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ВСИЧКИ ПОДГОТОВКИ ЗАВЪРШЕНИ

= В столицата на Замбия завършиха всич- журналисти Недалеч от халата гр намипаI тштт тшшш
| на министрите на която ще бъдат раз- и журналисти. Двата репрезентативни хо- 
_ гледани някои политически въпроси от тела „ИнтерконтИнентал" и „Риджвей“ са 
1 значение за тази конференция и ще бъ- осигурени за делегатите, а журналистите 
В дат поднесени предложения на ръководи- ще бъдат насланени «а университета и 
“ | телите на държавите. по дру^и хотели. Замбийският печат от-

Изграждането на огромната хала за кон- белязва= между имената на изтъкнатите 
5 ференцията е завършено само за три ме лидери, които ще дойдат в Лусака, и име- 
2 сеца. В нея ще се провеждат пленарни 
§ заседания на делегациите. Освен това ха- 
Щ лата има три зали за заседания на коми- 
2 гета на конференцията, както и голямо-

5

то на президента Тито като подчертава, 
че такива имена ще дадат „особен печат 
и величие на този самит за да бъде една 
от на1й-величавите срещи преведени] на 

пространство за чуждестранни и домашни африканския континент".
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в БЕЛГРАДСКА ОБЕДИНЕНА в 
I БАНКА-КЛОН НИШ §ШятстВо Само до 5 септември 1970 година: 

ЮБИЛЕЙНО НАГРАДНО СПЕСТЯВАНЕ
**

— За всеки 500 динара, които не могат да 
само ЧЕТИРИ МЕСЕЦА§н

се изтеглят в срок от 
— един билет.

618 печалби
ниI теглене на 13. 9. 1970.

Вноски приема и пощата във Вашето място.

* СПЕСТЯВАНЕ * ДЕВИЗИ * КРЕДИТИ *

н
3вестник на въдгдрснАТА народност в со>р Югославия »> *• .

г.
’■

Акценти

ПЕЧАЛБАТА 

ЛИ САМО?
Г

$ На представителя Георги Але 
ксов се оплакали хора
та от едно Димитровград 
ско село, че далече хо
дили да 'СИ вземат гас> 
сол и -други продукти. 
Магазинерът бил поза- 
болял, та -магазинът 
селото бил често затво- 

На болен човек 
Но мо-

в

рен.
сръдня няма. 
жем да се сърдим на 
тия, що не са се погри
жили да намерят човек, 
който да постои час-два 
в магазина.

Сигурно мнозина читатели ще 
си кажат: Сърдил и се 

никои не

;■

:(

не сърдили се 
ни слуша“. Може така 

и другояче, защо 7
оплакванията

човек
. глда е:

то често 
на обикновения

отправени до ис” 
Опла-не са

тин окото 
кваме се на

място.VIII секретаря; 
когато не 

някой 
а тря->

на комитета, 
сме доволни

по наш иск,
оплачем на то- 

е писал

•от{-

акт 
ва да се 

. ЗИ,
ИЛИ : ;На

КОЙТО говисшестоящия
се наОплакваме. ( орган.

председателя на
че този или 

е завардил водата за 
вместо да се 

съ-

11 общи-
онзи1Н1

ната.)1 ;

поливане,
отнесем до мировия

или до съ-Г:,1
вет в селото

.да, който .разглежда ти
работи. И все така 
на погрешно място, а
после иедоволствуваме, 
че секретарят на коми-
Тета или председателят
на общината не ни за ад 
■талк. Тапм' » горния

I? -.’

-I, Г‘Ч

случай, *»й знае дали 
?.< I ръководните по търгот 

ли ята ‘ п кооперацията 
човекът им :знаят, че 

толкова «1 'болей, че ле 
' може да стои в мага-

.4

и. ; 1*>

томи н.и."ил*.

(Следва на 2 стр.)
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ОЖИВЕНА ПОЛИТИЧЕСКА АКТИВНОСТл»

НАШИ ГОСТИ
Пред предстоящата среща машата страна през последна- ,иа .спетошиия мир, за по-уопеш 

ма ръководителите на дър- та седмица посетиха гелерал- Тези дни п нашата страна се намират много ви-
представитсли на различнипо разрешаваме на междума- 

на мият секретар ма ОО1М У Там, родните тробломи, за уисренва
Република ме свободата и иезавиоимо-

соки и видни гости 
страни. След монсиньор Казароли, който завърши 
посещението си, пристигнаха автанисталският минис- 
тър-иредседатсл Етемади и президентът на Които Мо- 
буту както и турският лп^иистър-председател Демю- 
рсл. Определено място и значение в рамките на тези

завършеното пребиваване иа

жалите и правителствата 
необвързаните страни, която президентът на

Конго (Кингшаса) Мобуту, ми- стта, за но-уокорсмо стопанско
развитие, както и за устаио-

ще запоеше ма 8 септември в 
столицата ма Замбия Лусака, мистър-председателят ма Ав-

таншетам Нур Ахмед Етема- мятане на равмонравни и дс- 
“ д,и. Завчера пристигна на офи м-сжратичооми форми иа меж- ггпсещеиия има и вече 

генералния секретар на ООН У Тан.
посещения има, разбира се, свой

циаяно поюещсниис в нашата дум пр едно сътрудничество, 
страна и турският министър 
председател 'Сюлейман Дсмю- 
рел.

,*Акценгги Всяко от тези 
специфичен домен, но всичките имат и нещо общо: 
целта им е твърде интензивна открита и полезна раз- 
лшна на мнения по актуалните международни проб
леми, а ръководят се от Интересите на мира и подо
бряването на общото международно сътрудничество.

Не о трудно да се установи какво подтиква такива

По време на срощата меж
ду Президента Типо ,и автачите
татгогсия
тел Етемади Ос направена раз 
мяма па 1мше111ия за двуоран-ПЕЧАЛБАТА 

ЛИ САМО?
М' 1111 ШПСТЪр-п р ОДС СД а 7

■На ирас-коиферснцилта в 
Белград к края на посещени
ето ои (генералният секретар 
иа ООН У Таи заяви, че пред мито отношения и за актуал- 
•стоящата конференция в Лу л,и.тс международни въпроси, 
сака с ог голямо

е съживяването наконтакти. От една страна това 
международната активност изцяло и търсене на нови 
пътища за сътрудничество въз основа на нараства- 

човелпсата общност и нейните ин-

зпамоние, 
МП !ОЖ ОСЛ1ПО вън]) о с 11,

|[0-|С.н(,'П)иалт10 за предстояща
та конференция па-ръководи 
телите на държавите и прави- 

нсобиързаяиитс

затцото
които ,щс разглеждат па тази 
конференция, ще бъдат пред 
мет ма разиоквП|П1Ня па преде 
гоящото юбилейно 25-то засе
дамис ма Общото събрание ма да дп<дпт за нейната успешна 

ОТ ООН. Положителният изход работа.

щото съзнание, че 
тсреси са единни и че старите разделения са неодър- 

От друга страна това е специфичното положе
на Югославия в международния живот, т.е. на 

пойната концепция, която дава възможност не само 
за най-широка и! твърде открита размяна на мнения, 
но и за укрепване ,незамисимостта и самостоятелно
стта в действията.

Разбира се това е ново потвърждение колко юго
славската политика отговаря на реалността на нашето 
време. Не обвързването, демократизацията на между
народните отношения и порицаването на политиката 
на сила, на разделение и вмешателство, борбата за 
прогрес и еманципация и порицаването на всички ви
дове на угнетявано и колониализъм дават възмож
ност за иай-широко международно сътрудничество и 
между твърде различни страни.

Разговорите с високите представители на Турция, 
Афганистан и Конго спадат също в рамките на една 
традиция. Афганистан е приятелска азиатска страна с 
твърде важно геополитическо положение, която зор
ко пази националната си независимост и с която че
сто заедно се намираме в акциите за мир. Конго спа
да между новите независими африкански държави, 
която бързо се развива и която има много условия 
със своята политика на необвързване да укрепи ро
лята си на международната сцена и да даде принос за 
делото на независима и силна Африка.

Турция, пък спада в редицата на ония близки и 
съседни страни, с които ни свързват трайни общи 
интереси и с които сътрудничеството винаги може да

тслстиата на 
странни в Лусака и за прино-

(ОТ 1 СГР.)
Но тук му е мястото да спо

менел! онова, което те-

жими. 
пие

който двете страни могаг

жи още повече 
затворения магазин. Ля 
то е. Зарзават и под н

на конференцията па необнър 
запийте лгоже да бъде значи
те лом принос на юбилейното 
25-то заседание на Общото 
събрание иа ООН.

Но покана па председателя 
па Съюзния изпълнителен съ 
пет Ми тя Вибимпич завчера п 
нашата страна пристигна иа 
официално 
кият
Сюлейман Дс.чюрел. 
посещение продължава прак
тиката па чести срещи и раз
говори между високите поли
тически личности на Югосла
вия и Турция с цел да се раз 
менят мнения по важни меж 
дународни въпроси и по въ
проси за подобряване иа съ
трудничеството между двете 
страни.

що казватнад пут 
хората. А в нашите ссл 
ца, в тия същи магази
ни — шип домат, нито посещение туре

ли инистър-п рсдсс-датс л 
С това

диня. Еднн консерви и 
стоещи 

от кога, 
необходими на

В комюникето за гогославс- 
ко-контоатаки тс разговори ме 
жду .другото се подчертава, чс 
президентът Тито и президен 
тът Мобуту потвърждават по 
-стояината валидност на прин
ципите върху които почива по 
ли тик ата на необвързването, 
както и дълбоката си привър 
женост към тази политика. 
Изразявайки готовността да

шоколадчета - 
тук кой знае 
малко 
нашия човек. Сърдят се
хората, по няма помощ, 

торбата, ита вземат
хайде на пазар в града, 
да донесат чушка или 
домат за своите.

билКазва се, че зарзаватът
стока без печалба. И за 
това именно в Боспле- 

и в Дими-

застъпят за пълен успех 
на предстоящата трета конфе 
■ренция на ръководителите на 
държавите и правителства на 

зарзаватчгашнци- (необвързаните страни в Луса-

ое

град, често
тровград, а не ли по се
лата,
те нямат нлщо от зар
зават. А само печалба
та ли трябва да се гле
да в продаването на все 
ки продукт, 
ли малко да се отстъпи 
от това правило? Нали 
повечето кооперации в 
нашите краища или йз-

ка, те изтъкват убеждението, 
че тази историческа среща, с 
(вземането на една по-широка

се разшири.
Убедени сме, че такива посещения и разговори 

представляват по-нататъшен принос към междусобното 
разбирателство и същевременно добър и полезен увод 
за предстоящите най-широки международни разгово- 4 
ри — в Лусака и Нюйорк.

акцмоняа програма, ще допре 
неее за афирмацията на поли 
пиката на необвързването и 

подтик за

Не може

ще представлява 
всички народи за укрепване

ключително, или частич <у>уу^а>/у>'/чл^у!/у\/ууууууул
но живеят от печалби
те, които вземат от пре ПОДПОЛКОВНИК М. ЯНКОВЕЧ 
продаването на купено
то от селянина. Я той 
да ги напусне, какво ще 
стане? Та затова поне 
малко уважение и снаб
дяване.

Частите по цивилната защита в трудовите организации 
организират и управляват с тях органи на управление, т.е., 
опълнсмощени тела или отделни лица, според това как е 
регулирано със статута на трудовата организация. Законът 
налага на трудовата организация да подготви и обучи своите 
части по цивилна защита със свои средства. В състава да 
частите по цивилната защита трудовите организации раз
пределят всички заети е изключени е на Ония които имат 
военно разпределение 
части.

Концепцията на всенарод
ната отбрана на практика във въоръжените сили и другитеМ. Н. Н.
10.

ЗАЩИТА НА СЕЛО, НАСЕЛЕНО МЯСТО МЕСТНА ОБЩ
НОСТ И ОБЩИНАТА:Организацията иа цйвилна защита в жилитшш сгради 

е доверена на домсъветите и предприятията за управление 
с жилищните сгради. Тяхна задача е на всеки кварпгрувахц 
да определят длъжност, която ще изпълнява в случай на 
военно положение или друго нещастие като земетресение, 
наводнение и подобно. Домсъветите, т.е. предприятията за 
управление с жилищните сгради, са длъжни да организират 
екипа за грижа за старите и изнемогли лица, първа, помощ, 
за потушаване на пожари и тн. Общината разпорежда в 
кои сгради ще се основават части на цивилна защита. Те, 
също така са длъжни, навреме да набавят необходимите 
прибори за потушаване на пожари, отвреме-навреме да ор
ганизират проверка, за да се види боевата готовност.

Важно е да се изтъкне, че домсъветите и жилищните 
предприятия са отговорни за организирането и провеж
дането на защитата и че всеки жител е дължен да изпъл
нява мерките по защитата. Жилищните предприятия обез
печават съоръжения за частите по цивилната защита, които 
се образуват в жилищните сгради.

БРАТСТВО
Частите на цивилната защита на село и в населените 

места изобщо имат за задача да окажат помощ и защита 
иа угрозеното и пострадало население <в който и да било 
край, село, местна общност или в града. /Тези части, по нра
вило, се образват и попълват от хора от тази територия. 
Селището може да организира и части на цивилна защита 
дори и да не е предвидено в плана на цбщината. То може 
да формира повече части разбира се ако 1за това има въз
можности.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Освен тези части в защита си спасяването участвуват 
и териториалните (части, ако не са заети с друга боеви за
дачи. Частите на цивилната защита на местните общности 
и селищата образуват органи на управление, а ако няма 
такива органи, тези части образува (Съответен общински 
орган. Употребата на частите на цивилната защита, ло> пра
вило, решава оня, кЦйто ги е формирал. \ Следователно: 
домсъвета, органът на управление на трудовата организа
ция, орган който определи общинския щаб за народна от- 
брана. Законът за народната отбрана налага и останалите 
мерки на защита като: градоустройствени мерки, законла 
на населението и укриване на материална блага, изтегляне 
и предприемане на предохранителни мерки, както и запаз
ване на реда, за което водят сметка всички фактори в об
ществото. '

*<
Издава „Братство" — Ниш 
Ог. Пауновата 72, телефон 

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

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

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауноангаа 72 — Ниш

■

ЗАЩИТА В ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

. т Законът за народната отбрана задължава трудовите 
организации да образуват свои части на 'цивилна защита и 
да спасяват хората и имуществото на трудовите организа
ции. Малките трудови организации могат да се сдружават 
или да се приобщават към системите по защита в жилищ
ните сгради, в които юе (намират.

✓

' • I
V.
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Пред Деня на освобождението в Босилсградско

Изминаха двадесет и шест ВНУШИТЕЛНИ СА РЕЗУЛ- 
1чадини от септемврийските ТАТИТЕ В УЧЕБНОТО ДЕЛО 
дии на 1944 година, когато
Водалеградокмя край се осво- От освобождението до днес 
боди от фашисткия гнет. Това учебното дело в Босилеградс- 
с малък период за историята, ко е постигнало 
но в красивия и приветлив Миналата учебна година 
Босилеградрки край постига ат центът на обхванатите 
тхуго подир оавобождеието 
може да се сравнява с • цяла 
епоха.

Затуй Деня на освобожде
нието — Оами септември на
селението ' посреща -с редица 
постижения в социалистичес
кото изграждане в рамките 
на К^гославия. За четвърт 
столетие тук е създаден нов 
живот и нови обществени от
ношения.

Животът на хората изцяло 
се промени. Новият начин на 

■ живот красноречиво говори 
за'дълбоките социални и ико 
комически промени, настъ
пили в един кратък период.

Изчезват старите и ехлупе- 
ни къщурии, със сламените 
покриви и бед нада обстановка.
След оешобожението са пост
роени над“ 900 нови частни жи 
тип пя. Те са обзаведени с мо
дерни мебели и с всичко дру
го, което до преди за населе
нието беше недостъпно. Вся
ко второ семейство притежа
ва радио, а всяко десето теле 
визор.

Облеклото е вече еднообраз 
ко и за селяните, и за граж
даните. Модата навлиза във 
всяко село и дом.

-.V.В: -Й
най-много.

про- 
в учи- 

до пети класлищата деца 
възлизаше на 99, а от пети до 
осми на 80 на сто.

Преди войната зо на сто от
жените били неграмотни. Тога 
ва средно в комуната са уче
ли 1.400 учченика Сега това 
число е двойно 
Броят на студентите във ви
сшите учебни 
увеличил двадесет пъти.

Босилеградските 
села получават все 
по-хубав ВИД: Г. 
Любата ‘по-голямо.

зашедния се е

През последните двадесет и 
шест години 
построени 27 нови училищни 
сгради, чиято стойност над-

в комуната са

дина. Още тогава всеки уче
ник в течение на учебната го 
дина е заделял по три дни за 
залесяване.

И така от година на година 
новосъздадените гори са се уве 
личавали. В резултат на това 
в комуната съществуват 3.085 
ха нови гори. Наред е това е 
уредено коритото на Драговит 
ищца и Добри дол на дължи 
на ‘От 2,5 километра и запазе
ни от наводнения 1.400 ха ерр 
зивни полоши. • '

Това са творчески {резулта
ти на младите, коигго въоду
шевяват всяко ново поколе
ние. Така традицията в тази 
област продължава с ускорен 
темп.

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ГОДИНИ 

ТВОРЧЕСКИ (КИВОТ
Преди войната в Бооилег-милиона тези информативни средства.минава петнадесет

динара. Чрез доброволна ра- Читалищата в общината разпо радаско са съществували само
лагат с 10.400- книги: Също та- два частни камион а и една 

и обществено- лека кола. ' '
бота в тяхното : изграждане' е 
участвувало цялото работос- ка учлицата 
поообно наеелние. -политическите организации 

В резултат на такава прос- имат над 25.000 книги. На всс- 
ветна политика в Босилеград ки втори жител се пада по 
са завършили гимназия 1.500, 
икономическо училище 250, а 
в други средни профеоионал- 

Личното потребление мно- пи училища вън от комуна- 
пократно се е увеличило. Прех та над 400 младежи, 
раната става богата и разно- Досега виеше и полувисше 
образна. Захарта, оризът, оли- образование са получили над ЕДна вековна 
ото и другите артикули оега хиляда души. Също така 1.400 'босилегпрадчани са били съоб
ое консумират петнадесет пъ- души — предимно младежи щенията. Десетилетия наред с

имат дипломи на квалмфици- торба на гърба хората са оти,
високвалифицирани вали пеша на „печалба“ в Све

та Пора, тиквенико, Ломско, а 
дори и в Букурещ и Цариград.

Това нешо е изменило струк След освобождението са пос- 
турата на активното населе- трС1ени пътищата от Босиле- ГОРАНИТЕ СЪЗДАВАТ ХИЛ-

Босилеградско. Опециа- грзд КЪ]М сурдуладца; от Ри- ЯДИ ХЕКТАРИ НОВИ ГОРИ
квалифицираните рарци към Тлъмино, а сега ! • . - .
от този край се

Преди двадесет години в 
Босилеград е формирано тран' 
■спортно предприятие, което 
започнало работа само с един 
камион. Днес то разполага с 
20 модерни автобуса и 25 то
варни камиони. ;С тези мотор
ни сродства средно годишно 
се превозват по 30.000 тона 
различни стоки и половин ми-

едик егземпляр дневен и се
дмичен печат.

НАПРЕДЪК В ТРАНСПОРТА 
И СЪОБЩЕНИЯТА

Освен това от Бооилеградс- 
ко досега са изнесени половин 
милион траверси и 5.500 ку- 

лион пътници. В предприяти- бимеаки места различен дър- 
етб са заети 110 работници.

трудност за

вея строителен материал.
■ 1ти повече.

Също така ® комуната има 
над 30 леки частни коли и 
няколко камиона.

И селското стопанство бе
лежи известни резултати, ко^ 
иго говорят за неговото спет

Всяка

рани и
Преди десет години в Боси- работници, 

леград бе прокаран , “
цровод то-й е продължен до 
с. Рибарци. Така бяха елек
трифицирани няколко села, а 
напират се сили тази благо-

далеко
шно интензивиране. 
година земеделците изразхо
дват средно 23 вагона минера
лни торове и з.ооо кг. хими- 

Залесяването на. ерозивните калии. Преди .войната това не- 
реки“към Дукат и Църковни- краища в Босилетрадско е би, щ0 е било неизвестно, 
ца и др. Това са 130 километ- важна задача още ведна- 

Някога книги и вестници са ра нови пътища, на които са 
само учители, писари и също така, построени осем бе 

някой жандарм. Днес ня- тонни и дванадесет дървени 
ма къша която да не ползва мостове.

ние в 
листите и
работници
търсят навсякъде в страната, 

и в Груинмци, ‘Милевщг, Пара Това е ГОлям успех, 
лошо и още много други села.

вече до Караманица; от „Дверодна акция да се осъществи

Създадени са и засадени с 
фураж 660 ха изкуствени ли
вади. Построени са системи

га подир войната. Такива лър- 
виакцим' са проведени още в
началото на март на 1945 го- ‘ за напояване с пластмасови

търби на дължина от 35,5 ки
лометра и др.

Така и тук ще изчезнат мрач
ните оелогси сокаци и димя-

чели
по

гцит е газенич ета.
-V V V -

Добри са резултатите и в
да се подготвят за изпълняването на военни задачи във овощарството. за двадесет и 
войната и да участвуват във въоръжената борба и другите шест изминали години в бо- 
форми ла отпор, в защитата и спасяването на населението силеГрадаките оешиша са за- 
и в изпълняването иа други задачи от интерес за народната садени 21.000 Ябълки и кру- 
отбрана — се казва в Закона за народната отбрана. щм, ю.000 сливи, 10.000 оре

хи и 5.000 други овощни дър- 
вчета.

ПЪРВАТА БИТКА:
надениГдТн^е ^теленТ^™ н<^Г = 
б^^и^а на^падната страна и ,същевременно попречи 
К^нето2 нТ^ественото
впеме изблееват неочаквано и без обявяване на такав . Д Р Гневъ^о^о ^сГпредвиди как ще .'се развиват военните
вдДс™. ^ре5?рът м^ да нападне нашата охрана^съще
временно от повече посоки, от ®ъ3^^0^_н^01^атова за- 
комбинира действията си, което е най-веро която
щитникът трябва да има така оргагшзираяа ^рах.а^която
и при най-тежки условия, да Д,даи.

поводят с отбраната на страната. и дума ла става
- ■

налагат постоянна готовност па 
и влизане в по- 

от мирно (във 
време на вой- 

се може

В зависимост от възрастта и здравословното състояние, 
гражданинът може да бъде разпределен: във въоръжените 
части, цивилната защита и трудовата организация. (Видни резултати бележи и 

„ здравеопазването. Преди вой- — в 1СЙ1А сс разпределят всички граждани, които в е същест-
но са по-млади от 17, нито пък по-възрастни от 55 години, ^ адн,а малка амбулато, 
а запасни офицери и веошги служещи до 60-годишна поотроена 1907 година й

частна аптека: Днес здравни
ят дом ,в Бооилеград има 20 ми 
дициноки лица о.т различна спе 
циалност и три постоянни ам
булатории. Общият стремеж 

■ на тоя дом е здравната служ-

възраст.
— в териториалните части се разпределят всички граж 

СФРЮ, които пе са по-млади от 17, нито пък по-ста-дани в
ри от'55 години, запасните офицери и военнослужещи до 
60 години.

ба да ое доближи до наоеле- 
името: •*' ** ‘

— в трудовите организации се разпореждат всички 
граждани над 16-годишна възраст. у;: м : ,ст - 1 ^ ■поза мобилизация като

Й^ао^аоб“ зГбь,хк> рсагирстге
положение на война. Бързото

..военно положение е “^Г^е^&ори^колкото
ната, защото нападателят ще с 
по-успешно да Претвори в дело своите

— следователно, важпо «да н^м^Илизация или 
разпределение, дължен е » ^ обади на означеното мя- «з*у»аю на »о<ма «у»»»."ЛОТ.« 
сто. Всички заета лица, коит а-^гапизация оста-
въоръжеюгге сили, игш в Друга ^^фамта е нападната и 
ватпо местата си. с^<0^^е^*ето'^,с^Гр заповед на всички 
обявяването на обица мобилиза^Я^^^ ^ длъжности, на 

. раждани веднага да ^^^^"Гведиага да постъпят
всички ръководства и организации

. по военните планове.

.Това са само основните ус
пехи. При населението от Бо
силеград ако те създават мо
крена радост и чувство на

Опоред новия закон военно подлежащи са в~.;чки 'пордост, че 33 последните два- 
по-възрастпи от 19, и по-млади от 40 години, без оглед десет и шест години е постиг

на специалност. Те могат да бъдат разпределени в ЮНА н»го' лшого. Това е пулоира- 
или теоиториалпата отбрана. Разликата в сравнение с мъ-5 щИЯТ момент 
жете е там, че те не отбиват военна повинност и не подле- к и занапред р*в-
жат на рекрутиране. Но и жените могат обаче да бъдат Ризвикани*в Запас 1 за ноуфохкяне за отбрана на страната. В' «бпраино да творят с другите 

< териториалните части «сените' могат да бъдат извикаш*1 в паради в страната нм за още 
мирно време зарад обучение или мобилизационни йроверки. 'жатвОт и ба щастие

•И «*«.»»» ЧИИР» - -

Законът за пародната отбрана ■ дсиася и важни но- 
опюшение военната (повинност на жената. Раз- 

женитс-воеинослужещи, а разширени савини и но 
ширен е кръга на 
и техните задължения като воецно подлежащи.

•V.

жени

трудещите 09

5
НАРОДНАТА ОТБРАНА:КОЙ КЪДЕ Е В

Югославските 
да учаспуват в подготовките

Вене ВЕЛИНОВ' V задължението
ца страната, — Край — ;•
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катастрофата на Бссна кобилаСлед една година от
ГОЛЕМИ ЩЕТИ ОТ ГРАДУШКА

Обещанието за солидарна помощ-изостана
та на пострадалите и пооре-ви* ий ии шт

лпр имер1 ^са ° Ротора Радослав Момчилови, 
дали при р > учите- и (секретар Радмила Младено-

Аой от фонда общо по- вич търсихме пояснение до 
тооблшие не са намерили за къде се е стиснало и защо се 
необходимо и доброволно да закъснява с решаваното на нс 
участвуват в акцията. Или зе ковете на семействата на за-
мещ&тката кооперация «г Бокоято едва сега е -- 'Вината не е до заграхо-

съвеем незначител-

мират още
Големи щети са наносени и на селските, и с вдетязвволгост чакат изхода, 

междуселоки пътища. Най много е унищожен Други еа напуснали болимци- 
новият .все още недовършен път от Бистър към ,^каД^"Гт^до^гоб- 
Назъроща. Стихията е навреднила също така на ност
пасищата и на овощкята. ЕДна година е дълъг период

за семействата на носградали- 
'В пострадалите от градушката села веднага тс и за онези, които са пре- 

е залитнала общинска комисия, която трябва да асивяли катастрофата.
установи причинените щети. (Няколко семейства .са оста- заделила

нали без бащи, братя — тези, 
които с тежка имъка са им из 

__ парнали прехраната.
са останали без средства за

: Така, вместо само бол да събере веднага след
за найнблизмите им, сега строфата 750 • динара.

—------------------- Гд притискат и грижите за Да изтъкнем, че солидна по
егзметеащията им. мощ еа заделили органите на

Обещаната в първите дни общината и комуналната бан
Няпрттлистп ОТ г Пукат в съдействие с об- след катастрофата солидар- ка от Леоковец.Населението от с. д>укат в съдействие ц ™ « _ събиоане на па- Така събраните досега сред

миращите се в трудно мате
риално положение семейства 
е изостанала. Много стопански 
и трудови организации, и час 
•гни, лица са забравили своите 
обещания и човешката помощ 
в такива моменти.

Така например стопанските 
•и трудови организации от 

Все пак за изграждането на новата училищна Враня още веднага предложи
ха своя помощ и формираха 

материални съответен фонд. В него оба-

ли

силеград. вателния завод — заяви 'дире
кторът — Наистина, от 40 из
пратени до нас искове нито 
един до сега не е решея, ма
кар че всички са оправдани. 
Причината е в некомплетира- 
ните документи, които ощете
ните са били дължни 
представят. Това налага закона 
и (без тях исковете не могат 
да се решават

— Това е наистина 
Уверихме се, котато ни пока
заха изпратените искове. На
пример има и такива, в кои
то няма нито едно от търсе
ните и необходими удоствере- 
ния. Други 
или без нужното обоснование.

(Има голям брой искове, из
пратени от страна на повре
дени, които още се намир ат 
на лекуване. Макар, че са оп
равдаели и те не могат да се 
решават докато не завърши 
лекуването им и не се устано
ви загубената трудоспособност, 
разходите за лекуване и др.

— Поотделно всеки е осве
домен
му необходими, за да осъще
стви своето право — каза сек
ретарката Младеяович. — Оба 
че доставянето 
те документи се бави. Вмес
то това
и такива, които не са доста- 
ангажирали 
ги излага на ненужни разхо-

на сума пари.
Пример за другите е и пет- 

колектив от аптека-Оега те членият
та в Бооилегрзд. Той е успял

ката-В ДУКАТ ЩЕ СЕ СТРОИ УЧИЛИЩЕ живот.
ка да ни

така.

сграда.
През летните дни са изготвени над 30.000 

тухли, а до края на годината ще бъде прибавен 
строителен материал. Обаче пора

ди недостиг на бетонно желязо изграждането ще 
се отсрочи за известно време. По такъв 
учебните занятия и сега ще се провеждат в ста
рата училищна сграда, която с известно сани
ране ще се осигури от рухване.

не са уточнении останалия
начаШ

сграда населението е заделило съвкупното мест
но самооблагане, а необходимите 
средства ще обезпечи общинската ©бразовател- че досега са внесени само от 
на общност. бюджета на общината 2.000 и

от тютюневото 
5.000 динара. Всички други са 
забравили обещанията си.

.Подобно е и в Боаилеград- 
ската комуна. Трудещите се 
от Лисвзшжата, Тлъммнската 
кооперация, от общинския 
съд, основното училище в Гор 
на Лгабата и още други тру-

предприятие
документи сакакви

1ОЩЕ 62 УЧЕНИКА В ОНЕДНИТЕ УЧИЛИЩА
на търоени-

ггродължи тя имаМалкият Александър
дояж колективи не са се опи
тали да покажат, че и те знаят 
какво значи солидарност, ко- 
гато децата на някои постра
дали гладуват.

Босилеградската гимназия в първи клас в 
в есенната приемна оекжя търси допълнително 
още 35 ученика. В първа година на отделение
то за квалифицирани работници има вакантни 
места още за 37 ученика.

адвокати, коетонара. От тях 26.900 динара са 
вече разпределени на семей
ствата на пострадалите.

Това е недостатъчна помощ 
ако се има предвид материал
ното състояние 
семейства,
Севда Митева от Църнощица.

Това, което са забравили Тя живее в стара и дотраяла 
възрастните не забравиха и
учениците от основното учи- от пет и две години и няма 
лище в Босилеград, а отделно 

.онези от гимназията.
-Всеки ученик от гимназия

та е дал авой скромен при- мощ от 80 динара, обаче това това няма да стигне, защото на
ною в събирането на парични- не стига дори и за хляб. _______

-П-сдобно е положението на вовкото заплатим толкова.
Младсгша Цекова от Долна колюото предвижда закона

Д Любата, която също има две и конкретните обстоятелства.
Остава да ое надяваме, че 

ще бъде така и, че всички

ди.
— ® случая ако бъдат при

бавени всички необходими до- 
на няколко кументи готови сме за 20 дни 

например; да решим всички искове — 
заяви

УЧЕНИЧЕСКАТА ПОМОЩ 
— ПРИМЕР ЗА ВСИЧКИ катоЗа приемането на тези ученици вече с об

явен конкурс. Провеждането на квалификаци
онен изпит и в двете училища ще зависи от 
броя на кандидатите. Обаче вярва ое, че с това 
допълнително приемане тце се реши въпроса с 
всички незаписани ученици, завършили основно 
училище.

-Коми-дирекгорът.
сия ще решава всеки иск по- 

къща с две навръстни деца отделно. В случая ако някой
е недоволен

никакви средства за живот, обезщетение,
Найстина общината й заде- се решава посредством редов- 
лила постоянна социална по- ния съд. Но вярваме, че до'

от полученото 
тогава спорът

В.В.

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ Г. ЛИСИНА 

обявява
малки деца, от които едното 
е болно и се намира на леку
ване във Враня. Не в по-до- 

положение ое намира 
Тонка Симова от Горна Лю- на документите ще могат да 
бата, Лиляна Стоянова от Бо
силеград и др. ,

Значи за тези, какго и за 
другите семейства на постра
далите, е необходима и по-го хората навреме и цялостно да 
ляма, и по-благовремеяна по
мощ.

заинтересовани с доставянетоб.ро

осъществят своето право.
'Обаче прави ни впечатле 

ние, не не всичко е стореноКОНКУРС
се осведомят за необходими
те документи, с които да об- 

. основат (своите искове. Защото
За

ЗАЩО ЗАСТРАХОВАТЕЛ
НИЯТ ЗАВОД ОТ ВРАНЯ 
ЗАКЪСНЯВА С ОБЕЗЩЕ

ТЕНИЕТО?

1. — Един преподавател по български
език на определено време.

2. — Един преподавател по физика
(със шест часа седмично) — не
пълно работно дреме.

УСЛОВИЯ: Кандидатите трябва да 
ка за разпределение в училището.

представят молби и необходимите доку
менти за образователния ценз (ВПШ) и 
съответна специалност в срок от 7 дни 
след публикуването на конкурса.

Молбите ое подават на горния адрес.
Възнаграждение — според правилни-

,не трябва да се забрави, че
завод отзастрахователният 

Враня има лвой 
Бо(авдшг|рад посредством кой- 

дина застрахователният завод то е могъл да ускори реша- 
от Враня досега не е изпъл
нил''задълженията, които има 
според закона към семейства-

вслужещ
Макар, че веч-е измина го-1

ванело на тези случаи.

В. Велинов

Сцмшща 4 БРАТСТВО * 4 СЕПТЕМВРИ 1970\ I .
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Димитровградска
хроника
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ДОВОЛНА ПУБЛИКА

Кои са носителите тази година?
Миналата седмица Центърът за култура и 

забава зарадва любителите на хумора и сати
рата с действително издържан апеасгакъл от 
хумористично-сатирични и музикални изпълне
ния, носещ надслов „Димитровградско проклело 
лято“.

Представиха ое троите музикални ансамбла 
на Центъра, редица певци, които за първи път 
изливат цред публиката, студентът Ранко Раи
те лов като извъ реден имитатор, Момчил© Ан- 
дреевич и други.

Точка олед точка, вое по-успенлни и по-до
бри, ое редяха и предизвикваха много смях и 
удивление у публиката, която продължително 
ръкопляскаше на всеки изпълнител и на умело 
разобличените слабости в живота на комуната, 
които бяха на мушката на хумористите-ивпъл- 
нигели.

Предимство в предлагането на организациите и 
самоуправителните органи. — Защо само награж
даване на интелектуалци? Няма ли заслужили 
селяни и работници? „Димитро®прадско проклело лято“ е успяло 

представяне и би трябвало да се подготвя и 
в следващите години. Това впрочее е и замисъл 
на Центъра. <

Комисията за септемврийски те. Мотивирането не е било 
награди при димитровградска конкретно, подкрепено с дос
та община приключи работа' .'татъчно факти, но в тексто- 
миналата седмица. От предло шете преобладавала сантимен- 
жените за награда: Каучуков талната фраза ‘за заслугите на 
вия завод „Димитровград“, -предложения. С малки изклю 
Основното училище „Мота чения такива са били предле- 
Пияде“, директора на каучу- женията през всичките годи- 
кювия завод Живко Виденов, ,яи, а при това са давани в 
директора
„Услуга“ Оганул Нацков и у- 
чителя ло музика Гесрпи Шу- ключения предложенията не 
карев комисията е решила да 
се възнаградят като на!й-зас-

Основното учили- по предприятията, учреждени

та да предлага, но колектив
ното предлагане сигурно тежи 
повече. БЕЗПРАВНОТО СТРОИТЕЛСТВО НАМАЛЯВА

ДА СЕ РАЗИШИРИ КРЪГЪТ 
НА НОСИТЕЛИТЕ Безправното строителство в Димитровград, 

което е постоянна тема в града, има изгледи 
да спре в близко време. Инспекторът по строе
жите Мирослав Йованоиич, с когото беседвах
ме, ни съобщи покрай това и следното:

Безправно строилите ще трябва да разру
шат .постройките сами или ще ое руши по за
кона. Разбира ое, ще ое води определена поли
тика © оглед на постройката, необходимостта 
от вея, социалното положение на собственика 
и лр., за да не се стигне до несправедливост. 
Гражданството, което протестира срещу неза
конното строеве, особено бе заинтересовано за 

постройката на Георги Ра-

Досега наградите ое даваха 
предимно за изкуство и кул
тура и неосведоменият би си 
помислил, и е в комуната не 
става нищо в другите области 
на живота. А тъкмо тази пре- 
ценка е съвсем 
Обективното положение е по-

псюледния момент.
. ,От друга страна с малки из

предприятиена

са давани от организации или 
от1 самоуправителни форуми погрешна.

лужили:
ще „Могла Пи яде" в Димит- ята и селищата, но са били 
рощтрад -—• зарад успешно ор- авторство на отедлни лица. То 
ганизиране на ученически фес ва именно поражда мисълта 
тивал на народностите в Ди-

Живко Виденов те награда, няма ли по-заслу- 
жилм, които от скромност не 
са „поподоетилм“ този и онзи

димитровградско едруго
направило по-поляма крачка 
през последните две деоетиле 
тия в стопанството и то даде 
основа за разцвет и на другите 
области. Това значи, че и в

— колко оправдани-са давани- разрушаването на 
де®, койгго под предлог да строи гараж е на
правил няколко помещения. Въпросът сега е 

Радев сам разрушава постройката.

митрокград,
— зарад успешно ръководене 
на най-голямото промишлено 
■предприятие в града й заслу- • свой .приятел да „драснат. ед- 
ти по издигането на стопанст- но предложение за него и пр. 
вото в комуната, Георги Шу- Без да се омаловажават за- 
<карев — зарад заслуги в му- слугите на тези хора, които 
зикалното образование на ре- са били или оега са станали

носители на тази награда, се 
счита че би (било по-добре и 

ако предло
женията идват от обществе
но-политически и друпи орга
низации и от органи на само
управлението. В такъв случай 
преценките за заслугата биха 
били по-обективни, а комиси
ята не би се затруднявала от 
мисълта, дали някой не е аги 
тирал да го предложат некол 
цина, за да ое нареди в ре
дицата на носителите на сеп- 
темврийска нагарада, а после 
да го поп очерни.

0В правилника действително 
е дадено правото и на ‘субек-

стопанството има заслужили 
да бъдат носители на септем 
врийоки награда. Тук имаме 
предвид не само директорите 
и други деятели от тази об
ласт, но и чистите производ
ственици от фабриките и ни
вите, които също са доприне
сли много за издигането на 
димитровградската 
усърдието си ,с повишената 
производителност и пр.

Нали има земеделски про
изводители, които отдавна са 
се насочили към модерното 
земеделие, а също и работ
ници, които не веднаж са би
ли хвалени за усърдието си 
и производителн01стта..

Защо и тях да не .включим 
в кандидатите за .септемврий
ска награда?

разрешен, 
като
едно помещение за складирането на материала. 

Кой ще е следващият, остава да видим.

с наше съгласие оставя временно само

дица поколения.
На 8 септември, на тържест 

сесия на общинската НОВ АГРЕГАТ ЗА КИНОТОпо-авторитетно.вената
скупщина в Димитровград, ще 
им ое връчат грамотите и па
ричната награда.

комуна с

Центърът за култура и забава най-сетне ое 
е снабдил с нов агрегат за подвижното кино, 

дава кмнопредсташленмя по оелата на(Най-много предложения е 
имало за възнаграждаването 
на Георги Шукарев — около 
50, Жиико Виденов е бил пред 
ложен от Общинския комитет 
на СКС, а училището от об
разователната общност и ДрУт 
ги форуми.

с което
комуната. Стойността му възлиза на 1,5 милио
на стари динара.

.Старият агрегат често ое разваляше и мно
го пъти прожектирането спираше наполовина, 
та хората недоволствуваха. С повия агрегат то- 

ще се отстрани ,а посещенията в селата ще 
са по-чести.
ва

|М. н. н.ДА ПРЕДЛАГАТ ЛИ 
ОТДЕЛНИ ЛИЦА?

Септемврийските награди са 
установени 1967 година, кога- 
то за първи път и бяха връ
чени две награди. През 1968 
година не бяха дадени, а 
1969 година бе дадена награда 
само за изкуство. Тази годи
на, за първи път покрай на
градите за култура и за изку
ство ще се връчи награда за 
стопански заслуги.

Предлагането през този пе
риод не е' би ло н а н ео бхо дама - 
та висота - считат компетентни

М. Нейков — —

ПОДГОТВЯ СЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕв

(ПР| ГЧ«

.Рошено е Денят на освобож 
депието да бъде чествуван 
възможно най-тържествсно и 
е приета съответна за случая 
програма.

Общинската скупщина ще 
има тържествена сесия, на ко 
ято ще се изтъкнат досегаш- 

постижения и бъдещите 
задачи на Димитровградската 
комуна в общественото разви
тие. На сесията ще бъдат връ 
ченй септемврийските награди 
на тазгодишните носители, а 
след това учениците от оеноп 
ното училище ще изнесат под 
ходяпца програма.

|Организацията на Съюза на 
бойците и гражданството щс 
се съберат пред паметната 

загиналите в НОБ, 
гимназията, къдсто ще

НОБ и живота на другаря 
Тйто и то безплатно.

Спортната дейност също 
няма да изостане. Ще ое ор
ганизират спортни състезания 
в които ще участвуват отбо
ри на профорганизациите, на 
училището и някои селски ох 
бори.

вобождението на Димитро в-(От 1 стр.)
В заседанието взеха участие 

ОК на СКС
градско.

.Във 1ВЮИ1ЧМИ училища в ко
муната първият час ще бъде 
посветен на празника. Ще се 

освободителната

и секретарят на 
Райко Зарков и председателят 
на общината Димитър Сла- говори за 

борба, за оовобждението нд 
нашите асраища и за постиже 
нията в следвоенния период.

Също е предвидена и оолиД 
на културна и спортна програ 
ма. Подготвят се от Центъра 
за (Култура и забава — звучни 
новини с рецитации, песни, 
текстове за НОБ и за оовобож 
деиието на Димитровград, а 
също и за успехите след осво 
баждението, които дойдоха в

•В01В.

•V иите Разбира ое, градът, както 
всякога при такива празненс
тва, ще бъде украсен с цветя 
и знаменща.

(Всъщност' чествувакето ве
че е започнало. В салона на 
дома на културата имаше из
ложба на картини от худож
ника Иван Колев, а Центърът 
за култура и забава организи 

резултат на дадените възмож хумористично-сатирична
пости за развитие на всичкИ вечеринка под наело® „Димм-

лято“.

ВАШАТА БАНКА V.
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В

ВУЯн°в™сСо’^ГиЦ«ллдишки хдн „

►

► ВУЧЙЕ, ГЪРДНЛИЦА, 
БОСИ-►

Л ЕБАНЕ, 
ЛЕГРАД

*
►

►

плаша 6“» лихва► * За редовни влогове се
* За осрочсни влогове — 7^"/и ..„„ара
Всеки спестовник с в.ют от най-малко

евентуална злополука. „-потятСурдулиц;. работят
събота и недели

I

тротградоко промиело
За организирането е избрал 

комитет начело с 
ОК на ОСРН

плоча на 
при
положат венци и цветя.

народи и народности в соци
алистическа Югославия.

Киното на Центъра ще про

■
е тстрахонап от
Бан> овите клонове в Босилеград и 
«у о.зо до и,зо часа всеки ден освен

> съответен 
председателя на 

жеастира през деня редица къ Илия Петров.
В трудовите организации ще 

се организират кратки събра
на Деня на ос 'сометражии филми на теми от

м. н. н.
мия» посветени

Страница в
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\
1 „Зидар“

Лют.,
лиоиа ст. дют., „ФАЕОС“
5,3 мили<хна ст. дют., „Звезда“ 
— 3,8 милиона ст. дют. и ком
бинат „Влаоика“ 2,7 милиона

9,5 милиона ст.= Оурдулица вашите търговски и земедел
ски трудови организации и ц

Така
пРадо«Иатеа 
Димитрови, 
ДО критицм 
по слекгрц

просто 
лихце .в н* 
се Освети с 
търлаоц, 
юли

Ма 28 август в 
се състоя съвместно заседа
ние на ОК на ОК, ИО на ОК -създаването на една иксигоми- 
иа ООНН и Председателството 
на профсъюзното вече в на 
което бе разгледано състояли 
сто в стоп атаките организации година нашите 
в комуната през I полугодие на папски организации били кре 
годината. .Встъпително слово 
изнесе Сгамешко Ялгкович, за-

“°С|„Мачканица“ — 5,9 ми-
Жътва и вършитба

чооки по-силна трудова орга
низация. Освен това до тази 

трудови сто-
хме

МАЛКО ПШЕНИЧЕНО ЗЪРНО 

В ДИМИТРОВГРАДСКО
ст. динара.

>И докато материалите не 
дават така лоша картина за 
състоянието 
организации през I полугодие 
на 1970 год., то съвета по сто 
■пагцетво. -при ОС в Оурдулица 
разискващите на споменатото 
заседание, и то отговорни фак 
тори, се съмняват в реално- 

шестмесечните балан-

дитирани от добавииците от
носно задълженията към тях 
били по-големи от взимани я-

отарв
м ираяето 0на стопанскитевеовдагц стопанския отдел при 

ОС. Между другото, той под
черта въз основана шестмеоеч та от потрОбителите. Взимани 
ните баланси на, .стопанските ята прдз I полугодие на 1969 
организации в комуната, че ос 
агониите икономически показа 
тели за цялото стопанство в 
Сурдулишката комуна показва на тх. 33.000.000 ст. дют. Най- 
агерашшмерност в хода си. Така 
възлизат на 58.300 ст. дин., 
напр. общият доход показва 
намаление за 8%, обаче вслсд

Димитро,
Двоет селц, 
а те не са, 
6 вя да нащ 
вя ли и МО
годините о 
то имаше ь 
проси. Поел

Тазгодишната жътва На пшеница в димитров
градска комуна приключи. В селата около Димитров
град е завършена ,и вършитбата, която тази година 
бе добре организирана. Сега вършачките и комбайни
те на кооперацията вършеят в Забърдието, във Ви

сок и в другите райони на комуната.

г. възлизали на 16 милиона
ст. дин., а през същия период

стта на
си на стопанските трудови ор 
ганизаздии а материалите със 
тавени въз основа на тях. Съм 
иението се отнася към възмо 
жността да се нагплатят от по 
иоквзщитс такива големи су
ми, в недостатъчната прециз
ност на изказеките финансо-

голямата част от тях отпада
на строителното предприятие ното развид 

наха да 
младата ра 
във фабрик 
пак се зами 
искат ток, п 
ни средства

„Зидар“ — около 11 милиона 
ствие икономичността при из ст. дин., ФК-а „Мачкатица“ — 
разходване на средствата, осъ
щрствения доход е по-гол ям _
за 15%, бруто личните дохо
ди са намалени с 8% в срав
нение със същия период 1969 през I полугодие на т.г. имат: 

ц год. Него личните доходи 
Град, където земята е най-плодородна, са получени а през I полугодие на 1969 г.

... „ § възлизащи на 58.300 ст. дют., 1|111111111111!1Ш11Ш11111Ш1111111111111111ШШ1МШШ!111Ш111Ш111111Ш11Ш1Ш1ШШ1Ш11ПШ111Ш1Ш111ШШ111111ШШ111111Ш111Н1;
декар 245 килограма. В другите ранони До-Ц а през същия период на 1970 Ц

бивът е още по-малък, а в частния сектор е далече под| ^ ^ |
това равнище. § ™ по-голям ггрез тазгодиш- —

=г пия период в сравнение с I в 
полугодие на 1969 год. През =
1969 е възлизал на 86.600.000 Ц 

ловия, срещу които ,нито кооперацията, нито частни- = ст. дют. общо за всички орга- §
. = низации, а през 1970 год, =

ците са могли да се борят. Изключително дъждови-1 274.300.000 ст. дин. На>й-голя- =
1 . . ~ мо увеличение във (фондовете =тата пролет даде много влага, когато не беите необхо-ц 1970 г има в „ромщдле. =

дима и житата бяха удушени от плевел. Резултатът е! ностга — 322%, а най-малко Щ
Щ — в търговията — 39%, дока 1 
|§ то фондовете в комуналното Ш 
— предприятие намаляват с 24% =
= в сравниние на същия на 1969 

година.

10 милиона ст. дют. и ФАЕОС 
2.850.000 ст. дин. Задълже

ния пък към добавнищите

Но добивът на зърно не е много радващ, за- 
щото изостава в сравнение с миналите години. От 
1300 декара кооперативни площи около Димитров-

1.

(Следва на 8 стр.)
-

средно от
V

Вината най-много носят климатическите ус- =
1

намаляване на количеството зърно.

Както ни съобщиха специалисти от коопераци-Ц 
ята и от общината, средният добив на зърно в кому-1
ната няма да надмине 140 до 150 килограма от декар,! Загуба през I полугодие на
а това значи, че комуната няма да е в състояние да= т'г‘ беле5КИ сам,° земеделска, ц

= та кооперация „Единство“ в =
задоволи по-значително нуждите си от хляб със собст-Ц с. Божкца и то 1.600.000 ст. й
вено призведено зърно. В Дют. По-(нататъшната ггершек =

= тива за развитието на търго- Щ
_ вията и земеделието трябва Ц
! да се търси. изтъкна Ямгкович Щ

ШПЯН1111ШШШШШ11Ш11ШШШ]Ш1ШШ1ШШ1Ш1Ш1Шашт1ШШПШШ11ШШПиП11П’шишшш11 11 интеграцията на съществу- 1

м. н. н.ш

За земеделските производители

КАК ДА ОТГЛЕЖДАТЕ СВИНЕ?
НА ПАША

|Гш11111Н111111111111Ш1и111111!1111!111111|||||111111111111П1111||!|||||1|)||1|||]|||||||||||||||||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ш)!Какво трябва да се знае за оттлежда- 
дането на свине за меоо?

|Някога те ое отглеждаха зарад маз
нината. Сега олиото вое повече ое употреб
ява и ое налага свинята да ое отглежда 
повече зарад меоото.

|Опациали|стът Владимир Димитров пре 
поръчва следното:

ое прибавят 10 до 20 на сто белтъчинни 
храни, обеасметанеио мляко, суроватка, 
мътеница, месно или рибено брашно, кръв 
или други животински отпадъци. На г!ра- 
оетата до 50 килограма ое дават дневно 
1,5 до 1,75 кг концентрирана храна, от 
50 до 70 килограма тегло са дават 2,5 ки
лограма, а на прасета от 70 кг нагоре — 
3 до 3,5 килограма.

Половината от днешната дажба може да 
ое замести с .кухненски отпадъци, какви- 
то има във всеки дам.

в началото животното ое храни три 
■пъти дненно, като после ое преминава на 
двукратно хранене.

През летните мгаоеци на праюето ое 
дава зелена храна — една трета част от 
днешната дажба, 
люцерна, ситно нарязана и сметена с кон
центриран фураж. Храната трябва да ое 
дава леко навлажнена — праховидна, или 
под форма на гъста каша, след което жи
вотното се пои с чиста изворна рода. При 
този начин 
20—22 седмици прасето достига при 10- 
меоечна възраст 110 до 120 килограма 
живо тегло и е годно за клане.

По-дълго угояване не е изгодно, 
ицого при повече храна не ое получава 
съответно увеличено тегло, а и мазнината 
се увеличава.

ва м култу! 
препаратите 

дават 0° 
люДОР®

Все повече в Димитровград 
ско се отглежда люцерна. Най 
големият враг на това расте
ние е ку скутата, у нас извест
на повече под името вилина 
косица. Този паразит може да 
унищожи напълно люцернова 
та ливада, ако (попадне в нея.

нея е трудна, 
но възможна. Ето (какво пре
поръчва шециалист-ьт Павел 
Божков:

КАК ДА СЕ 

БОРИТЕ С 

КУСКУТАТА?

лон
при _ 
жават куда1 

на ли®Най-подходящо време за купуване на 
прасе за домашно угояване е до края на 
годината то трябва да стане готово за 
клане. Прасето трябва да е на два до два 
й половина месеца, да е дълго и добре 
развито, с тегло 20 до 25 килограма, без 
признаци на ивмеженост или 
гване.

част 
ната 
ва. За ограя 
диране яа Р® 
дима сист«®
химическа 

В начало1 
СИ култури^
блюдават Р* 
криване яа 
от (кускутз-^ 
ва или
паразитът 
закъснея»® \

по-кг®

Защитата от

закържавя-

За предпочитане са приплодите от 
■бялата свинж защого 
месо.

Кускутата е много опасен 
паразит по селскостопанските 
култури. Сериозни хцети тя 
нанася на люцерната, фия, ле 
щата, цвеклото, зеленчуците 
и Други. Освен културните ра 
стения напада (и редица диви 
гостоприемници. ^ (Разможава 
се чрез ювмена, които

те дават повече Предпочита се зелена
Целта на угояването е възможно най-’ 

бързо да ое получи голямо количество 
меоо и сланина. Не трябва да. се забрави, 
че образуването на меоо

по*®,

е възможно са
мо при млади растящи животни. Тази спо 
ообност на свинете трябва да се използва 
като им ое дава подходяща, богата на 
белтъчини храна.

Най-добрата храна са богатите

на хранене и гледане за не да 
кутата 
ма плоЯ * ^ 
много 
то й-

При лкй* 
та <*Р*** \

се раз
насят от вятъра, чрез откоси
те, поливните води, семената 
за посев » |др.

гря ^на въ
глехидрати фуражи, каквито са ечемикът, 
царевицата и картофите. В зависимост от 
възрастта на животното към тези храни

за-

Борбата |с кускутата (е 
на, тъй като 
досега средства се ушоцожа-

труд 
от изпитаните (соя ервяс®*

‘



.ЦКАЦИЯТА
...... .................................................................... ..................ппги-иуцъ

I Съвета ня лекаря '«|и
ТЕЛЮ, ДОКЪДЕ Е СТИГНАЛ ТОКЪТ? Яжте пъпеши 

и динирайон бърза. Забърдието чака кредити
Примерът на Куса врана и не може да стори това, без 

Р'.' в Поганово е южните краища парична помощ или крешши-
й1". на комуната насърчи кората ------

сд ДРУ™™ селз~ ■Съацо зара- 
**^а. зяаащо действува на оеверни-

съплаюи да кредитира строе
жа. Ваичко това е само улес
нение на оеляиите. Ако и елек 

•километра е тРОДи)стрибуцията се съгласи 
те селища примерът на Пе-. Д^лна Невля, по-близко е Вер вмс<7го бетонни да бъдат пое 

с тъолаш и Радеина. заР а 1x0 няколко километра тгшени дървени стълбове, кои
Ье ®в к по-нататък са Горна Нешш и то 03 по-свпини и могат да се
.< По- Но до цялостното електри- Скървеница. Тези юела сега на на!бавят на място, елекгрифи
йЮ нз фициране на комуната ще из- пират пили да посъберат ня Цирлнето ще е много по-леко 
^ифх тече много време, защото си- кой и друг милион, да запоя 

лите на селата не са още тол нат с довеждането на електро
да кова големи да ое реши въ- провода. От меюец май насам 

прося зя деиехнощрге. ся клубграли около 3

Теране. се раждат на нашата .земя от незапомне
ни времена. С приятнияА на лет-шесг си вкус, със своята 
сочност н аромат през горещите летни дни пъ
пешите и дините са предпочитана храна. Тези 
плодове са богати на много хранителни вещес
тва, витамини и въглехидрати.

Пъпешът съдържа каротин, витамин С и 
плодова захар. Приятният му вкус се 

дължи на ябълчната, лимонената и винената ки
селина и на таниновите- вещества, конто съдър
жа. Благодарение ,на тях пъпешът подобрява 
апетита и подомага храносмилането. Той е осо
бено ценна диетична храна при бъбречните 
боляваяия.

РЕДЪТ Е НА ЗАБЪРДИЕТО
МНОГО

л-тря-
лницпионя Р^Дът ка За)бт>рдаето от-

“• ШШ1Ш
бгие- а ове-пте още оета зашо- ;га 0(5 започва с нови. Те ня- Р3*3* то тази «адина. Иначе 

въ та -до там има електропровод. мат -Рсшемед за самооблагане, 07 пре-

р АУгг. гг^?ггг"„-«з5гпраии селска м?режа, зя да се у .каляват „от комин .
захвърлят ламбите. Не са нео .Комитетът по електрифици ^ продоедателя узнахме, 
бходими кой знае какви ма-
ториални средства да се пое- комитета Денко Младенов у- свое Р®111®1®1®- че може да кре
тигне това. Но селото само чител в Долна Невля, оекре- дитиРа Рлроенего на елекгр-о-

тарят Еленко Петров, дирек- ГГР°В01'4 ® Забърдието. Значи
тор на училището, и касиерът, ’'Градкя 651 -гюстРоила елек-

ЙШ11111111Ш11Ш1111111ШНИШ1 ................... иначе стар общински отбош тропровода срещу, „почек“ на
а ник. Верча Иванов не само пла«Дане«> от 3 години. Сума-
= настояват да съберат повече та на строенето е около 45-50
е средства, но и да ое намери милиона стари динара. Забър
— начин за осигуряване на кре- дието сигурно има възможност

. В

за-

По-богати 
дините. Тяхната 
вата

на .въглехидрати и витамини са 
основна част е .водата, плодо- 

захар, глюкозата. Приятен вкус, сочност и 
аромат им придават плодовите киселини, ензи
ми, танин и различни ароматни вещества. Съ
държат още витамин С, витакшн А и каротин.

I отиде 
[селата 
К ом и 
*яорт
I

Най-високи
бре узрелите дини. Не бива да се забравя, че 
когато те престоят, губят не само сочността си,

хранителни качества имат до-

но и витаминното си съдържание.
Дините са лекосмилаеми и могат да се упо

требяват в големи количества. Препоръчват се 
катс диетични храна при следните заболявания: 
бъбречно-камен на болест, хроничен калкулозен 
пкелонефрит; храноичен инфекциозен пиелонеф 
рит без сърдечна недостатъчност, хроничен гло- 
меру нефрит без усложнения, високо кръвно 
налягане.

3 Диги, т а електрифициране то 
г да стане малко и на „.вере- 
= смя“.

да отшшща годишно 15—20 
милиона динара, за да върне 
тези 45 милиона и би трябва - 

Такива възможности. За ло да използва предлшкено- 
Ц Сливница главният проект за то.
= електрифицирането е вече го 
| тов, на разноски на община-

■^тштяш 1
I

5*.'

В скоро време там ще се 
организират събрагаия на из- 

= та, а той струва доста пари* биратолите да се реши за са- 
Щ Може би и за другите оела, мо облагане за изплащане на 
Й когато бъдат готови да започ 
Щ нат, ще се изготвят проектите 
Ц на чуж)ди разноски, за да им 
Л се помогне. А сигурно няма 
Щ да се остане само на тази по- 

Армията ще помогне,
§ както казаха с по-значителна 
Ц сума, за да се електрифицират 
{§ и няколко гранични поста -вед 
Ц но със селата. А не едно пред 
Ц приятие, което би ое наело 

електропровода и 
= селските мрежи, може да се

Дч> К. А.
кредит за елекгрофицирането. 
Този шанс не бива да изпус
нат.

Иначе в другите райони 
още не ое предприема нещо 
по-значително. Но времето, ко 
гато ще се започне с акции 
и там, не е далече, защото е 
осъзната необходимостта и 
ползата, която предлага то
кът.

го паре, а и силата ни йе йексик. А да молиш 
денъска некой да ти прайи струю, това йе джа- 
бе работа.

Тека, ама ония жолявият од Куртинци, що 
га окаю Шипъкат, и що му нищо не йе право, 
зину ко плевня у пролет:

— Кога да молимо, бре, рече. Я гледайте 
путовете къмто Пирот и Димитровград — на 
ровине су напрайени од Шумското, та ни пеш 
не може да се оди. А кво прайе тука? Горуту 
извлаче од Прелеейе и Явор, кока бащевете на 
тия од Шуского су садили яелете и букакат. 
А стопарче не су дали да опрайе поразеното. Да 
су знали нащи стари да сечу и да пале за ком- 
пирарници, ко су прайили по друга места, дяво
ла би узело са Шумското.

Ния си помислимо, па си рекомо, че и Ши
пъкат си има малко право. Ка узимаш од йедън 
край, требс му дадеш нещо за възмездийе. А 
не тека — поразуйеш му и това малко путък, 
що йе напрайен, сечеш гору, що населението йе 
пазило и гледало.

Може некой да ни закритикуйе що мисли
мо селски и че ни рече: „Това йе систем, дру
гари." Ама нема да му поверуйемо сее. Систем 
си йе систем, ама. .. Право да си кажем, я и не 
веруйем, че системат баш тека йе рекъл — и 
шумското и Келча, и Пенча да поразуюу путо
вете, да користе горуту, а нищо да не даваю, 
А ако па тека йе казал системат, тъгай требс 
да се попорече малко. Що тука гората ни йе 
богатството• Те ним гората, ама да отворе не- 
кою дъскорезници, да помогну у струюту, у 
путат.

I мощ.

= да строи
= м. н. н.
=
1=
I
|
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1=

><!|>>||'ш'|||||||||||||||||||Ш11|1||1и|1|||||11п1||„1,1„,11„1111111и

^*«Н0 
'* рег- Да е образувала семена. След

Виско «посяване и прибиране
на откоса стърнището се нар 

Цц ' п,>ъсква добре с един от след 
кцД китв препарати: дин-озол 1,5 

д 2 на ,сто, реглон — 0,5 на 
сто< грамоксон — 0,5 на сто, 
амониева (селитра 10—15 на 
сто и др. След 10—15 дни по- 
севът се преглежда и ако па- 

ц Разитът се {появи отново, пръ
Скан®то се дювтаря.

** От- Освен механическата и хи- 
«ическата борба 

^ я- бва да ^ вземат
^*хо "^ФКлакзичди мерки 

гл1а1я раничаване на [паразита. Не 
г>и*а да се сее със (семена, за- 

1-ч,Л[) Ра'*вни ,с кускута. За торене 
СлеДва да се използува само 
д°бре угнил оборски тор. Не 
Г,Ива да «е допускат животни 
Иа паша в заразени площи, 

жато кускутените семена 
Не с* повреждат от храносми 
делвите

Не може ли 

малко и тека?
1^*0- 
Ча в

I

ежегодно тря 
енергични 

за ог-
Те и вършитбуту преонодемо. Са моруза- 

кат и ораньето и дънеж. Ама дънежат кока не
ма да йе дЪлг. Нема-нсма и изиде — там и там 
струюу довели, там пут напрайили и ния сс 
позамислимо.

Онядан дъжат ни однесе морузакат, та се 
збрамо у задругуту да пцуйемо и бога и бого- 

тека шуштаве. Ка попцувамо,
А ния селяците, ако си пищимо, че по( збе- 

ремо паре да си участвуйемо у прайеньето.родицу, що ни 
заоратимо си паметно — за струюту, за путо- 

Ама само збор излезе, оти немамо ни мло- Манча, с.р.вете.
-»Ч:\

сокове.



Робинзон Крусо“ на 250 години33 Наши пости а

Как се е родила книгата? ПОСВЕЩЕНИЕ
На баща ми и майки ми

шотландския моряк Алексан
дър Се-лкирк, прокарал 4 го
дини на необитаемия остров 
Маса Фуера (архипелага Хуан 
Фсрнандас) в Тихия 
Сслюирк е бил боцман на ко
раба ,.'Пст пристанища“ и по 
пада .на строша пе след кора- 

ообсппсно

.В света едва ли има друга ага кораба оовсяг него затягал,
с изложение за неочакваното«книга, която да ое радва на 

•славата на „Робинзон Крузо“. му освобождение от пирати. 
Вече 250 години романът се написан от самия него“, 
превежда и издава на воички 
езици и милиони читатели слс 
дят' е неотслабващо лаобопит- вал интерес и той още съща- 
ство необикновените приклю
чения на героя на пустинен ос 
тров сред океана. Книгата за 
Робинзон, както бележи Кор- биизон Крузо, съставляващи 
не)й Чуковокм, и днес сс чете 
от внуците със същото вълче 
ние, с какаото са я чели де- изложение на неговото пъте- 
дите и прадедите им. Ще ми
нат-еще столетия, но интере
сът към „Робинзон Крузо“ не 
ще секне, зашцото' хората ни- 
кога не ще
възхищават на човека с неиз
черпаемата енергия, който с лия му живот“, 
труда и упоритостта ои успя
ва да ое пребори със стихии
те на природата.

Автор на „(Робинзон Крузо“ 
е английският писател Даниел ния читател.
Дефо (1660—1731), Роден-е в
Лондон. През живота си Да- на книгата на Дефо е послу- 

Дефо е написал към 300 жила действителната случка с

Това което ме далеч отвлича 
по вечната земна широта, 

на вас прилича,океан.Неочаквано за автора си кни 
гата била насрещната с неби то винаги 

напомня ми вашата че,рта.
та година написал и издал 
втора ча(от със заглавие: „След 
ващите приключения на Ро-

И днес за приспивна у дома слизам 
Чурумлук или Боров-дол, 

като .преди
и на босите крака ои мазол.

бю1ирушсиие, а по 
желание, слсд оггреч/кваме с 
капитана на кораба. Сслкирк 
считал, че не ще остане там 
дълго/ тъй като островът се 
посещавал от корабите за дър 
ва и пряспа вода. Не така о- 
баче станало. Когато на 2 фе
вруари 1708 г. Ослкирк бил от 
крит от кораба „Дюк“, той 
бил облечен като първобитен 
чав-ск, едва ли не вече поди
вял. След завръщането си в 
Англия Оелкирк станал извън 
редно популярен. За него ос 
говорело навсякъде. Канен на 
угощения, за да разказва па-, 
тилата си, той се ипиямчил и 
скоро бил забравен.

из
с окъсана ризавтората и последна част от 

неговия живот и обхващащи

шествие по трите части на свс 
та, написани от самия него“. 
През 1720 г. Дефо издава и 
третата част на романа: „Се-, 

престанат да се риозии мисли, премислени от 
Робинзон през течение на цс

За да мога нежност да открадна 
от скъпите старчески черти

ми сълзи да паднат,и от очите 
че денят ви трудно се върти.

\

Стойне ЯнковОт трите части на книгата 
за Робинзон остава да живее 
само нейната първа част. Тя 
именно е и позната на днеш-

.Вос!известно е, че за сяожет
Н. Н.миел

големи тома. В творчеството 
му влизат стотици статии и

.научни трактати из почти вой »» -Гож^г^^”Гфл” Когато се отворят вратата
ти, които му създали огром-

сГз„“аГч« на новата библиотека
Дефо е започнал да пише ху
дожествени произведения ед
ва през последните деоетина 
години от живота си.
по-интереаното е, че едно от та красива ограда на Народ-: Отделно богатство ще пред
първи те му художествени про ната библиотека в Сърбия, в ставляват, разбира ое, и оста- 
изввдеяия е именно романът Скерличева улица в Белград палите материали, преди по- 
„Робинзон Крузо“. край парка на Караджордже, новите ръкописи от XIX и XX

в нея ще почнат да се пре- век, след това архивите на 
Първата част на романа из насят, между другото, елеци- многобройни културни и нау 

лиза през април 1719 г. и но- ални и ценни фондове на из- чни работници и политически 
си необикновено дългото за ключително богата културноц дейн-и-ци. Своеобразен куриоз

обаче ще представлява фонда 
на редки книги (до 1867 год). 

Така например тук ще се старите и нови географски 
моряк от Йорк, преживял два намерят фонда на стари ръ- карти, графики, албуми, кар- 
деоет и ооем години в пълна кю.гшеи до края на XVIII век тички-изпледи и друг докумен 
самотност на един необитаем заедно със старите печатни тационея материал. Между 
остров на брега на Америка, произведения и тн. Но имен- другото, ще може да ое види 
близко до устието на река но този скъпоценен фонд е и специална сбирка публика- 
Ориноко, където бил изх-вър- значително повреден през 1941 ции за сляпи, единствена в 
лен при корабокрушение, в година когато Народната 615 страната, 
което време целият екипаж: блиотека била опожарена, сле

(КОГАТО през пролетта ид- дсткие 
Още ната година ое завърши нова- Белград.

бомбардировките на

днешните представи заглавие сторинеска стойност. 
„Животът и удивителните при 
ключения на Робинзон Крузо,

Изложби
(п. С.)

КосмосътВ материалите едно 

разискванията друго
}}

на Иван
Колев(От 6 стр.) — Състоянието на сто пане- ония 

ките организации не е добро, 
ви резултати, имайки на пред- и трябва да се предприемат 
вид, че периодичните баланси мерки за санирането му. 
се правят без непосредствен 
попие на стоките и материали 
те. Въз. основа на това и са
мата печалба ое приема с ре
зерва. Освен това те подчер- — Да ре разреши въпроса „
тават че и кадровият въпрос с кадрите в стопанските орга- 1 03м заюиоч1ения ще бъдат -Много димитрошградчани
в трудовите организации, как- низа ции. предмет на сериозно разиск- особено учениците и работни
то и нуждите във връзка с ин — (Носителите на функции нане в партийните и про съюз леката младеж, посетиха
тетрадката в здравеопазване- в обществено-политическите лоокбата на бъдещия
то, земеделието, търговията -и организации да бъдат в хода шгге 0ргая1и13ации- ник, който в салона бе
индустрията са твърде аклуал на стопанството в комуната и жмш над 70 свои творби
ни, обаче, самюуправитеотните да оказват навреме ромощ и |М* Величков Масло тпакЪ ^
органи,' партийните и ирсфсъ правилно информират общес най-^азн-ообпмн^3'
ккзни организации, а особено' твенюстта за положението. здашането ни^
ръководителите на трудовите тп<нтг, »порганизации ое отнасят край- ~ МноГ° трудови органи- «а Колев, н-о
но небрежно към тЯх въпре- 334101 небрежно се отнасят *
ки многото самоуггравитеяни към изготвянето на средно- ■ *ято е й разбираема,

ля срочните планове, (при все че • ^ ° се мма предвид, че е ошеР • ■ > излиза, че има договори за спазване яа Т студент и разнообразието
официалните материали го- сроковете. (11 Диктуваше само

- ни причини.

членове-, които спъват 
интеграционните движения, а 
ако и това не пометне чрез 
ОС действува въз -основа на 

симални усилия да -се норма- -положителните законни мер- 
лизира положението. ’

В Димитровград, в малкия— Трябва да се влагат мак-
салон на културния дом, една 
седмица трая изложбата на 
картини о.т студента Иван Ко
лев от Желюша.

ки.

Един детайл от изложбатаиз-
худож-

изло- кия в неизвестното, завръщат 
нето на
като човек си -ги представя 
или -вижда.

1В малкото битови ка-ргинИ; 
които най-много задържаха . 
погледа на посетителите, е от 

ко_ разил живота в родна Желю: 
ша, а -в портретите — е пред- 
'стагвил образите на свои най- 

" близки и познати от родното 
село.

Земята, както той
акварел и 

теми в съ- 
подакаават та-

и неговата 
наоочване-в

по -субектив-»••
ворят едно, а съвета друго. — С удребнените трудови 
Сигурно е, че заключителният организации и стопанството 
байанс ще покаже кой има ВЪО|бще не може да даде по- 
прз1в0 големи резултати. Въз основа

' , на това ОК и профсъюзните
(На края бяха приети след- организации да предприемат

нит е заключения: и наказателни

А овенът* техзи млащеж владее техника* 
че ™„322рбите та 113 Цветовете и има залеж-

стаи'е "р™7 худож>
космическите просто 

кацва-

Оовечето от - 
на тема Космосът 

:. Самите названия 
ии подсказват,
-иока да отрази 
Рения в
Ри — техните полети.

II.ШИШмерки срещу
М. н. Н.8

'БРАТСТВО % 4 СЕПТЕМВРИ 1870



ф ш? туш » просвета ★ изкуство
Започва учебната година

УЧИЛИЩАТА ГОТОВИ ДА 

ПОСРЕЩНАТ УЧЕНИЦИТЕ
Ден-два_и бжоо'1800 учени- са Поганово и Т. Одороощи, Изтъква ое също, че днес 

ци от Димшроаирадско ще където доста предмети се лре почти не съществува едно со 
гвлязат в учебните стаи след подават от още неквалифици лидгао организирано 
двумесечна ваканция- Ще за- рани преподаватели, 
почне новата учебна година

тяло, ко
ето да ое грижи, за издаване
то на учебници на български 
•език, но това става в режи- 

кодрания състав в някои учи оурата на единни, „полулегал 
Колко готови са училищата ЛИ11^а' Е^щно зарад нямане на но“ — каосто се казва. Встест- 

за новата година — беше въ- заииггереюоВали, друго зарад вено такъв начин на издаване 
просът, който отпрашихме до |3Т>е<Ш1КИ 'шш субективност на и подготвяне на учебниците 

завеждащия просветното де- компетентните. В Трънско не осигурява шито качествено 
ло при общината др. Петър ЗДороВДи например не е при изготвяне на оригинални, ни- 

■ Тодоро®, и получихме дейст- ета преподавателка за сърбо- то на преводни учебници. Ня 
нително изчерпателен отговор хърватски, която е била там кои изтъкват, че причината 

гкойго и поместваме и ИМа известен стаж и нуж-, за всички тези постъпки е,
ните квалификации, а е прие хонорарът. Ако действително 
та друга, която сега започва 
и е без държавен изпит. Мо-

|Конкурейте не са допринес- 
за учениците от осмютодиш- ли особено за подобряване на 
нлте училища в комуната.

е така, това е кощунство спря 
мо учениците, на които се нео 

же би това няма да пречи бходим добър учебник. Този 
на обучението, но общоприе- въпрос би трябвало да ое об 
тите норми не са задоволени, съди съвместно с компетент

ните органи на другите общи 
УЧЕБНИЦИ И НАГЛЕДНИ ни от народността и да ое ту

ри край на безредието, ако 
такова действително същест-

ОТНООИТЕЛНА
ПОДГОТВЕНОСТ

|В училищата дце влязат в 
■ 'първия ден близо 1770 учени 

ци и 93 учители. Но в някои 
училища ще са повече, а ч: 

значително СРЕДСТВАпо-малко/други
..Димитровградското осмосгоди- 
шно училище например ще 
има с 4-те подведомствени учи 
яшца в близките села 964 уче 
ници, смиловаюото около 220, 
Т. Одоровци около 213, Дол
на Невля около 156, Погано
во около 110 и Каменица око 

-ло 103 ученици. Общо ще ра
ботят тази година 6 осмогоди 

• гтпш училища м 16 подведо
мствени отделения.

Всяка година започва е въ- туша. 
проса — какво става с учеб-* 
нищете. Тази година те са при 
стигнали навреме, но някои та с нагледни и други сред- 
от чаканите нови учебници ства за обучение си оставала 
липсват. Значи ще са в упрт- миналогодишното равнище, а 
реба и старите, издадени по- то според изказването на Пе- 
рано, макар че за много от тър Тодоров е още незадозо- 
тях учителите са ое изказали лително, ако се имат цред зид 
малко отрицателно. Всъщност съответните нормативи, 
правят ое оериозгаи забележ
ки на езика, сравнително ло
шия стил на преводните учеб- учебна година ще започне 
ници, на техническото оформ нормално. Учителите и учени 
ление. Даже някои учители цигге ще наваксат с труд оно

ва, което им липсва, а е необ
ходимо за улеснение в обуче-

Снабдеността на училища-

Лазар Вуяклмя: НЕВЯСТА

Но общо гледано, новата
.Въпросът за кадрите е раз

решен според възможностите.
Квалифицираните учители са
повече, но за някои предме- правят забележки и на ориги 

"ти в част от училищата има налните учебници (на сърбо- 
н неподготвени. Димитровгра хърватски) зарад неподреде-

училище е найдобре ност на материалите, която за нието.

„ДРУГАРЧЕ” НА ВАКАНЦИЯ ВЕЧЕ 
НЕ ИЗЛИЗА. ТЪРСЕТЕ „ДРУГАРЧЕ” КО
ЕТО ИЗЛИЗА РЕДОВНО НА 16 СЕПТЕМ- 
РИ Т.Г.

депото
в това отношение, а най-зле труднява учениците. М. Н. Н. • ;
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; БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ Председателят. беше мъж на средна вързаст, с мустаци и 
иебръсната от няколко дни брада, в бял вълнен пуловер, който 
скриваше врата му. Той поглаждаше от време на време черната 
си брада и почукваше леко с писалката по масата.

— Какво да ви кажа... — започна докторът и направи 
неопределено движение с ръка. — За мен това е -съвсем неочак
вано. Вярио, че Каплан ое самоуби. Ние не можахме да намерим, 
достатъчно коне. Той имаше тежка рана, но се държеше на кра
ка, докато другите не можеха въобще да вървят. Вярно, че ми 
спомена за кон, захцото не се чувствувал добре, но какво можех 
да направя? Отговарях за цялата болница. Врагът беше по пе
тите ни и час по-скоро трябваше да ое махнем оттам. Вие сами 
знаете, че от оперативния щаб имаше заповед за незабавно из
тегляне. Валеше сняг. Пред нас нищо не се виждаше. Пътят беше 
труден, конете ое плъзгаха, двама ранени носехме на носилка. 
Аз вървях до ранените и мислех как да прехвърлим колкото се 
може пемакюро баирите ,за да слезем надолу и да преминем ре
ката. .. Когато стигнахме до едно закътано място, спряхме за 
малко да дадем на болките храна. Гърмежите от боя с немците 
стигаха до нас. Изюеднаж няноий ое сети: „Не виждам Каплан. 
Какво стана с него?“ И наистина него го нямаше. Разтревожих се 
и изпратих санитаря с един. партизанин да го потърсят. Времето 
не чакаше. Те ое върнаха назад, а ние поехме нататък. Гърме
жите ое чуваха все по-ясно, а болните трябваше да бъдат спасени. 
Много ранени ме викаха: някои се оплакваха от раните си, други 

можеха да ое държат на коня, трети загубиха съзнание. Мо
меете да си представите колко бях разтревожен. Двамата другари 
ни настигнаха отвъд реката. Казаха ни за случилото се. Биха на
мерили Каплан мъртъв... Какво да ви кажа сега? Докторът на
прави неопределено движение с ръка. — За първи път в живота 
пи ое намирам в такава трудно положение... Не искам да се 
оправдавам, щом сте ме повикали, значи, смятате вината мм за 
тежка. Може би имате право. Момее би, ако бях намерил кон за 
Каплан... Но не мислех, че ще остане насред пътя. Той имаше 
обичай да не повтаря това, което веднаж" е казал... — Докторът 
.сведе глава и добави бавно: — Беше добър другар. — След това 
изправи глава и погледна председателя право в очите, сякаш ис
каше да каже, че не ое страхува от нищо и каквого да ое случи, 
ще запази самообладание. — Не вярвам на вас да ви е по-мъчно; 
отколкото на М1ен тогава — каза той с тих, развълнуван глас, за
губил привидното ои спокойствие. , .

— Не се знае на кого е било по-мъчно! — отговори ядо
сано единият от батальона на Каплан. Той беше в германски ши
нел с червен .шал около, арата. — Но сега не става дума за това... 
Пренасянето на болницата, разбира ое, е било трудно, но такова

Лицето на другарката ое изкриви от болка. Това решение
И членът на съвета ое развълнува.

онзи с червения шал про
каза бавно

; за нея бе много неочаквано.
Двамата военни бяха хладнокръвни: 
дължаваше да гледа доктора с неприязън.

— Не ое плашете, другари, няма да избягам —
Андре а с горчива усмивка. _

Единият от двамата партизани, които стояха до вратата, 
свали револвера от колана му, а другият му завърза хгьл\еж.

— Заведете го в другата стая — каза председателят и ко 
«то докторът излезе и по тесния коридор отекнаха плахите му 
баяни стъпки, той хвана главата си с очюему
потъмняха от болка и огорчение. — Не било съдии

_ каза той след малко, като стана от стола.

.?с
р

*!*.
I другарите си

II
I обядват почти без да го-Членовете на съда излязоха да изпълня-

ворят. всеки бе съсредоточен в себе заетото имаха
ваха ролята на съдии и това «вшв
работа с другар, който сам беше %% кл^Гстмете
мислеше като тях. Но борбата ои беше бор
строги закони и изиакваше в стаята съ-

След около един те о^ошо ^ Раагххв0рите бяха
вета, запалиха цигари и започнахада решението,
разпалени чувствуваше ое, сл?чая и вое
което трябваше да вземат. Преценяваха на батальона,
се въртяха около убития партизшмт. около авторитета
«а цялата област, в която бе намерен и смекчаващи
на национ алноосвободителната армия- «о имаше 
кината обстоятелства. Въпреки всичко 'пр^ваше ош^ге
шение. Трупът на Каплан, иЗК ом'ьр-
на членовете на съда. Двамата ДРУ^ари^^^ шинел. Той- не позна- 
тао наказание. Оообено онзи в рерм Биха ое били заедно,,
«аше доктора, но добре познаваше ™1^ТО(ва изпитваше голяма 
познаваше и храбростта, и сърцето м^^^^ за неговата смърт, 
неприязън към този, когото смяташе ____ изве(стно съмнение, 
Когато другарката —членка на съ)ДА, V ^ е яобър човек, че 
макар че призна вината на Аидреа, и к.бърза с едно такова ре- 
«сички го обичат и че не трябва да сх и поч.ервеня и се
пияше. военният от батаьона смръщи

!
• I

I
I

не
I

I

I

обърна към нея;
I следващия бройПродължава в
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спускаха някои дървооежачи» 
като чели тук не минава път, 
по кх>йто даижеицето е интен 
зиино. Искам да кажа, че го
ведата и овцете не знаят ре
да и закона. Хората би тряб
вало да знаят и едното и дру
гото, а ако не знаят, компен- 
тентнитс би трябвало да им 
напомнят, Това заради туй че 
онова, което беше забранено 
преди няколко години — оега 
и утре трябва да ое. провежда 
по-лослсдователно. Искаме нов 
път, асфалтов. Ако тора Иска
ме — трябва и ние вехдаща- 
иията си да променим по не
щичко.

ТОлкоз за проблема с пътя.

ВИДБНО -
ЗАБЕЛЕЖЕЛО

— Какъв е пътя къмБоси-
■*мрад този въпрос най-
често ще чуете във Владичин 
Хан и Оурдулица. Поставят го 

'Обикновено босишеградчяии.
"Които живеят и работят в Сло 
> вения, Македония, Сърбия
' или Босна и Херцеговина, се
та тръпнали с колата сипна
• почивка в родния край. \ По 
?т<ози начин Босилерр адско е
«дин вид туристически край 

сва стотиците 'работници, инже 
не ри, лекари, професори, учи
поли и. други специалисти, ко
*то всяко лято намират отдих 

«Три своите стари родители, 
Г1*лизп<и и познати. Така всяко Хубавата река край пътя от 

Божица до Босилеград е ук
раса на пътя и на целия край 
Бистра, пенлива, лъхаща све
жест, но изглежда мръква. .За 
вода се казва, че е мъртва, 
когато няма живот в нея.. За 
река се казва, че е хубава, 
когато е богата с живот. И 
тъкмо затова исках да кажа, 
че тази хубост безмилостно се 
унищожава. Вярвам, че няма 
вир, в който да не е хвърлян 
.динамит. Нима камък, който 
да не превръщан тго няколко 
пъти. И само за едно дено
нощие могат да се чуят, по

И® ПЪТЯ КЪМ БОСИЛЕГРА
.лятО- И въпросът е все същи за лятната бодрост, която се и върху, него, нещо ое прави.
^иппгт отговорът, именно, чувствува .в цялата община. Или ое разширява, или ое ела мои проблеми, които напри-

ооикновено гласи 1 Вооилетрадчани знаят, .че ка- га настилка, или лък ос прав- мер преди три-четири годин-ц
... не е доюър. то ое тръгне по един път, оби ят мостове. Затова вече може не съществуваха. Така, върви

кнювевдо ое и стига до целта, да ое каже: много мгииа-мал- те по пътя с колело, автомо-
ко остана- бил или автобус и изведнъж

виждате, че отгоре падат ка
мъни, един, два... , десет — 
•грамада. Опирате, виждате на 
пътя стадо овце и говеда как

Около пътя има още ня-

Тааи година пътят към Бо
силеград не е вече оня от ми- От разговора с директора на 

-■палата година, защото освен предприятието за пътища във Така горе-долу стоят рабо- 
,:лътикците и домашните ту- Враня Ароо Томич, можеше тите с пътя. Около пътя оба-
- Аят?*’ г? 1161X1 и ас" Да ое разбере, че някои оерио че има и друго. Някои са кри
■ и«тоб;*кнЬТЯТ 6 такъВ’ по а™* спънки, които могат да тикували предприятието във
1 06 въ'Р®и-Заоега спрат придвижването на ас- .'Враня, както ни каза дирек- спокойно пасат и събарят ка- ии“ ...
'"Това лято ^изминал около^ фалта към Босилеград, засега тора Томич, че пътят към Бо ,мъглите. Който познава пътя

ято е изминал около 5 няма. Той е оптимист, струва силепрад бил много. широк. .. „    _
■■ километра, но казват, че до ми се, повече от председателя .' ‘КъМ Босилеград може да си

есента ще измине ощо тол- на Общинската скупщина в Той каза: широк или не, ние има. представа каква опасност
Босилеград, Владимир Стоич- го правим по проекта. Други представлява добитъка, който 
ков.

няколко експлозии. В реката 
мини. а на пътя „лимузи-

'Началото и краят на пътя 
от Власина до Босилеград се 
знае. Началото е асфалтово, 
краят му е с паваж. Средата 
— се строи.

кова. Ако с този темп пъту
ва — за две-три години и той 

’ ■ ще стигне до Босилеград. И 
въпроса, който днес ое чува 
е Хан или Сурдулица, ще ста- 
«ге излишен.

пък критикуват качеството на св-ободно ое движи по урвите 
работата. Казват, че основата над пътя. Не по-малка опас-Значи към Босилеград се 

върши: пътят е отворен, исти- на пътя не била здрава и бър ност срещнахме и от друго 
на, в по-гол ямата си часге раз зо щяла да се развали. Какво естество. След като щастливо 
бит и за съвременни превоз- аце стане по този въпрос, ще изминахме 
ни средства негостоприемен, видим напролет и догодина, на добитъка, срещнахме ба
йо вое пак, на овой начин нов. Сега е важно, че критиките риера от греди и трупове, кои 
защото навсякъде край него не спират асфалта.

Началото на явленията око
ло пътя не е важно. Струва 
ми се, че е важно дали и ко
га, на тези явления ще се елф 
жи край.

бомбардировките

Може би тоя нов пътник 
към Босилеград е причината то из една впадина спокойно А., Л.
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нехайство не може да ое прости. Трябваше да намериш кон. Ако 
беше настоявал, селяните щяха да дадат още един... Но може 
би си бързал да. спасиш собствената см

ни, но с живота на човека шега не бива... Този случай е опет
нил името на партизаните, авторитета ни сред народа... Вие раз
бирате това... Врагът не можа да отиде по-нататък. Няколко 
дена бе блокиран в . селото, щето беше болницата,- След това ба
тальонът, в който беше и Каплановата чета, мина оттам и го 
намери овъглен на снега. Може да си представите как са посрещ
нали това другарите му. -

„ ~ Докторът носи отговорност — каза членът на съвета.
ПРИ 5акши ТОУдаи условия ое изтеглят болните, 

конете не бяха достатъчно, но ако сте настоявали пред 
селсъвета^ щяха да намерят още един. Това село е на наша сгря
но ^ ШХ[>р!Сите и от другаде. Вярно, че сте близали,
оплакваш чч' пя Цяглата работа излиза, че трябва много да; с* 

за да 06 погрижат за теб. Както се вижда Каплан еНаИИ ДОУТ лът Н€ е 'пска^Гюон? ^я доя

закьдаг
«^ош^тра5 

лиао. Зпша ват толкова наб-
живота на яюички 33 вс31™ко и 33трябвало е да спаси асм^ &ШЮ «««го ДРУД»0:

.локлати^м^Г^лтрось^^е^еш ^ лд но тя
ненин. Работата е кягк- тгг^т^Л^1, ■лямаше «Ужда от повече, обя» 
пюаиават Андреа. ' Тях «пуйката и доколко_ _ я колебаеше, затова, не поиска да говори.

■ Ще шхиемя чя ^™ъ;Рна Докторът. — Нямам какво да добавя. Ще пр^^ о^аведливо каквото и да е наказание. ^
погледна преа.долната ой Щетата и.довДОб 
ое “**>

Вземете му оръжието и му завържете г«.т1~1уч

•™дже ои ое мъчеше. да прикрие «ътредшото

кожа...
Докторът го погледна с неприязън. Щеше му 

тори, но ое въздържа.
Председателят хвърли укорителен поглед към члена на 

съда, но ншцо не му каза
Когато другарите от нашия батальон — обади ое дру- 

^ИЯТ'. РУоокос и червендалест — разбраха за Каплан, много се 
огорчиха и загубиха вяра в партизанската болница. „По-добре 
ни предайте на врага вместо в болницата!“ — казваха. Ние, дру
гарю Андеа, знаем вашите заслуги. Аз не мисля, че сте се 'упла
шили, но безотговорността ви е непростима. А като забелязахте, 

Каплан е изостанал, защо не отидохте сам? Друг е въпросът, 
че са го намерили мъртъв. Може да е имал нужда от твоята 
лекарска помощ. Може да е изгубил сили сред анега, да 
могъл да върши повече и да е паднал на земята. Като

ое да огпго-

9не е
идва в

съзнание, изважда бомбата и ое самоубива... Какво ще каже 
народът за нас. Оставят другарите си да ое самоубиват 
щата. За това не сте помислили, другарю Андреа! — 
той. като повиши глас и очите му блеснаха. - 

Докторът го погледна замислен

по пъти- 
каза накрая» Vг

.1 • и разтревожен, но не с яд. 
както бе погледнал другия. Сега Андреа чувствуваше още по
вече вината си. Наистина трябваше да помисли повече. Как не 
му мина цял месец през ум за последствията от това, което се 
случи! Оигурно хората от този край са разбрали за смъртта на 
Каплан. Той беше от тукашните оела. Кой знае как го проклинаха 
родителите, оелото! Ох, тази война! Колко злини носи тя! Да, 
те имат право да ме гледат с омраза, но трябваше да бъдат на 
мое място. Тогава щяха да разберат колко грижи имах на. гла
вата си. Но както и да е, Каплан е мъртъв Ужа1сна смърт С бом
ба, сред снега... '

Виновен съм — каза -той гласно. — Оега вече чувству
вам това. . . Но аз казах вече, нямам какво да добавя Не - искам 
да ое оправдавам. —- „Да ое защищавам повече, това значи-елк- 
Оост помисли ой -той. — Каквото и да ое случи, не трябва ла 
ое показвам слаб. Човек в такива моменти-се познава. Нямам 

милост... Но ное лак чувствувам една вътрещ-

птС ГШ1я«а — каза след малкю бавно с -плътен-глас
Ч€ признавате. Въпреки трудните, уе- 

^ ж алУчм- Цнлата болница - бе прехвър- 
~ поради-невнимание. Вие сте-.загубили 

кладнокръаме. -Наястнна човек може да ое обърка с толкова -бол

!.

•*
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:
.

? /< си вълн-еиме.
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Т озиX път въпросът от наград- 

ния ни конкурс се различава от 
предишните. Обявяваме 
катура без текст. Поканваме

и
< кари- 

на- 
си-

на хумора и са-

аи шите читатели да си опитат 
лите в областта 
тирата.

<

Всеки* участвуващ, в конкурса 
трябва Да даде текст за тази ка
рикатура. Трябва да се старае 
текстът да бъде колкото се може
с по-малко думи, но да отговаря 
на приложената рисунка. Най 
добрите отговори ще бъдат на
градени.

Оа
>>

КУПОНЧЕ ууь 4
XЗаглавие на карикатурата: 

Текст под карикатурата:о >Значи думата имат читатели, 
които имат смисъл за хумор и 
сатира:

—1
Т>

X >и
т

< Купончето също така трябва 
Да се попълни и прилепи на по-

и веднага да 
^Братство"

ада (Име, фамилно име 

(село, град)
' < Ощенска картичка 

се изпрати на адрес:
—Ниш, Ст. Паунович 72.

X
&
<<

(поща)
(Куп синчето прилепете па пощепма картичка и веднага изпратете 
на адрес: „Братство” — Ниш Ст. Паунович 72)

“о* П
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носа ми. Тогава нзистана загубих сила, а освен 
топа, плашех ое моето не много класично лице 
да не претърпи по-големи изменения. И как.

Жан Пол Белмоидо, роден през 1933 годила 
в Париж, имал в главата ои отначало наистш- 
само шеги. Неговата майка не е имала други 

■възпита детето оипо френски след това да стана актьор — се питах и по вре
ме ма мама. Оставах бокса, когато дойдох до 
убеждението, че следите от мачовете оставят 
у девойките впечатлените, че тоя който ги носи 
млад е твърде напредничав. А аз никога не бях 
■особено голям боксьор“. ..

Това е мокреното признание на популярния

когато боксът му омръзнал, се приключил 
една пътуваща театрална трупа. Актьор сивото

Котато опечелил големи па
си 'изпит

ви ненапи го .привличало.
ГпаС™бЛилапТ^ТъстласшГЯЯ» в своята 
■класа -само затова, заяцото бил дързък. 
ва пък колегите му го изнесли на рамет е

Б е-бел.

БОКСЬОР, КРАСАВЕЦ И БОГ НА ЕДНО ЛИЦЕ

ОТ Рей „Шугор“ Робинзъи бил красят® момък. 
Но бил и умен. Той с случай за себе ои, човек 
с невероятно 'самообладание, но също и с мно
го слабости. Но той вое пак успял да запази 
силата си на боксьор пълни 25 години!

Пет пъти беше 'Световен шампион в разли
чни категории от перо — до полутежка. Когато 
през 1950 година влезе в овоята деоста борба, 
имаше алед себе ои вече девет победи.

■Неговата „второстепенна“ кариера е още 
почуди а. Поеше по нощни заведения и клу
бове, снемаше плочи, играеше по барове и 
театри, дирижираше с оркестри, свиреше по ка
барета. И никога с тези овени „второстепенни“ 
влечения не навреди на спортната ои кариера. 
Държеше гае. начело въпреки предвижданията 
на спортните пропнозери, че наскоро тцял да

школата на улицата.
Бил именно такъв-, какъвто 

на „новата вълна“ във Франция- ... -
вълна“ го прославила. Благодарение н р
ловия филм „Крачки без следи и ..До ;
ния дъх“ на Годар, Белмоидо светкавично сга
нал известен .

Зарад тези филми и зарад филма ^ 
от Вио“, го оравняват с Хофри Богард, Д'
Дин и Марлон Браатдо. Такъв успех не 
га лесно.

Жан Пол Белмоидо е сто 
и нищо друго. Той става представител 
дите хора, които могат да ое срещнат 
Жсрмен, Сохо, Виа Венсто. Дори ое 
гало, че от Белмоидо може да стане и вт р 
Жан Габен, :който също бил 'способен да изпъл
ни всяка роля с успех — от уличник до 
•или овещеник.

На европейския филм Белмоидо оице дълго 
време ще бъде необходим.

„Бокс започнах да играя 
гато човек е на седемнадесет години, не е кра- 
оив — така поне ми говореха — ис му остава 
лиацо друго освен да намери друг начин за д 
опечели симпатиите на дамите. Освен това, ма 
кар че но идно време много силно ое плаше 
от ударите — радвах се, чс зная ДО използвам

човек трябвал 
А тази „нова

небето„Човекът

на сто француз 
на мла- 
н а Саи 5.

пащтис..Н<инсогга я*с тграшуюкаос да п-гс пгам-итнасилата ои.
на публиката. Обичах да я наблюдавам както 
и тя мопс. В известен смисъл мога да считам 
•себе си за един от предшествениците на Каоиус 
Клей, разбира се, без неговите бомсьороки ка
чества и красота. С вое сила издържах 23 мача 
между въжетата, от които 15 опече лик, и снс- 

оимнатите на дамите. За съжаление.

На досети юли 1951 година загубил титлата 
световен шампион в ородиа категория. Тогава 
се разнесли и първите слухове за „Шут е рови я 
край“.

зарад момвите! Ко- Обачс на 12 септември същата година той 
възвърнал титлата см, след това направил опит 
да стаите пъцреноц и в полутежка категория- 
Не успял.

печелих
вечето ми противници, не затая по какви при
чини, намираха за удоволствие да ме бият по 

Когато играх последния мач, пак изстрада — Следва —носа.
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I7 'г V V ?'ч «■ ~ г» Е
ЕМайтаплъци “БЕЗ ДУМИ=• : — Митре, починал Гюро, 
— казва Гьорс.

— Ей и да не се обади — 
Е казва Митре.

1
==

,Преоолена‘, шега 1
В М. Петров*

}} Ето ти дпаестачка, ама, 
щ Да не ме завлечеш. ,

В — Е, де. Не сме толкова го- 
и леми приятели.

*4в
Дядо Мито и баба 

Донка от Поганово има 
ха много неспокоен жи 
вот поради това, че дя
до Мито беше много 
„нервен" и за дребни 
неща понякога дори не 
само, че се караше на 
бабата, но я и набива
ше.

Същевременно казал 
на стареца: КОНКУРС§

= *— Дядо Мито, насам = 
да ти кажа една ,исти- Щ 
на. Тая вечер бабата Ц 
ще се опита да то зако- —

ДИРЕКТОР 

ус л о 6 И Я -
— Знаеш ли Жан, купих си 

■мотоциклет. Искам да се по- 
ц разходи но света.

— По КОЙ СПЯТ .— по този 
или по онзи горе?

= • ли.г

ИАИ- \д,иди. Идц- 
^ ИЛИ

иЛМ- /^4 и.
чД

ИЛИ. ИЛИ,

или \дЛ 

илиЛМи...

Е= Вечерта дядо Мито н 
си легнал, но съп го не {§ 
хващал. Бабата като ви || 
дяла, че той захъркал = 
взела ножа и тръгнала Щ 
към леглото.

=
I /*~

Това положение нзнол 
звал един майтапджия 
от селото и един ден 
казал на бабата:

| Преподавател се обръща 
_ към ученик:1 /

хаИ'1
Дядо Мито изхвърк- Е 

нал от леглото и хуба- р 
во нагупад бабата за _ 
„опита" й да го заколи. Ц

Така бабата изкарала Ц 
още един ктотек...

Владимир Иванов =

аз се
измивам, ти се измиваш, той 
со измива, кое време имаме 

1 предвид?

— Сутринта — отговаря У- 
= челикът.

Когато казваме
2= — Искаш ли цяр за 

стареца... Вземи един 
голям нож и вечер ко
гато добре заспи три пъ 
ти го ггреглзди по гу
шата с тъпото на но
жа.. .

1
1
1= ИЛИ еЕI *: = Стара жена пристига тичеш 

ком на. гарата и нита:
=
I
Е — Влакът отдавна ли зами-
§ па?и=
Лгаш1пппш11ш1шшн1ншшшпшшпиши11шиш1шииииш1ши!ши!шн1ш|11и1ш1тш!шш — Преди пет минути — от

говаря железничарят.

— Слава богу, а аз мислех, 
че съм много закъцняла.

* Излезе от
печат
книгата

Един минувач пита друг:

— Моля ви се, знаете ли 
колко е часа?Почина Камен Гюров

Знам отвръща дру-

Кълчищагият?
— Мерси.■На 30 август в злополука загуби живота си 36-го-

дипшият преподавател в основното училище в Звон- 
ци КАМЕН ГЮРОВ.

Гюров беше и сътрудник на „Братство" и „Дру-
.* И

— Вие сте най-олитният 
продавач на света, казва един 
купувач.

— Приятно мие да го чуя, 
защо?

— Защото в моето шише от 
3 литра сте успели да налеете 
три и половина литра олио.

гарче". найлон“
Разкази от 

М. Младенов

Поръчате си 

книгата.

Със смъртта на другаря Гюров нашето издателс
тво загуби един деен сътрудник, който покрай ре
довната си работа в училището в Звонци, винаги на
мираше време Да пише и за „Братство" и „Другарче". 
Неговата зрялост и самоотверженост не се изчерпва
ше само в сътрудничеството му с нашето издател
ство!. Той с отговорност работеше активно и в общест-

■ вено-политическите организации в Звонци.
I Тъкмо поради това загубата на Камен Гюров е 
И голяма. Ненадейната смърт ни отне един добър дру- 
I гар и приятел.
I Сега ни остават хубави спомени за
■ Нека му е вечна слава.

*

— Вашето куче ме ухапа. 
Насам компенсация.

— Моля, моля. Ето
него.

аз ще ЩЕ ОКАЧЕШ ЛИ?го
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