
г л1рета конференция на Г.^яа

Държавността да се развива съобразно с нуждите 
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ЗДВЧЕРА в Белград приключи Третата конференция 

на Съюза на комунистите в Сърбия. В работата участву
ваха към 500 делегати и гости, между които бяха: членът 
на Изпълнителното бюро на СЮК Велко Влахович и пред
ставители. на централните комитети на СК от Черна гора 
п Словения — Вуко Вукадинович и Милан Кучан.

На този форум бяха дадени отчети за работата на 
СК от Първата до Третата конференция от страна на Цен
тралния комитет, Уставната комисия и Надзирателния от
бор.Ш>№РСТйо

За идейната и политическата роля на Съюза на. ко
мунистите в Сърбия по развоя на обществено-политичес
ката система докладва Предраг Айтич.

* ВЕСТНИК НА БЪДГАРСКАТД НАРОДНОСТ В С «*» Р ЮГОСЛАВИЯ*

От заседанието на ОС в Босилеград
(НА СТР. 3)

Разгледани отчетите за 

работа в 1970 година
За културно-просветната 

общност се изтъкна, че тря
бва да бъде така организира 
на и материално осигурена, 
за да може да развива раз
лични културни облици не 
само в Босилеград, а много 
повече в селата на комуната.

На дневен ред на заседанието на двете камари на 
Общинската скупщина в Босилеград, което се проведе 
на 8 март бяха отчетите на службите, които се финанси- 

общинския бюджет. По-точно бяха обсъдени де- 
отчета за работата на общинските бюджетни служ

би в изминалата година.

рат от 
вет

углавните дела, в 
отборник, старата практика които се касае за загрозява 
се повтаря: всички отчети се не на сигурността на хората

за нанасяне на тежки и ле

Обаче, както изтъкна един вишават
Бе критикувана неефикас

ната работа на прокурорс
ки повреди и др. Тази про- ката и правобраиит-елска слу 
ява се омасовява и има се- жба, които Босилеградската 

последици в създа- община има съвместно със

презентират наведнъж нара 
зглеждане и приемане на 
ОС. С такъв стил на работа 
се създава обремененост и 
невъзможност за качествени 
преценки, с които да се на
прави крачка напред в ре- ношения в комуната. При се 
шаването на належащите про 
блеми в тези обществени слу 
жби.

риозни
ването на лоши човешки от Сурдулица и Владичпи Хан.

Отборниците разгледаха и 
много сложното положение, 
в което след приемането 
ма един нов закон се нами
ра ветеринарната станция в 
Босилеград. Именно според 
тоя закон станцията няма ус 
ловия за самостоятелно съ-

гашните положителни зако- 
нопредписания — изтъкна се 
на заседанието тези две слу-

Най-много разисквания се жби не са в състояние да се 
водиха по отчета на общин- борят за премахване на тази 

образователна общ
ност. Тук на "обстоен начин 
бяха представени не само из 
пълнените задачи в измина- тивизаране на мировните съ ществуване1 Противополож- 
лата година, но и съществу- вети> които подпомогнати от 
ващите нерешени проблеми, ш на обществеио-поли-
явяващи се в рязка форма. '
Например до скоро владее- гическиге

убеждение, че в Босиле- гат успешно да съдейсгву- 
градската комуна неграмот- ват за отсраняване на само 
ни почти и не съществуват. на тази 1Ю и иа други про- 
Задълбоченият анализ ооаче

момента 28% от яви.

ската лоша проява. Затова се под
черта необходимостта от ак-

по на това тя е крайно нео
бходима, с оглед на живот
новъдния характер на кому 
пата.

организации мо-
ше

. Макар н със закъснение 
тоя път отборниците изра
зиха пълна готовност да сеговори, че в

ГоГф\НктеТт0ревеожиеГГиа°л™а С отделна отговорност коМ
превзимане на решаващи ме петентните трябва да се о1- станция§ Преди всичко от 

Всъщност той означа- насяТ и до деликвенцията на общинския бюджет ще се о- 
година над 300

Зимните дни са добредошли за забърд- 
скпте девойки. Използват свободното 
време за влязат в стана и да изтъчат ня
коя и друга черга, защото — годините 
минават, трябват дарове...

спомогне па ветеринарната

рки.
ва, че всяка 
ученика завършват само ни 
сшите класове на основните 
училища и затова се трети
рат за неграмотни.

непълнолетните лица, която
(НА СТР. 4)се също така омасовява.

Присъстващ е и проблема 
на неквалифицираните прос 

работници. В момента 
над 25. Поред 

областта на учеб-
в този
БРОЙ:

' ПО СТРАНИЦИТЕ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПЕЧАТ
•й'

вети и 
такива има
другото в 
ЙОТО
зен въпрос представлява не 
цялостно изпълняване иа за- 

Това

ОТ този брой на 2 страница ще поместваме избор 
на материали от югославския печат.

дело в комуната серио-

конните задължения*
ще рече прилагане на слово- 

закона в обраяовател- 
самоуправител-

Д. Тлъмино Образуван е фонд за 

електрификация
то иа
пия процес, 
ните отношения и др. Завидна активност

Стр. 7
По-обстойио отборниците 

разгледаха работата и труд- 
обвдинския съди Стр. 5

постите на 
службата за вътрешни рабо 
ти. Изтъкна се, рязко се по-



5ГТЗ*У'/'"<1 %ш«
между републиките, е съще 
степа част па обществена- 
та реформа, която — според 
думите па другаря 'Гпто — 
получава с предвидените 
промени пълна възможност 
за размах и осъществявано.

П редложените конституци 
общо,

-БОРБА-КОМУНИСТ
„КРАЧКА НАПРЕД“

I

СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПРЕДЛАГА НА 
КОНГРЕСА НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ:

опни промени, взети 
означават, както подчерта и 
Другаря Кардел, „възобнове
ната платформа ма братство 
то и единството и равиопра 
вието между югославските 
народи".

Специално признание на ТитоПод това заглавие вестник ята се утвърждават като 
„Комунист” в броя си от 4 права II длъжности па Феде 
март помества статия за пое рацнята. 
ледното заседание на Пред- Централизацията па нко- 
седателството на СЮК, на помическнте функции, зако

вяха разгледани най- подателите и други пълио-
и коицетрация на 

икономическа

люционера, борец и творец 
другаря Тито —- се казва в 
писмото на Съюзния изпъл- 

съвет до Конгреса

Според съобщение на Съ
юзния секретариат за инфор 
мации на заседание на Съю 
змия изпълнителен съвет под 
председателство па Митя Ри 
бичич от 7 март е решено 
да се предложи на Конгреса 
па самоуправителите в Юто 
славия на президента Тито 
да се отдаде специално при 
знание за заслуги в претвор 
явалето в живота, слаганото 
па основните и развитието 
на работническото и общес
твеното самоуправление.

Претворяването в живота 
па идеите и развитието на 
пашата работническа класа, 
всички постижения в развоя 
ма нашето самоуиравително 
общество неразривно са свъ 
рзаии за личността на рево-

което
основните насоки и същност мощия 
на амандманнте по предло- най - голяма 
жените промени в Конститу мо,щ на равнището па феде- 
цията на СФРЮ. Статията рацнята ограничаваха роля- 
предавамс в малко съкратен та па републиките като су

веренни. 1Ь самостоятелни су
бекти в икономическото, об

новСега се осъществява 
договор ма народите и наро
дностите в Югославия но на 

по-иататъшиото 
па югославската ео

иитслеи 
на самоуправителите в Юго
славия. Съюзният изпълните-сокмте на

развитие
цпалпстичсска общност, 
общите интереси, които ис
кат да осъществяват те пос
редством органите и органи
зациите па федерацията. С 
това бе определено зпачепн 
сто па предстоящите публич
ни разисквани^ по конститу 

От Съю-

лен съвет с уверен, се под 
чертава в писмото, че Кон
гресът .ще приеме това пред 

с това ще изка-

по
вид.

Констатирайки, че предло- щественото п .културно раз- 
жените конституционни про внтие. Това следваше да се 
мени се облягат върху поли- изрази като въпрос на нра- 
тическите становища, прие- вото суверенитета нсамоумра 
ти на Деветия конгрес п Пъ- влеипето на народите, т.е., 
рвата конференция на СЮК. републиките в разполагане- 
председателството прие ос
новна ориентировка и същ- нзлншека,

ложение и
признанието на трудещи 

в Югославия на дру- 
Тито за всичко онова

же
те се 
гаря
което направи за развитието 
на работническото и общест 
веното самоуправление а попноннпте промени, 

за на комунистите и всички 
социалистически сили в на
шето общество в иай-голяма 
степен зависят умереността, 
хода и творческия принос на 
тези разисквания. Заключе
нията на председателството 
задължават членовете и ор
ганизациите на Съюза на ко

то с условията, средствата п 
който създават.

ност на проекта на аманд- с такива, още по-мощи и ос- 
маните и идейно-политичес- танки на съюзния централи- 
ката: платформа и обоснова- зъм не можаха да се прими 
ния, съдържащи се в докла- рят ин нарасналите произво 
да на другаря Кардел.

Съществените промени в търсеха укрепване на роля- 
характера и функциите на' та и влиянието на сдруже- 
федерацнята, които се пред- ння труд като основен су- 
лагат в проекта на амандма- бект в системата на разши- 
на, изхождат от нуждата за реното и общото обществе- 
по-нататъшно укрепване на но възпроизводство. „Проти- 
сувереннтета и истинското воречивостга между самоуп- 
равноправие между нашите равлението и държавния це 
народи и създаването на та- нтрализъм във всекидневна* 
кава система на отношения та политическа практика се 
и нужните предпоставки, ко изрази като стълкновение 
ито осигуряват свободно раз между републиките и феде- 
витие, пълна самостоятелност рацнята, т.е., като криза на 
значително по-голяма ро- политическия и стопански 
ля, а с това и отговорност- механизъм на федерацията 
та на социалистическите ре (Е. Кардел). 
публики, както и покрайни
ните в разрешаването на 
всички въпроси от собстве
ното развитие и 
на отношенията в югослав
ската социалистическа общ
ност. Това се изразява в съ
щественото ограничаване на 
функциите на федерацията

средством него и на тяхното 
желание другаря Тито и за
напред да стои начело на на 

социалистическо *общешетодственн отношения, които ство.

муиистнте, че във всички ре 
публики и покрайнини един
но и отговорно да се застъ,- 
пят по-добре и по-дълбоко 
да се приеме основното съ
държание на предложените 
конституционни промени и 
разискванията да бъдат по- 
плодовити.

ТЮТЮН БЕЗ НИКОТИН
ЯПОНЦИТЕ може наско

ро ще пуснат в продажба 
цигари без никотин. Според

изявление на председателя 
на тютюневата компания „Ма 
кополи". Тако Китаджама, в 
лабораториите на неговото 
предприятие се произвежда 
едно ново качество тютюн, 
който изобщо не съдържа 
тютюн. Според твърдението 
на Китаджама, ароматът на 
цигарите няма да се проме
ни.

ПромянаСъс съществено намалява
не на функциите на съюзна- , АМЕРИКАНСКАТА младеж все по-трудно се 

съгласява да отбива военна повинност във въоръ
жените сили. Вече не „важат” старите лозунга като 
„постъпете в армията”, или ..флотът ви очаква!" 
Сега са въведени нови — „правете кариера” или 
„учете се да ръководите”. Съдейки според тези ло
зунга — американската младеж, както се вижда, 
повече е въодушевена от бизнеса, отколкото няко
га — от военните униформи.

та държава и с изтласква- 
уреждане нето на съюзния централи

зъм се открива по-широк 
простор за развитие на съ
ществуващите и създаването 
на нови връзки и форми на 
свързване между нашите ре 

като съюзна държава — и- публики и покрайнини и 
кономически, нормативни и всички обществени и самоу- 
политически "
ластта на общи интереси на

Тютюн без никотин ще се 
получи благодарение специ
алното обработване на тютю 
невите клетки, с което ни
котинът се отстранява.

об- правителни субекти чрез де
мократично

само в
споразумяване

всички народи и народнос- и самоуправително договаря 
ти, които въз основа на тях
ното съгласие с Конституци Много злополукине.

На заседанието на Предсе 
дателството специално по 
тези амандмани, които оси
гуряват пробив на самоупра 
влението в целокупната об
ласт на разширеното и об1- 
щото обществено възпроиз
водство и специално в сфе
рата на оборота на средства 
та на общественото възпро
изводство. Прилагането на 
тези становища на практика 
следва съществено да укреп 
пи позицията, ролята и вли
янието на сдружения труд 
и да обезпечи нужните пред 
поставки за коицетрация на 
средствата и по-широкия ра
змах на интеграцията върху 
самоуправителни основи.

Целокупната концепция 
на конституционните проме
ни изхождаше от факта, че 
по-нататъшната еманципа
ция на нациите и еманципа- 
ципацията на работническа
та класа и личността на ра
ботника са две страни ма е- 
дин и същ процес и предпо
ставка за укрепване на един 
ството между равноправни 
народи и народности и само 
управителна интеграция на 
нашето социалистическо об
щество.

Също така, реформата на 
федерацията и отношенията

ИЗТЕКЛАТА година е рекордна по злополуки 
Западна Германия. В тях, според сведения 

фициалната статистика, са загубили живота си над 
19 000 души, което е с 15 
миналата година.

В съобщителните

в на о-

БРАТСТВО на сто в повече от по-

злополуки, също така, 
повредени над 57 000 лица, или с 12 на сто 
че от по миналата година.

саВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
в пове-

Излмзд всеки петък

Урежда редакционна колегия
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
СЮК, състояло се на 2 март, 
под председателство на Ми- 
ко Трипало, Председателст
вото на СКЖ разисква по

Директор,
глаяея и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

на

конституционните 
в развитието на 
ката система. Доклад по кон 
ституционните 
несе члена на Изпълнително 
бюро на Председателството 
и председател на 
ционната 
Кардел.

След уводното

промени
политичес-Издава „Братство" — Ниш 

Ст. Пауновнч 72, телефон 
25-444 и 25-480.

Годишен абонамент 15 а по
лугодишен 7,5 н. динара

Тек. сметка 625-3-78 Служба 
друштвено книговодство 

Нар. банка Ниш
Печатница „Вук Караджич" 

От. Плукипа 72 — Н|

промени из-

координа- 
комисия Едвард

изложение 
и доклада разискванията от 
кри председателят на СЮК 
Иосип Броз Тито.

На снимката: От заседа- 
на Председателството на 

СЮК. (Фото Танюг).
Стркжжца 2

БРАТСТВО * 12 МАРТ 1971



*Г|№та конференция на Сърбия

ДЪРЖАВНОСТТА ДА СЕ РАЗВИВА СЪОБРАЗНО С НУЖДИТЕ НА
САМОУПРАВИТЕННИЯ СОЦИАЛИЗЪМ

(ОТ 1 СТР.)

ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЩА
ТА ПОЛИТИКА

Нашата самоуправителна 
ориентация, каза той, непре 
небрегва^ нужда;са от държа 
ва като "инструмент за защи 
та на социалистическите об
ществени отношения и като 
принудва в ръцете на работ 
ническата класа. Ние жи
веем в дадена международ- 
на реалността в нашето об
щество още има останки от 
свалени класи и изоставащо

и Изпълнителния съвет. В то Затова е необходима акция опира върху различните ви- 
ва отношение се е стигнало ' —■ каза Айтич — в две посо- дове непосредствена демо- 
до разграничаване на ком- ки — първо, решаване за сре крация при по-последовател- 
петенциите- и-редом 'с-това летвата трябва- да се изМе- но прилагаке на ейстейата 
— до засилване отговорнос- сти от обществено-политичес на делегатите, 
тта за общата политика.Мотивирайки отчета на 

Централния комитет Орхан 
Невзати каза, че от Първата 
конференция насам са ста
нали значителни промени в 
обществото. В същия период 
се е утвърдила и Конферен
цията на СКна Сърбия като 
най-висш форум за демокра 
тично решаване, а Централ
ният .комитет е настоявал да 
бъде активен във всичко то
ва. ,Тб1й също подчерта, че, 
не е имало нито една по-важ 
на работа, за която е реша
вал Централният комитет, 
без . тя да не е обсъждана

ките съвместности към сдру 
жения труд и второ, да се 
настоява стопанството идру 
гите области на обществения

ОБОСОБЯВАНЕ НА 
ОБЩИНИТЕКато каза, че в този пери

од много се е наблягало за 
публичност в работата, Нев
зати припомни, че политиче 
ска акция не е вече само 
онова, което предприема 
Централният комитет. Всяка 
организация, особено общин 
ската е в състояние да чер
пи съдържание за своите по
литически акции от своята 
среда, във всекидневна бор
ба за социалистически отно
шения в нея. Да се изостане 
в това отношение, това зна
чи да се изостане в общите 
политически акции. Но за 
действието е необходимо да 
се има програма. Без творче 
ска инициатива, ролята на 

съ- СК непременно ще се сведе 
до политика на случай, кое
то налага стихиен вървеж.

В по-нататъшното изложе
ние Орхан Невзати даде пре 
глед на заседанията на Цен
тралния комитет и. на по-важ 

политически организации и ните политически становй- 
ца органите на Скупщината ща, които са били приемани.

Самоуправителната обици-живот да си съгласуват сво
ите интереси на базата на на трябва в много неща да 
самоорганизирането. влияе върху развитието на

от широките редове на ко
мунистите. Най-важните въ
проси са разглеждани и ре
шавани в съвместни акции 
със- . Социалистическия 
юз, Синдиката и младежка
та организация. Така е мах
ната опасността от затваря
не на Съюза на комунисти
те и от формализиране рабо 
тата на- другите обществено-

ИЗ ДОКЛАДА НА ПРЕДРАГ АЙТИЧ
нието. Разискванията също 
показаха, че у комунистите 
на Сърбия се мени съзнани
ето за националните отноше 
ния и че конституционните 
промени се разбират като 
тежнение към пълна самос
тоятелност и отговорност на 
републиките и покрайнини
те. Промените са приети със 
убеждение, че това е от ис
тински интерес на народите 
и народностите и път за ук
репване 
свободното социалистическо 
развитие и на единството в 
Югославия.

В доклада за ролята на 
комунистите в Сърбия в раз 
воя на- обществено-политичес 
ката система Предраг Айтич 
на«й-напред, говори за общес 
твените промени, зарад кои
то се внасят изменения в 
политическата система. Спи
райки се върху общопартий
ното обсъждане на Тезиси- 
те на ЦК на СКС, той кон
статира, че напълно е било 
одобрено това, че станови
щата, се. предлагат на провер 
ка, В центъра на внимание
то каза той, са били отноше 
нията в трудовите организа
ции и обпцшите, и възмож
ността от тяхно влияние вър
ху политиката 
ността от тяхно влияние вър 
ху политиката на по-големи 
обществено-политически съв 
местности. Много обсъжда
ния е имало и за влиянието 
ва стопанството върху обще 
ственото и икономически 

и за по-нататъшно-

Комбинат „Димитровград" — Обединяване за по-доори резултати

политическата система —ка съзнание. Но държавният 
за Айтич. Затова, според не- механизъм и неговите фуцк 
го, й е необходимо материал ции трябва да произлизат 
но, нормативно и организа- от обединения сдружен труд 
ционни обособяване. Общест и самоуправителни отноше- 

отношения в общи- ния и да служат на тях. 
ните са започнали да се де- „«готт
мократизират, но още не са НАЦИОНАЛНИ ДИМЕН- 
поставени върху самоупра- ЗИИ НА СДРУЖЕНИЯ 
вителни основи в оная сте- ТРУД 
пен, кОято да осигурява по
литическа интеграция на вси 
чки фактори. Обществено-по да не може да се говори, ако 
литическият живот, структу под това не се подразбиран 
рата на самоуправителната националният размер — ка- 
и политическата организа- за Айтич. Не става дума са- 
ция и ‘ отношенията в общи- мо за равноправие на граж- 
ните трябва да се развиват даните от разни национално 
така, че по-пряко да се проя сти като единки, но и за

на компактни

Айтич констатира също, 
че представителните органи 
са запазили известни елемен 
ти на класически парламен
таризъм. Обаче, за да се осъ 
ществи политическа интегра 
ция на обществото на база
та на сдружен труд и на дру 
ги самоуправителни организ
ми в обществената база, нео 
бходимо е да се учреди еди
нна самоуправителна систе
ма от основата до върха. В 
това на развоя на скупщи- 
ните като на органи на сдоу 
жения труд, в които всички 
фактори да се договарят за 
политиката на обществено- 
политическите общности и 
да правят синтез на различ
ни обществени интереси. По
ради това скупщинската си
стема трябва повече да се

вените

независимостта и

За освобождаването на тру-
ВЛИЯНИЕ НА СДРУЖЕ
НИЯ ТРУДна по-големи

Голяма бариера на по-сил
ното влияние на сдружения 
труд е голямата концентра
ция на средства и пълномо
щия в обществено-политичес 

съвместности и обособ-

вят основните фактори: тру- равноправие 
довито интереси, местните национални и етнически гру 
общности, обществено-поли- пи. Именно по тези причини 
тическнте организации идру не може да бъде решаваща 

форми на сдружаване бройността на нациоцалнос- 
трудещите се и на насе- тнте или на етническите гру 

пи. Решаващо е значението 
на обществените отношения» 
които искаме . да осъщест
вим.

ките
яването на техните органи 
от основата на обществото.процеси 

то развитие на самоуправле-
гпте
па
ленпето.

РЕПУБЛИКАТА И СДРУ
ЖЕНИЯТ ТРУД Новите отношения Въ1В

IV циоиално равноправие и са
мостоятелност на републн- 

— Тези промени са за нас ките СК на Сърбия вижда 
подтик за по-значими и по- възможностите от укоепва- 
ускоренп крачки в развоя не стабилността на югослав- 
иа самоуправителннте соцпа ската социалистическа об- 
лпстическИ отношения в ре щносъ В този смисъл* Пое*,- 
публиката. Тяхното съдържа седателството на СФРЮ та* 
ние и смисъл е в това — ра бва да бъде фактор, който 
дикално да се ограничи ета съгласува становищата на 
тистическото отнемане на до републиките и работи запре 
хода и да се създаде простор възмогваие па разликите и 
за нормативна дейност на протнвооечпвнте пнтересЧ! 
обединенията на сдружения между тях. 
труд и на по-малките общес-

дерацията, Айтич каза:

На края Предраг -Айтич го 
вори за положението на об- 

ности. Айтич обаче уточни, ществено политическите ор- 
че това пе значи намалява- ганнзащш и на Съюза нп ко-

в политическата

твсио-политически съвмест

но ролята и отговорността мунистите 
система.републиканския център.с дохода, повече жилищи наПо-голямо разпологане
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БОСИШРА&Ш ХРОНИКА
босилегршдското транспортноГодишна равносметкаЗаседание на ОК на СК в Босилеград

м.г.ппп предприятие
ПАСИВНОСТТА - САМО ИЗГОВОР СПОРЕд условията - и резултатите
“ШЕг „адавуяиг гжНЩ—~Нг Н.”“~ гв^лавл =

ти показват, че предприятие пРеА=ЧЛ«™*!к?осеност и бав- ди. Тези резултати са. по-го- 
то е завършило годината с П°ра''‘„. „пяие на дефекти леми с 12°/о в сравнение с положителна равносметка, но отстраняване иа, дефекти л
Резултатите са сравнително няколко ав-го У““ ° Интересно е, че най-добра
добри и дават гаранция за камиони нрр върху нзползваност на-мощностите
по-голяма перспектива на та- ДзепоА У °’ ® „а автобусите бележат къси
зи най-голяма трудова орга- съвкупната реализация. те релации Тора е резултат
низация в комуната. поедприя- па постоянното увеличениеПроизводително - фииансо И.двата.цехаI ш‘ пРе/шрия на пътн„ците. Обаче
ВИЯ план при пътническия ™ето са осъществили док д ^ ползване на мощнос.
„ех е "зпълисп с 98»Я а прт о. 1Д ^“по^еТсрав" тите „а автобусите и ками^ 

с 92 /о. Осъоцестве ^ с т9 година. общата ните е все оше незадоволя-
ващо, макар че има тенден
ция същото да се повишава.

във
звнтие на 
витите крашца - и на социа
листическа покрайнина Ко- Членовете на ОК на СК бя 

хя единодуш1Ш в оценката, 
Общо, заключенията бяха чз икономическата изостана 

лост в комуната в повечето 
случаи е само изговор, отко

сово.

приети, като им се даде пъл 
на подкрепа. Същевременно,
обстойно бе обсъдено мяс- лкпто съществен факт. 
тото и положението на Боен Пасивизацията на комуни
леградска комуна, стнте, гшедн всичко ръково-

С отделно вш1мание се ра- дителите на стопанските ор
ганизации. има за последицазгледа оня дял от заключе

нията, който се отнася до 
начина п възможностите за 
ползване на средства от Фон с® обясни защо стопанските 
да за развитие на недостатъ 
чно развитите краища в ре
публика Сърбия. В тях се ка 
зва, че средствата от 
фонд ще се ползват 
тиквано икономическото раз най-отговоони общински съ- 
витне на най-важните стопа брания. Ето защо Общин- 
нски отрасли. Това значи, 
че ще могат да ги ползват 
ония стопански 
ции, конто

усложняване и на други ва
жни въпроси. Как иначе да товарния

пата реализация възлиза на
^„ГиГрав^я^
има предвид, че за товарния около ^0.000 динара, но 
цех почти през цялата годи- има третмаи на пълнен 
на не е била осигурена по- пех» с оглед на специфични- 
стояниа работа. те условия при които рабо- вестиции. Ще бъдат още че

ти транспортното. Между тири нови автобуси, които 
другото имам предвид и сре 
дствата за заплащане на уд
воена амортизация, която
предприятието залеля пора- начава ползване на нови ин

вестиции, получени от соб
ствени и бацкови средства. 
Например в 1970 година пре 

Това са средства, дприятието е изразходвало 
1,7 милиона динара инвести-

организащш не приемат от
насящи се до тях- заключе
ния, решения, предложения,

Имайки предвид тези въз
можности за разширяване 

7? на пътнически цех и в тази 
година ще се влагат нови ин-

тояза под- препоръки и др., взети на

ския комитет на СК търси ще бъдат по-съвременни и с 
по-голяма мощност. Това оз-отговорността в стопанския 

и в обществения живот в ко
организа- 

имат възмож
ност да партиципират и соб 
ствени средства за инвести
ции.

Във връзка с това члено
вете на ОК на СК повдигна- ^ па ЦК на СКС — ОК на 
ха един много важен въп
рос: дали стопанските орга
низации в комуната са 
собни да ползват 
от тоя фонд?

Изтъкна се обаче, че 
кава готовост не съществу
ва. Именно, стопанските 
ганизации не 
да изнамерят начини

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
НА ОС В 

БОСИЛЕГРАД

муната да се изостри и яс
но дефинира и зачита.

Въз основа на заключения

ди бързото износване на 
транспортните , средства. В 
1970 година за тази цел са
отпуснати над един милион 
динара, 
които ще се ползват за на- 
бавка на нови основни сред 
ства.

СК ще изготви конкретни за
(ОТ 1. СТР.)ключения, отнасящи се до 

отделни области и отрасли 
на стопанския живот в кому 

та- ната.

спо- 
средства

ции за нови автобуси и ка
миони и изграждане на ре- 

В течение на 1970 година в монтна работилница, 
предприятието са приети но
ви работници. По такъв на
чин числото на заетите дос
тигна 100. Те са осъществи
ли средно лични доходи 
27%. по-големи

сигурят средства за допъл
нително финансиране на ве
теринарни лекари в тази тру 
дова организация. Също та
ка земеделските коопера
ции ще спомогнат със сред
ства необходимото според 
закона оборудване на 
цията. Решаващ изход обаче 
ще се търси в интегриране 
с други ветеринарни стан
ции.

На заседанието на ОС бе 
дадено съгласие земеделски
те кооперации в Г. Лисина и 
Босилеград, 
то „Услуга" 
вишат личните доходи 
заетите повече от 11%. Ка
сае се за това, че в тези ор
ганизации личните доходи 
са не само под републикан
ско, но и общинско равни
ще.

На заседанието на съвета 
бе изтъкнато, че в предпри
ятието все още съществува' 

с недисциплина, и неотговорно 
отношение към работата. За 
това в изтеклата година 2^ 
работника са били подведе-

ор-. В тях ясно ще се дефини
ра какво трябва Основно даправят опит 

за ре
ализиране на някоя по-амби 
Циозна програма на собстве 
но развитие. Разбира се, са
мостоятелно в това трудно пРеАДОжение в скоро време 
ще успеят.'3а това обаче въ Аа се извикат заинтересова- 
зможно и повързването им ни специалисти от Босилег- 
с по-големи трудови-произво радско и други места, които 
дителни организации, които да помогнат в разработване 
могат да бъдат носители на то на концепциите на .сред- 
инвестиции. * С откриването носрочното развитие на ко- 
на производствени цехове в муната.
Босилеградска комуна с по-

се направи.
стан- от онези 

1969 година. Повишение 
лежи

вСъщевременно бе прието бе-
и икономичността. 

Производителноста обаче на 
малява поради 
ното използване на същест
вуващата работна ръка.

ни под дисциплинарна отго
ворност. Трима са били и у- 
волнени. По тоя въпрос и за 
напред ще се предприемат 
остри наказателни меркй. 
Те ще^ бъдат уточнени

недостатъч-

и предприятие- 
да могат да йо

на
Нови възможности 
пътническия зех

Работническият
констатира, че мно- гулират живота в предприя- 

го по-големи перспективи итието.

пред

В. В. и мативните правила, които-росъветтоя път

Босилеград
НАКРАТКОСъщо така бяха определе

ни лица за инструктори и 
преброявани в предстояща
та обемна статистическа 
ция за преброяване на насе
лението. Обаче някои напра 
виха забележки, 
биоане на тези 
повече е държана сметка да 
не са заети, отколкото за 
възможностите им качестве,- 
но да отговорят на тази ва- 
жня политическа задача.

Макар, че тоя път на дне
вен ред нямаше въпроси от 
областта на стопанския въ
прос, мнозина отборници 
своите

Завършиха успешно 

ученията на териториалните 

части

И СЕДЕНЕТО — В ТРУДОВ СТАЖ
ак-

Един босилеградчанин в напреднала въз
раст, на когото недостига още малко трудов 
стаж до пенсия по цял ден седи в една 
лария на общината.

Злите

че при из- 
лица много канце-

Тези дни в Босилеградска пълняване 
община по отделна програма 
бяха организирани общи и отбрана, 
специални учения на подде- 
ленията на териториалната ганизираните учения са по- 
отбрана.

Отзива на запасните воен
ни старейшини и на подле- не и най-сложни задачи в 
жащите на военна служба случай на неприятелска аг- 
бе съвсем задоволяващ. Уче ресия- Съвсем успешно се 
нията са. проведени снемем,- манифестира и индивидуал
но и организирано по родо- ното познаване на тактичес- 
ви, служби, специално*./. * и ките задачи й начина на де- 
това представлява значите- 'йствуване в условия на вой- 
лен принос към бойната го- на. 
товност на всички части ц* Ученията в Босилеград и в 
териториалната отбрана в Тлъмино бяха/допълнени 
Босилеградска комуна.

езици вече разправят, че тоя човек
което е

на задачите, ко
ито налага териториалната ден ще съди общината за времето,един

преседял тук и правил компания на тоя иЛи оня 
служещ да му се признае в трудов стаж. Поне 
за това ще има сигурни свидетели.

Също така, съвместно ор-

казали голяма способност 
на поделенията в изпълнява

МНЬОРСКА „ПРЕКОМАНДИРОВКА"В
разисквания отнова 

засягнаха актуални 
на -тази тема. Кактомоменти 

- наприч 
мер оня за интеграция на 
стопанските организации. Бе

На миньорското събрание в „Благодат” на 
Ьесна кобила един миньор остро критикува ло
шите постъпки на управителя към работниците, 
гтакрая каза, че се страхува от? това, което го 
изтъкна, за да не получи или както той го на
рече постоянна „прекомандировка” за дома му 
■За това поиска от управителя на мината обеща
ние да не-го взима „на зъб”.

изтъкнато, че много реше
ния на Общинската скупщи- 

и на, отнасящи се до тоя и 
с подходящи военно-образо- Други важни стопански въ- 

В течение на ученията бе Вателни филми. проси не са проведени в де-
проявено висока политичес
ко съзнание и морал в из-

ло.
В. В. В. в. В. Велинов
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Димитровградска
хроника

В кожара „Братство“

ОБРАЗУВАН Е ФОНД ЗА 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Завчера (10 март) в Дими- 

тровград се състоя сесия на 
общинската скупщина.

Отборниците имаха пред 
себе си обичайния дълъг дне 
вен ред от важни въпроси, 
които в общи черти бяха 
приети на сесията. Те разгле 
даха информации и анализи 
по следните въпроси:

— За организирането на 
училищната мрежа в кому
ната,

— за работата на служба
та на обществено книговод
ство

— за работата на Секрета
риата на вътрешните рабо
ти на димитровградската об 
щина и на съдията за нару
шения,

— няколко информации на 
инспекциите при общинска
та скупщина и други въпро-

Реалности или 

пусти амбиции
Повече от една година за ите нямаше много хора. Дру 

кожообработващото предпри гите бяха в павильоните — 
ятие „Братство“ в Желюша гледаха си работа. „Така го 
се чуваха само лоши вести уреди новият директор“ — 

Лошите отношения между каза един в коридора, но до 
ръководните се пренасяха волно, 
върху работниците, много
заседания отиваха в крива АМБИЦИОЗЕН ПРОИЗВОЛ* 
посока, правеха се преднаме 

смени и на добри хо-

завършат значителна част лагане, което събира населе 
от основните работи по елек нието, от средства, които да 
трификацията. ват трудовите организации

Образуването на фонда за електрификация и от дру- има за цел следното:
— да се събират и разпре-

ги средства.
В управителния съвет са 

пределят средствата, предна избрани 7 членове, които из- 
значени за електрифициране цяло ще ръководят и реша- 
на селищата, да се органи- ват по работите на фонда, 
зират акции по електрифици Този фонд има вече 27 ми 
рането, да се помогне на ме лиона стари динара, а на 
стните общности и на други сесията завчера са били пре 
органи, които работят по хвърлени от средствата без 
електрификацията. предназначение в комунал-

В решението се казва, че ния фонд още 13 милиона 
средствата на този фонд се стари динара за временно 
образуват: ползване. С тази, внушител-

— от средства, които отде- на за начало, сума фондът 
лят бюджетът и фондовете започва съществуването и 
от средства на. местните об- работата си, която се казва 

на електрификация на селшца-

СТВЕН ПЛАН
рени
ра — всичко това в интерес Директорът ни посрещна 
на една или друга група. В още от вратата с плана за 
тази борба, несвойствена за работа.
димитровградския произвол- Кадри, но способни, обрат 
ственик, най-гол^ма бе утро зовани трябват на това пред

приятие. Трябват хора със 
съответен факултет или вие 

Недисциплинираност, изо- ше училище за общия сек- 
ставане в производството, до ТОр за търговската служба, 
ши набавки, безкрайно и счетоводството, в производс 
празно политизиране — вси- твото. Иначе няма да върви, 
чко това бе причина на ня- макар че кожата е търсен 
колко пъти кожара „Братст артикул навсякъде. Скоро 
во“ да стане предмет на се- ще обявим конкурси и да- 
риознй обследвания и разис но се явят-хбра. ' :*•
квания в най-висшите фору
ми на комуната.

зата за предприятието.

щности, на селищата, и „на 
селението, които се внесат та в к<-)МУната-
във фонда, от паричното об- м. н. н. Производството върви, но 

без загуби няма да се мине. 
Това ще е чеизът на разко
ла който тук е бил дълго. А 

Имаше препоръки и запри загубите днес много, пречат 
нудително управление. След и на по-силните, 
смяната на Александър Ва- Какво може да се направи 
сов от директорско място бе тази година? 
поставен за изпълняващ длъ
жността Кирил Илиев. Рабо _ Много, но ако има съ- 
тите тръгнаха десетина дни Гласие. Предвиждаме тази го 
— месец и раздорът започ- диНа да произведем към 7.400 
на отново. В колектива ня-

си.
На сесията бяха назначе

ни преброители за предсто
ящото преброяване на насе
лението и на жилищата в ко 
муната, в рамките на пре
брояването в цялата страна 
и бе назначен (отново) за на 
чалник на Секретариата на 
вътрешните работи на общи 
ната Митко Томов.

Може би една от най-важ-

Селата строят ЕПИЛОГ ИЛИ НАЧАЛО

Вода в Планиница и 

Лукавица
Редом с напора да се елек ди си доведат вода и в сво- 

ните работи, които бе извър трифицират,' много села до ите къщи. Те искат да 
шена от отборниците на спо веждат вода за пиене. Така платят дял за досега извър- 
менатата сесия е това, че е направиха желюшани, гоин- шените работи и да участву 
образуван най-сетне Фонд за долци, градинчани и други, ват в строенето на резерво 
електрификация на селища- а сега ги следват лукавича- ара и на другото до края. 
та в комуната и е избран ни и планиничани, даже и Молбата е дадена до общи- 
управителен съвет на фонда, радеинчани. ната, за да се предаде на

Този фонд е отдавна нео Селяните от Долна плани- местната общност на селото, 
бходим, тъй като електрифи ница са си взели вода от из което да реши. Домакините 
кадията на селищата, започ- вора „Врело" в мерата на са Петър Христов, Стратко 
нала преди десетилетие, ед- Горна Планиница и в общин Христов и Баса Христов, 
вам сега навлиза във фаза- ската скупщина е пристигна Местната общност на Плани

ло едно запитване и молба ница би трябвало да се съг- 
от три семейства от банско- ласи на тези семейства да 

ние. Средствата на фонда, долската махала „Станоина даде вода при условията, ко 
които постепенно ще се уве чука” да бъдат приети да ито те предлагат, 

ще послужат да се работят с планиничани, за

кв метра кожа. В 1970. са 
произведени около 2.400 ква- 

пропадането на предприяти дратни метра. Но това ще 
ето — всеки си имаше мне
ние и отношение, своя ядка.
Развръзката дойде, когато

си маше сили, които да спрат

иска труд, производителност 
хора. А бруто-продукцията 
е амбициозна, но е реална, 

се заговори за принудител- Могат да се постигнат 1,5 ми 
но ръководене, което бе вну диарда ст. динара за година,' 
шено даже и от хора от то- макар че' хшНаЛата година 
зи колектив. боутогтродукцията е около

600 милиона стари динара.
Колективът не прие да се Мощностите допускат двой- 

приложи принудително ръ- но увеличение, но се иска' 
ководене. На конкурс бе из- организация на труда и дис- 
бран нов директор, Чедомир циплина.
Васов, брат на предишния 
директор. Тъкмо зарад род- 
нинството мнозина съмнител

та на по-цялостно оживле-

— Това именно липсваше 
_ досега. Полнтикантство, лич

но въртяха глави — братът ^ амбиции, отношения ди- 
ще си директорува — гово- ректог) други ... Какво сега г 
Реха* — — Сега всеки ще си гледа

работата. Ръководител на 
цех — в цеха, друг на друго 

_ работно място, всеки да си
за кожара „Братство започ гледа работата. Именно за 
ва ново начало. . това са и лнчнпте доходи у-

редени така — плаща се. са
мо на базцта на предадена- зохме в двора на предприя- та продукция. Иначе по-рано 

тието. От павильоните се чу се е плащало другояче, пра- 
ваха машините, в

В ЛУКАВИЦА работите 
напредват. Резервоарът е за 
вършен, тръби има и са по
ставени до резервоара и от 
него към селото. Работите

личават,

Днес, май, не директорува 
братът и затова, изглежда,

по монтажа извършва пред
приятието „Градня” от Ди
митровград. Лукавчани са 
обещали водата да потече 
до 1 май, но изглежда чак 
толкова няма да се чака, за- 
щото се работи усилено.

НИШИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” —

Въз основа на член 73 на Статута на трудовата ор
ганизация и решението на съвета от 18 аептемврИ 
1970 година, повтаря Преди известно време вля

КОНКУРСА

ЗА ВАКАНТНО МЯСТО — ЖУРНАЛИСТ, 
ДОПИСНИК В ДИМИТРОВГРАД.

м. н. н. канцелари во казано плащано е и това, 
което не е произведено. А 
така не се прави никъде. Ко 
лективът сега е друг —при
еха новата систематизация, 
съзнават, че са нужни уче
ни кадри, и работят. Ако та
ка върви, производственият 
план ще се осъгцестви. Ина 
че ще оетанессщмО пуста ам 
биция. а 
хвръкне.

УСЛОВИЯ: а1 Виеше образование (юридически, философ- 
ски, филологически, икономически факултет, факул 

по политически науки);
2. Полувисше образование на съответните 

репосочени учебни заведения;
3 Съвършено да владее български език.

задължител-

тет го-
предприятието ще

За въпросното вакантно място е 
пробна работа в продължение от три месеца. 

Издателството не поема задължението за обез
печаване на квартира.

Молби с диплома за образователния ценз и 
кратка биография се приемат 15 дни след публику
ването на конкурса.

Дали новият директор ще 
спомогне с органите на уп
равлението разбие 
ствеността, амбициите, неди- 
сципланата, ще видим. Вре
мето е още кратко. Но под
ходът, който се прилага се
га, п добър — зарад насока
та да се измъкне предприя
тието от калта, в която само 
се е хвърлило.

иа
семсй

Съветът на трудовата общност Старата димитровградска болница се поправя. Нас
коро болните ще могат на спокойствие да си почи
ват, защото ще се пренесат тук, в живописното н 
тихо кътче на града. м. н. н.ЯЛДЯЯЯЛЛЛАЛЛЛаллллллллллл >~чу'АА'
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ОстатовицаАктввяост на местните общности в Бабушяица
СЛАБА РАБОТА 

НА МИРОВИТЕ СЪВЕТИЗа изграждането на комунални обекти 

инвестирани 10 милиона динара Местните организации и* 
Социалистическия съюз сло- 

вземат иа бслеж- 
Затцото й

Мировите съвети като до
броволни органи иа демокра 

механизъм в Бабу- 
шиишка община постигат за 
воляващи резултати. Съвети 

Валииш, Ралин, За- 
безброй

два да си 
ка този случай.

програма на работа*
тическия

За последните няколко го на за местгште общности се 
дини населението от Бабуш- разисква повече теоретнчес- 
нишка община е инвестира- ки, докато в местните орга

низации на ССРН, Съюза на 
комунистите и събранията на

своята
между другото, те имат и по 
дпомагане дейността иа ми
ровите съвети. За голямо ст* 
жаление обаче е че между 
хората, които се съдят има 
и членове иа Съюза на кому 

(Щърбовац, Нашуш

тите във
видиици и.Звоици 
спорове са разрешени по ми 
рен път. Но в Остатовица, 
Щърбовац и някои други се 
ла — активността на миро- 

се забеляз-

Търсят се практич
ни решения за финаи 
сиране на активност
та на (местните общ
ности.

ло над 10 милиона динара 
за изграждане на комунал
ни обекти. Тези средства гра избирателите доминират пра 
жданите са осигурявали чрез ктически въпроси от живо- 
местно самооблагане и с до- та н работата на местните 
брбвоЛни акции. Най-голяма общности и на другите фор- 

средствата са израз- ми на самоуправителио ор- 
ходвани за елек- 
грификация 
селищата, за из-

нистите 
ковица и др.).

Открит е и въпроса: кои 
хора са в мировите съвети 
в тези села? Може би- зана
пред би трябвало да се изби 
рат по-авторитетни и по-деЛ- 
ни хора.

вите съвети не
Подобно е положението 

Нашушковица. Само през 
един леи 48 граждани от Ос- 
татовица бяха в хола иа Об
щинския съд в Бабушиица 
(това, с 10 на сто от общия 
броя на избирателите в това 
село).

ва.
част от ив

___________

ЙШВ1 III

на

жграждане на пъ- 
гища от III и IV 
разряд, за довеж 
дане на здрава 
вода за пиене, за 
построяване на 
нови училищни 
■гради и помеще
ния за обществе
ните организа
ции.

М Н. Ник.

Сурдулиц*
ШГ

г , Съдебен баланс■.

ОрОт 53 селища, 
колкото ги има в 
общината, напъл-

у'л ■.V

От наказаните 2.078 — па
рично са наказани 2.044, със 
затвор 5 и с укор 29. Най-го 
лям брой (1.405) са наказани 
с по 50 дин. глоба, 204 с по 
100 дин., 85 с по 150 дин., 58 

2 с по 1000

> 1; През 1970 година при съди 
ята за нарушения в Сурду- 
лишка комуна са пристигна
ли 2.736 актове, от които 
най-голям брой през декем
ври 406, а най-малък през я- 
нуари — 98.

На‘й-много актове са от об 
ластта на осигуряването съ
общенията на пътищата — 
1.120, а след това от област
та на обществения ред и мир 
356, за непозволена сеч 349, 
ветеринарната инспекция 267 
итн. а от миналата година 
— 1.768, така че общо в 1970 
година са били предложени 
на разглеждане 4,504 дела. 
От тях са решени 3.321, а 
1.183 дела са „пренесени" в 
1971 година.

От решените дела в 104 
случая са отхвърлени акто
вете, в 848 случая е прекъс
нато следствието, в повечето 
случаи поради закъснелост, 
291 акт са отстъпени на дру 
ги органи в страната и 2.078 
са разгледани и решени.

Покрай това, съдията за 
нарушенията е приел през 
1970 година и 239 замолници 
от други органи, от които 
197 са свършени, а пренети 
за разглеждане през 1971 —

но са електрифи
цирани 48, дока
то в Богдановац, 

Ясе-
В плановете на местните общности п построяването на 

нови училищни сградиЩърбовац, 
ов Дел, Врело и
Завидинци, вече се изгражда ганизиране и самоуправле- 
уличната електрическа мре ние по селищата, трудовите 
жа, ть*й като далекопрово- и заинтересовани общности, 
дите бяха построени с по
мощта на общината ощеми-

с по 200 дин., 
дин. и една с 1.500 дин., а 
останалите са глобени с по 
10 до 500 дин.

Със затвор са наказани: 
едно лице със 7 дни, едно от 
15, едно от 25 дни и двама 
от по 30. дни.

От областта на съббщител

отношениястина, някакви 
във финансирането за из
граждане на пътната мрежа 
са установени между пътния 
фонд и местните общности, 
но тези отношения имат по
вече формален характер.

Предложенията за измене
ние на политическата систе 
ма още повече подтикват 

За модернизация на пъти- разискванията за мястото, 
щата от III и IV разряд, гра ролята и финансирането на 
жданите на тази община са активността на местните об- 
осигурявали главно матери- щности в тази община. Те

зи въпроси бяха предмет на

налата година.

Сега се търсят практични 
решения за финансиране на 
акциите на местните общно
сти. По всичко личи, че но
вият Статут на общината и 
статутите на местните общ
ности ще обективизират то
зи въпрос. Защото местните 
общности трябва да знаят с 
какви източници на средст
ва разполагат и въз основа 
на това да правят планове.

Н. Николов

ните нарушения трима св 
наказани с отнемане на кни 
жките — единият за. 60 я 
двама за по 180 дни.

От приведените факти се 
вижда, че ажурността в ре
шаването на делата не е за
видна. Причините за това са 
лошото кадрово състояние » 
органа за нарушенията през 
1970 година. Дори от октом
ври 1970 година органът за 
нарушения при ОС работи в 
пълен състав от двама съ
дии, едно административна 
лице и две машинописки. 
Освен това неефикасна е и 
службата по доставките.

ал и работна ръка.
Водата за таене в тази об- Разискване и на последното 

заседание на Общинскатащина заема отделно място в 
плановете и , програмите на конференция на ССРН. Тога 
местните общности. Налице ва се изтъкна, че финансира 
е широката инициатива на 
хората да доведат вода не 
само до селищата, но и по 
домовете. Според непълни дите на гражданите и на тру 
данни повечето от 30 селища

нето на акциите на местните 
общности изостава зад нуж-

дещите се в комуната. Наи-
в тази комуна са довели во
да в селищата а почти 103/о 
от общия брой на домакинс
твата имат . здрава хубава, 
планинска вода в домовете 
си. За изграждането на во
допроводи и за въвеждане 
на вода по домовете, граж
даните инвестират и до 10 
хиляди динара.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН 

ДЕНЯ НА ЖЕНАТА 42. М. В.
Обществено - политически 

• те организации в Сурдулица,
С оглед че в повечето села а особено Секцията за об- 

в Бабушнишка община учи- ществената деятелност на 
лшцните сгради са в лошо жената са предприеха мер- 
състояние, то местните об- ки за тържествено чествува 
ьности предприемат съответ це на 8. март — Деня на же- 
501 /^рР°1ТРИятия с помощта ната. Тъй като тазгодйшно- 
на Общинската скупщина, об то чествуване на празника 
разователната общност и у- се съвпада с тридесетгодиш- 
чилищата със средства от нината от освобождението 
местното самооблагане да ни> на ^ март т.г. вечерта бе 
построят нови училищни организирана другарска ве- 
сгради, които ще съответст- чер за жените, представите- 
вуват на съвременните изис дите на ОС и обществено-по 
квания. Благодарение на ак- ЛИТИческите организации и 
тивността на местните общ- юНА в клуба на ВЕЦ „Вла- 
ности вече са постигнати за- СИНа"
бележителни резултати в За На 7. март т.г. активистки 
видинци, Горчинци и още хе ПрИ Секцията за общест- 
някои села. вена деятелност на жената

_____ обиколи болните жени в Спе
ВМЕСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ циалната болница за гърдо- 

ПРАКТИНИ ПРЕДЛО- болни и Медицинския цен-
не^к?ивнос™ннТа тър в СурАулица и им връчи
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Трудовите колективи съ
що така са връчили скром
ни подаръци на жените и 
тържествено чествували Де
ня на жената. Обществено 
политическите организации 
обаче трябваше да' се заин
тересуват „ за чествуването 
на ОСМИ март и по селата, 
защото и те са състави!, 
част на комуната.

Разноските около чествува 
нето на- 8. март са финанси
ра Общинското профсъюзно 
вече и ОС.

ОЩЕ ЕДИН ВИПУСК
/

На 15 март излезе още води и с предишния випуск 
от 32 души.

Мнозина
един випуск полуквалифи- 
цирани зидари. Към триде 
сетина от завършили

те курса ще постъпят на 
работа по строежите в 
страната, а някои вече са 
си обезпечили и работа в 
чужбина.

души, предимно
младежи от тлъмински ра-* 
йон завършиха курса с ус
пех. С курса ръководи И- 
ван Стоименов, който

М. В.
ръко

Разноските 
зирането на курса

една част посетителите, 
една част Завода

работна ръка във 
Враня, който е и организа
тор на същия.

около органи 
носят

а за зае
мане наха цветя и подаръци.

На 8 март т.г. в 10 часа в 
^ кинозалата се състож тър-
За мястото, гролята и фи- жествено заседание, на кое- 

нансирането на активността то бе изнесен доклад 
на местните общности в Ба за ис-
_ торическото значение на пра
бушнишка община през пое зника и положението на же- 
леднО време много се разис- ната у нас с подходяща про 
ква- грама. На заседанието бяха

връчени грамоти и по дар ъ- 
Бъв форумите на обществе ци на майките на загинали 

но-политическите организа- бойци в НОБ и на жените — 
ции и Общинската скупщи- участнички в борбата

Подобни 
полза и

курсове ще са от 
занапред, защото 

този край има много не-в
заети младежи, а строител 

има дълбокиствОто тук
традиции.

Р. Каранфилов

.БРАТСТВО * 12 МАРТ
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Ракита

КУРС ПО ЗДРАВНО 

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Общинският отбор на Чер 

вения кръст в Бабушница 
взе решение да се организи
ра курс по здравно просве
щение в Ясеновдел и Ракита. 
Курса ще посещават младе
жите и девойките от тези 
села. Засега са се записали 
към 50 души.

Накрая ще се 
изпити и на

Из дейността на СК в Долно Тлъмино

ЗАВИДНА активност произведат 
издържалите ку 

рса ще се раздадат дипломи.

'Й. Миланов

Г. Стрижевац

КУРС ПО ЗДРАВНО 

ПРОСВЕЩЕНИЕ
В Горни Стрижевац г_ 

дни бе организиран курс по 
здравно просвещение. Спо
ред думите на председателя 
на общинския отбор на Чер
вения кръст д-р Михаил Ду- 
шанович, младежите и де-

с успех са изкаралиРкурса.Ц Светва* п 6 На 86 години’
Най-голям интерес са про- т? кя1*0110™ от Стол 

явили към здравното възпи- кРаи БабУш™ца 
тание, хигиената и прехрана Чете вес™ици и__ е- г ^ КНИГИ. ОКОЛО НеГО се п.Ян

м борбата срещу заразни рат млади и стари да
с“ ™'Г™.°?!'анизациялна 33 укрепване на дисципли- болес™. оказването на пър- те и преразказва събития и 

™ ^ В ЛоЛ ната’ раааиваие на критика- ва помощ и самопомощ, под новини- 
лоста гт^1 * обхваща та и самокритиката като фо готвяването за брак и други Поп°вич е бил на Солун- 
доста голям брои села: Дол рми на дейност в СК. теми Р АРУ кия ФР°НТ в Първата све-
тто и Горно Тлъимино, Бис- р. Каранфилов „ „ товна война- а във Втората

%араманица. • Голеш и ^ Н. Ник. световна война
Жеравино, се бори с редица 

, трудности. Поради миграци
ята — някои партийни кло
нове са съвсем малочислени

ШЖМШ ИМА УСЛОВИЯ ЗА ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪСТЪРВА
щания по актуални въпроси, КОГАТО преди няколко кпртп иаж„.>..ПА „

“ВаГ И П° в^иГа, ^кув™ вВес? ““ 40 аа Ти=^„аТЖ в“,* —а №

р^Н-Ггт” в—“
“"моме” въТвс^ “^ско "в^Тбяха"^ 20 з.ГзамисълГ™"3 “а~

,, ................се разработват дени от компетентни лща и повече от „ет голинч т^ "°На СТарИ АПНара не са М Н №
Материали във връзка с най дори бе предложено спсциа кетГ гфоИзво1стве™"е ’ раз----------------- ----------------
новите промени в нашата листи да попроучат възмож ходи — храна за рибите и за 
-обществено-политическа сис- но^™те- плащането на 3 работници
тема и тезисите на ЦК на отделя селско6г-™™^аГа “ 6их? 6или значително под 
СКС. От клоновете на СК - ОС в Димитровград с ре.^л“ С,ОЙНОСТТа на ТОкт. 
най-активни са комунистите тати °т проучвания на спе- 

село Бистър, а най-неактив ^1а^исти по рибовъдство и 
НИ _ в Горно Тлъмино. За- ™
това в Горно Тлъмино неко- документации, ако се наме- 
лцина. кленове са отлъчени Ри носител на това начина

ние.

тези

Чете на 86 години
от 1943 година. Едва 
да се спаси от българските 
фашисти, които разстреляли 
43 негови съселяни.

Светозар Попович редовно 
следи „Борба", „Политика*, 
„Задруга”, а от нашите писа 
тели — най-любими са му 
Бранко Чопич и Добршш 
Чосич.

успял,
с лекота и

Д. Тълмино
им че-

участвувал Н. Николов

Търся се носител на начинание

сме, често не-

ки клонове

ОЩЕ ПО.-ГОЛЯМА 
ВЪЗМОЖНОСТ

За производство на риба 
за продан в Димитровград
ско има още възможности, 
ни съобщи агроном Йордан 

Изследванията показват, че Маринков. Проучаванията 
Партийните организации в е възможно в „Пъртопопии- показват, че във „Воденична 

.Долнотлъмински ра'йон под- ско прело" да се отглежда река", над село Сенокос, в
пъстърва за продажба. На- Стара планина,

'от редовете на СК.

има условия
'Лите обществено-политически де.ГдсбитЧот” 70Лда°пТлт- сеШ на7,ющ е*'"'0голшба 
организация, на първо мяс- ра в секунда и че водата под в който би могло да 
то ССРН, Съюза на младеж- хожда за отглеждане на.ка- ват средно на година

лифорнийска и обикновена ло 600.000 килограма 
планинска пъстърва. Според търви. Когато се има

помагат работата на остана

декара, 
се угоя- 

око- 
пъс- 

пРеднамереното, на място би мо ВИА сегашната цена на пъс- 
нието по общонародната от- гло да се построи развъдник тьрвата — 2.000 динара за 
брана. Правилно тълкуват за оплождане на повече от един килограм — това ще е
събитията у нас и по света "°лр^"'',^иок икР°визъР За 1 милиаРЛ »л - , на, басейн за малки риби с милиона ст. динара. Спа
по събранията и конферен- площ 0т около 100 кв. мет- внено с продукцията 11а ця- 
Циите, с кобто се разбиват ра, басейн за угояване на ри К°И предприятия в Димитро 
разни слухове, които тук-та би за продан от около 2.000 вгРаА> това е много

кв, метра и сервизни поме- ма сума. 
щения. Възможността обаче е още

За , построяването на це- далече. Именно за това начи 
лия рибовъден комплекс при ианио биха били нужни око-

зисква за разгръщане на още димиоколо^О м^лиоиГст^ Л° 5°° милио,,а стаРи Лича- __ 4 1 дими около /и милиона ста- ра инвестиции за строежа, а
пооживена дейност в пред- ри динара, като ие се смя- освен това дотам няма добър 
стоящия период, защото за- та йената иа землището и на път за транспорт на храна

проектите. и „а рибата към пазара, ня-
електричестао, а на мяс- 

да се произвежда средно на то бн трябвало да се напра- 
година около 20 хиляди ки- ви малка фабрика за ппонз- 

Предприемат се и мерки дограма пъстърва за продан водство на храна за рибите,

БРАТСТВО А 12 МАРТ 1971 ___________ __________

та, а ангажират се широко 
и в подготовките на населе-

по-голя-
ме се . пръсват.

В местната организация на 
'СК от известно време се ра-

йочнаха разискванията във 
връзка с амандманите към 
Конституцията на СФРЮ.

В тези басейни би могло ма

Страница I
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&
К# Шш '• Изостава културното 

развитие във 

вранския регион
• НЕПРАВИЛНО СЕ//^^АТ Т̂КУСЛТУР- 

гтплтА КОИТО СЕ ВЛАГАТ В лу-Л1уг.
НОТО РАЗВИТИЕ. ПРОВИНЦИЯТА ПОД
ЦЕНЕНА. ТЪРСИ СЕ ИЗУЕ"Е™СИГУР 
ЗАКОНА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУР
НИ ФИНАНСОВИ ИЗВОРИ СПЕДИАЛ ^ 
ГРИЖИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА 
НА НАРОДНОСТИТЕ.

За инвестиции в областта, 
културата на неразвитите 

очакват в след- 
около 2 ми 

а 61 са
"БШКо Чолич: На 4 март във Враня се 

състоя регионално съвеща- на 
пие за развитието иа култу- Р™ 
рата за периода от 1971 19 стари динара,
година за седемте общини общини.-Това ще
от този регион. Насъвда ”|^^°АС?вата са мини 
нието присъствуваха преде- реч , ср а повече_ ^ на. 
тавители на Т^ггублитсан<ек - разискването, ще
™ърГЛ екр"Г “ иро се ^ьрси Финансово ^ащие 
светата и култура в СР Сър- което мъщ.ои падалив^б. 
бия и профсъюзите на об- ще могат ■ да обезпечат ни 
ществените дейности. При- Кои от споменатите общини, 
съствуваха и представители Запади туй, се изтъкна ре- 
на общинските културни об тонално обединени и един-

настъпваме пред 
органи И/

я
(откъс)

той някакъв черен и обгорял, 
огнище са го сушили, по- 

вежди и процежда:
съм аз по-зле

инати на първи, когато се получава 
—; ме обхваща някакво 
Все ме е страх, че касие- 

списъка и изведиаж

— свил се 
като че над 
глежда под

— Хе, братле, та не
от тебе. Щом можеш ти, мога и аз. щНости, отделните културни отвени да

_ Но колко си ти?.. — настъпвам ИНСТИтуции и обществено-по републиканските ___
аз отдалече, чак от Козара, а той, из- литическите организации на на конкурсите за ползване 

лисица, само усуква: седемте общини: Враня, Бу- на средствата за неразвити-
_ Ами... колкото бог дал, няма А Яновац, Босилеград, Сурдули те кпашца.

ми се скарат в кесията. ца> Владичин Хан, Прешево Отделно внимание се • пос-
_Дали е добре да се държат в оан- и Търговище. вети за развитието на култу

ките какво да прави човек с тях/ в разискванията бе изтък- рата на албанската и българ-
продължавам аз загрижено, а той само нато> че вранския регион е ска националност които ж»: 
хлопа: - л 0__ икономически слабо развит веот в пегиона.

себе си наи-доората и по такъв начин в него изо
става и културното разви- лючи: 
тие. След туй, че е голяма
разликата в разпределението Ве и птютоами за култ^шь 
и изразходването на средст- то развитие на отделните 
вата между икономически щини. съгласно обективните 
изостаналите краища и голе възможности, 
мите центрове в полза на по
следните, а което не би тря- исканията на общините от 
бвало да бъде, ако иска- региона.

—. Да се вългаат подготов-

в заплата, мене 
вълнение.

рът ще погледне 
пе съобщи:

_ Другарю Бандич, тебе те
списъкаГмахнат си. От този месец вече 

получаваш 
Право да си кажа, 

дщд на това. Чудно ми е, че въобще се 
намирам на държавни ясли, на аванта, 
какво е, та не е аванта! По цял ден дре
меш на масата, прехвърляш книжа, за- 
жишеш и болката на някого, пиеш кафе, 

въздишаш и мислиш какво 
под твоя Гърмеч, а на

няма в

заплата. печенааз не бих се чу-

На края съвещанието зак— Всеки е за 
банка, аз така си мисля.

— Та нима в банките не е сигурно, 
навивам аз, а

мзтягеш се, 
ля става сега 
края на месеца — тап — три хилядарки 
на ръката. Изкълчил си се брате от 
голяма работа и редно е да те наградят.

Виждам аз, мой Пепо, че ти още не 
ся свикнал на господарство. Работа е за 
тебе само това, което се върши с ръ
цете и с пустата сила: оране, копане, 
жътва, носене вар по постройките и 
хем подобни. Седенето в канцеларията 
естествено не е работа. Не е, разбира 
се. Това е господарство, ето какво е. 
Какво друго би могло да бъде, ако го- 
норим честно и от сърце.

А, брате мой, голямо нещо е пара- 
динарът! Голямо, много голямо. На 

село човек жив се одере, продаде, кое- 
най, хубавото от хамбара и обора, 

никога пара в джоба. Измъква я

— да се подготвят плано-
държавата гарантира? — 
той не се предава и казва:

_Видя и ти сам, брате, държавата
завчас отива по дяволите била е и я
няма. Ето, а аз помня вече три-четири 
държави.

— Слушам го аз, слушам и извед-
наж се ядосам: ме да поправим положение-

— Ах, Войкане, невернико, за то на икономически нераз- ки за междуобщинската рс-
Нова Югославия ние залегнахме витите региони. гионална културна общност
глава, и с имот, толкова огън зарад я Констатирано бе, че СР Сър — да се избооим поне ми- 
ни горя, а Анес.когатотрябв д А- бия прИзнава на общините нимчма от 6 дин. по жител
дем на съхранете някоя и Арута хиля в бюджехите им 6 динара да се даде за развитието нв

вярваме вече в * на глава от населението ка- културата във всичките об-

‘ ““ “ , ПО.СТ,
в оанката. окуражих се и а общините би трябвало да финансови извори и особе-
аз повече зГс^е си - Иаз тези отпУскат и средства от дру- но да се обърнем с лице към 
спестявания вложих в банката, така, ™ ™°Рип ^ съжаление оба стопанските организации,
братски, половината в банката, полови- , мшшмУМне _ Да се измени Закона за
' ’ е поезпечен, а общините Пре културата чрез който да се.

тево, Босилеград, Сурдули- стабилизират и възтановят 
ца, Търговище и В ад. Хан сигурни извори за финанси- 
отделят от 1 2 дин. по жи- ране на същата.

кул- — В програмите за разви- 
турните дейности в рамки- тието на културата адекват- 
е си, а с останалите сред- но место да получи селото, 

ства до предвидената сума — Разпределението на сре 
нп^,ИГуР5?ат от Аруги раз- дства^^ б^Ае справедлнво. 
носки и обикновено култур- от "Републиканската култур- 
тв“ остава гъРбава“. на общност: / : V‘ ‘ > ;

Р е в Разисквания- — Програмите за развити-. 
измени и допълни ето на-култуоата по-цбщин» 

-"Г 3аКОН закул те от 1971—1975 да се доста»
ри “аТ™ Финан?овУГиНз^ "
^ттТТа° ^То^е0^ «е в^общата про^а з^ С,- 
чрез образователните общно -Е Специална гпижа ла се
рало матщ>иалнотоТасъстоя полата за Развитието на кул 
ние на културата и ла се ня' турата и кУлтурната дейност 
правят сигурни

— Нужна е съдействие в

дарка, ние не 
мно

та,

то е 
■ пак
градът. Той ти я дава, но за миг ти я 
взема. Не можеш да я задържиш в ръ
ката, изкача като бълха.

Гледам аз тази моя заплата й си 
мисля: нима толкова пари да пропилееш 
само за един месец? Не. Не съм аз раз
сипник и разпилей къща. Трябва да от
деля нещо и за черни дни.

Започвам аз, ей богу, да отделям 
■омалко от всяка заплата. Месец след

ната другаде, частно.
— Бога ми, и аз точно тщеа — обели 

Войкан зъби. — О, брате, брате, като 
че ли сме се наговорили. Половината, 
казваш?

— Половината, ей богу.
— Та каквито сме, и това е доста

тъчно. Винаги си правим сметка: собст
вена наша държаво, ако не дай боже, 
пропаднеш, нека поне половината пари 
спасим, това което е останало под сла-

тел за финансиране намесец — натрупват се.
А онази моята:
— Пепо, колко имаш сега?
— Какво? — правя се аз на луд, за- 

щото съвсем не ми се иска да й казвам 
колко съм спестил.

— Това де... колко си спестил до- ата
сега? меника.

— Хъм, колко. Има може би око
ло. .. — извъртам аз и й казвам цели 
шетстотин по-малко, иначе не върви.

— Не само от нея крия аз. Крия и 
от себе си. Винаги ще се намерят поне 

- иетдесет динара, които съм пъхнал ня
къде и от себе си скрил, и сякаш не 
знам за тях. И наистина не знам, заб
равил съм ги. Когато се случи най-ло
шото, те сами ще изплуват отнякъде и 
кце се покажат.

Срещам се веднаж с Войкан Сте- 
фандич и започвам да го разпитвам да
ли той е спестил нещо и как стои при 
него тази работа. Войкан като Войкан

— Е, истински селяци сме! — наве
дох и аз пискюл така, самокритично. — 
Тъкмо мислиш, че си избягал далеч от 
своето минало, а то изведнаж искочи 
зад тебе и те хване за гръкляна: Стой! 
Не мърдай по-нататък!

Наприказвахме се така, открито в 
очите се погледнахме и си тръгнахме 
за къщи на саме, отново да проверим и 
да прогледаме своите планове.

— Ех, проклета селяшка, бедняшка 
душица, увила се е тя в сто възела и 
възелчета, разплитай я сега и оправяй. 
Пепо, Пепо, какво ще правя аз с тебе, 
несретнико?

на албанската и българската 
НИ планове за развитието»4," наР°Аност конто_живеят в. 
същата, защотоРНема ^анг? °ТАелни общини в региона, 
ве и програми, беТси™ Са На НИЗКО Р33™'
средства.

Милан К. Величков!
Страница I
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ШШЗЕЕЯЯЕШШЗЯЯШШ^ а ★ изкуство
Млади пости

В къщи Свобода 

пробива леда
СБ

19В КЪЩИ
въздухът не топли 
н не умее да говори, 
няма очи да ме погледне 
няма устни да ме целуне' 
няма ръце да ме помилва 
н с пръсти реши косата. 
В къщи 
въздухът не

КУЛТУРА Работническият съвет на те, където също трябват ка* 
конфекция „Свобода” в Ди- питаловложения. 
митровград неотдавна реши В културно - забавния цен- 
от фонда общо потребление тър изтъкнаха, че особено 
да отдели по 15 динара на чрез профсъюзните орган*- 
зает за културно развлече- зации, покрай „Свобода”, за 
ние на работниците през културата на работниците 
1971 година. На практика то проявяват интерес „Градня№ 
ва значи, че всеки работник и до известна степен „Ве- 

„Свобода” ще може през сил Иванов — Циле”. Дока- 
годината „безплатно” да по- то има такива профсъюзна 
сети няколко представления, организации, които не искат 
изложби, кино-представле-

Иумее да е весел 
и не знае да се движи.
А онзи, свил СТОПАНСТВОсе край печката 
трудно успява да се стопли, 
неочаквано забравя мокрите 
лице н очи 
и си отива 
без „сбогом" 
без целувка, 
без усмивка 
в чуждо сърце.

ми коси
на

да чуят за никакво култур
но начинание, като казват» 
че „по-добре е тези пари да 
изядат и изпият”. Такова от

ния и пр.
Всъщност, решението на 

„Свобода” да даде 3 хиляди 
динара за организиран кул
турен живот на своите ра
ботници, последва след пис
меният иск на културно-заба 
вния център — стопанските 
организации да отделят изве 
стни средства за културно 
развитие на работниците.

И ето — „Свобода” проби

Милка ХРИСТОВА
ношение към културата ка
то нещо второстепенно, из
вън обсега на производство
то показва само за основно 
неразбиране мястото- и зна
чението на културата.

Остава да пожелаем и ос
таналите стопански органи
зации да последват примера 
на „Свобода”, като по

Сурдулиц*

ЩЕ СЕ ОТКРИЕ ПИ ГИМНАЗИЯ?
На 5 март в Сурдулица се 

ссъстоя второ редовно засе
дание на скупщината на Об 
щинската образователна об
щност.

На заседанието се разгле
да годишния баланс на Об
щността за 1970 година исъ 
щйя прие от' скупщината. Раз 
ходите на образователната 
общност през Г970 година 
възлизат на 8.244.055,23 дина

то*
начин на практика докажат, 
че е „по-добре тези пари да.

леда в отношението култура 
— стопанство. Изглежда, че

доволителен особено в сред 
ните училища, където само 
20% от учениците имато по
ложителен успех. Във връз
ка с това се констатира, че 
Ш13 във Враня трябва да ор 
ганизира в най-скоро време 
курс за преподавателските 
колективи по отделните ос
новни и средни училища на 
тема: „Оценяване знанията 
на учениците“. След туй бе 
заключено общинската общ
ност по-дълбоко да просле
ди и установи причините за
що е съвсем минимален бооя 
на отличните и много-добри- 
те ученици в сравнение със 
тези в средните училища 
(1213) и да запознае Скупщи
ната на следващото заседа
ние.

На заседанието се води бур 
на полемика във връзка с 
откриването на гимназия в 
Сурдулица. Съществуват ли 
условия за четири средни у- 
чилища в района тъУ\ като 
издържката и на съществу
ващите три е угрозена. Във

връзка с това Скупщината 
професионалните 

кадри в Общинската образо тук работническият съвет е 
вателна общност и Съвета за разбрал, че в борбата за по- 
просвета да подготвят кон- 
кретне и документиран ана
лиз по въпроса.

Милко Георгиев, директор 
на осемгодишното училище 
в Клисура на както досега, 
и на това заседание на общ 
ността, изнесе, че старата 
училищна сграда в Клисура- 
център е забранена за полз
ване тъй като' е попуснала, 
и заради туй, нагласи той, 
би трябвало да се предприе
мат мерки за изграждане на 
нова. Отговорено му бе, че 
от фонда за неразвити кра
ища ще се търсят кредити 
за изграждане на нова учи
лищна сграда за основно об 
разование в Сурдулица. Във е леи на босилеградскаташ 

миазия „Иван Караиванов . 
Всяка година тази дата учи- 

сура да се търсят допълни- лището отбелязва със скром 
ни тържества в чест на пат
ронния празник.

За предстоящия празник

заключи
временните изисквания на 
производството.висока производителност ку 

лтурата е един от сектори- Ст. Н.

Босилеград
ра, от които: за основната 
дейност.
45.000,00, за тази на основни
те училища 5.804.054ДО, на 

■ средните училища 2.171.500,00 
динара, на Дома 'за училищ
ната младеж 95.000,00 дин., 
на Просветно-педагогическия 
завод във Враня 99.750,00 
дин, и за други разноски 
28.751,00 дин. Присъствува- 
щите разгледаха и информа
ция за работата на основни
те и средните училища в ко 
муната и успеха на ученици 
те през първото полугодие 

учебната 1970/71. г. Кон
статира се, че успеха не е за

Подготовки за деня 

на училището
общносттана

Както е известно, 27 март драматичната секция при ги: 
мназията вече готви пиеска 
та „ Седемнадесетгодишните“ 
от Бон Болгер, 
ратурната секция подготвя 
литературно четене на произ 
веления на млади писатели 
и поети от гимназията, как
то и гости от Ниш.

връзка с това остава заКли докато лите-

телни средства.
на Милан К. Величков

Време за 

обмисляне

ношение предлагането на кандидати за тазн 
награда е причина? Дали нещо друго?

Можо би има от псичко по-малко в при
чините за това пренебрегване. Но наблюда
теля, който по-малко е запознат с предлага
нията за наградите, сигурно ще бне в очи 
тината, чо предложенията пристигат в коми
сията в последната минута, така да се каже. 
Л предложението би трябвало да се даде 
рано, за да се обсъди, провери, сравни с дру
гите и да се излъчат, действително заслужи
лите. (Да сс разберем — миналогодишните на 
гради са дадени заслужено).

Поводът да пишем тези редове, с малко 
"претенциозното надзаглавне „Време за обми

сляне" е именно в това:
Ощо сега (комисията, колективите, орга

низациите и органите) да обмислят — трябва 
ли да се мени правилникът, дали заслугата за 
септемврийска награда не може да произлезе 
от едно свръхуснлие на цяло село да се елек
трифицира, да си доведе вода и решава мно
го други въпроси, които в крайна степен до
принасят за развитието на цялата комуна, 
или от друго подобно начинание в някоя фаб 
рика, политическа организация и пр.

Защото тази награда няма само за цел да 
„плати" на едн-койси за тази или оная заслу
га, но и да насърчава към нови усилия и ус
пехи.

Милка Христова
О ще есента в Димитровград се поставяше 
въпросът, дали Септемврийската награда, ко
ято бе установена преди 4—5 години, не се 
проваля вече?

Хората имаха пред вид начина на пРеДля- 
гаието на кандидатите за тази награда. (В по- 
вечето случаи се даваха предложения от еди- 
нки, а рядко от иолектавни органи и органи
зации). Но имаха пред вид и лруг.^Т° Ц® 
малък е броят на наградите (паричните), че 
се дават пак на единки в повечето “У43”- « 
затова много колективи, заслужили да бъдат 
удостоени с това внимание, остават без приз- 
нание.

РЕНОВИРАН
УЧЕНИЧЕСКИЯ

нс-

по- СТОП
Вече няколко месеци в ка- 

менишкото училище редов
но работи ученически стол* 
Всеки ден, в определено вре 
ме, учениците получават за
куски. Храната е доста раз
нообразна.

Неотдавна бе реновпраж 
ученическият стол, така че 
сега учениците се хранят 
при по-добри хигиенични ус
ловия.

Работата на ученическия 
стол е от голямо значете* 
особено за правилната из- 
храна на учениците, отдел
но на учениците — пътници, 
които ежедневно минават 
повече километри пеш. Та
кава дейност на ученнчео- 
скня стол о възможна, бла
годарение на помощта от 
страна на общинския Чер
вен кръст н други заинтере
совани организацт!.

Цена Димитров

Септбврийна Мс■ЖШШШ
имаха право. Ре- 
селата бяха дей-

снитезации.
Струва ми се, че хората 

дица местни организации от 
ствителио заслужили да им се отдаде ПР 
нание (обществено, разбира се), ако не с па
рична награда, то поне с грамота или подоб
но нещо, за да бъде засвидетелствувано и 
признато усилието на стотината селяни или 
селски семейства да си благоустрояат селище 
то, а посредствено и комуната. Нима само ку- 
са врана или Желюша бяха тия кандидати. А 
Гони дол (водопровод), а Петърлаш и Раде- 
ина (електрификация), па Градини/...

Защо изоставяме заслужилите, организа
ции, колективи, органи? Дали нещо не е в 
ред с правилника за тези нДградй, който пре
ди годции, когатр е правен/ не е могъл да 
предвиди вецчко. Дали . бездействието на 
ССРН, профсъюза, трудовите колективи по от
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награди
А що е до парите, това не е най-важното. 

По-важна е моралната страна на наградата 
— общественото признание. А. то може да 
бъде не само традиционният от древцостта 
лавров венец, но и една обикновена малко по- 
изпъстрена грамота.

м. н. н.



Спорт я шах
Нов домШохмотен ГРАНИЧАРИТЕ ОТ ЗАС- 

село Рибарци, 
новТАВАТА нри ,

Босилеградско получила

гайзууаййг |
библиотека и помеания за 
развлечение и забава.

Младите армОйци значи по 
лучават значително. пощод- 
ходяяци Деловия за работа и 
живот. Първи гост на гра
ничарите в новия дом ое 
Славко Зечевич, републикан- 

секреТар на вътрехпните

ТУРНИР
на Об-Председателството

минската конференция на 
Оь!юза на младежта в Днмит 
ровград неотдавна прие про- 
грама за тазгодишна дей
ност. Освен сравнително по- 
вечето местни акции 
правки на пътища, урежда- 
не-на‘СИортшгТереПн и фаб
рични дворове, залесяване и 
пр., важно място в тазгоди
шната програма на младе
жите заема спортната дей-

за по-

ски 
работи.

Ал. Джорджевич, взводен
ност.
' Тези дни в Димитровград 

се провежда шахматен тур
нир, с което отпочва разно
образната запланувана за тг> 
зн година спортна дейност. 
В шахматния турнир се съ
стезават 12 отбора на младе 
жи от стопанските организа 
ции, гимназията, ютослав- Среща в казарматаКогато нашия домакин 
ската народна армия и град ПОЛКОВинк Йован Максимо- 
ската младеж. След провеж- щщ щ] прие в залата, в ка- 
дане на турнира (по спете- зармата на неговото подделе 
мата на най-вече спечелени ш^е ЖИВотът течеше, както 
Точки) ще бъдат излъчени всеКи обикновен войнишки 
най-добрите отбори за меж- работен ден. Младите войни 
дуобщинско състезание. __ Щ1 започваха обучение. „Ста

— ст. н"

своя глава, а отношението» 
ни към всУйника има -за цел. 
— да създаде от него съзна
телен деец; съзнателен су
бект в своето подделение. 
Войник,; който хце-, знае сам 
да избира позиции и начин 
на борба, да не чака само. 
командване, но най-успешно- 
да изпълни задачата си и да. 
остане жив. Създаваме хора,, 
а не пиони. Подготвяме вой 
ници-хора, които ще знаят 
да воюват. По такъв начин: 
се укрепва съзнателната ди
сциплина, създават се нови 
отношения между команди
ра и войника и резултатите: 
са вече налице.

Казармите у нас са един 
вид общонародни институ
ции за отбрана, а войникът- 
в тях, с работата си и живо
та — е активен деец, който- 
покрай военната работа има. 
съответен културен, спор
тен, просветен и личен жи
вот. Към това допринасят и

„„„ ПО отношение на млади- те работят като чели сечете 
те бяха вече „професори" ут ше въпроса^ ла и те щ 
върждаваха уроците си. За смогнат това което н у 
съвременната боеготовност чнли техните по-<яаря_.ДРУ_ 
е необходимо голямо зна- гари. Ще смогиаъ Я ко
пие. Особено, това е неуЖИо Же би ще ^ат и подобри,
в подделението на полков- защото подпоручик гелич у 
ник Максимович, разполага- чи и войниците и сеое си. 
що с най-модерни оръжия и Срещата ни с иародиияг 
съоръжения. Това, което ви р0й от Народоосвободител 
дяхме, — хармонията между ната бороа генерал-полков- 
хората и техниката, знание- ник Джуро Лончаревич, ко- 
то и съвършенството на дей мендант на Нишката армей- 
ствие, някак и нас, които СКа област започна с ежедне 

имали работа с оръжие Вни общи теми. Но когато 
преди четвърт век, ни под- разговора се пренесе на „слу 
млади и същевременно съ- жебните”, разбрахме колко 
буди у нас носталгия и же- проблемите и задачите на 
лание да бъдем в тези уни- армията и народа са еднак- 
форми, на тия години и с та Ви и по същество и по ооем. 
зи военна техника. Армията днес е всъщност

Обвзе ни някаква гордост една част от народа, коят<а 
и спокойствие. Видяхме, че се намира в казармите, къ- 
имаме сила да брани социа- дето се оспособява да защи- 
листическата ни страна, ней щава отечеството. Ведно с 
ните хора, нейното богатст- това в армията се разреща- 
во нейното настояще и бъде Ват и общи задачи, които са 
ще. Силата в казармата, в съставна част на цялото ни 
която е подделението на пол общество. Разликата е само 
ковник Максимович е само в това, че тук военното обу- 
малка част от общата сила чение за отбрана е основа
на армията ни. Още нещо за та. А това обучение е най- 
крепи това ни съзнание, съвременно и неразривно 
Всяка част в това подделе- свързано с опита от Народо- ствено-политическия, стопан- 
ние е националната картина освободителната борба. Гочо ски и културен живот на! 
нашата страна, на нашата рейки по тия въпроси гене- средата, в която се намират., 
федерация. Братството, еди- рал Дончаревич изтъкна, Тщса говореще генерал Лон- 
нството, — тук не е лозунг, че обучението в армията все чаревич. И' така завърши ед. 
не е голословна политика, повече се освобождава от на среща в казармата, от 
Това тук е животът, дей- шаблоните. Създаваме кома многото, които там стават, 
ствие, творчество, любов, е- 
жедневие на тези млади хо-

рите”, които с военните зна-

На здравни теми
Сърцето, болестите и пазенето му

СИГУРНО знаете, че сърцето и кръвоносните 
най-голямо значение за здравето насъдове са от 

човека. От тяхната правилна дейност зависи здра
вето, работоспособността и дори дълголетието. А 
запазването на тези органи е в ръцете на самия чо_ 
век. Само той с определен режим може да предот
врати идването на сърдечен порок, високо кръвно, 
атеросклероза, инфаркт и други сърдечно-съдови 
заболявалия.

За да запазите и укрепите сърцето си трябва да

сме

постъпвате така:
— Закалявайте се системно, защото силният 

организъм е по неподатлив на заболяванията.
— Съчетавайте умствената си работа с физиче

ско раздвижване на организма — утринна гимна
стика, разходка на чист въздух, бягане, физическа 
работа на открито, спорт. •

— Щадете нервната сц система. Стремете се ви 
наги към добро настроение. Осигурете си спокоен, 
редовен и достатъчен сън.

— Ходете колкото може повече пеша, всеки 
ден се разхождайте на чист въздух. Всеки свобо
ден ден прекарвайте на открито сред природата. 
Замърсеният въздух допринася за хронични възпа
ления на белите дробове и от там до увреждане на 
сърцето.

— Използвайте годишната си отпуска за почи
вка далеч от градския шум й я съчетвайте със 
спорт, туризъм и др.

— Избягвайте заседналия и малко подвижен 
живот. Той създава условия за атеросклероза и сър 
дечен инфаркт.

— Не злоупотребявайте с мазнините и захари- 
| те в храненето си. Те ускоряват появата на атеро

склероза. Също не допускайте теглото ви да е над 
нормата. Затлъстяването е враг на сърцето.

— Може би най-важното е да не пушите. Пуше 
нето на тютюн уврежда сърцето и кръвоносните 
съдове.

ин-съответни граждански 
ституции, сдружения и орга
низации. По .такъв -гнаяин 
зармите се „отварят” и все- 
повече се включват в обще-

ка

ндири, които мислят
ра.

Младите войници днес и- 
мат първа среща с въоръже 
нието, което трябва да 
стане другар и приятел, съ
ставна част от знанието и 
съзнанието им. Наблюдава
ме тия млади хора и забеля
зваме с какво удивление гле 
дат оръжията и съоръжени 
ята, с които утре, ако се на
ложи, ще защищават родни 
те полета, родното синьо не
бе. Гледаме среща на две си 
ли — силата на младостта и 
силата на стоманата и огъ
ня. В очите на тая младост 
днес се чувствува 
страхопочитание към 
застрашителни, сложни и о- 
ще тайнствени оръжия. Но 
утре, — утре тия две сили 
ще бъдат една. Утре между 
тях ня&а да има тайни. Ще 
се знаят, 'познават и другару

На площадката срещнахме 
и подпоручик Релич. Негова 
та част от „стари” войници 
е сраснала с оръжието си. 

- За тях - йе съществуват тай
ни. А в очите на младите, ко 
ито наблюдаваха как

им
■ ; : ' 

•М,’

■ . .

1 • :■

V

— Пазете децата си от хронични гьрлени 
фекции. Лекувайте навреме и докрай гнойните ан
гини. Те 
не на сърцето.

— Проверявайте състоянието на сърцето 
поне веднаж годишно.

Ако имате заболяване:
— Вземайте предписаните лекарства 

дадените напътствия. Изпълнявайте строго режима 
и диетата, защото лекуването само с лекарства не, 

| е , достатъчно. Ако не ви е предписано лежане,
I прекарвайте си времето в лежане. Правилното до- 

зиране на труд и физическо натоварване са реша- 
| ващ фактор за укрепване на сърцето и работоспо- 

собността на болния. И не забравяйте, че редов- 
>• ното консултиране на лекаря е много важно.

ин-

създават условия за ревматично уврежда.

си
някакво 

тези
точно по

не

стари- знаят да защищават родината
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0 съзерцанието. Нозето също са скръсте
ни в позата на спокойствието, а на гла
вата му има 830 къдрици, символ 
мъдрост.

Една легенда разказва, че Буда се 
молел на слънце с обръсната глава. То
гава 830 охлюва се събирали на главата 
му и го пазили от изгарящото слънце.

Ако този огромен бронзов исполин 
беше изправен, а не седнал, раменете 
му щяха да са на височината на окол
ните брегове. Но и така статуята е мно
го внушителна, защото е тежка 92.000 
килограма и е висока колкото 4-етажно 
жилище. Статуята е излята 1252 година 
и е символ на миналата слава на този 
град.

менни плочи е строена от екипажи на 
извънземни космически кораби, които 
кой знае преди колко милиона години 
са посетили нашата планета и са стро
или това за нуждите на свои полети. И- 
наче кой е бил толкова силен и умен, 
каква е била тази земна техника, кога- 
то до днес още няма човечеството тази 
сила и ум да повдига с техника толко
ва тежки каменни блокове. Загадката 
обаче стои още неразгадана.

незапомнени времена Аз-

^ е само
вениь. от Средовековието Марко Поло’ 
пътещиствие ще започнем иг 
нието на едно от най-старите 
на Азия.

ия е представлявала истин наска

пътешест- 
И затова нашето

този континент с 
и най-загадъчните

поцеще-
чудеса

ЧУДЕСАТА ТАДЖ — МАХАЛ е един от редките 
бисери на световното изкуство и архи
тектура. На 100 километра от индийска
та столица Делхи се намира град Агра 
— център на бившата империя на вели 
ките моголи. Там се разиграла драмата 
на султан Шах-Джахан и там е знаме- 
ният мавзолей Мумтаз-Махал или както 
е известен на света — Тадж-Махал.НА САМАРКАНД. Двесте години преди 

тази статуя в Камакура в Азия се е ро
дил един приказен град — столицата на 
страшния завоевател Тимур — Самар- 
канд.Това е постройка висока и широка 

75 метра. Всичко, и куполите и стените 
изглеждат толкова леки, сякаш 
във въздуха. А вътрешността му е изу
мително красива. Стените, подът, над
гробните плочи (Шах Джахан бил пог
ребан със ясена си Мумтаз Махал) вси
чко е инкрустирано с полускъпоценни 
камъни. По стените преплитат 
приказни дървета и невиждани цветя, а 
всичко вътре е направено от бял мра
мор и само тук-таме проблясват черве
ни, зелени или сини огънчета.

Постройката е издигната преди око
ло 300 години по заповед на Аурангзеб, 
в памет на покойната жена на Шах 
Джахан Мумтаз Махал.

СВЕТА висят
Преди 1404 година като 

сила, която да се опре на мощта на Ти
мур. Затова този всевластен господар 
на огромно царство решил да построи 
такъв град, че всички световни градо
ве да приличат на малки села в срав
нение с него. За тази цел той даже пре
именувал околните села в Багдад, Кай
ро, Дамаск и др. Тимур събрал 
художници, майстори и други 
цялото си царство и започнал строежът 
на Самарканд. Така се родило чудото 
Самарканд. Сред пясък с охрен 
светлосините куполи на джамиите 
дратните езера изглеждат като 
захвърлено небе. Около града шумели 
дървета на тринадесет градини, а една
та от тях била толкова голяма, че ко
нят на архитекта се заблудил в нея и 
едвам след един месец успели 
мерят.

че нямало

з. клони

Б А АЛБЕКСК АТ А ВЕРАНДА. За нея 
е писано много. Още много ще се пише 
за нея, защото това неразгадано чудо 
още не е обяснено. Какво представлява 
Баалбекската веранда? Това е огромна 
постройка, построена от големи камен
ни плочи. И то какви плочи. Някои са 
по 20 метра дължина, 4 метра височина 
и пет метра ширина. Представете си ка 
кво значи това — една плоча да заемд 
100 квадратни метра площ или 400 куби 
чески метра. Все едно, това е огромен 
апартамент със 100 кв. метра и височи
на 4 метра. А това е само една-единстве 
на каменна плоча, която тежи и още 
как. Тази постройка се намира в Ливан, 
в подножието на планина Антиливан. 
Долу и встрани от самата постройка е 
разположена каменоломната, откъдето 
вероятно са извлечени тези огромни ка
менни блокове. И това е всичко, което 
може да се каже за верандата. По-ната
тък остава загадката и въпросите: кой 
е могъл да издигне тези огромни блоко
ве от по 1 или 2 милиона килограма те
жина всеки на такава височина? Даже 
и досега още не е конструиран такъм 
мощен кран, който да вдигне такава те
жина на толкова височина. А ето, каме
нните блокове са не само издигнати от 
някои същества, но са и наредени един 
върху друг. Само да се помръдне една 
от тези плочи са необходими обедине
ните усилия на 4.000 силни мъже. А'Ба
албекската веранда не е съставена от 
един, пет или десет блока. Те са много.

Отговорите на въпросите: Кой е 
строил, са още в областта на фантасти- 

Все още няма задоволяващ отго
вор. Някои смятат, че това е дело на 
извънземна цивилизация и че тази ог
ромна площадка от големи и дебели ка

много 
лица от

цвят 
и ква- 

късчета

... Легендата разказва, че Шах Джа-
вед-хан бил могъщ велик могол. Но 

наж, когато бил болен синът му Ауранг
зеб въстанал срещу властта му. Стана
ло гражданска война в страната и Аур
ангзеб успял да избие братята си и до
шъл ред и на баща му. Той обаче избег 
нал смъртта, но попаднал в тъмница. 
Така заграбил властта синът му Ауранг
зеб и по негова заповед бил построен 
мавзолеят на майка му, който днес се 
нарича Тадж-Махал.

да го на-

Смъртта на Тимур не довела до упа

го. По времето на този учен човек била 
създадена знаменитата обсерватория на
С?в,ВН°СТТ? и била съзАаДсна Книга за звездните таблици, която 
загубила значението 
те телескопи.

и днес не е 
си, въпреки мощниКАМАКУРА е японски град, извес

тен курорт на съвремието. Но не голе
мите, модерни хотели привличат чуж/е- 
иците, а старата японска столица Ка
макура. В края на ХП век пълководе- 
цът Еритомо от рода Минамото успял 
да съкруши съпротивата на феодалите 
и да плени императора. Веднага след 
това 1192 година създал нова столица 
на Япония — град Камакура.

Камакура бил град от дърво. Къщи 
те, дворците, храмовете — всичко било 
от дърво. Най-голямата забележител
ност на Камакура обаче е статуята на 
Големия Буда. Тя е поставена на голям 
подиум от камък. Погледът на огром
ния бронзов гигант е сведен надолу, 
към ръцете, които са допрени така, че 
пръстите на едната се срещат с пръсти
те на другата ръка. Това е позата на

Най - привлекателната до днес е 
улицата на тишината. Тя не е проекти
рана от никой архитект, а се е създала 
от само себе си с времето. Това са мно- 
гобройни мавзолеи на знатни и неизве
стни хора, носещи белезите на разни е- 
похи, но архитектурно издържани и 
красиви. Съдбата е събрала тук толко
ва различни хора един до друг. Тук е 
мавзолеят на духовника Ходжа Ахмада, 
редом с гробницата на безименна дево
йка, мавзолеят на Тимуровата жена Ту- 
манака, мавзолеят на пълководеца Бу- 
рундук, на. астронома Руми и редица 
други мавзолеи на ханове и принцове...

ката.

^1»аааааалаллЛЛ^ ^^ЛЛЛАЛЛ^АЛАЛЛЛЛДАЛЛ^Л^

Писма ■ предложения
ЛАЛАЛА/\А/ЧА/^»/\Л^

НТЕРЕСНИ
новини

и
Желанието на един нашенец

зо до народа от Босилеград- 
ско. Пише се добре за оби
чаите, икономиката и изоб
що за живота на нашите хо 
ра. Вашите кореспонденти 
добре се ангажират и в ре
портажите си засягат 
нените въпроси на/ 
хора.
Желанието ми е нашия роден 
край да не остане забравен 
от хората, които са го напус 
нали. Именно предлагам да 
основем фонд за изгражда- 

пътя Босилеград—Сур 
дулица. Всяка година посе
щавам родното си село. Ми
лея за него, за мястото къде 
то съм пуснал първите крач 
ки. Беден е нашия край, цо 
иио временно изселените 

пак мечтаем за него, искаме 
да му помогнем. Искаме и 
там във всяка къща да сви- 
тно
да има хубави пътища, да 
зацари и там нов и щастлив 
живот.

Затова давам предложе
ние да се раздвижи инициа

тива. за помощ на родини 
край. Надявам се, че няма 
да остане без отзвук.

Предлагам ваши корсспои 
денти др. направят обиколки 
на опни места в страната, 
където живеят нашенци и 
да пишат за техния живот.

С почит,
А. Станков

ността му. Оттам в Сърбия 
се казва: „Обикаля, като ки
ша около Крагуевац".

Но има едно село, където 
цяло столетие вече не е ва
ляло град. Това е село Ху- 
сик, прк Тузла, известно по 
възпятата Хусинска буна на 
минъорите. Ни най-възраст
ните .хора не помнят някога 
да е валяло градушка.

*
БИЛ ЛИ Е ХИТЛЕР В 
ЮГОСЛАВИЯ?

Мнозина може да се заб
лудят. Но Хитлер е бил в е- 
дин град в Югославия за ма 
лко. На 26 април 1941 годи
на Хитлер осъмнал в град 
Марибор в СР Словения. 
След разходката из града, 
той съобщцл на шефа на ци 
вилното окупационно управ
ление следното: „Направете 
ми тази страна наново гер
манска". Така Марибор е е- 
динствеинят 

град, в който е бил Хитлер.

жиз- 
иашите

АБОНАТ ОТ ГФР *не на Другарю редактор,
ПЪРВОТО УЛИЧНО ОС
ВЕТЛЕНИЕ В БЕЛГРАДНамирам се, па временна 

работа в чужбина — в Гер
манската федерална репуб
лика, в Нюрнберг, където н- 
ма още много маши хора.

Мнозина искат да получа
ват в „Братство", за да под
държат връзка с родния 
край.

С надежда, че ще изпъл
ните желанието ми, с поз
драв

Първото улично осветле
ние в Белград се е явило 
през 1856 година, по време 
на княз Милош. Тогава ули
ците на Белград по точно са 
мо дпа фенера са били по
ставени в града, н то на Те- 
разпс и един пред сградата 
на белградската тогавашна 
община.

Уважаеми другарю 
редактор,

Искам накратко да изнеса 
за родния 

край и да запозная читате
лите на „Братство" с тях. ка 
то нашенец, живущ далеч 
от родния край в южните 
краища на страната, станах 
абонат иа вестника от яну
ари 1971 година. Доволен 
съм от вестника, той е оли-

югославскк

♦
своите желания

ЕДНО СТОЛЕТИЕ БЕЗ 
ГРАДУШКА

електрическа крушка,

Известно е, че град Крагу- 
евац има по-малко валежи 
ни дъжд, отколкото в окол-

Дриган Кузев, 
ГФР, Нюрберг
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МИСЛИ ЗА ЖЕНАТА СЪМстанала— Докторе, 
толкова нервна, чемуха на стеКарикатурвн екран жс и всякада 
пата!

— Сега Щ 
обходимото!
_ За нервите ли?
__ [|е> за изтребване на му

хите!

ни
нежена! е ви предпиша

Нспостояиство, твоето име е

Комшийска хроника Шекспир

които чест-честпи жени, наМалко са ония
не е омръзнала. *иостта А а Рошфуко

свеще- 
искаие- 

жеяит
Двама католически 

цици разговарят по 
то папата да разреши 
бата на духовниците:

Някой ден 
се стигне до това, но 
ма да го дочакаме.

— Ние не, но 
шите деца!...

като небе.то над земята, тя е пад
в нея.. 
. Ние 

нашето

Жената с
м пот, навсякъде наоколо.
Име жлвеем от вея. Обгърнати сме от нея 

тя е атмосфера, елемент па

Ние се раждаме
сигурно ще 

ние ня-
■I дишаме 
сърце. може би па-/#. Мишле

години Ще сторц 
нищо.

О. Балзак

Жената па четиридесет
тебе, жената па двадесетвсичко за

ЧУЖД
ХУМОР

на же-Ннкога не трябпа да се доверяваме
си. Жена, която каз-па, която не крие годините 

па иа колко е години. може да каже всичко.

О. Уайлд

Избрани мисли бъ-
ней-

1Ип дойде време, когато жената няма да 
де вечно оспорвана собственост, на мъжа, а 
на лична. Тогава ще я имат само тези, които

Човешките сърца не трябва да разбиваме 
не могат да се залепят.

за-

щото Аухади
обича тя. *Г. П. Стаматов

Отговори на въпроса: за- 
на животни-считах само хора, 

които имат зл
През целия си живот за герои 

които обичат и умеят да работят, хора
: освобождаване на човешките сили за творческа 

разхубавяване на страната, за оргнизира-

що ся приятел 
те?
МЪЖ:

— Защо то в очите на жена 
си съм винаги орел!... 
ЖЕНА:

— Аз не само съм приятел 
на животните, а жена на у- 
жасен овен!...

мъжНе може да бъде достоен и културен 
, който се отнася към жената като с пред 

домашно потребление.
онзицел

работа, за 
не на живот, достоен за човека.

мет за
Г. Димитров

М. Горки

задруга. Ти си сигурно чул дека при нас севаща
диже Ьурунтия — скарамо се окол млекото.

— А, знам, каже сватат, ама при нас йе друга 
работата. Наща задруга си йе добре нема никикво 
караше. Онядан свърну тамо да узнем паре за теле.

су сви занемели. Никой с

*
Милиционер спира жена с 

лека кола:
— Извинете, гражданко, но 

вие карахте колата си в гра
да със скорост 80 км в час!

— Нима това не е прекрас
но? Ами че аз едва вчера по 
лучих шофьорска книжка!...

V книговодството кока 
никога не орати. А кига оче да ти каже да отидеш 
при друготага за некикву работу, он саде Ьимне с 
главу и нища не орати. ДруЬият ако те па прача на 
друго место и он тека. Никой с никога не орати и
иема никикво караше.

Ама има йедна друга работа при нас коя не 
руйем да Ьу има негде у светат. Молим те,
Манчо, ти си по-стар човек, чул си негде или видел 
бикове да нестану из кошару и да не може две 
недел>е да Ьи найду. А она добичета вързана у ко- 

■ шару, има и ограда на дворат па да су кокошЬе па 
па нема да може тека да побегну.

— Бре свате текова неща несъм чул у мой жи
вот. Па кико, найдоше ли Ьгг после?

— Нашли Ьи, ама после превърнули дека су Ьи 
дали да Ьи гойе некойи роднине на чиновниците 
из задругуту. Добре ама, орати се по Бабушницу, 
дека никой не одобрил да излезну биковете из ко-

*ве-
свате На прием домакинята се 

обръща към един от гостите.БИК НЕЙЕ КОКОШКА млад поет:
— Купих си вашето томче 

със стихове!
Ах, значи това сте била

със свата миКоца године несъм се вицевал 
Жику од Бабушницу, па реши тува некня да на- 

да видим кико шината задруга вие?...
минем при шега и 
работи. Отидо му право дом. Сватат кико свак до- 
бар сайбия напрайил си нову ижу у градат, чува 

от стоку, дунЬеруйе — с йедну думу ар-

*
Очилар към новия си по

мощник:
— Когато клиентът си из

бере очила и попита за цена 
та, ще кажете: „300 злоти". 
Ако клиентът не реагира, ще 
добавите: „за рамката стък
лата струват 200 злоти". Ако 
клиентът пак не каже нищо. 
Ще допълните: „всяко".

си нещо и
но живейе. Одавна несъм бил у Бабушницу па за
моли свататога да ме попрошета из градат. Гледам 
коца се променило. Свърнумо и у кавенуту „Цър- 

вър”. Унутра седли неколцина, а анджийети 
или нече да Ьи арче, елем огъ-

шаруту.
— Е свате са видим дека вийе сте по-закасалини и оди нас. Я дойдо да видим неща арно, а оно из

лезе усукано.
дали дърва немаю 
нят загасал па се не търпи от студ. Сватат поручи

А със здравйе па па че се видимо, 
МАНЧА с. р.

по жешку реЬию па завързамо разговор.
— Де, кажем я, свате са да ми кажещ кико

Пиене но робуш
це-г.тгтров

БлОЪон-$и
г


