
Акценти Драгослав Маркович,,
председателят на Ску
пщината на СРС, бе
ше ясен: „Фактът че... 
л 20 общини на регио
на националният до
ход е само 50°/о на гла 
ва от населението в 
сравнение с републи
канското равнище, яс
но говори за неразви
тостта на региона. Тък 
мо това налага да се

предприемат специални не, ангажиране в реги- 
мероприятия от всич- она на едри предприя- 
Кй фактори на нашата тия от страната, които 
( бщност... да движах развоя и из

В сегашните условия бор на перспективни 
развитието изисква отрасли. А преди всич- 
предпоставки, които в ко — пътища, електри 
общи черти бяха из- фициране, които да съ 
тъкнати и на съвеща- действувай 
нието:

Развитието—как нататък?
РАЗВОЯТ на Югоиз

точна Сърбия, където 
са. и нашите 
беше

за развоя 
на туризма и другото 

—■ Ясни програмни с него, и да улеснят 
насоки г развоя, само- живота на хората, 
управително интегрира

съвещание миналата се 
дмица. Официални 
шения няма, но изво
дите сами се налагат.

ре-общини, 
тема на голямо

Естествено, тези пре 
дпоставки са еднакво 
валидни и за нашите 
общини. Това значи, че 
не могат да се чакат 
безвъзмездни средства 
за развитието, но са 
нужни програми, сре
щу които обществото 
ще отпуска инвестици 
онни кредити.
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издателската 
дейност на 

български език.
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Има обаче нещо, ко
ето тревожи. Именно 
—1 общините ни имат 
до голяма степен ясна 
насоченост в развоя, 
знаят, че и пътищата, 

електрификацията 
ще се носят от населе 
нието и общините, оба 
че има неща, където 
развоят им е в ръцете 
на други.

•* ВЕСТНИК НА ВЪ |Г Д РС К А Т Л НАРОДНОСТ В С ся И ЮГОСЛАВИЯ *

И

От заседанието на Общинската конференция на СКС 
в Димитровград

добряването на кадровата 
структура чрез избиране на 
по-гол ям брой непосредстве
ни производители. Съюзът 
на комунистите чрез поли
тическото см влияние трябва 
да допринесе за по-последо- 
вателно прилагане на систе
мата ма ротация в другите 
обществено-политически ор 
ганизации и представителни 
тела.

Недостатъкът на кадри в 
стопанството от становище
то па все по-сложните усло
вия на стопанисване, изис
ква по-бързо промяна на 
структурата не само на ръ
ководния кадър, но и на зае 
тите изцяло.

Става въпрос за по
лезните изкопаеми, с 
които сме богати пове 
че от много други. Сто 
ят изследваните зале
жи на фосфати в Ли- 
сина, на. графит в Лю- 
бата. малко са проуче 
ни залежите по Вид- 
лич и Бурела, а години 
тс минават.

КОМУНИСТИТЕ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ЗАЧИТАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР ПРИ 

ЗАЕМАНЕТО НА РАБОТНА РЪКА
— ЗА ДЕЛЕГАТ НА Ш КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

СКС ИЗБРАН РАЙКО ЗАРКОВ Тук общините са. без 
помощни, защото едри 
предприятия 
папките с изследвания 
та, без да направят 
крачката, която населе 
нието чака цяло десе
тилетие вече — рудни
ци да се открият.

На заседанието си от ми- ръководствата на Съюза на се държи сметка за млади- 
налата седмица Общинската комунистите, като при това те, способни кадри и за по- 
конференция прие изцяло ма 
териалите „Проблеми и за
дачи на Съюза на комунис
тите в осъществяването на 
кадровата политика и заема 
нето“, които публикувахме в 
миналия бре/л, както и зак
лючения във връзка с това.

„Придобитите опити, се 
казва в заключенията, и пое | 
тигнатите резултати в досе
гашния период, представля
ват солидна база за по-ната
тъшна демократизация и ра 
зработка на самоуправител- 
ните отношения в тази об
ласт. Затова приетите прин-. 
ципи за кадровата политика 
и заемането представляват 
ежедневна задача на органи 
зациите и ръководствата на 
Съюза на комунистите за по 
следователно
във всички области па жи
вота.

държат

Тук е трудното. И 
сигурно в общините и 
сред населението си 
мислят такаПО ВРЕМЕ 

НА четирид
невното посе
щение в Юго
славия прези
дентът на Гви 
ана Барнхем 
води разгово
ри с предсе
дателя на Съ
юзния изпъл
нителен съвет 
Митя 
чич и други 
видни югос

лавски ръко
водители.

ще се 
оправяме някак с дру 
гото, ама за това да 
има някой да понати-
снс големите предприя 
тия да започнат.

Нали се казва, че ед 
рито предприятия в ре 
гиона би трябвало да 
движат развоя 'Риби-

провеждане
М. Н. Н.

В предстоящия период е 
необходимо по-смело да се 
пристъпи към ротация на 
кадрите в организациите и

В разговор с президента Тито, който го прие, 
президентът на Гвиана се застъпи за по-нататъш
но подобрение на отношенията между двете стра
ни, по-специално по научно-техническото сътрудни
чество.

Събрание на МО на СК в Босилеград

Разгледани тезистите 

на ЦК на СКС
Президентът на Гвиана Барнхем освен Белград, 

посети и Сплит, Шибеник и др. градове, където 
разгледа природните забележителности и води раз 
говори с обществено-политическите дейци.

На снимката: президентът Барнхем при прези-; 
дента Тито на Бриони. (Фото-Ташог)

в този
БРОЙ: НА ЗАСЕДАНИЕТО на местаната партийна органи

зация в Босилеград, на която присъствуваха и ръковод
ствата на подружниците на ССРН бяха разгледани тези- 
ситс на ЦК на СКС за по-нататъшното развитие на на
шата обществено-политическа система.

На дневен ред бяха и няколко организационни въ
проси. Обстойно бе разгледано положението на партий
ния клон в с. Райчиловци, в които членуват и комуни
стите от Ресеи и Млекомиици. Тази партийна организа
ция бездействува. От последните избори досега тук не е 
устроено пито едно събрание. Взе се решение да се пред 
ложи на Общинската конференция на СК вместо пар
тиен клон тук да се формира местна организация. С ог
лед на специфичните проблеми тя ще има възможности 
зп по-голяма и решаваща дейност.

На заседанието в редовете на СК бяха зачленени: 
ДУШКО НЕДЕЛКОВИЧ, милиционер и МАРИя СТОЙ- 
КОВИЧ, машинописка.

В предприятие 

„Ципе“— 

от 50 комунисти 

40 за изкпючва- 

Стр. 3

БЕСЕДА С ЦОНЕ 

ТОДОРОВ

4не
в. в.



СЛЕД РЕШЕНИЯТА
пзрогра-стабилизациониата

МП на обществото.
Съвсем о ЯСНО защо отзи 

такива интереси и 
в най-

дали е време1ша и нро-Няколкомесечният упорит то,
на Съюзния чее.и полезен труд 

изпълнителен съвет и Съюз- Същевременно засилва се 
ната скупщина върху утвър натиска за утвърждаване 
ждаването на икономичес- на нови цени на множество 
ката политика и основите произведения и услуги. Лан- 

стабнлизационната про- спрат сс нови термини. Под 
грама приключи с приема- лозунга — поставяно на „а- 
нето на Резолюция по осно- декватни цени”, „паритетни 
внте на обществсно-иконо- цени“ и подобни, се прооут- 
мическата политика в 1971 ват исково за администрати 

С Резолюцията об- вно увеличавано на цените 
във вео още високо защите- 

домашен пазар. Излиш-

витс на
схващания се сРе“5,а п5шесх. 
висшите органи на обгдсст
вено-политическите °°|1Ц“°
стн. В републиките и ФеА®- 
раципта. Ни разискванията 
в скупщината не бяха лише 
ни от такива становища и 
мнения, КОНГО в незначител
на степен се срещат и в са 
мата Резолюция-

Би било илюзорно да сс 
очаква след приемането

обществено-и-

н

година.
ществото получи важен до
кумент, който открива 
роко поле за действие на

обществени фактори що би донесло ново увелн- 
към създаването и осъщесг- чение на цените за току про

девавалцня- Вън

ши- пия
но е да се доказва какво не на

всички »АП0Л0« СЕ ВЪРНА 

ТОЧНО НАВРЕМЕ
Резолюцията 
кономическото развитие да 
върви бес; затруднения- «° 

очаква, и което 
е ясна

вяването на собствена ста- велената 
билизацнонна програма. Ре- от всяко съмнение е, също 
золюцията налага отделно така, какво би се случило с 
задължение на органите на евентуално удоволетворява- 
Федерацнята в сравнително ио на все по-шумните иска

ния за. увеличение на. разни 
във

може да. сс 
трябва да. се търси 
публична, реч по спорните 
обществено - икономически 
въпроси, но и пълна общсст 
венп отговорност за нейно
то икономическо 
ческо действие.

къс период от време да ут
върдят ония условия на сто ществе1Ш привилегии
панисване и политика на ра м ___
звитие, които следва да за- връзка, е произвол 
местят временните мерки на разходи, с което сс угрозява 

политика.

и полити-

От вълните на окена сме- 
Шепърд, 

Мичел и Руза са взети на са 
молета Ню орлеанс.

Световният печат не пре
става да пише похвално за 
подвига на тримата 
навти. Изтъква се, че 
ният полет представлява но 
ва страница в историята на 
изследването на Луната.

Ще бъде необходимо ця
ло десетилетие докато ин
струментите бъдат в състоя 
ние да заместват хората на 
Луната в изследването Л.

9 срещу Ю 
кос-

Прег: нощта на 
февруари „Аполо 14" с 
монавтитс Шепърд, Мичел и 
Руза сс върнаха обратно. 
Те „слязоха” във водите на 
Тихия океан в точно преден 

в 22 часа и

икономическа 
приети към края на минала 
та година с цел да се огра
ничи инфлационното потре
бление. Тази активност

космонавтилите
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

РАЗВОЯТ НА НЕРАЗВИТИТЕ 

КРАИЩА
не

се развива еднакво на вси
чки равнища и във всички 
среди.

Обаче атмосферата, в ко
ято тя се одиграва не е най-
подходяща за безпрепятстве Миналия вторник приклю- 
но действие на стопанските чи ДВОдневното заседание 
субекти, за тяхното насочва на Централния комитет 
не към собствените ресурси ^ на Сърбия с решения за 
и политика на разитие. Тя задачите на Съюза на кому- 
обременява и без това усло- нистите в осъществяване по 
жненото положение на инс- литик? на ускорено разви- 
титуциите на обществено-и- тне на слабо развитите кра- 
кономическото развитие. Ма ища в Сърбия и на САП Ко 
кар че вече са утвърдени сово. Заключителна реч даде 
най-важните мерки на ико- председателят на ЦК 
комическа политика за 1971 СКС Марко Никезич.

В решенията на Централ
ния комитет на СК на Сър
бия се изтъква, че досегаш
ната политика на ускорено 
развитие на слабо развити- 

. като чели множество въпро те краища се е показала оп
равдана и това трябва да се

До известна степен това е продължи, без да се мени 
последствие от явлението в същността на курса. В до- 
някои среди да се омалова- кумента не се набляга само 
жават постигнатите резулта върху класичните видове по 
ти, да се премълчачват, а да мощ на неразвитите, но и 
се дига голям шум за труд
ностите.

В, печата все още видно 
място заемат изявленията и 
оценките как. кой е минал с 
девалвацията, като чели то
ва е било мярка, която да 
напълни касите на всички и 
машинално да осигури по
добри условия на. стопанис
ване, Макар че девалвация
та е след иас — не преста
ват приказките дали сме за- 
късняли или навреме е про
ведена, дали само тя ще бъ
де достатъчна мярка за ста 
билизиране на положение-

космо- 
тех-

деното време —
4 минути по югославско вре 
ме. им се

върху тяхното свързване С ветролета,
големи производствени гру- * ®навтите се обадили от 
пации и върху по-доброто *' чувствуваме се
планиране и програмиране “™с” Т^а беше най-до 
на развитието. Голя брото потвърждение за ус-
ченне се придава на кадри- пРшния полет на >Дполо 14”,

Централният комитет е ре който напусна земята 
Третата конференции огромна машина от 1 рета I а ч и _ като тридесети шестетажна

къща, а във водите на Ти
хия океан се върна като 
малка кабина, висока едва 
3,48 с тегло от около 5,900 
кг. Иначе смелите космонав-

ас-

на

те. като
висока

шил
на Съюза на комунистите в 
Сърбия да се проведе на 9 
и 10 март, а не през февруа 

бе предвидено. Ще
па

година, както и основните 
насоки на дограждане на об 
ществено 
система у нас, все още има 
елементи на неизвестност

ри както
се обсъждат въпросите за 
промените в политическата 
система.

Централният комитет е ре ти послужи хубаво 
шил на Третата конферен
ция да бъдат поканени пот- 
десетина представители
по-големи трудови организа- телевизията 
ции, с всички права на деле 
гати, освен право на гласу
ване.

икономическата

време
и спокойно море.

Милиони хора следиха по 
приземяването 

на космонавтите от „Аполо 
14".

си само са повдигнати. на

вижда една голяма и реална надежда за Чили... 
Капитализмът е надминат, преживян...

(Кой европейски кардинал смее да каже нещо 
подобно).

Така в Чили ччуждестранния интерес за пръв 
стълконовява с един широк национален

Какво става в Латинска Америка

ВЕТРОВЕ НА 

ПРОМЕНИ
път се
фронт, значително по-широк от правителствената 
коиалиция, и възникнал в условията на многопар
тийна парламентарна система, което по качествени 
свойства е съвсем ново явление в Латинска Аме
рика.

И политиката на САЩ предпазливо реагира на 
смяната в Чили. Изостана интервенция, което наВСИЧКИ основни и обществени и политически 

сили в Чили, напълно, или в главни черти, оказват 
подкрепа на програмата на Аленде по отношение 
освобождоването на чилийското стопанство от чуж 
дестранно господство. В този смисъл особено зна
чителна е подкрепата, която дават чилийските де- 
мохристияни начело с противкандидата на Аленде 
— Радомир Томич и католическата черква. Демо- 
християните са също за национализация на медни
те мини. Че опозицията на Алендевия лозунг за 
„откриван на вратите на социализма в Чили" е в 
безпомощно малцинство свидетелствува и обстоя
телство, че започна да прибягва към диверсии и 
терор.

практика за пръв път се случва в отношенията ме
жду САЩ и Латинска Америка. Наистина, Аленде 
не бе посрещнат с аплодисменти.

От установяването на отношения Чили — Куба 
и Чили — Китайска народна република, Вашинг
тон не направи дипломатическа афера. Президен
тът Никсън заяви, че Вашингтон напълно призна
ва правото на чилийците на правителство по собс
твен избор и че ще поддържа коректни отношения 
с коалиционото правителство на президента Аленде 
и ще продължи своята програма и контакти с чи
лийския народ.

Това е разумно становище. В противен случай 
биха възникнали крайно сериозни усложнения.

Пак трябва да се върнем към думите на Ра
домир Томич. Той своевременно беше посланик 
във Вашингтон и ето какво е неговото становище: 
Що се касае до „американския натиск" Томич счщ 
та, че „САЩ или която и да е друга нация нямат 
никакви права на чилийския народ да дават 
да не дават одобрение да избира президент на ре
публиката или система на управление. Докато Ние 
се борим да убедим младежта и бедните че чрез 
гласуване, а не с пушка, може да се промени ста
рия и да се установи нов строй, би било злодеяние 
и неопростима глупост, ако би се доказало именно 
противоположното. Тогава Чили би станал крайъг- 
лсн камък за целия свят".

БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен к отговорен редактт»*, 

АСЕН ЛЧЗАРОВ
Радомир Томич казва: „За Чили не съществува 

капиталистически път на развитие". Неокапитализ- 
мът е най-зъл враг на Чили и на християнската 
демокрация. Нашата революция следва да бъде 
чилийска, антикапиталистическа и антиимпериали
стическа".

(Ако сравним това изявление на чилийския де- 
мохристиянски лидер със становищата на европей
ските демохристиянски лидери, да речем на Курт 
Кисингер, Румор итн., лесно ще установим че това 
са лица от различни светове).

А чилийският кардинал Раул Силва Енрикес: 
„Католическата черква няма защо да оплаква 
бедата на Аленде. Напротив, тя в новия президент

Издава „Братство" — Нит 
Сг. Пауновия 72, телефон 

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

лугодишен 7.5 и. динара 
Тож. сметка 625-3-78 Служба 

друштвсио книговодство 
Нар. банка Ниш

ИЛИ

Пе-чатшсца „Бук Караджич" 
Ст. Паунови*** 72 — Н«пл

по-
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IБАБУШНИШКА
ХРОНИКА• ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАДч:

МАЛКО ЛЕКАРИ КОМУНИСТИТЕ ЩЕ СЕ БОРЯТ 

ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ОБЩЕСТВЕ
НИЯ ДОГОВОР ПРИ ЗАЕМА
НЕТО НА РАБОТНА РЪКА

На един лекар в Бабуш- 
нишка община средно се 
падат по 5 700 жители! Два
ма стоматолози обслужват 
над 34 000 души.

Стремежът на Здравния 
дом да осигури необходи
мия брой лекари и друг

я дом покрива територия- да им обезпечи жилище, а 
^ * °^щината» н° колко след — това идват личните 

щ_ издържи. доходи. Истина, предвидено
оаконът за организация е в скоро време да се 

на здравната служба поста- строят нови жилища за ну- 
ТВЪРАС яСНО к^кво се тъ ждите на здравния дом, но 

р и от тази служба. тук не е решението. Очаква
дицински персонал — не да- да дЗйдат "'в РБабспшшгя^КаТ Се' ВСе ПаК’ 3дРавния дом
“ о^У^ТИ ле^°аб“ Н^во^&^дра ^ро'™ КаАР°ВИ
са още лекара, един вния дом не е в състояние
стоматолог и повече мСлипи 
нски сестри. ’’

Органите на управление и 
колегиума в
заведение правят усилия да 
разрешат този въпрос, но, 
най-често по обективни при-
ГтИ'иНсет” ^аи=?тра3ре' Слел девалва1»ята на ДИ- на цените. И подобни „пред- 
™Тт™;а' ” Е ”а<~ТОЯЩИЯ наРа и'3 Бабушница се чув виждания" вече започнаха 
медицински персонал здрав ствува боязън от повишение да се осъществяват. Някои

предприятия вече слагат но 
ви цени, а други се готвят 
да направят'това.

Гостилничарското предпри 
ятие „Църни връх“ започна 
първо.

Вече няколко дни цените 
на питиетата в заведенията 
на „Църни връх” са повише 
ни с 5—10 на сто.

Понеже изкупвателните 
цени на добитъка в комуна
та са покачени значително 
— Предприятията, които се 
занимават със продажба на 
месо — сигурно ще повишат 
цените. И така вече се запо

по-

ме
(ОТ 1 СТР.)

Стабилизационните мерки 
и програми на трудовите ор
ганизации, както и вземане 
то на средиосрочния план по 
развитие изискват по-здрави 
програми в областта на кад 
ровата политика.

За целта организациите на 
СК със активността си тряб 
ва да създадат условия за 
по-широко участие на труде 
щите се в осъществяването 
на кадровата политика.

Системата на реизборност 
в стопанството и в общест
вените служби трябва да се 
издигне на по-високо равни 
ще. Организациите и ръко
водствата на СК. с активно
стта си трябва да се борят 
в органите на управлението 
в трудовите организации в 
нормативните актове да се 
създадат условия на ръково 
дни места да идват хора с 
виеше образование.’

В областта на заемането 
организациите и ръководст
вата на СК трябва да водят 
постоянна борба за увели
чаване броя на заетите. Тря
бва да се настоява да се за
държат млади и способни 
кадри и хора с виеше обра
зование. С активността с ко 
мунистите трябва да допри
несат органите на управле
нието в предприятията да 
приемат обективни мерила 
при заемането за да се из
бегнат досегашните отрица
телни явления в тази об
ласт“.

В разискванията централ
но място зае постигнатия 
вече Проект обществен до
говор за критериите при 
заемането, който в момента

се намира на публично ра
зискване във всички трудо
ви организации, 
публичното разискване тряб 
ваше да завърши още към 
средата на декември мина
лата година.

Общинската конференция 
прие заключението матери 
алите от заседанието да бъ 
дат изпратени до всички ор 
ганизации на СК в трудови 
те колективи, както и доор 
ганите на управлението всъ 
щите.

За делегат на III конферен 
ция на СКС единодушно бе 
избран секретарят на Общи 
нския комитет Райко Зар
ков.

макар чеНовко Николов

това здравно

Дали зарад девалвацията?

ОПИТМ СЕ ПОВИШИ ЦЕНАТА НА

Няколко дни' в Босилеград нямаше месо, 
защото земеделските кооперации искаха да 
пренебрегнат стабилизационните мерки на 
Съюзния изпълнителен съвет. Те се опитаха 
да повишат продажните цени на месото. В 
знак на протест няколко дни престанаха да 
продават месо.

Наистина, сега вече не е така. Тоя въпрос 
е разрешен, обаче изтъкваме го, защото слу
чая може да се повтори и при някоя друга 
стопанска организация в комуната.

ПРИЕТА РЕОРГАНИЗА
ЦИЯТА НА I МЕСТНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ И НА ОР
ГАНИЗАЦИЯТА В 
„ГУМАРАТА”

Общинската конференция 
прие предложението за ре
организация на I местна ор
ганизация на СК, която в 
бъдеще, ще се конституира 
на делегатен принцип, а съ
ществуващите активи пре
растват в клонове с уставни 
права. Всички комунисти в 
бъдеще ще бъдат членове 
на клоновете в своите тру
дови организации, за незае
тите и пенсионерите се фор 
мира отделен клон.

Общинската конференция 
прие и -предложението за ре 
организация на организаци
ята на СК „Гумара“, която 
ще формира активи по це
ховете.

СКАЗКА НА РАДЕ БОГДАНОВИЧ чва едно верижно увеличе
ние на цените, което най- 
много ще се свали върху хо 
рата с по-ниски лични дохо-Тези дни пред комунистите от Босилеград 

секретаря на комисията за външни работи 
на скупщина Сърбия, Раде Богданович гово
ри по актуалните световни политически съ
бития, за политическите отношения на стра
ната ни със съседните държави, а по-специ
ално с НР България.

Богданович изтъкна, че нашата страна 
приема всяко оправдано и полезно сътрудни
чество, а въз основа на взаимно уважение. 
Такъв е случая и със съседна България, без 
оглед на стагнацията в отношенията. Той ка

за, че сътрудничеството трябва да продължа 
ва във всички области, а по-специално да се 
развива граничния стокообмен.

Ди.
Дали този процес може да 

се контролира и тук е място 
да се намесят обществено- 
-политическите организации 
и инспекционните служби, 
за да не се стига и до неоп
равдано покачване на цени
те на някои стоки.

Д. ЙотовН. Н.

В. в.
В предпршятие »Цилс«

Становището на Вашингтон днес съществено се 
различава от онова, което „Нкхйорк таймс" изнесе 
през септември, според което „военният удар е по- 
добър от идването на Народния фронт на власт в 
Сантяго" или от заключението на Рокфелер, кога- 
то се завърна от неуспешното турне по Латинска 
Америка ипрез 1969 година, което гласи, че е „зас
таряло да се прави разлика между „репрезентатив
ните демокрации" и „военните диктатури".

Умереното становище на вашингтонската ад 
министрация някои са склонни частично да обяс
нят и с обстоятелството, че чилийската смяна и 
експеримент не са предизвикали особено въодушев 
ление в Куба и в някои европейски социалисти
чески страни, защото значително отстъпват от съ
ществуващите обрасци. Но независимо от това с 
какво е обусловеното, би, доколкото се задържи 
като практика, можал след време да бъде от капи- 

значение и за Чили и за целия зелен кон- 
защото всичките ще ги освободи от стра-

ОТ 50 КОМУНИСТИ 

40 ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
ди заседанието на Общинска 
та конференция от тази ор
ганизация имаше още по-чуд 

предложение: Общински
ят комитет да каже колко, 
пари му трябват за издръж 
ка на постоянно заетите вко 
митета да отпусне нужните 
средства предприятието ка
то цяло, а за сметка на то
ва членовете на СЮК да бъ 
дат освободени от плащане 
на членски внос.

СКС прие на 24. 12.Секретарят на първичната 
организация на СК „Циле“ 
прочете на заседанието на 
Общинската конференция в 
Димитровград писмо, прието 
па заседанието на първич
ната. организация, с което се 
иска Общинската конферен
ция да вземе решение да се 
намали членския внос или в 
противен случай този иск 
ще бъде изпратен до най- 
висшите форуми на СкЖ- 

Както поясни секретарят* 
на първичната организация 
от 50 членове само 10 редов 
но плащат членския си внос 
Останалите 40 не са плати
ли за цяла година и повече.
Естествено, Общинската кон 
фереиция отказа да разглеж 
да този ултиматум, но въз
ложи на своята контролна 
комисия да разгледа поло
жението в „Циле“ в духана 
уставните разпоредби на 
СЮК.

Да ли наистина членовете 
па тази първична организа
ция не са могли да плащат 
членския си внос и дали 
наистина размерите му зася 
гат до такава степен работ 
циците в „Циле“? Както е 
известно Централният коми вим, че само два дена пре-

тет на
1969 година нова таблица за 
размерите на членския внос, 
според която членския внос 
върху лични доходи до 1200 
динара бе чувствително на
мален. Следователно, члено
вете на СЮК в тази трудо
ва организация, в която сре 
дните лични доходи възли
зат на около 700 динара, пла 
щат средно по 8,50 динара. 
Малцина са ония 
чиито лични доходи възли
зат на над 1200 динара и ко
ито плащат по 2%.

По всичко личи, че тази

но

тално
тинент,
ха, че всяка прогресивна промяна ги подлага на 

бъдат жертва на Желязната петаи и
членове

опасност да 
на военноморския флот. Значи, след комбинат,, Ди 

митровград“ в който неотдавОрганизацията на американските държави глав
но преспа промяната в Чили, което е също 
явление. Това, както говореха в Куба „Янкиевско 
министерство за колонии", което миналото десети
летие се занимаваше предимно с акции против Фи

на зарад неплащане на член 
ския внос' бяха изключени 23 
комунисти, този проблем из 
пъква в още по-остра форма 
в „Циле“. Както ни осведо
ми секретарят на Общннс- 

комитет на СКС Райко

първична организация още 
в началото не е пресекла па 
рушаването на партийната 
дисциплина и па уставните 
разпоредби, които са твърде 
ясни и недвусмислени. С пи
смото си до Общинската кои 
фереиция на СКС, в което се 
иска тя да намали членския 
внос,
организация само потвърж
дават, че пито познават Ус
тава на СЮК, пито го зачи
тат. *В случая окончателна

ново

дед Кастро и с подкрепа на американските интер
венции, сега загл7»хна.

ЧилиНай-сетне Вашингтон тихо изтегли от 
трите си военни матеорологически бази (за проу- 
чаване на йоносферата!), което също значи нещо.

Развитието на Чили тази година и в занапред 
логично ще зависи, преди всичко, от вътрешни фак 
тори и съотношението на силите. Но твърде важно 
е да бъде независим и свободен от външни натис- 

най-груб вид. Изглежда такава не

кия
Зарков, партийната дисципликомунистите от тази на и състоянието с членския 
внос в общинската органнза 
ция ще бъдат предмет на ра 
зпсквапе на едно от следва
щите заседания на Общинс
ката конференция.

дума ще даде контролната 
комисия па Общинската кои 
фереиция, по трябва да доба

ци, поне в оня 
съществува опасност.

Д. Йотов
— КРАЙ —
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I БОСИШРЦШ ХРОНИКАI

1
I .............................................. .

на ОК на ССРН в БосилеградБеседа с Цоне Тодоров председател

ПРЕДСТОЯТ ОБЕМНИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
иията ще допълним с^лено- проблеми в ко
Гоедо ГЖ за- —щССШ иа ~ р» 
стъпени. витие на обществено-иконо-

т. .интрдният отбор на мическите отношения в сто-
СС€”ЕН,ТАдЬ дейностТ<Съвместно^саЛИаТЗ

ции ще°нИа™ои“ .УЖ . 
ксто има време *де да за осъщеСтвяване на интегра

бъ^ййюйаййискване други решаващи акции.
в местните организации, да пълна отговорност в ор-
нуваме “мененията настХаРе ганизациите „а ССРН ще се

на заседанието на Общиц обсъжда качеството на връ- 
на ^нЛеоенция което зките между отборниците, 

ше3 се проведе до края на представителите ^избирате
ли, февруари. Делегиране лите, както и раоотата на 
то на дави членове ще се ор представителните и самоу- 
ганизира в течение на ме- правителните органи в раз- 

мар? и април тази годи- витие на самоуправителните 
р отношения. По-специално,

ще се разглежда въпроса за 
се развитие на земеделието, про

щмиата. При това, собстве
ната афирмация щс зависи 
от съдържанието па работа 

методите па дейегвува- 
посредстпом които тру

довите хора да могат кол ко
го се може по-пряко да вли

СКС както и в документите
ССРН 

на обще-

В тезисите на ЦК на
на Съюзната и Републиканската конференция на 

по-голяма демократизация
което Социалнстичес-

та исе настоява за още
ме,ствено-политическия живот, при 

кия съюз много повече, отколкото досега, да бъде осно-
живот. Това остана

вей организационен облик за политически 
значи, че ССРН трябва да бъде носител в процесите на 
самоуправнтелното решаване и договаряне.

стта на тази най-широка три по-голямо на гражданите на 
буна на гражданите и трудо обществената политика в ко 
вите хора, които въпроси са муната?
вече повдигнати от Общинс- — Нужно е Оощинската 
ката конференция на ССРН _ конференция на ССРН и иеи

органи да обезпечат

ни

нитеи нейния изпълнителен от
бор беседвахме с председа- още по-тясни връзка на ак- 
теля на ОК на ССРН, ЦОНЕ циите на Социалистическия 
ТОДОРОВ. съюз на равнището на об-

сец
на.

Начина, по ко*йто ще
делегиране трябва да блемите в областта на прос- 

статутите и пра- ветата, културата и здраве
опазването, дейността на ме

върши 
се уточни в 
вилата на организациите.

Босилеград
стаите общности, дейността 
на комунистите в ССРН и др.Ще се закрие ли ветери

нарната станция?
Ц. Тодоров На същия принцип необхо 

димо е да се измени струк
турата и на местните органи 
зации. По-точно, освен деле
гатите избрани в подружни- рането на концепциите на 
ците трябва да бъдат застъ- общенародната отбрана ще 

всички обществени

ят в процеса на решаване
то. Това е зачертано и в до
кументите на Републиканска 
та конференция на ССРН.

Досегашният делегатски 
принцип, на който е консти 
туирана Общинската конфе
ренция има свои положител 
ни резултати, нарочно в де
мократизацията на кадрова 
та политика в Социалистиче 
ския съюз. Обаче всички об 
ществени структури в кому 
ната не са били застъпени в 
органите на ОК на ССРН, 
защото делегати са избира
ли само гюдружниците на 
ССРН.

Поради това правим подго 
товки за изменения и допъл 
нения на Правителата на 
Общинската организация на 
ССРН. Целта е при делеги
рането да се приложи не са 
мо териториалното, но и ин-

Съветът заключи: до сеси Поточно,1^онференцгшт^ще Сътрудничеството, преди нителни органи и на другите
ята на ОС — да се потърсят бъде съставена от членове всичко> трябва да става по политически организации ще 
мнения от съседните ветери които 'избират местните ор- въпРоси* внесени в полити- 
нарни институции за инте- ганизации и подружниците ческата програма, която по 
грация и да се проведе съв- на ССРН, и членовете конто Установения начин и харак-
местно заседание на всички делегират трудовите органи- тер' пРеАставлява обща про- сен оолик на действуване. 
заинтересирани от комуната зации,- сдруженията и обще гРама на всички обществе- 
за съществуване на единна ствените организации. но-политически организации
ветеринарна станция. В ■ — ще се стигне ли до м. И На ^,бщИ!1ската скупщина, чин ССРН ще обогатява и 

краен случай се очаква фи- лостно обновяване на избо На КОИ въпРоси » пред коригира
нансова помощ да предло- рите за конститниоане ст°аЩия период най-много _ Р
жат и трите земеделски. ко-. Общинскат аконХп™,!,, ще се ангажиРат органмза- осъществяването на общест 
операции. в кой срок ще бъГе циите на. ССРН и Общинс- вените нужди и интереси на

По-обстойно съветът обсъ шена тази акция? Р" ката конФаренция?
ди и риболова като стопан- — г оглед __
ски отрасъл. Бе казано, че гашните членове^ма пк*6 Се ,, ^ред ССРН стоят обем- 
рибовъдния фонд в Драгови ската конференци/ л^иЩИН" 'I сложни задачи, от чи- 
щица и другите реки в ко- излиза 1973 годига “андата разрешаване много зави 
муната е почти унищожен, чая ако изцяло ге ™ по-нататъшното развитие
поради прекомерното брако «. обновят на самоуправителните и де-
ниерство. С оглед на това, се отвземат ста м°кратичсски отношения в
че общинското риболовно „К1 И ”а ТЯХ' и комУната- Поради това не-
дружество не е в състояние избицали^Пппя .които са ЩО’ отАеДНО ще изтъкна ня- 
да се справи с тоя въпрос имайки предвид че е "сеташ ?°И °Т задачи1^ Утвърдени 
-съветът ще предложи на ния състав на ОК на ССРН пР°грамата за работа на 
Общинската скупщина рибо' ,„я„ит„л„п ак“,„ На последното заседание на ПК
ловното стопанисване в ко- а”а™™У ' КОеТО на ССРН. Отдещго згшчение
муната да предаде на някое ва за сРеДст‘ за нас има публичността ^
способно и заинтересирано иа заседания няХ^изцяло Работата’ отговорността и 
дружество от вътрешността, да обновявам изборите Без »р,,!|Та На С9РН в обезпеча

ла намалявам сегашното чи вопмогт1^ об1Чествена отго- 
сло на членовете, конферен- обществени На

Ролята на ССРН в реализи

това ще бъде трудно. Най- 
сполучливо решение обаче 
ще бъде ако станцията се 
интегрира с някои други от 
по-близките съседни общи
ни. Но засега такава инте- 
грагия отказали ветеринар
ните станции в съседните 
общини. Причината е в отда 
лечеността и слабите фина
нсови възможности, които 
могат да се осъществят на 
територията на Босилеград- 
ска комуна.

Втората възможност е 
вместо станция в Босилег
рад да се сформира ветери
нарна амбулатория, която в 
съответния републикански 
закон има по-друг третман, 
когато става въпрос за кад-

На последното си заседа
ние съветът по стопанството 
при Общинската скупщина 
в Босилеград разгледа няко
лко важни въпроса, които 
ще бъдат на дневен ред на 
предстоящото заседание на 
ОС. Между другото, съветът 
обсъди положението на ве
теринарната станция в Бо
силеград в светлината на 
новия републикански закон, 
който налага ветеринарните 
служби да изпълнят някол
ко необходими критерии и 
условия.

С оглед на тоя закон, кой
то е преценен като твърде 
положителен, ветеринарна
та станция в Босилеград не 
може да остане като така
ва, защото не изпълнява тъ
рсените условия. Като осно
вно, е необходимо да има 
най-малко трима ветеринар
ни лекари и съответно обо
рудване. Засега, тя не изпъл 
нява нито едното, нито дру 
гото условие. Разполага с 
малко инструменти и пома
гала и има само един вете
ринарен лекар. За това са 
необходими значителни сре
дства, които в момента стан 
цията не е в състояние да 
осигури. Например; за обо
рудване са необходими 
30.000 динара.

При такова положение об 
щинския съвет не бе в съ
стояние да изнамери предло 
жение за съответно реше
ние. Защото ветеринарната 
станция няма възможност 
да приеме трима ветеринар
ни лекари, нито пък да се 
оборуди според изисквания
та на закона. Но противно 
на това съществуването на 
тази организация е крайно 
необходимо, с оглед на жи
вотновъдния характер на ко 
муната.

Става въпрос как да се на 
мери изход? Според съвета,

бъде постоянна грижа на ор 
ганизацията. Предстоят мно

пени и
структури, които действуват 
на територията на местната 
организация- го конкретни акции във връ 

зка с масовите 
на населението за отбрана и 
защита.

подготовки
— Как оценявате сътруд

ничеството на ССРН с дру
гите обществено-политически 
организации в комуната? Носител на разискванията, 

предложенията и мненията 
във връзка с по-нататъшно
то развитие на нашата об-

—т Сътрудничество има, 
обаче с постигнатите резул
тати в тази област не можем 
да бъдем доволни изцяло.
Необходимо е да премахнем ществено-политическа систе- 
паралелизма в работата на ма, в комуната ще бъде съ- 
обществено-политическйте ор що така ССРН. 
ганизации форумското и изо 
лирано политическо реша
ване. В тази акции освен същес 

твуващите форуми и изпъл-ри.

се ползват и секциите на 
ССРН като отделен ефика-

Считаме, че по такъв на-

своята работа в

трудовите хора и граждани 
в комуната.

над

В. Велинов

в. в.
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Димитровградска
хроника

Димитровградското стопанство лани
Названията на улиците 

- формалност или 

същност?
Все пак добре

Общественото книговод
ство е направило своя стан
дартен анализ за стопанско
то развитие на Димитров
градско през миналата годи 
на. Данните, тъй като са пре 
дварителни, защото годиш
ните баланси на предприя
тията още не са завършени, 
сигурно ще се различават 
от балансовите, но все пак 
и те дават достатъчно ясна 
картина за изводи — дали 
има успехи в стопанската 
дейност или не.

Като се гледат цифрите, 
както са дадени от тази слу 
жба, изводът би бил както 
в наслова „все пак добре”.

Защото през годината в 
не един анализ за стопан
ското състояние имаше до
ста нотки на песимисзъм, 
даже и на недоволство, а се
га вече излиза, че работите 
са се пооправили.

Реализацията е по-добра

ва „дребни” в очите на дру
гите, за да им взимат проду- 
те отрасли вече не са толко 
кцията на „голям почек”. 
Естествено тук има и един 
обективен фактор — мерки
те, които бяха предприети 
за подобряване ликвидност- 
та в стопанството и които в 
първия момент се подценя
ваха не малко.

Промишлеността има към 
58 млн динара платена реа
лизация, а между предприя
тията най-добро е положе
нието на „Циле‘‘, „Свобода“ 
и „Гумарата”. „Сточар” има 
към 26 млн динара, „Град- 
ня“ която солидно работи
— към 5 млн, а търговията 
и гостилничарството (на тях 
им е най-леко в плащането)
— около 28 милиона динара.

Не разполагаме с данни
за онова, което още не е 
„осребрено”, т.е. платено от 
купувачите на димитровгра
дски стоки, но е сигурно, че 
и тези вземания на предпри
ятията не са малки.

Материални и други раз
ходи и лични доходи

Към 86 милиона динара е 
трябвало да се похарчат за 
материал, услуги на друга 
и прочее, за да се постигнат 
производствените стокови е- 
фекти, които стойностно (о- 
ще неофициално) възлизат 
на повече от 150 милиона ди 
нара. Тук стойностното уве
личение на този вид разхо
ди е значително, но то си 
има оправдание — 
нето е общо — и на сурови
ни, и на друга стоки 
това не е могло да не .се от

рази върху равнището на 
рази върху равнището на 
материалните разходи. Про
мишлеността например е да 
ла близо 43 млн динара, зе
меделието — 19 и строител- 

около 5 милиона ||А ПОСЛЕДНОТО заседание на Общинската 
Н скупщина в Димитровград бяха дадени наз- 
11 вания на някои нови улици в новите сели

ща на града, Желюша и Лукавица и променени 
званията на три улици: Петър Тасев се преимену
ва в Иван Караиванов, улица „Царибродски пар
тизански отряд" в „28 септември" и „Гробарска 
„Гребен планина". Всъщност отборниците изцяло 
приеха предложението на Изпълнителния отбор на 
ССРН за промените на названията на въпросните 
улици. Имаше и предложение от страна на един 
отборник улица „Петър Тасев" да си остане или 
неговото име да носи някоя друга улица в града. 
Това предложение, за съжаление, не бе прието.

Вярваме, че Изпълнителният отбор на ССРН 
се е ръководил от мисълта, че Иван Караиванов 
като виден деец на международното работническо 
движение, член на ЦК на СЮК и дългогодишен на 
роден представител в нашия край е заслужил^ не
говото име да носи улица, която води към най-го- 
лемия промишлен гигант в града — комбината за 
гумени изделия. Във връзка с това можем да ка
жем, че Иван Караиванов отдавна е заслужил не
говото име да носи дори и по-голяма и по-значите
лна улица в града. Нещо повече, неговото име 
жеше да носи и някое наше предприятие, както в 
Пирот, например. Всичко това е на място.

Обаче никак не е на място с един прост ход 
да се заличи името на един от най-видните члено
ве на революционното социалдемократическо 
движение в Димитровградско и единствен испан
ски борец от нашия край, който положи и живота 
си за делото на испанската република и комунисти 
ческите идеали. Друг изтъкнат човек от първото 
поколение революционери ние нямаме.

По същия начин, и повече по формални при
чини, отколкото съществени, както бе обяснено на 
заседанието на Общинската скупщина, бе преиме
нувана улица „Царибродски партизански отряд". 
В първата версия Изпълнителният отбор на ССРН 
бе предложил тази улица съкратено да се нари
ча „Царибродски отряд" за да претърпи в оконча
телната версия съществено изменение „28 септем
ври", т.е. ден, когато първа царибордска бригада е 
заминала на фронта. Царибордският отряд 
торическа действителност и затова твърде неубе
дително е обоснованието, че названието на тази 
улица се променя зарад дългото име.

ството
динара. Общото увеличение 
възлиза на близо 39°/о в сра 
внение с 1969 грдина.

Заплатите, макар да не са 
на равнището на република 
меките средни размери, са 
поувеличени. Платени са 
към 17 мил динара общо, 
или 19% повече от 1969 го-

на-

дина, а увеличението 
расли е'— в промишленост
та 15%, земеделието — 13, 
строителството — 56, търго
вията и гостилничарството 
— 29, занаятчийството — 
17% и пр.

по от-

*
Всяко заключение само 

въз основа на тези данни би 
било непълно. Годишните 
баланси на предприятията, 
където ще има преглед на 
успехите и неуспехите ще да 
дат по-цялостна представа 
за хода на икономиката в 
Димитровградско. Но може 
да се даде предпазлива оцен 
ка — че е все пак добре.

Въпрос е само, колко в 
новите настоявания на сто
панското поле ще има улес
нения и затруднения от но
вите стопански и валутни 
мерки в страйата, защото 
някои предприятия са насо
чени към 

внос на основните суровини 
— а вносът, както е извест
но — е оскъпен.

Димитровградското стопа 
нство е по-добре с платена
та реализация през 1970, от
колкото през 1969 година. И 
това окуражава, особено за 
щото това явление е харак
терно за всички предприя
тия. Общественото книговод 

изчислило, че ефек-

мо-

ство е
тът е плюс 25% или в пари 
— плюс 24,5 милиона дина- 

с 1969 годи- 
това?

ра в сравнение 
на. Какво ни говори 
Първо, че предприятията са 
държали сметка динарът от 
доставените на купувача сто 

дойде по-скоро в соб-

изключителен
поскъпва

ки да
ствената каса и да послужи 
за ново обръщение, и второ, 
че рпоимшлеността и други-

— и м. н. н.

е ис-

ръководителТърси се И най-сетне ако погледнем названията на ули
ците в града изцяло ще забележим, че съвсем 
ко е останало от самобитното национално и което 
носи местен колорит.

мал-частия и обществен живот, въз- 
познаване наден вСЪШИЯ ДЕН, когато отборниците 

„а Общинската скупщина в А™итров- 
на за положението в ко-

когато отборникът

раст от 35—40, факултет, 
английски и френски език. Условие за 
участие в конкурса: предлагане на ком
плектна програма за работа на служба
та".

Д. 1ЙОТОВград разискваха,
БОРИС^БОРИСОВ поиска от ръковод
ството на това предприятие да предста
ви заедно със заключителната сметка и 
шзогцама за саниране на загубите и и 
зобщо за развитето на предприятието, 
в ШШ1ИЯ най-тиражен вестник <<В®чеР™ 

известният журналист Юг Гри- 
зел в рубриката си „от моя ъгъл писа 
какви условия съдържат конкурсите 
за ръководни постове в Италия.

д ето какво съдържа конкурсът 
един италиански концерн:

Концерн на метална промишленост 
с бруто производство от 10 милмарАИ 
лири търси комерциален директор..Ли
цето на което би се доверила тази рабо 
та би имало следните задачи. А Ф Р 

комерциалната стратегия на кон
церна, продажна стратегия на всички 
домашни и чуждестранни пунктове ор 
гаиизация на маркетинг за кратък и 
среден срок, расформиране на с“Цест- 
пукащата и формиране на нова еФччас 

собствена продажна мрежа с десет
годишна концепция, организация на 
служба за контакти с обществени ин
ституции на най-високо равнище, мини 
стерства, парламенти и камари каКто 
със цел да се следи стопанския момент 
V, страната, така и със цел да може на
временно да се иитервенира.

Разбира се, съвсем случайно е съв
падението между искането, което пос
тави в Общинската скупщина отбории- 

Борис Борисов и статията публику- 
„Вечерни новини”. Но съще- 
е и показателно, че под иати- 

икоиомическата логика, на па- 
стопаиство, започна нещо да 

схващания. Далеч 
че така бързо и паши-

кът 
вана във 
временно 
ска на

новини

зарното 
се мени и в нашитена съм от мисълта, 
те конкурси ще започнат да приличат 
на посочения пример. Мними морално- 
политически качества, заслуги от мина-

главнолото тепърва ще представляват 
условие за ръководен пост. Ооачс ако 
нищо друго, то провала на „7-юлн , на 
Фабрад", разклатеното състоянието на 
Братство", па и на други предприятия 

ще ни накарат да гърсиме програми 
преди да заеме някой ръководен 
13 случая в Общинската скупщина 
поиска програма, когато директорът

месец е на работа в това пред- 
Но и това като пръв опит е

не на

пост.
се
ве

че един 
приятис, 
достатъчно.

На мястото па бившите казарми 
нови жи

ва
край Димитровград никнат

блокове. Това селище наскоробяха такива, какви- 
на италнан-

Лко условията 
то предвижда конкурсът 
ския концерн, нямаше да се констати- 

миналата седмица на заседа- 
Общиискага конференция на

лищни
напълно ще бъде градоустроено и 

от най-хубавите частище бъде една 
на Димитровград.ра, както 

името на
СКС, че в конкурсите па нашите пред- 

липсват само фотографии 
бъдещите директори.

Лица, които решат да конкурират 
трябва, според нашата преценка, да и- 

характеристики и профе-

на Текст и снимка 
Борис Марков

приятия

Д. ‘Йотовмат следните 
сионални квалификации: оженен, «н-
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Поради недостиг на грижи и инициатива

В БОСИЛЕГРАДСК
СТОТИЦИ Т0Н«

ош село * зп село =е
. ////// •//*•//'///»«

са необходимиЗа по-голямо производство на мляко ще

ЗАЩИТНИ ЦЕНИ да било пазар. Защото мно- 
близките на Босиле-годиии в Бо- че не , 

пазаР, 
‘•нчава „

И.ча „ 
чоет _ 
ма- Кас^ 
свързва,, 
раиии с,
пизациа
хаРактер
прияти, 
градово. 
вощия. в 
рзване ц
и с пРеда 
ботааае

Вече няколко
силеградска комуна не е из

пито един килограм
■зина в

град села имат и по 5.000 кг., 
които предлагат за продаж
ба. Дори и най-низкото им 
заплащане ще им донесе ня- 

полза. Поне данъка да

купен
ябълки. По такъв начин про 
падат големи количества я- 
бълки. В най-добър случай 
стопаните варят ракия от 

или си хранят добитъка.

изтъква в предложените мерки за стабилизиране 
производството и потреблението на мляко

— се
на КОЯ

си заплатят.тях
Но и тук не е решението.но би трябвало да обхванат между другото, зарад иеор- 

и изкупвателните цени, прево ганизираното изкупуване на 
за, преработката и продажба млякото, което от друга 
та, биха могли да се движат страна, често довежда и до 
до 50 на сто над изкупвател недоимък на мляко на 
мата цена. Това значи, че зара. Понеже се 
йената на дребно би могла скоро време производството 
да се формира на 2,00 дина на млякото да мине в компе- 
ра литърът. тенция на републиките, то

ва предложение на югослав
ския селскостопанско - лесо

ЮГОСЛАВСКИЯТ селскр- 
стопански-лесовъден 

тър е изготвил проектопред
ложение за стабилизиране 
на производството и потреб 
лението на мляко. Този про 
ект е представен на обсъж
дане в съответните съюзни 
и републикански органи, ка 
кто и обществените органи
зации, заинтересовани за ра 
зрешаването на този важен 
стопански проблем.

За да може продажбата и 
потреблението на мляко да 
стават както следва, според 
това предложение, ще е не
обходимо да се направи сис- 
тем от защитни цени. Пре
миите и другите инструмен
ти би трябвало да съдейст- 
вуват да се подобри произ
водството а цените на мля
кото да бъдат гарантирани 
за определено време и ела
стични в случа'й на евенту
ален диспаритет.

Всички калкулации гово
рят — се подчертава в про
екта

Това нещо е известно и на 
земеделските кооперации, и 
на търговското предприятие 
Разбира се че им бе извест
но и в
Обаче една от тези органи
зации не е показала до сега 
по-голяма упоритост да изна 
мери пазар за ябълките. На 
истина, трябва да се приеме

цен-
При такова положение бо 

овощари сасилеградските 
готови да продават ябълките 

особено низки цени. До

па-
очаква в

предишните години.и за
ри и за 50 пари по килограм 
макар че тези ябълки пот-

Настоящнте изкупвателни 
цени на млякото са станали въден институт могат да бъ 
нестпмулативни и това е, дат приемливо решение.

ребителя в градовете полу
чава за 3 и 4 динара. На1й-ва 
ясното е да има какъвто и й

Звонци

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ
В НАЧАЛОТО на февруа

ри в Звонци се състоя съве 
щанио ръководствата на об
ществено-политическите ор 
ганизации в района, на кое 
то се разисква по подготов
ките за провеждане на пре
дизборните конференции в 
местните организации на Со 
циалистическия съюз. С 
новните задачи във връзка 
с изборите присъствуващи- 
то запозна -Йосиф Алексан
дров. председател на ОСВ в 
Бабушннца. В разисквания
та, които бяха изчерпателни 
и съдържателни, се обсъди

ха предстоящите задачи на 
Социалистическия съюз във 
връзка с предизборната дей 
ност в местните организа
ции.

И този път бяха набеляза
ни някои акции, които тря
бва да се проведат в най- 
скоро време, а това са елек
трификация на някои сели
ща, поправка и прокарване 
на пътища и др. Разисква 
се и за подобрение и окаче
ствяване на културно-забав
ния живот на село, който в 
някои села през последните 
години е в упадък.

защитните, изкупва
телните цени на млякото от 
обществените и частните 
производители трябва да бъ 
дат 1,30 динара литър. Пре
миите да останат на равни
щето от 0,30 динара за об
ществените и 0,10 — 
стните производители. Про
изводството и изкупуването 
на млякото би трябвало да 
се изкупуват договорно 
три години. Цените на дреб-

ос-

за ча

ма

Й. М.

шт ак и до коя степен ще се финансира разширеното здра- 
|\ вн° осигуряване в недостатъчно развитите области и 

Косово? Това беше въпрос, който почти доминираше на 
последната сесия на Социално-здравната камара 
скупщина. Още повече, представителите върнаха на съюзното 
правителство отхвърления амандман, който се отнася към 
задълженията на федерацията във финансирането на здраве
опазването като при това се търси прицизно и ясно да се 
формулира проекторезолюцията по икономическата политика 
в настоящата година.

в Съюзната
*

Зе!
ЛЕСКОВА перап

НИЕВ-1
Няма съмнение обаче, 

че федерацията във 
случай ще се отчете, 
гова задължава, между дру 
гото, и общия закон по здра 
вно осигуряване и задължи
телните видове на здравна 
защита. Неизвестно е обаче 
какви критерии ще се при’ 
лагат

недам 
та в 
който 
склад 
панск! 
ния.

всеки
Към

Здравеопазването 

чака съюзния динар при участието на фе
дерацията въе финансиране 
го на разширената здравна 
защита на населението. А 
касае се, преди всичко, за

хГчо„икпГхоозу„словия за—
от гТри"“, ™ хв "1Тг ПОВеЧе каза А‘Р Й-АИН Османи
Косово едва п1тГто голо! ?ЪР™°СТТа на малки« леча на

карски "РеглеГв^акГ^

дори и в географски радиус ох 70 
заведени ™1°го ЛРУ™ краища, оборудено- 

медицински апарахи са дотраяли.6 На ВИС°К° раВпище'
дерациях^не“^ катоа ^умаха^а^ротон11” Причини :1аЩо фе- 
във финансиранехо на недосхахътап ня На своето Участие 
сово са и предстоящите ! „ развихите краища и Ко-
хрябва да произлезнах и някоистаиоштоя пР°мени. ох коихо 
Функции на федерацияха занапред икономическихе

Ясно е едно: ох федерацията леми средства, но Р-чията
разрешат много 
ето.

А

; :

Г 1ч ,т.1 води валутни сметки на ч гни мша 
със заплащане на л а и'7,5 на сто.
Спестовната службавл&нтралата на банката] 

юаботи всеки работен ден от Тдо 19 часа

на го-

I

1няма здравни работници 
километра. И тук, както 
стта на здравните

много I
тз

*Телекс — 1*6-79 УКБ 
Телефони: 20-15, 21-15, 33-63

не могат да се очакват го- 
пак ще могат

и с незначителни — 
въпроси по здравната Аа се

защита на населени- 
К. Р.

г. в*



На здравни теми

ЗДРАВЕЦЪТ В НАРОДНАТА 

МЕДИЦИНА
Лукавяц*ПРОПАДАТ

БЪЛКИ е многогодишно треви-БАЛКАНСКШГГ ЗДРАВЕЦ^ разпространяват ХОрИ.
СТО ра"Г'йдизу до почвената повръхност. Растението е зонтално, бл У А жните и сенчести усои и камъна- 
РазПРО”Р“Гвсич^ п*висок^ планини. Садят го и в гра 
ци почти въ® ог)ативно растение. Здравецът съдър-
дините, но като А р ава на КОето влизат терпенти- 
жа пеР"™" “Д0кетОни „ алкохоли, някои полимернинови съединения ™™ д0 растението съдър-
ВеЩеошеата„^ов0иВдееНрив:?и, ~хариди галова кисе- 

неидентифицирани феноли, флавоноиди и др.

чук — „Делишес“ от Влади- 
чин Хан, което се вече ин
тегрирало със селскостопан
ския комбинат „Овощар“ от 
Белград.

1 се намери 
с това не оз 
ожност.

жаСн. Б. Марковуга възмож 
[ осъществи 
дългосрочно 
тните коопе 
,елски орга- 
изводителен 
овски пред- 

снабдяват 
ленчук и о- 
такова свъ 
се постигне 
:о за прера- 
[ия и зелен-

лина,
парфюмерийната промиш- 

етерично масло с ценни 
се и в народната меди- 

и високо кръвно на- 
начин:

Здравецът се използва в 
леност поради съдържанието 
парфимерийни свойства. Прилага 
цина при стомашни разстройства 
лягане. В тези случаи се употребява по следния 
2 чаени лъжички ситно нарязано коренище (све'™> 
накисва в една чаша студена вода. Оставя Аа с р 
в продължение на осем часа. Прецежда се и 
се разпределя на равни порции. Те се пият през едн

един ден. Със същия

на
Това е само едно от пред

приятията посредством, кое
то може да се реши въпро
са за изкупване на ябълките 
от Босилеградска комуна. 
Обаче за да се реализира то 
ва необходима е по-голяма 
заинтересованост и инициа
тива на търговските органи
зации в комуната.

. ВОДОПРОВОДЪТ в село Лукавица отдавна 
готов. Главната мрежа е поставена. Остава сега 

стопаните да доведат вода по домовете си и да. турят 
край на един проблем, който е стар, колкото и само

то село. Изворът който е каптиран се намира два ки

лометра далеч от селото, а протокът на водата е 6 л 
в секунда.

ве
че е

ви интервали в продължение на 
извлек могат да се правят компреси и тампони външно, 
при слънчеви изгаряния, екземи, невродермити и форун-
кули.

Нашият народ е вярвал в целебните свойства 
тази билка и я е нарекъл здравец. Затова в миналото, до 
известна степен и сега без него сватба и кръщение не 
стават, веселие не започва. Според едно старо поверие, 
пак „за здраве” срещу Гергьовден обкичват 
врати със здравец. За същата цел се пие водата в която 
здравецът е престоял накиснат едно денонощие.

Но съществува и друго народно поверие, строго 
съблюдавано в миналото: „Ако пиеш вода от извори, 
около които расте здравец, лови те гуша”. Това поверие 
създава от дълъг опит, не е лишено от реална основа, 
тъй като водите във високите планини, където здраве
цът изобилствува, са бедни на йод. А както е известно, 
липсата на този елемент се свързва с развитието на ба- 
зетова болест — „гуша”.

Здравецът се използва и за практически цели в — 
домакинството. С воден извлек от корените му се боя
дисва бяла вълнена прежда в кафяво, а ако се накиснат 
в разтвор от син камък — получава се хубава тъмнока
фява боя.

на

външнитеВ. В.

Звонци

Добър
коопера- БОГАТ ЛОВ

Макар че е на години, А- 
нани Николов е крепък и 
весел човек, винаги готов 
за шега. Той счита, че лов
ния спорт е от голяма пол
за за доброто му здравосло 
вио състояние.

Пасионираният ловец от се
ло Звонци Анани Николов 
има тези дни богат "лов — 
уби две белки, а заедно с 
Григор Асенов от Ясенов 
дел убили дива свиня. Ос
вен това, през ловния сезон 
досега Николов е убил 12 
зайци.

тор
Кирил Колев, земе

делски производител от 
село Лукавица е склю 
чил с кооперация „Сто 
чар" в Димитровград 
договор за угояване на 
добитък. Колев е взел 
шест породисти телета 
от кооперацията, които 
да угои и да й ги пре
даде.

— Сега съм взел са
мо шест. Ако върви — 
догодина ще взема де
сет — казва Колев. Се 
риозен проблем засега 
с храната. Затова ще 
видя как ще ми излез- 
нс сметката.

И така здравецът е наистина растение, което има 
и стопанско и медицинско значение. Ето защо препоръч
ваме на нашите читатели да се запасят с тази билка през 
летния сезон, да я изслушат и имат под ръка в домаш
ната аптека.

Й. Миланов

лиона динара. Ка се това чу одйеднуш се усука 
работата. У правницити на задругете ко заща- 
щавани некой дън сноваше по градат, одоше по 
комитетат, по общинуту, елем нища се не опрай. 
Медно ютро, свате, там.ън я намируйем стоку у 
кошаруту тетига одникуде йедън що работи у 
задругуту од наше село. Ти, Миялко, каже он, 
млекото че доносиш ли при нас и ли че идеш на 
друго место. Само пази, каже, после да се не 
покайеш и затова йе по-арно йеднък

,)чар” по 
\ иобхз
:.п. гара- 
ровград, 
ужи за 
^лскосто- 
>изведе- МЛЕЧНА ВОЙНА да ми ка~

Б. М. жеш за нас ли си или си против нас, та да смо 
си наясно. Чеке, бре човече, кажем я, чеке да 
се распитам куде носе човеци па че ти кажем. 
Неми, каже куде да идеш, нело ми йеднъж ка- 
зуи. Елем, свате Манчо, я остайи говедата 
надиго у задругуту. Ка тамо се събрало уело 
село. Саме

се обаджам из пиратската села и мо- 
гу да ви кажем дакеа млечната война йе 

прокре Нишаву — сее

. а пи
па се

заванула сва села 
до Ниш. Несъм ишъл при големуити да се рас- 
питуйем, нело си кико човек отидо при сват Ми- 
ялка. Добре ме дочека човекат, ко соак добар 
домакин. Бабата йеднък изнесе Писало зеле, 
греямо реЬииуу, йеднумо шушениуе па пищмо 
и аран коминяк. Думу по думу па каза на Мия- 
лка за кво сам дошъл. Каза му дека и у Висо- 

у ЗабърЬето народат тражи да види

женете остале дома. Тува чу 
само тройиуа оди

предаваш на „Сточар", а онака уело село га 
предава на Скопле и това по 32 
диниуу. Носимо некой 
появише тройица од задругуту. Идоше

I дека
селото носе млекото и га

паре маену йе
дън, ка нема-нема па се

од ижу
на ижу и казую на свакога дека и задругата че 

плача толко, ама да одбива за млечну Ниселину. 
Добре ама па си

квокат и.
стая с млекото: по колко га дава и колко узима. остадоше тройица, а нийе си и 

дън денъска носимо при скоплянци.
— А вийе кико свате с млекото?

Че видимо, сват Миялко кига се вър
нем, па че ти обадим у 'петак.

Пита га и колко га они са даваш.
__ А, рече Миялко, нийе 1)и пречукамо^по

табийег. До некня га давамо по 28 паре за йед- 
ну маену йединиуу. Ама тува тия дни се диже 
теквая Ьурунтия, та общината се умеша. Излезе 

на видело дека наш ,,Сточар" салю на 
млечну Ниселину заработил лапи 60 ми

А със здравийе, 
с.р.

некико
некикву МАНЧА

РИСУНКА



* ИзкуствоОбсъдени проблемите | култура*
на издателската дейност на 

българската народност
български език и условията 
за удовлетворяването им;

— възможности за сътруд 
ничество в издаването на уче 
бници и др. книги за учили
щата, наръчници и ръковод 
ства на български език;

— внос на книги от НР 
България, както и други въ 
проси, свързани с посочени
те проблеми.

В работата на съвещение 
то взеха участие представи
тели от всички общини, в 
конто живее българска на
родност, представители на 
Завода за издаване на учеб
ници в СР Сърбия, на Репу
бликанската културна общ- 

' пост, Републиканска образо
вателна общност, просветно- 
педагогическите заводи в 
Ниш и Враня и издателство 
..Братство". В следващия 

На съвещанието домини- брой на вестника ще помес- 
раха следните въпроси: тим обширни материали от

— потребите за книги на съвещанието.

ДНЕС в издателство „Бра- младгиса 
тство" в Ниш се състоя раз 
ширено съвещание по проб
лемите на издателска дей- 
ност на български език.

. . д:;

58?

т
Съвещанието организира 

Републиканския секретариат 
по образование, наука и кул л
тура, изпълнявайки по този 
начин програмните задачи 
на Републиканската скушци 
на. .

рь

яШ1 ЕК8®ш>■

Целта на съвещание бе
ше да се извършат консул
тации с всички заинтересо
вани организации от общест 
вено-политическнте общнос
ти, за да се заемат ясни ста-

МСМДУ ЕРМА И 
СТАРА ПЛАНИНА

ската народност, за да може ............ « . Балканопожки институт 

в Ниш?
да се изготвят окончателни 
анализи и за Републиканска 
та скупщина и дадат 
кретнн предложения.

кон-

111111!111111111М11111111111111М111111111111111П

йто да събира оригинални 
документи и фотокопия, ко
ито хвърлят повече светли
на върху някои проблеми.

Веднъж в годината, инсти 
тутът ще организира срещи 
на балканолозите от цял 
свят, на които ще се изна
сят лекции по определени 
теми.

Иначе Балканоложкият и- 
нститут ще получи необхо
димите кадри .от Универси
тета, а общинският фонд за 
научна работа ще обезпечи 
400 000 динара.

В петък, на 12 февруари, 
Университетският съвет в 
Ниш взе решение за основа
ване на Балканоложки ин
ститут в Ниш.

Мнозина сигурно ще се 
интересуват какво ще про
учва тази научна институ
ция? Тя ще има аналитично- 
научен, исторически, ико
номически, юридически, ет- 
ноложки и др. отдели, кои
то да проучват културното 
минало на Балканския полу

Награда за най-добра поема на 

македонски език
Чествуването на 78-годиш- Наум на брега на Охридско стотин научни и обществе- 

нината от смъртта на вели- езеро. ни работници и граждани остров. Ще бъде основан и
кия македонски поет на въз На. традиционната ма ни- иа Охрид. Документационен отдел, ко-
раждането Григор Пърли- фестация „Охридска визи- 
чев стана в манастира св. та” присъствуваха към две- Устроени бяха и беседи на 

тема „Григор Пърличев”. То 
мо Саздов говори за делото 
на поета. За прозата на Пър 
личев изнесе слово писател
ката Загорка Тодоровска, а 
специална беседа за поема
та „Сердарът” изнесе Вера 
Антич. Тя говори за истори
ята на най-популярната пое
ма на Охрид от XIX век — 
„1762 лето”, в която е описа

Мода в най-старите 

ръкописи
Изследващите историята 

на изкуството и мнозина 
други, които се. занимават с 
изучаване на стари ръкопи
си, проявяват голям интерес 

но изгонването на охрид- към прочутото Мирославле-
во евангелие: касае се за 
една сцена, която изобразя- 

Томе Момировски съобщи ва покръстването на Йован 
Кръстител. Разучавайки

във връзка с богомилство-
то.

Също така, предполага се, 
че до заключението, че хум- 
ският княз Мирослав, ни ху 
дожниците, които са израбо 
тили това евангелие, не са 
били богомилите. Оттам и 
предположението, че отра
жението на богомилството 
представлява резултат на -— 
мода, която владеела по то
ва време и на която подле
жали и авторите на еванге
лието.

ския архиепископ Арсений.

та-решението за установяване 
на награда „Лавров венец” 
за най-добра поема на маке-

зи миниатюра, в която Хри
стос дава благословия 
сто Йован Кръстител 
риците най-напред довеждат

вме-
исто-донски език. Наградата ще 

се присъжда всяка година в 
рамките на тържествата по 
случай смъртта ,на Григор 
Пърличев.

Първите сръбски карика
тури — заедно с Домие
Малко е известно, че пър

вите сръбски карикатури са 
били нарисувани по същото 
време, когато живял и рабо 
тил и известния карикату
рист, французинът Домие. 
Първите сръбскц карикату
ри се появили към средата 
на миналия век. Забележено 
е ооаче, че сръбският 
Милощ Обренович, 
сведения от едно писмо, 
през 1824 година

Първата сръбска 
тура, както е забележено в 
един каталог, е издал 
градския Музей по приложа 
но изкуство преди 
години, макар че "не е запа
зена. П

карика-

бел-Цред читалището във 
Височки Одоровци няколко

редполага се, .че спо
менатият Джордже 
не се съгласил 
без шапка,
е и разбираемо, защото то
ва тогава се считало 
прилично.

ЧелешСнимка: Борис Марков да позира 
което донякъдекняз

според
още 

търсил от 
художника Павле Джуоко- 
вича да Му нарисува „изве
стния кир Джордже Челеш” 
за увеселение на

за не-

Но, както и да е, княз Ми 
към из-лощ имал влечение 

куството.господаря.
Страница 8
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култура ★ 1Ш IТа ★ изкуствоИзложби |(

Акварелите на Богдан 

Николов
ГО^а/АПомФаеВ„Т“! „аН^Тс%и™-' Р
ската народна армия в Ниш при отделни- кадТиНи Г С' 
ое открита самостоятелна ху нни мотиви'^ к н !,™ (,,Есе' 
дожествена изложба на Бо? тГп “ Уамер^с? наВ ч™ 
дан Николов. Всъщност, то- ствата “меРНост на чув 
ва е негова първа самостоя- Разбира се, има каптш-т 
7ал”а изложба на пейсажа, където палитрата муР не е 

г9воРи, че макар и успяла да се докосне до глъ 
след близо десетгодишно па бината на чувствата и таки- 
узиране, Б. Николов е запа- ва картини („Мотиви от 
зил установеният почерк в Ниш“) всъщност 
акварелната техника на нзо- известно 
бразителното изкуство.

показват 
раздвоение — зри

телят не е наясно дали фаб 
Към тридесетте изложени Ричният комин е декор или 

пейсажи, с мотиви главно от пък вълнуващият детайл. 
Ниш и Макарска (Югослав- Известно 
ско приморие), той се пред- лната изложба винаги еби- 
стави на нишките любители ла сеРиозно изпитание. Стру 

изобразителното изкуство ва ни се. че тридесетината 
като художник, който чрез каРтини, изложени в Дома 
определени мотиви изразява на в Ниш, дават основа 
най-различните състояния на ние Аа се вярва, че първият 
природата, а чрез тях и себе самостоятелен изпит е успе

шно издържан и че занапред 
(като още повече

е, че самостояте

на

си.
утвърди

с почерка и преодолее техни
ческите затруднения, вдъхне 
повече

Чужд на маниерничене, г 
реалистичен поход към опре 
деления мотив, той се стре
ми да изрази цялата слож

на пейсажа, като при 
преобладаващ ведър 

тон съобщава това 
теля.

интимност и рази
грае чувствата), Б. Николов 
ще си осигури достойно мя
сто в живопистта на народ

на зри- ността ни.
Свободан Сотировност в Миланотова с

В галерия »1Ь С10К]М0« в 
Ст. Н. Милано от 26 януари до 6 

февруари тази година, дими 
тровградският художник с 
югославска и световна изве
стност, Слободии Сотиров, 
организира художествена из 
ложба със световноизвестни 
те си акварели.

Сотиров не е чужд на ита 
лианските любители на из
образителното изкуство. До
сега той е откривал свои из 
ложби в Рим и Неапол. 

Художествената

ле (Белград — 1961, 1964 и 
1967 година). Участвува 
изложбите в Белград 1966 
година, Рим (Галерия СМ 13)
— 1968, Неапол (Сан Карло)
— 1969, Фабриано (Биргола) 
и 1970 Оребро — Швеция 
(Енгелбрехт).

Същевременно участвува 
и в колективни изложби — 
1964 ХХП биенале на музея 
в Бруклин, и Ню Йорк, 1965

на колективната изложба на 
югославските художници в 
Дисерфолд, Дортмунд, Бад 
Годесберг, както и през сле 
дваща 1966 година в Прага 
(Чехословакия). Също така 
през 1969 година участвува 
на Щ интернационален худо 
жествен преглед на изобра
зителното; изкуство.

на

Ст. Н.
„ ооггл„.„ ^А^ААААААААААА^
и започвал! да ти плета предница на пуловер. Ха-ха-ха... 
страхувам се, че няма да ми стигне вълната..
1рябваше да взема

биогра
фия на Сотиров изглежда 
така: Роден е през 1926 го
дина в Пирот, следва Худо
жествени академии в София 
и Белград, а самостоятелно 
и в колективни изложби у- 
частвува още от 1948 година. 
Участвува на изложбите, ор 
ганизирани от УЛУС, Октом 
врийския салон (от 1962 до 
1967 година) в Белград. Ка
то член на УЛУС редовно 
участвува от I до Ш триена

. хи-хи-хи...
„ °Ще прежда в куфара. Хи-хи-хи...

ддолеи цветята в саксиите и храни кокошките редовно 
Много здраве на кака Гина, Дорчето и Лиляна...

Това. ли е всичко? — разтегли уста в безкрайна 
прозявка Курти.

_ Дай да видим сега какво пише? — казва Цве
тан Дългия. — Да видим сега.

Бай Горан къса тържествено 
чето и почва да чете:

„Драги Горане, пристигнахме благополучно"'. X 
.. Нали ви казах. Марини

плика, изважда лист-

а-ха- 
" На 

разгледахме 
го пише, за-

ха. щуротии... Така.
отиване направихме престой във Варна и 
морската градина и аквариума.” Хм, това 
щото досега все в планина е ходила...

КаРи по-нататък — прекъсва го Курти фурнад-жията.

От ИЗЛОЖБАТА В НИШСЕЛО ПРОСЕК

НАШ РАЗКАЗ НА МАСИЧКАТА под тополата седят Бай Горан Кле
палото, фурнаджията Курти и Цветан Дългия. Седят и 
пият бира.

— Добре ... „Настаниха__  _ ни в стая с две легла, но
засега съм самичка. Тук е прекрасно. Направих вече три 
бани и съм много доволна. Сформирахме вокален квар
тет за изпълнение на народни песни... Вечер има кино
тГцов,т“ебВаваИЯ:."1Це С прнстигането направихме една 

Бай Горан млъква.
в едн,7гласРаЙ П0 НаТагьк ~ о6ажла се Курти и Цветан
_ — А бе. какво да карам... Да му кажа направо на
Пацо да донесе две бири, а? р

— Карай по-нататък —
Стана ни интересно.

— Добре... „Тука има един

— Бай Горане, къде си бе? — изниква изведнаж по- 
щаджията и тръгва към тяхната маса. — Имаш писмо, та 
ходих чак до вас....

— Кой свестен човек седи по това време в къщи? — 
облизва устни бай Горан и протяга ръка за писмото. — 
Направо тук да си дошъл.

— От твоята Мара е — ка
зва пощаджията и му пода
ва писмото?

— Откъде знаеш? — на му 
сва се бай Горан.

— Отдолс пише:
Мара...

— Ха, че тя кога присти- 
писмо

провикват се двамата. —На море каш.... Вчера донесоха отнякъде три леководолаз™ ко
стюма, та съм се меракландисала да се спуснем с друж
ки на дъното на морето — по плитки места, де...

— Ха-ха-ха-ха —

подател

гна в Балчик, 
седнала да пише... Сега й

кога

пукат ушите от скука там, 
ама айде рекохме, да не ста 
ват картите зян...

раззинват уста в гръмогласен 
смях Курти и Цветан. — Чети по-нататъка.

— Да се спуснеш, та да се не върнеш дано! — из- 
ругва Горан и свива писмото в джоба. После го изваж
да и дочита: „Тук всяка минута ми е запълнена и ме е 
яд, че взех прежда за плетене, вместо да си туря още 
една рокля... Луда ли съм била аз, та всяка година да 
плета като разпрана? Хайде довиждане, че ме викат за 
разходка___

Бай Горан хваща единия край на плика и се гот
ви да го скъса, но спира за миг и поглежда Курти фур
наджията.

Йордан 

Попов (НРБ)

— Курти, знаеш ли какво ми пише сега Мара? 
Фупнаджията вдига рамене, защото го мързи да

говори.
— Сека година Мара ми праща едно и също пис

мо. Фащате ли се на бас вие двамата, че ще ви кажа 
всяка една нейна дума от писмото. На бас по една бира? 

— Фащаме се — размърдва се лениво Цветан Дъл-
— Браво — почва да ръкопляска Курти фурнаджн- 

ята, с грамадните сн фурнаджнйскн длани. — Не пише 
ни за кокошки, ни за пуловер, ни за кака Гина. Те това 
е съвременна жена. Хайде казвай сега на Пацо да доне
се две бири.

— Що му кажа — продумва тежко бай Горан, — 
ами ще мн дадеш лн твоя мотор, а? Искам да отскоча 
до Балчик, да видя... Ей го де е, няма нн двеста кило
метра.

1ЯЯ-
Фурнаджията кимва с глава.
— Добре.
Горан поглежда с премрежен поглед нагоре към

тополата.
— Пише ми следното: „Драги Горане, пристнгнах- 

благополучно. Аз изплетох едни чорапки на ВанчоМО
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За проблемите на спорта в ДимитровградБабушница

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ 

НА Ф.К. ЛУЖНИЦА
Спортна „неграмотност

Преди една седмица в Ба- ка се отнася до поведение
то на някои футболисти. Ня 
кои от тях не се държат 
прилично, други пиянству- 

След като бе изслушан отче ват, или пък проявяват друг 
та за досегашната работа, вид недисциплииа. 
бе избран нов управителен Привържениците на „Луж 
съвет от дванадесет члено- ница“ очакват в предстоя

щия сезон положението ко 
обща оценка, „Лу- ренио да се промени. Дове

бушница се състоя годиш
но-отчетно събрание на фут 
болния клуб .„Лужница“.

ве
Според

жница“ е показала скромни ден е нов треньор, разреше 
резултати през изтеклия се- ни някои други кадрови въ 
зон. Главна причина за то- проси и създадени добри ус 
ва е, между другото, недо- ловия за работа

Подготовките за старт в 
нещо пролетния сезон са в пълен 

ход.

статъчно залягане на отдел
ни футболисти. Това 
накърнява интересите на 
клуба, защото той губи при 
върженици. Друга забележ- Н. Мик.

(Сн.: Ст. Николов)
не- футбол, и строят заведения. 

Какво би могло да се напра 
ви с 30 милиона, които са 
дадени за заведението — ле 
сно може всеки да си пре
сметне!

В Димитровград има хора, 
които имат правилно разби
ране за спорта, има хора, 

селското сто- на които той е при сърце, 
по-

Съблскалнята на „А. Балкански"
ПОРТНОТО дружество стно положение. Много 

I , „Асен Балкански" в щастия дойдоха и поради ло 
^ Димитровград отпре- шото ръководене, 
ди няколко години прие в Дори и днес има хора, ко- 
обятията си няколко екипа ито считат, че парите, които 
— по ръчна топка, по баске со дават за построяване на 
тбол, по алетика и по фут- спортни обекти са хвърлени 
бол. Доскоро Димитровград на вятъра. Те считат, че са- 
минаваше за спортен град. мо пари вложени в промиш 
Този град даде много видни леността или 
спортисти и спортни работ- панство, са обществено 
ници. Някои от тях активно лезно влагане. Начинът на финансиране-
се бореха градът да получи то на спортната дейност в
спортни обекти — и много Въз основа на приведени- Димитровград, както личи, 
бе и направено. Започна да те и други мнения лесно мо не е добър. Нерационално 
се строи спортния център, жо да се направи извода, се изразходват средствата, 
Работеше се известно време че множество хора не раз- дори и малко сметка се во- 
с голям ентусиазъм, а сет- бират правилно ролята и Ай за какви цели се дават, 
не, всичко заглъхна. значението на спорта и фи- Остава открит н въпроса:

Последваха неуспехи и на знческ°™ възпитание изоб- защо само Димитровград в 
спортното поле. Отборите що’ А именно на такива хо- Сърбия не беше в
по ръчна топка и баскетбол Ра е Доверено да ръководят стояние да организира 
доживяха неуспех и изпад- с »»Асен Балкански". И вме- Ция под название „Година 
наха от своите дивизии. Бас сто да се борят за урежда- физическата култура и 
кетболният отбор остана но на спортните терени, за споРта на младите ?. 
без ръководство. Изобщо,, в масовизиране на спорта — 
спорта настана едно неизве-

Звонци без 

хляб
Макар че село Звонци има хляб. Ако към това доба-

модерна хлебопекарница, со вим, че в Звонци като цен- 
бственост на предприятие тър на Делекула ежедневно 
„Първи май" в Бабушница, пристигат и по няколко ре- 
но няма хляб. йса, пълни с пътници тога

ва е °ще_ по-неразбираемо 
защо управата на „ПървиВ цеха на това предприя

тие в Звонци работи един 
работник, който същевреме- май” в Бабушница не пред- 
нно е и продавач и магази- приеме мерки за да се подо- 
нер. Той не е в състояние бри снабдяването с хляб и в 
да изхвърли нужното коли- Звонци. 
чество хляб и затова множе
ство звончани остават без

съ-
ак-

___ _ Славча Савов
е под спорт разбират само Димитровград, ул. „Бурел“ 4

!Й. Миланов

Спеша с нашенци; е да спомогне на другите, когато живота ш 
е в опасност, и когато им е най-трудно. Най- 
голяма награда за нея е спасеният човешки
ЖИВОТ.

имнАД ЧЕТИРИДЕСЕТ души от Босилеград- 
ска комуна са свършили медицина и 
сега работят като лекари из цялата 

страна. Между тях е и д-р Бояна Груневска 
от с. Райчиловци, шеф на Инфективната 
ника в Скопие.

Д-р Бояна е имала дълъг, но успешен път 
научен работник —^едик АЗапочн1лТ да” след

е2аМ!т”^аБ^заХнаГте^ГтВ^
инфекгивни §одестиГЛкоято

кли-

ла.Бояна е добре известна на хората от Бо- 
силеградско. Нейната лекарска помощ 
сила животите на мнозина. Но не само това. 
За отбелязване е, че босилеградчани й се 
обръщат не само за медицинска, но и за дру
ги видове помощ. За всяка работа или труд
ност, с която не могат да се справят 
обръщат към нея

Во.а,а0^в0„а™щаЛ^л^™рна е била ра-

родните лекарски ’кон™Т У Ла междуна- 
Фия, на конгреса* на ^ И Във Виена и Со- 
°ХРИД, на конгреса в Субот^^и Ар“*31”1 В

наскЬр™ще ”К?ма Хепатикум”
ция. Още по-значително*1 еА°.^°РСК?г АИСерта' 
чата клиника в Скопие т 1е на Инфектив- 
ДИ за лекуване на опаснах РИ<лЯГа нови мето 
ннцата”. Това е нейния ™ болест „жълте-...... Т. а-В
ст.върщен„ге чужди методи на лекуване “а 
ази и други инфективни болести 

лее германски, английски и френски език.

е спа-

те се
за помощ.

Д-р Груневска като специалист — лекар 
се ползва с голям авторитет не само в Ско
пие, но и в цяла Македония. ХУМАННОСТТА 

НА Д-Р БОЯНА 

ГРУНЕВСКА

Мнозина нейни пациенти 
снат болница престояват

след като напу- 
в къщата й или ги 

пак тя лично изпраща на рейсовата 
и железопътната гара. Благодарение 
мнозина болни и от Босилеградско 
кували на Университетската 
пие.

тяспирка 
на нея 

са се ле- 
клиника в Ско-

През лятото, когато дойде в родното Рай 
чнловци, тук е върволица хора за преглед. 
Но тя не отказва. Отива дори болните да пре 
гледа у дома им. Така нейната почивка ми
нава в усилена работа. Но 
нява трудности. Нейното безмерно

Добре вла-

това не й причи- 
желание

В. Велинов 
М. Пенев
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* Нр. 23 август 1939 година 
Гданск бе приключен към 
Германия. Като по команда 
започнаха редица провока
ции, През нощта между 23 

разпознаят сътру и 24 август една банда атаку 
™ Нойокс. В свои- ва граничната ж.п. гара и
цяу!1 вилни Арехи те прили- митницата г: Макошово. Ня- 

^ъРговски пътници, колко часа по-късно съща- 
км бе пРеАприел всич- тр. участ постигна ж.п. гара-
йрдтаи1? г?а останат неза- та и митницата в Гералто- 
п-т тгт,^иа'-г ПО време на вице. Мъртво тяло в полска
в бличкис1° г*е СПРЯЛ с Тях униформа, оставено на гер- 
лал . кия '-,пал' не заповя- майска територия, трябваше 
гм ^5» оставят униформите да послужи като доказател- 
леклг. Л,СЛа И В цивилио °б- ство, че поляците са предиз 
канр А тръгнат в разузна- викали инциденти на грани 
ване в Гливице. цата. н? 25 август радио Бер

Неговата група, както всич лик бе съобщил, че поляците 
ки такива германски групи били запалили някои герман 
за провокация и диверсии ски имения в селата Гаище 
имаше радиотелеграфист, ра и Фалнер. Но по чудо тази 
диотехник, преводач, шофь- провокация бе станала едвам 
ор, специалист за разбиване няколко часа по-късно, след

като бе обявена по радиото. 
Собствениците на 
барон Голц и Рабе били 
палили своите имения едвам 
на следващия ден.

„КОНСЕРВИТЕ"
В АКЦИд

осигуряване на тайността у- 
частниците в провокацията 
с трябвало след това да бъ
дат избити, за да не се узнае 
нищо за акцията.

Офицерът от полицията 
Мюлер, който бе в близкия 
Опал и оттам следеше акци
ите, имаше своя новина. Той 
искаше да опита този път 
за акцията „хора-консерви". 
Тези хора сега лежеха в ма
зето на вилата му. Бяха 12 
души, завербовани е концла 
герите, на които за опреде
лена акция се обещаваше 
свобода. И те бяха се съ
гласили. Тези хора трябва
ше да се употребят за прово 
кацията в Гливице и, естес 
твено, да бъдат избити след 
това.

Граничното градче Гливи
це, В масата, която 
жеше от гарата трудно мо
жеше да се 
дниците на

се дви-

В тората световна война гаме, открива една от тай- 
фициално започна

сенЧео??аш^?е ^овортостта » войнатГс

нТр^а^”“ бе »С.
коитп провокации, в лен, защото никой в света
тП^^статаСр”е ^ Н6 П°ВярВа' 46 ПоЛша е та’ 

Текстът който зи, която предизвиква вой-ви предла- ната.

Ето какъв бе планът на 
Мюлер. Те щяха да загинат 
безболно. Жертвите щяха да 
бъдат облечени в полски у- 
ниформи, след това да полу
чат инжекция 
няколко часа действие пре
дизвиква смърт. По време 
на загубване на съзнанието 
в тях трябваше да се стреля, 
а после като им се сложат 
полски документи — да пое 
лужат за обвинение на поля 
ците.

именията

ЕДНА ПРОВОКАЦИЯ В 

НАВЕЧЕРИЕТО НА ВТОРАТА 

СВЕТОВНА ВОЙНА

за-

която след

Пълната тайност на акци
ята с радиостанцията в Гли
вице не беше само зарад то 
ва да не се открие, че ника
кви поляци не са нападали. 
Имаше и нещо друго — мно 
го по-нечовечно. Именно за — СЛЕДВА —

* — Войната между Герма- на каси и за други подобни 
ния и Полша е неизбежна и криминални работи. Всеки 

В този ден щурмбанфюре- ще стане скоро. Армията ве от тях трябваше да събере 
рът Нойокс започна работа че е готова веднага да тръг- по-конкретни данни специал 
весело настроен. След нощ- гне, ако фюрерът заповяда, но за техническите условия 
та, прекарана с артистката и да срази Полша. Обаче на на работа е радио-станцията, 
Беате е един от най-разкош- фюрера е необходим мате- времето на предаванията, 
ните берлински ресторанти риал, който трябва да дока- възможността за приключва 
се чувствуваше много добре же, че ни е нападнала тя, не на допълнителни антени 
Ни мрачният изглед на фк>- че ни е провокирала и по- и пр. 
рера от портрета на стена- нася вината за онова, което
та, ни тайните доклади за ще я постигне. Полша тряб- Самият Нойкос в открита 
неуспехите на антиполската ва да бъде дискредитирана полицейска кола с приятеля 
пропаганда не можеха да по така, че шгго една държава си Вирт, шеф на полицията 
мрачат настроението му. да не може да я вземе в за- в Гливице, мина няколко пъ

щита. ти край радиостанцията и я
проучи. Тя беше обект на 

— В плана, който е подго- нападението, което трябва-

ЗАЩО СЕ
КАРАНТИНИРАТ
КОСМОНАВТИТЕ— Щурмбанфюрер, днес в 

14 часа трябва да се явите 
на обергрупенфюрер Хайд- твил райхефюрерът — гово- ше да се припише на полски 
рих. Честитя ви повишение- реше Хайдрих, като разгъва те войници, 
то. Там ще останете, докато ше на масата картата на о- 
трябва — му съобщи безшу перациите — най-голямо про 
мно влезлият оберщурмбан- 
фюрер Йост, шеф на IV от
дел на тайната полиция.

*
Още първите космонавти, 

които посетиха Луната бяха 
карантинирани 21 ден. При- 
чинита бе — да не би да се 
яви някакво заболяване, ко
ето да бъде фатално за чо
вечеството.

Затова първите посетите
ли на Луната бяха посрещ
нати като особено опасни. 
Още в капсулата те обляко
ха плътни гумени облекла, 
надянаха маски и всеки кон 
такт с тях бе изключен. Ка
то че бяха болни ог чума.

А никой не знаеше какво 
могат да донесат и от как
во да се разболеят. Затова 
бе определен срок за наблю 
дение от 21 дена.

пагандно значение придава
ме на мнимото нападение на

В действителност опасно
стта от такова заболяване е 
нищожна. Един микроорга
низъм може да предизвика 
заболяване само ако 
дължение на 
се е пригодил към човека, 
а и човекът се е пригодил 
към микроорганизма. Това 
е продължителен процес.

Съвещанието преди напа
дението се състоя в Бергте- 

полски войници върху ради сгаден на 22 август 1939 го- 
Това наистина беше пови- останцията Глайвиц (Гливи- Дина. Бяха всички висши ко

це). Тя о до границата. След в про- 
хилядолетия

менданти на германската 
армия. Бе определено Пол
ша да бъде нападната на 26 

яците, по нея ще се предаде август в 4,30 часа. После за- 
в целия свят съобщението РаА

шение, защото да те вика 
един от главните шефове на 
райха — действително зна
чеше много.

нейното „завземане" от пол-

дипломатически интер
венции на западните 
срокът бе продължен до 1 
септември. Пито на еднапре

А този Нойкос отдавна ве 
че бе зацапал ръцете си в 
нечистите работи на хитле
ристите. Бе започнал от СС Шльонск да се вдигне на оръ дишиа конференция от Хит- 
частите, а три години след жие против Германия, да из леровите уста не бяха чува- 
това бе прихвърлен в служ- бият германските жени и де ^ ™лко,,а закани както то‘ 
бата на сигурността. Но го- гава.
дини трябваше да минат, до 
като се добере до IV отдел
в Главния щаб на СД, къде- дипломатите, печатът целият 
то вече работеше по събира 
и ето на политически инфор
мации от югоизточните стра 
ни и по организиране служ 
бата там.

силина полската команда, която
По е опасно другото — въ 

зможността при космически 
те условия на живот да ста
нат болестотворни някои о- 
бикновеии

призовава населението от

микроорганизми 
човекът 

— в червата, 
по кожата, в лигавиците. О- 
собено вирусите. Те са най- 
опасни, защото лесно се из
менят и защото човечество
то още не разполага с доста 

ефикасни
против тях. А една 
мия от изменени в космоса 
вируси може да нанесе голе

ца. Радиовълните проникват или вируси, които 
носи в себе си— Покоряването на Пол

ша е на първо място. Зада
чата ни е да унищожим жи 
вата сила на поляците, а не 
да стигнем до определена ли 
пия. Издал съм заповед да 
се разстреля всеки, който 
макар и с една дума ще крц чнло. Космонавтите не забо- 
тикува принципа, че войната ляха от неизвестни болести, 
няма задача да стига до ни- предизвикани от някакви ми

на всички страни в света и
свят ще имат най-веродос- 

тцйно доказателство, какво 
могат да направят поляците. 
В очите на световната обще 
ственост ще се обвинят са
ми, а тогава на фюрер ще е 
леко да увери Англия и Ру-

тъчно средства
Досега нищо не се е слу- епиде-

*
Нойокс сега за първи път 

влизаше в канцеларията на сия, че зарад сигурността на 
Хайдрих. Стройното му тя- Германия е трябвало да на- 
ло, енергично вдигнатата ръ 
ка за хитлеристки поздрав 
И неговията отсечен глас —

ми поражения.

каква линия, но да унищо- кро-оргаиизми, които са до
жи физически неприятеля, месени от Луната.
Затова на изток ст,м пратил 
моите специални части зали 
квидиране, да убиват без ми 
лост всички, жени, и деца 
от полската раса и език.

За сега такава опасност о- 
баче не е установена.прави ред на източната гра

ница. Англия и Франция, на 
които иначе не се воюва, в 
такъв случай няма да про
тестират. ..

направиха 
Хайдрих. Той вдигна глава 
и машинално отвърна на по 
здрава. После му показа кре 
слото да седне.

впечатление на

* Няколко часа след това съ
вещание по протежение на 
полската граница от Ожего 
во до Гералтовице започна

— Нойокс, започна Хайд
рих, знам за вашата преда
ност на фюрера и искам да 
ви доверя една 
задача, която ще изиграе ва 
жна роля в победната поли
тика на нашата партия...

Нойокс получи шестима 
мъже за изпълнение на ак
цията, от които повечето зна

поне малко полски. Ра- конфликтът, Боевите части 
ботата трябваше да започне на хитлеристите но само ст- 
в самото Гливице и там да реляха в полските гранични

постове, но и правеха опити

специална
еха

Разговорът полека губеше чакат по-нататъшни запове- 
официалния тон и ставаше ДИ. А заповедта трябваше да да проникнат на полска те-

даде самият Хайдрих. ритория.•се по-доверителен.

БРАТСТВО * 12 ФЕВРУАРИ 1971



Колко ли пък командировъчни взимат тези ко-

НА ДРУГИТЕ пътуват на Луната?ито

ПЛАНЕТИ?
ПОЯСНЕНИЕ

Автор на карикатурата на това място в

миналия брой е Георги Петров.на д-р Ширил Паиамперум, 
директор на изследователс
кия институт Нютн Ву в Ка
лифорния.

В метеоритите, които из
следвали американските уче 
ни установила. 17 различни 
аминокиселини, между кои
то съдържат и живите съ
щества, където се създават 
белтъчните. Второ 
но е, че оптическите свойст
ва на тези аминокиселини се 
различават от оптическите 
свойства на същите съеди-

теория, когато белтъчините 
се задействуват с никлими- 
нарни киселини, каквото е 
дезоксилиринуклицинската 
киселина, които говорят, че 
има аминокиселини: във все
лената.
са резултат от химическия 
анали:: на метеоритите, коя
то обаче не можа да даде 
по-сериозни 
чо тези аминокиселини наи-

НА ДРУГИТЕ небесни те
ла има, както изглежда, сло 
жни органични съединения/ 
Които главно представляват 
предтечи на живота. Същес 
твуват големи доказателства 
За екстериториалността на 
химическата революция, ко
ято може да доведе до съз
даване на жива материя. Те 
зи доказателства биха мог
ли да представляват значи
телна крачка напред в раз
решаването на тайните за 
образуването на нашата пла 
нета.

Това е резултат от изслед
ванията, които тъкмо е за
вършила група американски 
учени. Тези резултати до
принесоха не само в научна
та, но и в по-широката, об
щественост още повече да 
се увеличи степена на веро
ятността, че животът не е 
изключителен феномен на 
нашата планета. Че в разни 
части на вселената съществу 
ват заедно кислород, водо
род, въглерод и азот — чети
рите основни химически е- 
лемента, е известно от отда 
вна. Полетите в космоса не 
само че допринесоха да се 
увеличи интереса за акебио- 
логическите изследвания, но 
с космическата технология 
разшириха и успяха да на
правят още една крачка към 
откриването на присъстви
ето на органични вещества 
във вселената.

От тези съединения са на
правени много сложни ами
нокиселини. От около дваде 
сетина аминокиселини съста 
вени от белтъчини, които са 
основата на живота на на
шата планета. Според една-

Тези предпоставки

Цивилизацията е процес, който прави от 
маймуните още по-големи маймуни.доказателства, установе-

. стина са от екстериториално 
а не резултат от 

замръсявано на метеоритите 
на земята.

Анализирайки един метео
рит, които миналата година 
паднал на земята, американ 
ски учени установили, че за 
мръсяването на метеорити
те е от земен характер. Тези 
резултати 
сензация. Те са учедителни 
доказателства, че аминокисе 
лините, открити в метеори
тите по произход са от зем
ята.

*естество,

нения, които се намират в 
живите същества на. земята. 
И трето, доказано е, че ами
нокиселините в метеорита 
съдържат два на сто повече 
изотопи на въглерод 13, от- 
келкото

Религиозен е, защото татко му е бог.

*

Слънцето, не е в състояние да огрее тези, 
които са в сянка.

аминокиселините, 
имащи потелко от земята.

Тези доказателства предс
тавляват голям принос към 
теорията, че подходящите 
условия за еволюция в хи
мията, има живи съществя 
и извън нашата планета, на 
другите небесни тела.

представлявали

*

Дори и някои от метеоролозите когато пре
дскажат слънчево време, отиват на работа с 
чадъри и шлифери.

Този научен похват бил 
направен под ръководство

ЧУЖД ХУМОР
извод ЗАВЕТ КАК НАДВИВА

Знания и сила не прилага 
само динена кора подлага.

*
Колкото и да я мътя — 
силната вода си следва пъ
тя ... .

Само с
не ще кандилото да свети...

проповеди и съвети
ХАМЛЕТОВСКИ

★* * Да бъда или да не бъда — 
решават други моятаМОДЕРНО ВРЕМЕ

Не си служи 
— ас антени ...

Поправи грешките при
съда.

си стари, 
но ... в свойте мемоари. Има си „теория на отраже

нието” —
отразява на шефа мнението.

с остени
* *

УСЛОВИЛ ВАи онзи ог ЛЪГА не

на изрнра -герисе,.. ,

^ сетел, 'рря&ваня- 
Мсх/Да оезА/неннирнЛА
у/чее тяла се еууАмш I 
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