
Представители на ЦК на СКС в Димитровград
Заседание на ИО на Междуоб- 
щинската конференция на ССРНРазговори за развитието на комуната ПОДГОТОВКИ ЗА РАЗИСКВАНЕ 
ПО КОНСТИТУЦИОННИТЕ 
ПРОМЕНИ

МИНАЛИЯ вторник в Ди
митровград пребивава работ 
ил група на Централния ко
митет на СКС с

С представители на кому
ната начело с председателя 
нп ОС Димитър Славов, се
кретаря на. Общинския ко
митет на СКС Райко Зарков 
и председателя на ОК на 
ССРН Илия Петров те обсъ
диха въпросите за 
ското развитие на комуната 
и за дейността на 
ститс г. тази насока.

Секретарят на

ната. Те изтъкнаха, че е не
обходимо по-добро третира
на на комуната от страна 
на обединените служби — 
управлението за пътищата., 
комуналните общности по 
осигуряването и др., а също 
и това, че е необходимо да 
се помогне по електрифици
рането на селищата.

Работната група на ЦК 
щс докладва в Централния 
комите*1 за. 
развоя на. комуната.

цел да се 
запознае с проблемите на 
оазвитиетс на комуната. 
Работната група съчиняваха: 
Катя Милосавлевич, предсе
дателка на Комисията на ЦК 
на СКС по социални

— Във всички общини ще се обра
зуват политически активи —стопаи-

въпроси, 
предраг Цуцич, председател 
н". Стопанската

комуни- НА ЗАВЧЕРАШНОТО заседание на Междуоб- 
щинската конференция на ССРН в Ниш, са приети 
становища за включване на гражданите и на тру
дещите се в предстоящите разисквания по консти
туционните промени. Междуобщинската конферен
ция реши във всички общински конференции на 
ССРН да се формират политически активи, конго 
ще тълкуват предложените изменения. Пред чле
новете на тези активи, представители на ЮНА; за 
промените ще говори академик д-р Иован Джор- 
джевич.

камара на 
скупщината на Социалисти
ческа. автономна покрайни
на. Косово и

комитета 
и председателят на комуна
та изнесоха, трудностите 
пътя на. развитието на кому

трудностите в
поАР. м. н. н.
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Сава Дълбоков пребивава в Ниш

Сътрудничество със сто
панските организации на 

НР България
♦ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ•

Едно съвещание по стабилизирането
Е НИШ два дена преби

вава Сава Дълбоков, на
чалник. при Централния ко 
мите.* на Българската, ко
мунистическа партия. Той 
росети няколко стопански, 
организации като води ра 
зговори за разширяване 
на делово - техническото 
сътрудничество между бъ 
дгарект: и наши предприя
тия, По време на посеще

нието си той посети Елек
тронната. индустрия, Инду 
стри ята. за. производство 
на бира и Фабриката за 
кожи „Джука Динич".

Стабилизирането на 
стопанството е обща 
задача в страната. Не
отдавнашните меро
приятия на Съюзния 
изпълнителен съвет, 
които ще започнат да 
действуват по-забеле- 
жително тази година, 
наложиха да се орга
низират редица съве^- 
щания на различни ра 
вншца с цел да се по
търсят общите пъти
ща за провеждане на 
тези мероприятия.

РАЗУМНОСТ 

В СТОПАНСКАТА 

ДЕЙНОСТ

Сава Дълбоков посети 
също и Лесковац където 
водк разговори за възмож
НОСТИТ'! за разширяване 
на вазимното сътрудниче- , 
ство.

:
Ц ■на месец декември се ни положението по-късно и 

да наложи нови отписвания- 
Естествено и след отписване 
то тези вземания не бива да 
бъдат забравени, но трябва 
да се искат.

::и;В Димитровград, в края 
проведе съвещание по стабилизационните меропри 
ятия, в което участвуваха: представителят на общи 

книговодство Момир (Йованович, предста- 
банките от града, на всички стопански

» М
ственото
вители на
организации, представители на обществено-полити- 

организации и на общинската скупщина. 
Основната нишка на съвещанието бе, какво 
предприеме, та стопаската дейност в новата

Баланситеческите
С оглед ма стабилизацион

ните мероприятия балансите 
за 1970 година трябва да са 
възможно иай-реални и до
стоверни. Иначе, ако в тях 

добре съмнителните взема- проличи стремежът с умели 
ния да бъдат отписани и да манипулации да бъде пред, 
се обремени доходът, огкол- ставеио по-добро от дейст- 
кото да се регистрират като вителнотло положение, през

(На 5 стр.)

А?- се
година да върви по-спокойно и по-сигурно, като се 

на стабилизационните -.съобразява с изискванията 
мероприятия* 81

Всички участници се съ
гласиха, че е необходимо ма 
ксимум разумност в работа
та, за да се преодолеят до
сегашните трудности и да не 
се затъне в други. С оглед 
на спешността на проблеми
те се реши стопанските ор
ганизации до 25 януари да 
изготвят свои програми за 
стабилизиране, а въз основа 
на тези програми общинска
та скупщина да изготви 
своя цялостна програма, ка
то при това направи евенту
ални корекции и в бюджет
ното потребление.

Снягът не спира автобусите
актив, кс>лто може да услож

Изтеклата година - все пак 
успешнаБосилеград

В ТОЗИ 

БРОЙ: Съдят се 4 

50 години
— Общата продукция на страната 16“/о по-голяма 

от лани.
.— Средната заплата — 1.176 нови динара. — Близо 

три метра плат на всеки югославянин. Над 1.200 
квч на глава от населението.

— Изневери селското стопанство.
3

1

Сурдулица

СЪСТОЯНИЕТО
Оразованието
осигурява
перспективиИнтеграционни проце- 

Сурдулишка 0 

община

НАПравилно описване на взе
манията и даванията на УЧИЛИЩАТАСИ В младитеПървата задача в рамките 

па стабилизационните наето 
явания трябва да е правил
ното описване на вземания
та и даванията в предприя
тията. Изтъква се, че е по-

810



малочислена държава се о- 
питва да стане голяма само 
стоятелна военна сила.

Израелската ориентация 
война има две опори 

с Вашингтон. Неог- 
Коигресът одобри на 

500 милиона долара 
Споменават

Близкият изток

' А КОЛКО ДАЛЕЧЕ Е МИРЪТ? към 
Едната
давна 
Израел
военна помощ. |са.

товете съществуват различ- се и 450 милиона долара 
„„ оценки. Известно с само, т„ предстояща икономи 
чс с изчезнало абсолютното ка помощ ИР1-3 гази 0 л
надмощие, което Израел и- „а година.__ „впейска
маше през юнската война. Втората опора с ,^вр оято 
То почиваше тогава върху та диасиора в света, 
абсолютното надмощие па „а Израел ^ огромна м 
израелските военно-въздуш- тсриална, иолитическщ 
нн сили. Прелом настъпи, ралма и кадрова ия
когато бяха инсталирани до ред данни "а *ам.,,^въпли 
статично съветски ракети „Щпигъл , които потвърл^ 
САМ-2 и СЛМ-3 недалеч ог „ председателят на Ьвр и 
Сусикии канал. Няколко кия световен кош рее Нахул 
свалени „фантоми“ през ля- Голлмап, евренге 
тото означиха промяна на свят са изпратили на Израел 

волепе па от неговото основаване на 
от 15 милиар-

Близкият изток С отново 
пред дилема: за какво да сс 
определи? За война, за про
дължаване па войната, до 
което е 
стигне, или за мир, кОлто в 

иаподобава фата- 
моргаиа в пустинята Негев.

Фактите предлагат проти
воречиви и идика I ш и.

Първата е тази, че всички 
страни па Близкия изток пи 
кога досега, па и през юпи 
1967 година, не са били по

за война, откол

много лесно да се

този час

от целия

подготвени 
кото днес.

Втората е тази, чс на вси- 
фроитове от 7 август в

стратегическото
войната на Суец. САЩ пава ричпа помощ

Израел загубите на да германски марки и кре 
диги от 6 милиарда марки 
(1 долар 3,66 АМ)-

в Кайро се

ПО ВРЕМЕ на посещението на Юго
славия иранския министър на външните 
работи Ардешнр Захедн води с държав

на външните работи на 
във

кеаха на
самолети през лятото и още 
повече укрепмиха мощта на 
бронираните части на Изра- Освен това 
ел. В боеспособността и мо- твърди, че над 13 хиляАи -
щта па израелската армия реи от разни страни в света 
не трябва да се съмняваме. служат в израелската вой 
Но след поражението в юн- ска. 
ската воина, благодарение 
на масовата помощ на СССР, 
съществено укрепнаха араб 
ските армии, особено армия

ОАР. Спорел западни ма 
преценки днес ОАР разпола- жки и 
га с 1600 танкове, докато Гуиар Яринг предстои тръи- 
през юни 1967 година имаше, диво търсене на мир по без- 
само 300, със 600 самолети пътието на лавиринта. Ако 
към 100, четири пъти пове- в това не получи поне мини 
че топове, плюс ракети земя мум подкрепа от страна на 
-въздух, каквито тогава изо непосредствено ангажирани- 
бщо нямаше. те страни в близкоизточната

криза и искрена помощ на

чки
22 часа не се е чул тътнеж 
па гаубици и пито една стра, 
на през този период не е 
повредила по-сериозно пре
кратяването па огъня-

Третата е тази, че в седа
лището па ООН посредством 
специалния пълномощник Гу 
нар Яринг започнаха мирни
те преговори.

Четвъртата п пай-алармап 
тиа е тази, чс па 5 февруари 
изтича срокът и па второто 
тримесечно прекратяване 
огъня и че още не е извест- 

ппма ли ден по-късно то
повете отново да проговорят 
Оценките за близкоизточна
та криза са напълно контра 
днкторнп.

ння секретар
СФРЮ Мирно Тспавац разговори 
връзка с кризата на Близкия изток, по- 
широкото ангажиране на Обединените 
нации в посредничество в разрешаване
то на международните 
както и по други актуалнн международ
ни въпроси. Захедн бе приет и от И. Б. 
Тито.

стълкновения,
ОБЛАЦИ

Ят/арското продължаване 
Йст ривер притискат

мрачни облаци. На
На снимката: министърът Захедн на 

Брионп при президента Тито.
гета па

(Фото-Танюг) па

Казаха ... НО

»0БЩ ИНТЕРЕС»ЕДВАРД КАРДЕЛ: Стратегически взето, на 
Суец, Голан и река Йорда- четирите велики сили, а и 
мия сега са нротивопоставе- от цялата миролюбива об- 

войски по сила качество- щсственост в света, не може 
през да има успех. Само синхро

низирана акция на всички 
фактори може нещо да пое 
тигне.

През време на трите вой
ни между Израел и арабите 
през последните 22 години е 
подписан само един съвмес 
тен документ: за примирие 
през 1949 година. Ако това 
сведение ни говори, че в та 
зи област е изключително 
тежко да се стигне до спо
разумение за мир и съвмес 
тни документи, с които се 
уреждат взаимните отноше- 

д пия, то все пак ни показва, 
че постигането на политиче 
ско решение не е извън сфе

ИЗЯВЛЕНИЯ„Надявам се ,че отношени ння където става дума за 
ята между народите, т.е. ре- по-нататъшното развитие на 
публиките ще бъдат толко- нашата социалистическа ре- пример 
ва по-свободни, а днмензин- полюция като носител на таря, чс 
тс на тяхната самостоятел- възникване на нови общест- „максимално сигурни граии- 
ност толкова по-широки, до- веш: отношения между хо ци“, но до днес не е казано 
колкото нашето общество рата, които днес, безсъмне- какво се разбира под това. 
повече се свързва върху ос- нно. са между най-напредна Министър-председателят Гол 
новите на свободна социа- литс в света, да не кажа най да Меир преди десетина днц 
листическа самоуправителна -напреднали". заяви, че нейното правител-
интеграция на. сдружения Едвард Кардел в ство не е готово да направи
труд. В този процес държав „Комунист"
но-управнтелните функции, 
и въе федерацията, а и в ре
публиките и комуните нуж
но трябва да се приведат 
към онова, което в отделни 
фази на общественото раз
витие е наистина необходи
мо, а. и разбираемо за хора
та. и за всеки народ отдел
но. Затова и говорим, че на 
шатг. федерация, като дър
жавна система, трябва име
нно да се ограничи на онова, 
което днес, в днешните ус
ловия, всички чувствуваме 
като общ интерес. Разбира 
се, и този ,юбщ интерес" не 
винаги е вечен, и вчера не 
е бил същ както днес. В ня
кои работи той ще се раз
шири, в други ще се стесни.
Лично съм дълбоко убеден 
в това, че ще се разшири
във всички ония направле- своя език. във всички дейно?

сти, да има на свой език и

От израелска страна не
постоянно сс пов- 
са пм необходими

пи
от ония 

1967 година. Апсолютно-
но различни 
юпи
то надмощие на Израел, по 
всичко личи, е напълно из
чезнало, което значи, че са 
се променили и стратегиче
ските. условия на войната.

УПОРИТОСТТА НА 
ИЗРАЕЛпо-значителни териториални 

отстъпки в замяна за мирно 
решаване, но че Израел все 
пак още не е подготвил кар 
та на своите бъдещи грани
ци. Тя се изказва за продъл 
жаване на прекъсването на 
огъня след 5 февруари.

От Кайро също се чуват 
различни гласове. Един път 
бе казано, че ОАР при ника
кви условия няма да приеме 
продължаване на прекъсва 
нето на огъня, доколкото 
Израел не съобщи срока за 
изтегляне на своите войски

Въпреки такова състоянио 
на нещата, Тел Авив упори
то храни надеждата, че ще 

поне част
Марко Никезич:

СВОБОДА И 
РАВНОПРАВИЕ

успее да запази 
от окупираните през 
1967 година територии, 
ключов въпрос, т.е. главна 
пречка за мирно решение 
са именно окупираните тери рата на възможното, 
торни. Израел се е превър
нал във военен лагер в пус
тинята. Половината ’ от бюдт

юни

Малка надежда съществу-„По националния въпрос 
за Съюза на комунистите в 
Сърбия с съществено после
дователно да се бори за рав 
поправил отношения в Сър- от окупираните -територии, 
бия. Не може да се очаква което е предвидено в резол

юцията на Съвета за сигур
ност от 22 ноември 1967 го
дина, а която като база за

ва, въпреки, че в полза на 
войната е направено всичко, 
за мира твърде малко или 
почти нищо.

жета се изразходва за воен
ни цели. Необикновено е, че 
такава малка и по население

отношенията между нациите 
И между републиките да бъ
дат равноправни, ако не са
равноправни вътре, във вся „ л
ка от тях. Ако някой не би на ^ринговата мисия. След 

това бе съобщено как Кай
ро очаква, че Израел аце из-., 
върши нападение преди пе
ти февруари, Министърът 
заяви в Лондон, че правител 
ството на ОАР

Към тридесетгодишнинатапреговори прие в рамките

имал възможност да ползва на въстанието
в своята културна среда и 
по свой начин изразено вси
чко онова, което имат дру- КОМЮНИКЕ № 5 

ЦК НА ЮКП
НАБРАТСТВО ще приеме

републиките пР°Аължаване на примири
ето, доколкото Израел проя
ви готовност, че ще зачита 

родина, и приеме решенията на Съ- 
нито Югославия би могла дц вета за сигурност, но в слу

чай, че Израел не прояви 
такава готовност за сътруд
ничество с Яринг и ако не 

която и да е основа, натрап- приеме Резолюцията на Съ- 
вала ограничения на своите вета за сигурност, очаква, че 
граждани, не би могла демо- след 5 февруари първият ход 

да направят четирите вели
ки сили. Значи, Риад изоб- 

ношенията с други общнос- що не споменава 
ти. Без това не може и ду- нането на военните 
ма да става за социалисти- ции слеА 5 февруари.

В столицата на ОАР оправ 
дано предполагат, че на Из
раел отговаря такова състо
яние, каквото е сега: прекъ 
сване на въоръжените стъл 
кновения и задържане на о- 
купираните територии.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

гите — тогава 
нс биха могли да чувствуват 
като своя най-тясна

Излхза всеки петък 
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

Централният
през януари 1941 година комюнике № 5, 
то се изтъква, че на югославските народи пред
стои опасност от империалистическите завоева-

во-
която угрозява независимостта на

на ЮКП публикува 
в кое-

комитетсчитат като своя страна. Та 
кава. общност, която би, по

тели, а правителството на Цветкович-Мачек 
ди политика,
Югославия.

кратически да държи и в от
продължа 

опера^ ВИздава „Братство" — Ниш 
Ст. Пауновия 72, телефон 

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

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

друпггвено книговодство 
Нар. баяха Ниш

Печатщаща „Вук Караджич" 
Ст. Пауновата* 72 — Ниш

комюникето се подчертава, че е дошъл
последния час да се обединят 
сили на борба за съюз всички народни 

за взаимна помощ, с 
за независимост на Югославия 

тизация на страната, за 
нално угнетените народи,

чески обществени 
ния. Не може и дума да има 
за действително освобожде
ние на човека ако той не е 
свободен и като числящ се 
към дадена нация".

Марко Никезич в интервю 
на списанието „Теория ич 
пракса".

отноше-
СССР,

демоюра 
равноправие на нацио- 
за създаване на истин- 

ско народно правителство а комунистите да бъ- 
дат инициатори и 
единство на масите

организатори в борбата за 
доле и за осъществяванетоСТРАТЕГИЯ

И по отношение на съотио 
шението на силите на фрон

на поставените задачи.
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Жика Радойлович: Югославия днес-
; ■

БЕСЕДА ЗА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ Изтеклата година - все 

пак успешна
В КРАЯ на изтеклия месец в Сурду- 

лица бе организирано събрание на об
ществено-политически работници и сто- 
пановеди от комуната, на което членът 
на Изпълнителния съвет на СР Сърбия 
Жика Радойлович говори за актуалните 
обществено-политичесг 
въпроси на страната.

В беседата той засегна въпроса за 
устройството на федерацията и за вза
имните отношения между републиките 
и другите 
диници.

В ПОСЛЕДНОТО тримесе- 
чие на изтеклата година у 
мнозина бе заседнал стра
хът от неуспех. Цените, та
ка се съобщаваше, се уве
личавали 

вносът бил огромен, инвести 
циите ни поставяли в тежко 
стопанско положение и про
чее.

Има неща, които са вер
ни, но и неща, които сега, 
когато първите изчисления 
за стопанската дейност в 
страната са направени, ни 
се виждат ненужно позаси
лени.

1970 година възлиза на око
ло 154 милиарда динара, ко Произведени са също 56 
ето е 16 на сто повече, отко-

65%).
ми-

ето е най-голямо
ки и икономически

лиона кв. метра вълнени 
лкото през 1969. Национал- платове, а само обувната 
ният доход е също с толко- промишленост е дала по-мал 
ва по-голям и възлиза на о- ко продукция от 1969 годи-, 
коло 140 милиарда.

От националния доход око 
ло 70 милиарда са платени

зашеметяващо,
политическо-териториални е- на.

Той подчерта, че е ненуж
но ^а се изтъкват и драма
тизират някои въпроси от 
междурепубликанско и меж 
дунационално естество, за- 
щото проблемите са вече раз 
решени. Подялбата на наци
оналния Доход е в основна- 

обществените отйоще 
а в Югославия тук са 

постигнати огромни рСзулта 
ти. Страната ни е единстве
на по това

ния. Републиките и покрай
нините са съгласни взаимно 
да издържат общите потре
би — отбраната, 
органи, дъловето от предиш 
ните

От строителството покрай 
като лични доходи, а друго- другото са построени 126.000 
то е послужило за другите нови жилища, 
видове потребление и задо
воляване на други нужди. ла 3;8 милиона тона пшени- 
Средната работна заплата чено и 7 милиона тона царе- 
на заетите в страната се из- вично зърно, 
числява на 1.176 динара меь 
сечно, а това е 19 на сто по- А заетите в обществения 

размера през 1969 сектор са били около 3,8

Лятната реколта ни е да-съюзните

години, фондовете за 
неразвитите области и дру
го. Другите функции федера 
цията ще даде в компетен
ция на републиките.

Всичко това няма да се 
отрази зле върху неразвити
те комуни в републиката — 
заяви Радойлович, а това зна 
чи че й неразвитата Сурду- 
лишка комуна ще ползва до 
пълнителни средства за фи
нансиране на своите потре
би.

та на
Истината е, че югослав

ското Стопанство, въпреки 
някои признаци на слабост, 
си е имало свой ход, за кой
то не може да се каже, че 
е бил нестабилен.

вече от
година. При това по е чув- милиона души от които око- 
ствително увеличението на ло 650.000 са били в учреж- 
задлатите на ония, които са денията, а други в стопан- 

по-малки заплати. На ството.
— как намира 

оригинални решения за раз
воя на самоуправителната 
социалистическа демокрация 

В областта на разпределе
нието на извънбюджетните 
балансови средства вече Са 
намерени сполучливи реше-

имали
пример през 1964 година бро 
ят на получаващите 400 ди
нара месечно е бил около 79 
на сто. Тази година такива 
почти няма. Лични доходи 
от 400 до 800 динара на ме-

По-скъпо, но и по-големи 
доходи

Общата продукция на юго 
славското стопанство

Търговският дефицит е 
голям

Ако в нещо е изразително 
сега получават само неуспешна миналата година, 

това е в стокообмена с чуж
бина. Тук показателите ни
как не радват. Даже и пре- 

Фактът че потреблението, дупреждават, че трябва да 
т.е. купуването на разни сто се направи нещо сериозно 
ки не показва особени приз- за спиране на дефицита в об 
наци на смиряване, говори мена. 
покрай другото и за това, че 
увеличените лични доходи и 
другите видове приходи на 
населението са такива, че по 
криват поскъпването, без да 
принуждават към големи ог 
раничения на семейните бю
джети.

М. Величков през сеца
35 на сто от заетите, а над 
800 динара — около 65 наИнтеграционни процеси в 

Сурдулишка община
сто.

Миналогодишният износ 
на наши стоки в чужбина 
възлиза на 20,8 милиарда ди 
нара и е 13 на сто по-голям, 
отколкото 1969. Но вносът 
на стоки от чужбина е мно
го по-голям. Стойността му 
се изчислява на 35,5 милиар 
да динара или 33 на сто по
вече. Разликата износ—внос 
възлиза на 14,7 милиарда ди

Интеграционните процеси 
в Сурдулишка община които 
се засилиха към края на !ми 
налата година дълго време 
не можаха да тръгнат пора
ди субективни причини. В 
края на изтеклата година са 
обединени

В областта на здравеопаз
ването с интеграцията невъ 
рви поради старите болки. 
Все още се преследват лич
ни цели и вече няколко го
дини се водят безплодни ра
зисквания за обединяването 
на тази служба. От на
чалото на 1971 година вете
ринарните станции на Вла- 
сина и в Сурдулйца работят 
като една организация.

жду тези предприятия не се 
стигна, главно поради субек 
тивни причини. Множество 
ръководни хора в тези пред 
приятия от страх да не загу
бят пост — дават съпротива 
на интеграционните похвати. 
Към край са и разговорите 
за интеграция между „Мач- 
катица“ и МАГ в Сърбия, 
както и с „14 октомври“ в 
Крушевац, с който да разпре 
делят на половина производ 
ството на стоманени отлив-

Производството и 
заетостта
Стойността на общата про 

дукция в 1970 е по-голяма, наРа в полза на чуждия па- 
отколкото през 1969 година заР и това не може да не 
с 16 на сто. Производството тревожи, макар че повечето 
в промишлеността е по-голя от внесеното са възпроизво- 
мо с 9 на сто, а подобни уве дствени и други материали, 
личения са отбелязани и н необходимо на промишлено

стта. Разбира се, притокът 
на други валутни средства 
(от туризма, от вноските на 
работещите в чужбина) сме 
кчава частично тази разли
ка, обаче до погасяване не

гостилничарско- 
то предприятие в Сурдули- 
ца с „Балкан“ в Лесковец.
По този начин са обезпече
ни средства за- уреждане на 
хотела на Влабинско езеро и 
построяване на нов гостил- 
ничарски обект на Промая.
Обсъжда се и възможността 
за построяване на нов хотел 
в Сурдулйца тъ(й като същес 
твуващия се оказва непод
ходящ. -г. водят разговори за обединя-

От отдавна се говори за вян~ ня гтппитрлнптп ппел интеграция между търговско строителното пред-
то предприятие „Звезда“ и пРилТие „Зидар“ с „Варде- 
комбинат „Масурица“ и „Вла пик“ но видими резултати 
сина“. Но до интеграция ме- няма.

Общинската скупщина в 
Сурдулйца насърчава инте- 

ч грационните процеси в кому 
пата като настоява този про

другите отрасли с изключе
ние на земеделското стопан
ство, което има по-малка 
продукция •

Ето някои показатели за 
продукцията: В 1970 са про
изведени 27 млд киловатча-

ки.
ФАЕОС си е разрешил въ

проса. Той се присъединява 
към „Дървена застава“ 
Крагуевац. Понастоящем се цес да се ускори зарад из

готвянето на перспективните ,
петгодишни планове на раз- вечеГкХз'лшГтона неф?, и Аа заключим с инвести- 
витие. 1,з мид. тона СуроВо желя- циите- Въпреки препоръки-

зо, 2,7 милиона тона изкуст- те и резолюциите, които о- 
вени торове (тук увеличени- в началото на годината

бяха дадени от отговорни 
места, всички планирания 
са превишени. Цели 30 про
цента са по-големи инвести
циите в 1970 год. в сравне
ние с размера им през 1969. 
Сумата от 37,7 милиарда ди
нара, колко е инвестирано, 
превишава възможностите 
ни. Още по утежнява поло
жението фактът, че много 
от предвидените и строени 
обекти, зарад недоимък 
на средства не са до
вършвани в планираните 
срокове и не са започнали

може да се стигне.

М. Величков

Жената и обществото

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на Съюзния 
съвет на югославските синдикати и Пре 
дседателството на конференцията за об
ществена активност на жените в Югос
лавия неотдавна обсъждаха въпроса за 
положението жените в работата и са
моуправлението.

На заседанието бяха изтъкнати вси
чки сведения за положението на жени
те дсоито са известни и от по-рано. На
пример от общия брой заети една трета 
са жени, обаче на практика са и в мно
го други случаи в неравноправно отно
шение, както в' самия трудов процес, 
така и при трудоустрояването.

Консервативните разбирания за мя
стото на жената в обществото оживя
ват особено в моментите на по субтил- 
ни положения от икономическо естест
во. Забелязано е например след рефор
мата, когато заемането на работа бе 
затруднено, че боят на незаетите жени 
се е увеличавал двойно по-бързо. Едвам 
в края на изтеклата година броят на 
заетите жени се е върнал на положе
нието от преди пет години.

Ръководствата на синдиката и Конфе
ренцията на жените настояват за по- 
бързо разрешаване на проблемите, 
то влияят за по-нататъшното укрепване 
равноправието на жените. Това обаче 
трябва да започва от ранните години, 
особено от времето, което предхожда 

висшето образование, защото между 
желаещите да отиват на факултетите 
има над 22 на сто повече 
колкото девойки.

Все още 

неравноп-
кон

наI

младежи от- да създават средства за из
плащането си.

Участниците в заседанието посочи
ха и някои аномалии в детската защи
та. Социалната структура в детските 
градини показва, че тук има повече де
ца на родители с по-големи приходи. Тъй 
като тези заведения се издържат повече 
от общи фондове, излиза, че по-бедните 
дават дотация на богатите родители.

Изхождайки от това ръководствата 
на синдиката и на жените предупреж
дават за реалност — т. е. средствата за 
детска защита в по-голяма степен да се 
ползват за детски добавки, които днес 
почти са обезценени.

равно Но общо гледано, година
та не е била неуспешна. Ста
билизационните мероприя
тия, които между другото це 
лят: да ограничат инвести
циите, увеличението на лич
ните доходи без реални пок
рития, които между друго
то целят: да ограничат инве 
стициите, увеличението на 
личните доходи без реланн 
покрития, да поспрат потре
блението и друго, по-леко 
ще се приложат, при услови 
ята, които ни завещава из
теклата година.

положение
Тошог-сервнс

М Л. н.
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БОСИАЕГРААСКД ХРОНИКАI
...................................

От районните събрания в Г. Любата и Г.
собствения си инте- 

съ-ит самоидващия период за тях 
съответни __И на двата района

ществува недоволство пора- 
/ отношение на 

шо-

Лисина се построят
ди.
Изтъкна се, че разрешавани ^дедПи^конАуктори и 
то на комунамшто въпроси А ^ транспортното пре
предпочита не само значи т
телни средства, но и собст- Априяти^. възражава на нео

организираност посред ^ 0 разнообразните
общности и т^рговски цени в магазини

те, както и на големите нае
ми, които търговските орга
низации заплащат на част
ни лица. Един добре осведо
мен изтъкна, че тези наеми 
годишно възлизат на 150.000 
динара. Това .са излишни ра 
зходи, крито потребителя 
заплаща чрез високите це-

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ ТЪРСЯТ 

КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ вена
ством местните 
ползване на местното само- 
облагане.

Търсят по-богат културно: 
забавен живот

------  44 Културната дейност и в
търсят „Колчина гарина с а*а района е слаба. Хора- 
помощта па път да се свър- та изтъкват, че динара, ко- 

с Бабина поляна, а отта- на общинско равгщ-
тък с Вранска баня. ще Се заделя за кул-

турата тук не се чувствува.
На горнолисииския район юненадв защото пре- ни/, - събрания бе

търсят възможности да се по-слаби материал и на Авете съоршши
разшири пътя към Долна А култупно-забав- предложено в комуната да

агпл.0»лЖЯ" 
“™“гиХй“=‘.Лйгкг 
«ЙЗТЕЬ. й Й52Г*_ЖЬг г.
вано за провеждане на елек нищата на тези Д1 а Р 4 булах0рИЯ_ поща, местна ка- 
трификацията. На лзобат- “,,',7"™.““ ^ нцелария и др.
скня район тя да отпочне, а Р Р готпс,Дт \ Както и другите и тези
на лненнеки да продължи в к,,лтушю забавни нпо- лве ра!.Юнни събрания пот-
неелектрифицираните села и У„яма къде да бъдат въРлиха - присъствието на
махали. изпълнени. Така е било и мислени проблеми, които се

сега по време на новбго- бавно решават. Много от 
дишните празници. Тях АългО време се намират

По отношение на другите на Аневен ре ди почти редо- 
въпроси населението от те- воно се изтъкват. Но също 
зи два района критикува ког така в тези разговори бяха 

започнало, но поради лични нкретни опущения, но също изтъкнати и в>проси, които 
интереси и междусобна не- така дава и известни предло- могатАасе решат с помощта 
търпеливост на някои сега жения. Бе изтъкнато, че тези на обществото. Такъв е на- 
е спряло. И центъра на I. дВа района посредством да- пРимеР въпроса за положе- 
Лисина, а най-много местно- нъка най-много участвуват нието и кредитирането на

във формирането на общи- земеАелския производител, 
ниския бюджет. Обаче от не , В. В.
го почти нищо не се връща 
~~ най-належащите 'въпрори'

по та1съв начин тук ще 
може да се открие и търго
вски магазин. Също така
но

В присъствие на най-отговорните от обществено-по
литическите и стопански организации в комуната на про
ведените масови районни съббрания в Горна Лисина и Лю 
бата бяха изтъкнати редица належащи местни въпроси.

И на двете събрания присъстващите първо бяха 
осведомени от Стоян Станков, съюзен представител за 
предстоящите промени в нашата обществено-политичес
ка система.

же

Основно доминираха раз
говорите за положението на 
планинския земеделски про
изводител при сегашните об 
ществено-икономически отно 
шенйя, както и за условията 
които му предлагат местни
те обстоятелства. По-специ
ално стана дума за креди
тирането на 
производител, 
кой начин може да ползва

замеделския 
Именно на

средства,кредити и други 
както например заетия в об 
ществения сектор работник. 
Бе ясно, че хората търсят 
средства с помощта, на кои
то да осъвременяват земеде 
лекото производство с при
лагане на минерални торове, 
химикалки

Предлага се също така в 
центрове да серайонните 

продължи и с водоснабдя
ването. В Г. Любата то е

и достъпна за
планинските терени механи
зация. Стоян Станков

то училище се нуждае от 
довеждане на вода.На тези две проведени ра- 

водеха
Населението от тези два 

района също много е заин- Йонни събрания се 
тересовано за по-интензив- обстойни разговори за кому.^. 
но животновъдно производ
ство. За целта в тукашните 
селища съществуват добри 
условия. За развитието на 
тоя отрасъл производители- телните връзки и изграж- 
те търсят от земеделската 
кооперация да открие раз
плодни .станции. До преди 
десетина години такива съ- ни търсят взрив и механи- 
ществували и благодарение зация за да построят път до 
на тях бил изменен расовия 
състав на добитъка Сега 
обаче отново овладява низ- 
копроизводителната планин
ска „буша“.

Съществува евидентна за- за
калните въпроси. Домини- интересованост и за градо- в тези селища, 
раха главно изискванията устройство на центровете Съществуват остри реаги- 
за подобряване на съобщи- __пс^* рания за начина, на който

експлотират обществени 
те гори в комуната: Изтък- 

при ват, че от тях има полза са- 
горското стопанство

'л & ЛЛ-'."Х^А . •

ношения от страна на компе се 
ди намеса с некоректни от- 

дането на нови пътища. Та- тентните от общината 
ка например говнолюбатча- тоя въпрос се явяват анома- мо

лии. Например в центъра Враня, 
на Г. Любата и Д. Лисина.

,Швъв

На любатския _ район са
най-голямата махала „Кол- тя „ недоволни от работата на * у
*гмня гпптлгтп14 „ ™ ™ ’’ л и на Двата района търсят народите представители, но

арина , в която живе- отново да се активизират и от отборниците. Тук за .от
ят 150 семейства. Единстве- здравните амбулатории, а в борниците казват, че си гон

Както и на много предиш
ни събрания и сега сериоз
ни критики бяха отправе
ни към работата на лисинс- 
ката земеделска кооперация, 
която поддържа тези два 
ра)йона. И на двете събра
ния се изтъкна, че тя из
остава в своята дейност, от 
късвайки се изцяло от селс
кото стопанство. Освен из
купуване на добитък и съби
ране на такси за пасища, 
които постоянно повишава в 
тази област кооперацията 
не превзима други акции. 
Критикуват я дори и за не 
редовното снабдяване на ма 
газините със стоки, за изо
ставеното поддържане и по
правяне на кооперативните 
домове и др.

Босвлеградски съдебни »бисери« което ще рече,; със затвор. Е,то защо и сега, ко- 
гато снега трупа, неговия ечемик все още стои 
яеожънат пред къщата на съседа му Йорде. Ва
жно е че има доказателство.

Караниците и съдебните дела между „Голу- 
бо и Йорде-започнали точно преди петдесет 
години! Разбцра се, Йорде тогава още не бил 
роден, но дядо му се съдил с бащата на „Голу
бо • После та^и „история” продължили „Голу- 
бо и бащата ка Йорде, след това Йорде, 
глежда, че1 и децата им няма да я прекъснат. . . 

Дълги са^тези петдесет години на вражду- 
между двете семейства. Още по-лошо е, че 

напоследък в тези свади и съдебни дела са във
лечени и другите им близки и съседи.

Така ежедневно, настават съдебни дела, ме
жду тях и много углавни, в които става въпрос 
за побои, нанасяне

СЪДЯТ СЕ 50 горни
При съдията за нарушения самоуверено 

зна Владимир Рангелов от 
наричат „Голуб”. Ставаше 
преднали години човек, безброй пъти е минал 
съдебни прагове и узнал колко безсмислено и 
скъпо

вле-
с. Груинци, когото 

ясно, че тоя, в на-
а из-

е правдата да се изкарва тук. Но, 
продължава...

Сега „голуб” съди съседа си, Йорде, който 
му е и близък роднина, за пет снопи ечемик. Ко 
кошките^на подсъдимия унищожили ечемика и 
„Голубо го е оставил неожънат. Сега 
покрит със сняг.

— Искам да^му се реванширам — каза той. 
Преди години той ме съди за три килограма се
но и успя да спечели делото. Всеки килрграм 
сено заплатих по 1.000 стари динара, без Да 
сметвам цената на загубеното време, заплатени
те свидетели и др.

„Голубо” признава,

ето, в а не

вече еНаселението от на повреди, взаимно унищо
жаване на имуществата '

тези два 
най-големи райони в кому
ната отново повдига- въпро
са за интеграция на стопан-

о си и др/,
оная, ,че това скъпо. За 

правдата изкарване на
„ . чрез; съда Досега съм дал най-малко
два чифта волове. Но 
до сме

ските организации, а отделт 
но на земеделските органи
зации в комуната. Те изтък
ват, че интеграцията ще бъ
де решаваща за стопанския 
живот, но и за земеделците. 
Както казаха някои тоя про
цес е вече произведен и ние 
ежедневно за него слушам 
посредством радиото.

няма се как, когато твъо- 
решили да си »,доказваме”.

птоЗГнГкТде’^” краяРнаИНЦИ- ИсКРеН°
коятг» А лАУп, *огава края «а съдоманията, която е обхванала не само него и 
де, но още мнозина 
селища?

за-

че тоя път не 
въпрос за същинска щета, но за „доказване” и 
изкарване на инат. Той

става
съседа му Йор- 

Други от босилеррадскитеи в иска не търси да 
му се заплати щетата, но подсъдимият да се на
каже с най-остро административно наказание, в. в. ;

************«... ,п ><( )0, * 
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Едно съвещаиие по стабилизирането Услуга“ — Димитровград33

РАЗУМНОСТ В СТОПАНСКАТА ЦЕННОСТ стЕкпш гъмни запи
Димитровградска „Услу

га“ започна да строи нова 
тъкачница, недалече от се
гашната мелница в града.

Според думите на директо 
ра Станул Нацков строежът 
ще струва към 40 милиона 
стари динара и ще бъде го
тов още през тази година.

Както е известно „Услуга“ 
преди две години откри цех. 
за тъчене на кувертюри. За
рад големия интерес към то 
зи вид черги тя не бе в със
тояние да изпълнява навре

ме поръчките на многоброй 
ните клиенти, 
два-три стана не може да за 
почне и собствено произвол 
ство на кувертюри, но само 
върши услуги, решено е да 
се построи тъкачница и да 
се увеличи броят на стано
вете. При наличност на по
мещения и нови станове от 
тази дейност ще могат да се 
осъществяват близо 400 ми
лиона стари динара, а ще се 
увеличи и работната ръка в 
цеха.

★ ОТ 1 СТР. предприятия съществуват: ята на лични доходи и на 
това е първо погасяването други разходи трябва ла се

доТежел^авар^^кои на вземанията на личните с^бра^ят с изисквания“ 
до нежелани „.аварии , кои- доходи с цел да се погасят на стабилизационните мецо- 
то ще попречат на предпри- собствените дългове и осво- приятня и с реално възмож- 
ятието в неговата стопанска боди за редовна работа. По ните приходи В противен 
дейност. следната възможност, коя- случай ще се стигне до пре-

то трябва също да се пол- вишаване на разходите, кои 
Производствени и други ЗВа ще бъдат банковите кре то никой няма да може да 
планове АПТИ на определен срок, с ги погаси. При такъв слу-

които да се погасят дългове ча'й може да се стигне дотам 
Производствените и дру- те. Кой от начините ще се средствата да не стигнат за 

ползва, това ще зависи от работа до края на годината.

Тъй като с

гите планове на предприяти
ята, които ще се отнасят до самите предприятия и от го- 
тази година би трябвало да товността на длъжниците и 
бъдат солидно коригирани банките да платят, 
и сведени на най-реалните 
аршини. Има ли реална въз 
можност за предвидените ра 
змери на продукцията, кога- 
то се има предвид възмож
ността от пласиране на сто
ките, от набавка на възпро-

м. н. н.*
т.е. да Всичко това бе казано на 

съвещанието. Някои от по
сочените изисквания са спаз 
вани и досега от предприя- 

Лг тията в Димитровградско.Увеличението на дохода и Някои «но * се изпъл- 
неговото. разпределение с ог нят През годината, може би, 
лед на сигурния ход на пред защохо стопанството си има 

изводствени материали, тър- приятието в новите условия Свои мъки - натр™ани не 
сенето на дадени артикули става още по-важна състав- продадени стоки, Тста взе-

кана доброто стопанисване. манИя от а всичко
ще Доходът може да бъде резу- това с1гьва р*довните финан 

лтат на голяма обща продук сови работ1^ и довежд1 до 
ция, но и в рамките на нея блокиране на сметките 
на висока производителност 
на икономия на време и на 

на материали, на намаляване 
чуждестранен възпроизвод- разходите, които не биха о- 
ствен материал с роден- да казали значително влияние 
се пообсъдят въпросите за върху стопанската дейност 
асортимента, конюнктурата на предприятието, 
на дадени производства, да
се установят запасите на го хода се е стигало често до 
това продукция, на сурови- неразумни-критерии^ Частта ™ 
ни и недовършена продук- за плащането на живия труд 
ция и да се планира здраво (личните доходи) често е би 
и според действителните про ла много по-голяма от част- 
изводствени изисквания.

дадат кредити.

Доходът и личните доходи

и пр., това ще е въпрос, от 
който в голяма степен 
зависи работата на предпри
ятията през годината. В рам 
ките на тези програми и пла 
нове трябва да се проучи въ 
зможността от подмяна

Но годината е дълга, а го
товността за борба с трудно 
стите е налице. м. н. н. видлич

В разпределението на до- МЛАДЕЖИТЕ ИСКАТ ПОМЕЩЕНИЯ
А МИНАЛАТА младеж 
митровград се чуха и 
ка конференция в Ди- 
такива думи:

н всеки ги гони. А после сме 
способни и да ги посгълчим, 
че „не били активни".

Години минават, а този 
проблем не се разрешава. 
Младежката организация ми 
нава през трудности и поете 
пенно затихва работата й и 
младежкият жар за общест
вена активност.

А училищата в много се
ла зеят празни, домовете в 
много села са пълни или е 
понаслагано туй-онуй коопе 
ративно или на някоя фабри

та за фондовете, върху кои
то се крепи предприятието 
и възходът му. Намалявани 
са размерите и съотношени

Инвестициите „Бихме работили по-дейно, 
В размерите на държава- ята между фонд-заплати и но като нямаме помещения, 

другите фондове и предпри- къде да се събираме, орга- 
ятието е оголвано, под пре- низираме, и забавляваме?" 
текс, че цените били са уве
личавали и трябвало да се 
увеличават заплатите.

В новите условия мерило
то трябва да бъде друго: ли- Аомът да служи за предна- у ^ ~ мк! значението си .

Неразре
шим ли е 

въпросът?

та, инвестициите носят голя 
ма вина за разстройствата, 
които в стопанския живот 
проличаха в края на минала 
та година. Става въпрос за 
строежи и други начинания 
без достатъчно средства, 
вследствие на което се сти
га до половина в работите и 
вложените средства стоят 
замръзнати по няколко го
дини. Такива случаи на не
разумно инвестиране в ко
муната няма, обаче се каза 
на съвещанието, че инвести 
рането през годината, ако 
такова има, трябва да е ра
зумно, да се осигурят сред
ства за целия строеж или ре 
конструкция и чак тогава 
да се започва. Иначе при по 
ловинчатото осигуряване на 
средствата обикновено се 
закъснява с пусковите сро
кове, даже и до там, че ня
кои обекти, които стоят 
години недовършени — про
падат.

„Нашият селски дом е 
зает със промишлени стоки. 
Няма ли склаДове за тях, а

чните доходи да бъдат съра 
змерни на увеличаването на 
дохода, на успешната рабо
та, а не да са резултат на 
намаляване съотношенията 
в разпределението на дохо
да, в ущърб на деловия 
фонд.

„Не може ли кооперация
та да ни освободи поне ед
но от помещенията в дома 
ни? Иначе ние нямаме 
сто освен в частните кръч
ми, а и оттам ни гонят".

ка.

Какво ще загуби комуна
та и училището — стопанин 
на постройката, която е пра 
зна, ако я даде на управла- 
ване и ползване (безплатно 
даже) на местната общност 
или направо на младежката 
организация.

Ще разбият, ще почупят 
— ще каже някой.

Дайте им да си управля
ват със сградата и ще види
те, че няма да е така.

мп-

Ето в редакцията се полу
чи писмо от младежта Мла
ден Владимиров от с. Гра- 

' дини, в което ни съобщава,

Потребителните кредити 
на работниците
Тенденциите са да бъде 

намалено и потреблението 
общото и личното. В
смисъл са и ограниченията ла за селяните хубава ново- 
на потребителските кредити, 
които дават банките и тър- „

*- говските предприятия. Пред и лотаРиЯ. а на 2 януари да Констатациите за младеж- 
с приятията, в които работят же гостувала и на село Ба- ката организация бяха не

искащите такива кредити, чево. И хората били довол- толкова розови на спомена-
трябва да внимават при из- ии „ благодат». „а млади Та коиференция- Някъде дадаването на службените бе- благодарни на млади- ,ке нямало младежки акти-
лежки за големината па взе те’ ви> не защото няма младе-
тите кредити, защото има Но и той казва така: „Ис- Ж“° Не Се работило-

__ случаи тези бележки да се _
предприятия имат или са и- дават без достатъчно кон- каме с това писмо във вест- От младите искаме да 
мали блокирани джиро сме- тролираие дали работникът пика да помолим компетен- магат на местните общно-
!™г1ри баиката- зарад дъд- вече не е превишил граница тните да ии отстъпят горния в™-_ да станат носители на
н «РУ™ предприя™я та на допустимите задълже- етаж на ечилишето Той и борбата 33 електрифицира-Някои са били в такава бло иия Търговските организа- етаж на училището, юй и ,1е< Желаем да им възложим
када повече от една година, ции‘ пък трябва да държат така заее пРазен» а на иас задачи — големи и отговор-
а Х?.®а Аава Условия и за сметка дали техни .работни.- би бил добре дошъл за мла-
лаже^^пп АлгпмРаВ*^1^' ци ие смецяват банковите дежка работа и забава. Се- за по-лоши мерки, чекове за готови пари и пр. 
каквито са фалитът под 1 у
принуда. В рамките на ста
билизирането освобождава
нето на джиро сметките за 
нормално стопанисване тря
бва да е една от на/й-важни- 
те задачи на предприятия
та. Възможности за

този че младежта е организира

мегодишна вечер, с програма

★
Впрочее и да се чупи. На

ли и така пропадат училища 
та, щом жива душа в тях 
няма. Ползата (организира
ната работа) ще е по-тежка 
от загубата (чупенето, което 
сами ще си плащат.). *

Но дали настина въпро
сът е неразрешим? „Зако
нът не давал". Едва ли, за
щото законът е човешки, а 
човешкото и обществено по 
лезното е това — пуснете 
младите в свеснн помеще
ния И им възложете задачи.

Блокираните сметки

Доста димитровградски

ни.

А къде да се съберат да 
везмат решенията? Гоним 
ги от класните стаи, отнели 
сме им в редица села обще
ствените домове (чети сел
ските домове и училища, за
щото селата са си ги строи
ли в повечето случаи), гони 
ги частннкът-кръчмар —

га се събираме иа работа и 
забава в мазе, а то не може 
да служи за това. Надяваме 
се, че другарите от димнт-

И учрежденията да се 
проверят

Нужно е да се проверят и ровградското училище ще 
прочетат нашата молба и

учрежденските организации.
В техните финансови плано
ве за тази година планирани решат нещо."някои м. н. н.
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НАШИ СЕЛА
///,///«///< ЦЪРНОЩИЦА* за селоШ ош село

/»//////////. V///// /////////■"

На 12 км от Босилеград, река. Преди ^воббждйшге- лекари^ специалис-
западно от планина Мара - то -^лГио ко^е: и орврбажде=^
Петрови чуки и Църноок, по този начин се форм Раа пос^р 65 но?и къщи и
чийто връх доминира с днешните махали, пми 73 помощни сгради. Днес вс- 
1871 м височина, са разполе- главии махали и п"идОЛска, яко домакинство *.

махали ска, Зановшка, 1 {а „ р0 депо със съвременни мебе-
Караджина, Петковска ли „очти всяка къща има
лема река.

/ ■ т

НОВИ УЧИЛИЩНИ СГРАДИ 

В ЗВОНЦИ И ПРЕСЕКА
е обзаве-

жени ■ дванадесетте
Църноьцида. То за- 

2.573 ха площ от които 
846, ниви 630, па- 

568, ливади 390, овощ- 
и зеленчукови градини 

42 ха, а осталото е необра- 
ботваема площ. Според дан- 

от 1956/57 година селото 
746 'жители и с 129 До

на село 
ема

Населението оттранзистор, 
този край в предстоящия пе 
риод трябва да се справи с 
най-тежката задача в исто
рията си — електрофикация

под гори 
сища

в Пресека в махала Джори- 
нци. ,

Сградите в Звонци и Пре
сека, които сега се ползват 
за учебни занятия са край
но неподходящи за целта и

Комисия в състав: Тодор 
Васич, просветен съветник 
от Пирот, инженер-строител 
Борис Борисов от Димитров 
град и техника Тихомир. <Йо- 
ванович от Бабушница 
прави оглед на място и оп
редели къде да се строят но 
вите сгради на училищата в 
Звонци и Пресека. В Звонци 
новото училище ще се строи 
в местността „Конаревци", а

с“«н‘г4РИМП на селото.
С. Евтимов

В местността Градище се 
намират зидинй от някога - 
на крепост, темел на черк
ва-олтар. Хората често ва
дят стари монети, различни 

Селото е типично плаиинс ГЛИНени предмети.
. Неговото средно надмор ла Караджииа има “-еди от 

черква. За това място мор 
дан Захариев е записал в 

доста богато с буиии плани- книгата си на стр. 357 след- 
нс.ки води, които се изпол- ното: . • • ...някога е било

много хубав манастир, зао
биколен с разкошна борова, 
гора, но когато дошли тур- 
ците изгорили го,- а заедно 

ъдството е основен поминък с Него Авли огън и на гора
та. Останала

на
нидотраяли.

В Пресека вече се строи, 
а в Звонци ще започне по- 
късна строежа на новата у- 
чилищна сграда.

има
мове.

Над маха
Йордан Миланов ко

1.400 м. То еско равнище е

зват за напояване на лива
ди, зеленчукови градини и, 
малки воденици. Животнов

полусрушена 
около, която сена населението.

църквица,
„навъртал“

Краище- колко да не „гради“
разградената църква“.

калугер,Црнощица е едно от по- 
-старите селища в 
то. По време на турското 
робство е било разположе- ^ селото 
но край реката, при учили- два огромни черни бора, а 
щето и черквата в Голема хората ги наричат „вакъл-

ни“. Единият е при училищ
ето в Голема река, а други
ят в Петковска махала. Ре
публиканският завод за за
щита на природата ги е про 
възгласил с решение 
природни паметници.

един
стоката

са запазени гг

Комисия за утвърждаване на парцели за училища

СУРДУЛИЦА
като

Дойде ред и на пазара! След освобождението от 
турците Църнощица била. 
управителен, общински цен--

Дълго време вече стоят не битък и дърва за отопление става всеки ден от 5—16 ча- ^пе^ТЯ^^плин^тот^1
във^връзка ^урежданетсГна ^

"вЙ Чт Щ мес- пГелпТ^КТ”о° Ш >3™ 
пазарно място за купо-про- та могат да се продават про чисти и "урежда пазарните В църнощица имала 1./36. 
дажба на земеделски и зан- изведения само със съгласие места, 
ятчийски произведения и то на компетентния орган 
Ауго за купо-продажба на до при ОС. Купо-продажбата

жители. От това село има
ло доста видни хора, които 

Преработени заклани до- оказвали съпротива на бив 
машни птици, риба, месо 
и сланина и месни изделия 
могат да се продават само 
ако са

шите режими. След освобо
ждението от турците пръв 
народен представител- въвпредварително прегле 

дани от ветеринарен лекар. Великото народно събрание 
-Пространството, където се 
продавах зеленчуци трябва 
да се уреди с плочки от
териал който лесно се чисти типична селска

родния си край.

бил дядо Нико Църнощич
ки, които отивал в София вма-

НОСИяГ-й
. .У

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

и пере.

Месото, млякото 
те произведения могат да се
"аиЙГениСви?Р™иаНИТаРН° ЦЪРНОЩИЦА » НОВ И 
крити места. За 
място за 
добитък

и тяхни-
„Свирка

СЛЕДВОЕННОТО
РАЗВИТИЕ

и в по- 
пазарното 

купо-продажба на 
комуналното пред

приятие е длъжно да обез-
певд санитарно-хигиенични 
условия и обезпечи 
мерене на добитъка.

>7-'

С КЛОНОВЕТЕ В:

= ВЛАСОТИНЦИ

в-

ПОГАНОВОЦърнощица е била 
ска крепост 
кото
градско. Тук са идвали 
тизани

същин
на партизанс- 

движение в Босиле-вага за

НайарпарПредвидени 
ни мерки срещу 
то предприятие 
пазарните места

са и наказатед 
комунално-

не УРедц
в съгласие 

С решението на ОС и до 3.000 
■Л'ин-» а за работещите 
ако правят нарушения —
50 до 300 дин.

през зимата на 
1942/43 година. Населението 
им давало храна и 
Друга ценна 
значително за

ако
оказвало

помощ. Най- 
този край е 

историческото сражение на 
Църноокприема спестовни влогове със заплащане на го

дишна лихва от 6 и 7,5 на сто \
Всички спестовници с влогове от 1.000 

вече нови динара са застраховани от последствия
та на злополуки.

Банката води валутни

лица
от между партизанс-

българската Тези дни малинопроизво- 
фашистка войска на 6 май витаГ^Ка^ Поганово, Драго-
- итГо"ОЩ Жо ЗВДР
-лите Караджииа, ЗаноЧ Гл^грГ^^^а за 
™а “ Придолска. В мест ^илогРам, така 
ността „Кин-стан“ „ получили по 2,80
вамгща паметник-костница
на 14 загинали партизани кг- малини от декар пТез

^Т“роизСителиЧАа"бРИ

ките части и
и по-

Комунг1лното 
от. Сурдулица

предприятие 
е Аължно да

пазарното място 
дажбата на

сметки на частни липа 
заплащане на лих*>а от 6 и 7,5 на сто 

Спестовната служба е централата на банката 
работи всеки работен ден от 7 до 19 часа

за купо-про 
земеделски и за 

нятчийски произведени 
ди в срок от 6

със
че общо са 
Динара. Поя уре 

месеца, а това за 
битък до

купо-продажба на до- 
годи-Телекс — 166-29 ЧКБ 

Телефони: 2(М5, 21-15, 33-63
края на 1971

на.
След войната 

ми промени 
лото

станаха годе 
в селото. От се-2 щ Милов К. Величков

в ПОГАНОВО-етков, който
има доста Стефан Цв 

предаде на ко-
ипженери.



Съвети на лекаряПРИМЕР ЗА ПОХВАЛА
ТУБЕРКУЛОЗА НА 

БЪБРЕЦИТЕ
Училищният прислужник в е. Пресека Милу- 

тин М-иличкович намерил неотдавна на автобус
ната спирка една торба, която забравил Илия 
Гюрое от с. Вучи дел. В торбата имало 30 000 
динара които той предал на собственика. , 

Гюрою се завръщал за Нова година в родното 
си село от Замбия, където е на временна работа.

• ' - '•>*____________ _______ Й. Миланов

ЪБРЕЧНАТА туберкулоза, която в миналото 
се смяташе за почти неизлечимо заболяванеБ
и единственото спасение оставаше хирурги

ческият нож, днес се лекува медикаментозно. С но
вите лекарства, с които разполага медицината, гол
ям брой от заболелите при своевременно взети ле
чебни мерки и хигиенно-диетичен режим могат да 
бъдат напълно излекувани. Във всички органи на 
човешкото тяло може да се развие туберколузен 
процес. Бъбречната туберколуза е сравнително че
сто заболяване. Около 1/5 от бъбречните забблява- 
ния се дължат на поражения, предизвикани от ту
беркулоза. Обикновено заболява само единият бъ
брек.

НАГРАДА- ТЕЛЕВИЗОРилшцето и черквата в Голема река
Бъбречната туберкулоза се среща най-често

В края на 1970 година местната общност в между 20 и 40-годишна възраст, малко по-често при
село Вучи дел получи телевизор Общинската Заболяването сежените, отколкото при мъжете.от

наблюдава и в детската и в старческата възраст.скупщина в Бабушница като награда за активна
Протича и се развива бързо ако в организма има

дейност през изтеклата година. друго активно туберкулозно огнище. Туберкулоз-
Т.елевизорът ният процес в бъбреците е бавен и продължителен,е поставен в земеделската ко-

с периоди на изостряне и утихване. Началните при-операция в селото и хората с голям интерес гле-
знаци на заболяването, • които се изразяват чрездат предаванията. пристъпи на често и болезнено уриниране особенно
през нощта, рядко дават основание да се мисли за 
сериозността на заболяването. Но именно този на-я. м.
чален стадий на развитие на болестта е най-под
ходящ за лекуване и дава най-добри резултати при
медикаментозното лекуване. Поради това при .пов-Димитровградският пазар тази седмица тарящи се пристъпи на често уриниране с мътна
урина, съдържаща гнойни телца и кръв, е необхо
димо незабавно да се потърси помощта на лекаря-!'Най-скъп чесновият лук специалист.

Разумен хигиенно-диетичен режим, чист въздух.
избягване на физическа и умствена преумора са ос-.
новни фактори за успешното провеждане на меди-

Традицията-е все още на- маз — 12 динара, картофи 
димитровградският — 1 динар, фасул — 3,5 ди-

каментозното лекуване. Препоръчва се менюто да
лице се състои предимно от плодове, зеленчуци, мляко
пазар продължава да е меж нара, кокоше месо — 9 ди- 
ду най-евтините в региона,

и млечни произведения. Месо, яйца и мазнини от
животински произход трябва да се употребяватнара) кг. прясно зеле — 0,70година семакар че всяка в ограничени количества. Да се избягват дразнещи14динара, алев пиперконстатира как население- и възбуждащи храни като лютиво, солено, консер-произвежда. динара (кг, кромид лук — 

зето трябва 2,5 динара) кг и чесов лук 
1 от каче- 3 динара за килограм.

по-малко вирани меса-, -вътрешности на животни, алкохолни
напитки, силен чай, шоколад, кафе, сини домати и
стар фасул.месо и маз-

Предлаганите плодове санините до чесъна. При навременно и правилно проведено лекува-
качествени и от добри сор-Цените, ето какви са: не голям брой от болните, страдащи от бъбречна

Овощия: ябълки — 1 ди- тове, но са сравнително ев- туберкулоза, могат да бъдат напълно излекувани,
без да се стигне до невъзвратими изменения в бъ
бреците и до хирургическа намеса.

м. н. н.

прайила, ама пойдо. Пред■ общинуту она свърну
при синагога неща да му каже па отидомо у ста
нат. Снаата йеднък пристаи каве и додека оно
да прекипи дойде и синат и донесе изнутрице та 
йеднумо ко на първньо госийе. Диго се. я да по- 
варкам на пазарат и да продадем лукат, добре
ама снаата вану да ме запира.

— Колко си лук донел — питуйе ме. '
— Требе да има три-четри винца.

— Море я си седи тува у жешко, са пе че 
идеш да дзебнеш за три венца лук. Те я че га
узнем.

Тека и напрайи остайи лукат, поседе йоще 
малко па си пойдо къмто село. Ка на пазарат0

3 питуйем я по колко йе белият лук, оно излази 
колко кокошинъо месо — осамдесе банкье.зфите И

Аг м Идем уз Козарицу и се мислим: да ли град- 
жаньети га млого арче заради грипат или и он 
служи за стабилизауию —• на бракове. Сечамсе 
йоще мой деда Йоцил, бог да га прости, лете 
йедеше у коситбу търкан бели лук и оцът па ка 
се размаа по ливадуту та по два откоса бегаше 
и на по-млади. А зимньо време оратеше дека 
белият лук йе най-голем бекярин. •

Решил съм да кажем на бабуту догодину 
да насади йоще три ле йе бели лук. Сее ми се 
чини дека. граджанъети сее повече че га траже.

!■0^водители Слезо тува некня на пазар да продадем 
Малко бели лучек и яйца — колко да купим гас 
и шикер. Тамън се обзъртам куде да остайм ди- 
садзити, тике ме вану некой за. рукав. Ка се 
обърну снаата. Чинимо живо — здраво, порас- 
питамо се за здравийе, ка снаата тике рече:

— Ама кво си донел да продаваш?
— Малко бели лук и яйуа — реко.
— Море я мани да дзебнеш по пазарището 

на тия студ, нело йела дома, каже снаата.
Я се малко замисли откуде снаата одйеднуш 

да ме забере дома ка това досега никига нейе

ж
-Ш

,Г?ВГУ«К »килограма 
дедват Ге- 
;2.507 
дев с 2,290 
;а и други, 
.телите на 

I основното 
редало на 

■ кг мали- 
> получи

колая 
получи 
други. ь 

В БАНСКИ ДОЛ: Алек- ( 
сандър Тодоров с 862 кг — ■ • 
2.312,80, Горча Давидков с I 

1.436,00 динара

В ПЛАНИНИЦА — най-Аоб- 
ри малинопроизводители са 
Крум Станоев и Гера Дими
тров, а в Шумйе (махала 
от село Власи) — Станко 
Колев и др.

кг и

520 кг АР- ,
I

А със здравийе до петак, 
Манча с.р.'■ Истаягко 

вдаде 1382 
Ю, Момчи- 

- .077,20 Ни- П-ьрван Тодоров
I



изкуство* просвета *КултураЧЕТИРИ УПРАЖНЕНИЯ С 

ГОЛЯМ ЕФЕКТ Сурдулица

Състоянието на училищата 

през учебната 1970|71 гад.
снабдени с

циганската етническа група. необходимите учебници и 
Една част от пепосещаващи ъчиици, освен в училища
те училището от V—VIII кл- кна българската народ-

VIII клас през 1969/70 годи- наръчници, които са
на, са продължили учението Необходими. Това ще ре-
си г средните училища 274 им нео теАстрадат от нечия
ученика. , ,а- немарност, а в първо време

Обучението е пР°Фе“°"а на Завода за издаване на у- 
застъпено в основните чед в СР Сърбия. '

г. боУГп"ок=н^-
за КВ работници, ще.

Съветът за просвета при 
ОС в Сурдулица и Общин
ската скупщина приеха 
формацията за състоянието 
ма училищата в учебната 
1970 71 година на територия
та ма сурдулишката комуна.

В основните училища са 
началото на 1970 
I—VIII клас 4.101

IIII-

записаии в 
,71 год. от 
ученик. Сравнено с числено
то състояние на учениците 
на края на учебната 1969/70 

намаление от 227
лно 
училищагодина има

ученици, от които само 
Сурдулишкото основно учи
лище 90 ученици. От I—IV 
клас учениците са разпреде
лени в 82 отделиния, а от 
V—VIII клас в 65.

В трите средни професио
нални училища (техническо
то, за КВ работници и сел
скостопанското), са записа- гала не задоволяват изисква 

началото на 1970/71 г. иията на нормативите./
Годишни планове за рабо- 

донесли благовремен-

чилището 
над 50%.

М. Величков

Състоянието на' училищни 
те помещения с почти без 
изменения в отношението на 
миналата учебна година. У- 
чилищния инвентар и пома-1. За да имате красива шия, а затова мечтаят 

почти всички жени, всяка сутрин след измиване 
наплисквайте врата си със студена вода и го на
мазвайте с подхранващ крем. При намазването 
сирайте леко за да проникне добре кремът в ко
жата.

ни в
1.127 ученика, или 91 учени
ка по-малко, отколкото през 
1969/70 година. Намаление 
има при селскостопанското 
училище, тъй като свърше- Програми за 
ните ученици не могат да работа не са имали учили- 
намерат работа. Училището щата в Елашница и учили- 
за КВ работници, обаче беле щето за КВ работници, 
жи ръст от 43 ученика. Тех
ническото е задържало съ-

ма-
та са
но всички училища, освен у- 
чилшцето ца КВ работници.

възпитателнаДва пъти седмичйо извършвайте следното уп
ражнение: поставете под брадата сгънато на чети
ри правоъгълно памучно парче и го движете наля
во и надясно. Търкането стимулира кръвообраще
нието и заякчава мускулите под брадата.

2. Създайте си навика, когато сутрин станете 
от леглото, да изхвърляте силно назад и напред 
главата си, като отваряте и затваряте устата и сил
но подпирате с юмрук брадата. Освен това правете 
редовно движения на врата наляво и надясно.

3. За да заякнат мускулите на лицето Ви, стис
нете между зъбите си един молив и правете кръ
гови движения, въобразявайки си, че пишете бук
вите на името {:и във въздуха.

4. А тила, който показва наклонност към пъл- 
неене, потупвайте леко и често с пръсти, за да за
пази гъвкавостта си.

Отделения с продължител
на работа съществуват и то: 
едно от 20 ученици в с. Бо- 
жица и две на Вл' Округли-

щото ниво.
Не посещават училището 

от I—IV клас 62 ученика, а 
от V—VIII клас. 91 ученик, 
или вкупно 153, от които 
най-много в Сурдулица — 98, 
Елашница — 22 и Вл. Округ- 
лица — 20. Голяма част от 
тях отпада и на децата от

ца.
На Допълнителното обуче- - ~т 

ние се не обръща никакво . 
внимание при все че успе
хът не е на завидна висота.
И с добрите ученици се ра
боти допълнително.

„В РАЗЛИЧНИ ПОСОКИ- РАЗКАЗИ ОТ 
МИЛЕ НИКОЛОВ-ПРИСОИСКИ Отличникът 

ДиновПОГАНОВО

ДОБРОВОЛНА АКЦИЯ ЗА 

ГРАМОФОН Между учениците в бо- 
силеградската гимназия 
със своето влечение към 
естествените науки се из
тъква Евтим Динов от вто 
ри клас.

Динов е роден през 1954 
година в село Горна Лю- 
бата. Там завършил основ 
но образование - 
ва продължи в босилеград 
сната гимназия. Още от ос 
новното училище се увле- 
къл от химията и физика- 
та. Досега винаги е бил 

отличник. Надява 
се да излене като

Младежите в село Поганово в скоро време 
ще могат да си организират по-интересни тан
цови забави. На младежко събрание е взето ре
шение всеки от 26-членоЕе на Съюза на младеж
та да даде по 5 до 10 динара и да се организира 
една трудова акция и със^средствата да се на
бави грамофон и плочи.

Условия за развлечение, в Поганово 
вече се създават. Има електрически

Неотдавна в 
издание на И- 

здателство 
„Братство" из 
лезе от печат 
книгата раз
кази „В разли 
чии посоки" 
от Миле Нико~ • ах ЯшздшшЯ
гй у; у ° аДД
сърп", „Очакване",

и след то-

все по
ток, следи се пълен

телевизионната програма, а ето наскоро и ще 
,.засвири ’ грамофона.

През пролетта сигурно ще 
активността на спортното поле.

„вуко-
вец" от гимназията. Динов 
активно работи 
ите и кръжоците 

назията. Той е

се раздвижи и и в секци- 
при гим-П. Т.

заместник-ръ 
ководител на математиче
ския кръжок. Затова 
питахме какви 
те на

се срещне с герои, в които може би ще препоз.щс 
свои близки хора или ще намери описани 
в които може и той сам е участвувал

Издателството ви предлага да се снаблиг 
книгата навреме Пенят» ~ снаодит

в»,"

го по
ОЛААААААА/>/\/ЧА/>ЛА/и ьА^А^УУЧАААЛА^У са планове-

ПЕЧЕЛИВЩИТЕ В НАГРАДНИЯ 
КОНКУРС, КОИТО НЕ СА ПО

ЛУЧИЛИ НАГРАДИТЕ НЕКА 
ОБАДЯТ ТОВА С ПИСМО ДО 
РЕДАКЦИЯТА.

този кръжок?
— Поред нашия кръжок 

стоят сериозни задачи. По 
неже тази година 
а към нов начин 

не на зрелостните 
ние вече

случки,
се мина- 
на дава- 

изпити 
се готвим. Ра- 

новите понятия 
които идват с

е с

зучаваме 
н задачи, 
новия план.

*М.
ЛАЛЛЛЛЛААЛААЛАААЛА/ЧЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ/^'

Сту, I Стефан Манасиев 
БРАТСТВО 4 15 ЯНУАРИ 1970



култура ★ просвета + изкуство * кулщрс^^цросветс^^Изкуство
Учебното дело Утеха нв намирам

ОБРАЗОВАНИЕ НА 

НАРОДНОСТИТЕ
8н В тайната на радостен зов 

утеха аз пак не намирам.
В душата ми болка напира 
от недоживяна, млада лхобов!

иои
Аз всичко забравям. А .то 
отново ето, пак се връща 
и с твоята ръка ме прегръща 
на щастието нежното добро!

8
г-.

<

3 С призрака на твоите мечти, 
макар че в небеса се взирам, 
мила, утеха аз пак не намирам, 
че твоята ласка не ме топли!

ОБРАЗОВАНИЕТО на 
родностите в . слабо развити
те републики и в Покрайни
на Косово трябва да се фи
нансира от Съюзния фонд 
за неразвитите области, но 
е необходимо да се проучат 
възможностите тази дейност 
да се помага Даже и с бюд
жетни дотации или от ня-, 
кои други източцици.

Това становище бе заето 
на едно съвместно заседа- 

_ ние на секциите на Съюзна
та конференция на ССРНЮ 
за образование; култура и 
междунационални отноше
ния, на което бе обсъден 
въпросът за сегашното съ
стояние в областта на обра
зованието и възпитанието 
на лица от народностите.

В този разговор, който се' 
води по повод* предстоящи
те разисквания в Камарата 
на народите на Съюзната 
скугпцина по същите пробле 
ми бе изтъкнато, че в нера
звитите области в образова
нието на лица от народнос- 

трябва да се приложи 
политическият принцип на 
обществена солидарност, ка 
кто това се прави при отпу- 
скането на средства за сто- го*
пански и други .видове инве- Всички тези въпроси, как- 
СТШт*,. + -- —---- - то е изтъкнато изискват се-

Участниците в това засе- риозно обществено ангажи- Божидар Проданович:
ОТ^Милу™°Морача^ОВОАеНО «Ш111Ш11111111Ш111ШиШиШ1 ...................................................................................................................................... .
ха огролшото Значение на 
предстрящото разискване в 
Скупщината по този въпрос, 
обаче изтъкнаха и необходи 
мостта за ангажиране в та
зи работа на цялата общ
ност. В уводната реч на за
местник-председател на Съю 
зния съвет за образование 
и култура Нунп* Паязит и 
в разискванията се изтъкна, 
че само при засилено сътру 
дничество на републиките, 
покрайнините й комуните 
може да се осигури всички 
деца от народностите да бъ
дат ключени в задължител
ното осмогодишно обучение.

Заседанието подчерта, че 
в областта на образование- ША 
то на народностите е пости- шШ 
гнат значителен напредък 
през последните години. Ми
налата учебна година напри 
мер е имало около 280.000 
ученици от албанска, бълга
рска, италианска, унгарска, 
румънска, русинска, словаш 
ка и турска народност. През 
1964 е имало само 248.000.

Броят на .студентите от на райе. Решено е съответни 
родностите също се е увелиг предложения да бъдат пред- 
чил. През 1961 година е има- ставени в Съюзната скуп- 
ло 6,5 хиляди студенти, а 
през миналата ]
12.000 студенти.

Броят на двуезичните учи 
лища е увеличен, разширен 
е изборът на учебници 
други помагала и от типич
на народностна система на 
образованието се 
към интегрална, общообра
зователна система на СФР 
Югосалвия-

Обаче учениците в двуези
чните училища са обремене
ни в обучението с много ча
сове (излиза по броя на ча
совете деветгодшнно образо 
вание), още има деца от на
родностите, които не ходят 
на училището или прекъс
ват образованието си, а мал 
цина отиват в училища за 
квалифицирани работници и 
пр. Също Има малко научни 
кадри от народностите, а и 
средните училища не са мно

на-

щина.
година — над

Танюг-сервис Стефан МАНАСИЕВ

и на

е минало

ите

ПЕЧ И ПРОКЛЕТИЕ

ри й се, че се държи с последни усилия, сякаш 
след миг ще изгуби равновесие и ще рухне.

— Дано тук ни огрее за къшей хляб — каза тя. 
Той не отговори.
— Ще ни дадат — вместо него рече тя, — ще

видиш.
Забързано и червено слънцето се издигна над 

хоризонта. През лицето му преплуваха ивици от 
сиви облаци, подобно дим от запалени дърва. Също 
тъй неочаквано както очите изгаряха и повече не 
можеха да гледат.

— Да опитаме все пак — подхвърли Рут.
Ринг я погледна на ярката светлина. Сега я за- 

бсляза за пръв път след снощния залез. Лицето й 
беше по-бледо, страните й — по-хлътнали.

Без да продума, той закуца надолу. Не се и 
обърна да види следва ли го тя или не. Само затър- 
ти нозе — провличаше единия крак, после го из
хвърляше с все сила напред, после пак. ..

Беше стигнал до къщата, приковал очи в пу
шека, който се носеше над покрива, когато Рут го 
застигна.

— Ще вляза да питам. Ти седни и почини. Ринг.
Той отвори уста нещо да каже, но гърлото му 

се задави и думите спряха. Погледна къщата: про
трит праг, пердета зад стъклата, димящ комин. Поз-

13

О

зкачваха се бавно по пътя в безцветното утро 
като сенки, забравени от нощта. В телата им 
нямаше движение, само нозете се влачеха и 

вдигаха прах, който на часа се стелеше подире им. 
На всяка Крачка погледът им се откъсваше от зе
мята и очите се взираха в хоризонта — да Доловят 
първите кървави лъчи на слънцето.

Жената яростно хапеше устни. Болеше я, но 
тъй поне се заставяше да върви, стъпка подир стъ- 

толкоз мили да влачи кра- 
време прошепва

ната картина, която му отне чувството на прише
лец в чужда страна.

Рут влезе в двора, заобиколи вратата и застана 
пред вратата. Обърна се и откри, че Ринг също е 
влизал в двора и се приближава.

Иззад пердето някоя ти наблюдаваше.
— Почукай — каза Ринг.
Тя сви пръсти, доближи ги до дъсчената стена 

и похлопа тъй силно, че я заболя. Извърна глава 
и погледна Ринг. Той само кимна.

След малко вратата се открехна на една педя 
глава. На средна

пка. Иначе не би могла 
ка, един след друг. От време 
ше, но не Заплакваше.

_ Време е да поспрем, да отдъхнем пак

на

каза

Ринг.
Тя не отвърна.
Продължиха.
като възлязоха на хълма, срещу лицата им се 

пресечено от равния хоризонт 
половина. Долу някъде, под булото 

бавно се надигаше от земята, ле- 
бяха

и в пролуката се показа женска 
възраст, с потъмняло лице, тя имаше на челото си 
дълъг, дълбок белег, сякаш на това място се бе 
врязало парче от пръснал се някога стъклен бурл 
кан.

изпречи слънцето, 
като с нож на 
на мъгла, която
жеше долина. Виждаха се къщи и ниви, но 
тъй далеко, че почти се стапяха в мъглата. От ко
мина на най-близката къща се виеше дим.

Рут погледна мъжа до себе си. Слънчевите лъ
чи багреха бледото му лице в кървавочервено. Но 
очите му бяха все тъй уморени и безжизнени. Сто-

— Вървете сн! — каза им тя.
— Няма да ви преча — отвърна Рут, — само 

ще ви помоля за нйкой залък. Едни картоф, ако 
имате, или малко хляб...ГГТТТТГГ7Ш
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взе уча-лвв=а=че Ме663 «55ЖЙЙГ- вни- 
СОЦШСЛ- ЖАУ АрУ^°' на изменените

ръща 0°ище^към обществе
ните проблеми. Орга.™„- 
ите на младежта трябва да

ниАна ясна°платформа и кон 
"Тр"ГГт«ГоК 

““о“»,,, •»...» 
на млг‘^лежките организа- дали ил‘*Ае*китее в

сферата на всички събития, 
но и инициатори на акдшп 
Аа речем: за кадровите про 
мени в обществото _ни, инте

АР В
За трудностите на селска

та мла^ж - продължи Ачи 
мович и-досега, съществуват 
много констатации. Те не са
от голяма полза ако не с 
насочени към точно опреде
лени акции.

Приемането 
СК — изтъкна 
трябва 'да бъде съвместна 
грижа, и задача и на СК и 
на СКШ. Ако бъде инак. — 
ще е без резултат.

В приетата програма 
работа на младежката общи 
нека конференция в тази го 
дина се определя действува- 
нето и задачите на младите 
в комуната, които произли
зат и от решенията и стано 
вищата на Първата конфере 
нция на СКЖ.

Като основно — ще се за- 
идеологическото обра

зование на младежта. Нами 
ра)йки се в сложни и специ* 
фични, условия в тази област 
ще е необходима и помощ
та на СК. Редица сериозни 
задачи младежката органи 
зация.ще има в областта на 
образованието, културата и 
обществената дейност. При

към
Г^орГаГПбЩИЯага. 

Общо това са и причини- 
половината от свърше 

гимназисти не продъл- 
си на

®я аницлллде; те, че 
ните
жават образованието

учебни заведения.
Отчетно-изборно събрание на СЮМ в Босилеград висшите

Делегатите се залолсиха 
най-скоро време да се устро 
ят подготовки за откриване 

и ученически

в

ОБРАЗОВАНИЕТО ОСИГУРЯВА 

ПЕРСПЕКТИВИ НА МЛАДИТЕ
на интернат 
стол при гимназията.

Секретарят на Общинския 
комитет на СК Стоичко Ан
гелов говори за пеР™екпти 
вите на младите в комуната, 
а по-специално за аа^ачих , 

имат в образовате 
него,които те 

лиия процес.
рудиичество между младеж младежите от Босилеградско 
та и граничарите. Хубави имат най-добри перспек- 
примери на сътрудничество 
има в Извор, Груинци, Ри- 
барци, Млекоминци, Тлъми- 
но и др.

Според
Миналата седмица в Босилеград се състоя отчетно- 

изборно събрание на Общинската конференция на мла
дежта.

Освен 42 делегати от селските, училищните и.град
ския младежки актив в работата на събранието взеха 

БРАТИСЛАВ СТАНКОВИЧ, член на Председа- 
СЮМ; ДУШАН АЧИМОВИЧ, член на се-

участие: 
телството на

- кретариата на Републиканската младежка конференция, 
ЗОРАН МАТОВИЧ, председател на младежта в Крагу- 

СТОИЧКО АНГЕЛОВ, секретар на ОК на СК; ВЛА-

Да се подобри материал
ното състояние на учаща
та со младеж на млади в 

Ачимович
В няколкочасовите разис

квания бяха засегнати най- 
належащите въпроси, които 
в момента измъчват младеж

евац;
ДИМИР СТОИЧКОВ, председател на ОС; ЛЮБЕН АР- 
СОВ, републикански представител и директор на босиле-

та в комуната.
Ученичката Светлана Ан- 

тоновска разисква за разви
тието на самоуправителните 
отношения в училищата, а 
по-специалио за това докъде 

самоуправителната 
реч на учениците в гимнази
ята. Според нея, ученическо
то самоуправление все още 
е на начална точка. Винов
ни са и учениците, но и про
светните работници. Първи- тиви ако продължат и за- 
те са пасивни наблюдатели 
и без инциативи, а другите

. заградската гимназия и др.

Конференцията избра но- за изучаване на занаятите и 
во председателство от девет др. проблеми.

Отделно внимание заслу-души и комисии: за идеоло
гическа работа, за работа жава — казва се по-нататък 
със селската младеж и пио
нерите, за културни и спор- свършени босилеградски ги 
тен живот и за сътрудниче- мназисти на следване в Бъл- 
ство с обществените и сне- гария. Такива в момента и- 
циализираните организации, ма 22. От т,ях 14 получават 
За председател на ОК на стипендии по 80 лева на ме- 
младежта е избран Раде сеца. Стипендиите на бълга- 
Стойков, магазиоиер и задо- реките студенти са 30 лева. 
чен студент, а за член на Ре- Тези стипендии отпуска 
публиканската конференция „Славянски комитет“, кой- 
на младежта Борис Костади то показва „старателско“ от 

ношеиие към босилеградски 
Отчет за двегодишната де те студенти. Това „опенкун- 

йност на младежта в кому- ство“ е за босилеградскага 
ната, за проблемите-и пред- >младеж неприемчиво, пора- 
стоящите задачи изнесе Бо- ди ясните му политически 
рис Костадинов, досегашен цели. Формалните приемни 
председател на ОК на мла- изпити, безплатните курорти 

съвсем определено потвър
ждават организираната, но 
и скъпо платена пропаганда 
към нашата страна.

В изтеклия период е осъ- 
В отчетния период в пре- ществено плодотворно сът- 

устройство и организиране
то на Съюза на младежта 
най-малко е напредвала сел
ската младеж. Но и покрай 
това, чувствуват се коренни 
промени в селския бит. Сел
ските младежи особено са 
се изтъкнали в работата на 
местните общности. Тук са 
се заловили с разрешаване
то на ежедневните въпроси: 
изграждане на водопроводи, 
пътища, училищни сгради.
Добри резултати 
нати и в залесяването.

Обаче при интензивиране- 
то на земеделското произво
дство и организирането на 
културно - забавния живот 
младежките настоявания ос 
танали усамотени. Коопера
тивните домове и салоните 
са превърнати в търговски 
складове. В повечето случаи 
младежите са принудени да 
взимат помещения под наем 
за да могат да развият скро 
мен културно-забавен 
вот.

стигав отчета за заминаването на

Раде Стайков
сили

напред успешно да завръш- 
ват средни и висши уПили- 

не зачитат ученическото са- ща. Това им дава възмож- 
моуправление, защото се 
страхуват за собствените си 
позиции.

пост да се включат в стрпан 
ския и обществен лсивот на 
страната.

Делегатът от ЮНА Саша 
вания бе изтъкнато трудно- Панзалович разисква за ме
то материално състояние на ЖдVсобното младелско сът- 
значително число ученици. рудиичество, изтъквайки 
Разисква се и за трудните значението на онова между 
условия на учениците, които граничарите, * учащата се и 
елседневно пътуват. Делега- селската младеж. СъщО та- 
тът от училището за квали- ка той[ ГОвори за необходи- 
фицирани работници говори 
за трудностите на онези у-

нов.
Почти във всички разиск-

това ще се настои самоупра 
вителната политика да бъдедежта.
естествен процес, внедрен в 

лсивот на мла-Селската младеж се бори 
с много трудности ежедневния 

дия чбвек.
мостта от развитието на де
мократизацията в редбвете 

ченици, които са останали на младежта. В. Велинов

— Надалече ли? — попита Тя.
— Да — отговбри Рут.
— Отдалече?
— Кой е този с тебе?

МЪЖ И ЖЕНА
— Мъжът ми — каза Рут.
Жената пак надзърна в двора, после отново 

стрелна Рут, ала замълча.
— Не вярвам, че ти е мъж.
— Ако щете отвъна Рут. — Мъж ми е.
— Как ще ти е мъж, като' те кара да скнташ 

с километри и да просиш хляб?
— Беше болен — бързо рече Рут и се обърна 

на стола с лице към кафявата жена. — Преди да 
тръгнем цели пет седмици лежа на легло.

—— А защо не си останахте

— Отде да знам какво търсите тук — каза же
ната, — не обичам чужди хора да ми се въртят 
около къщата.

И тя почти затвори вратата. Но след миг про
цепът се разшири отново и главата й пак се по
каза.

са постиг-

— Ще нахраня само жената — съгласи се най- 
после тя, — но на мъжа няма нищо да дам. Така 
или иначе, нямам достатъчно за двама.

Рут живо се извърна и петите й потънщса 
пясъка. Погледна Ринг. Той кимна.
Тя мълчеше, но Ринг ясно. видя как на устните й 
се оформят думи. Пристъпки

— Да опитаме на друго място — каза Рут.
Не. Ти влез и хапни. Аз пък ще опитам в 

другата къща.
Не искаше да влезе без него. Жената 

вратата и зачака.
Ринг приседна на някаква пейка 

дърветата и продума:
— Ей тук ще почакам. Влез

в
в къщи, ами сте тръ 

гнали да пътешествувате? Да се хване на работа! 
Или не иска?

чче е съгласен.

към нея.
Рут се изправи и хлябът падна от ръката й.
— Благодаря за закуската — каза тЯ. — Отивам

си.жи-
— Мен ако питаш

ли хи случа* зарежи ™ ™1Т КахГ “ 
работи, ти ще си глупачка 

— Той работеше.

отвориДосега незначително чис
лото младежи — земеделски 
производители са били вклю 
чени в самоуправителните 
органи на земеделските ко
операции.

не иска да
ако...

но се разболя от 
— Не хи Вярвам. Обзалагам 
Рух хръгна към вратата, отвори я и излезе на

Ако е бил болен 
подхвана пак жената, 
т°я път? И на всичко 
нахрани.

под едно от
треска, 

се, че ме лъжеш.и хапни.
Рут се изкачи бавно по стъпалата на верандата 

и влезе. Жената й показа стол до масата и Рут се
дна.

По-добри резултати в 
теклите две години е показа 
ла учащата се младеж. Най- 
евидентни са образователно- 
възпитателни успехи. Не се 
предприемат мерки за по-до 
бра професионална ориенти 
ровка на младежите — уче- 

, ници.

из-

На масата пред нея имаше претоплени картофи 
о тминалата вечер и студен сухар. Жената 
ни чаша с горещо кафе и я сложи до чинията. Рут 
се нахвърли, засърба кафето, задъвка картофите 
и хляба, а жената с кафявото

на легло, както казваш —напъл-
защо се е вдигнал да бие 

отгоре, няма с какво да те
лице застана до вра

тата, откъде можеше да наблюдава и нея, и Ринг. 
На два пъти Рут успя

Рут съгледа Рит на пейкатаНай-много неразрешени 
въпроси имат младелсите в 
училището за квалифицира
ни работници. Намират се в 
трудно материално положе
ние, неподходящи условия

под дървото. Не 
не жената, но не се стърпя: 

сме да бием
искаше да отвърща 

— Тръгнали
да пъхне в пазвата си 

късове сухар, а накрая скри в джоба си половин 
картоф. Като откъсваше очи от Ринг, жената 
глеждаше с подозрение.

тоя път, защото се-схра ни писа, че дехехо ни е 
разболя, пратих умряло. Когато той се 
Да видима гроб,^Г° “ ® ^ «—«

Я ПО-
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Читалища рат?. и място за духовно раз частниците в програмата и 
влечение и културно изди- за представителите на обще

ствено-политическите органи 
зации на. селото, а после до 
полунощ сс игра и пя.

Центърът? с това. начина- 
низ — да открива читалища 
клонове по селата — ще ок.а 
жо голямо влияние за съжу 
вяганс на. културния живот 
на село. Обаче по е за отбел 
язване устроеният спектакъл 
— при електрически ток, ху- 
баг. декор и нужните средс
тва за по-добра звучност. То 
вр бе един вид най-успяла 

електрифицира
но на. селата, защото ' хората 
и по такъв начин непосред
ствено виждат предимство
то на тока.

гане.

Оттук- Тържество в Одоровци
оттам

По случай откриването на 
читалището о: Центъра бя
ха. дошли членовете на са
модейно дружество и члено
вете на. младежката сцена, 

жи и възрастни хора, дош- които за. населението и гос- 
лт; от близките села, и към тит! изпълниха, 
ше. сетина. участници в тър програма, от която селяни- 
жествената програма. При- то бяха. удивени. Центърът 
съствуваха. също: председа- сс бе постарал да докара аг 
теля- на. културната общ- регат да, осветли с ток са- 
иост на. комуната Адам Геор 
шев председателят на общин 
ската, конференция на мла
дежта. Симеон Костов и пре устроения културен спекта

къл. Председателят на мест 
ната. общност даже не скрил 
своето удивление и благода
рил на ръководството на Це
нтъра за организираното тъ 
ржество.

Миналата събота във Ви- 
сочко Одоровци тържестве
но бе открито читалище в 
кооперативния дом. Това чи 
талище, поместено в добре 
обзаведено помещение на до 
ма. и снабдено с около 1.500 
книги — художествена и зе
меделска литература, е пър
вото оформено читалище в 
селата на Димитровградска 
комуна. В определени интер 
вали от време Центърът за 
култура, и забава ще откри? 
читалища, и в другите по-гол 
ем;! селища. — г: Поганово, 
Смиловць, Каменица, Долнц 
Невля и Трънско Одоровци.

прекрасна

лона и читалището, да уреди 
сцената, и това още повече 
допринесе за. успешността на агитация за.

дседателя*’ на. кооперация 
,:Сточар" Димитър Петров.Куклен теа

тър в Димит
ровград

Към 18 часа ръководител 
я* на димитровградското чи
талище при Центъра за кул 
турп I: забава. Момчиле Ан-

Инач първото селско- чи
талища г комуната ще ра
боти пет дни в седмицата, 
след обяд, а за целта вече 
има библиотекар, който ще 
услужва на хората а книги.

ХОРО ДО ПОЛУНОЩ
За този клон на Димитров 

градското читалище в Одо
ровци Центърът е изразход 
вал нс по-малко от 400.000 

В скоро време в Димитров стари динара, а осигурява 
град ще започне да работи плаЩанетс- на библиотекаря, 

* на абонаментите за „Полн-
куклен театър. тика", „Братство", „Другар-

че", „Илюстрована полити
ка" н „Задруга", както идру

дреевич откри с кратка реч 
новото читалище. След него 
за значението на читалища
та говори управителят на 
Център?. Синиш? Нейков. На ГИМЯЗЗИЯТа В ДиМИТрОВГраД 
Той изтъкна, че Центърът ---------------------- *---------------------------- г к

След програмата бе орга
низирана обща трапеза за у- м. н. н.

занапред все повече ще об
ръща внимание за културно 
то развитие на селата и в
рамките на това настояване Съгласно законните пред- дадат по две надници за по- 
щс бъдат открити читалища писания гимназиите в СР мощ на гимназията, 
поне по всички районни цен- Сърбия са длъжни да оси- С тези средства ще .могат 
тровс. Читалищата трябва да 11еобхоАИЛ1” условия да се погасят около 50 на

за работа, за да бъдат приз сто от необходимите парич- 
стана. разсадници иа култу пати за такива учебни заве- ни средства, обаче около 15 

дения с всичките им право-; милиона стари динара .ще 
мощия- останат да се търсят от дру

Димитровградската гимна- ги • извори, 
зия, единственото учебно за-

ТРЯБВАТ ОЩЕ 15 МИЛИОНАЦентърът за култура и за 
бава вече е решил първото 
представяне пред малките

гата издръжка.

зрители да бъде с „Червена- НЕЗАПОМНЕНА РАДОСТ 
та шапчица“. За тази цел се

В Одоровци имаше на’ 9 
януари към стотина младе-

кцията на художниците, под 
ръководството на Сретен 
И го в, вече прави кукли и 
другите нужни пособия, а' 
веднага след това ще започ
нат репетициите. Издавани са само 

валидни дипломи
Очите засега са насочени 

ведение. от втора степен в към общинската скупщина, 
комуната, трудно може да. но би трябвало да се изпол- 
осигури минимума от усло- зва и другата, възможност 
вията, защото 'й липсват 
средства. За откриване на 
нови и обзавеждането на ста

Димитровград е имал та
къв театър преди около две 
десетилетия, но той не мо
жа да просъществува по-дъ 
лго време. Значи новият теа-

— отпускане на суми от стра 
на на димитровградските 
предприятия, може би и ед

рите кабинети, за подобря- на акция за събиране на сре 
ване условията на обучение- дства и от селското населе
те са необходими около 31Въз основа на проверките, та във връзка с нейната ра- 

които направи окръжния, бота. милиона
тър няма да е обновяване прокурор за квалифицирани ковв паРи не е в състояние Гури изцяло необходимата

работници-в Босилеград, мо Окръжният прокурор във образов,а сума пари
жем да съобщим, че комиси Враня е отхвърлил акта с телната общност, пито об-

„А,-™ „ _ „„„„ я щинската скупщина с допъл Всъщност, тази гимназияята не е издавала невалидни които е търсено възбужда- х ^ аш.ьл „и
дипломи и че няма наруша- 

М. ване на законопредписания-

ние, предимно от родители- 
стари динара. Тол- те на учениците, за да се оси

на някогошния, но нова сек 
ция в рамките на Центъра.

нителни финансови средст- едва ли е под заплахата да 
бъде закрита, зарад неизпъл

ме на наказателно дело сре- ва 
щу секретаря на Общинска
та скупщина Иван Деспо- 
тов и членовете на комиси
ята Драган Трайков и Васил АП Рие меРки за набиране на 
Христов. Окръжния проку- средства чрез акции за до- 
рор е констатирал, че 
време на работата на тази 
комисия до 1967 година, ко- 
гато тя е престанала да ра
боти, няма нарушения на Аве свои надници от запЛа- 
законите, нито други зло.упо тите а след това с помощта 
греби на службения пост. на профсъюзните организа- 
Също така е казано, че днп- ции бяха направени събра. : гУРяване на'средства.'Сигур 

ния по предприятията и уч- ио11 еАПа ™вв, акция по пре 
реждеиията, на конто бе раз ^Ри^™та. и- между-„одите 

е имало и финансови нару- яснена необходимостта да се ЛИТе от село ще успеа- А об 
наберат средства за тази цел щинският 
Във всички колективи работ ЗНае _ Щ6 Се Намерн'

В. В. ниците са се съгласили да

Тъй като сроковете са бли 
зо, гимназиалният съвет пре нени нормативи. Но самите 

условия на обучението изи
скват окончателно да бъде 
решен въпросът с обзавеж
дането на гимназията, за да 
е обучението и по-леко и по-

по броволни вноски.
И изтича по стълбата. Като стигна ъгал 

къщата, Ринг стана и я последва към пътя. И два
мата мълчаха. Тя не издържа и още веднаж се 
обърна. Жената ги гледаше през полуотворената 
врата.

апа Първи бяха самите учите
ли. Те решиха да дадат по

резултатно.
Работниците в града се 

озоваха на призива за' оси-

След стотина метра Рут разкопча блузката си 
и измъкна сухарените късчета. Ринг ги пое без ДУ: 
ма да каже й ги изяде. Тогава му даде картофа. 
Той лакомо го захапа, дъвчеще, преглъщаше и го
вореше с очи.

Вървяха половин час. Рут първа наруши тиши
ната:

— Каква подла жена! Ако не беше за тия залъ-~ 
ци, щях да си ида, нямаше да й близна картофите.

Ринг мълчеше. Стигнаха дъното на долчинка- 
та и се заизкачваха по отсрещния хълм. Едва сега 
той се обади:

— Може би ако знаеше къде отиваме, нямаше 
да е толкова лоша.

Рут преглътна сълзите си.
— Още колко остава, Ринг?
— Петдесет-шейсет километра.
— Ще стигнем ли утре?
Той поклати глава.
— А вдругиден?
— Не знам.
— Ако бяхме взели влак, довечера сигурно щя

хме да сме там — каза тя, неспособна вече да сдър
жа риданието, което стягаше гърлото и гърдите й.

— Да — отвърна той. С влака щяхме да стиг
нем много по-бързо.

Ринг се обърна и погледна извървения път. Ни
що не видя. Сведе поглед към земята и захвана да 
брои стъпките — най-напред с десния, после с ле
вия крак...

ломи не са давани без взе
мане на съответен изпит. Не

динар — то сетения.

СЕДЯНКА 
В РАДЕЙНА 
Си: М. Нейков
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Карикатурен екранХумористичен разказ

ПАНТАЛОНДЯДО МИТА от село Гоин 
дол, отдавна вече покойник, 
бог да го прости, като люби
тел „добра капчица", решил 
да отиде на сватба в съсед
ното село Грапа. Започнал , 
да се стяга и тук възникнали 
първите проблеми: пантало
нът от груб шаек бил много 
широк така че ризата често 
показвала белината си. А съ- : 'Ж 
ществувала опасност и да се '0 
загуби. | ;

Мъдрият старец най-сетне ; Г 
намерил решение: казал на : / 
бабата да зашие ризата за 
панталона и то здраво с де
бел пъртеь: конец. Така „на- 
гизден" дядо Мито спокойно | 
тръгнал на сватба. А на сват I 
бата като на сватба, няма I 
що. Дядо Мито сега безгри
жен и спокоен мезеше и пи 
еше сливова ракия. С „мал
ко повишена температура" 
дядо Мито след сватбата тръ 
гнал с още неколцина., съсе^ 
яни назад. ^Ал, мамка му, 
промърморил той, ще тряб 
ва да се отбия в бл 
ричка".

Когато намерил спокойно 
местенце, дядо Мито бързо 
започнал да
на. Но уви! Проклетата баба 
здраво стегнала панталона и 
ризата. „С този конец може 
и вол да се обеси" — изох
кал дядо Мито. Пред очите 
му играели пъртенитс кон- да беше трезен, а то...

Процесът изглежда бе за- 
Дядо Мито е все си- 

да дърпа панта 
от лице-

почнал. 
дл започнал 
лонл надолу докатосливали едри кап-

Iи то му се 
ки пот. Но, за нещастие, тук 

беше направено отвсичко 
здрав материал.

Процесът стихна! Дядо 
Мито усети най-напред т

р сетне нещо студена 
краката му. В 

му същевременно 
по-силио действуваше го

Г-г
;\ %

липа.
пропълзя по 
глават.л4 ВС !
лямото количество сливова.

Освободил се от силните 
МЪКИ, ДЯДО Мито спокойно 
заспал.

5т
Ст будил се — • тъмно. Звез 

днт! помогнала дг. разбере 
къде е. Станал на крака и 
тогава, разбрал г; какво сьс- 
тояин^ сс намирал. Сега сви 
детели на неговото нещастие 
вместо гаргата бяха сияйни
те звезди и луната, които ка 

със съчувствие бле 
от небето. Те и по-

ци. Неспокойните вече очи 
лутали по гъстата гора. Ед
на гарга с любопитство на
блюдавала интересната глед 
ка, „Тя няма такива пробле
ми — помисли си дядо Мито 
— само малко мърдне и

Без думиизката го

то че ли 
щукаха - 
могнаха дядо Мито някак си 
да се прибере у дома си. И- 
маше щастие, че беше иощ, 

Но нс мина много време 
и цялото село разбра за мъ
ките му и за виновника — 
широкия панталон. ✓

сваля пантало-

„шпиц" готово. В този мо- 
Митс наистина Първолачеме!г.’ дядо 

завиждаше на гаргата. Поне

— Другарко, този хляб 
трябва да е поне от един ме 
сец!

— Какво нахалство! — въз 
мутен отговаря банкерът. — 
Вие, такъв дребен чиновник, 
да искате ръката на моята 
дъщеря, когато тя има пет 
милион.1 франки зестра! Ка 

приходи

— Петстотин франка месе 
чно...

— Та тези пари и за нос
ни кърпички няма да й сти
гнат! — казва пренебрежи
телни банкерът.

—* Извинете! — казва чи
новникът. — Не знаех, 
дъщеря 
лива!

— Чуваш ли как сил 
но крещи? я да го взе
мем утре на стадиона...

V
— Не зная — тук го дока

раха преди две седмици. Чужд кви са вашите 
сравнение с това;

в♦

★Има хора, които не знаят 
какво вършат, но има и та
кива, които не вършат, как- 
вото знаят. ХУМОР1 В поликлиниката*

Един мъж пита приятеля ,+си: че
ви е толкова сопо-— Как се отучи да пиеш? 

— Веднъж се върнах у до 
ма и видях цялото си семей
ство двойно.

неш чадъра, който ти бях 
дал миналата неделя.

— Съжалявам, дадох го 
на едиН приятел. Имаш ли 
нужда от него?

— Не е за мене, а за оня, 
който ми го бе заел:
М1.\ Чу! собственикът му си 
го иска обратно.

*
Бащата се обръща към 

малкия си син:
— Никога вече няма 

криеш нотите от майка си, 
защото без ноти тя свири по 
памет, а това е още по-ужас
но.

*
даДвете магически фрази, 

които предпазват съпруже
ския живот от караници, са: каза Г1. „Мила, обичам те!"

2. „Да, може би имаш пра * шво". * —• Знаеш ли, вчера срещ
нах жена ти!

— И. какво ти каза?
— Нищо.
— Тогава значи не е била- 

жена ми.

*
Чиновник от солидна кан

тора отива при своя шеф и 
му съобщава, че иска

— Прощавай, драги, но до 
йдох при тебе, за да 
дали ще можеш да ми вър-

видя Не серъка- прави на глух, а ми дай 
кн--

едно медицинско! ...та на дъщеря му.
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