1.350
2.340
2.700
2.730

«оформяне на нова
н

разно новите предписания, пре 
дполага и създаването на гол 
яма и солидно оформена здра инвестиции да се ползват за

дооформян е на нишката бол
ница, отколкото да се дават

л

л

*з

■виа институция, която ще има, 
условия и възможност да ле
кува солидно и съвременно 
пациентите от целия район. 
(Напр. Нишката болница).

м. н. н. III — ПЕЧАЛБИ
165049385 1 експрес-котлон

041955 1 експрес-котлон
038366 1 еецайг
032065 1 еецайг
042544 1 еецайг
028079 1
036951 1
028446

13

165НАУКА И ПРИРОДА зз

150'33

150Запазването на малките ко 
мунални общности, какшато 
■бе досегашната гогротока (за 
комуните Димитровград, Ба
бушница и Пирот) ще изисква 
оформяне и на подобна здрав 
на институция. Но тя едва ли 
ще е в състояние да съпер-

«
150М

СОВИТЕ, СУЕВЕРИЯТА 

И ИСТИНАТА ЗА ТЯХ
еецайг 
еецайг

1 детски велосипед 
026843 1 детски велосипед
027415 1 колело
041644 1 колело
043171 1 грамофон
039081 1 грамофон
034074 1 електричеп хладилник
030656 1 радиоапарат за автомобил

300
35013

350
30031

300седем-ооемваши с мишки, 
разновъзрастни пиленца. Ед- 

ггшгетата са едва обле-

13Нощем в горите се чува си
лен вик, приличащ на гласа 
на човек, изпаднал в беда. Да 

свикналите, запознатите с 
горския живот хора потръп- 

при такъв вик. Това е 
на совите, нощните пти- 
Те притежават безшумен 

и за това пред хората 
се появяват внезапно, с което 

Необикновеният 
вид, насочените

500зтПЛАЖ НА ЕРМА хз
650ни от

чени в пух, а други вече имат 
дълги пера, тъй като 
лягат да мътят веднага щом 
.снесатпървото яйце. 
се хранят предимно с вредни 
за горите и селското стопан
ство гризачи, а рва ноивали 
кои кукумявки ловят и по-ед 
ри насекоми, 
може да съперничи нито една 
котка — за една нощ тя улавя

же совите 50 — РЪЧНИ ЧАСОВНИЦИ ПО 80 ДИН.
037354
038703
050055
054722
054572
032762
045372
048691
052311
053130
053389
047571
036050
033965
042535
054671
050154

|Големите августовски горе
щини накараха клисурчани в 
свободните часове да потърс 
ят спасение в бистрите води 
на Ерма. Тя е приятно осве- 
жение особено за прекарва-

почивка

ви- 025270
046090
040406
032250
026767
052785
0534^)3
04$32Я(
053377
034856
026538
028792
049671
053803
042901
040402
040402

ват
кът 028022

039829
043629
037802
027624
037680
041899
033057
030807
050534
035979
036128
052381
052283
051860
038980
030313

Соовите
ци.
■полет

ги плашат, 
им
напред 
ните в 
така
нощният 
послужили
различни суеверия. В тях 
рата приписвали на овоите 
много своеобразни качества, 
като предсказвани на съдоа-, 
та, носители на нещастия, кра 
дци на 
■пората.
преследвани, убивани, а гнез
дата им разрушавани. Такива 
мнения за горските сови и до 
шнас са разпространени сред 

суеверни и нелросвете

щите тук годишна 
клиоурчани, работещи във въ 
трешноотта на страната.

Хубавите и подходящи за 
отдих места посещават и го
сти от Влаоина, Владичин хан 
и Враня.

Със совата левъншен
големи очи, подреде- 
кръг пора, съставящи 

наречения лицев дикж, и 
начин на живот са 

за създаване

до 12—1б мишки.

Малката наша оова — куку 
мявката, е активна при здра-* 

и нощем. Тя ловува
на

хо-,
Ц. Д- чаванс

за дребни гризачи и рядко, 
време, за врабчета. В 

нейните хралупи би- 
състоя -

зимно 
една от
ли намерени запаси, 
щи ое от 119 мишки, 73 земе 
ройки и 3 врабчета. Тези запа 
ои кукумяваката не използу
ва, тъй като ое храни с пряс 
но уловени 
изобилие на храна 
пасата не изяжда цялата миш- 

а част от тялото отнася ,в 
укрития и трупа запаси.

Стрезимировци закъснели пътници в 
своите били 50 ПАРИЧНИ ПЕЧАЛБИ ОТ ПО 80 динара

042203
034903
052717
034248
049371
027634
025967
025780
050257
054961
032965
053255
048451
041147
032157
036653
029504

Затова

Полезно сътрудни
чество между 

войниците и 

младежта

031180
0-Й&89
027674
048615
030771
045186
025239
034573
041253
045796
036892
046445
046813
027468
035472
029325

044357
053037
030484
054218
025242
035412
042973
027009
029232
053996
045031
028418
029613
045616
054856
051321
028052

Приживотни.
кукмя-

(НЯКЮИ 
ни хора. ка.

Повече то оови — дългоух а- 
оова, горската улу- Иай-лолямата сова, която 

срещат в горите, е бу
та горска 
лица, чухалът и кукумявката, 

изтребители на
хората
халът. Той също ое храни с 
вредни гризачи, но напада и 
по големи зверове и птици.

са яростниМежду войниците и младеж 
та в Стрезимировци съществу- вредните 
*а истинско дружелюбие.

Всеки ден са заедно. Сътру- 
Дтачаст с успех в културно- 
забавния живот, на спортно- совите тнездят в ралу 
т° поле. Неотдавна се срещ- в Стари гнезда на свраки-
*аха отборите им по **>лей- „раните, гаргите, а блатна 
«>л. Победиха младежите от ' ^ яйцата си на-
Стрезимировци с 2:1. та оова снася яящ ^

Младежите и войниците за- право на земята или Д 
®Дно подготвя и подбрани р^иите на повалените от буря 
програми по случай държал- дървета. Поколението на
®*и народни празници и ус- ‘ с~ьстои от четири-
тройадт танцови забави. совит^ ^ таята/гк> ^зобилству

мишевидни гризачи, 
ловят даже и юога-кххито те

Полезната дейност на всич
ки оови е много понголямаот 

вреда, която те

ое нахранили.то са
нищожната 
нанасят, нападайки (обикнове 
но през зимата) някои пойни 
птички. От всички птици един 
ставно те водят нощем борба 
с гризачите и ние трябва да

Изплащането става от 5 август на гише спестяване в 
банката в Лесковац, а утешителните награди изплащат и 
банковите клонове.

Изплащането застарява 60 дни след публикуване 
на съобщението. Печалбите имат стоково-паричен характер.

ги пазим.
д. Нанкипов

Ц. .Д пет Страница 5
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МНЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ I БЪЛГАРСКИЯТ ПЕЧАТ ЗА
---------------------------------------- --------------------------------------------------

Големи надежди се полагат във Фонда за неразвитите 
райони, от неговите акции и средства, и то посредством ^ 
следшгте мероприятия: |

— кредитиране иа стопански инвестиции и развитие ^ 
яа отделни видове па местна и регионална инфраструктура ^ 
от 30 до 50®/о от тяхната .стойност.

— участие и финансиране на модернизацията и стро- у 
ежа на ггъттца, училища, здравни и културни институции. |

— кредитиране за изплащане на ашоитети по инвсс- ^ 
тиционни кредити на ония инвеститори, които са получени ^ 
при неблагоприятни условия.

„БИТКАТА ПРИ НЕРЕТВА“
но е, че за авторите този метод не е про
диктувам само от чисто зрелищни търсе
ния. В случая за тях той ое явява естест
вено средство да изразят своите намере
ния. А този намерения са яони: да ое 
разкаже подробно, достъпно и филмово 
привлекателно за маюоиия героизъм и 
страдание на хората, изнесли една от го
лемите битки в антифашистката борба. 
Залцото именно победата на югославски, 
те партизани при Неретва и легендарното 
преминаване на реката са между някол- 
кото решителни исторически момента за 
хода на Втората световна война на Бал
каните.

За режисьора Велко Булаич са важни 
преди всичко епичните елементи на раз
каза; той ги търси и в композицията на 
кадъра, и в ракурсите на камерата. И 
ако вое пак иначе правдивият разказ на 
места ни се струва прекомерно обстоя
телствен и удължен, то не можем да под
ценяваме определения ангорски професи
онализъм, проявен и в изисканите цвето
ви гами, и в_ разнообразните и интересни 
панорами.

(Вероятно за мнозина истински голе
мите постижения на югославското кило 
в антифашистката тема остават свързани 
с характерната за него пределно психо
логически наситена драматургия. Но не
съмнено е, че и филмова хроника от ти
па на „Битката при Неретва“ също има 
своето място и значение в съзнанието на 

• зрителя за запазването спомена, поуките

Този двусериен югославски художест
вен: фии см ни връща отново към дните на 
съпротивата. Борбата срещу немския оку
патор и масовият героизъм на народа — 
това е тома, особено близка и често раз
работвана от югославското кино. Нещо 
повече — тава е тема, за която то намери 
спой глас и интонации, за да създаде ня
кои от големите произведения, които днес 
участвуват в най-представителните пано
рами на австоширото антифашистко кино.

'При това югославските кинематогра
фисти пипани са ое отличавали с особено 
раанобраоии жанропи търсения в трети
рането на съпротивителната проблемати
ка. Познаваме психологично-драматични 
творби, които откройват преди всичко 
трагизма и напрежението иа борбата; поз 
папаме и творби, о които надделяла при
ключенското и динамично начало в раз
криването на образи и исторически ситу
ации. „Битката при Неретва“ свидетолству- 
ва за един трети възможен подход. За да 
възстановят това особено важно и тежко 
сражение, сега югославските кинемато
графисти се обръщат към възможностите 
иа оупорпродуисцията — към мащабността 
на широкия й екран, към кинематогра
фичната и цвета яркост на разгърнатите 
масови сцепи. Във филма присъствуват и 
внушителен брой югославски и световни 
звезди — Бата Живоинович, Милена Дра- 
вич. Франко Неро, СергСй Бондарчук, Курт 
Юргеис, Силва Кошчина и ти...

.И трябва веднага да прибавим, че в 
много отношения „Битката при Неретва“ 
щастливо избягва редица евтини примам
ки и ефекти на суперпродукцията. Очевид

—■ подкрепа ва животновъдното производство от този 
район за нуждите на износ и туризъм,

— предлагат се и известни облаги в
2

данъчната сис- ^
\тема.

Въз основа на изнесеното и па предложените ме ре- у 
приятия за разрешаване на проблемите и па другите уста- у 
повени условия яа стопанисване трябва да се разрешат след- ^ 
ните въпроси:

— да се определи най-контоктурната производствена | 
ориентация в нашата община, с оглед на производствените у 
мощности и на другите условия па частния и обществения е 
сектор, приемайки всичко, което и досега се с утвърдило, ^ 
а също и мероприятията, които се предприемат за разви- & 
тието на неразвитите райони изцяло.

— Особено интересен е въпросът, даже може да се $5 
нарече и проблем, кой да е носител па развоя па зсмедсл- ^ 
ското производство, без оглед на сектора. За пашата комуна ^

Антуални въпроси на 

селскостопанското 

производство 

в димитровградска 

номуна

!

I1I
!

§

8
и естествената гордост от една героична
борба.

Елена МИХАЙЛОВСКА 
От в „Поглед“ 10 август 1970I

$
| По следете на човешките неразбирания

частният сектора не се е включил по значително с производ
ствените си мощности в пазарното производство. Коопера- ^ 
цията (общественият сектор) също не е намерила своя за- § 
интересованост да се ангажира повече със свои средства и $ 
със специалисти да активира и подобри производството и 
да го насочи да произвежда повече и по-качествена про- ^ 
дукция за нуждите на пазара. ^

Накратко казано, иска се носител и реализатор за ^ Че и водата — тази обик- 
прилагане мерките на икономическата политика и ви ком- ^ новелата, която ежедневно 
петентни решения. • ^ ползваме, може да създаде

Кооперацията трябва повече да се ангажира за вклю- § лоши ошошеяия и остри враж 
чването на по-едри организации, чиято дейност зависи от 5 да показва случая в Горна 
земеделското производство, да влагат свой капитал в дъл- § Любата. И малките деца ще 
госрочни аранжмани за увеличаване на производството, за § ви разкажат за лошите отно- 
което са заинтересовани. ^ щения на старите, създадени

Да се размисли коя оргапизационна форма ще е | отпреди няколко месеца, 
най-подходяща при съществуващите условия да стане ор- § В какво се състои опора’ 
ганизатор на производството. ^ Още през есента миналата

Кое производство, т. е. кои произведения трябва да * година, група хора от центъ- 
се произвеждат и да се насърчават с икономически меро- ^ .ра на селото в местността 
приятия. ^ ,,'Елике“, каптирали водата.

— В кредитната политика трябва ли да се третира ^ Касае ое за 11 семейства, за 
отделно планинският и полупланинският район, към който ^ които другите твърдят, че би 
принадлежи и нашата комуна. $ ли най-заможни в селото. Се-

— Системата на гарантираните и защитни цени, дали § демнаДеюет други семейства 
трябва да се разшири и върху някои други продукти/освеп § започнали да им опарят тази 
вече утвърдените листи. 11 ' \ акция, доказвайки, че и те са

— научно-професионалните служби и институции и \ заинтересовани за тази вода 
тяхната досегашна и бъдеща активност за подобряване на ^ ^ уча1СГТШ!У®ат в Д°
•земеделското производство в димитровградската комуна _ 2 •ВС*(Д‘ШСЮ и.
специален обзор е необходим и то при подробен анализ ^ за1П,0,чна1Л опорът.__ _ и < 'Едните строели, а другите— до коя степен са ползвани съществуващите икономиче- у спорели ^

И КаКЪИ резултат са «али и И дали | 'Споразумение не било пос-
е необходимо да се мени или допълва икономическата по- 2 типнато 
ли тика, ^ „г-. * г-V юетн-е шила потъроеиа по- 

Досегашните настоявалия и реализирането на про- У мощ от общинската имущест 
грамата за промяна на структурата на производството с цел У вено-лрапта служба. И »ей- 
За по-голямо ангажиране на мощностите за животинска про- у ното първо решение е: да де 
■дукция трябва да се анализират и да се предложат мерки ^ прекъсне с изграждането на 
за насърчаване на тази предструктура. ^ 'водопровода и въпроса да се

— Да се анализира съществуващото състояние на ^ разреши от страна на местна- 
инфраструктурата и нейното влияние върху изоставането на | та общност. Но не се успяло 
развоя на земеделското стопанство, както и това, какво ще У Изгоажяане™ '
е неиноко влияние върху земеделското производството, ако 'У Р ^ продължа-
тя се подобри

ГОРНОЛЮБАТЧАНИ ВРАЖДУВАТ

Изглед от село 
Горна Любата

включи в резервоара на дру
гата група, твърдейки, че това 
е единственото решение, за- 
щого тоя извор бил по-малък 
и на моменти пресъхвал, и 
тогава настанала жестока ка
раница.

тина няма достатъчно вода в 
извора, който е вече капти
рала. Нима това не е било 
лесно и досега да ое установи.

(Напоследък какво пречи да 
се обединят и двата водопро
вода и тогава за всички да 
има вода? Разбира ое, срещу 
компенсация на групата, коя 
то е вече построила водопро
вода.

•Към такав^ решение набля
га и общината. Въпрос е да
ли ще ре уопее, защото ска
раните споменават съдебни 
ггроцесп „до върха“ и продъл 
жават да ое . заканват...

■Местните политически орга 
низации не правят опит да 
разрешат спора. Й най-отго
ворните в селото вече са вклю 
мени в спора.

|И пак жалби, молби. Била 
осведомена и Републиканска
та скупщина, на която недо
волната група ое оплаквала 
срещу „неенергичността“ на 
общината да попречи на „ди
вото“ въвеждане на вода.

Така изосгряването взело 
връх. Понастоящем групата, 
която е въвела вода твърди, 
че на другия извор има дос
татъчно вода и затуй не дава 
вода от авоя водопровод.

>И последното събрание не 
довело до съгласие. Става яс- 
но, че спорът няма скоро да 
се реши.

Обаче остава

^ вало, а същевременно се раж
— Специално да се обсъди оправдателността от из- ^ Дали жалби, молби, упреци, 

граждане на инвестиционни обекти (преработвателни мощ- ^ Общината още няколко
нос ти, складове, кланици-хладилници, обекти за угояване на 2 прашила опит чрез съвместно 
добитък и др.) У _______2 договорно .събрание да измири

Освен това интересно е да <се разгледа възможността 2 скараните хора

насят за издигането на общия стандарт на селското насе- ^ която опори в близост 
петле. ^ троения резервоар намерила

пъти

групата, 
на пое

неразяснено 
дали недоволната група наис-

(Следва) агр. Йордан Маринков 2 друг извор. Поискала да го в. в.
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култура * просвета м изкуство * култура » просвета ★ изкуство
Антон Борисов— Из дейността на студентите в Босилеградско

БЕЗ тННЗИРМШ И С11РУДННЧЕСТВ0ИЗГУБЕНА МЛАДОСТ По инициатива на Предсе
дателството на общинската ор 
ганизация на младежта в Бо- 
ооилепрад ое проведе студент- 
око събрание, на което бяха 
обсъдени въпроои за дейно
стта и проблемите на студен
тите в комуната. Изтъкна се, 
че платна трудност на завър
шилите гимназия младежи е 
по-нататъшното им школува-

Т,руден за решаване е и въне в полувисшите и висши 
учебни заведения- Поради де прос за издържката на сту- 
достатъчната подготвеност на дентите при редовното им 
критерии, които се прилагат, школуване. В миналата учеб- 
кандидатите, каисто и острите на година от 300 студенти от 
критерии, които се прилагат Босилеградско само 40 са пол 
мнозина не успяват да издър звамм студентски кредит. Мал 
жат приемните изпити. В тази цина имат -стипендии. А -в ко- 
гсдина тоя въпрос ще бъде мунагга нито една стопанска 
по-изострен, защо то почти; организация няма стипенди-
ваички факултети са въвели ант. 
приемни изпити.

Видях как младостта ти горя 
в прегръдките на друг.
Защо радостта ми измами — 
и мечтите затвори в кръг...

Очаква ое, че ново създаде
ния фонд „Иван Караиванов“ 
при гимназията в Босилеград 
ще спомога на добрите сту
денти.

Не мина много време, 
разбрах всичко що става 
на твоя спомен видях бреме 
дарено от любовта ти нова.

:Ь. '; - й.йш 11
*

1С пскцялостното решаване 
на тези въпроси ще ое създа 
дат условия времето за за
вършването на студиите 
се акрати, а същевременно и 
повече средношколци да зашър 
шват виеше и лолувисше об
разование. Това налагат и ну
ждите от кадри. Защото за 
реализирането на средносро- 
чнмя план за развитие на Ре 
публиката квалификационната 
структура на кадрите трябва 
да се подобри най-малко с 50 
на сто.

,*й>

Зажалих, но късно бе тогава. 
Една раздяла край ми донесе, 
погледна ме с наведена глава 
и в прах мечтите ми разнесе...

да

Чудни времена и чудни зори, 
настанали от кашата раздяла — 
изгубени младини любовта ми подари, 
нашата любов ,— слама изгоряла...

СТУДЕНТСКИЯТ РОДЕН 
КЛУБ БЕЗ ДЕЙСТВУВАт"У" ^ V

Договор за по-добра активност занапред По време на лятната и зим 
на ваканция студентите са не 
достътъчно включени в своя 
'Студентски родея клуб, който 
е още преди няколко години 
форм!иран в Босилеград. По 
такъв начин е изпусната и въ 
зможността за съвместни ак
ции със средношколската и 
.работническа младеж, преди 
воигчкю в областта на култур- 
но-забаткия и спортен живот.

Например в Босилеград е 
било започнато с откриването 
на младежки клуб, па се оггр 
яло. Заинтересоваността на са 
мо няколко младежи не е мо- 
жало да бъде резултатна.

2

АНТОЛОГИЯ „БРАТСТВО“ модейните театрални и фолклорни групи, които вс$^. го
дина през лятото се организираха в града.

— Ти почакай Соня, а пие ще тръгнем по-рано. Ще 
ни настигнеш горе към водениците. Само внимавайте да не 
сгрешите пътеката — усмихнато рече Слави на раздяла.

Мишо поклати заканително глава, но нищо не му

1Ш(1!11и11111111!!111111111П!11Ш11ШШ1!1,111ШШ1111111!11Ш11Ш111Ш11Ш11ШШ11111111Ш1ШШ111)1111ШШ11!11ШШ11

Прокопи Попов

БУРЯ отговори.
Бързо се стъмни, защото облаци бяха покрили небе

то. Скоро започна да вали дребен дъжд.
— Ти забрадка нямаш ли? попита Мишо Соня,

която вървеше след него.
— Имам, ама е у дома. Кой се е надявал, че ще за

вали. Но шпцо ми няма. Съвсем слабо вали,
И двамата мълчеха. При водениците не завариха Сла

ви с останалите ученици от селото. „Чакали са, чакали па 
са си отишли“ — помисли си Мишо. Соня много се забави. 
*1ака я повече от един час, докато се приготви. По едно 
време помисляше да тръгне без нея, да не я чака повече. 
Но не можа. Някакво чудно вълнуващо чувство побежда
ваше нетърпението му. Причината не беше само обеща- 

чака, но може би и това, че тя беше Соня. 
А когато тя тичешком се приближи до него и запътяхна 
изговори: „Прощавай, Мишо, много се задържах", той дори 
малко се смути й едва отвърна: „Нищо, нищо".

С какво ли го привличаше това момиче! Дали с кра
сотата си, с пламналото, малко мургаво лице, с очите си» 
ту простодуппш и тихи, ту строги мокрещи, със стройната 

моминска снага! Имаше нещо'чудно у Соня, което 
го привличаше с неимоверна сила, вълнуваше душата му, 
разпламваше младежките му страсти. Нима тъй силно мо
жеше да го възбужда едно приятелство, една другарска 
обич?...

(Откъс от повестта 3,Утросс)
ВРЕМЕТО бързо минава. Михаил Иванов завърши 

втори гимназиал клас с отличен успех. Почти всяка събота 
след обед се завръщаше в село заедно с още неколцина 
младежи и девойки-съученици. В неделя след обед или в 
понеделник рано сутринта тръгваха обратно към града. Те
зи седмични пътувалия през хълмове, обраснали с 
букови гори, изпълваха живота му с много премеждия. Про
ливните есенни дъждове -се изливаха върху малката група 
от десетина младежи и девойки и разводняваха ръжените 
пити, сиренето и месото в торбите им, които носеха на ра
менете си. Това бяха главните им припаси, които разпредел
яха от ден на ден до събота когато 'отново се завръщаха 
в село. Случваше се през зимата, когато се спускаха надолу 
по планината да чуят виенето на изгладнели вълци. Косите 
им настръхваха, но те не се спираха, бързаха към града, 
към училището. Беше състоя и завършваше последния час. 
Когато звънецът удари. Мишо грабна торбичката си и по
бърза в квартирата си да се приготви за път на село. В

настигна Соня, ученичка от неговото

Така е и с останалите видо 
в е на културно-забавния жи
вот. За самодейността с годи 
ни наред ое говори. Макар, че 
условията са налице, досега 
нищо не е предприето и реа
лизирано. Подобно е и със 
спорта. Всички са съгласни; 
че има възможност и за фор
мираме на спортен клуб. Да 
речем за волейбол, футбол. 
Но и тук нищо не ое пред
приема.

Така студентите, как то и ос 
таналите младежи, не пома
гат култури о-забашния и опор 
теи живот. Всъщност, това не 
що те много повече търсят 
от други, отколкото да проя- 
ват собствена дейност.

Наистина при това присъс 
твува обективния момент: не 
достиг на материални сред
ства. Но Много пъти това е 
повече изговор, отколкото съ 
щинска причина.

(Цри такава бездейкосг и 
градския актив, а кедостатъч 
на показва и средношколска 
та младеж в гимназията. Без 
действието е последица и на 
слабата ангажираност на об
щинската организация на мла 
дежта. Всичко, което ое пред
приема става на неорганизи
ран и ' стихиен начин. Затова 
и студентския роден клуб съ 
щаствува само формално, ма
кар, че има възможности за 
работа.

гъсти
нието, че ще я

си вече

училищния двор го 
■село, но която беше в третата паралелка.

Вървяха бавно, защото пътеката през усоето беше 
хлъзгава от дъжда. Същевременно вече падашемокра и

тежък мрак. Към „Томова полянка дъждът се засили, за
почна да духа и студен вятър. По сдио време те спряха. 
Мишо погледна момичето, което стоеше на една Крачка 

Беше мокро до кости. В мрака той виждаше 
Ооня ое стичаше вода, а роклята й се 

беше залепила за тялото и очертаваше силуета на красивата 
й тъшеа слага. Набъбналите й гърди потрепваха от за- 
пъхтпото дишане. Стоеше пред него някак уплашено и без 
да трепне го гледаше като че ли молеше за милост. Мишо 
съблече палтото си, прехвърли единия му край през раме
нете на Соня, а другия задържа па плещите си, прегърна 

притисна силно до себе си. Соня се отпусна, сложи ръ- 
рамото му и тъй прегърнати, без да кажат нито ду-

— Мишо, отиваме ли си? — попита го тя.
— Аз и Слави ще отиваме, а за останалите не зная 

— отговори Мишо. — А ти? —
— Татко трябваше да дойде тази неделя, обаче за

ръчал по чито Тодор аз да си отида и нищо не съм се при
готвила. — Ще ме почакате ли?...

— Кой, Мишо ли? Ще те чака. До полунощ щете
Слави, който се приближи 

— Нали, другарю

пред пего. 
как по лицето на

чака, — прекъсна разговора им 
До тях и прегърна през рамо Мишо. 
председател?

няма в цялото училище. Такова е мнението на в
Ставаше дума за събранието през миналата седмица 

на което Мишо единодушно бе избран за председател
Училищния актив.

я и
ка па
мичка, продължиха по пътечката.

Единствената електрическа крушка, коята беще ока
чена на един стълб в долната махала показваше, че нявли- 

селото. Неочаквано /пред тях, сякаш из дън земя.зат в
се изпречи една жена, покрила главата си с вълнен шал. 
Това беше стрина Марика, майка на Соня. И преди. Мишо 
да проумее, тя издърпа дъщеря си от него и започна да я 
удря, където стигнеше.

— Кучко, проклета!... С него ли да се мъкнеш по 
това време... С тоя ли вагабонтип... С това ли копиле... 
— трещеше гласа на стрина Марика, която влачеше дъщеря 
си за ръка и скоро изчезна в нощта.

Мишо стоя известно време като вцепенен, но се съвзе 
и бавно тръгна у дома си.

Мишо и Слави тръг-
наха ««» «*
ПО долната, към къщата на вуйчо й за
паше. Когато останаха сами двамата *шаде годи.
говориха за вечеринката. Скоро свършва У^ят лжеивею 
на и на младежко събрание двамата пое г мащта
през ваканцията да устроят в селото ^риши- С помощта 
на учителите се съгласиха да се подготви к0лт0 „ока
яният поток". От приготовленията, от У®“®' на са.
жат в селото, зависеше участието им в с В. В.
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НАШ РЕПОРТАЖ

БАЩА И ТРИМА СИНОВЕ ШОФЬОРИ
здашат .сигурност и при пътниТрудно може да се намери (семейство, в което всички 

да са шофьори.
Такова е семейството на АЛЕКСАНДЪР ТРЕЛЕРСКМ

Ц1ИТС.
|И зиме, когато пътищата 

сс заледят, той с редовно па 
дългите и трудим релации. То 

е прмаиапше за ис гол ата
от Босилеград.

Тридесет годили е шофьор. Един от най-добрите и 
най-примерпите. Оспособил е цяло едно поколение шофьо- ва 
,ои, половината, от които сега работят в транспортното пред-, способност, тю не е награден

добре. Мишо има сериозни 
забележиш по този въпрос.приятие.

Шофьорската традиция продължава и в неговото се
мейство. Тримата му синове са също шофьори. Тази година Защото лрежювремеиата и но- 
шофьорска книжка е получил и най-младия му син Ивайло, щна работа ие заплащат, а и

дневните са малки. А ето, са
мо за одинг. моосц автобуса, 
който кара е направил реали 
зация от пет милиона стари

завършил гимназия.

... Беше трудно да ги съ- за вътрешността на страната, 
берем. Професионалните за- карал той. 
дължекия и далечните пъти- Но това с минало, казва динара! 
ща винаги ги разделят. Мно- той, за което с радост, но и
го рядко всичките се събират с тъга си опомня. Защото той ДОКОГА ЩЕ Е СТАЖА И1.

е воче шест мереща без рабо-у дома. В момента чакахме
да пристига още Мишо, който та, а от миналото му са оста- 
ежедневно отива на дългата нали похвали, грамоти дип- 
и трудна нощна ре ладия от ломи, ръчни чаосиншци и дру 
Босилеград за Белград. пи награди, от които не мо- е тежък товарен камион, спъ

1В импровизирания гараж в же да се живее. таиас му бил едър на ръст чо-
двора на Александър правят Чудно е това как един от век, който никога ие бил хва
ни впечатление породените най-добрите шофьори, който най кормило. И като го 
три джипки. Те са сега в из- много е задължил транспорт-, вид яли такъв малък да кара 
правно състояние и от голя- ното, който тридесет години камиона апряяи го някои хо- 
ма полза в спешни . случаи, не е изпуснал кормилото и ра на пътя към „Леце и се

изминал към два милиона ки обърнали към спътника му, 
сега в последните мислейки, че е той шофьора:

Внимавай, майсторе, тук

Любен с най-старият от си
новете на Александър.

Ведналс, кога,то карал руда

когато минутите решават чо
вешки животи в някое отда- лометра,
лечено село, в което друго пред пенсия години, е останал
превозно средство не може да без работа. А останал без ра да не карат деца, защото пъ-

бота в момента, когато гости тя е лош! (стигне.
Любен се усмихнал и про— Взехме ги на „отпад“. 

Бяха напълно амортизирани. 
Вложихме работа и ги оспо- 
'Собихме — пояснява ни Алек

лничарското предприятие про 
дало камиона, който карал дължил, 
той.

И той станал шофьор и с 
това продължил семейната 
традиция.

Разбира се, той няма да е 
професионален шофьор, за
щото има по-други амбиции. 
Той е талантлив спортист. 
През последните няколко го
дини в редица спортни дис
циплини забележил видни ус 
пехи.

Затуй ще следва физкулту 
ра, а шофьорството ще му е 
само хоби.

тието, защото възможностите 
на тоя млад специалист са го 
леми Редица негови самоини

вече
се прилагат на практика. А 
ето, че още не му дават ра-.

Това е едно от приятните 
му приключения, но имал и 
много неприятности. Разбира циатинни предложения 
се, в предприятието. Той е не 
само шофьор с всички катего 
рии, но и машинен техник. Ка ботно място.
'то такъв е приет за стажант в 
ремонтния цех. Там за кратко

Старият шофьор има тър
пение. Надява се и чака гре
шката да бъде изправена. А 
до тогава все още поучва си- 

Нанснят събеседник, Алек- новите си — тези млади и ол
еандър обкръжен с тримата гурни шофьори, 
си синове е един от основа
телите на транспортното пред НА 18 
приятие „Весна кобила“ в Бо 
силеград. Преди двадесет го
дини, в тези трудни, но пъл-. 
ни с ентусиазъм времена, бил

сандър.
Така започнахме интересен

разговор.

— Най-тежко ми пада, ко
гато по цял ден оедя без ра
бота. Искам да работя, защо-

IДИНИ — ПРОФЕ
СИОНАЛЕН ШОФЬОР

време е допълнил знанието 
си и лостанал отличен меха
ник. И очаквал е след изми- то това е шанс и на мен и на 

[Средният му син Мишо на натите шест месеци, колкото 
18 години станал шофьор, е предвидено според статута 

е един от неговите първи ди- Първо карал товарен камион, на предприятието, да бъде 
.ректори. И работел на най-

трезво иостаналите млади — 
остро реагира Любен.

И НАЙ-МЛАДИЯТ НЕ ЩЕ 
ИЗМЕНИ НА ТРАДИЦИЯТА

а от две години насам кара разпределен на съответно ра- 
автобус. Пътува и на най-дъл ботно място. Обаче вече че- 

Цели- тринадеоет години пре гине и най-тежките релации. тиринадеоет месеца неоправ- 
карал на работа в предприя- Този младеж е сигурен в за- даемо продължава неговото 

И първият автобус, . иаята ют. Неговите муехуле- егажиране.
Босилеград бил сти .ръце и широки плещи съ

трудните места.

Последният от семейството 
на Треперели е Ивайло.

тието. 
тръгнал от Това е щета за предлрия- В. Велинов

^/ууууууууууууу еиЛ|У%ЛЛАГ(ЛАЛААГ

Артериалното кръвно налягане у зравите хора е 
относително постоянно ,но с вързрастта непрекъснато 
се повишава. За нормално кръвно налягане у възрас
тните се приема стойността до 140/90 до 165/95 мм 
се обозначават като „опасна зона". Но преценка на 
лекаря в едни случаи, при липса на оплаквания и 
промени от страна на сърцето, тези стойности могат 
да се приемат за нормални, а в други — при налични 
оплакавания и промени от страна на сърцето — за 
повишени.

чините, довели до това състояние, по-късно заболя
ват от хипертонична болест.

През първия стадий на хипертоничната болест 
кръвното налягане се повишава само от време на

На здравни теми
време над максималните нормални граници.

През втория стадий на хипертоничната болест 
кръвното налягане показва значителни колебания, но 
никога не спада до нормални стойности без лекуване. 
През този стадий се говори за неустойчива, лабилна 
хипертония. В едни моменти кръвното налягане дос
тига до 200—220 мм и повече ,а след няколко часа 
покой може да спадне до 150—160 мм живачен стълб. 
Постепенно кръвното налягане 
устойчиво и се фиксира на високи стойности.

През третия или така наречения склеротичен ста
дии на хипертоничната болест кръвното налягане ос
тава високо, но понякога може да се понижи и по
казва незначителни колебания. През този стадий в 
кръвоносните съдове и органите се развиват значи
телни дистрофични и склеротични изменения.

Кръвното налягане се повишава

Кръвното налягане у здравите хора показва из
вестни не големи колебания през денонощието. То 
е най-ниско по време на нощния сън, а по-високо в 
края на работния ден, при нервно-психични напреже
ния, физическа работа и т. н.

Кръвното налягане, измерено сутрин на гладно, 
след двучасов физически и психически покой, се на
рича основно. Обикновено то се измерва в болнични
те заведения. По него най-точно може да се прецени 
състоянието на болния. Кръвното налягане, устано
вено през кое и да е време на денонощието, се нарича 
случайно. Ако лицето се остави да почине за половин 
час и отново му се измери по-ниски стойности.

Пр правило при първото измерване на кръвното 
налягане се намират по-високи стойности от следва
щите измервания, извършени през 2—з минути. Тази 
разлика се дължи най-вероятно на вълнението от оча
квания резултат и за нея винаги трябва да се държи 
сметка. По-високи стойности ще се получат и ако 
помещението, където става измерването ,не е добре 
отоплено, машцетата на парата —- студена или ръ
ката е поставена върху студена плоскост.

Нормалните физиологични колебания на кръвно-

става относително по-

ЗА КОЛЕБА
НИЯТА НА 

КРЪВНОТО 

НАЛЯГАНЕ
не само при хи

пертоничната болест, но при редица заболивания на 
бъбреците, жлезите с вътрешна секреция, уврежда
ния на мозъка, при стеснение на аортата и пр. В тези 
случаи се говори за симптоматична хипертония.

Трябва да се отбележи, че и при симптоматичните 
хипертонии кръвното налягане може да показва по- 
малки или шнголеми колебания, в зависимост от ос
новното заболяване, причинило хипертонията.

От казаното става ясно, че колебанията 
пото налягане в границите на нормалните стойности 
са напълно физиологично явление, присъщо на всеки 
здрав човек.

У хората с хипертонична болест 
баяия на кръвното

на кръв-

то налягане не надвишават 20 мм за максималното 
и 10—15 мм за диастолното налягане.

У всякои лица с по-лабилна нервна система.
но-големи коте

на лягане се срещат в първите 
два стадия на заболяването, преди да са настъпили 
тежки органични изменения в кръвоносните съдове 
и органите. Това са стадиите, при които със системно 
лекуване могат да се получат най-добри резултати.

Д-р Л. Томов

при
преумора и след продължителни нервно-психически 
пренапрежения тези колебания могат да бъдат не
големи. Такива лица ое наричат хкперреактори. Една 
част от хипереакторите, ако не бъдат отстранени при-
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оо. *
X штх У ,Г• Ся Xо >X В миналия брой на вестника

Рт XX поместихме първото коупнче от
Ако

' >из 3^новия награден конкурс, 
не сте се вкючили в конкурса 
може това да направите от този 
брой. В „Братство” ще бъдат 
поместени шест купончета. Ре-

гп<а» ги. 2< О

<<зултатите от конкурса ще бъдат 
обнародвани в „Братство” от 4 
декември т.г.

* х
О оа *Договорът който подписаха Съвет

ския съюз и Германската федерална репу
блика представлява значителна крачка за 
уреждане на междудържавните стнг^ие- 
нмя в Европа. Другарят Тито давайки 
оценка на този догово-р каза, че този до
говор говори за реализма на правителство
то на ГФР и Съветския съюз.

>>
X

Всеки читател може да изпра
ти ония купончета, на които 
може да даде точен отговор. Въ
просите ще бъдат от различни 
области на живота затова в кон
курса ще могат ;да участвуват 
всички наши читатели. Награ
дите дават нашите предприятия, 
народни банки и затова ще има 
и парични награди, които ще се 
дават в спестовни книжки.

Купончетата попълвайте, при 
лепете на пощенска картичка и 
веднага изпращайте на адрес: 
„Братство” — Ниш, Ст. Пау
новия 72.

ш *шшо >X х
XX >и)
т< ' КУПОН № 2а

Отношенията между Съветския съюз 
и Германия винаги са имали огромно от
ражение на политическото положение в 
Европа и в света.

и
< ДОГОВОРЪТ МЕЖДУ ГФР 

И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОТКАЗВАНЕ 
ОТ СИЛА ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА МЕЖ
ДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ Е ПОД-

ОX X

х* Светът очаква с облекчение да се пре
несе духът на московските разговори и в 
отношенията между държавите в другите 
краища на света. Отказването от сила при 
разрешаване на междудържавните отно
шения и зачитане оуверинитета на всяка 
страна трябва да стане принцип в между
народните отношения.

В ОПИСАН НА
(град)(дата) *Оа

>>
X (Име, фамилно име) XX >о х

село (град)X х
>

X Зи
из гз(Поща)

Отговорете на въпроса: НА КОЯ ДА
ТА Е ПОДПИСАН ДОГОВОРЪТ МЕЖДУ 
ГФР И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ?.

X
< (Кушгачето прилепете на пощенска 

картичка и веднага изпратете на ад
рес: „Братство" — Ниш, Ст. Пауно
вия 72).

а Ои,
< X
X
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нера. Джо Робинсън бил симпатичен на пуб
ликата зарад хубавото си телосложение. По-къ: 
сно се появявал в различни авантюристични 
филми, в които идвала до изражение физиче
ската мгу сила и красота.

Още един красив англичанин спечелил сла
ва и богатство благодарение добре развитата си 
мускулатура. Тоава е Кен Ричмонд „човек с гон
га", живия знак на британската филмова ком- 
наня „Ранк". Ежедневно го гледали с хиляди 
зрители в целия свят...

Кен Ричмонд първоначално бил само лю
бител. В своята квартира в Лондон има мно
го сребърни купи и медали. Пет години бил 
английски шампион в тежка категория, а на 
олимпиадата в Хелсинки 1952 година спечелил 
бронзов медал Четири години по-късно, на оли
мпиадата в Мелбърн се класирал на четвърто 
място.

ПРИМО Е „ПРИЛ1ИСИМО"

__ С него трябваше да се запозная още
през 1939 година — казала Естер в Мюнхен на 
журналистката Лоти Холес. По това време тпи 
беше шампион по плаване в Южна, а аз в Се- 

Америка. Получих покана да участвувам 
навечерието на олимпиадата., Звеверна

в състезанията в 
С Фернаяд се срещнах едва през 1952 година в 
Холивуд и той разбра, че с моя брак нещо не 
е в ред. „Повикай ме, ако ти е необходима по
мощ" — каза на раздяла той... След това, за 
едно телевизионно предаване ми трябваше ар
тист, който да прилича на персийския принц.

тъкмо беше се раз- 
. А аз бях не падат1 Поканих Фернанд, който

съпругата си Арлен Дал..делил със
свободна вече три години.

В последно време
°г^л“«^? к<»ша=.ята, ко„,о 

строи басейни за плуване по Съединените аме
рикански щати. Басейните нося нейнот 
носят и ревютата на вода. Естер пише книги 

Неотдавна заяви съвсем искрено:
актриса не струвам много, 

нямам равна не себе си.

най-много се говори, за

ОТ Примо Кариера влиза в историята на бо-кса 
и Холивуд.

Роден в бедно семейство в италианската про 
винция Венеция- Родителите му живеели в ос
къдица .Кариера възмъжавал при голяма не
мотия, но все пак той се развивал много бързо. 
Когатр достигнал висомина от 2 метра и пет 
сантиметра, родителите му вече не знаели как 
да го обличат.

След това Примо Кариера работил като зи
дар във Франция и по този начин не с;ржил 
военна повинност. Приятелите му го наговаря
ли да започне да се занимава 1С бокс, но този. 
колос никак не могъл да си намери противник.

категория избягвали

по плаване..
— Зная, че като 

Но като търговец небетоКРАСИВИЯТ РИМЛЯНИН
Енцо Фиемонте, боксьор и красавец, беше 

на върху на славата на холивудското небе през 
тридесетте години. Както и мнозина негови съ 
граждани, се пресели от Италия в САЩ Д 
опита там щастието си по бокс. Още в Евро 
беше станал известно изме и когато се появи 
Ню Йорк веднага се отзова в „Най-добрата ко
мпания". Там се запозна с Леди Астор, уважа-, 
вана наследница на огромно богатство, к я 
веднага се влюби в „класичния римлянин и се 
омъжи за него. Обстоятелствата й върнеха на 
ръка заацото тъкмо по това време остана и вд 
вица.

з.
Само __ не всички се поддавали на рушвети.
Особено не боксьорите, противниците на Енцо.
стане ^звостен°^ви1ГоаИ!н^т1ал",еЕпД(>К^»1а1^®Ди' 

гарден пред очите на разгаленото „ви- 
общество... Енцо изнесли от рипгд на 

Така бил сложен край на бомсьорската 
му кариера в Съединените американски щати.

Това било голямо разочарование за него, 
от коет оне могъл да се възвърне. Дотегнал му 
и удабиия живот с жена, която му станала не- 
интересна. Енцо напуснал своето второ отечес
тво и -се завърнал в Италия.

Джо Робинсън, английски шампион в теж
ка категория, открил славният режисьор сър 
Керол Рид, който му доверил роля в „Чудешия 
живот". Героят в този филм, босьорът Робип- 
съя имал за противник прочутия Примо» Кар-

Б-оксъори от неговата 
дуели с него. Станал пътуващ борец, а участву- 

множество улични побои. Така го от: 
крили ловците на таланти. Под ръководство на 
опитни треньори и мепаджери бързо станал 

боксьорските кръгове. Неговите про 
случан завръшвалн борбата

вал и в

изключи Леди Ас- сон свер 
соко" 
носила

Така високата компания 
тор от своите кръгове. Амбициозната дама .ре- 
шила затова д апомогне на съпруга си да п 
тигне успех в обществото и професията си и по 
този начин да докаже на своите приятели, ч

известен в 
тившщи в повечето
на под.

На Карцера печелили пари и обзалагащи 
се. Затова Кариера заминал за Съединените 
американски щати. Там трябвало да победи 
подмитени противници. Рекламата работила с 
пълна пара. Кариера позирал на журналистите 
в обунви номер 55, макар че имал по-малък 
крак и постоянно водил със себе си едно джу
дже, от което не се отделял нито минутка.

с този брак не е паднала. __

знаел английски.
Леди Астор тогава тръгнала по друг път

стане първенец по бокс в гюлутвжка кат ор
— Следва —
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Карикатурен екран
Началникът иа милицията

пита разузнавача:
— Как така изпусна лаблю

давания?
V ' Той отиде на кино,-» ' ' » а аз

този фшгм нс бих го гледал
втори нът за нищо на света !..

•*/'*•
*

Литераторът може да запо
чне с малко и да завърши с
още по-малко.

йоще преди године, ка Лека рече да ману кре- | 
аетйети и бурмете и Да прайе браве. Оттъгай си § 
йс запрайил катанацат и те са га йе завършил. 1

Де са да гледамо кожаруту ,,Братство" да § 
нс стане и там пакосат. Онядан работническият % 
съвет узел меркуту на директора-тога и на тех- 1 
ничкотога. Турил за некиквога ,,въд" Кирка § 
Илиевога и за техничкога пак некога Кирка. § 
Кока първотога нещо га иехаруваше, па он суди § 
и се върну със закон.

Кажи — речи, те поуредили некико рабо-

* I
На празните обувки носът = 

винаги е вирнат нагоре. I
1
=*
е

I
1

Мислещата мангина не мо
же да замени всички специа
листи, а само мислещите.

Ама са се питуйемо тука по село, докига че § 
йе и тека. Нема ли пак да почне ритането и па %

ч ‘V.

Е• . тсте.ЧУЖД IГ. Чаушев
Е IДа се засменую.

Па и това си йе техна работа — ко си умею § 
и си знаю. Само са чуйем по градат се говори Ш 
ко некой бил крив за лоше коже, некой за про- § 
даване на вълну без твърди документи, некой 1 
за лоше напрайено кЪрзно и кво ли не.

Човеци некой пут си немаю работу па си 1 
измисле. А некой пут и тия от предприятието = 
си псискараю дзук, та да поукаляю некога, кога § 
не обичу. Та и са тая збор може

ХУМОР
=
Е
1
1

и тека да из- § 
ама баш затова и требе да се провери, та §§ 

да не иървею ушити на йеднога другога за нищо. 1 
Щом се говори, нека работницити 

ксмиси.ю, па да се види има ли истина или не- I 
ма. Ако

* лази
В

— Хайде да извикаме: „Кра Ц 
ля/ е гол!"

— Но оттук не се вижда Ц 
дали е гол, или не е!

— Затова пък и той няма = 
д?. чуе какво викаме! =

Еназначе =Е
има истина нека се тражи наказа- 

нийе, ако нема — да се умири зборта.
Я би рекъл тека — ако има нещо да се на- § 

кажу, а онака да изделкаю рабушат, 
место за друг.

Е
та да има = 

Манча, ср. 1
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гн
1
Е* =
Е— Обвиняеми, защо си вля

зъл: чрез взлом три пъти в 
един и същи магазин?

— Първия път откраднах 
една рокля за жена си, вто
рия и третия път тя ме из
прати да я сменям по нейния 
вкус*...

Пулт В са до

♦

Сутринта в 
тревожен мъж:

Извинете, снощи бях ли тук? 
— Да, бяхте!

пропих при вас сто рубли?

❖ ресторанта идва раз-
1

Ключарят:
— Жена ти е дошла на свиж 

дане!
— И това ли влиза в присът 

дата?! — И
- Да.♦
— Слава богу! А

помислих, че съм
аз така се из-— Как ти върви работата?

— Долу-горе.
— А къде работиш?
— На един асансьор!...

плаших - 
губил!. .. ги из-

БЕЗ ДУМИ („Лудас Мати")
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