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отплатят многократно чрез бо 
пял и да помага за разрешава 
мето на нарасналите проблеми, 
а това гой може, защо нашата 
Конституция му е обезпечила 
самоуправителност и го задъл 
жава сам да гради своята по
нататъшна съдба.

Тези
да даваме отчети пред произ 
водителите и да се договаряме 
с тях, зашото единственно' тоя 
път е най-правилният и той ни 
води напред.

На митинга говориха АСЕН ЛАЗАРОВ каидидат за
представител в Републиканското вече на Републиканската ску-
тцииа, СОТИР РАДИВОЕВИЧ — кандидат за представител на 
Организационно-политическото вече на Сюзната скупщина и 
СТОЯДИН СТОШИЧ — кандидат за представител в Сюзното 
сече на Съгзиата скупщина.

успехи ни заъджават
По почни на Общинския от 

бор на Социалистическия съ
юз, Общинския синдикален съ
вет-, Общинския комитет на Съ 
юза на младежта и останалите 
обществени организации на 10 
май в Босилеград бе организи
ран голям предизборен митинг, 
на който присъствуваха окола 
3.000 граждани, работници слу
жещи, ученици, войници и офц 
цери от местния ггучшзон.

Митинга откри председател
ят на Общинския отбор ма Са 
цйалистическня 
гарят СЛАВЧО СТ^ТИРОВ. Той 
даде думата на другаря АСЕН 
ЛАЗАРОВ, кандидат за прелета 
вител Републикнското вече в 
Републиканската скупщина.

държат се постоянни и редов 
нп връзки с Ниш, Скопие и пр.

Просветата е втора област, 
за която 
пет години са изразходвани 74 
милиона динара капиталовло
жения, а да па взимаме 215-те 
милиона, коию са дадени за. ’ 
издръжки на учебното 
Всяка година много младежи 
и • девойки от Босмлеградско 
след завършено средно учили 
ше записват факултети, висши 
и-професионални училища, ста 
ват-специалисти и заемат ръка

само за последните

САМОУПРАВЛЕНИЕТО И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ДЕМОКРАЦИЯ — СИГУРНА 
ГАРАНЦИЯ ЗА ОЩЕ ПО- 
ГОЛЕМИ УСПЕХИ

дело.

След другаря Асен Лазаров 
говори СОТИР РАДИВОЕВИЧ, 
кандидат за представител на 

Органмзационпо-политическо- 
то вече на Съюзната скупщи-

съюз — дру-

на.
Той каза, че приемането на 

новата Конституция в нашия: 
обществен живот открива свет 
ли хоризонти п води към още 
хю-голям прогрес.

Като се спря върху вечетата 
трудовите общности .които 

дават пълно на трудовия чо- 
самостаятелно да решава 

за производството и съдбата 
иа своята трудова организация, 
лругапят Раднвоевич изтъкна, 
че нашата обществена система 
се основава върху голям брой 
такива самоуттравителни тела 
работнически съвети п управи 
телни отбори, месни отбори, у 
милищни п кооперативни съва 
тч. събпанпя на Т1збирател1гге, 
които дават възможност на 
гражданина да осъществява) 
твоите права най-непосрелстве-

ПОСТИГНАТИТЕ УСПЕХИ 
НИ ЗАДЪЛЖАВТ ДА ДАВАМ 
ОТЧЕТ ПРЕД ПРОИЗВОЛИТЕ 
ЛИТЕ И ДА СЕ ДОГОВАРЯМЕ

ъ
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А.1ругарят Асен Лазаров са 

спря върху успехите и пости
женията на 
комуна за последните пет годи 
ни 1сато набележи и бъдещите 
задачи за премахване 
носттаи повишаване благосъс
тоянието на гражданите от Бо 
силеградско.

Той каза,; че този петгоди
шен период е ознанеуван с та 
кива успехи, каквито могат дц 
се постигнат само в общност 
на равноправни народи, в са 
циалистическо общество което 
неотклоно и самостоятелно въ 
рви по пътя на социалнстичес 
кото изграждане.

век
Босилеградската : :

ШI

гтасргв-1
■е;

Другаря Тито и Насър при посрещането
.Агарите Кардел, РашссЕич, Миял 

ко Тодорович. Коча Попович. 
Све-1 ислав СТефанович и дру- 
-и изтъкнати ръководители, а 
от страна на ОАР подпредседа 
телите Лат иф ел Богдади, Зака 
рия, Мохиедин Хусеин и други | 
изтъкнати личности, които при I 
Разговорите продължиха и на 
втория ден от пребиваването на | 
црезидента Насър в дух на при 
ятелска атмосфера, сърдечност 
и откровеност. \В разговорите 
е направен обмен на мнения по 
международното положение и а 
ктуалните политически събития 
както и за необходимостта от 
широко икономическо сътрудни 
чеетво в света. Изтьхсва се. че 
в разговорите е проличало в пъ 
лна степен единодушието, което 
винаги в 
разговори е било отличителна 
черта на тези разговори.

Както ехе узнава двамата пре 
зидеита на приятелските стра
ни ще направят 
страната, като ще посетят ня
кои градове.

Президентът яа САР 1'амал 
Абдел Насър пристигна на 12 
май на приятелско посещение 
в Югосавия по покана на пре
зидента на СФРЮ Йосип Броз 
Тито. На остров Брисни ръко
водителят на приятелската стра 

■ на е бил посрещнат и поздра
вен от президента Йосип Броз 
Тито и други изтъкнати югос
лавски държавни и лолитичес 
ки ръководители.

Заедно с президента Насър 
са допътували подпредседатели 
те на ОАР Абдел Латиф ел Бо 
гдади, Закария Мохиедин и Ка 
иаледин Хусеин, членът на пре 
дседателския съвет на ОАР Ка 
меледин Рифат. министърът за 
младежта Далат Хаири, минис
търът на труда Ануар Салама и 
други.

На 12 май след обед на остров 
Ванга започнаха първите разго 
вори между президента 
СФРЮ Йосип Броз Тито и пра 
зидента на ОАР Гамал Абдел 
Насър. В тези разговори участ
вуват от югославска страна ДРУ

Асеп Лазаров

по
Всичко това ни пази от свое 

волнето на отделни лица. и ни 
гарантира и става движещ 
Аактоо за по- големи и сигур 
ни успехи както в производст
вото, така и в обществения п 
кчлтурно-Р.чтов живот на хо-
пптя

волни постове в различните от 
расли иа стопанството.

Обаче Босилеградско и зана
пред
край. Другите отрасли, поради 
отдалеченост и затруднен пре
воз през зимата, не могат да 
се развиват успешно. Едннст- 
пенно мнимото дело има изгле 
ди в бъдеще да стане най-важ 
нияг и най-жпзпеният отрасъл 
в Босмлеградско. За минни про 
Учвапня досега са инвестирани 
400 милиона, по пс с далече 
времето когато тия пари те се

Като сравни сегашното на 
Босилеградско с това преди 
войната, когато съобщителни. ■ 
връзки и не е имало и когато 
Босилеградско е било ,,свят за 
себе си1', с низко жизнено и 
културно равнище, той подчер 
та успехите в различните обла 
сти на стопанството. В следва 
енния период особено през пое 
ледните пет години Босилеград 
ско преживява преломен пери 
од. чупи и отстранява сурови 

досегашните срещи и I те последици от предхгвоенио-
то положение:

В съобщенията и транспорта 
са вложени мал 140 милиона 
динара. Имаме десетки камио
на п автобуси, трактори конто 
вървят по пътищата към вът 
решността ма страната. Под

ем остава земеделски

I НАШАТА НОВА КОНСТИТУ
ЦИЯ — ИЗРАЗ НА НАЙ- 
ГОЛЯМА ДЕМОКРАТИЧНОСТ

В своето изказване другарят 
СТОЯДИН СТОШИЧ — „ДИ
МА1 — кандидат за представи

на

обиколки из

Зайочна изграждането на иъшя ош Ниш 

до Югославско - Българската граница
Бела Паланка в югослав- ' за много страни от Западна и

1 Средна Европа, както и от Бли 
зкия изток. По новия път от 
Ниш до Димитровград ще се пъ 
тува по-малко от един час, до 
като по стария се пътува по 
5 и 6 часа.

От особен интерес за чуждее 
трайните пътници що бъде оиа 
зи част от пътя. която ще мине 
из живописната Сичевачка кли 
сура. която сега е почти недос- 
тъшга за домашните и чуждее 
транни туристи. Из Синева шка- 
та клисура пътят ще минава пр 
ез десетина тунела, чието изгра 
ждане ще бъде едно от най-тру 
дните от този вид в цялата ст 
раиа.

Тези дни предприятието ,.Па 
ртизански пут” от Белград за
почна изграждането на пътя 
Ниш—Пирот—Димитровград до 
югославско-българската грани
ца, който ще бъде дълъг 80 ки 
лометра. Според изработения 
план за изграждането на този 
път ще бъдат изразходвани 5 
милиарди динара като съвмест 
ни вложения от страна на 
СФРЮ и НР България, както 
е предвидено в споразумението 
между двете правителства, ск
лючено миналата година в Бел 
град.

Според проекто-плана тази 
година ще бъде завършена она
зи част от ггьтя. която се нами

ра от
ско-българската граница в дъл 
жина от 52 километра. Другата 
част из Сичевашката клисура 
по долината на Нишава до Ни 
хшса баня ще бъде завършена 
идващата година.

С изграждането на този 
Източна Сърбия

път
ще соцяла

свърже с главното автомобилно 
шосе към Белград И Скопие. 
Той ще бъде от особено голямо 
значение за стопанството на Бъ

Стоядин СТОШИЧ ,,Днчо” говор,,

гатп фоспатни, оловно-цинкви, 
графинти и други руди...

Накрая другарят Лазаров 
дчерта, че задачата па всеки 
гражданин с да участвува дей 
по в преобразяването на тоя 
край, да влага максимум усн

на митинга

тел иа Съюзното вече в Съюз 
пата скупщина се спря на ня
колко въпроса — нашата нова 
конституция п нейната демок
ратичност, стопански успехи 
иа Югославия през последните 
години и нашата външна по-

лгария, чия то голяма част от 
износа става през Югославия. 
Освен това пътят Ниш Дими
тровград, който ще задоволи 
всички нужди па съврсметште 
съобщения, що бъде от полза и

по



БРАТСТВО2
Оттук пие можем да се тор' 

дссм с постигнатото и трябва 
да сс гордеем, за тото сме го 
постигнали с цената иа самоот 
рицанието и в най-трудни мо
менти сме успили да отстоим 
Това допринесе Югославия но 
темп на развитие да вземе чел 
но място в света, за няколко 
години изгради промишленост, 
за която са нужни десетки го 
дими. Обаче ние не сме напра 
вили всичко. ГГрсд 'мас лежат 
огромни резерви и чакат да бъ 

; лат разкрити особено в сслс- 
костопанското производство.

I Сетне, той говори за нашата 
! външна политика, а отделно за 
| отношенията 

България.

Приятелското сътрудничество между 

България и СФРЮ-значителен фактор 

за мира на Балканите

дитика, отделно отношенията 
нн със съседна България.

Нашата нова ко1 ртитуция 
представлява едшютвеина в 
света по своята демократич
ност, пълнота и движеща за 
едно общество Го развитие. Зае 
тъгшайки принцшштс на реиз- 
борност и ротация дава въз
можност социалистическата де 
мокрацня за да сс развие до 
небивали размери, а с това да 
осигури ма гражданина пълно 
право.

— Се изтъква в съобщението за разговорите между делеШцциШс па 
Отечествения фронт на България и ССР НЮ

жи размяната на опита между 
Отечествения Фронт на Бълга 
рия и Социалистическия съюз 
на трудовия народ на Югосла
вия като се разменят делега
ции, информационни материа
ли и ггр. със цел да се запозна 
ят по-близко и взаимно члено
вете па двете организации и на 
родите иа двете страни в духа 
на прогресивните традиции и 
социалистическия интернацио
нализъм.

Делегацитс са констатирали 
и взаимното съгласие да ока
жат подкрепа на правителства
та на двете страни в общата 
борб на всички сошталистичес 
ки и други прогресивни сили в 
света за запазване на световни 
я мир, победата па поинпипчте 
на мирното съвместно същесг- 
ВVпане в международните отно 
шеиия и за незабавно сключва 
не на сттовазмментте, за гтекпя 
тупане на ялпените опити за 
военни цели, както и за всеоб 
що и пълно разоръжаване, съз 
-япане ма безатомни зони в 
Срелна Европа и на Балканите 
и в другите области на света 
.за разрешаване по мирен път 
па германския въпрос и в-вп- 
роса за Запален Беплиш зя лик

пилппяне на гх-тгегки агпгепв
г,н т-тя Т»^|ГТСПИЯЛ1ТЯМЯ. ПС

Г'ОЛ ОМ ПЯ N ИЗ ' * г\ ко

От 30 април до 11 май в Югославия е пребивавала
Отечествения фронт 

главния секретар на
делегация на Националния съвет па
на НР България, възглавявана отнп със съседна ОФ Владимир Бонев. По време наНационалния съвет на 
пребиваването делегацията води разговори с делегация иа 
Съюзния отбор на ССР1ПО и направи обиколка из стра
ната, като посети някои паши градове, между конто и 
нашия околийски център — Ниш. „

На края иа разговорите бе издадено съвместно съ-

Югославня с вървяла п вър
ви по свой път иа социалисти
ческо строителство. Тя пе отри 
ча никого и винаги се с заетъп 
вала за мирно съжителство 
между народите. Тя беше роди 
толка па мирното съвместно 
съществуване, днес тя е нейни 
ят пап-последопателеп защит
ник п поборник.

Като се спря на отношения 
I та пи със Запада и с неангажн 

раните страни, другарят Сто- 
шнч обърна особено внимание 
па отношенията пи с източно 
европейските стпаип. а отдел 
по със съседна България.

Той отбележи, че отношенн- 
с България вървят към 

възход, откриват 
възможности п създават усло 
вия за още по-разгърпато и 
разнообразно сътрудничество.

Накрая прибави, че за всич
ко това може да благодарим 
па умялото ръководство па на 
шата страна, на другаря Тпто.

След митинга се устрои иа 
родно увеселение

“V 'Щ V'* .

.
общение, което поместваме в изводи:

Национал
ния съвет .на ОФ па България 
бе приета от президента на Со 
циалистическа Федеративна ре 
публика Югославия Иосип Броз 
Тито по време на което се во
диха сърдечни н приятелски

Делегацията иа„Г1о покана на Съюзния от
бор ма Социалистическия съюз 
па трудовия народ па Югосла
вия, ог 30 април до 11 май та 

година в Югосялавия преби 
ваваше делегация на Нацио

налния съвет ма Отечествения 
впонг пя България ма чело с 

ОК иа БКП д-р Владимир Бо 
нов. С това Българската делега 
цпя върна посещението, което 
делегацията на Соцналпстичес 
кмп съюз на трудовия 
па Югославия, направи на Бъл 
гария през януари тази година.

на Национал
ния съвет на ОФ на България 
води разговори с делегацията 
на ССРНЮ н член па ЦК па 

. СЮК Кърсто Попивода.

I
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разговори.
По време на пребиваването 

в СФРЮ, както в Белград, та 
ка и по време на обиколката 
из страната, делегацията на ОФ 
имаше сренш с ръководители 
и активности на ССРНЮ, с пре 
дставнтели на трудовите колек 
тпви което и даде възможност 
по-отблизу да се запознае с жи 

постиженията на СФРЮ 
иа конто също бя-

Сотпр Раднвогвич ята ми 
постоянен1 ~ ‘ I

Новата конституция премах
ва спънките па отживелото, от 
крива нови възможности и тла 
ска към нов възяод. 13 тоя сми 
съл и в смисъл, чс обезпечава 
правото па всеки човек 
представлява извършвана на де 
ло предвижданията на велики 
те мислите \и иа маркензма-ле 
шшюма.

народ

Делегациятатя
вота и 
п по време

чувства на взаимха изразени
стремежи за още по-тясно 

сътрудничество между
пиСт. Николпя • пгт» г'>1 тодвете

' 1ЛГ-ЙТ 'п т^г-гпятттят спетовс~.,с**.дг’ч со:;иалист1гчески стра
»7»Г'Г»Ч \ ТГОгш/*След завършените капдидациопш събрания иа избирателите в Босилеградско

СТРУКТУРАТА НА НОВАТА ОБЩИНСКА 

СКУПЩИНА Е РАЗНООБРАЗНА И ВСЕС1 РАНА
!

Миналият месец в Босилеград ' 3. Културно-просветлете вече; !
Люсшша Савич.

4. Социално-здравното вече: |
Др.голюЗ Васпч.

С.шдвз да отбелжим твърде 
пазг-озег-гд . ата структура на бъ | 
дещата Общинска скупщина. По 1 'ШШ 
вече ст три четвърти са ново- 
предлежени другари. Също та
ка ст 56 отборника 5 са жени и 
7 младежи, дскато миналата го 
пипа техния брей е бил 4. Опре 
сияването на Общинската скуп 
щипа с представители от младе 
жше редици, ГчУ-тпт- ” н*п-- ] 
средственпте преоизводптелл 
много що допринесе! за по-разно 
сбразна дейност.

Това дава основание да се вя ) 
рва. че нсвата общшгска скуп : 
щина, за която ще гласуваме . 
па 24 и 28 май, ще има сили да 

. разреши проблемите и по-здра 
во да издирва правилния път 
съотвествуващ на бурния и ско
кообразен растеж на нашето сто ческото изграждане, и във връ

-зка с това за> ролята на ОФ 
| п ССРНЮ, в съобщението се 

подчертава, че двете делгацип 
поздравляват устиното разви
тие на икономическите н кул 
турни връзки между НРБ ц 
СФРЮ. които особено са ук
репнали след срещата между 

I министър-председателя на НР 
| България Тодор Живков и 
] президента на СФРЮ Йоснпа 
■ Броз Тпто. Двете

4. Групата на просвета и кул
ско измина пед знака н на усн- тура- Саеилка Йбванчсва Раде 
лена подготовка и прсв;«да::е 
кандндацконки. е • съоршшл за 
представители па -новата оощпн 
ска републиканска и съюзна 
скупщина. 3 тоя период се раз
ви твърде жиЕа полптпч.ска ак 
тиенсст, делте имаше са цел да 
подпомогне на избирателите да ) сей Лазаров, 
излъчат за кандидати онпя хо- ! 
ра. ксито по своите спссобнос- 1 
ти и ’ показан резултат ще деп- | 
ринесат за по-ускорено стопан 
ско развитие на комуната, око
лията. републиката и федераци 
ята.

Константинов п Вера Илиева.
■

IКАНДИДАТИ ЗА РЕПУБЛИ
КАНСКАТА СКУПЩИНА:

1. Републиканското вече; А-

2. Сг.уюунрасптелшгге печета:
I 1. Организации 1шс-политичес 
! ксто вече: Бранимнр Стоянови ч

2. Стопанското вече: Чедомир 
Трайковнч.

3. Културно-просветното вече; 
Усилията и политическата ак : Перса Младеиович.

Т1ШНОСТ не останаха празни. | 4 Социално-здравното вече:
Към края на месец април се из ; Владимир Мплутлновпч. 
тъккаха кандидати за общин
ската. републиканска и съюзна 
скупщина.

За кандидати на Общинската 
скутцпна в Босилеградско са 
предложени:

I
' Ш11 . - !

Ранксвич и Бонев в разговор

КАНДИДАТИ ЗА СЪЮЗНАТА 
СКУПЩИНА:

Като се изтъква, че е бдлград 
ските разговори между 
делегации е направена широка 
размяна на сгаповнща ц пнфор 
машш за опита и достиженията 

прода в соцналнстп-

лониалпзма и 'свободно разви 
тне на всички народи, както и 
за .миролюбиви и градивно раз 
решаване иа другите актуални 
международни въпроси.

Ка кр-ая в съобщението се 
казва:

„Двете делегации са уверени, 
че приятелското сътрудничст- 
■зо между българския и югос
лавските народи е важен, поло 
_ фактор за мира на
Балканите и за градивно разре 
шаване на спорните проблеми 
между балканските страни по 
мирен път.

двете
1. Съюзцсто вече: Стоядин 

| Стошнч-„Дича”.
2. Самоупрагителннте вечета:
1. Организационнс-политнчео 

ксто вече: Сотир Радивоевнч.
2. Стопанското вече: Влайко 

Стоянович.

ЗА ОБЩИНСКО ВЕЧЕ на двата

Игаи Стсге, Александър Ми- : 
лекков, Стойце Иванов, Влади 
мир Величков, Стончко Андо
нов, Никела Иванов, Киприл 
Манасисв. Стоичко! Аигел^з. 
Марин Илигг, Филип Зарков, 
Вене Манов, Захари Сотиров. Е 
втим Димитров, Доогтей Спасов. 
Стамеп Петков, Милан Дочев, 
Крум ПетрогХзралампн Сотиров 
Душал Сотиров, Кропс Станков 
Стоичко Стойков, Киирил Стоя 
нов Вене Дойчинов, Крум Ми
тев, Драган Георгиев. Лазар Ста 
мскков. Иван Митрев, ГсЗрги 
Караджинов. Сшшша Стаменов, 
и Захари Господинов.

панство.

Ст. II.

жптелен

Календар ма събитията 

Май 1945 година
делегации

I подчертават готовността си да 
! помогнат с всички сили 
I па за по-нататъшното

НА 1 МАЙ германското ра- | ™ РЗзсшпрцваие
лно съобщи за смърта на Хит | фт-зки. 
леп I Делегациите

съобщението — са се съгласи 
ли да се разширява и продъл

Югославско-български
отношения

ЮУГОСЛАВСКО - БЪЛ-
ГАР СКА СПОГОДБА 

ЗА ПОГРАНИЧНА 
РАЗМЯНА

тригодишната борба ма Юго: 
лавските наро/и.

НА 2 МАЙ е освободен Три
ест от страна на частите на 
Четвърта армия иа Югославс
ката аоммя.

НА 3 МАЙ е освободена Рис
ка от частите на Четвърта ар
мия.

НА 5 МАЙ е образувано пра? 
внтелство на Словения. Съши-

почн 
развп- 

на тази

са казва вЗА ВЕЧЕТО НА ТРУДОВИТЕ 
. ОБЩНОСТИ От 1—5 МАЙ трая въстнане- 

то в Прага.
НА 7 МАЙ в Реймс в щаба 

на генерал Ейзенхофера, в 2.40 
часа бе подписана капитулаци 
ята на всички германски въо
ръжени сили.

НА 8 МАЙ е Сан Фрашдиско се 
състоя първата среща на петте 
велики сили:
САЩ, Англия и Франция.

НА СЪЩИЯ ден в 0,15 часа 
маршал Кайтъл от името на те 
рманското върховно команду- 
ване ратифицира капитулация 
та на германските въоръжени 
сли, която бе подписана на 1 
май в Реймс, а в 15 часа съю 
зниците ъобщиха на света за 
капитулацията на германските 
въоръжени сили и съюзнческа 
та победа.

■

1. Стопанската група: Буди- 
мпр Пенев, Васил Велинов, И- 
вап Трайков, Драган Мицов, Лю 
бомир Станимиров. Асеп Митов. 
Стончко Апдонов, Марика Стан 
кова, Евстати Иванчов, Вас»л 
Захариев, Серафим Томич, Йор 
дан Джсрджоп, Никола Слав
ков, Вене Дончов. Захари Ран- 
гелов, Драган Стояпов, Димко 
Радулов, Стоянка Николова и 
Бояпка Радепкова.

2. Социалпо-здравпата група:

ят ден частите на 14 дивизия 
минаха югославско- австрийска 
та граница при Желязна Кап
ия настъпвайки към Вглковец 
и Цедовеп.

НА 8 МАЙ е освободен Заг-

Промени 

на село
Както съобщава ТАНЮГ, и3 

10 май в София е била подпис*1 
на спогодба за погранична Раз" 
мяна между Югославия и Бъл' 

~ „ „ гария за 1963 година Тази слога
Според сведения от последно дба е първа от този вид. В <*> 

то преброяване на население ! фийските стопански кръгове 
пр53 маРт 1961 година от оа ] зи документ се обяснява като 

шия брои иа земеделското на ' принос към сътрудничеството 11 
селение 39,2% са се препитава по-деброто взаимно упознава1*5, 
ли от приходи, осъществени са. Изтъква се съшо така че чаЛ0 
мо от земеделски труд 34 1<% „ Щ Т ' „йтоса се издържали от неоележо- ' ГраНИЧНИЯТ ^окосбмен. който 
стопанска дейност, а 26 7% : Се пРеДвнжДа в спогодбата 
са осъществявали свои прйхо 1 5У Югославия и България. 
ди и от земеделското стопанст 
во и от неселскостопански де 
йности.

СССР, Китай,реб.
НА 9 МАЙ е освободена Лю- 

НА 14 МАЙ пои Дравоград
бляна.

са зап/\енени негтиятедски час 
ти от около 20.000 усташи и че 
тпшш в района на Чърна — 
Межгще.

НА 15 МАЙ според организи- 
3. Групата па.явните служби: ранната съпротива на окупзтен 

Любен Манов, Йелисавчнч Пав- ра и куиздинговските сили, с
което победоносно завърши че

'
Анани Стоянов.

0*съдействува за развитието 
някои промишлени отрасли в*1 
граничните райони.

I
Лви
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ПРЕДИЗБОРЕН МИТИНГ В СМИЛОВЦИ Заседание ша
на СърбияИзпълнителния съиетВСЕКИ ОСНИ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНОСТ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
положнте- 

в стопанството
В първото тримесечие 

лнн резултати
^ хиГяЙ’“*

сеитбата на царевица е из 
100 хиляди хектара 

в обществено 
производство.

се е

Несдавна Изпълнителният съ 
Сърбия разгледа хода на 

в първо-
На 12 т. м в село Смиловци 

се състс I първия в Нишка о- 
колия предизборен митинг на 
населнието от районите Забър
дие и Висок. На митнга произ 
песе реч досегашният съюзен 
нареден представител и сегашен 
кандидат за представител в Репу 
йлинкаското вече Тодор Слави 
нски. На трибуната бяха и канди устоеше от две части: култур 
слатитс за представтели Кирил 
Ташков, Михаил. Любенов, Алек на.

сандъР Манич и Радмнлб Живко 
вич. След мтинга се проведоха 
състезания на учащата се и се 
елка мллеж от двата района. учебници според новата учеб- 
най-добрите от които ще се съ 
стезават на фестивала на бъл
гарската народност на 25-май в 
Димитровград. Програмата се

дадени 27 учбен.ика на българс 
ки език, а през тази година 1це 
Оъдат отпечатани и останалите

ЕС г к„
стопанското развитие 
то тримесечийе на годината и 

постановления и

тара
вършена с 
пвоече, и то само 
организираното

Износът в този период 
увеличил е 28,7°/о. _

На вътрешния пазар се забе
лязва, Ч1а търговските стопански 
организации ненавременно склю 
чват договори с производителни 

и не насочават 
нуждите

прие редица 
решения.

В доклада за стопанското раз 
витие през първото тримесечие 

че промишленото

на прогрма. В социалистическа 
Югославия за прьв пьг възни
кнаха от редовете на тази на- 
родност журналисти, художни 
ци. писатели .научни работни 
ци итн., които създават ориги
нални творби. Броят на високо 
квалифицирана малцинствена 
младеж е в постоянен растеж. 
Много хора от малщшетвото 
са лекари, инженери, икономи 
еги, научни сътрудници,, препо 
даватели и асистенти на полу

се изтъкна.
производство се е увеличило с 
12,1 на сто в сравнение със съ-

| те организации 
то участвуват в съвкупното про производството 
изводство С около 63°/о, показа- на пазара, 
телите от планирането са осъ- ва увеличаване 
ществени в нефтодобива, черна ви произведения, 
ййййъъъъъъита чФщЛЬ ФЛидц тг>и нови ни
та металургия. I производството за °™° машинен ?а алатни ма 
и преработването на неметали, ст^ту . ™ институт за ко
в производството на строителен шини и алати и и с 

и дървообработваща- жа и обувки.
м * Изпълнителният

решение за образуване комисии 
за подготовка на материалите 
за съгласуване на републикан
ските предписания с Констит у-

но художествена и физкултур-
КъМ

поради което се явя- 
запасито на готаРеч на Тодор Славинскн

постановление1
След като изтъкна значение

то на предстоящите избори въз 
основа на новата Конституция 
ма СФРЮ и на новата общест
вено-политическа и икономиче 
ска система, залегнала в нея за 
по-нататъшното рзвитие и из
граждане на социализма в на 
вата страна, другарят Славин 
ски обстойно обрисува резVлта 
тите. постигнати в икономичес 
кото развитие на нашата ства 
жа. особено през изминалия пе 
тгодишен период. Спирайки се 
върху принципите на външна 
та политика на СФРЮ и особе 
но върху отношнията с НР 
Бълагария Славянски каза:

,,Днес можем свободно да ко 
нстатираме. -,е нашите отноше 
ния с източно-европейските сг 
рани и особено с НР България, 
се развиват в положителна по 
сока. През миналата година с 
взаимни договори бяха регули 
рани много въпроси, конто из 
дигнаха нашето сътрудничест
во на още по-високо равнище. 
Към края на миналата и нача
лото на тази година стана раз
мяна на различни делегации, 
което ще допринесе щото поло

жителните ни отношения да се 
развиват и занапред. Както цр 
ез изминалите, така и тази го

■висшите и висши училища в 
Белград, Скопие, Нови Сад и 
другаде. Днес тази народност 
разполага с 5 хиляди души за 
вършили средно образование, 
над 1.500 души с виеше и по 
лувисше образование. Понасто 
ящем на различните факулте 

■ ти в страната се намират 700 
Студенти — българи.

материал 
та промишленост.

Пролетната сеитба е на при
вършване. Останали са само ма 

повърхности в прнбалкан- 
ските райони, докато захарно 
цвекло е засето 17°/о. а слънчо-

приесъвет

V & лки
цията....

За развитието на културната 
и художествена дейност също 
бяха положени големи усилия 
вложени значителни средства. 
Резултатите, постигнати в тази 
дейност, са значиелни както по 

по качеството

I

Разширено заседание на Общин
ския комишеш на СКС, 

в Бабушница
д ’

] обема, така* и
I си. Тези резултати са съставна 

част на общите постижения в 
областта на просветата и кул 
турата у нас’’.

В продължение на речта 
Славянски говори за култу 

| | Кно—просветната и издателска
■ дейност на българската нрод 

ност.
„Всичко това — каза той Ус 
пешно Ще решим ако всички до 
един участвуваме в разрешава 
пето на ежедневни*е проблеми 
и задачи. В това направление 
наашата нова система ни дава 

възможности. Как ще

комитет на СКС, на коетоскиязаседаниеНа разширеното 
на Общинския комитет на СКС 
в Бабушница, състояло се на 
7 май бе взето решение във вси 

Бабушничка обши-

бъдат изнесени осъществени 
в стопанското раз

ще
си те резултати 

вйти-з на общината през послед-
което ШедР чки села на 

на да се проведат събрания на 
първичните 
СКС и разширени заседания на 
местните организации на СОРН, 
на които ще се извърши анализ 
на досегашните подготовки за из 
борите и за дейността на тези 
организации до деня на из бори .

ниете шест години и 
послужи като 
тка на седемгодишния план за 
стопанското развитие на общи-

основа за израбоорганизации на
Тодор Славянски

дина ще се оргнизират съвмес
тни срещи на югославско-бъл
гарската граница.1*

ната.
Д. Йотов-

те.
РазюЬор с мло- 

дише избираше- 

ли Ь СмилоЬи,и

Големи успехи в икономическото 

развитие на българската 

народност

На същото заседание предсе
дателят на Общинския народен 
отбор в Бабушница Велимир 
Джорджевич изнесе информа- 
цйя за проблемите в някои сто
пански организации, които са 

течение на

огромни 
работим, колко бързо ще реша 

задачите зависи от всич 
Новите скупщини ще бъ

ваме
ки ни.
дат само израз на нашите

мнение. Никъде 
няма такава система, в 

милионите хора—произ

же

лания, воля и 
в света

възникнали през 
1962 и началото на 1953 година 
и даде предложения за разреша 

същите. Той призова
ко кооперативни овцеферми и: 
значително се увеличи матери
алната база на кооперациите. За 
подобряване на селското стопа 
нство са вложени нал 500 мили 
она динара. Крупни са резулта 
тите конто постигна българска 
та народност в областта на ггр

На 11 април тази година в 
: Смиловци бе устроено елеци а л 
| но събрание на актива на Съю

за на младежта, на което пред
седателят на Общинският коми 

на СЮМ в Димитровград

Територията.
вее българската народност — 
жродължи Славинскн — беше 
между най-неразвитите в Сър
бия. До 1945 година тук не съ 
шествVваше почти никакво сто 
панство. В следвоенния период 
се направиха големи усилия да 
се преодолее наследената ико
номическа изостаналост на то
зи край. Само от 1960 година ежащи
насам за повдигане на нови об,,чеии^ Се учат в нашите ос 
стопнски обекти и реконструк- мокласНи Vчилища на българс-
ция на същетвувашите в Дими ‘____ 7П„,
тповгралската община са вложр ! ки е3**4 °к° Р
нн нал 12 милиДпля линяла лължават обучението си в сре ни над 1.2 милиарда динара. и различни специални у
Това твърде положително се о л.а в общината и из цяла-
трази и върху хода на произ- та страна, благодарение на голя 
водсТбото. В сравнение с 195- мата помощ на републиката пр 
година националният доход се 1961/62 учебнаг одина са из *
увеличи над 100%. Измени се 
също така и структурата на на. 
пионлния доход. През 1960 го
дина във формирането на дохо 
да в общината селското стопа
нство участвуваше 
1962. година с 38%.

Значителни резултати се пое 
тигнаха и в селското стопанст
во. През последните години в 
общината са повдигнати някол

на която жк която
водители създават и същевр<? 
А1енно ръководят 
която личното щастие на чове

г.а"е на
гоч-щистите по предприятията 
в бъдеще да не се подчиняват 
проблемите на производството 
на разисквания по по-малко ва- 

незначителни въпроси.

с благата, в

ка е основата на таз» система.
създадено у нас. благо 

дарение че народът, Партията 
и Тито представляват едно.

И днес както винаги, наши 
те мисли са обърнати към Ти 
то, нашите желания се сливат 
в едно — живей ни още дълго 
др. Тито за щастието и благо

денствието на нашата социа 
листическа родина.

тет
Райко Зарков води разговор с 
младите избиратели във връзка 
с предстоящите избори.

На събранието, което1 беше) ма 
сово посетено, станаха оживе
ни разисквания във връзка с 
приготовленията на район Забъ 
рдие за 25 май — празника на 
младостта и предизборната дей
ност в района.

Учащата се младеж от този 
район е готова да помогне на 
своите другари в тази акция.

жни и
Считам, подчерта той, че органи 
зациите на СК в претшиятията 
трябва най-серирозно да разгле 
дат проблемите на производство 

да се поведат общи разис-

>пг> е

осветага, културата и- издател, 
ската дейност. Днес 95% леца,

на задължително
то и
квания, така че хората да се по 
чуетвуват отговорни И пробле
мите да могат да 
и да се >разрешават спешно.

се съглеждат

На заседанието се взе реше
ние да се организира ново раз- 

Обшин- М.Д. Йотов ширено заседание на

Културио-з»5«вни срещи между районите Впсок — Забърдие

Солидно изиълнение на учениците ош Каменица57°/*, през

мекица за изпълнение на песен 
..Сйстуйе ме майка’’.1Всички танцови състави са от 

личенн съ специални похвални 
грамоти.

КОИ СЛ ПЪРВЕНЦИТЕ? ..

сцена започна изпълнението ма 
културно-забавната част от сре 
щата между районите Висок — 
Забърдие'.

В състезанията иа ученически 
те хорете между училища в Ка 
меница и Смиловци силно впе
чатление направи художествено 
то изпълнение иа няколко хоро 
ви песни от страна на ученичес 
кия хор в Камеица. Журито за 
това изпълнение им присъди 
специална грамота — похвала, 
която ще им бъде връчена на 2 
юни е Димитровград по време 
иа финалните фестивални тър
жества.

Похвална грамота ще получи 
и хорът на основното училище 
в Смиловци.

Изпълненията иа танцовите 
състави от Изатовци. Радейна, 
Височко Одорсвцн и пионирскн 
я състав от Смиловци също та
ка бяха на завидна висота. Снм 
патите на миотобройиите наблю 
датели спечелиха ебаче танцо
вият състав от Височко Одоров 
ци. а няколко духовити точки 
и съставът на село Радейна.

След митинга, в -салона на ко 
оперативния дом и на открита

та

ПЪРВАТА ТРЪБА В ЗАБЪР
ДИЕ
Никола Трайков, земеделски 

производител от село Г%дейна. 
участвувал на всички фестива
ли на българската народност от 
Димитровградско, винаги е полу 
чавал награди и похвали. Него. 
вето изпълнение на тръба пред 
извика нестихващи аплодисмен 
■ри и той получи най-висока о 
ценка от журито. И той получи 
ггьрва награда.

Голяма част от физкултурни
те състезания не беше проведе
на по технически причини и те 
зи състзания ще бъдат проведе 
ни на 1,‘2 и 3 юни. В сгьстеоанп 
ето по волейбол първо място 
зае отборът на село Радейна' и 
като награда получи 6 спортни 
фа.иелкн.

В срещата между районите 
Висок и Забърдие участвуваха 
и състезатели от Димитровград, 
с физкултурни точки и музика
лни номера.

Първа награда за изпълнение 
песента .,Зазидани Раде в за 

питани" получи Димнтринка Си
мова от с- Радейна .докато уче
ничката Душанка Максимсва ст 
Каменица получи първа награ
да за сслО'—изпълнение на песе 
нта ..Збогом майко’’.

Бурни аплодисменти получи 
и младият изпълнител на народ 
ни песни от основното училище 
в Смиловци Владимир Гогов за 
изпълнение на духовитата на
родна песе/г „Кацнал бръмбар 
ма трънка”, на който също бе 
присъдена първа награда.

За успешно изпълнение на на 
родни мелодии бяха наградени 
още ученичките Вера Арсова от 
Смиловци (за изпълнение ма пе 
секта . .Смцдсрсвска есен сти- 
же” и Лиляна Рангелови от Ка

на

М. А.Фолклорна група на ерчцата п Смиловци
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НАШИ КАНДИДАТИ

Осемнадесетгодишната кандидатка 

Мария Димитрова

Денят на службата 

на вътрешната сигурност
!

На 13 май Службата на вътрешната сигурност чсствува
дсветнадесетогодашнината от съществуването си. Тл е образу
вана по решение на маршал Тито на 13 май 1944 година, като 
отделение за защита на народа — ОЗНА.

мьожностите, електрическите кр 
светнат и в нашиия равреме в моето село имаше отпор 

от страна на някои хора. Мла 
дежкият актив беше принуден 
да устройва няколко събрания 
със цел да убедим нашите ба
щи и майки, че и самооблагане 
то. и доброволната работа за 
изпълнение на тази задача е в 

На следващото сб

Сренахме я на предизборния 
митинг в село Смиловци. Не 
ни трябваше много време да я 
иамериме. Секретарката на мла 
дежкия актив в село Моинци, е 
диа от най-активните девойки в 
този район познаваха почти вс 
ички. Всеки имаше по гяколко 
похвални думи за тази скромна 
млада и самоотвержена общест 
твеиа деятелка. Пред нас е ру 
сокосо, свенливо момиче малко 
възбудено от неочакваното по
сещение.

ушки да 
йон.

Като отборник ще оа постарая 
и да убедя съселяните си да 
построим пътя от село Пъртопо 
пинци до Моинци, защото сега 
по него не могат да минат, да 
изключим всичко останало, ко
лите за спешна помощ.

Една от бъдещите задачи е и 
построяване не» една овцеферма 
между Смиловци и Моинци. ко 
ято ще обединява няколко села 
<уг този район.

Често пъти исканията и нуж 
дите на селото са едно. а възмо 
жностите на Общината друго— 
прекъснахме я ние.

— Да. съзнавам това, но стру 
ва ми се. че по-важно от всичко 
е хората да бъдат осведомени 
и за онова, което се може и ко 
сто. по обективни причини, не 
може да се направи. Като мла
дежки ръководител имам извее 
тен опит в отношенията с хора 
та и мисля, че съумея да дам

Родена в народната революция, народна по характера си 
и демократичпа, и хуманна, тази служба получава все по-ши
рок кръг задачи за защита на гражданите в съвременното со- , 
цналистическо общество. Нейните задачи започват от пожар
никарската забита и личната сигурност иа човека, па до обез
печаване на законността и правата на всеки гражданин.

Като пример да изтъкнем че през миналата година слу
жещите от Народната милиция са направили 117.773 акта за 
углавни престъпления. От този брой над 53 хиляди или 46"/» от 
извършителите на престъпленията са открити или хванати иа 
дело. През изтеклите пет години 04 милиционери загубиха леи- 
вота си, а 59 стапаха нетрудоспособни, при изпълнение на слу- 
жебната длъжност.

При гасенето иа над 10 хиляди пожара през миналата го
дина загинаха 2 пожарникари и са повредени 87. Благодарение 
на ефикаспата интервенция на пожарникарските части стой
ността па спасеното от пожари имущество въолиза на над 40 
милиарда динара.

наша полза, 
що събрание, да го наречем съб 
рание на нашите родители, зае 
хме единодушно становище да
помогнем, според силите и въз-

— Гордея се, че съм между 
най-младите кандидати в общи
ната, започна тя, но същевре 
менно съзнавам каква голяма 
отговорност мм предстои като 
бъдещ отборник в обшииската 
скупщина. Още докато ме пред 
лагаха и даваха мнения за мене 
ми минаваха през ум хиляди 
мисли за бъдещите задачи в та 

. я наистина отговорна работа.
— Кси проблеми са най-нале 

жащи за разрешаваме в наше 
то село?

— Считам, че слектрификаци 
ята на селищата в Забърдие е 
засега най-належащ 
който успешно може да бъде ра 
зрешен само с общи усилия и 
на населен и сто, и на Общиис 
кия отбор. До преди известно

Само през миналата година минаха през 
граница над 1,7 милиона чужденци н. няколко стотици хиляди 
наши граждани. По нашите пътища миналата година м/шаха 
над 800 хиляди чужди автомобили, а в страната са зарегистри
рани приблизително 300 хиляди моторни коли.

Това представя отговорна задача пред органите на движе 
ннето от службата на вътрешната сигурност, чнято дейност осо
бено в прилагането на превантивните мерки заслужава пълно 
внюшше и подкрепа, абележителнн резултати постига и кри
миналната, както и службата на държавната сигурност.

югославската

На сбогуване пожелахме на 
13-годишната кандидатка Ма
рия Димитрова успешна работа 
правилни обяснения по всички 
въпроси.
като бъдеш отборник.

проблем.

Д. ЙотовМарийа Димитрова

ДЕАЧА П. ДИМИТРОВ,ПРЕДИЗБОРНИТЕ И КАНДИДАЦИОНИ 

СЪБРАНИЯ ТРУДОВИ ДОГОВОР//
кандидат за Вече- 

то на трудовите общности в общи 

нската скупщина в ДимитровградПреднзозрнше събрания по
чти във в;и1к-1 селища и Лес 
ковашка околия имаха рабо
тен характер и те бяха дого
вор на трудовите хора за лшо 
го конкретни акции в лгеропрп 
ятня .които трябва да се пред 
приемат през следващия пери 
од — е констатирано на раз-, 
тиреното заседание на изпхл 
нителния отбор на Околийския 
отбор на ССРН в Лесковап.

април в Лесковашка 
устроени 

1.200 политически конференции 
в организаците на Социалисти 
ческия съюз, Синдиката и Мла 
дежикя съюз, на които присъс 
твувалн над 102.000 граждани, 
а в разискванията участвували 
1.750 души. Освен това от 23 до 
30 април в околията са устрое 
ни пад 1.300 кандидационни съ 
брания на избнратилете и тру 
ловите хора, на които гражда 
ните предлагали кандидати за 
народни представители в Съюз 
ната и Републиканска скупщи- 
ни. На тези събрания присъст- 
вували приблизително 142.000

околия записани избиратели и са пред 
приблизително ложени 42 кандидата за народ 

ни представители, от които 32 
за пръв път са капдиднрани за 
представители в Съюзната и 
Републиканска скушшши. Съ
що така са предложени 1.652 
кандидати за отборници в об
щинските скушщши. Предло
жени са 291 кандидат повече, 
отколкото т рябва да бъдат из 
около 70°/'о от предложените* 
брани. Характеристично е, ча 
кандидати ва поъв път ще бъ
дат избрани в представителни
те ‘тела, а 20°/о от общия брой 
кандидати са жени.

са

Смиловчанн са кандидатира
ли Делча П. Димитров, управй 

коперация

цел планираме да строим нови 
Ъвчарници в Моинци и Одо- 
ровци покрай съществуващите, 
които ще бъдат разширени... 
До 1965 година ще трябва и ком 
плексите с фураж да се увели
чат няколкчкратно. За нужди 
те на десетте овчарника, колко 
то тогава ще има в Забърдие 
— ще трябва и нови площи под 
еспарзета, детелина 
фуражни треви. Това увелича 
ние ще бъде за около 200 
тара (покрай 
те 303 хектара).

— За тази цел кооперацията 
до края на тази година ще ку 
пи нови площи земя..._

Също така, планираме да стро 
им и водопоилища на Буджос, 
Моинска чешма и ,,Чербез‘‘ с 
кооперативни средства.

— Това нещо ще изисква и 
специалисти. Сега стилендира-* 
ме 1 агроном, а с образуване 
то на тора стадо, 
бъде в рамките 
стадо от 20.000 овце, което ще 
бъде на няколко места в кому 
ната, ще ни са нужни и вете-. 
ринар. 1 "СТтециалист овцевъд и 
десетки техници...

Във връзка е предложението! 
му за кандидат за отборника 
казва:

— Ще се старая да оправдая 
доверието, което ми оказват из 
оирателите, предлагайки 
кандидат за Вечето на трудови
те общности, в Общинската скуг1 щина... 1 ,

тел на земеделска 
.,Победа“ за общински отбор
ник.

Стремежът на Делча Димит 
ров както и на останалите хо 
ра_в кооперацията е да се по 
доори селскостопанското про
изводство в Забърдие, преди 
всичко овчарството и земеделк 
ето, за което съществуват доб 
рр условия.

— Нашата главна задача е, 
казва той, в най-кратък срок 
да електрифицираме селата от 
Забърдие. Тази акция, която 
вече трае три години почти бе 
ше спряла, обаче от началото 
на тази година 
живя. ..

Освен запознаването на гра 
жданите с новия избирателен 
закон, скупщинската система 
досегашното стопанско и обще 
ствено развитие на общините, 
околията и цялата общност, на 
предизборните 
гражданите взеха решения за 
изграждането на нови учили
ща и разширявана на училищ
ните помещения, реконструк-

и други

хек
съществуващи-

В. Велкович1
конференции

Предизборна активност в Димитровградско напълно 6-
ция на съещствуващите и про 
карване на нови пътища, урегу 
лирване на реки и потоци за 
защита на хората и имоти от 
наводнения, залесяване на го 
ли и ерозивни плошн. В гра 
довете се разисква за разшир
яване на водопроводи и кана
лизации, за реконст рукция на 
улици тротоари и за построя
ване на отделни културиойи 
тови обекти, докато в стопанс
ките организации най-много са 
разисква за подобрение на про 
изводствотп. намаление на паз 
ходите подобрение на качест 
вото и усъвършенствуване на 
системата на възнаграждавана 
и разпределение

зборите в много села в комуна
та са проведени трудови акции 
и устроени редица сказки. В се 
ло Петачинци, едно от най-от 
далечните села в комуната, е и 
звършено почистване на коопе 
уатнпните ливади. В село Лука 
вина е поправен път на дължи 
на 300 метра, а селата Прача и 
Сливница са извършили поправ 
ка на полските пътища. Подоб
ни акции са провели и жители 
•ле нг. ело Барйе, Долна Невля 
и много други.

В чест на знборите в село Же 
люша членовете на Съюза на 
младежта са направили игрище 
за волейбол, а гоиндолчани — 
мост на река Нишава.

В село Височко Одоровци е 
извършена поправка на Дома 
на културата й е подредена сел 
ската библиотека.

И културно-пропагандният це 
нтър от Пирот повторно посети 
селата Гоин Дол и Желюша, къ 
дето представи по няколко кра- 
ткометражни филми. В много се 
ла на комуната са 
отделни събрания с 
на Съюза ка младежта, посвете 
нп на ония младежи и девойки 
които ще гласуват първи път.

I Във всички райони продъл
жават да се устройват- конфе
ренции на подружниците на Со 
циа листи ческия съюз. на които 
говорят предложените кандида
та за отборници в Общинската 
скукщина. Тези конференции 
ще приключат до 23 май.

Във връзка с предизборната 
дейност до 24 май в цялата ко
муна ще бъдат устроени и отде 
лни конференции на жените, 
на които ще се гоЕори за наша
та избирателна система, пости
женията в промишлеността и 
елсксто стопанство, и пр.

В чест па изборите КХД ,.И- 
ван Караиванов’’ ще посети се
лата в районите на Висок. Дол 

| на Невля и ГГсгансво с подбра
на програма. Досега в чест на и

Сега и ония, които по-рано 
не искаха електричество дадо 
ха пари... и готови сме да дд 
дем всичко от себе си за още 
ло-голя&ю благоустройство на 
нашия човек.. . Дори те внасят 
и целите суми отведнъж 

Интересувахме

което ще 
на основното

се за подобре 
ннето на животновъдството и 
перспективите му през предего 
ягците няколко години, с оглед 
на това, че овчарството тук от 
ден на ден става по-интензив_це

— Покрай 
стадо от 700 овце 
елД4В"<чите няколко

съществуващото 
сега — за

ме за_ годили то 
трябва да се увеличи на 4,500 
А само в

иа прихода
според трудовия ефект

Констатира се, че од 12 до 2з на - с 500еброяС овцеТаЗа Г°ЛИ
тази М. А.

ГИГАНТ НА АВАЛА
Вече е завършен първият е- 

големия те
европейскитеустройвали

членовете
телефони и теле- 

- и ще ги пре 
всички балкански 

,, страни- АФрика и Близкия из
ток. Тук ще

тал от строенето на 
левизнонен стълб графни съобщения
вала край Белград'3 О^^мт ^
стълб се издига шега 101 метраМ. се разменят и пре

даванията на Евро и Интерви- 
зия.

а когато бъде завършен 
телно, той ще

:оконча 
се извишава це- 

мгтрра. Така висок той 
Ще е един от най-високите 
ителни обекти в Европа.

Лимони има ли 211

стро
Сегашният недоимък на лимо 

ни и други южни плодове в ма 
газилите не 
Лимони има

Наскоро върху Ю1 
започне да се

-метър ще 
строи седаметажне за загриженост, 

достатъчно, а съ
що така пристигат и нови прат 
кгг. В Дирекцията на прехраната 
изтъкват че сега от хладилници 
те ще бъдат изнесени на пазара 
големи качества, които ще задо 
волят нуждата от тези плодове. 
Това, че известно време се яви 
оскъдица в лимони е резултат 
на технически причини. Размрл 
зяването на плодовете в хладил 
ниците изисква постепеност, а 
това пък от своя страна изиск
ва няколко дена.

акула. висока 35 
16 метра. и с обиколка- 

Щ.с се помещаВ нея
ват съсрженията за 
то. На върха на 
ресторант, от който ще

предаване-
стълба ще; има

се дожи 
към Велвява прекрасен поглед 

град и градовете 
Този

СУГЕЪД Дунава, 
гигант ще бъде най-мо-

ЩНИЯТФолклорна група на срещата телекомуникационен въ
зел в Европа. Той

в Смиловци
Ще приема
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ЛКТУАЛНО

Тютюиопр+шзводство в Забърдие

Неизносен 400 ПРОИЗВОДИТЕЛИ - 5,656.000 СТРЪКАизнос
Ззрзд ПОВИШЗВЗН6 Ц6НИТ6 нз 

месото в чужбина, у нас колят 
.добитък, който не е за клане и 
износ.

В разговорите да се изнася па 
зече в чужбина все по-често се 
чу в*, — въпросът:

не е за продан —. 
то след година — нито сега, ни- 

две.
кя V за брРя на добитъ-ка у нас говорят, че фондът на 
добитъка е в дефицит в срав
нение с положението от преди 
няколко години. Освен тов^най

УСИЛИЯ в този селсксюто пански отрасъл са насочени 
към увеличаване на този фонд.
г^3*06346- ЕСлеДСтвиа на изно 
са той намалява.

ПлапъМ яа договорирането е изиъляен е 110%Сведенита
До преди десетина години се 

считваше. че в района на Забър 
дие въобще не може да успява 
тази индустриална култура, О- 
баче изследванията показаха о- 
братното. Црез последните ня 
колко години започна все пове-. 
че да и пробива'път

рлили плана с 20,6%. Зааега пла ' гоприятно за тютюнопроизвод- 
нът на договориране на тютюна 
не са изпълнили само Одоровци 
Моинци, Мъзгош и Пъртопопин 
ци, обаче с минимална разлика, 
докато село Бребевница е изггь 
лнило плана с 102%.
ТАЗИ ГОДИНА СЕ ОЧАКВАТ 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 
В разговор с инспектора по 

тютютнопроизводство' в Забър-

ство.
т в настоящия момент се пред

приемат мерки за осуетяването 
на заразителните болести по тю 
тюна. В Пирот са набавени нуж 
ните хемикалии за борба с тези 
болести. Обаче, изтъкна, другар 
ят Колев, образувани са групи 
за по-качествено пръскане на 
разсадите за по-сигурно спреча

Дали е износно да се изнася 
на всяка цена? (Касае се специ 
злно оВ месото).И няма ли за1 ед
на-две; години да. заплатим
по това, което сега продаваме 
действително за скъпи пари? ’

скъ- „ И тази кул
тура. През. 1.957 година в Забър 
дие имаше 484 производители 
на тготЮн, обаче резултатите не 
бяха задоволителни — пс някол 
ко причини: и дъхедовните ле
та, и неблагоприятните цени бя 
ха причина за

„,„?азбираемо е настояването на 
търговията да запази чужде^ 
странните си пазари, но ВУинте
Е! Спрг' мас°вото кланена добитъка.

Според някои данни излиза 
че пак се колят крави, млади 
разплодни животни и тяхното 
месо се изпраща в една или дру 
га страна за скъпи пари, з що- 
то сега е увеличено 
на качествено месо

намаление броя 
тютюнопроизводителите.Защото. ако натърсенето 

в европей
ските страни, че дори и в целия 
свят.

така
краят е ясен: наскоро 
ва да внасяме онова, което 
изнасяме. А вносът ще 
но по-скъп.

В последно 
към тази култура е 
ям, защото тютюневото прздпри 
ятие „Нишавска долина” от Пи 
рот вече дава твърде добри це
ни. поради нуждата от по-голе 
ми количества тютюн.

време интересът 
все по-голсега 

е сигур-
Това търсене на качествено 

месо се следва и от повишаване 
ага цената му, което залъгва на 
шите износчици и производите
ли, та продават и

*Накрая да припомним, 
и разпоредби кой добитък 
да се коле.

че има 
може

ПодюШвен 
тютюн 

за Продажба

онова, което Т. М ТЮТЮН И ЕЛЕКТРИФИКА
ЦИЯБЕЛЕЖКА

През тази година в цяло Заб-ьр 
дие се води решителна битка 
за електрифициране 
от този рейон. Затова и отзивът 
за сключване на договори е из
ключителен. Почти всички тют 
юнопроизводители от взетите а 
ванси за тютюн са дали по-голя 
мата част във фонда за елек
трификация. Досега в района 
на Забърдие са дадени около 
3.000.000 динара за авансии. а 
рлед няколко дни, когато започ 
не разсаждането на тютюна — 
ще бъдат, дадени още.

В района работи потояиен ин 
спектор по тютюна който ежед
невно дава напътствия и инст
рукции, на тютюнопроизводите
лите. Най-много тютюноттроизво 
дители през тазн година има в 
Смиловци (78 тютюнопроизводи 
тели. които са договорирали
1.285.000 корени, илй със 120%' 
са изпълнили плана за тази го
дина), Радейна (57 тюпонопроиз 
водители.
930.000 корени. Радейна е осъще

КЪДЕ НЕ ПЕСТИМ? на оелата

Свикнали сме да прочетем 
вестника и да го захвърлим и- 
лн изгорим. Така правим „и с 
някои списания, с обикновени 
хартии за

бира се, 
дина например се счита, че тря 
ова да внесем около 8 милиона 
килограма стара хартия и око
ло 1 милион килограма нови 
хартийни отпадъци, главно бяла 
и избелена б^здървна 
Миналата година 
коло 3 хиляди тона 
тия.

коства много. Тази го

опаковка, с мукаве-ните .кутии.
Не сме свиакнли 

■слим върху това, колко
ла се зами хартия, 

сме внесли о 
стара хар-

хиляди
декара гора е необходима за 
тази хартия и колко мъчно се 
подновява този горски фонд.

А хартия трябва. Все 
се чувствува нуждата от нея 
Повече пишем, повече 
повече опаковки 
вече...

дие Владимир Колев узнахме, 
че тази година в район Забър
дие се очакват задоволителни, 
резултати в тютюнопроизвод
ството. Поради неблагоприятни
те климатически условия — раз 
саждането на тютюна закъсня 
С Ю — 15 дни обаче има изгле
ди да се навакса това време, за 
щото сега времето е крайно бла

ване на болестите. Пръскането 
на тютюневите лехи става два 
пъти седмично и пъргите! резул 
тати са задоволителни.

За тази цел са набавени необ 
ходимите съоръжения навреме 
и в тази акция засега няма се-

Далн у нас имаме само 42 хи 
ляди тона хартиени отпадъци 
които да предложим на фабри 
ките за производство на хар
тия? Сигурно е, че има много 
повече стара хартия и че е нео 
бходимо по-голямо ангажиране 
да се съебре.

Да не правим сметки. Осем 
милиона килограма внос яа ст 
ара хартия изисква големи сра 
летва в девизи. Осем милиона 
килограма запазена стара хар
тия по домакинствата значи сп

пввече

четем, 
правим, по-

риозни трудности.
■ Тези дни ще започне и разса-

М. А.
Миналата година например^ 

поради недостиг на целулозно! 
дърво са събрани у нас към 42 
хиляди тона стара хартия, коя 
то в значителна степен замест
ва целулозата. Тази стара хар
тия събират глвно предприяти
ята за изкупуване на отпадъци 
и ги предават на фабриките О 
баче това количество е съвсем 
недостатъчно да задоволи ос
къдицата от целулозно дърво.

Изходът и досега, и тази го
дина, е във внасянето на стара 
хартия от чужбина, която, раз.

ждането на тютюна.

Новост за занаятчиите
!

пови данъчни распоредбнкоито ще засадят
естяване на тези средства за 
други набавки и също така зна 
чителни средства в динари за 
домакинствата, които грижли
во пазят ненужната хартия за 
продан.

1Занаятчиите, които вършат 
занаятчийски услурш на пр° 
изводителмте и другите граж
дани, през есента могат да о- 
чакват нови разпоредби за да
нъка. Една комисия, съставена 
от представители на СъюзнатЛ 
стопанска камара, Секретарпа 
та за финансиите и Секретарка 
та за индустрията при Съюз
ния изпълнителен съвет, вече 

изпоредбите, иои- 
то ще бъдат приети в Скупщи
ната като закон.

Основното е., че тези разпо
редби трябва да определят, на 
занаятчиите облагането да сс 
върши върху една реална осно 
ва и по дадени мерила. Самото 
облагане трябва да бъде тако 
ва че да не дсстимулхгра зана-

ствила плана по тютюнопроизво 
дство с 132%. От останалите се
ла — Петърлаш има 54 тготюно 
производители — на 630.000 ко-

ятчиите.
Предлага се услужното 

ятчийство да се облага паушал 
но, обаче не прогресивно, но 
пропорционално, без оглед бро 
я: на работниците, които работ 
ят в работилницата.

Счита се, че при облагането 
трябва да се държи сметка за 
това, че селското занаятчийсг 
во не е толкова износно както 
градското. ■

Предлага се и премахване на 
общинските допълнителни да;- 
нъци (прирезите). Според това 
предложение трябва да се уста 
нови един вид данък, който да 
принадлежи на общината. И се 
счита, че база на облагането с 
данък трябва да послужи 
тнят приход.

М. Н. Н. рени. И петърлашашг са надхвъ

Годишно отчетно - изборно събрание 

средношколската младеж в Димитровград

ЧИС-

УНГАРСКИ ХУМОР

АФОРИЗМИ
От Ференц Мора

Жените са като големите 
една победа колко загуби струва.пълкоподцн: не ги интересува

★
Ине нлкък си пренебрегваме нашето остарявай“ 

забелязваме, по па жените си пе го прощаваме. не го
★

вали ГГНПТ Ч°ВСК ^ РаД"а “ "3 ТОВа’ Че През лятото «У не

★
Мпого пътувапе обогатява човека Жив 

е копдукторът.

С празпа глава

пример за това
★

може да ое живее, по по м с празен стомах.
★

По-хубаво стиховете 
паумепото п стихове.

Човек тогава 
по се е смял.

си да напишеш па Ум, отколкото

★Гимназия —• Димитровград
’ ви политически информации, а 

твърде малък брой гимназисти 
следи ежедневния и периоди
чен печат, което отрицателно се 
отразява върху тяхната инфор 
мираност.

От друга страна се изтъкна 
недостатъчната помощ в това 
отношение от сурана на препо 
давателитс. По време на най-ши 
роките разискания в страната 
във връзка с постановленията 
ца нашата нова конституция — 
в гимназията са устройвани ска

е стар когато уемнва топа, па което по-ра-
Неотдавна в Димитровград се 

еьстоя годишно отчетно-изборно 
събрание на средношколската 
младеж, на което бяха поднесе- 

доклади за досегашната ра- 
предстоящите задачи на 

Съюза на младежта в гимназия 
та. ,

зкн на теми: „Любов и брак” и 
подобни?!

* ★Човека никога ие може да бъде открипеп, без да с мал-На конференцията ко скучеп.ое изтък
на. че занапред е нужно по-тяс 
по сътрудичество между учени 
ци и преподаватели и по-актив 
на работа на класовите общнос 
ти. конто но са показали 
творна работа. Обърна сс 
машто и на

★НИ
Спсгьт е по - склопел да вярва в мила лото па жената 

отколкото в бъдещето па мъжа. 1

, *1С„Сп? ,Къ” ясликн дела ПИ подтикват същата жена, ко
ято пи пречи за тяхното осъществяване.

Платопнческата любов е такова 
то остапа само опсапието.

бога и

★
В Разискванията след докла 

дите се подчерта слабата рабо
та на младежкия актив за иде 
олохическо-политическото изди
гане па учахцата се младеж — 
не са устройвани почти

плодо 
иш-

недостатъчото сътру 
диичество на учащата се и рабо 
тническа младеж в града

а дреппо жнпотпо, за кое-

★никак М. А. Човек пе подбира спомените си.
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ОЕЩ_ ПОДЕМ НА СТОПАНСТВОТО 

В ЛЕСКОВАШКА ОКОЛИЯ

и?

I Кой ще слиза»
МИЛИ гости

'* наха, някои се извиниха, шоф1 
ьорът отказа, за тото бил на. 
длъжност, а кондукторът. той 
прихвана шишето и го тури ня 

на предното седало. като- 
на стареца: Хей, изпихме 

я. утре ще си получиш шишето- 
Нищо, нищо, наздраве ви — 

отвърна старият, и за преплита, 
крака.

— Е. къде е невястата, под
хвърли някой. — вас ли ще гле 
даме сам®?

Няма я, сега сме тръгнали за 
нея — обясниха по-трезните, до
ка то автобусът вече ръмжеше 
по нагорнището.

ти 74.000 деца, а към края на ми 
налата година 86.000 или 85 на 
сто от децата в училищна въз
раст. В споменатия период бяха 
изградени 68 нови училищни 
сгради за които бяха изразход
вани 1 милиард динара. БРОят 
на просветните работници се у- 
величи от 2.170 през 1960 година 
на 2.530 през тази година.

на Ами. Пролет. Това го видяхме 
о-кьага щом автобусът налуо 
на последните къщи на Бабуш- 
ница и тръгна през ливади и 
брани ща към Звонци. Шофьо
рът. млад човек, внимателно у- 
еукваше и разсукваше кормило 
то на големия автобус, като не 
забравяше да погледне час по 
час в огледалото. Кондуктерът, 
също млад \,човек, 
пътуващите по една найлонова 

слуъай”. -и

ята, въведено отглеждането 
нови култури итн.

И в областта на образование
то се постигнаха значителни ус

През периода от 1960 година 
насам в Лесковашка околия се 
направи много в укрепването па 
стопанството. Общественият бру

къде
викна

Яг

гЦ*
С въвеждането на здравно оси 

гуряванс на селскостопанските 
производители се увеличи и 
броят на ползващите се 
здравна осигуровка, 
през 1960 година здравна защи
та ползваха около 60.000 души, 
през тази година от осигурява- 

ползват над 330.000 граж-

раздели иа

торбичка за „всеки 
седна тежко, тежко на седалото, 
като че това го беше изморило 
кой знай колко.

Че беше прав като раздели 
кюлафите се видя веднага. Ед
на жена на задните седяла за
почна да се мръщи, като пълна 
ше кюлафа и въртеше очи, да 
не й ое подсмива някой от пъ-

със 
Докато

не се
дани. За развтиото иа здравната 
служба през този период бяха 
вложени около 830 милиона ди- 

Броят на леглата в болни

Ракиеното шиша сега започна, 
да обхожда често и докато стиг 
нем Звонци. кондукторът стана 
някак си по-милослив и внима 

Сега вече не викашенара.
ците и стационарите се е увели 

от 1.164 на 1.728. През тази
туващите.— Ралин — извика кондукто
рът след малко, и добави — фа 
брика за црепни...

Една овчарка се усмихна като 
гледаше автобуса, а кондукто- 

й остана длъжен. След

телен.
,хайде слизай, кой има’, но някак, 
си мазно, мазно: „кой ще слиза 
мили гости, да се обади”.

чил
година за построяването на здра 
в ни обекти ще бъдат изразход
вани около 290 милиона динара. „Чуден бон-тон пък прави у 

хората това питие — си премъл 
коииторът не

нея още една му подари майскаИ в останалите области на 
стопанския и обществен живот 
се постигнаха твърде значител-

познаватвиха някои, 
сприхавостта на този вид слу
жители, но докато се съгласят, 
гече ни останаха две спирки.

усмивка, още една...
— Ах. тези ...подхвърли кон- 

духтор-ьт.
— И за мене, и за тебе — се 

намеси шофьрът и даде гас, от 
което хората удариха глави в 
ръбовете на седалата.

Но в автобуса никои се раз 
| сърди на тази невнимателност 

на шофьора. Беше весело, съв
сем есо-ло. че дери и оная же
на дето се мъчеше с найлоно
вия кюлаф се усмихваше и вино 
вно и радостно. Имаше и таки
ва вестниколюбци коию не ис
каха да се намесват еъв весели 
ето, но час. чге започнаха да 
прегъват вестника, когато има
ше нещо интересно. Дори и не
познатият „философ’’, зачел в 
автобуса една дебела философ
ска книга — История на фило 
софията от XIX век — не оста
на безучастен...

Владнчин хап
ни успехи.

от 84.2 пехи. През 1960 година напри- !
мер в училищата бяха обхвана-

Намали веселието. Пияните за. 
спаха, трезните си мислеха за 
работите в часа на отиващия си 
ден. шофьрът, като видя една 
овчарка, предложи на кондукто 
ра да спрат малко...

А той погледна ганика и сеп
нато викна: „Карай, дс Звонци 
път ни чака”.

то-продукт се увеличи 
милиарда динара на 100 милиар 
да през 1962 година. Национал
ният доход на глава от населе
нието се увеличи от 58.000 през 
1960 година, на около 64.500 ди
нара. Откриха се няколко нови 
промишлени мощности с което 
ое увеличи производството, бру
то-продуктът и броят на заетите 
работници. През това време про 
изводителността се увеличи са 
6,6 на сто средно годишно.

В В.И

Из нашешо минал»

Сърбскн език—дипломатически 

език на султана М. Андреевжъ

Не е за пренебрегване и след 
ното обяснение: По време на въ 
зхода и най-голямата мощ на ту 
реката империя в султанските 
дворци са живели две сръбски 
княгини — след боя на Косово 
там е била отведена дъщерята 
на Княз Лазар Оливера за же
на на Баязид а след нея Мара, 
дъщеря 'на Джурдже Бранко- 
вич. И едната и другата в Цари 
град повели със себе си големи 
суити от сръбкини и сърби, а 
това е могло в значителна сте
пен да повлияе за тази немалка 
употреба на сръбския език в су 
лтанските сараи и 
цията.

Такива резултати в измъква
нето на околията от стопанска
та неразвитост се постигнаха 
благодарение на усилията и за
лагането на трудещите се. как- 
то и на значителната материал
на помощ на общността. Рекон
струкцията на старата промиш
леност и построяването на нови 
промишлени мошности — фаб
риката за памучни тъкани и ме 
белната фабрика във Вранятек- 
стилното предпиятие в Лебане, 
фабриката за полуцелулоза във 
Владичин Хан, след това разши 
ряването на промишлените мош 
ности в Лесковец, Вучйе и дру
ги места изискваха големи капи 
таловложенил. Само за основни 
средства от 1960 година до края 
на миналата в стопанството на 
Лесковашка околия бяха вложе 
ни около 8 милиарда динара, до 
като за нестопански копиталов- 
ложения бяха изразходвани око 
ло 5 милиарда динара. Крупни 
резултати се постигнаха и ц об
ластта на селското стопанство- 
бяха повдигнати стотици хекта
ра нови плантационни овощни 

оп.", -ги и лозя, набавиха се но 
ви машини за обработка на зем

Някои ръкописи, намерени в 
библиотеката 
църква, а по-к-ьсно джамия ,,Ая 
София” в Цариград, псггвържда 

мнението, че сърбохърват-

75.000 млади зана някогашната

иърв иьш на 

изборите
ват
ският език е бил много използ
ван на султанския дворец, като 
при това е считан и за много 
хубав.
:Историкът Пауло Йовно сочи 

в записите си. че 1530 година су 
лтанът си служил със съРбохър 
ватски повече, отколкото с тур

п Завои, завои, завои. Не. те’ не 
пречат на пътуващите. Зад все 
ки завой се чака нещо непред
видено: среща с някой голям ка 
миои, със селски кола. с хубави 
моми...

И ето зад един такъв завой— 
изникна хармоника, веселба. Е- 
дин старец, вече нарязан спря 
насред път и високо повдигна 
шишето за ,.стоп”.

Хармоникашът напъваше си
ли, старецът не мърдаше огг пъ 
тя и автобусът спря. Стана ни 
ясно — свадба беше. Този с хар 
мотиката отвори вратата на ав
тобуса, засвири на кондуктора, 
а той кипнал в блаженство, бръ 
кна в чантата си и даде бак
шиш (от държавната каса) на 
хитровати хармоникаш, като ле 
пна на меховете на инструмен
та една стотинарка. Старецът 
кадеше с ракията. Някои сръб-

През месец май и юни ще из
лязат за пръв път на избор 750 
хиляди югославяни. родени от 
1941 до 1945 година.
Счита се, че на тези избери ще 

гласуват около 2,5 милиона из
биратели до 25-годишна възраст.

Съюзът на югославската мла 
деж днес наброява 1.600.000 чле
нове.

В стопанството днес са заети 
около 500.0О0 лица под 25-годи 
шна възраст, на село има към 
600.000 младежи, около 100.000 
работят в учрежденията, а 96.000 
души следват на университетие.

В органите на работническото- 
и общественото самоуправление 
работят над 100.000 младежи и 
девойки.
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ски език.
Има нешо, което дава обясне 

ние и за това явление:
Най-много деца за яничарски 

те отреди са давали нашите по 
крайници. Турците са ги отне
мали от родителите им, водили 
ги в Цариград и там възпитава 
ли за неустрашими и верни во 
йни на султана. От тези янича 
ри не един е бил по-късно из 
тъкнат военноначалник или ве 
зир (например Мехмед паша Со 
колович). В преписките си и в 
разговори, те си служели със 
сръбски език и оттам той се на 
ложил и в държавната препис 
ка. че дори и като дипломатиче 
(.ки език в определен период.

диплома-
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Димитрие Кулич: Революционните съдилища 

Сърбия по време на НОБ
дене всред народа катко това 
правеха и съдилищата на пар

тизанските отряди, като из 
тъкваха че всяко съдене отвли 
чи вниманието

родните съдилища при народо- 
освободителннте отбори, 
представляваше зародиш 
нашето гражданско съдеустро 
йство.

в) Както съдилищата на пар 
тизанските отради ,така и съ
дилищата на НОО в първите дни 
на Народоосвободителната вой 
на и наоодната революция има 
ха за цел
вържениците
та войдаа и

„ОС

на

в Южна от НОБ като 
главна задача и дълг на 
гражднин. Затова Съдилищата 
на местните Народоосвободи- 
те дните отбори в Югоизточна 
Сърбия, а това беше практика 
н в останалите краища на Съо 
бия през 1941 и началото на 
1942 година бяха до най-голяма 
степен мирови съдилища.

Съществени белези и разви
тието на съдилищата при пап 
тизанските отряди и Народоос 
вободителннте

всеки
(изводи)

С възникването на местни 
4селски) народоосвоббдителни 
отбори в Югоизточна Сърбия 
в средата на 1941 година започ 
ва дейността и на съдебните 
функции, които изпълняваха 
самите НОО. Възникването на 
народоосвободителните отбори 
като нови революционни органи 
на властта всъщност означава 
ха и възникване на нашето на 
родно съдоустройство на терм 
торията, която беше освободе
на от окупатора и на която бе 
ше установена народна власт. 
Почти навсякъде в тази част 
на Сърбия тези съдилиша в съ 
става на НОО се наричаха „на 
родни съдилища”.

Основен белег в изпълняваш! 
то на съдебните функции през 
1941 година се състоеше имен
но в това че тези функции не 
изпълняваха отделно специал
ни съдилища, но те се изпълня 
ваха от самите местни (селс
ки) НОО като основни, местни 
органи на народната власт, ко 
ито самия народ избираше на 
свободни избори. Когато става

Функция, с оглед на това че за 
по-тежките наказателни дела, 
когато ставаше дума за смърт
ни наказания, произнасяха при 
съди партизанските съдилища 
като военни съдилища.

Местните НОО изпълняваха 
съдебни функции така щотото 
от състава определяха три чле 
на, които произнасяха присъди 
най-честно по устни както и 
по писмени обвинения на граж 
папите. Местните (селски) НОО 
бяха действително компетентни 
за следните спорове: пмущетве 
ни дела, дребни искове, прегьп 
ления за обида, за клевети, те 
лесни проведи и дребни краж 
би.

дума за съдебната дейност на 
в югоизточна Сърбия 

през 1941 и 1942 година необхо 
димо е да се посочи, че тези 
функции се изпълняваха 
принципа 
властта; както и че съдебната 
функция в тази начална фаза 
се изпълнява изключително от 
основните органи на народната 
власт народоосвободителните 
отбори, така че в съгласие с 
развитието на НОО, нашата съ 
дебна функция в течение на 
народната революция в услови 
ята на Народоосвободителната 
война възниква отдолу, в наро 
доосвободителните отбори, кои 
то бяха чай-блнзко до народа. 
Една от . съществените белези 
на това начално съдопроизвод 
ство навсякъде на територията 
на Югославия, а и в Югоизточ 
на Сърбия е че това съдопроиз 
водство означаваше начало на 
нашето гражданско съдоустрой 
ство. Без определени действи
телни и метни компетенции съ 
лнлищата на местните НОО съ 
деха по дребни наказателни д«( 
ла. По този начин НОО изпълн 
яваха само частична съдебна

НОО

да унищожават при 
на неприятелска- 

неприятелските ор 
гани на властта. Като револю
ционни народни съдилища в 
началото на революцията, а И 
по-късно, имаха голямо значе
ние в смъкването на страната 
вдаст и на техните носители, с 

се установи властта наНОО.

върху 
за единството на

отряди в югоиз
точна Сърбия в първия етап от 
тяхното развитие през 1941 и 
наачлото на 1942 

а) Революционните
година бяха:

Съдилища 
в началото на Народоосвободи 
телната война в

Революционните 
на партизанските отряди съди 
ха по един опростен ред, без 
утвърдени предписания които 
не съществуваха, работийки
въз основа на политическата
линия, както и в-ьрху револю- 

съзнание и револю
ционната логика, имайки пред 
впд основната цел — освобож
дението на страната от окуя* 
тора, унищожаване на старата 
ненародна власт и установява 
нето на властта на трудовия 
народ. Революционните съди
лища съдеха въз основа на Рс 
волюционната

съдилища

югизточна
Сърбия с формирането 
тизанските отряди 
в техен състав или в

на пар 
възникват

Зпчал спеччсЬичните условия
вой

състава
ив партизанските чети като 
партизански революционни съ
дилища, КОИТО В СЪЩНОСТ бяха 
зародиш на нашето военно съ 
деустройство.

на Народоосвободителната
1941 годинае и 1942 го 

местните отбори в Тож 
' обня изпълнявайки съде-

иионнотопрез
.• чна

бни функиин на практика пове 
чето от тези спорове разреша
ваха чрез измиряване на спо
рещите. Военната обстановка ка 
■раше местните НОО при из
пълнението 
ции да осуетяват духа на съ-

б) С освобождаването на от
делни територии и основаване 
то на местни (селски) народо 
освободнтелни отбори, като на 
пълно свободни, легални орга 
ни на властта възникват и на

на съдебните функ
законост.

(следва)



БРАТСТВО 7

„ХОРА, КНИГА И ПЕЧАТ“ г
АКЦИЯ ЗА ЖИВА КУЛТУРНА 

ДЕЙНОСТ В НИШКА ОКОЛИЯ
СъЮзпьт па организациите к | 

заведеш!ята за разпространение 
на книгата и печата и Ьиблио- I 
течпият цет-ьР при Околийски ' 
я народен отбор п Ниш

те. Пропозициите па иьрпо ил 
сто поставят общественото упра 
влекне и статуса па общинските 
библ: (отеки:

кин та почти никакви и неуред
ни. На срещата си с Дслевац 
библиотеката в Блаце се пред
стави ст>с завидни резултати. 
Между другите успехи да изтък 
пегк само този, че е устроена из 
ложба па ръкописите на поста 
Раде Дракпац, един от забраве- 
шгге сръбски поети.

Може да се очаква, че тази 
добре замислена и организирана 
акция ще допесе положителни 
резултати в комуните па раз
гръщане на жива масово-култур 
па дейност и подобрение на би- 
блиотекарството изобщо.

Миле Приссйскп

каква е работата 
гга съветите па общинските би
блиотеки, заетите кадри да бъ
дат квалифнковани (управител
ят да бъде педагог, а библиоте
карят да има най-малко средно 
образование), да са изработени' 
правила въз основа на Закона 
за библиотеките, изработена про 
грама за работата през’ 1963 го
дина, да са обезпечепи финаисо 
ви средства за реализиране на 
този плац и пр. Освен главната 
библиотека в общинския център, 
втората част от пропозициите 
изисква техни кленове по села 
та, известен подвижен фонд 
книги, след тека професионална 
помощ на клоновете.

през та ■ 
зи година предприеха една твъ : 
рде полезна и единствена не са 
ио в СР Сърбия,
СФР Югославип акция за засн 
лване иа масовата културпа дей 
ност в околията — предимно за ; 
подобрение работата на общип- 
ските библиотеки и техните пу- 1 
нктове и за по-гелямо разпро- ■ 
страние па шшгата и 
Тази акция е предложение от 
Месеца па книгата тази година. ! 
В основите па акцията СРЕЩИ 
„Хора — книги и печат” са за-

1
1по в цяла
I

печата.
Ковачнца и Чанта-Преподавателите ст Дими ревгрг, , 

вир на екскурзия в околността па Димитровград.

легнали няколко 
въпроса за сближаване иа чита 
теля с книтата и печата, За ма
сова културна дейност и разви 
тие на библиотекарстпото в око 
лията. Преди всичко подтиква 
еъм ангажиране на всички фа
ктори па това поле за постоянна ' 
и систематична работа к кому- ' 
нитс, за превъртане на библио | 
текитс и читалищата от серви
зи в културни институции, кои 
то Ще имат мпего по-голяма кул 
турна и обществена роля.

И самият правилник за срещи

съществени

СРЕЩА МЕЖДУ ДИМИТРОВ 

ГРАД И БЕЛА ПАЛАНКА
п

и преди съз
даване на нов тип читалища ка 
то обществено-осведомителни це 
птреве с вестници, списания, ра 
зличнй наръчници, радиоапара
ти и пр.

паланка ще бъдат съобщени 
преди започвана на срещата в 
Димитровград, която ще се със
тои на 18 май. кегато Димитро 
вград ще бъде домакин. Окон 
чателните' резултати от 
срещи ще бъдат съобщени в 
сряда и тогава ще се узнае кой 
е спечелил" победата.

Любпша' Джорджевич

Оделко внимание се обръща 
кс. работата с члекегетг на бн- 
блист.ЕШТс, ст една страна, а по 
този начин и броят им постоян
но се увеличава, ст друга, в та 
зи дейност като ферма се пре
поръчва устройването на сказ
ки за книги и писатели, устрой 
Еаке на литературни вечери, ра

Съставът на Бела паланка и- | ла 
маше свси най-добри представи 

изпълненията на Борис
Врамкнте иа акцията „Хора, 

книги и печат” на 12 май се съ 
стся срещ амежду съставите на 
Димитровград и Бела паланка, 
в която Димитровградската ко
муна беш егост. Срещата се съ 
стоя по вече установените пра 
вила. Двата състава настъпиха 
солидно подготвени и срещата 
протече в твърде сърдечна ат 
.МСсфсГ-Л.

Димитровградският състав ба 
ше по-кемплетен и през цялото 
време полагаше усилия да по
беди. Особено беше на завидно 
равнище музикалното съпрово
ждане ца Свсбодан Панайотов, 
кларинет. и Кирил Радев, акор
деон какте и Райна Апостолова 
С рецитацията „Градушка” от 
Явохзов и Лиляна Миловановнч 
с художествената интерпрета
ция на разказа ,.Малкият прос- 

Светозар Чоровпч. Как

тели в
Йенек —■ цигулка, Сунчица Жи 
вкович и Слободан Манмч. мла 
ди артисти, както и в отговори 

Живак Яанкович и Ду-
дветс

те между комупите и определе
ните пропозкциги е поставил вен 
чкн въпроси, стнасянш се до хо

те на
шан Пслекспн, конто отговаря 
ха на въпроси, отнасящи се, до 
Конституцията.

Резултатите от срещата в Бе
зисквання. изложби ка шяни и
вестшщн, създаване на клубове 
на любителите на книгата и пе 

библиотеките,

рата, книгата и печата, урежда 
нето на библиотеките, кадровия 

обезпечаване па матс- тесничата при 
Бръзкн и сътрудничество с ли
тературните секции и пр.

въпрос,
рналпи средства, па до програ
мата за срещите между кемунн Днмнтринка Симова 

ще иее за васВ цялата акция на СРЕЩИТЕ 
,.Хсра — книги и печат” кулми 
нация представляват самите сРс 
щи между комуните. Срещите ' 
се устройват е няколко зони и 
то: Пирот, Алексинац и Проку 
пие. В пиротската зона се сРе- 
ща Димитровград с Бяла Палап 
ка и Бабушшща с Гадншн Хан, 
а в алексппската — Секс баня 
с Свърлнг и Алгксинац с Р->- 
жан и в прскупската зопа — Ку 
ршумлия с Прскупие, Блаце с 
Долеван и Житсрадже с Меро- 
шина. Устройването на срещите 
започна от 12. тази месец, коит0 
показаха първите ечаквапи ре 
зултатп. Така например преди 
тази акция положението в би
блиотеката в Блаце беше повече 

шкафовете с
ктггите бяха затворени, помеще ри изгуби голям брой точки.

е о е

За най-успешно соло—изпъл ; датсл на актива на младежта в 
нение на народни песни на сра ! села Радейиа.
щата между районите. Висок н | Досега тя е участвувала • на 
Забърдие беше наградена дсвой | феСтивала на българската наро 
ката Димитранка Симова от се дИОст от Димитровградско 7 пъ 
ло Радемна. Нейната песен плав . Т1 ^ ]1 то — д пъти. като ученпч 
но се лееше из просторното по 
ле от Видлич до Козарпца...

Облечена в пъстра народна 
носия тя с Две соло-песни спе 
чели несподелени симпатии в 
публиката. Освен това тя участ 
вува и в танцовия състав иа се 1 
ло Радейна, който успешно из- | 
пълни няколко народни хора. |

Димитранка Симова е предсе |

як” от
то се очакваше изпълнението на > 
Стоян Стсянсв на песента .При !

ка п три пъти като член на мл 
адежкпя състав ст село Радей
на и винаги е получавала награ 
ди п похвали.

РГа срещата между Димитров 
град п Бела Паланка, която ще 
се състои ка 19 май в, Димитров 
град тя ще изпълни няколко по 
пулярпп народни песни.

станала” и рисуване на карнка 
тура за разпространението на 
книгата в нашите комуни 
Мета Петров дадоха цялостност 
на програмата. Танцовият със
тав и този път се представи с 
богат репертоар и добра подго
товка. Обаче наградиата

от

игра
дпмитровгарлската екипа оста
на под равнището иа домаки
на. зашето с неточните отгоеоот незавидно М. А.

'У

Спираме пред магазин с бакалс 
км стоки. Още не е времето на 
стридите... Тогава триста гра
ма хайвер...

— Пайдом, гаспадин!... На, 
дева. ма права... На права, на

ЙОН ЛУКА КАРАДЖАЛЕ 
(РУМЪНИЯ)

В НАВЕЧЕРИЕТО на Димиг 
приятел Янку Ве 

на ъгъларовден моят 
рйго поду стоеше 
край хотела „Континентал^ 
наблюдаваше 
Веригополу знаеше дооре, че 
уг ре ще се мести в друга квар 
тира, но не знаеше точно къ 
де' — така подпрян на ъгъла, 
той се забавляваше, като

и ДРЕБНИ СПЕСТЯВАНИЯЯнкутълпата.
лева...

Стигаме... Слизаме бърже. Я 
нку н аз подаваме ръка на гео 
поджа

— На четири вноски?
— Не... Дадох предплата за 

шест месеца.

поръка до общината, само 
ако намеря нещо 
със седсмстотпм — осемстотин 
леи! Но да се хвана отново и 
да загубя 
за една нищожна заплатица — 
това няма да го бъде. . . Защо 
ме гледаш така учуден?

— Братле — казвам му цз — 
възхищавам се от тебе...

.. 3: да имам работ с
какъв жалък човек 

господин Джорджсску...

чеСлед това внезапно проме
нихме темата на нашия разго 
вор.

подходящо
Веригополу. 

скача като сърничка.
— Благодаря!
И след това се обръща към 

Иващгшка:
— Точно в единайсет, панят-

Жендта
гле

И като каза това, господжа-
’коего

.. Задното ако не беше 
мерзавецът господин Джордже 
ску. "аз пак шях да си оъда на 
служба нямаше ла подавам ос 
тавка. Но за една мизерна за
плата от ЗСЩ. леи месечно, всъщ 
мост няма допи и толкова.. 
На пъка вземах двеста петле 
сст пд.щест леи и петдсст сто
тинки. . да търпиш всичките 
неприятности и всичките мело 

възпитанието на

даше минувачите.
— Добре, Янку — 

го аз, без да вярвам в това, 
коего той казБа: — Наистина 
ли не знаеш къле ще се пре
местите?

самостоятелността та извади портмене ог 
извади разписката на наемода
теля.

__ Договора ще подшпчещ.
Наех

запитвам

но?като се преместим, 
три години. Влизаме. Чудесно ядене 

село прекарване. Жалко, че та 
ка бърже минават 
часове!... Кога пък 
три часа?!

след
къшата за 

При този разговор лицето ми 
трябва да е изглеждало много 
глупаво, та прнятелятм и Вери 
гополу мс попита:

— Защо гледаш така?
__ Не, по виж преди малко...

и сега.. Хайде нека е честито! 
— Е. драги мой. ако пе беше 

дребните сц спестявания!....

II В©п р е и е с т и- 
т е, защото приятелят ми е же

Казвам ще се
забавнитекой знаенен.

— Честно слово, драш 
— се смее...

А аз, без да му кажа думи 
ца, гледам го с удивление

изминахамой като
по-добрс сс отказвам! 11о- доб 
ре беден. по.честен!

човек!
— Госиоджо — извика прие 

лужнпчката. — Иваиушка при 
стигна.

Господжата трябва непреме
нно да отиде в своя леля. Пре
ди да тръгне тя извика „петлен 
цето’’ в другата стая, за да му 
каже нещо. След това всички 
се качваме във файтона.

Ние мъжете слизаме 
щада при Народния театър, а 
господжата продъл жава 
към леля си.

— Да вземем по едно шампа 
нско, а? — казва ми Вермгопо-

статъии във 
сдии началник... Ще вземем ли 
още по елин?.. . Момче! Ощо 
два!

помислих
II СЪЩИЯ МИГ ВШК-

„Какъви
си аз.. .
дам при светлината па слеткрн 

спира файтон, 
карам от руснак. Ог него 
за изящно облечена дама, ко 
ято тръгва бързо към май.,. 
Очарователната съпруга па мо 
я приятел, господжа Аглая Во 
пигополу сияе:

— Отдавна ли ме чакаш, пет 
ленце? — пита тя съпруга си,

възхищение...
— Какво ме гледаш така?
— Във възторг съм от тебе!... 

Аз на твоето място.. .
— Но това. което с оше по- 

в джоба си ня-

- Ла, брате Янку — казвам 
времена...

ческиге лампи тя с
Представи си, че това лято в 
Синап...

Но господжата прекъсна:
— Вие имате охота за при

казки. но аз съм градна. Я ка
жи. нетленното ми, няма ли да

пзли-по в днешните
впеме без заплата..толкова 

малко трудно.
— Трудно — не трудно, така 

шом имаш характер. ..
още един? Мом

интересно, че 
мам пет пари! на пло-ше е,

Ще вземеш ли

чС_А' Благодаря брате Янку — 
отговарям аз. — Два стигат.

__ Ами!... Не знаеш ли немс
всички хубави 
Момче!

I I

— Не искам да кажа, че пя- 
пег пари; напротив все пътяпоръчаш и нам нещо за хапва

ме?мам
ми с** намира някой франк. • • 
Хяйле ло се почерпим . Кол 
ко с часът?

— Момче! Още три!
— Благодаря —отговарям аз. 

— На мене не!
— Не може... Немската йога 

ворка... Всичките хубави рабо 
ти са четири...

Трябваше ла отстъпя пред 
настояването па господжа Ве- 
рнгополу и да вечерям V тя*, 
въпреки че отивая па вечеря в 
къщи, къдсто приятелката ми 
беше купила различни мезета 
и пиио „Марсала”.

Качваме се тпнмата във фай 
тона па руснака и — „пайдом, 
гаспадин!’’

Приятно е ла се возиш по ас 
фалта с

който целува много вежливо 
бялата й ръкавица.

— От няколко минути, пи
ленце. .. — отговаря той, дока 
то аз отдавам на бялата ръка 
вица същата почит

— Знаеш ли, че утре ще се 
местим?

— Къде? — пита той без ни 
най-малко да се смущава от 
изненадата.

— Много искаш да знаеш! 
Салон, четири стаи, баня, ку
хня, стая за прислугата, килер, 
текуща вода, градинка...

— Скъпа ли е?
— Две хиляди и четпристо-

лу.ката поговорка: 
работи са три. 
два...

— Селсм и десет.
— Чудесно. . . Хайде към мит 

рополията: яал съм среща 
жена си при Трипкович 
лем и половина.

— Два Френски вермута! 
попъчва Янку.

Ияважла портмонето от джо 
ба си. а от иего две петачета .и 
ми ги показва. Слага ги отново 
в портмонето си и го пъха в 
джоба.

Още — Благодаря, драги Янку! 
Не мога да пия шампанско —■ 
кипи ми в стомаха.

— Една бира?
— Добре.
— Аз ще взема чаша шампа 

пско, а ти бира.
Влизаме в заведението.. Ча

сът минава дванайсет.
— Плаша — викна Янку.
И той хвърля па мраморна

та маса сто леи. А аз отново се 
втремчпам като глупак.

— Ех. драги мой, ако ме бя- 
каучукови колелета. ха тези дребни спестявания?

на
__ Е, стана вече късно.
— Колко е?
__ Минава седем и половина.

Почакай още една мииу- 
. Сега трябва да пристиг-

в се—

та..
не и жена ми.

Докато чакахме, запитах го:
__ Ти с толкова познанства с

такива връзки не можеш 
да намериш 
място?

—Да ти кажа правото, дра
ги. слип обеща да мч даде пре

ли
работа на друго— Топя е всичко, което и- 

мам. И то жена ми ги даде 
ог нейните дребни спестява
ния. тип.
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РАДИО НИШПроизводство 

не вълна по-малко 

от потреблениетоЗООПРИКАЗКА Програм на иредаванеШо
ПЕТЪК 17 МАЙСпециалистите от Междуна- 

родния секретариат за вълна с_ 
читат. че е необходимо час по- 
скоро да се увеличи производ
ството на вълна, зарад постоя- 
иото увеличение на потреблеии 
ето. За последните девет годи
ни например потреблението се 
е увеличила с 25°/о, а производ
ството само с 14°/о. Тази година 
се очаква производството на въ 
лна да бъде по-малко от търсе
нето с около 100 милиона либ-

4 00__ 8.02 __ Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Акорди за забава и развлечение
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Популярни арии
16.40 — Пародии песни от Космет
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

Ради ИларионоЬ
(НР Блгария)

В едпо село пристигнал един чулсденсц. Развели го на
халствата на селото из капцелармите, вкарали го в селкоона, 
показали му и някои други подобни културни придобивки й 
тъкмо да го поведат към софрата, гостът казал, че нека да 
види теле, тъй като пе бил виждал такова. Готвено го позна
вал във всичките му видове, но живо досега пе бил му сс от
дал случай да види.

— Теле ли? — спогледали се хората. — Виж ти беля! А, 
че къде имаше теле. я? Имаше ли, нямаше ли? ...

— Имаше — вятър! — казал ядосано един. — Пе си гле
да меабата, ами — теле!

— Май, че имаше, бе — обадил се друг. — Преди година 
вещо, като минаваха през горната махала, видях едпо 
Я да отидем да го види милостта му.

Кимпали пачалетвата па .чужденеца и 
горната махала. Намерили стопапнна па телето, 
той в двора, погледнали и като телето всички поклатили 
ви. Вързаното за яслите животно пе било пикакго теле, а ро
гата крава, тъй като, както е известно, телетата като пораснат, 
стават или крави или па телешко в пакети.

— А, бе аз тази година видях в долната махала една стг 
лна крава. На Мушо Долнепеца кравата. Я да идем да видим 
дали не е родила телето сн, че да го види този синковец, дето 
нк разиграва като маймуни насам-патам. Хайде, че ме заболя 
вече гушата да преглъщам от глад. Европейски акъл! Зарязал 
хубавата софра, че тръгнал да топи Михала! — кипнал трети.

Дигнали • се всички от горната махала, стигнали в доли
ната, но теле пе можали пак да покажат па чужденеца, тъй 
като Мунго го бил продал още неродено, заедпо с майка му, по 
ради фуражно-силажни съображения.

— Ами сега? Изложихме се пред човека, а че и пред 
Европа! — ухапали мустаците си началствата н почнали да се 
чудят и маят какво да правят.

— Вижте какво, бре хора! — обадил се по едно време 
Тинко Зевзека. — Ами, че пегова милост, като пе' е виждал 
теле, откъде .ще зпае какво е теле. Ще му демонстрираме ня
коя друга година и — край. Не съм ли прав, а?

— Браво, бе Тинко! Ти освен калпак и ум си имал под 
калпака, майка му стара! — изпикали хората и както казал 
Тинко, така и сторили. Докарали едпо магаре и го курдисали 
пред чуждепеца.

— Те, ЕОла! Льо теле! Ла поред бомбплистан! Гледай 
го, колкото ти душа сака. Можем и да ти го продадем даже— 
казал Тинко и всички зачакали да чуят какво ще каже гостът.

— С такива телета можеше да си изпълпите само плапа 
по магариите — казал на чист български език чужденецът и 
смигнал на началствата, тъй като магарето не било теле, така 
н чужденецът не бил чужденец, а новият шеф на отдел „Се
лско стопанство” в окръжпия народен Съвет, който бил също 
зевзек, ама от по-голям мащаб.

Какво е станал по-нататък, приказката не казва, но ние 
ее сещаме. Ако и гие се сещате, вземите мерки да не изпадне
те на мястото на нашите бабаитй, че е много опасно ъовек да 
падне от магаре. Много боли.

СЪБОТА 18 МАЙ
4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград

14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — За любителите на джеза
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — И. Лакешич: Лирически интермецо и танц
16.30 — Краища и хора
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

ри.
Още сега някои фабрики 

света започват да се ориентират 
към производство на тъкани от 
изкуствени вещества.

по

теле.

НЕДЕЛЯ 19 МАЙго повели към 
поканил го 

гла- 5.00—7.00 — Утринна програма оа Радио Белград 
7.00 — Избрали сме за начало 
7.30Потреблението 

на конско месо
СТОГ1 — Сигурност в съобщенията 

7.35 — Ведри звуци
8.00 — Предаване за селскостопанските производ. 
8.40 — Реклами
9.00 — Весели радио-вести 
9.30 — Срещи на селата

10.00 — Предаване на български език
Поздрави и желания на слушателите

Потрреблението на конско ме 
со постоянно се увелиъава, осо
бено в Италия. През 1961 гг ти
па например в Италия са закла
ни 272 хиляди кегне. докато 
през 1958 година са били закла 
ни само 196 хиляди. Разбира се 
Италия не може да задоволи то 
ва потребление от собствени из
вори и затова внася почти 50°/о 
от необходимия брой. Главни из 
носчици са Югославия. Унгария 

.и Полша, а периодично — Фра 
нция, България. Дания 
трия и Западна Германия. И 
във Франция вносът на коне 
за клане се увеличава. Тази го
дина например от Полша ще се 
внесат 18 хиляди коне. от Унга
рия 6 хиляди, от Германската 
демократична Република 3.500, 
ЧСР — 2.000 и Румъния — 1.000 
коне. Счита се, че най-много ко 
не ще се внесат от Югославия— 
40 хиляди броя.

11.00
1*2.30 — Предаване за децата 
13.00 — Седмичен радио-магазин 
13.20 Избрали сме за вас
14.00 — От нашите предприятия
15.00 — Предаване на български език 
15.30 — Забавна музика
15.45—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВв

ПОНЕДЕЛНИК 20 МАЙ

4.00— 8.02 — Утринна програма па Радио Белград
14.30 — Нс-вини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване па български език
15.30 — Народни песни хора
16.00
16.15 — Пеят трио „Карибес” и вокалният ансам

бъл „Плетерс”
16.30 — Физическа култура и спорт
16.45 — Петнадесет минути с оркестър на Вернер 

Мголер Гсн.АФ
17.00— 22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

Авс-

ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН

ВТОРНИК 21 МАЙ
' 4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Звучни бюлетин на гораните
15.40 — А. Обрадович: Симфоничен епитаф 
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Поздрави и желания

ЗА ДА УЛЕСНИ ЧИТАТЕЛИТЕ, ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТ-СТВО” ПРЕДЛАГА НА ЗАИ 
НТЕРЕСОВАНИТЕ КУПУВАНЕНА КНИГАТА ЧРЕЗ ОТПЛАЩАНЕ В ШЕСТОМЕСЕЧЕН СРОК. 
С ПРЕДВАРИТЕЛНО АБОНИРАНЕ КНИГАТА ЩЕ СТРУВА1 300 ДИН. СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ 

ОТ ПЕЧАТ 1.500 ДИНАРА.

„ на слушателите
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

СРЯДА 22 МАЙ

4.00— 8.02,, Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
тс по ~ ПО Десет” — забавна музика
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Древни градски песни 
В. А. Моцарт: Малка нощна музика
16.30 — Наша трибуна 
17.00—22.15

Умоляваме псички заинтересовани лица да изпратят заявки за абониране за тази единствена 
по рода си книга за историята на нашата партия, (заявките печатаме тук).

До редакция „Братство” ул. V копгрес 32/1У — Ниш

ПОРЪЧКА: — Програма па Радио Белград и ЮРТВ

ЧЕТВЪРТЪК 23 МАЙКоля да ме считате за обезателен абопат за кпигата: Преглед на историята на СКЮ, която 
■•лиза наскоро.

Пълната абонентна цена от 1-300 динара ще внеса от 15 април — 15 септември 1963 годипа тъй 
като първата сума от 300 динара ще внеса веднага.
Останалата част ще внеса до определения срок на ваша тек. сметка № 117-14-603-107.

Точният ми адрес е; ------ ,--------------- --------------------------------------  _---------------------------------------------------

“ Рад»°
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български 
15.30 — Звучни бюлетин
15.40 — Балетна музика
16.00

език 
на гораните

; презиме, бащино име, име

ул. №
— ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 

16.15 — Поздраави и желания 
17.00—22.15

занятие
Място на слушателите 

Програма на Рцдио Белград и ЮРТВ
последна поща —

БАИ ОНЗИ Пред дене но модеспо М. ПЕТРОВ 
ТЕКСТ И РИСУНКИ
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