
СЕСИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЮК

Промените в политическата система — 

важна крачка в задълбочаването на рав
ноправието между народи и народности

НА СЕСИЯТА на Изпълнителното бюро на Пре 
дседателството на СЮК, състояло се на 17 януари 
на Бриони, бяха обсъдени непосредствените 
гически и идейни задачи на Съюза на комунисти
те във връзка с по-нататъшната работа в подготов
ките на конституционните промени. В работата на 
сесията взе участие и другаря Тито.

Другарят Едвард Кардел запозна Изпълнител
ното бюро за хода и резултатите на досегашната 
работа на Координационната комисия на Консти
туционната комисия в Съюзната скупщина. Прие
майки информацията на другаря Кардел Изпъл
нителното бюро оцени, че е успешно завършена 
фазата на политическото 
щата по предстоящите конституционни промени. 
Тези дни ще продължи професионално-политичес
ката работа върху процизното формулиране на пре 
дложенията за да могат навреме да бъдат предста
вени на обсъждане в Конституционната 
и Съюзната скупщина 
станат предмет на широко публично обсъждане. 
По този начин, със своята 
обсъждане и споразумяване, общата досегашна и 
предстояща работа в координационната комисия 
се развива в съгласие със заключенията 
ференцията на СЮК и политическите договори в 
Председателството на СЮК.

По мнение на Изпълнителното бюро, резултати- 
досегашната работа потвърждават очаквани

ята, че промените в политическата система ще бъ
дат важна крачка в укрепването на социалисти
ческото самоуправление и ще се създаде по-пълна 
и подходяща база за задълбочаване на равнопра
вието и развитието на братството на нашите на
роди и народности.

Прието е заключение в началото на февруари 
да се състои сесия на Председателството на СЮК, 
на което да се обсъждат конкретни предложения 
на конституционните промени във връзка с тях 
ще се утвърдят идейните и политически задачи на 
Съюза на комунистите.

Изпълнителното бюро изслуша и прие отчета 
на Мико Трипало за разговорите, които- преди 
колко дни той води в Рим с представители на де
мократическите политически партии в Италия.

Също така, Изпълнителното бюро прие инфор
мация за разговорите, водени с делегация на ЦК 
на ПОРП, която неотдавна пребивава в СФР Юго
славия.

поли-
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съгласуване на станови-

ВрятстВо комисия
и да могат след това да

умереност и начин на

на кон-
•вестмик НА БЪАГйРСКАТА НАРОДНОСТ О С сг> Р ЮГОСЛАВИЯ *

те отОт свещанието на партийните секретари в Сурдулица

Интеграция на целия самоуправителен 

механизъм на общинсно равнище
се констатира, че е необходи 
мо Общинската скупщина 
да децентрализира средства
та в полза на местните об
щности. Участниците в съ
вещанието подчертаха също 
така, че за слабата работа 
на местните организации на 
СК причината трябва да се 
търси, между другото, и в 
слабото идейно-политическо 
изграждане на членството 
на СК.

НА 9 и 10 януари ОК на СКС в Сурдулица бе орга
низирано съвещание с партийните секретари на първич
ните и местни организации, членовете на ОК на СКС, 
представители на обществено-политическите организации 
и на политическия актив. На съвещанието присъствува- 
ха членът на ЦК на СКС Рамиз Църнишанин и члено
вете на политическия актив при ЦК на СКС Павле Бран- 
кович и Йован Богданович. На съвещанието бяха изне
сени пет доклада: Някои опити от. работата на партий
ните организации в Сурдулишка община; Работата на 
членовете на СК в местните общности и обществено-по
литическите организации; Самоуправлението и общест
веното договаряне; Идейно-политическата дейност на 
членството на СК в Сурдулишка комуна и Проблемите 
на стопанството и задачите на СК във връзка с тях.

ня-

(НА 2 СТР.)

И в докладите и в разис- местни проблеми и че не съ- 
кванията бе изтъкнато, че ществува единодействие в 
организациите на СК повече акциите на обществено-поли 
се занимават с материали, тическите организации в ко- 
които получават от ОК на муната. Във връзка с рабо- 
СКС, а по-малко със свои тата на местните общности

Преброяване на населението

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ФАКТИТЕ
В ТОЗИ 

БРОЙ: 2Разширено заседание на ИО на ОК на
ССРН в Бабущница Д. Любата„Циле"

става
милиардер

Ведно с конституционните промени 

до се разисква и за положението 

на комуната
ТЪРСЯТ В УЧИЛИ
ЩЕТО ДА СЕ ВЪВЕ
ДЕ ПРИНУДИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ

Сурдулица

Пред прага 

или в къщи 5МИНАЛАТА СЕДМИЦА 
под председателство на пре
дседателя на ОК на ССРН 
Боривое Богданович в Бабу- 
шница се проведе разшире
но заседание на Изпълнител 
ния отбор на Общинската 
конференция на ССРН, на 
което бяха разгледани изме
ненията в политическата и 
икономическа система в на
шата страна и предложения 
та за изменения и допълне
ния на Правилата на общин 
ската организация на ССРН 
в Бабушница.

За конституционните про
мени в политическата и и- 
кономическа система говори 
членът на Републиканската 
конференция на ССРНС Ни
кола Стоилкович. Той подче 
рта, а това потвърдиха и ра 
зискваиията, че едновремен- 
нно с разискванията по кон 
ституционните промени и за

8' промените на политическа
та и икономическа система, 
трябва да се организират 
широки разисквания и за из 
мененията в положението 
на комуната в нашето само- 
управително социалистичес 
ко общество. Във връзка с 
това на заседанието бе из
тъкнато, че е необходимо да 
се формира координацион
но тяло в което трябва да 
бъдат застъпени юристи, и- 
кономисти и други специа
листи, което ще организира 
предстоящите разисквания. 
Предстоящите предизборни 
конференции в Социалисти
ческия съюз ще бъдат удо
бен повод да се поведат ши
роки разисквания; както за 
конституционните промени, 
така и за положението на 
комуната в новите условия.

В Сурдулица 
дни с есъстоя заседа
ние на ОК на СКС на 
работата на което взе
ха участие и предста
вители на останалите 
обществено - политиче 
ски организации. Със 
{аседаннето ръководи 
секретаря *на ОК на 
СКС Стоядин Стоилко 
вич. На същото при- 
съствува и др. Хасан 
Сипани, член на Ц^С 
на СКС и подпредседа
тел иа скупщината на 
СР Сърбия.

тези

НА 23 ЯНУАРИ ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОК НА ССРН

На 23 януари в Бо
силеград ще се прове
де заседание на Общи
нската конференция 
на Социалистическия 
съюз, на което ще се 
разисква но отчета на 
Изпълнителния отбор 
иа ОК на ССРН за из
теклия период, а по- 
специално За СЪСТОЯ!!!! 
ето и задачите, конто

произлизат от характе 
ра и ролята на ССРН 
в нашето общество.

На заседанието ще 
са обсъди и програма
та за работа на ОК на 
ССРН в настоящата го 
дина. Ще се обсъдят и 
други важни 
от дейността на

въпроси
ССРН.

В. В.
(НА 11 СТР.)

А.



Палестинците - главна жертва на Близнил изтои
т.г» Но престрелките не лр игасо движение би мохло

гром на палестинците също ^ РНа 7 януари прерас ш гсаА ниговата власт в
завърши с тържествено под ста^ ^ широко нападение защото днес бол-
писване, в каирската пада йорданската армия сре Йщютвото население (меж-
Кубех, на Договор в които I палестински шнпс ис се 3„ае точ-
покойният президент Насър ШУ доси и лагерите на ду ^ и палестинците.
вложи буквално последните « През септември но) съчин пъти опре.

битката продължи десет А "*аваше, че няма такива 
а -а бойното поле. според ^Рнрации, но дворецът то- 
иякои данни, остана па не вярва.
хиляди убити п °с“ Аесет ва т Р е убеждението дга
хиляди ранени падвс™"ава 1 че ако унищожи
борци. Говори се, че в това вРвдя;,,телиото движение и 
кървопролитие е имало по вое^лидери, лично ще 
вече убити отколкото Р дасмлИ позицията си на пред 
те войни между аРа°1'| . стоящите преговори за мир
Израел (1948, 1956 и 1967 гД с'°|^"зКИЯнизхок. Доколко- 

Така продължава горчива на Ьл^ зки преговорите би се 
та съдба на палестинския и ясер Арафат той

Лишен от наследство поя^или^ • асен.
22 години, разпръснат въ . на хасемитския

- ВОЙНИ ПО пусти- 1ПЛ г ф КОЙТО в този
ните от Суец до Мъртво мо- ^Ру^ай би представлявал 
ре и Тиберийского езеро, пре V л1алКа част от населе- 
еледваи на териториите, кои ^^Г йордаиия. 

окупирал Израел, под- нието на
ложен на верижни масакри общото събрание на 
в Йордания, в която владее 0 ПОтвърди правата на
„брат“ крал Хусеин, палес- палестинския народ. Без раз 
тинският народ беше, и си шаването на техния проб- 
остава главна жертва на "ед1 ияМа мир. Но как да се 
Близкия изток. пеши7 Има различни плано-

Защо бедуинската войска споменаваше се и плана 
на 'йорданския крал така у- новата палестинска държа- 
сърдио воюва против пале- ва се 0бра3уВа от остан- 
стипците, което инак на на схара Палестина от
фронта с Израел никога не областите На Газа и тери- 
е показала. Каква е целта ТОриите на западния бряг на

река Йордания, които след 
1948 година заграби хашеми 
тският крал Абдулах, а Из
раел ги окупира през юни 
1967 година. Ясер Арафат е- 
нергично отхвърли тази и- 
дея, чи^то автор никога пу
блично не се изказа. Твър
ди се, че Израел е напуснал 
всички подобни комбаниции,

ЙОЖЕФ ТЕЙ- 
МА ПРИ ТИТО

лед третото кървопро
литие в Йордания за 
осем месеца, е подпи

сан договор между Йор
данските власти и палестин
ското освободително движе-

с
своята сила.атоми па

народ 
преди 
след двете

са-

то с ОН

на постоянните нападения 
срещу палестинците?

Почти всички са съгласни, 
че йорданският крал възна
мерява да унищожи палес
тинското освободително дви 
жение, всички негови въоръ 

формации. ТойИнтеграция на целия самоуправи- 
телен механизъм на общинско

жени прави
това систематически, с пау
зи, във вид на операция ^
„рязане на салам“. След юни, а Голда Меир неотдавна за

яви, че решението на пале
стинския проблем вижда са
мо в една държава: „И те г/ 
имат! Това е Йордания“.

равнище ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЮК септември и сегашния яну- 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО прие на аРи в това ни най-малко не 
15 януари на Бриони члено- трябва да има съмнение, 
вете на делегацията на Цен- Па място е и въпросът за- 
тралния комитет на Полска- Щ° йорданският дворец тол- 
та обединена работническа кова много настоява да уни- 
партия, която предвождаше щожи една от на1й-бойните 
член на Политбюро и секре- групировки в конфликта с

Из-'

муната то'й каза, че е основ
но издигането на материал
ната база и развитието на со 
циалистнческите самоуправи 
телни отношения. Необходи 
мо е, каза накрая другарят 
Църнншанин, да се интегри 
ра целия самоуправителен 
механизъм на общинско рав 
нище.

(ОТ 1 СТР.)
В разискванията участву

ва и членът на ЦК на СКС 
Рамиз Църнншанин, ко‘лто 
подчерта, че Съюзът на 
мунистнте няма вече транс
мисионна роля в общество
то и затова членовете на СК 
трябва да се борят там къ- 
дето се решават проблемите. 
В предприятията трябва да 
се организира система за ос
ведомяване на трудещите се, 
а ме да се действува със си
лата на авторитети и власт. 
Той каза също така, че е 
необходимо да се преразгле
да организационната струк
тура на СК в комуната, за- 
щот овъз основа на изнесе
ните данни в докладите, се 
вижда, че Тя е много разпо
късана. Единството между ко 
мунистнте, каза той, трябва 
да се изгражда чрез акции, 
а не върху лъжемонолити- 
зъм или авторитети. Спирай 
ки се върху задачите на ко-

Палестииците, напротив, 
искат да се върнат на свои
те стари огнища. Затова са 
и привърженици на продъл
жаване на борбата. Тяхното 
желание, по всичко личи, е 

Съществуват различни обя нереално. Но тяхното право 
снения, но две от тях се взи- да получат свой дом* и пъл-

ко-

тар на Централния комитет 
Йожеф ТЕЙМА (вторият от
ляво). Вдясно е члена на Из- рс 
пълнителното бюро на Пред 
седателството на СЮК Ста-

ОСНОВНИя противник

не ДОЛАНЦ, който също та- на компенсация за всичкомат като доминиращи.
ка присъствува на приема.

(Фото-ТАНЮГ). двореца, че след време едно най-голяма степен.
Първото е опасението на загубено е неприкосновено ц

М. Величков

Преброяване на населението Бързо се оказа, че трудно може да се остане 
с аргументацията на такова становище, дори и без 
оглед на това, че беше мотивирана с неоспоримия 
факт, че понятието „югославянин" не може да се 
третира нито да се внася като национално опре- 

а още по-малко като наднационалност.деление,
Защо? Преди всичко — затова защото множество 
граждани се чувствуват засегнати, считайки „нео
пределеността" като някакъв вид обществена дис- 
квалификация и натиск за категорично национал
но определение. Друго съществущо основание за 
спорното определение се състои тъкмо е там, че 
преброяването е замислено наистина да обезпечи

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ФАКТИТЕБРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
пълна демократичност на национално определяне 
и пълна свобода в изясняването по всички въпро
си във връзка с преброяването и ползване на кон
ституционното право гражданинът да не е дължен 
(национално, по вяра и тн.) да се определи, ако не 
желае.

Излиза всеки петъж
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

Фактът, че Изпълнителното бюро и Председате 
лството на Съюзната конференция на ССРНЮ при
еха неотдавна информация за най-новото съгласу
ване по спорните въпроси във връзка с предстоя
щото преброяване на населението си, 
голяма поука. Именно, ако един обществен похват, 
към каквито, без съмнение, се числи и преброява
нето на населението, представлява важен полити
чески

Затова приемането на формалното право всеки 
гражданин и официално да се именува както 
но се чувствува и да не се назовава, не значи въ 
веждане на една или друга национална категория 
Задача на преброяването е да констатира, да „на 
правн снимка" на фактите, на всичко съществува 
що, дори и на съществуващите проблеми, а не да 
ги разрешава или да набелязва

лич

носи една

Издала „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 Огужба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджзгс" 
Ст. Паужояагча 72 — Ниш

въпрос, тогава трябва към него да се при
стъпи колкото може по-просто, а това ще рече и 
най-ефикасен начин. В противен случай, и най-про
стия проблем може да получи неочаквани

техните решения, 
в случая, по изкуствен начин, с предписване на фо- 
рмули. ^

Друг е въпроса обаче че нашето общество със

не ^’и—о ”Г^тк= 
ПГ“""0 На ВСИЧКИ »еРазРешени „ли спорни 
ко набГю КОИТ°' Межлу дРугите видове политичес- 
ко наблюдеиие, анкетиране и научно изследване -
СФРЮ пое?“ И ПРебр°яването »а населението в я-члгш през лятото на 1971

разме
ри.

Така, до известна степен, стана и с някои не
съществени въпроси, отнасящи се до преброяване
то и някои негови резултати. Имаше много 
във връзка с внасянето на названието 
нин" в колонката

шум 
„югоелвя-

..национално неопределен".
година.
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НАШ ИНТЕРВЮ

АКТИВНОСТТА НА КОМУНИСТИТЕ НЕ МОЖЕ 

ДА СЕ ИЗЧЕРПВА В РАМКИТЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СК
ГГГГ'?-?'

N

на самоуправлението и в ос
таналите ф0Рми на органи
зиране. От тази необходи
мост да се постави един от 
въпросите за преустройство
то на СК, Общинският коми 
тет зае становище да. се по
стави тази тема в дневния 
ред на Общинската конфере 
нция. Още повече, че избо
рите в тези организации са 
пред прага и че искаме да 
разбием старите разбирания 
които все още не са изчез
нали, че е достатъчно кому 
нистът да бъде член и за
това болшинството комуни
сти отказваха да бъдат из
бирани. в ръководствата на 
тези организации. Практика 
та показва, че там където 

отчетно-изборни ките на работата в органи- не са се ангажирали кому
нистите и дейността в тези 
организации е слаба. В този 
смисъл ще ориентираме ра
ботата на СК. Обаче сама по 
себе си тази ориентация и 
декларация няма да бъде до 
статъчна. Активността въп
реки тази ориентация ще 
бъде слаба ако членовете на 
СК не се подготвят по-добре 
за такава работа, ако не из
дигнат собственото си идей
но равнище. Такава работа 
изисква и самостоятелна ак 
тивност, самостоятелна ак? 
ция на всеки комунист. Та
зи работа не иска директи
ви, но креативност и само- 
инициатива.

От друга страна има и яв
ления комунистите да се де
кларират като комунисти, 
да заемат единни становища 
по дадеш* въпроси, но на 
събранията на останалите 
обществено-политически ор 
ганизации не се борят за за- 

Живота Стоянович е роден етите становища, но се ръ- 
в Богдановац 1924 година. От поводят от лични интереси, 
освобождението до днес се Това се проявява особено 
намираше на ръководни пое при провеждането на кон- 
тове. Член на Съюза на ко- кретни комунални акции по 
мунистнте от 1948. Като об- селауа, около имуществени- 
ществено-политически, деец е те отношения итн. А такова 
отличен от президента на Ре отношение на комунистите, 
публиката с орден заслуги каза накрая Будимир Велич- 
за народа, с орден на труда кович, на практика парали- 
м медал — заслуги за народа лизира активността на Съю- 
н медал за военни заслуги.

ПЕТОТО заседание на Общинската конферен
ция на СКС в Бабушница, което се проведе на 21 
януари бе посветено на задачите на комунистите в рабо
тата на обществено-политическите организации. Във 
връзка с това се обърнахме към секретаря на Общин
ския комитет на СКС Будимир Величкович да изнесе 
пред нашите читатели кои са непосредствените подбуди 
да се постави тази належаща тема в дневния ред на 
иай-висшия форум на общинската организация на Съюза 
на комунистите.

— Формално гледано — • тика. Това значи, че все още 
каза Будимир Величкович има схващания според кои- 
— може да се мисли, че не- то комунистите могат да из- 
посредствен повод са пред- черпат дейността си в рам- 
стоящите
конференции в обществено- зациите на СК. А това не 
политическите организации съотвествувр. на реформира- 
—1 Социалистическия съюз ния СК, защото целта е ко- 
и Съюза на синдикатите. О- мунистнте в СК да се дого- 
баче същността е в това, че варят за насоките на. един- 
се чувствува, че СК все още ните политически акции, но 
г рамките на обществено-по непосредствената активност 
литическитс организации не не може да се провежда в 
достатъчно се бори за осъ- СК, тя трябва

КУРСОВЕ ПО ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ 
НА МЛАДЕЖТА

От миналия понеделник в три села в Ба- 
бушнишка община — Горни Стрижевац, Бра- 
тишевац, Киевац, — започнаха с работа кур
сове по здравно възпитание, които организи
ра Общинската организация на Червения ществяване на основните за
кръст в Бабушница. В две села от Звонски дачи и на основната поли- те организации, в органите 
район — Ракита и Ясенов дел — курсовете ' 
ще започнат с работа на 1 февруари т.г. Тези 
две села от Звонски ра’йон общинската ор
ганизация на Червния кръст е избрала защо- 
ю в Ракита има най-много младежи, а Ясе
нов дел, защото в това село остават голям 
брой младежи и девойки с незавършено ос
новно образование. В тези пет села курсове
те ще посещават около 200 млади хора от 14 
до 25-годишна възраст, от които около 150 
девойки. Курсовете обхващат различни теми 
— физическо и психическо развитие на чове
ка, алкохолизъм, хигиена, заразни болести, 
първа помощ и самопомощ итн.

След завършване на едномесечния курс 
в тези села села ще се формират младежки 
групи за първа помощ, които ще имат специ
фични задачи в общонародната отбрана и в 
случай на природни бедствия.

да се развива 
обществено-политически-в

Ж. Стоянович - общински 

прокурор
ца, Републиканския общест
вен тъжител назначи Живо
та А. Стоянович за общинс
ки прокурор. Стоянович до
сега беше секретар на Об-, 
щинската скупщина.

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ ВЪВ ВСИЧКИ ЦЕН

ТРАЛНИ УЧИЛИЩА
зп на комунистите.По предложение на Общин 

ската скупщина в Бабушии- Д. ЙотовН. Н.
От второто полугодие във всички центра

лни училища в Бабушнишка комуна ще ра
ботят ученически столове. Досега столове и- 
маше в Бабушница, Звонци и интернат в Лю- 
бераджа* От второто полугодие ще се откри
ят столове и в основните училища в селата 
Стрелъц и Велико Бонинци.

Общинската организация на Червения 
•кръст е предприела мерки да се увеличи до
сегашното участие на Фонда за непосредстве
на детска защита от 5 динара по ученик на

ВРАНЯ

СЪВМЕСТНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
Неотдавна във Враня се 

10 динара. Досега половината от необходима- състоя съвместно заседание 
та сума обезпечаваха Фонда и родителите, на Секретариата ма Между- 
Общинската организация на Червения кръст общинската конференция на 
е взела решение да стимулира най-добрите СК, председателството на ме 
ученически столове. За целта са предвидени ждуобщинския съвет, репу- 
съответни награди, които ще бъдат връчени блика иск и и съюзни прелета 
на края на учебната година. За първа награ
да са предвидени 1.000 динара, за втора 600 по-големите стопански орга- 
и за трета 400 динара. низации, на което се разиск

4 д. ва по проекта па заключе
нията по мкяои текущи въ- 
проси от междуобщмнекото 
сътрудничество и идеймо-по 
литическата дейност па ко-.

бия, Бора КОСТИЧ, предсе
дател па Основната стопан
ска камара в Лесковац и Ма 
т©я ИГНЯТОВИЧ, секретар 
на Междуобщинската кон
ференции на СК в Ниш. В 
уводното изложение, което 

в името на групата изнесе 
Драголюб Митич, секретар 
на Общинския комитет на 
СКС във Враня, между дру
гото бе изтъкнато, че пок
рай многобройните общи ор 
ганизации и институции не 
е постигнато пълно съгласие 
в разрешаването на общите 
въпроси, че се чувствува не
достатъчна отвореност на об 
щииите в този регион дори 
и известно недоверие, което 
е резултат от периода кога- 
то съществуваха околиите, 
както и ненавременното съ
блюдаване на общите инте
реси за множество акции и 
поради това този процес се 
развива по-бавно.

На края Митич изтъкна, 
че комунистите от този ре
гион са се определили за про 
грамно и рационално сдру

жаване с нишкия регион, 
което трябва да даде възмо 
жиост за по-нататъшно свър 
зване на този регион с дру
гите. В твърде обширните 
разисквания бе подчертана 
необходимостта от отворено 
и още по-тясно сътрудниче
ство в разрешаването на про 
блемите.

Бе оценено че проекта на 
заключенията представлява 
реална основа за по-нататъ
шно сътрудничество. Той 
трябва да бъде и задължи
телен.

По проекта на заключени
ята, преди да ги приеме ме- 
ждуобщ! шеката конферен
ция, ще се водят разисква
ния в изпълнителните орга
ни на обществено-политиче
ските организации. В разре
ша ванет ома тези въпроси 
основната стопанска камара 
ще посредничи в организи
рането до заключването па 
договора, докато председа
телството ще следи реализа
цията на договора.

вители н ръководители на

ЧЛЕНОВЕ НА СИНДИКАТА — ЧЛЕ

НОВЕ НА БИБЛИОТЕКА

ВСИЧКИ мунистнте в институциите, 
които са общи за целия ра- 
'йон. Така също, бе напра
вен и договор във връзка 
е предстоящото регионално 
съвещание в Ниш, кбего ще 

Общинският синдикален съвет в Бабуш- сс състои към края на ме- 
ница е взел решение да зачлени всички чле- сеца. 
нове на синдиката в централната библиотека На заседанието присъству 
в Бабушница за 1971 година. За целта ще се ваха и Жика РАДОЙЛОВЧ, 
израсходва'г около 100.000 стари динара. Все- член ма Изпълнителния съ- 
ки член на синдиката ще получи безплатно вет иа Сърбия, Александър

ТРАЙКОВИЧ,и членска карта.
С това свое начинание Общинският син

дикален съвет цели да доближи книгата до
подпредседа

тел ма Републиканската ка
мара в Скупщината в Сър-трудехците се.
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1

босишрцш тшш
к-1 училищна истории, която 
се Р*сложен

живот. Тук задействувано

... ...................................................... .§ ПОСТ
остра

директорски ^ 
явяват в

циите за 
отново се 
форма.

МО яа СК в Г. ЛюбатаИз дейността на
Носителите на

товаРазногласията са последица 

на конфликтите
иите 

и акции.
не проявяватпренасят 

и в партийния 
си намират свои привърже
ници. Защото съвсем е яс ,
ЧД центъра на Горна Л- АР^ 
бата съществуват миого ващите явления

Оправдателни и организация- ____
Те тровят че тогава много по-успешно 

ще могат да се решат някои 
въпроси.

Събранието приключи с 
началото на февруари да 

анализ за съществу- 
в партийна- 
Очаква се,

доволници.
неоправдателни.

и създават ие-
. Не са-

отношенията 
поносима атмосфера В. В.За първи път от по

следните избори в Гор 
на Любата бе устрое
но събрание на мест
ната партийна органи
зация, в която члену
ва ти комунистите от 
Мусул, Барйе, и Пло
ча. В работата на съ
бранието взе участие 
СТОИЧКО АНГЕЛОВ, 
секретар
кия комитет на СК.

въпрос, но имо училищния
водоснабдяването, и градоус

създали не- Гтройството са 
търпимост
тите.

между комунис-
На районното събра 

Горна Лисина вние в
своите разисквания ня 
кои „атакуваха“ търго

е обаНай-неразбираемото
въпроси комуниче, че тези 

стите избягват да решават 
събрания. В тако 

ва положение и ръководст
вото на организацията не 

в своите

вските магазинери, из
тъквайки, че не 
ват хигиената. Не 
мият ръцете както на
пример след 
един мкяцерия 
гас, а друг чака за са
лам?

на Общинс-
спаз-

на своите си

като на 
дадат

От проведените партийни 
събрания не може да се съ
ди за истинската дейност на 
комунистите. В конкретния 
случай обаче мнозинството
членове на тази организа- ^ ]менно показа и ана
ция не само, че пренеоряг- лиза за досегашната работа оправдателното отсъствие на
ват събранията, но бездей- на тази партийна организа- мнозинството членове на СК, не и одумване М\/с^л
ствуват и в другите полити- и разискванията, които в пролетния и летния период меон Костадинов от 1 у У ,
ческн организации. В само- се водиха на събранието. Тогава е наистина невъзмож който 25 години с ч

но да се организира по-обем 
на и по-съдържателна дей- 

Обаче останалия пе-

настоява-успява
пия

. , '■

__ Между нас няма един-
ство и разбирателство. Ви- 
иаги сме

само онази, която говори за готови за клевете- 
каза Си- Да не си 

селски 

магази
СК.управителните органична це

В анализа бяха посоченинтралното основно училище 
комунистите не показват гра някои от причините за сла

бата дейност. Оправдана е

Такава искрена преценка 
дадоха онези, които са про
тив груповщината

собствените си инте
реси. на всяка цена. А име
нно' такива са мнозинството 

/ комунисти от Мусул. Ето за 
що против тях са онези от 
центъра на Г. Любата, а 
специално от местното учи
лище. Защото без тях все до

ност.
риод в годината предлагало 
бри възможности за работа. 

_ Грешката е в това, че те си 
Ц остават неизползвани. •

дивна дейност. и запазва
онш111пн11111шшиш11пш11шш11 не на

1 нерБранковци
Дори известно число кому 

писти не намират за нужно 
нията дори и когато се ра
зисква и по най-жизнени

Слушайки това един 
магазинер каза: — „Аз 
бих се мил всеки мо
мент в случая, ако ко
жата на ръцете е де
бела най-малко пет са 
нтиметра и ако имах 
време. Наведнъж да
вам и пирони, и захар, 
и катран, и салам ... 
Мющериите не искат 
да чакат. Би било по- 
добре, ако поне в по- 
големите села се отк
рият специализирани 
търговски магазини, 
за да се знае кс»л как
во ще продава“.

I ПО-

Да се активизират 

местните общности
Такива най-много_ въпроси.

Щ има в Г. Любата.
“ изговор е, че не ги осведом- 
В яват за събрания. Ето защо
= ръководството на организа- мат решения, които им от

говарят. Това обаче повече 
е невъзможно. Че е така по 
твърди и последното събра
ние. Когато бе поставен въ
проса дали има доверие в 
секретаря на организация
та, само неколцина бяха за 
неговото сменяване. И то

1 Техният формирането на местната ор 
ганизация те са 
много личен начин да взи-

могли по

1
цията е принудено да им из 

покани.- Изглеждапраща и 
обаче, че и тук не е реше-НА ПОСЛЕДНОТО събрание комунистите от = 

местната партийна организация в с. Бранковци ос- Щ 
вен за своите организационни въпроси разискваха — 
и за трудностите, които измъчват селищата от тоя 
■район.

името. Същите тези членове, 
които проявяват голяма па-1 сивност, неотговорно се от- 

Щ насят и към другите си за- 
— дължения, произлизащи пар
= тийния статут. Така напри- онези от училището, които 
= мер учителите в основното

училище: Иван Стойчев, Ан- внос и не показват интерес 
ка Васева и Боян Васев ве- за обществена работа.

I Те единодушно се изказаха в с. Бранковци по
стоянно да работи местна канцелария, а не като 
досега, временно. Според тях, постоянното присъс- _ 
твие на служещия в канцеларията значи много за Ц 
тоя район. От него много зависи и работата на сел
ските обществено-политически организации. Освен 
това местната канцелария за тях представлява 
„втора община", посредством която населението по 
най-непосредствен начин се доближава до органи
те на властта.

не си заплащат членския

1
че цяла година не плащат 
членския си внос. Оправда
ват се с това, че и други не 
са платили дори и за пет го
дини, че организацията сла
бо работи и е безпомощна 
телните явления в местното 
училище се „кроят“ за отде 
лни лица.

Конфликтите и недоволст-
твото в тази партийна орга
низация „ще продължат все 
докато от нея не бъдат от
странени 
Вместо

и
недоволниците“.Тоя иск общината сигурно ще удовлетвори. Тя 

вече е обявила конкурс за лице, което постоянно 
ще работи в канцеларията.

11 тях организацията 
трябва да бъде опреснена с 
млади членове, предимно зеКомунистите от тоя район също така търсят 

начин да активизират местните общности, с помо
щта на които ще могат да решават много въпроси 
в селищата си. Между тях най-важен е изгражда
нето на нови пътища. Като главен е оня, който 
свързва Бранковци с Горни и Долни Зли дол. Нео- _ 
бходнми са и по-добри съобщителни връзки. В Зра Ц 
нковци ще е нужно да се построи малка сграда, ” 
която да служи за подслон на пътниците когато 
чакат автобус.

меделци и работници.

ДАЛИ ОТНОВО ЩЕ СЕ 
СЪЗДАДЕ УЧИЛИЩНА 
АФЕРА?

Именно по тоя въпрос 
зисква Стоичко Ангелов. Той 
също така говори и за акти

ра-

визирането на комунистите 
в самоуправителнитеИзглежда, че последното 

е главната причина за неза-
органи

в местното училище и
плащането на членския внос ч гите политически 
Всъщност, тук се крие една ции. И само 
нова опасност за училището.

в дру- 
организа-В. В.

така ще може
да се попречи да не 

че претен- тори тъжната
се пов- 

горнолюбатс-
111111111111111111111111Ш11111111111111111Ш11111П1111и1111П111111111П11Ш!111ГЛ111Ш11Ш1!111111Ш11Н111||1П|||||1 По всичко личи,
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Посещения н* редакцията Градня“ на строителните обекти33

МОДЕРЕН И КАЧЕСТВЕН 

СТРОИТЕЛ
Димитровградски ръко
водители за проблемите 

на издателството Макар че заключителната започна строеж на хотел в 
сметка за миналата делова го Димитровград, който ще има 
дина все още не е готов в. ресторант за около 200 гос- 
„Градня“ се знае, че е осъ- ти, стаи за нощуване е 50 
ществен положителен баланс до 60 легла и два апартамен- 
Основание за това дава нав та, както и помещения за 
ременното завършване на канцеларии, а който трябва 
редица строителни обекти да бъде завършен към сре- 
през изтеклата година.
Между по-забележителните

Миналата година деловите 
връзки между предприятие
то и Армията значително бя 
ха разширени, 
бяха повече обекти в Дими
тровград, Заечар, Княжевац, 
Крива паланка, Битоля, Джа 
ковица, Гевгелия.

Направени

„частна рабо-На 14 т.м. издателство 
„Братство“ посетиха: предсе та на един или неколцина 
дателят на общинската ску- души“, но да бъде задълже 
гшдина в Димитровград Ди- ние и грижа на широк кръг 
митър Славов и народният учители, които на самоупра 
представител в републикан- вителни основи да решават 
ската скупщина Георги Але- за издаването и подготвяне

то на учебниците. В такъв 
случай би се осигурило ка- 

С директора на издателст- чество и те биха излизали и 
на време. Бе изтъкнато съ- 

те водиха разговори за про- що, че за учебниците тряб- 
блемите на издателството и

вече един вид

дата на тази година.
Именно за качествено и 

навременно завършване на 
поетите агажименти по слу
чай Деня на Югославската 
народна армия — строител
ното предприятие „Градня“ 
получи сребърен плакет. То
ва признание от страна на 
Армията само потвърждава, 
че „Градня“ през последни
те няколко години израстна 
в действително модерен и ка 
чествен строител.

Също лани бе направена 
обекти, завършени лани са: жилищна сграда на улица 
десетината мостове в ра*йо- „Маршал Тито“ е осем апар 
на на Горно Понишавие, ня
колко жилищни сгради и по за магазини на странително 
мещения за магазини, рекон то предприятие „Васил Ива- 
струкция и адаптация на про нов Циле“. Тази година е 
мишлени помещения.

тамента, както и помещенияксов.

вото и членове на колектива
запланувано построяването 

Години наред „Градня“ На още една жилищна сгра- 
строи мостове и мостчета на да с около 20 апартамента, 
планинските реки в Понита както и делови помещения 
вието. Миналата година на- за различните учреждения 
прави два моста в района а града. Разбира се, ако сре 
на Бабушница, шест в райо дства за тяхното построява^- 
на на Пирот и един в райо- не бъдат навреме осигурени, 
на на Висок — Димитров
градско. Безспорно именно 
мостът .във Висок, край се
ло Братковци е най-забеле- 
жителен и по размери. Тоя 
мост е дълъг 20 м., а широк 
7 метра. Построяването- на 
тоя мост най-сетне ще реши 
въпроса за съобщенията на гимназията — получиха цен 
Висок в зимните дни, който трално парно отопление. Ак 
се свързва е Пирот и други цията по въвеждане на цен

трално отопление започна на 
Миналата година „Градня4 15 юли миналата година и 

завърши реконструкция 
промишлените хали на „Луж ДИ; 
ница“ в Бабушница. Също

ва да се грижат хората от 
въпроса за издаването на комуните с българска народ 
учебници. ност, а не лица от нишкия

просветно-педагогически за
вод, защото са практично до 
ста откъснати от проблеми
те на комуните, принадлежа 
щи не към един район.

Беседва се първо за някои 
кадрови въпроси, отнасящи 
се до по-организираното ос
ведомяване за обществено- 
политическия живот в ди
митровградска комуна. Тъй 
като досегашният начин на 
осведомяване има 
(в смисъл на невъзможност 
да се информира за всички 
по-значителни събития с ко
мандироване на кореспон
дент от редакцията спешно 
е необходимо да се излъчи 
постоянен кореспондент, да- жено да се организират ши- 
же и двама, който да пише роки разговори в комуните 
за живота в Димитровград- и на междукомунално рав

нище.

Ст. Н.

По такъв начин би се пре
махнала практиката учебни 

гляйпгти ците да се дават на превеж
дане, на хора, които не мо
гат да гарантират добър пре 
вод, нито би имало спекули, 
които са само в ущърб на 
обучението.

Парно отопление
ловия за работа в Димитров 
градските училища значител 
но са подобрени. Освен че 
се отопляват всички поме
щения — учебни стаи, канце 
ларии, физкултурната зала, 
ученическата работилница и 
др. — отоплението на мазут 
е твърде хигиенично.

Въвеждането на парно о- 
тоиление е още една крачка 
в осъвременяване условията 
на работа в димитровград
ските училища.

Тези дни димитровградски 
те училища — основното и

По този въпрос бе предло
места.

на продължи почти шест месе-

Средствата от 900 хиляди 
нови динара във вид на кре-

^лллллаллл^^^^^лллалллллаллаллу днт чрез общинската обра
зователна общност бяха оси 
турени от републиканската 
образователна общност.

С въвеждането на парно 
отопление хигиеничните ус-

ско.
м. н. н.Разпространението на вес

тника също бе обсъдено. 
Констатира се, че вестник 
„Братство“, детският вестник 
„Другарче“ и другите изда
ния на издателството биха 
могли да се разпространяват 
в значително по-гол ям ти
раж на територията на ко
муната, тъй като съществу
ва и интерес у населението, 
и възможност от бързо тран 
спортиране до централните 

.пунктове. Разгледан бе един 
от възможните варианти — 
именно магазините на земе
делска кооперация „Сточар“ 
да станат пунктове и за про 
дажба на вестника при оп
ределена отстъпка. .Изхожда 
се от факта, че в селата ма
газините са най-подходящи 
места и за продажба на пе
чата. По този въпрос ще се 
разговаря с компетентни ли
ца от кооперацията, с кои
то да се разработи докрай 
идеята за такъв начин ма 
разпространение на „Братс
тво“ и някои други издания.

За учебниците бе изтъкна
то от страна на димитровгра 
леките представители, че 
има много забележки, които 
не веднаж са изнасяли учи
телите. На първо място то
ва се отнася за сравнително 
бавното им печатане и лос- , 
тавяие в книжарниците, но I 
и за други въпроси във връ- I 
зка с учебниците. Каза се ■ 
например, че учителите се ' 
оплакват от лош език ма у- 1 
чебницитс, т.е. че преводите 1 
(особено) били лоши и не 1 
позволявали у детето да се | 
развие достатъчно усет към ( 
правилна родна реч. Също ( 
бе изтъкната необходимос- , 
тта подготовката и издаване , 
то на учебниците да не бъде

Из предприятията

Циле“ става милиардер Ст. Н.
99

Става дума за стари динари, но е- 
лин милирад стари динари също значи В Димитровградско
успех.

Мебелното предприятие „Циле“ в 
Димитровград стана миналата година 
милиардер. Стойността на продукцията 
л*у се движи около 1 милирад стари ди
нара, а във фондовете ще може да ос
тави около 70 милиона.

СНЯГЪТ НЕ СПИРА 

АВТОБУСИТЕ
Сиягът стигна и в Ди

митровградско. В петък, 
събота и неделя имаше 
превалявания в Забърдие- 
то, Бурела и околността 
на Димитровград и около 
10 сантиметрова снежна 
покривка е скрила нивите 
п пътищата.

Висок, който е най-севе- 
рно, още няма сняг и дви
жението по пътя ие спира 
още. Малкият автобус про 
дължава да преваля Внд- 
лич, но зарад надошлата 
река При Бра)йковци, къде 
то още не е построен мо-

Заплатите на работниците са около 
25 на сто по-големи от планираните раз 
мери и се -движат над 70.000 стари ди- 
пара ма месеца (средно равнище), а про 
блемите па складирани стоки ие измъ
чват „Циле“, защото през цялата годи
на продукцията е пласирана още топла.

, считат, че и тази 
няма да са по-малки.

стът, не отива към Каме
ница и другите височки 
села.

Рейсовете към Т. Одоро 
вцн, Невля и Забърдието 
също се движат без сери
озни затруднения, макар 
че на места има сняг и за
ледяване на настилката.

Земеделските специали
сти казват, че снягът ид
ва на време да спаси от не 
надейни мразове есенните 
посеви. Досега ие е има
ло голям* студ, който да 
им навреди по-значително.

В предприятието 
година успехите 
Извършената реконструкция и ремон
ти които погълнаха близо 70 милиона 
сгари динара, ще улеснят производ
ството Затова в плама се предвижда 
най-малко 10 па сто увеличено произво
дство през 1971 година, Миналогодиш
ният план е бил 790 милиона, а действи 
телната стойност на производството се 
доближава до един милирад стари ди
нара. През десетте дни от януари пито 
намалява производството, пито търсе
нето на мебели. Десет собствени магазн 
па, магазините на деловите сътрудници 
и на търговската мрежа рядко са поза 
пълнени със стоки, защото хората че- 

предпочитат мебелите на „Циле . 
Именно и зарад купувачите „Циле“ 

взима мерки да пообогати асорти
мента. Вече са разработени нужните до 
кументации за нови видове разглобяе
ми легла и комбинирани стаи.

М.

сго

I М. Н. И. I!
^ЧАЛЛЛЛЛЛААЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛ.
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поеме, да бъде основа за ак- 
местните оощнос-Грижа

наето-ЙОТО условно за поД^Р»^ за ^оЦиалГугр^И’култур- 
не на живот селско* явапс да лпл/ги сел-

^^■н^снис.Аакш^- е™ Но_ в-пре н
Р“ там не спират. Районът ^ т в работата, а въ-
"а Долна Невля вече е съ ^ средства „ поме-
брал няколко “Д“°"ЛИСЦ11. щения все още не е разр 
ри динара за електрнфиц ш

Основното

циитс па
*ти.Сътрудничеството с други 

те самоуправителни институ
— с общи-ции В комуната

на първо място — се 
много необхо- 

когато много бла- 
обекти, кои-

,,,,, .ду//////'^///"/ мата, 
оказва 
димо сега, 
гоустройствени 
то са нужни 
изискват обединяване на сре 
дствата и па силите на пасе 
лението и общината. Имаме 
предвид пътищата, електри- 

културното

като* за селоШ ош село на комуната,//////////^/////'
обаче е следно

фицирането и 
издигане на

то: на ме-За утвърждаването
общности нататък, за 

организирано разви 
необходимо зада- 

бъ-

Местните общности в Димитровградско населението в
стните селата, които след един пе

риод на привидно замиране 
започват да живеят

тяхното 
тие ще еКурс нъм благоустрояване на селата по-ин-чите на общностите да 
дат планирани добре, да се 
изготвя програма, която об
хващайки един период от

'1тензивно. 1м. н. н.

всички НЕРЕДНОСТИ
На местните общности не се гласуваше во''подема^^акава акция, а

миналите години. Оформени през 1Л*. се прав„т опити за съживя-

_г«г= = ==
сега е вече минало. От годииа-две те все по е това че и едно от най-мал
важен фактор за благоустрояването на селата, а резул- ките 1Шй.беАни селища в

от тяхната дейност са все по-забележителни. в комуната, Паскашия вече е Босилеградски обществено 
електрифицирани няколко села, реди- па път да се приключи към подитически ръководители и

бяха про- електропровода. диоектори на земеделските град
Не само местните общио- директор^ ^ там бяха на стигне

стп са заслужили за това. кооп р Димитровград- чество
—Гв тГя ГГ “™скиеПодобеенИсъставТвър- 2 Та Т^в^оТаТ 

^Гс7ла8°саР=-п« ^ посещението иа Восиде- = .
Ппез изтеклата година МНО лобни акции, но те не са из- електрифициране на много - р^д ^ мучая се при- напразна,

го м1стни Общности са има- вестни на общинските орга- “^ища планират секачи за много -проблеми и
лп местно самооблагане за нн,-зарад нямане на сведе- ето а се про въпроси, но доминираше въ
поправка иа пътища. Общин пия- Магистралните за кому еле^крупномеро прос-ьт за сътрудничество
ската скупщина от своя стра ната шосета обаче стоят още ектира. и_едно КРУа Р,а областта на стопанството. И
,,а даде от Фонда за пъти- иепоправенм. ПР Я ^ДР1, електоопровод тук именно най-много се на
шата значителни средства Пътят за Погаиово, през магистрален р Роето блягаше върху производст
ва същата цел. С тези сред Желюша, въпреки желание- през цялата кому , с кое р на кашкавал в Босиле-
егва се поправяха пътища- то п иа общинската скупщи- ^а се улесни у Р на. градско, където в това отно

Долна Невля, Т. Одо- на и населението още не е трифиЦирането г,а ко у шение „яма никакъв опит.
автомобилни съоб- ™.^просът Гре^ен окош _ Димитровградската земе

° ищ у делска кооперация,
питна в производството на 
кашкавал да окаже помощ 

босилеградските коопера

доверие през 
много Забравени разговори

Директорът на земеделска 
та кооперация в Димитров-, 

обаче все още чака да 
покана за сътрудни- 
или поне за оказва-

перации, 
и това, 
бено гол 
организи] 
изводств, 
писали в 
опита на 
митровгр 
официал] 
ло 60 ми 
влезли в 
млекопр

т атите *по-ново време са
ца водопроводи, мостове, които много години

завършени, а поправянето на пъ-блем по селищата са
става обща грижа на всички.ти щата

ПЪРВО ПЪТИЩАТА

*в

Не веднаж сме писали, че 
това би било от голяма 
полза на населението от се
лата и на земеделските коо-

Дали е 
ни разго
ката за.

та към
ровци, Погаиово и бе строен 
мостът при Каменишка ре-

го де и за
щения и това е единственият 
район, където сега няма ав- 

Селата: Долна Невля, Иза- тобус. Средствата, с 
товци, Барйе, Т. Одоровци, се разполага в пътния фонд,
Моинци, Куса врана, Скърве са още малко, за да се пред
ница, Верзар, Градини и др. приеме цялостно строене и 
през миналата година са да- на тази артерия. Другите шо 
ли много трудодни за поп- сета също се нуждаят от се- 
равки на пътищата в техни- рнозни поправки и тук мес- 
те мери. С местно самообла- тиите общности също трябва в повечето села от комуната
гане и доброволна работа да поемат част от работите пие не толкова здрава вода
Куса врана см осигури блн- ако се желае по-скорошно и са възможни внезапни е-
зо 1.800 работни дни, конто смекчаване на проблема за
частично е ползвала за поп- съобщенията, 
равяне на пътя от Куса вра
на до Трънско Одоровци.
Поганозската местна общ-

като о-
чателно.ка. които

ВОДОПРОВОДИТЕ НА 
ТРЕТО МЯСТО на

ции.
— Не е изключена и въз

можността да се пристъпи 
към това производство съв
местно, защото димитровгра 
дският кашкавал 
известност и зад границите 
нп страната.

От много години предупре 
жденията на санитарния ин 
спектор са, че населението

е стекъл

пидемии, конто скъпо могат 
да струват на населението и 
на комуната.

Тези предупреждения 
може би, една от причините

♦
ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО са.

След разговорите босиле-
Съзнанието, че пътищата за строене иа водопроводи- градските директори на ко

те по селата. Има и друга операциите бяха въг възторг 
причина — селищата в окол
ността иа града с по-големи можност за. нова. продукция 
доходи настояват да си уле- и за нови приходи, 
спят живота си и в това от
ношение. Гони дол пръв за- ректорите си заминаха, за
почна да строи водопровод, живяха с делничните рабо- 
след иего бяха Желюша, Лу- ти — изкуп, търговийка и 
кавица, Градини. Сега акци- конкуренции на „Кин Стан", 
ята продължава Радеина, ко на „Услуга" и между коопе- 
ято е и иай-бедна откъм во- рациите — и момее би са за
ла в комуната. Иначе в Ба- бравили и възторга, и разго 
р'йе, Скървеница, Куса вра- воритс. 
иа Каменица и Горна Невля
населението е поправило во- —-------------------------- ----------------
допроводите и другите изто
чници за снабдяване с вода.

мост е изразходвала за пъ
тища около 800 трудодни, и електричеството са основ-

откриваше се една въз-

V Но какво стан?, после? Ди•' о.

ШЬ.ШЖ
/ЛЕСКОВА Ц\

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

— БУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД
- ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНЦИ 
— ЛЕБАНЕ 
— ВУЧИЕ 
— ГЪРДЕЛИЦА и
- СУРДУЛИЦА

■3

- >■

'■-А-

СъбраниеНЕОБХОДИМИ СА. 
ПРОГРАМИ В неделя, на 17 яну

ари в Долно Тлъмино 
се проведе събрание 
на избирателите, на 
което бяха обсъдени 
няколко важни за се
лото въпроси.

Най-напред отборни 
ците от това село за
познаха своите избира 
тели. с най-важните ре 
шени I взет! I о * страна 
на Общинската скуп
щина в 1970 година. Е- 
дин такъв цялостен 
преглед з?. работата на 
ОС може да се преце
ни особено положител 
но.

Местните общности не из
черпват дейността си само

на
избирателите 

в Д. Тлъмино
приема спестовни влогове със заплашане на го

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

вече нови динара са застраховани от последствия
та на злополуки.

Банката води валутни сметки на частни лица 
със. заплашане на лихва от 6 и 7,5 
Спестовната служба в централата на банката 

работи всеки работен ден от 7 до 19 часа.

на сто.

Представителите на 
местната земеделска 
кооперация запознаха

Телекс — 166-7.9 ХКБ 
Телефони: 20-15, 21-15, 33-63
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В селищата върлува 

кокоша чума
гградско

Съвети на лекаря
ЮИ И ЗА ГОРНА 

ЛИСИНА ЗАУШКА
уьл го годишния иск на местни- 
г Горна Лисина, Долна и Гор- 
уважило транспортното пред- 
леград. От преди някой ден до 
зна Лисина редовно съобщава 
се за новоткрита автобуска ли 
работи през зимните месеци, 

когато пътя за Г. Лисина бъде 
ъобщения тук ще отиват вси- 
;онто съобщават през Власина. 
за Г. Лисина тръгва в 15 часа 
Той нощува в селото и се за- 

Ч1 сутрин.

Отпреди известно Заушката е остра заразна болест. Причинява се 
от вирус, който засяга слюнчените и по-рядко някои' 
други жлези на организма. Това е болест предимно 
на детската възраст, особено на децата от 7 до 12 
години. Боледуват и възрастните, които живеят в 
общежития, казарми, пансиони. Източник на зараза 
е болният човек, който разпространява болестта по 
възДушно-капков път — при кихане, кашляне, раз
говор, целуване.

Тя започва с общи явления, обикновено леки, ка
то повишаване на температурата, отпадналост, слаби 
болки в гърлото. Твърде скоро след това се появя
ват болки в бколоушната област, особен при дъв
чене, последвани от оток на същото място. Най-на
пред отича едната жлеза, а след 1 до 3 дни и дру
гата. Когато отокът е силно изразен, лицето на бол
ния придобива характерен изглед, който напомня 
свинска муцуна, поради което не случайно народът 
нарича болестта „свинка“. За няколко 
седмица обикновено болестта преминава 
— температурата се нормализира, отокът намалява 
и изчезва. Заболяването създава имунитет 
живот.

време в повече босилеградски се 
лпща върлува кокошка чума, която се заканва изцяло 
да унищожи тези домашни птици. Досега в Райчиловци, 
гадичевци и Млекоминци кокшките 
са унищожени.

Виждайки

почти наполовина

опасността, ветеринарната служба в Бо
силеград навреме реагира. Организира обща 
на кокошките, за която 
общината. В момента

ваксинация 
половината разходи ще понесе

ваксинацията се провежда в села- 
та около Босилеград. Също така е изпратено 
до всички местни общности

упътване
в комуната, които навреме 

ветеринарната службата в сЛучай 
- появи.

ч да осведомят 
опасна болест се

ако тази

Босилеградкашкавала дни до една 
напълно

Размах на 

транспортното
за цял

^писали 
ат осо-

;ции за куп и търговийка, без да се 
в а про- мисли по-дълбоко за кожич 

и;ва сме ката на земеделския произ
вел вид водител от Босилеградско, 
та вДи от когото живеят тия коопе- 
;\ина, не рации, като му изкупуват мал 
че око кото продукция- 

*гара са Пишем тези редове без зли 
^нно от мисли. Искаме само да по- 

подсетим кооперациите, че 
сега е времето да се започ
нат подготовките по органи 
зиране на производството на 

^абраве- кашкавал. Иначе ще е къс- 
Р причи- но.
* 5 друга

— навикът да не се работи 
много и да се живурка от из Много важно е обаче да се има/ пред вид, че 

вируеът може да засегне и други жлези и да настъ
пят усложения с нежелани последици. Така най-че
сто заболяване е орхигът — възпаление на полови
те жлези главно у юноши, навлезли в пубертетна 
възраст, и у млади мъже. Обикновено на 5-я, 9-я ден 
след началото на заушката се появяват много силни 
болки, оток на единия или 
жата

За разлика отпреди, 
в последно време боси 
леградското транспор 
тно предприятие все 
по-успешно решава съ 
общителните въпроси 
в комуната. По такъв 
начин от една страна 
то задоволява изисква 
нията на населението, 
а от друга все по-пъл
но ползва мощностите 
на своите транспортни 
средства.

С откриването на но 
ви автобусни линии до 
Горна Любата и Горна 
Лисина снет е от дне
вен ред един дългого
дишен въпрос: недос
тига на добри съобщи
телни връзки на сели
щата в тези два райо
на. Същевременно с 
бодните автобуси, кои 
това се стига до рацио 
нално ползване на сво

то особено през зим
ния сезон, поради съ
кращаване и сезонно 
закриване на отдел
ни линии остават неиз 
ползвани.
' Така трудният пе
риод за финансовите 
резултати на транспор 
тцото в наречения „мъ 
ртъв сезон“ ще бъде 
облекчен.

Тези моменти гово
рят, че транспортното 
предприятие в сравне
ние с останалите сто
пански организации ц 
занапред ще има най- 
добри перспективи в 
комуната. Сега в него 
работят 113 работни
ци, което ще рече по
ловината от заетите 
във всички стопански 
организации.

на двата тестиса — ко- 
върху тях е силно опъната, зачервена, много 

болезнена при допир. Орхигът обикновено премина
ва за няколко дни, но опасното е, че той може'да 
предизвика атрофия на половата тъкан и вследствие 
на това — бъдещо безплодие у преболедувалия. При 
момиченца и жени може да се яви възпаление на 
на яйчниците с последващ вторичен стерилитет, но 
за щастие много по-рядко.

Друго усложнение при заушката е възпаление
то на подстомашната жлеза (остър панкреатит), про
явено с неспирно повръщане, силни болки в корема 
около пъпа, диария, повишена температура. Това 
усложнение обикновено е леко и без последици.

Много е важно как да се предпази болният ог 
заушка, за да не развие тези усложнения, особено 
орхита, който може да има фатални последици. Той 
трябва поне една седмица да спазва строг режим 
на легло, ако има висока температура а да взема 
пирамидон, аспирин. Да му се прави два пъти днев
но добър съгряващ компрес на подутите слюнчени 
жлези и да взема витамин С и БА в по-големи дози. 
Заболелият от заушка, макар тя да се счита леко и 
невинно заболяване, се нуждае от внимание и ле
карски грижи.

м. н. н.

в. в.

— Че Писнем! Първо че Писнем що нема 
куде да идем по това студенило, а после че Пис
нем да ви гледам резилат: у йедну дупку събра
ли сте се десетина душ и чекате да изкарате за- 
плате ....

— Я сакам да ми върнете дванайсете Пила 
вино! — рипну се йедън, а я мислим дека му не 
гребе више ни капка оти се зем/ьосал.

— Тгути! — окайу му другите. — Тгути,

ЕРКВАТА

или че те исвър/ьимо.
И исвр/ьише га.
— Е, да видимо съга: очемо ли туя годину 

да ритамо топку или че губимо ко лани от рва- 
Никве шуше.

— Че ритамо, па че и апемо! — рипа се 
йедън. — Сви апу, що и нийе да не апемо.

—1 Печ, ама дома си йеч! — дърпа се трет. 
— А вийе йедете тука държавно. И никой ви 
нищо не може. Е че видимо дали йе тека и моцсе 
ли тека?

накг.кто и създаванеците със 
юдготовки 
' за изку- 
ЛЛЯКО от 

преработ 
в Долно 

зи инициа 
•перацията 

удоволст- 
от нея се 

знесе голя 
на полза 
юките про 

По-точио, 
»зи акция 
развитието

Ка се ритаю, що апукои-овощни градини, 
то да бъдат засадени с 
високодобивната сли
ва „пожегача".

На събранието бе 
полови-

■ • ■

Да ви кажем — коверенцийете не обичам 
Ама ония дън ме срете едън мой прия-избрана една 

на нови членове 
съвета на местната рб- 
щност и избран нов 
мировен съвет, 
това избирателите во
деха разговори за ре
шаване и на други на
лежащи селски въпро 
си. Тоя път вг.з се ре-

много.
те/ь и рече: „Че идемо — че има и ритаюе, па и 
пцуванзс!". Айде да видим и това чудо, реко си.

Че ви кажем йоще дека това беше коверен- 
ция на спортистите. Я не съм броил, ама од око 
могу да кажем: бейоше трийсетина. Имаше там 
и Носава деца, а и Пелави старци . . . И^да дода- 

младиььуту бейоше тър

ча.

— Защо да не може? — обажда се йедън 
от бившото руководство. — Ли йедоше от дър
жавното у ,,Седми юли", изедоше цел „Фабрад 
па никой им нищо не направи, та йедно игрище 
ли да се не изеде, че га лапну с око док треп
неш . . .

Освен

дем дека половината от
— кой помалко, кой повече.

Я мислейе — щом су спортисти, че говоре 
за спорт. А оно — мокар: оануше се за кавену- 
Гу у паркат па очи да си ископаю. Йедни кажу 
— требе, друЬи — не требе!

не требе, що по цел дън 
йедън йеднога що каже дека требало да

гнула
После нема кво да ви разправлям. Напипа 

вратата истина да не заритаю. Ако не знаю да 
ритаю топкуту и ако су на последнйе место си
гурно знаю да шутираю човеци. Нали съм Ьи 
гледал на игрището ко ритаю госянзето и убаво 
съм запазил . . .

1И. построишение да се 
една селска сграда, 
гробищата да се почи
стят и оградят.

бе разгле 
за създа- 

нови из
вади на е- 
гни имоти,

а

Писнеш там?— Ка
— пита 
праве игрища.В. В. МАНЧА. с.р.
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образование

Математици, физици и 

химици имат предимство

Д. ЛюбетавТЬРШ В уТшЩЕТО ДА СЕ ВЬВЕДЕ
Ь ПРИНУДИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ползват и наглед

на Държавния
секр^;

^шГГг— ЛГа“ Т11ТО“ и на Военната 
я „Братство и единство“ през учебната 97 

72 година. Ученици от VIII клас на осемгодиш - 
конто искат да се запишат в посочени 

конкурса тряова 
между

на Оьщоговорят

пите средства, с които разно 
"ага училището. Най-лошо
то е обаче, че не се
квалификационната структу
ра Тук с години руски език
преподават неквалифицира
ни учители, а конкурс не се 
обявява за това работно мя- 
СТО.

Дюбата
община-

от Долнз 
общност и

населениетотази зимаПовторно 
от общинската

мени
ОГ,Ра30н1С,Гожението в централ- 

където се учат и децата 
140 доднолюоа

търси
та да помогне в уреждането 
„ото местно основно училище, 
от Църнощица, Дукат и Глож ■
тчани, присъствуоащи на събранието 
бяха още по-категорични: те -.рсятот

принудително управление 
колектив!

те училища,
те гимназии според условията на

няколко основни условия,
седмн и осми клас,да изпълняват

особено^пс^матсматикаУфизика и химия, година на 
раждане^^поведение.^здравословно

избирателите,
Общинската скуп 

училищетов
Кирил Иванов, учител: 

нашето училище учениците 
започнаха сами да си пишат 
и преправят бележките. Над 

лата година. Изглежда ЛРУ дд от тяХ редовно пушат. На 
освен да тъ часовете дисциплината е не-

поръка 
и съгласие на родителите.

щипа да въведе
или пак да уволни сегашния

гимназии трае 4 години, 
върху ДСНО. Учениците и- 

, облекло, обувки, учи 
защита, и месе- 
гимназията- уне
си във Военно-

нмв тезиОбразованието 
Всички разходи падат 
мат право на квартира, храна

прибор, учебници, здравна 
заплата. След завършване

населениеКакво огорчава 
то срещу собственото им у- 

което е между наи-
в Босилеградско.

го не ни оставапринудително управле 
да изпишем учеии-

лшцен 
чна
ниците продължават образованието 
Въздушната академия и във Военната академия 
сухоземните войски. След завършване на военна 
та академия получават чин п°АпоРУч»иц« "‘ 
дължават да останат на служба- в ЮДА на'й-малко 
осем години. Конкурсът е открит до 15 ФеврУбаР“ 
1971 година. Заинтересованите трябва да се ооър 

своя орган на управление за на- 
командата на военния ок-

рсим 
ние или 
ците си.

възможна.иа чилище,
Зоран Трайков: — Обуче- 

Недисципли-
старите

Вече няколко години това 
училище бележи слаби оо- Владимир 
разователно-възпитателии ре ддНОзина ученици

То е на последно т че учителите и дирек- 
Ученмци- тор'а не уса в състояние да 

възстановят училищен ред. 
Така става невъзможно да 
се следи обучението. Но аз 
не мога да разбера тоя про
светен работник, на 
час учениците се гонят по 
учебната стая и се хвърлят 
с предмети.

нието е лошо.
— обща. Кадровият съ 
е лош. Директора 

нищо не се интересува, 
първо не се разреши кадро
вия въпрос, тогава трудно 
може да се намери изход от 
положението.

Рангелов: —
се оплак ната

став за
Акозултати.

място в комуната, 
те, завършили тук 
училище, трудно 
приемните изпити в средни
те училища, а в босилеград- 

показват
най-слаб успех. Това е така, 
защото в любатското учили
ще съществува сравнително 
голямо число неквалифици
рани за работните си места Предлагам общинските ор 
просветни работници. Става рани да превземат мерки, за 
въпрос и за собствено игно- да се въдвори ред и съзада- 
риране на основните си про дат условия за работа. Да 
фесионални задачи и за кра 
йно лоши отношения, които

основно
държат

пат за справки до 
родна отбрана или до

ската гимназия Необходикойторъг. Боян Зарков: — 
мо е да се смени директора, 
а в началото и неквалифи
цираните учители, които се
га преподават руски език и 
биология-

Подполковник, 
Милорад Лешевич*

Пет* сесия и* ОС в Сурдулица Томислап Костадинов: —
достатъчно 

млади подготвени просветни 
работници, но в нашето учи
лище не им се позволява да 
постъпят на работа.

Съществуватсе сменят неквалифицирани 
те учители. Ако бъде 
нак, аз пръв няма да пра
щам вече детето си на учи
лище.

налажащите
просветата

Разрешаване 

проблеми в
по-и-

имат вид на нетърпимост и 
враждуваме.

Ето защо долнолюбатчани 
се бунтуват. Те вече нямат 
търпение и най-енергично Любен Васев: Не разбирам 
търсят да се уреди положе- как се е стигнало до такова 
нието в училището им. В положение. Преди 
противен случай са готови 
да изпишат учениците си и 
ги изпращат в други учили
ща. В тоя случай те се зака
нват сами да закрият учили ската 
щето си, без оглед, че то има 
дълга учебна традиция.

Иван Зарев: — Според мен, 
нужно е да се смени целия 
колектив. В сегашния не съ 
ществува никакво разбира
телство, нито пак заинтере
сованост за работа. Виновни 
са всички, а също така и 
директора на училището.

Събранието на избирате
лите приключи с формиране 
на комисия, която да потърси

сегнати и намериха място в 
заключенията 
за икономическата 
образователните институции 
и насърчителните форми за 
това се набляга в тази об
ласт да се финансират, преди 
всичко, програмите. Едно от 
заключенията бе и задълже

Неотдавна отсрочената кон 
ференция на Съюза на кому 
пистите се състоя на 14 то
зи месец в Сурдулица. Кон
ференцията разгледа общест 
вено-икономическите; идейно 
-политически и др. пробле
ми в областта на образова
нието и културата, както и 
някои въпроси във връзка 
с обществената дейност на 
младежта в общината. Всич 
ките въпроси се разглежда
ха във връзка със задачите 
на Съюза на комунистите 
след Првата конференция 
на СЮК в Белград.

Конференцията най-много 
внимание посвети на въпро
са на въпроса на просветата, 
като констатира, че училшц 
ната мрежа в общината след 
освобождението насам пра
вилно се е развивало и в съ 
тласне с възможностите на 
комуната.

В разискванията бяха за-

и въпросите 
цена в нашето 

училище успешно работеше 
и се считаше за примерно. 
Сега по време на часовете и 
от улицата се чува учениче- 

врява. Такава разхай- 
теност не се помни.

нието на комунистите да се 
борят самоуправиаелните от 
ношения в учебните заведе
ния да се развиват по-добро, 
особено да се засили учас
тието на учениците в само
управлението.

Конференцията изтъкна и 
нуждата основните училища 
на българската народност Александър Глигоров, об- 
по-добре да се снабдят с уче щински отборник: — Вече 
бниии и учебни помагала и Дълго време решенията, ко- 
пособия.

Не мога да разбера и то- 
че училищната градина, 

спортното игрище и 
са запуснати
никак не може да служи 
чест ма учителите.

ва, от училищния съвет да сме
ни директора и обяви кон
курс за местата, които дър
жат неподготвени учители. 
Ако това не успее, избирате- 

те лите ще търсят от Общинс
ката скупщина да заведе 

пех показват в босилеград- принудително управление в

Разисквания, които 
обвиняват

двора 
изцяло. Това

на
В разискванията 

лищния въпрос, ето 
казаха някои родители.

по учи- 
какво Занко Стоянов: — 

ците не са виновни. А 
страдат. Затова най-слаб

Учени-

ус-

ито взима училищния съвет, ската гимназия- 
Шестото заседание на Об- пР°веждат. Не се пре-

щинската конференция ще ^емг!т меРки Аа сс подобри 
се състои към средата на ^ пеха и дисциплина

училището а сегашния коле
ктив да се уволни.За недисциплината са ви

новни само учителите. Те нена уче 
това нещо, ние, 

родителите, не можем
В. Велинов

февруари. да се
М. Величков съгласим и ще търсим об

щината да превземе съответ 
ни мерки.

За създаденото 
е виновен иОсновани образователни и 

културна общности
положение 

директора на 
училището. Като най-отгово 
Рен — нс е превземал

V
. _ „ нищо
да се промени положението 
1о'л също така не се бори 
ооучението по всички пред
мети да бъде застъпено с 

щен център, а за председа- съответно квалифицирани 
тел на изпълнителния отбор кадри.
ТИХОМИР ИВАНОВИЧ, ди-

1\л
тор на Техническия учили- ЩНа 15. I. т.г. се сестоя 

първото заседание на ново
избраната редовна скупщи
на на Общинската образова 
телна общност и основател
ната на културната общност 
в Сурдулишка община.

Скупщината на културна
та общност е приела и устав 
въз основа на който ще се 
работи докато се избере ре
довна скупщина.

За председател на Скупщи 
ната на образователната об
щност бе -избран БРАНИС- 
ААВ МИХАЙЛОВИЧ, дирек-

Ьясъс &
л

ректор на основното учили- си отстъпи мястото но Лв 
ще в Сурдулица. За предсе- това не се успя Така 
дател на културната общ- просветни работници 
ност бе избран МИЛАН ВЕ- са неквалифицирани’ „ Т 
ЛИЧКОВ, зам-директор на зи, които не са Р " и оне' 
Тех. училищен център в Сур работят

>г 17/ л
/ Тусвикнали да

БРОСАВ НИКОЛИЧ, дирек- жението не 
тор на Народния универси-

поло-
че яя т С6 мени> макар

° на самоУправител ните училищни органи 
съоранието

Милан Величков водихме

■ П
тет. . _ и на

на избирателите 
разговори и мина-

Аж. Андреевич-Кун: Партизани 
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Двуезичното обучение на дело

Успехът задоволява I

ТАЗИ УЧЕБНА година димитровградското 
училище „Моша. Пияде" пристъпи към раз

решаване въпроса на двуезичното обучение. ИМе- 
нно — в

ОС
НОВНО

пети клас (две паралелки с около 70 уче
ници) със сърбохърватски език на обучение бе 
веден български език като обезателен предмет. Та
зи новина в началото на учебната година бе приета 
с разбирателство от страна

въ- !
и на родители, и на

ученици.
След изтеклото полугодие 

да бъдат доволни: успехът по български 
ралелките със сърбохърватски език на обучение 
не се различава съществено от успеха по остана 
лите предмети, а учениците твърде сериозно и от 
говорно се отнасят към тоя, за тях, нов предмет

Тази година, така да се каже, е направен „про 
бив на леда". В предстоящите години последовател 
но ще се въвежда български език като обезателен 
предмет и в останалите горни класове на основното 
училище, така че след три години български език 
редовно ще се изучава в горните класове на па
ралелките със сърбохърватски език на обучение.

Към такова разрешаване въпроса на двуезич
ното обучение се пристъпи, за да се даде възмож
ност на учениците сетне да продължат редовното 
си обучение в димитровградската гимназия, къде- 
то български език също е обезателен предмет.

в училището могат 
език в па

,
*М

;&

МАРЯН ДЕ РИГИ: ЗИМА

МЛАДИ ПОЕТИСт. Н.
ЗОВ

Луната нощ ме пренася 
в моя роден кът, 
звездите ми показват 
стария селски път.
Зове ме бащиният дом, 
майчиното любещо сърце, 
зове ме високият баир 
и топло майско слънце. 
Мълчаливо крача 
върху дъвения мост, 
слушам зова на реката: 
„Ела, бъди ми гост!"
Но мигом дигам глава, 
хвърлям взор навън, 
няма го бащиният дом 
— всичко е само сън.

Смиловци

Първият библиотечен пункт
Центърът за култура и за или вестник. Тези читалища 

бава в Димитровград откри ще се превърнат в културни ния фонд попълни с 
тези дни във Височко Одо- разсадници, 
ровци първия библиотечен 
пункт. Директорът на Цен
търа Синиша НЕЙКОВ при- 
съствува на откриването ка 
то говори за необходимост
та за разпространението на
книгата. Той изтъкна, че в |Н111||||И1Ш111111111111И111111111111111111111М11111111И1111111111111111111111И1|||||||||!11111111||||||||||||||Н|||пш1111Ш1111111П1Ш111111111111111111пи1111111НШ111111111111111Н11111111111Н1И1МШ1111И11Ш111111И11111111НН1Ш1111Н1Ш1някои села в Димитровград- _ 
ско селските читалища не = 
работят добре. Затова зана- щ 
пред ще се положат грижи Ц 
районните библиотеки и пу
нктовете по селата — да ра
звият по-широка културна 
дейност.

— Една от. най-важните за § 
дачи на Центъра за култу
ра и забава през 1973 годи
на ще бъде — библиотеки 
във всички села. В тая годи
на ще се чувствува и 75-го- 
дишнината от откриването = 
на първата библиотека в Ди 
митровград. В юбилейната = 
година ще бъдат раздвиже
ни и редица други културни 
акции. В повечето села в ко? 
муната ще бъдат открити чи 
талища, където да се съби- _ 
рат млади и стари, за да = 
прочетат или вземат

Планира се да се книж- 
нови

книги, а читалищата да се
Засега културните акции абонират на много вестници 

на село подпомага и земеде- и списания, 
леката кооперация „Сточар“ 
в Димитровград. Б. Марков Даринка ЕВТИМОВА

А ние с Борето още нито веднъж не сме се целу
нали. Макар че по цели нощи сме заедно в тъмната ка
бина на неговия „Зил". Седим ние един до друг, моторът 
бучи, седалката е топла и подвижна под тялото и пред 
нас са се разпенили две водни пипала. На луминесцен
тната светлина приличат на плитки от някаква много 
модерна къдрава- прическа ...

Ние мием улиците нощем.
Борето мълчи. То йвинаги мълчи и се усмихва ка- ‘ 

то виновен. Трудно му е на Борето да говори. Пък и 
всичко, дето казва, излиза смешно. Защото Борето заек
ва. Приятелите му го наричат Боре Прекъсвача.

Мене Борето ме не е целувал, макар че страшно 
ми се иска той да ме целуне. Честно казано, мене немал
ко мъже са ме целували и Борето сигурно знае 
Под това небе винаги ще се намери доброжелател, който 
да съобщи за всичко, което си правила някога и което 
изобщо не си и помислял да правиш. Често нощем, ко- 
гато съм се измъкнала от общежитието и седя в каби
ната, до Борето, си мисля за миналото. Не че се сраму
вам. Аз нищо, което съм правила, не се срамувам. Жи
вотът се живее. Какво съм виновна, че съм хубава и 
мъжете налитат на мене като пчели на мед.

Майка ми и баща мй се разведоха, когато бях в 
девети клас. В началото това беше така ужасно, че чак 
сливиците ме боляха. После ги видях двамата. Когато 
деляха вещите. Лицата им приличаха на сушени сливи, а 
очите им бяха подвижни като очи на спящи кукли. Така 
внимаваха да не се минат при деленето... И ръцете им 
трепереха. Всичко се свърши, когато се скараха за теле
визора. Бяха се вкопчили в него като удавници в шаман
дура. И ръцете им бяха побелели от стискане. Това ви
дях много ясно, защото кутията на телевизора беше от 
тъмен фурнир.

1 ЧАВДАР ПШНОВ

ДА МИЕШ 

УЛИЦИТЕ НОЩЕМ
това.

— РАЗКАЗ —книга

Манах се н от двамата, макар че се изпотрепаха 
да ме навиват да остана при тях. Гимназия не завърших. 
Хванах се в Слаботоковия.

Нощем София прилича на катедрала. Аз никога не 
съм влизала в истинска, голяма катедрала, но големите 
катедрали сигурно изглеждат като София нощем. Звез
дите висят над главата като кристални полюлеи и дори 
всред бученето на ..Зил' -а ми се струва, че звънят... 
Притихналите колони на уличните дървета приличат на

ЕНЕ БОРЕТО не ме целува. Всички мислят, че 
= по цели нощи се целуваме в кабинета на автомобила и 
= сутрин, когато се прибирам в общежитието, се хилят зад 
1 гърба ми и намигат съучастнически. Червенокосата Сте- 
= фа дори ме пита как прегръща Борето. Пита и се смее 

■ , , ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ш с изчервената си уста. Червенокосата Стефа маже по
| | | устните си ужасни червила. Като боя за лозунги и от

• ■ I I I I I * * ' з това устата й изглежда голяма и лакома...

ние
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даде обстоен отчет за досе
гашната работа и да се тър
си всестранна помощ, за да 
се излезе от задънената ули 

години

политика.градена спортна 
Ръководството на клуба, ка
то пренебрягва решението

скупщиналлдежка страница по-ланшната 
на спортистите, 
построи кафене,

на
решава да 
вместо да

наредца, в която 
спортът е града тъне.

От годишното събрание 

на »А. БАПКАНСКИ«
СПОРТЪТ- 

ПОСЯЕДНА ГРИЖА!
В МАЛКИя салон на културно-забавния център се 

бяха събрали над тридесетина души, и то главно спор
тисти. А за годишното събрание на футболния клуб „А. 
Балкански“ били раздадени над седемдесет покани, и то 
на обществено-политически, стопански, просветни, кул
турни деЯйци.

Тяхното поколение беше страх и трепет на футболния терен—— Не е ли това ясно пока- 
зателетво какво отношение

Но балансът от есенния
дял на състезанието показа, 

в града се има към спорта) _ че „Балкански“ не само ня- 
към физическата култура 
изобщо? — се запита един 
дискутант и побърза да от
говори: — Спортът тук е по
следна

НУЖНА Е ОБЩЕСТВЕНА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ 
ЗА СПОРТА

за полезна обществена де-т строи спортни обекти. Уж 
■йност. Оттук пълното 
изоставяне да се самофинаи 
спра. Дори и прояви на сни- 
схождение и подценяваме, 
както се изтъкна. Ако не е 
така— как инак ще разбе- 
рем исковете на стопански- края. Интересно ще оъдеда 
те организации за обезщетя
ване на техните работници- 
футболисти. Такива обезще- иия, които разискващите да

й кафенето щяло да фийанси-ма да възвърне реномето си, 
но доживя още по-голяма ка 
тастрофа: изгуби единадесет 
мача, а само пет спечели ка
то с 11 точки заема предпо
следно място в групата, ко
ято по вина на „А. Балкан
ски“ тази година се състеза
ват осемнадесет отбора.

ра спорта, а то днес, какво- 
то е със седмината зае- Мнозина изказаха недове-
ти не може да свърже двата рие и скептицизъм, че спор

тът в Димитровград ще пре- 
более тази криза. Незаинте- 

спомеием някои определе- ресоваността към него съх
ранява всички надежди, а 
сегашните неразяснени и му 

тения в отчетната година са дрха за него: „Напълно нес- дни обстоятелства подхран- 
заплатени в стойност от око
ло 2.500 нови динара. А да получлив удар“, „предприя- 
ие говорим, че футболисти
те-работници се разпределят 
по всички смени, не им се 
осигурява земяна и подоб
но. И ето идваме до пара
докса: вместо стопанските 
организации да помагат спо 
рта — фактически го спъ
ват.

грижа,
каква грижа! Оставен е на 
ентусиазма на - 
ши (които между 
могат да се изброят на пръ
сти) в града, който има към 
шест хиляди жители.

Действително, какво става 
с димитровградския футбол, 
спорт изобщо? „А. Балканс
ки“ се състезава в между- 
подзонората група, в която 
главно се състезават селски 
футболни отбори от Пирот- 
ско, Нишко и Лесковашко. 
И което е още по-трагично: 
миналата година трябваше 
да изпадне и от тези трупа, 
но благодарение на разбира
телство от страна на Състе
зателната комисия групата 
беше разширена и на „А. 
Балкански“ дадена възмож-

по-точно ни-

няколко ду- 
другото

БЕЗ РЪКОВОДСТВО
ват това недоверие.

Обаче чуха се и оптимис- 
тие на група граждани“, „ви тични прогнози: димитров

градският спорт може да из 
плава ако се избистрят не- 

които открито се изказаха, щата и се въдвори нужната
отговорност. Но за да се осъ 
ществи това, прали всичко, 

и недоверие към заплатени трябва на спорта да се.даде
обществено

Свободно може да се ка
же, че „А. Балкански“ няма 
ръководство. Онова, коетб 
по-ланшната скупщина беше 
избрала се саморазреши, и 
то по иай-иеотговорен начин. 
Просто повечето членове не 
идват на заказани събрания 
които зарад това се провал
ят.

Къде са корените за подоб 
на неотговорност и защо ни
кой не проявява интерес за 
спорта? Отговорът е твърде 
прост: спортната дейност от 
болништвото не

адукт“ и др., епитети след

че се съмняват в злоупотреба

необходимото
признание. След туй, ще тря 
бва строго да се установят 

то събрание са петнадесети- и опРеАелят изворите на фи
нансиране, като при това се 

дена след олизу четири- ангажират всички — от об
щинската скупщина до ор
ганизацията за физическа 
култура при общината. И 
на'й-сетне: чрез обществено-

ПШШШНШШШШ1ШПШ1 Ш1111Ш11ШН1ШШШМ1И1ИШ1Ш11ШШШН1111Ш1ШШМ111МПШ11ШШРШ политическите и масови ор-
ганизации с проблемите на 
спорта и физическата 
ра трябва да се

сметки и пр.
Като отложиха годишно-ВМЕСТО ДА СТРОЯТ 

СПОРТНИ ОБЕКТИ — 
ПОСТРОИЛИ КАФЕНЕ на
От друга страна, ясно про

лича — в комуната няма из-
часова дискусия спортистите 
оправдано търсят: да им се

ност да се „изкупи“. се зачита

.. ................................ 111111Ш1ШИ11П111111111111Ш1ШП1П1ЩЩЦ: 1Ш1ШтпШШШШ11ШШШП1ПШ1П

не остана жив чини нию един прилича на Бондарчук.

Момич^атаГв^нашат^ста^Ъа^накичили^по1 стената° Ален *

&нчам°тези ГозоГ » °е Г"* “
защо, винаги ми замирисва на парфюм. А Ив Монатан е Б е
грозен и мирише „а пот и силни цигари,- ПонякотоБо 
рето ми заприличва и на Бондарчук. Този Бондарчук 
има такова дооро и тихо лице, У *
той заеква и затова 
хва ...

култу 
запознаят, 

стопанските, обществените и 
културните дейци, които

и двигателят вибрира като сър-
мо-и ту прилича на Ив Монтан, ту гат да допринесат за правил 

ното разрешаване на нара
сналите проблеми. 

Всичко
и по

ръкави на ризата, 
от колата и удари шамар на един 

патр шамар за милиони. А оня тип си го заслужа-
ваше. Хвърляше камъни по врабците, спящи по дъове
тато „аСошГ^ КаК Спят врабците ’ нощем но дърве-" ат. на София. Един камък сваля направо по три навед-

това обаче, както 
дискутантите.каза един от

трябва да се
моуправителните 
щото спортното 
вече пет години

постави на са-
основи, за- 
дружествоче все ми се струва, че и 

предпочита да мълчи и нъж...
да се усми-

мар. Оняаб2ше°Рза™аС„Лаел3г °Т КОЛаТа и °™Ра един ша 
улиците нощем. преди афитя пг . - А Анн Рекламен стълб, точно

Другите спят в белите си завивки. Наяли са се до ГБ^л^ пося » ° Се хилеше някакъв палячо.
бре, изгледали са всичко на телевизията. Сега спят и съ — К ™„3 всичкото време повтаряше:
цГпо които само ТЯ* уЛИЦИТе' Празните тихи ули- до! ' 03 Т_ТИ ви-виновни бе. говедо с го-гове-

’ "° които само от време на време потропват стъпки- 
е на дежурния милиционер и изтракват съспсъндт пито 

си камионите, които нощем зареждат д ците
Понякога заспивам и аз. Топлината 

ръмженето на мотора унасят. Аз 
тяга ръка над мене и

не държи 
годишно събрание, а ето фут 
болният клуб е западнал 
задънена улица. '

Ще настъпи ли преломни- 
ят момент и 
проблемите

Ние мием
в

И така подкара цистерната, че тя подскочи 
го обичам аз Борето. И всяка „

ще се решат ли 
по физическата 

Ще пока-

кон. като
магазините ...

на кабината и го. Макар 
заспивам, а Борето про- конвейера 

върти ръчката на стъклото. За да него.

Затова
култура и спорта

новото годишно събрание 
иа спортните дейци, 
стите и любителите 
та, което трябва 
той след седмица-две.

же

гаси мото)аЧеи ищеМмеЦвзеУмс" 46 НЯКОЯ *>щ те
вземе и така щс ме стисне ч, силните си Ръце. Ще ме 
дът ще мълчи тогава, а кристатоите”3"3 063 Аъх' И Л,а- 
ще звънят в ушите „„ Като оркестър Л'°ЛеИ "3 ЗВезА»гс
разтвориСЛвод™Тт0оРЪвТетра„лоЩ,: 33буЧИ' "Рва -Зил'-а 
сти като стъкло НиеРще „ълчимРИЯТ аСфалт 
а на мен ще ми бъде ужасно тъи-но^я гледаме напред, 
спят, че -не могат да чуят тишинят 33 ТОНа' че всички 
тези трепкащи стрелки „а командно-,”“ н°,цта' да видят 
лице „а Ив Монтан и Бондарчук И° ТЗбло и Б°Рсто с 
подам глава от кабината и да се развикам" “ ИСКЗ да 

- Ек, стига сте спали, ей! Елате

спорти 
на спор- 

дн се със-
за-

Ст. Н.ще се 
ще забле-

нощем... да мием улиците

градът усилва Твсеки звук°катоМ°Я ВИК' защото тел ... и звук като грамаден нощем 
високоговори-
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Пред
прага

Комуната е неразвита, има 
само няколко малки стопан
ски организации, неразвит е 
и туризма, макар че има до
бри условия за развитие на 
тон стопански отрасъл. В 
следващите няколко години 
бе трябвало да се завърши 

. финансирането на втора фа
за на Власинските водоцен- 
грали.

И занапред в комуната си 
остава неразрешен въпроса 
с интеграцията в здравеопа
зването.

БабушницаСурдулишки

проблеми Учредяване на местните 

организации на Съюза на 

запасните офицери

У

ИЛИ
в къщи ПО РЕШЕНИЕ на Общин

ския отбор на Съюза на за
пасните офицери на терито
рията на Бабушнишка об
щина до края на месеца ще 
се извърши учредяване на 
местните организации. На 
тези събрания ще се напра
ви анализ на досегашната 
работа в подготовките за об 
щонародна отбрана и набе 
лязат задачи за работа зана 
пред. Отзивът на военните 
старсйшини на тези конфе

ренции и интерес за поли 
тическото положение в све
та и у нас.

В разискванията взе ’ уча
стие и другаря Хасан Сипа
ни. Той изтъкна, че Сурду- 
лнца се намира пред прага 
на къщата — да влезе в гру 
пата на неразвитите краи
ща.

(ОТ 1 СТР.)

Оттук Запасните офицери и по
дофицери разучават матери
али във връзка с промените 
на икономическо-политичес
ката система у нас. Те са ини 
циатори в разрешаването на 
на множество местни проб
леми.

Стаменко Янкович, начал
ник на отдел стопанство 
при Общинската скупщина 
запозна присъствуващите 

със състоянието на стопан
ството в комуната и перспек 
тивите на развитие зана
пред.

— Вие имате сериозни проб 
леми и наистина трябва да 
се предприемат мерки за да 
може комуната да сеоттам Между другото, той изтък 

на, че в Сурдулица в остра
форма изпъква проолема с одолее неразвитостта каза 
незаетостта на работна сила между другото др. Хасан. 
след закриването на мина 
„Мачкатица“.

пре-

Новко Николов
М. Величков

»ВоеННИ ХУД0ЖНИЦИ« — единствено Тук, край нас 

звание в сръбската войска Скитащата майкав Скопие, докато Миличевич 
и Миливанович с останалите 
си колеги минали през Алба- „ ,
ния на Корфу, а след това ® кафенето бе както и оби- 
стигнали на Капри. Преби- кновено, задушно. От дим

ящите се цигари едвам се 
разпознаваха посетителите, 
унесени в разговори и ра
кия.

По време на Първата све
товна война върховното ко
мандване 'на сръбската вой
ска въвело единственото зва 
ние — ..военни художници“, 
каквото не е забележено ни
къде в света, 
получили към четиридесети, 
на художници, от които най- 
много били от Сърбия, а към 
тях се приобщили и некол
цина техни колеги от Хър
ватско и Словения. Това би-

ваването на художниците на 
Корфу и на Капри повлия
ло да се появят импресиони 
етични нотки в ТЯХНОТО из
куство. Изследователите на

Това звание

беКрай масата в ъгъла 
и млада жена с овехтяли дре 
хи и пожътяло от безсъние и 
безмерно пушене лице. И се 
га, в едната ръка

историята на изкуството твъ, 
рдят, че на посочените ост
рови са нарисувани най-ху
бавите импресионистични 
платна в нашата живопис.
Миличевич рисувал Капри, а ТУ чашата с питието, ту ди- 
Милошевич — Корфу. мящата цигара. С другата

В Белград през 1919 годи- Държеше на скутите си ня- 
на, наскоро след свършва- колкомесечно дете, увито в 

Първата световна две-три скъсани пелени.

ли родоначалниците на мо
дерната ни живопис — На
дежда Петрович, Коста Ми
личевич, Милан Миловано- 
вич, Бранко Радулович, Вла
димир Бецич, Марино Тар- 
таля, Отон Ивекович, Вели
ко Гецан и мн. други. Пове- 
чето от тях рисували по вре 
ме на почивка

слагаше

нето на
война, била открита излож- С повдигнат тон приказ- 
ба на „военните художни- ваше с обкръжващата я мъ 
ци“, докато втора изложба жка компания- Думите й бя

ха закачливи и вулгарни. И 
V привличаха вниманието на 

всички ... На моменти жена

между две 
сражения, внасяйки в бе
лежниците си незабравими 
образи на изтощени бойци, 
болни от петнист тиф и др.

Съдбата на „военните ху
дожници“ обаче била раз
лична: някои починали до
като траяла войната като 
Надежда Петрович напри- чай 50-годишнината от Пър- ас, а после пак затваряше
мер, през 1915 година в бол вата 
ницата във Валево. Преди ната

войната ките музеи — Народния и

била устроена непълна годи
на преди нападението на

Югославия 1940 го та взимаше цигарата и ятлер на
дина. Трета изложба на „вое слагаше в устата на бебето.

То кашляше, обаждаше сенните художници“ била уре 
дена през 1964 година послу с дрезгав и премръзнал гл- След малко в кафенето Казват, че преспивала в бол- 

влезе милиционер и се отп- ницата.:. След четири дни 
рави направо към нея. — вече я нямаше в Босилеград. 
Ще трябва да се подпишеш, 
ей, тука. Той й сочеше лис- 
те, в което пишеше, че при 
проверка у нея бил намерен 
чужд личен паспорт и здрав ци. Родена е преди 27 годи
на книжка.

световна война. Послед очи.
организирали белградс Коя е тази жена?Бе ясно, че нещо не е в 

ред с тази жена. Впечатле
нието стана още по-убеди- 
телно, когато тя започна да 
кани всеки познат в кафе
нето пришлец да дойде да 
види „сина си“.

— Мамка ти... ела да ви
диш сина си — крещеше без 
смислено тя на един стар об 
щински служещ, случайно 
влезнал в кафенето. Не се 
съобразяваше и към другите 
През цялото време смучеше 
усилено цигарата, като от 
догарящата палешо друга. 
Подканваше ту едного, ту 
другиго да й поръчи питие. 
Обаче не даваше вид на 
пияна.

завръшваието на 
починал и Бранко Радулович Военния.

Това е В. Т. от с. Груин-

ни. Преди десет години на
пуснала родното си село и 

Тя изпълни нареждането- родителите. Те се знае пос- 
и взе да се оправдава. Пое- тоянното й местожителство, 
ле каза, че ще замине още Отвреме-навреме дойде в Бо 
веднага за Скопие. И наис
тина взе детето в една къка, 
в другата „пашкулите", съ
брани в плетена мрежичка 
и се отправи към спирката.

Подготовки за преброяването
силеград.

РЕГИСТРИ И ЖИЛИЩНИ НОМЕРА Преди две години тя също 
в ръцемъкнеше пеленаче 

и настояваше на всяка це-За по-лесна работа по преброяване на населе
нието и на жилищата, което ще стане на 1 април 

близките селища Желю--
на да се освободи от него.Вечерта; в малките часо

ве, тя отново „довтаса" в Най-напред се опитала да 
кафенето. И отново започна го остави родното си село. 
закачливо и с настроение да —
приказва с последните гос
ти. Сега пеленачето бе сло
жила върху една столица

т.г, в Димитровград и в
бъдат изготвени съответни ре- 

нови жилищни номе-ша и Лукавица ще 
гистри и ще бъдат поставени 
ра на сградите и названия на улиците.

Общинската комисия по преброяването вече 
с изготвила предложение да общинската скупщина 

общински инструктори по Пре- 
брояването, които да инструктират преброителите 

правилното преброяване 
жилищата в комуната.

Като не успяла оставила го
на рейсовата списка Босиле
град друг път — в канцела
риите на общински служе
щи и още на много други 

И следващите два три места> Сега твърди, че това 
дни тя се мъкнеше ту в час
тното, ту в

и то спеше.за назначаване на
на населе-и да следят за дете е при някой приятел 

кафенето на във франция- Казва, че има 
„Кин стан . Беше упорита, и Трето извънбрачно дете, 
но сервитьорите я изгонва
ха. Едно поради посетители-

нието и на
За града и районите ще са 

структора. _ _ л „
Следващата планирана мерка ще бъде подготви- 

инструкторите, т.е. запознаването

Пеленачето бавнонеобходими 10 ин- отвар-
яше очи, скимтеше като ку
ченце и пак заспиваше ома
яно от задуха и глада.

но къде е — не казва.

Би трябвало компетентни
те органи да се заинтересу
ват за здравословното със- 

Отнваше и в общината, хоянис на тази жена. 
Търсеше материална по* 
мощ. Срещаше се и в съда.

телен семинар за 
им с работата по преброяването и с тълкуванията 
по отделни точки в преброителните листове, листо- 

домакинството, жилищните декларации и 
другите формуляри по преброяването.

те, а друго паради това, че 
не си плащаше сметката.— Я, дай на сина ти една 

супичка — обърна 
към сервитьора. Едрият и 
сериозен мъж се престори, 
че не я чува ...

се тявете за

М. И. Н. в. в.
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ЪРШТВО ХУМОР ♦ ГАТИРА * ЗАБАВА ♦ ХУМОР «САТИРА^^АБАВ^

ев- Карикатурен екранот- .числи към иай-старитеЕдни човешки череп,
още през 1892 година ропейски селища. _____

Специалистите считат, че 
са способствували

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
крит
край Байлоновия пазар, а 
след това изгубен, послужил за това 
на учените да твърдят, че двете големи реки — Дуна-
още по времето па палеоли- ва и Сава — които предла-
та е съществувал живот на гали подходящи условия за 
територията на днешния Бел живот, както и нашествия- 

Археоложките иаход- Но при това голямо значе
ние има и Белградската кре 
пост. От това време архело-
зите открили, и най-старите
останки от предшественици-

Днешният Бел
град-едно от 

най-старите 
европейски 

селища

БЕЗ ДУМИ

град.
ки потвърждават, че тери
торията на днешния Белград 
е била населена около 5 000 
години преди нашата ера, ко те на днешния Белград
ето ще рече, че главният различни оръжия, керамич- 
град на машата страна се ни предмети и др.

Л/\ЛЛ/ЧЛ/ЧЛЛЛЛ/\АЛЛА/\А/\/Ч/

В предстоящото преброя
ване на населението в наша
та страна важно сведение 
представлява и факта, че в 
листчетата ще бъде внесена 
колона — „не изяснява се“, 
„или не се е изказал“. Това 
естествено, се отнася до 
ония граждани, конто, пол
звайки своите пълни демо
кратични права, ме желаят 
да се изяснят за национал
ността си.
разговори ,воден и във връз
ка с преброяването на насе-

лението, е прието още едно 
становище — ония, които се 
„декларират“ като югославя 
ни няма да се третират ка
то нация, мито като офор
мена етническа група. Ина
че, названията на народите 
и народностите щс бъдат пре 
дадени по азбучен редослед, 
а ще бъде отворена и отдел
на колонка за ония, които 
национално са неопределе
ни.

»НЕ0ПРЕДЕЛЕНИ« 
-НОВА КОЛОНКА В 
ПРЕБРОЯВАНЕТО 
НА НАСЕЛЕНИЕТО

В досегашните

Декларация на Ева
Докато още има 
ребра у Адама 
аз вяра му нямам!

ЗЕСТРАсъбират мед, 
кой ли ще въвежда в 

кошерите ред.
а други — по съпругите-----

*♦* Избрал си беше 
точно тази 
за съпруга.
• .. а пък тя 
излезе друга!

До вчера беше в производ
ството,Другари! — провикна се 

кърлежът пръв — 
Готов съм аз да дам от 

свойта кръв! ала никога не си изпълни 
плана.*

Изтеглиха го в ръковод
ството

и за работа мъжки се зах
вана:

Ако всички тръгнат да

Един известен артист свет
кавично се влюбва в една 
млада артистка.

— Любима! *— казва той. Чужд инструкции подробни съчи
нява

как план се изпълнява___
— Бихте ли станала майка 
на моите ;|еца?

Момичето малко се зами- ХУМОРСЛЯ *
— А колко са Децата ви? Няма роли жалки, 

няма и големи — 
има хора малки 
със уста големи ....

* Някои ! хора приличат на охлювите — хем пъл
зят, хем си показват рогата.

* - Ако не са гърбовете ни,

*
Б един салон се събрали 

богаташки госпожи. Всяка от 
тях се хвалела с подаръци, 
получени на рождени дни. 
Една от тях, която от дълги 
години все се имала за мла
да, казва:

зад какво ще казваме
истината!★ * Работите им бяха наопаки, но заплатите имСпоред стомаха — 

и размаха.. .
бяха налице.

* Понякога котката минава заЕДНО ЛОКАЛНО МНЕНИЕ мини тигър* Бързаше*— Мъжът ми всяка година 
на рождения ми ден ми по
дарява по една подвързана 
книга.

Друга моментално

с колата си да обиколи целия 
. . замина за оня свят.
* Само

Изкуството 
за кокал по-голям.

свят,е храм но .Какъв хитруш 
хем боде, хем гъделичка ...

е този чичка:
ръждясалият котел не се оплаква, че той* ще обере калая.

отгова- От режисьори ..модернисти" 
сме си вече без артисти. .. *

* Светът би бил 
по автобиографиите.

* Понеже 
това на другите.

ря: идеален, ако за хората съдехмеЩом си 
дребна 
риба — 
чиба!

— Блазе ви! Кой знае кол
ко се е обогатила библиоте
ката ви!...

*
Едни ги оценяват не може сам да сепо заслу

гите.
гтонася, предоставя

Много иска
-каква е гази 

А/ъ/ХА в КА&ЬТО?

Ч* т: пе гро *

БлР®он^и
а


