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В неделя, ца 15 март, в Бо 
силеград се състоя заседа
ние на Изпълнителния отбор 
на Общинската конферен
ция на ССРН, в което взе
ха участие ръководителите 
на останалите общински по
литически организации, пре 
дставители на самоуправите 
дните органи на трудовите 
организации и др. На заседа 
нието бяха разгледани няко
лко важни и актуални въп
роси. Един от тях бе раздви
жване и омасовяване на ак
цията за записване на заем 
за изграждане на железопът 
ната линия Белград — Бар. 
За целта бе формиран коор- 
динационнен отбор от пред
ставители на политическите 
организации, който ще ръ
ководи с акцията. Той ще 
определи местата, в които 
ще се организира записване
то на заема. Това ще са, пре 
ди всичко, районните цен
трове в комуната.

Присъствуващите на засе
данието с отделно внимание 
се отнесоха до провеждането 
на последните подготовки 
пред започване на обемната 
научно-статистическа акция 
— препброяването на населе 
ниетс, квартирите и добитъ
ка. Изтъкна се, че в тези 
последни дни политическите 
подготовки трябва да се пре 
върнат в организирани ма
сови събрания, на които на
селението в комуната да бъ
де осведомено за предстоя
щата акция. В тази идейно- 
политическа акция ще бъ
дат включени не само поли
тическите организации, но и 
местнито общности, учили
щата, локалния печат и др.

Това означава, че във вся
ко село, а дори и по махали 
те, ще се проведат разясните 
лно-политически събрания. 
Възможно е по центровете 
да се сформират активи, ко
ито да помагат при преброя
ването.
Ще се поясни на хората, че 

при преброяването трябва да 
дават точни данни. Напри
мер при преброяването на 
добитъка, а поради страх от 
покачване на данъка, нито 
един път досега не е уста
новен точно животновъдния 
фонд в комуната. Това е о- 
баче важно, защото тоя ико 
номически показател ще мо
же после да се ползва за ана 
лизи и за предприемане на 
съответни мерки. Инак даде 
ните при преброяването да
нни не могат да се ползват 
например за съдебни и дру
ги цели.

На заседанието бяха из
брани и двама делегати за 
Втората републиканска кон
ференция на земеделските 
производители. Това са Кро 
не Станков, директор на 
тлъминската земеделску ко
операция и Славчо Божилов, 
земеделец от с. Дукат.
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Накрая бяха разгледани и 
някои въпроси за положени - 
ето в здравния дом в Боси
леград. При това се даде пъ
лна подкрепа на заключени
ята на Общинския комитет 
на СК в тази здравна орга
низация положението да се 
уреди или, в противен слу
чай да се предложи на Об
щинската скупщина да за
веда принудително управле
ние.

В. В.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО прие на 11 март 
* югославскатана Съюза наI делегация

ГнГко^|еренХГнТс1ОМРягТко
циянчич. По време на разговорите де
легатите запознаха президента Тито с 
подготовките за предстоящата конфере
нция на СЮМ, а бяха обсъдени и мно
жество други въпроси из живота

ш.
на

младежта.

На снимката: Президентът Тито в раз
говор с делегатите на Съюза на младеж
та (Танюг).

ОЧАКВА СЕ ШИРОК ОТЗИВ
ое^Г^ое==е

=ГГ„релВсТаГ^' ГрКГ ^ “ ;°Л

тиловото колективи сс съб- Бе изтъкнато, че за акция- 
паха по почин на Изпълни- та но заема има заинтересо- 
тлния отЕюр .га ССРН па за ваност сред трудовите орга- геляия отоор па слсд низации и колективите им и

че от добрата организация 
ще зависи сумата, която щс 
се запише, Оформопа е коор 
динациопна комисия в духа 
на решенията на неотдавна 
състоялото се междуобщии- 
ско заседание по този

което бе организираном. И. н.

в четвртъкседание 
обяд, за да обсъдят някои ак 
туални въпроси.

Заседанието прие информа 
за подготовките по прения

брояване на населението и 
на жилищата, което трябва 
да започне на 1 април т.г., 
разгледа въпроса за акциите 
по кръводаряването и рази-

вън-
рос, 
в Ниш.



в неговата работа, ка
то при това бих имал прано 
да му предам много от тези 
пълномощия. По такъв -на
чин бих се разтоварил от ра 
бота. Няма сега да твори за 
какво съм размислил и как- 

мс е измъчвало. Считах 
дори, че на трябва отново 
да се предвижда избиране 
па Президент на Републи
ката. Мнозинството обаче 
мисли, че трябва да остана 

Именно затова тяхно пра се поставят отношенията ме като Президент на Рспубли- 
ШС бъде да управляват с жлу органите на републики ката и да председатслству- 

попечето от своите работи, а те и Федерацията. Затова с вам „а ТОВа тяло, но да се 
товащс укрепи пашата со- един амапдмаи се предвиж- „Збира и замсстник-председа 
циалистическа общност. То- да да се образува ПредсеД3' 

пай-същссгвспото. Сле- телство па СФРЮ. Известно 
тези амандмани, ви е, че такова предложение 

дадох в Загреб. Гогава
първи път говорих за това и изпълнявам зарад обремеис- 

може би малко 
едностранчиво. Тогава мис
лех как да осигурим непре
къснатост в работата и го
ворих, чс бих желал един 
ден да сс оттегля. Вие си спо 
миите преди няколко години 
бях казал, че човек сам тря
бва да сс оттегли когато у- пред. Обаче аз считам, че 
сети, че бремето което носи Председателството на СФРЮ 
му е много тежко, за да дой 
дат и по-млади хора. С ог
лед па структурата на наша
та държава, па положенията та иа Републиката трябва да

стие
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та.ЗЛВЧЕРА в Съюзната скупщина сс проведе Ссдма- 
та конференция иа ССРИ, на която сс водиха разисква
ния по проекта иа конституционните амандманп. На 
Конференцията присъствува и президентът Тито. В реч
та си, Тито изрази убеждението, че публичното разисква
не по промените в Конституцията ще бъде ползотворно. 
Президентът заяви, че конституционните амандмапм са 
добре дефинирани, но той позволи възможността те да 
бъдат допълнени след публичните разисквания.

во

тел па Председателството, 
който да мс замества в рабо 

за тите, които пе бих могъл да
ва е
додателно, 
когато се приемат, ще ока
жат огромно влияние върху 
укрепването па братството и както казах пост. Разбира се, има работа

— армията, външнополити
ческите отношения и друго
— с които съм много анга, 
жираи и с които би трябва
ло да се занимавам и зана-

„Приемането на коистнту- ческа общност, а не за лек
ционните амандмани, каза мото отслабване и разедиия- 
президентът Тито, е иеобхо- ване. Ще има засилване, за- 
димо, защото са се натрупа- щото ще отстраним всичко, 
ли много противоречия, ко- което предизвикваше недора 
ито спъват нормалното' раз- зумеиня между републнкп- 
витие на нашата страна. И- те и между Федерацията и 
маше недоразумения и меж- републиките. С предложени- 
ДУ републиките и редица ц- те амаидмаим значително сс 
кономически проблеми, кои- стеснява просторът па Федс 
то сега трябва да бъдат раз- рацията, на която редица 
решени върху нови основи, функции сс отстъпват па рс- 
Тук е и въпросът за, така публиките. Разбира се, това 
да кажа, конституционните ще улесни Федерацията, за

щото повече отговорност що 
падне върху републиките. 
Досега се говореше за ета- 

са поеве- тизъм на Федерацията. Аз 
мисля, че етатизмът няма из 

класа. Цяло да се отстрани, но пе 
Счетохме, че в Конституция- тРябва да се боим, 
та трябва да се даде съотве етатизация 
тно място тъгемо на ония, въ на шест републики, така че 

почиват цялата 11 там ще се стига до отри- 
и Дателни явления, каквито и- 

социалистмче- маше във Федерацията. То- 
и надстройка, со- ва ще може да. се предотвра 

циалистическа Югославия. В ти като нашите трудещи се 
тези амандмани нашата ра- 11 11а първо място Съюзът иа 
ботннческа класа ще има комунистите и ССРН бдят и 
здраво оръжие, с което да слеАят да се не стигне до 
се бори против изкривяване тези явления. До етатизъм 
на самоуправлението. А та- може Аа се стигне и в 
кова имаше и ония,

веднага след избирането, ра
збира се, заедно с Президен

на кризи, които имаше и иа бъде представител иа сувере 
много противоречия мислех 
пълномощията по отноше
ние суверенитета на страна
та да бъдат възложени не а друг е въпросът как ще се 
на един човек, по на група организира Председагелст- 
хора, па колективно ръково 
дно тяло, а това е Предсе
дателството иа СФРЮ. Сега 
разискваме как би трябвало 
да изглежда и да бъде съста 
вено това Председателство.
Основният смисъл, струва 
ми се, е улучен. В това тя
ло би трябвало да бъдат пре 
дседатслите

нитета на страната ни. За-нормн, за поведението на на 
шите хора, особено на ръко 
водните. Известно ви е, че 
21 и 22 амандман 
тенн на самоуправлението и 
на работническата

сега това така ми изглежда,

вото на СФРЮ и как ще ра
боти.че тази

ще се раздели
Работническата класа не 
може вече да стяга ремъ
ка си

рху конто 
ни социалистическа база 
надстройка, 
ска база

Много ме радва, подчерта 
Президентът, че 21 и 22 аманна скупщините 

па шестте суверенни репуб
лики и други хора, които ще Дман дава на работническа- 
се изберат. В купом 
представляват

|Й. Б. Тито та класа заслуженото място. 
В Конституцията тя получа
ва място на самоуправител 
и това трябва на всички ни 
да е ясно. Когато говоря за 
работническата 
подразбирам трудещите 
всички които се трудят и 
творят. Това са работниците 

производители, създатели 
те на духовни ценности, тру 
довата интелигенция,

те ще
суверенитета 

югославската социалисти 
ческа общност. Това 
огромна полза, защото 
ни свързва още повече 
засилва взаимната 
ност.

Когато дадох
продължи Президентът 

предвид, че Прелеела- 
телството трябва да има пъл 
?“Й,ЯТа на Президент на 

разрешаването на к°ято функция
” натрупаните противоречия в изпълнявам аз. Считах, 

нашето общество особено че Председателството 
важно е сега правилно да

единството на пашите паро-.---- 1 кому- ,,
които ната, защото в такава демо- Аи- Ьратството и единството 

са отговорни ще трябва да 'фатична структура на на- е винаги актуално, обаче ние 
се придържат към тези кон- шата общност могат да се ие можем да го повтаряме 
ституционнн разпоредби. На появят и отрицателни факто само на АУМ". трябва да съз- 
много места у нас самоупра ри ако това не се следи бди даваме всички останали еле- 
влението е започнало да телно и не се предотвратява менти, върху конто почива 
стои. В името на самоуправ- то и върху които трябва да
лението е започнало да се Братството и единството е УкРепва по-нататък. И това
управлява. Технократизмът винаги актуално е еАна от причините зарад
и бюрократизмът са се раз, - които правим тези
вихрили в Някои отрасли и Както казах, продължи тУци°нни промени, 
места на нашата страна. президентът Тито, отговорно °свен 

Не е достатъчно, продъл- стта на републиките ще

много по~от —1рябва да г-
иост за развитието му, а тук 
на първо Място става въп
рос за материалната база. 
конституционните

ма
ще е от

ще
и ще 

отговор- класа аз
се,предложението,

имах
консти-

всич-
тряб-

уча-ва да се оспособи с мое (СЛЕДВА НА 3 СТР.)се даде възмож- Полша

ТЕМИ НА ДЕНЯпромени 
ще съдеиствуват за укрепва- 
нето на нашата Програмата на 

перспективни — 
ки, стопански, социални 
партийни задачи в Полша — 
е събрана в този текст в най 
-кратък вид. Тези

полТтГес- “КТРаиа?Гдо ^Гго-' “ ТсловГТ *“ »
“ ~ заселението на^

алиата към иаучно-техничес местнаНа съв" ваните условия на 
к-а революция. Модернизация ПОРП и ни Ог.,.аолитика на та с най-низкй
иа народното стопанство. родна (селска) тп"™3”' на" повече Деца.
»й„и-5= ;р*,й“Л“ V,™. ™ УЙ5Г”

твено необходими пропорции равна ,?“С1рашване на аг ла пре|^970 го ^ Ла
— Формиране на работни вото^на см!ства произв°Аст- водственн услуги" особен°"3' ~ Предназначени"^ 5 милн

групи от дидни специалисти ство мЛЧД "роизвод механизацията ня ° в арАа злоти в 1971 гоТи.1 “
теоретици и практици от об иите' средства ПмребитеА’ ~ Приспособяване к™’ увеличение „а заплатете въз
номиката, на —е ре™°ните с Аително^аРЪнСата«а "роизво
логията, информацията, прак Чевде У^коп^“6 н управ ръка за подобрява?, раоотна ~ Осигуряаан<™- 
ксеологаята за разработа- туризма реИ° разви™ена глеждапето на ш^.”3 В от ™ пропорРцииНе
Фугп<вдюЧ™рЧ"еКиаЦсТопш,с3Ч- 1 90000?Т'Тбот"" ”а нови 'както'“А°ЧЧ " |еленч^ плата*""
реализация""Те "" 33 У-личава^е^р^ нГсХ^е тата Р„™°«а ”а -схема-

— Формиране иа работни из Измеие,,ия в системата ване на вататъшно подобря- Довежда в -Л р??6' която Ще
групи от специалисти за под т просвегата. По-ианатъщ- сги Държавните земедел мера на запл?? ИМОСТ раз'
готовка на отчета за състоЧ обпз“ 'раЖАаие ,,а висшето ното^ пп™5тва' 5акто и тях- Фикациите И от к®али-
де^на'образованието™ дав^ГнУТеГ™0' ~ Пре "=вв

ложешДтоТпртбй^ште иа тиоТ'"" ''(((''‘''пйаж,'' ~ ПоД^ажакч за постене- го^1я ТРУЛ. '''

ггмтега"ле вг. «гал ™ ~йк гкзованието. Р тона въглища. знено равнище, запла- листите, на проста и ясна си
т - Разработка на перспек- сеГско^^то^“ иите^ГГхЧа ВрЪЩаНе На ^ ^ “ 3аПЛа™-
тивна концепция на общест- ство като необходим фактор кти на равнището“ от преди

социалисти-
декември миналата годи

на матери- 
семеглства 

заплати и сБРАТСТВО непосред
ствените задачи и дългосро
чни цели произлизат от 
та на първия секретар 
ЦК на ПОРП на VIII пленум 
на ЦК. 1

Програми. — Разисквания 
и приемане в ЦК стратегия- 

—- обществено-икономцДе 
окото развитие до 1975 годи-

реч-
на най-низ-[ |а

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ
Излиза всеки

уР**Да редакционна

Директор,
“тговорен редактор

АСЕН ЛАЗАРОВ

ОФР

та на
петък

в сина.колели

глааеа и

на правил 
„ между най- 

наи-високите за-Издава „Братство"' — Ншп
От. Пауноющ 72, телефон 

25-444 и 25-480.
Годишен абонамент 15 

л^Угодишен 7,5 н. динара
Тж. сметка 625-3-78 Служба 

Друппиево книговодство 
Ниш

Печатен, .Вуж Караджжч' 
О». Пщкшпа 71 — Н

а по-

Нар. б

(СЛЕДВА)
(Според „Економиче- 
ска политика")
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Заседание на Съюзната конференция на ССРН ЦЕНАТА НА 

ВОДАТА
(ОТ 2 СТР.) ния доход. Обикновено найт семейството. Преди 

слабо платените имат най-

^иВблагаИ Не3с“тТал^ера ^^.“излържа? Хно“ дТ~тТда ра

ботническа класа които без нГотромнсГсе увелтав^бро д^отива^ТчужбинТ' Мнс)6- 
отговорно, често без каква- ят на автомобилите, така че Аа хота отиват
™ работа 0п^нно0кр0итеи ??Г “ минава по фабрики Друга е работата
на раоота постоянно крити- те. Ясно е, че автомобилът рогато отиват хора от село
сравненияТ'СПАругитеС страни *РябВЙ НЯ Х°раТа’ °баЧе ™' и то от краищатаРКъдето ия 
сравнения с другите страни Ва ни показва, че се създа- многп пабота и
и внасяйки идейни и други ва един слой чийто стандард “реМГ Това е полезно за тях,
тяИГ^я“обшеТствена жи ^ П°'бър3° А°КаТ° еДНа могат'да позаработят, да ку^ Тят нашият обществен жи- голяма част изостава значи- пях НяКОя маШинка, да

телно. Тази разлика става поправят къщата и др., но 
все по-голяма и затова зана съм против това да отиват, 

то обществено развитие е ра пред и особено в провежда- в чужбина работници и спе- 
ботническата класа, огромна нето на стабилизационната циалисти. Нашата общност 
маса народ, която твори. За програма и на стопанските дава милиарди за образова-

Аа РазРешпм мероприятия трябва да дър- нието на специалистите, а въпросите, които се отнасят 1 тг,„„ вдо работническата к чягя жим повече сметка за възиа мнозина след това отива в
Нашата общността трябва граждението. Трябва да оси- ГнГкап" талиите. К 
да се откаже от някои свои турим час по-скоро да се у- 
планове и прекадено бързи 
стъпки в изграждането за 
да даде възможност за мал
ко по-добро възнаграждение поне малко онова, което сме 
на нашите работници и да изпуснали. Аз призовавам 
се намали тяхното отиване в Социалистическия съюз 
чужбина. Не е леко, другар
ки и другари, да гледаш как 
почти милион хора и то и?- 
нашата социалистическа ст
рана работят в разни стра- нанасят голяма вреда. При президентът Тито. 
ни и създават принадената 
стойност на капиталистите.
Ние постоянно трябва да ра
ботим за да създадем

всичко
съм за това на нашите тру-ки които допринасят на об-

В КРАЯ на миналата годи
на Съюзната скупщина прие 
изменения и допълнения на 
Основния закон за водата. 
Тези изменения и допълне
ния се отнасят главно до фи
нансирането на водното сто
панство, а с член 74 на Основ 
ния закон за водата е уреде 
но размерите на облагания
та републиките като при то
ва се казва „републиките да 
сътрудничат помежду си при 
определянето на размерите 
на облаганията върху вода
та“.

някои показатели, но бе кон 
статирано също така, че те 
са съвсем условни. Счита се, 
че размерът на облаганията 
въз основа на дохода тряб
ва да бъде в границите от 
0,25 до 0,30 динара. Някои 
републики обаче изразяват 
желание този размер да бъ
де 0,40 динара, но без линей
но прилагане. Има мнения, 
че общините трябва да опре
делят размерите на облага
нията върху дохода от „час
тните“.

За използването на водите 
се предлагат облагания от 
0,05 до 0,20 динара за един 
кубически метър като при 
това водоцентралпте плащат 
0,15 динара за един киловат, 
а термоцентралите 0,10 дина
ра. Облаганията за използва
нето на вода за пиене и ко
мунални обекти трябва да се 
движат между 0,05 и 0,15 ди
нара за един кубически ме- 
тър.

из нашите

летно

си
Главттят носител на наше

Със Закона също така е 
определена и основата за раз 
мерите на облаганията вър
ху водите се предвиждат ня
колко основи и то: въз ос
нова на дохода, израсходва- 
ното количество вода, замръ 
сяването на водите, вадене
то на пясък и чакъл, а сел
скостопанските производи
тели ще плащат 2°/о от ка- 
дастърския доход.

Работата около определя* 
нате но облаганията върху 
водата не е лесна,-а не е ле 
сно и съгласуването на ста
новищата и решенията, кои
то предлажат републиките. 
Затова неотдавна в Загреб 
се срещнаха представители 
на републиканските органи 
по водно стопанство, а пре
ди няколко дни и в Съюз
ната стопанска камара и раз 
глеждаха предложенията за 
размерите на облаганията 
върху водите. Бяха изнесени 
някои показатели, но бе ко

вателно,. в провеждането на 
слабо стопанската реформа и

програмата за стабилизация 
трябва да видим всички еле-

величат доходите на 
платените за да„се поправи

на

менти и да предприемем вси 
чко възможно бремето дави- пада възможно по малко въ
рху ония с най-малки при
ходи, т.е. доходът да се дели 

завърши

наш да има предвид тези въ 
проси,
всички аномалии, които ни по-рационално

да се бори против

Що се касае до облагания
та за замръсяване на водата 
има мнения, че тук цените 
трябва да бъдат 
ски, но да се въвеждат лос

това не мисля, че е необхо-
димо и възможно някакво 

по- изравняване. Аз съм против 
скоро условия за връщане- уравниловката и не само 
то на тези наши граждани и 
за тяхното настаняване на 
работа в страната. Затова 
трябва да се откажем 
яловиинвестишш, -които бло това и отиват навън, вместо 
кират и не позволяват обра- да ги възнаградим по-добре 
щения на средствата и по 
десет години, а това ни съз
дава големи трудности. Рабо лва или ТРИ пъти по-голям 
тническата класа не може доход отколкото има при 
вече да стяга ремъка. Това

икономиче-

тепено.
Облаганията за експлоата

ция на пясък и чакъл, спо
ред мнението на болшинст
вото, трябва да се движи в 
границите от 3 до 4 дкиара 
за един кубически метър.

Това се предварителни раз 
говори за бъдещата „цена на 
водата“ и като такива тря
бва да се приемат.

съм против нея, но съм и з 
по-добро възнаграждение на 

от специалистите. Впрочем, за

тук. Ако наш специалист при

нас може на капиталиста да
можеше да се разбере, кога създава печалба защо да не 
то нямахме средства, но се- бъде платен значително

добре тук и да допринася 
От друга страна трябва да на нашата общност. Аз съм 

държим сметка да няма та- само против това разликите 
са да са толкова големи и на-

ЗНАЧИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В 

Б0СИЛЕГРАДСК0Т0 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
по-

га не е така.

кива разлики каквито
На най-слабо платени- стоявам да се държи сметка и 130.000 динара за медицин 

ско обзавеждане на тези ам 
булатории. Възможно е да 
се получат и линейка от 
УНИЦЕФ.

В републиканската скуп
щина са се съгласили носи
тел на инвестициите за та
зи година да бъде Общинска 
та скупщина, която да изгот 
ви програма за израходване- 
то им.

В следващите пет години муна и е дал предимство за 
те трябва да се увеличи лич за ония с повече членове в Пред здравеопазването в Бо- най-спешни материални ин-

силеградско се откриват го- тервенции и за тази година, 
леми възможности, които В смисъл на това за кратко 
ако изцяло се разрешат поч време ще бъдат заделени 30 
ти всички въпроси в тази хиляди за довършване на 
област. Именно Републикан- здравната станция в Долно 
ския секретариат по здраве- Тлъмино и за започване на 
опазване-*.. в средносрочната изграждането 
си програма, която тези дни амбулаторни 
ще бъде разгледана и прие
та от страна на скупщината,
предвижда в следващите пет временно, ще бъдат дадени 
години за развитието на 
здравеопазването в Босилег- 

ществото са достъпни навее радската община от репуб- 
ки гражданин при еднакви ликаиски средства да се за- 
условия. Това явление кара дСЛяТ 2.840.000, а от комуна- 
на размисъл; чс нещо не е Лцата здравна общност 570 
в ред с актовете за система
тизация на работните места 
в трудовите организации, ко 
гато обявяват вакантни ра
ботни места.

Това изисква не само ак
ция от страна на органите 
на самоуправление

днес.

Жената и общество.то

ДИСКРИМИНАЦИЯ - БЕЗ 

ОПРАВДАНИЕ
на здравните 

в Горна Лиси
ца и Горна Любата.’ Съще-

В. В.

, нашето общест- 
всички права, както 

а особено когато 
право на рабо- 

обаче, често

Жената в 
во има 
и мъжете, 
се касае за 
та. Това право 
се оспорва по различни 
чини, понякога толкова дра
стично, че дискриминира же

Съвещание за заема за лиаията 
Белград—Бар

хиляди динара.
От тези републикански 

средства 990.000 
бъдат определени за капито 
ловложеиия в здравеопазва
нето. От тях 570.000 ще се 
изразходват за дограждане 
и поправка на здравния дом организации да преразгледа! в Бос'иле д 240.000 за до- 

конституционността и зако
нността на своите актове, по 

• и неотложне промени в то
ва направление.

Затова просто се налага 
да се поведе широка борба 
за премахването на такива тд 
явления и подлагането па ак 
товете за систематизация на 
работните места на оценка 
на коиституциониостта и за- 
конноста им. С какво право та скупщина ще осигури /20

хиляди динара. Имайки пре
двид трудното осигуряване

„ ___ _ на медицински кадри в Бо-
Инициатива за повдигане силеградско за тази цел ще 

на този въпрос трябва да да- бъЛат получени средства от 
ле Конференцията за общест 43(Ш0 „ 700.000 днинар 
вена активност на жената, 1
но това явление заслужава 
и вниманието на Социалис
тическия съюз и другите и 
другите обществеио-политиче риат по здравеопазване съ- 
ски организации у нас. що така с „приел нуждите

м трудностите на здравеопаз 
3. К. ването в Босилеградска ко-

НАСЕЛЕНИЕТО ЩЕ СЕ 

ОТЗОВЕ НА ПРИЗИВА
на-

динара ще

ната.
Такива примери, които при 

мат вид на нежелано явле
ние, което е в противоречие 
с нашите обществени проце
си и прокламирани начала, 
срещаме много често. Напри 
мер в конкурсите най-често 
на вакантни места се прие
мат мъже, а жените се из
бягват, макар че има спе
циалности, където женат 
по-добре ще се снамери. Че
сто се случва да се оспорват 
способностите на жената ко 

касае за работни ме- 
икономисти, юристи, 

счето-

такива
Неотдавна в Ниш се състоя регионално съвещание 

но организиране записването на заем за строене на лини
ята Белград—Бар. В съвещанието участвуваха представи 
тели на 10 общини от региона и представители на репуб
ликанската конференция на Социалистическия съюз на 
Сърбия, на Югославската инвестиционна банка, Стопан
ската камара н др.

Изтъкна се, че населението от региона има жела
ние да помогне строенето на ж.п. линия Белград—Бар, 
обаче трябва към акцията да се пристъпи организирано, 
като предварително се извършат необходимите подготов

граждане на здравната стаи 
пия в Долно Тлъмино и 180 
хиляди динара за изгражда
ме на здравствени амбулато
рии в районните центрове в 
Горна Лисииа и Горна Люба

Същевременно за обзавеж 
дане па здравния дом и ам-' 
булаториите Републиканска-

ки.гато се Подготовките, както се реши на съвещанието, тря
бва да бъдат приключени най-късно до 15 април. Във 
всички селища и в по-големи предприятия ще се органи
зират пунктове за записване на заем и даване информа
ции на населението. Такива пунктове ще се организират 
и по селата, а общински координационни комитети ще 
следят как върви записването на заема. • Междуобщии- 
ският координационен комитет ще има задачата да кон
тролира работата на всички тези служби.

Социалистическият съюз, който е носител на акция 
га, трябва да извърши тези организационно-технически 
подготовки по записването на заема.

се върши дискриминация на 
жената?

ста на
психолози, педагози,
^Т=еАРлЬрЦ =оМах
И по-добри резултати.

Такава дискриманиция не 
че е неприемлива, но 

с нанда-

за
осигуряването им на квартисамо

е и в противоречие 
та конституция, която тарап 
тира равноправие на граж
даните, без оглед на пол, ка
кто и разпоредбата, в която 
се кцзва, че всяко работно 
място и всяка функция в оо

ри.
Републиканският секрета-

м. н. н.
Страница I
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БОСИЛЕГРАЛШ ХРОНИКА
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В здравния дом в Босилеград

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ТИХО »ВОЮВАНЕ« НА 

БЕЛИТЕ МАНТИЛИ?В Бранковци месната 

канцелария още 

не работи
чатдение с, чс и тоя 
вей дом работите не 

така както трябва. ‘ 
Самоуправителните реше

ния не се провеждат и не се 
зачитат. При това, 
на управителния съвет е та
къв, че не е дораснал на за
дачите си, а от друга стра
на настоява да вземе и та-

здра-
вър-на СК па

заседаниеПо всичко личи, че и здра щииският комитет 
пнйя лом в Босилеград има своето последно 
много проблеми които тър- повдигна въпроса да сс изу 
сят спешно решаване; не са чн съществуващото положа- 
съществуват добри между- мис в тази единствена здр

на организация в комуната с 
лява организацията ма рабо цел да сс превземат съответ 
тата, дисциплината е слаба и ни мерки. ОК на СК потър 
др. Тези лоши прояви, изгле си да сс устрои заседание
жда, напоследък получават на партийния актив, в който г,лнтп ггр гя пчленуват и осем комунисти кива права, които не са в не 

от здравния дом. Това се о- гова компетенция, 
казва крайно необходимо, При такова положение са 
защото от последните парти създадени големи аномалии 

съгла йни избори до днес тоя ак- при заплатите. Например е- 
тив не се е събирал, макар линя лекар от ооща практи

ка има заплата от 2.000, а

вят

съставсобми отношения, пезадово-Въпросът със завеждащия местната кан
целария в с. Бранковци вече три години се 
разтака и още не и решен на траен и задово
ляващ начин. По-точно оттогава до днес в нея 
работи седмично само един път общински 
служещ, което е според съществуващите нуж
ди недостатъчно.

Общинската скупщина с взела решение 
тук постоянно да работи служещ. С два обя
вени конкурси такъв обаче не е получен. При 
чината е там, че конкуриралите не са имали 
професионален административен изпит. Пос
тавя се въпрос щом като не успяло два пъти 
— защо сега не се облекчат условията в кон
курса? Защото нуждите са такива, че местна
та канцелария трябва да работи постоянно.

по-големм димеизии.
Връхна точка е достигната 

па последното заседание на 
трудовата общност. Не 
мо, че не е постигнато 
сме по много съществени въ
проси, но никой ме се е че има много остри въпро- 
насл да бъде назначен за си, в чисто разрешаване гла лругия със същи условия 
директор на дома. Досегаш- виа роля и отговорност но- З.оШ динара. Заплатата на 
мият си подал оставка и при сят комунистите. хирурга е Ь.ЬШ динара. 1аки
такова положение е избран ва неодопустими разлики съ
само изпъллняващ дължно- Слаба организация на ра- ществуват и при другите ме 
стта директор бота, несправедливо въз- дицински работници. Това е

гт награждаване така, защото едни имат зап-Поради тези причини Оо И й

са

лати според правилника, а 
Проведеното партийно за- други по споразумение. То- 

седание в здравния дом, на ва не е никакво съответно 
което присъствуваха Стоич- решение, което да стимули- 
ко Ангелов, секретар на ОК ра труда и качествата му. 
на СК и Владимир Стоич- Е то защо все по-често се' чу 
ков, председател на ОС пот- ва — защо да работя, когато 
върди рязката форма на ня- тоя или оня получава по-го- 
кои доминиращи проблеми.

— Най-много проблеми се
натрупаха миналата година ти създават неотговорно от- 
— каза д-р Васил Христов, насяне към професионална- 
Тогава в здравният дом ра- та си работа. Мнозина нап- 
ботеше само един лекар, росто преседят работното си 
При такова положение сре- време и пак получават пъд- 

персонал ни заплати. Направен е опит 
не бе добре организиран и да се въведе ред кОй 
цялостно използван. Това и- дохажда и отива от работа, 
маше последствия и върху но той е бил безуспешен! 
трудовата дисциплина. Книгата, в която това е еви-

Така е било миналата го- дентирано някой откраднал! 
дина, когато 20.000 жители в В такива обстоятелства 
комуната е обслужвал 
един

По следите на годишните отчети

Къде босилеградчани най-много се 

»сблъскват« със закона?
ляма заплата от мен.

Тоя и някои други момен-

Общинският съд, службата напоследък. дномедицинскиятг за нарушения. В 1970 го
дина са съставени 1.650 ак
тове, от които са разрешени 
само половината. Най-много

и свадите при из 
за вътрешни работи и съди- граждането на водопроводи 

нарушения в Боснле- Наказателният критерий тук 
град, от година на година, 
имат все повече работа. То
ва значи, че хората от Боси- 
деградско все по-масово пов 
реждат закона и „създават 
работа на тези органи, чня-

кога
ята за

е поещтрен, обаче това не
актове се отнасят до наруше 
нията г областта на съобще 
ни ята, напасването на доби
тъка в горските пасища, не
зачитането на обществения 
ред и мир, непозволеното ми 
наване на

намалява числото на углав
ните дела.

И процесуалните съдебни 
дела са в растеж. В 1970 го- 
дина съда е такива имал 

то задача е да се оорят сре- 924, Е които е манифестира- 
щу обществено опасните и на, преди всичко, човешката 
вредни явления. нетърпимост.

1ова наи-дооре се вижда и едно друго явление, ко- 
от данните, посочени в отче- ехо тревожи. Касае се за по- 
тите за работа в 1970 година, вишената деликвенция нане 

При това, тряова да се из- пълнозрели лица, които съ- 
тъкне, че между службите съ що вършат углавни дела. Ни 
ществува неооходимото съ- то службата за вътрешни ра 
^удничество оояче не и ме- боти, нито съда са в състоя- 
жду тях и общинските инс- ние да премахнат това явле- 

с^що нматза „ие, Защото за това нямат 
А а да „пазят закона. много законни възможности.

шинсгиаЛр^Нн °6' В случая съда донася присък слУжоата за ди за засилване на възпита- 
бъп^у^РУ работи имат до- телния контрол над такива 
лебн^гг*»еХ Е работатаси. Съ- лица, което не е от значение 
чаи^1тоЕГСЪАИ В 90°/о 9Лу‘ Изостава съдействиетос* потвърждават, което таналито фактори: учили-
ще В 1Р97П0УГл'™ГКО РаВНИ‘ Щ'ЛП- млаАежките организа. 
маа 4 751) "А" ‘Л СЪАа 6 ции’ Родителите и др. В 1970
1969 голиня п; ПОЕече °т ГОАИН? Е 22 углавни дела гла 
дани 3 7М Са раЗГЛе в™ акть°Ри са били непъд-нозрелм лица.

такива“съд^б'” ПОВреди- 327 д"о'оазкрива^В тази област Тсзн Апи органите на слу-

= 2?д Г“° хг в^рГ™ —
ФоиманиГ ,,» СпооеА ин- нието на компетентните от лве опасни ГРУ™ хазар-
СурдулицЯа брояРнаУ?езР,? д°е" “уЯ?”" 33 грешни рабо- ^Р”’е товТим етл^Т^' 
ла е Босилеградска община ™' броят на неразкритите фесия: 
е по-голям от оня, който имат злоупотреби, машинации и . 
заедно Сурдулица и Влади- кражби е 
чин Хан.

само мнозина интригуват. 
Защо обаче вайкн свади 

Това е
създа-лекар.

положението не се мени се
га, когато има още двама ле 
кари, от които и специалист 
по хирургия? Защо 
мер отново не се* активизи
рат трите районни амбулато
рии, които са прекъснали™ "р™ ~3ащ° 0Рганиза«ия-
работа тъкмо поради недо- I? раоота е осооено сла- 
стиг на лекари? Защо оргш както каза А-р Ста-
низацнята на работа и дИс- ? 8114 тя е Равна на нула.
циплината са и занапред ло Т неразрешени 
ши? Защо пациентитеР недо- СЪЗАават привидно дребни 
волствуват и възразяват на недоРазУмення особено меж 
здравните услуги в тоя дом лекаРите- Поставя се оба 
и все повече отиват на леку- ЧЕ въпРос няма ли те след 
ване в съседните общини и- 
ли в чужбина.

На тези

между
за тях духовна хра

на и начин да се задържат 
в дома — каза един на пар- 

напри- тилното събрание.

други.

държавната гра
ница и др. В 500 случаи съ
дията. за нарушения е взел 
присъда, за. парична глоба, а 
в малък броя случаи и зат
вор.

Това са именно главните

При една 
„атака" и незачитане

такава масова 
на за- въпросикона. не се чувствува ролята 

и действуването на общест
вено-политическите организа 
ции, на мировните съвети,

само за кратко време да се 
превърнат в крупни. А тога
ва, знае се: здравния дом от 
ново ще остане без лекари.

които са престанали да 
ботят още преди

ра-
две — трина ос въпроси не се по

лучиха пълни отговори, 
то могат да се преценят 
то решаващи. Основно

години.
кои
ка-В. В. впе- В. В.

В Босилеград заловени опасни хазардери
Тук Стоилко загубил 750 ди
нара. Щом като останал без 
пари „приятелите" го 
ворили да направят „разход 
ка до Враня, за да вземе от 
спестовната си книжка.

Когато не успели да го у- 
оедят те дошли в Босиле
град И тук ОТ своя 
вен влог Стоил

Във втората група комар- 
отново 

път
джин 

Стоил. Тоя
да зало участвувал 

„ „компаньо-
ни Л*У били Предраг Антич 
от Враня и Драгомир Дими- 
триевич от Гърделица. 
марджийското им място съ
що било в частна къща в Ра 
йчиловци. Когато 
чнали да „работят" 
ро” били разкрити 
ни от местните органи. Кон
фискувани са им парите и 
картите. Срещу тези опасни 
комарджии ще бъде възбу
дено углавно дело.

наго-

про-
Ко-

Първата група, в която би 
много по-голям. ли: Стоян Антич от Йелащ- 
на какъвто и да яян"' °бщина Враня, „Бо- 

Вследствие на какво най- било вътрешен контрол, се- К?Гато още не е Ус-
стават побоите, чиито дава възможност за расте- Стоил Стойчга^о? Карамани 

епилози най-често са тежки жа на тоя вид кримннал. ца, Босилеградско играели 
повреди. Основно са имугце Многобройни са и онези, на комар най-напред в поме 
отвените спорове: неразгра- които са повредили закона и щенията на закритата мина 
ниченн синури, пътища, а са се намерили пред съдия- „Подвирове"

спесто- 
най-напред 

изтеглил 6.000 динара. В ед
на частна къща в. Райчилов- 
ци той изгубил на комар 
зи сума- След това изтеглил 
още 3.000 динара, които съ
що загубил, но тоя

Отсъствието вече- запо- 
на „ед- 

и залове-много
та-

. път в ед
на воденица недалеч от Бо
силеград.Караманица.в

В. В.
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Димитровградска
хроника
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Забележело пред витрините
В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКО

Едни И СЪЩИ СТОКИ Пълна подкрепа на 

тезисите на ЦК на СКСразлични цени ■ II
— В магазините

стоки много по-високи
на »Ангропромет« цените

от тези в магазините на
на някои ПОДГОТВЯТ СЕ ШИРОКИ РАЗИСКВАНИЯ в ССРН

Всички, организации на 
Съюза комунистите в Дими
тровград дават пълна под
крепа на Тезисите на ЦК на 
СКС във връзка с по-нататъ 
шното развитие и промени
те в обществено-политичес
ката система в Югославия 
— каза секретаря на Общин 
ския комитет на Съюза на 
комунистите, Райко Зарков.

завършената 
Трета конференция на СКС 
дава възможност въз осно
ва на приетите решения да 
се поведе широка дискусия 
по промените в политическа 
та система в страната, из
разени в конституционни
те амандмани, подчерта Зар
ков и добави, че всички об
ществено - политически, ор
ганизации в рамките на Со

циалистическия съюз ще во
дят разисквания по тези въ 
проси. Но всичко това ще 
става след заседанието на 
Съюзната конференция на 
Социалистическия съюз, коя 
то стана тези дни:

Секретарят на ОК на СКС 
Райко Зарков на уведоми, 
че следващото зседание на 
Общинския комитет ще се 
състои докрая на месец 
март. Но това заседание ще 
се разисква по интеграцион
ните процеси в стопанство
то в общината, както и за 
приемането на нови членове 
и предприемането на дисци
плинарни мерки в организа
циите на Съюза на комуни
стите.

»Сточар« и »Услуга«
НЕРЯДКО СЕ случва в 

Димитровград цената на ед
на и съща стока в различ
ни магазини — да е различ
на макар че те са отдалече
ни едва

„Ангропромет“ — 5,00! Това Ако ; Ангропромет*;, койго 
са само два примера; които вече е получил реноме в Ди 
много красноречиво говорят митровград с една 
за играта с потребителя. игра на цените го разклаща 

Защото се допуска такава — уверени сме, че наскоро 
игра? Защо пиротското снаб Ще го загуби. Защото потре

бителят никак не е съгла-

такава

няколко 
метра един от друг. Ще при 
ведем и някои 
това.
Консервите „Белград” 

газинйте ма 
струват 2,70 динара,

десетина

дително предприятие „Ангро 
промет“, което след ликвида 
цията на „Седми юли“ 
гърби със снабдяването 
Димитровград не 
жи и по-добре снабди насе
лението с необходимите сто 
ки. Дали наистина разходи
те на транспорта са толкова 
големи, че цените да бъдат 
толкова различни?

примери за Неотдавнасен за една малка разходка 
от 50 метра да плаща по-скъ 

се на по или по-ефтино една и съ- 
на ща стока.

Надяваме се, че другарите 
от „Адгропромет“ ще разбе
рат, че с такава политика на 
цените могат само да загу
бят и очакваме в най-скоро 
време да изправят „грешка
та” си към потребителите.

в ма-
.. Ангропромет“

а същи 
те консерви в магазина на

се по гри

за самообслужване ..Сточар“ 
е и

със сушените сливи. В мага 
зина на ..Услуга“ те струват 
по 4,50- динара килограм, а

— 2,20 динара! Подобно

С. Кръстич
С. Кръстич
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При съдията за нарушения

Много актово за малки нарушвния
— Общо намаление на нарушенията. Без прояви 

11а особено хулиганство. И велесипедистите нарушават 
правилата за движение. Още се секат горите безразбор
но.

Може би това нямаше да 
става, ако се пооправи ста
рото шосе към Желюша за 
пешеходци и велосипедисти.

Незачитане на горитеМиналогодишният отче! 
на съдията за нарушения 
може да зарадва обществе
но-политическите организа
ции, които в известна степен 
имат задача да следят и за 
разбирателството, и сътруд
ничеството между хората. 
Актовете за нарушения на 
законните разпоредби във 
всички области на живота 
са значително по-малко от 
по-миналата година, а сами
те нарушения не са особено 
тежки, нито дават основа
ние за голяма загриженост, 
каквато измъчва по-разви- 
тите краища и градове.

В основата на всяко тако
ва нарушение е алкохолът
или нетърпимостта, произли И в областта на стопанст- 
заща от стари имуществени вото има нарушения. Около 
свади и сметки. Повечего 215 актове са съставени за- 
нарушители в момента на рад безправна сеч на гора, 
постъпката са били пияни, зарад незаконно правене па 
а ракията ни в бурето не листници, напасване ма 
стои мирно. бигък в горски насаждения,

полски щети, неваксинира- 
не ма добитъка и лр.

до-
МАЛКО ТЪРЖЕСТВО В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА И 
ЗАБАВА В ДИМИТРОВГРАД

Раздяла с дългогодишния член 
на колектива

— НАЙ-СТАРИЯ ЧЛЕН НА КОЛЕКТИВА ОТИШЪЛ В 
ПЕНСИЯ

Миналата събота колекти- от всички членове на колек- 
вът па Центъра за култура тнва. Раздялата с Петров бе 
и забава се прости от своя ше трогателна и задушевна, 
дългогодишен член Асен Пе- Директорът на Центъра за 
тров — чичко Аско, който култура и забава Синиша 
отиде в пенсия. , Нейков предаде на Асен Пет

Асен Петров проведе па ров диване на подарък, кой- 
работа в Центъра 23 години то да му напомня за години- 
иепрекъсиато, където беше те, проведени на работа в 
примерен работник, обичаи този колектив.

Миниатюри

И велосипедистите са 
нарушители

Все още населението не
По димитровградския уча- зачита достатъчно горите и 

младите насаждения, особе
но в южните предели ма ко-

стък на международното шо 
се и по другите пътища на 
комуната е имало около 280 мУ,,ата» където има на'й-мио-

го съставени актове за тозинарушения 
за движението, 
брой нарушители са чуждей 
ни, но има и хора от Димит
ровградско. Най-много 
би са наложени .зарад техни 
ческа неизправност па мото 
рийте коли, зарад каране от 
хора без шофьорска 
ка, бързо каране и направил 
но изпреварване й др.

на правилника
Значителен нарушения.

Най-кавгаджийски настрр- 
ени Показателно е обаче и то

ва, че пе всичкият добитък 
сс ваксинира по селата. Има 
стопани, които избягват да 
ваксинират всичкия см доби 
тък, а това е лошо не само 
за нарушителя, ио и за 
седите му и за района, при 
положение, че се разрази ня 
коя болест, която леко 
пренася.

гло-
Около 200 актове е имало 

за свади, побои, обиди и дру 
ги половии прояви, които се 
такусват като нарушаване 
на обществения ред и мир. В 
сравнение с 1969 година, бро 
ят на тези актове е прибли
зително два пъти по-малък, 
но се счита, че и тази циф
ра е голяма. Още повече, за 
щото тези свади и други по
добни нарушения са стана
ли само в няколко селшца, 
които според това излиза, 
че са най-кавгаджийски на
строени. Това са Дймитров- 
#>ад,. Т^Одоровци, 
во, Куса^врана и Горна Не- 
вля- Разбира се тук са „по
могнали" доста и чужденци
те, които на минаване през 
1рада и при граничния пре
ход са влезли в стълкнове
ние с нашите власти и са би
ли наказани за нарушения- строги.

кипж- С. К.съ-

Има обаче нарушители и 
.между хората, които нямат 
коли. Това са обикновените

„С К О Р О С Т“сс
Младен Димов, служещ в общинската скупщина, 

доскоро жител на село Лукавица, още преди една година 
дал молба за приемане в Съюза на комунистите. Партий
ният актив на общинската скупщина приел молбата и я 
представил на партийния клон на село Лукавица с пред
ложение за приемане.

Времето текло, текло, текло, а Младен Димов не 
получали известие, нито че е приет, нито че е отхвърле
на молбата му. Изтекла цяла година почти. По това вре
ме той се преселил от Лукавица в Димитровград н рабо
тата се усложнила г- трябвало да решава отново пар
тийната организация на града. Значи — Йово наново.

Незнам кой е решнл за приемането му, но скоро,
„най-сетне съм

Отбраната.пешоходци и хора с велоси
педи. Велосипедистите са на 
казвани зарад нямане 
предвидените светлини за ка а ваксината била скъпа. То

на нарушители 
те е била, че нямали пари в 

иа момента, на вакешшраието,

райе вечерно време по меж- па сигурно е вярно — и вак- 
дупародиото шосе. Велосипе сината е скъпа, и може в мо 
диетите и пешеходците по мента да се нямат толкова 
време на голяма натоварс- пари. Затова възниква въ- 
пост на шосето вечерно вре просът — не може ли да се 
мо са значителна опасност урежда плащането и на по
за движението и не веднаж чек, когато иначе отбягване 
са били причина за тежки то да се ваксинира добитъ- 
катастрофи. Именно, затова кът може да нанесе много 
и наказанията са били по- по-голяма беля.

Погано-

като се срещнахме ми се похвали 
приет".

Лко е било до проверка — много дълга е била, щом 
става дума за младеж, расъл тук между партийните чле
нове. Какво щеше да бъде, ако — подай боже — молбата 
бе поднесло лице, от едн-къдс си. Щяха ли да стигнат 
три години? М. Н. Н.М. Н. И.
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Сурдулица
Бабушница Общинска младежка 

изборна конференцияОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМАНЕТО 

»ЗАПЛЕНЕН« ОТ ДИРЕКТОРИТЕ
Още през май миналата го 

липа в Бабушшща бяха из
градени критерии за предим 
ствата при заемане на рабо
тна ръка. Нуждата от изгра 
ждаието на 
рии произлизаше от все по- 
големия натиск на нова ра
ботна ръка, от една страна, 

възможно-

ползватна село се

която присъствуваха освен младеж. Учащата се младеж 
59 делегати — представите- търси по-тясно сътрудниче
ли па младежките активи * с преподавателите си, 
от града, селата и трудовите да се зачитат и тях-
оргаиизации и гости от мла- е права, покрай задълже- 
дежките организации в ьо- им те се заложиха и
силеград и Лесковац, както адекватно възнагражде-
и представители на .някои труДа на просветните ра
общсствеио-политичсски и ,,и — за подобрението 
трудови организации от Сур ооити 
дулица.

Отчет за работата иа мла
дежката организация в сур- п„л,тПашггрлиите 
дулишка комуна в изтеклия са У Р " трудовите ор 
период и доклал за предсто- <а комуната * уА
ещите задачи изнесе досега- Конференцията поздрави и 
шният председател на ОК 1 I Стоилкович> бив.
Л»бии°а3ристичЛаАеЖТа ~ пр"ател на ОК н. Оьго- 

В разисква™ то участвува- за на млаАке'*™ ® Сурдули- 
ха 7 делегати и 2 гости. “

Между другото и доклад- СКС. ТОй говори у сь 
чика и участниците в разис- шенствуването н „ пп„ 
квалията се застъпиха за политическа сис ^
създаване на по-добри усло- екто-амандманите въ’ Р
вия за кулгурио-забавии жи ка с това и за приемането 
вот на младежта в града, за на младежите в СЮК. Кон- 
съживяване на идейио-поли- ференцията отдаде призна- 
тическата им работа и за по ,ние на Стоядин Стоилкович 
-дейното им участие в обтце- за дългогодишната му само- 
ствено-политическия живот пожертвователна работа ка- 
в комуната. От селските де- то председател на ОК на Съ- 
легати нито един не участву юза на младежтта в Сурду- 
ва в разискванията и за тях лица.
ното положение говориха ос Делегатите изораха ново 
таналите като констатираха, ръководство на Общинската 
че културно-забавния живот конференция на Съюза на 
на селската младеж е на не? младежта от 11 души. За 
завидно равнище. В много председател на ОК на Съю- 
села те нямат и помещения за на младежта бе избран 
за работа. Кооперативните Любиша Ристич,

на политиколожкия факул- 
тет, а за секретар Зора Пет-

такшза крнте-

и ограничените 
сти на скромното бабушнн- 

стопанство да абсорби-шко
ра големия изляшек от рабо 
тна ръка, от друга. Естсстве 
но, при такива условия в по 
вечето случаи получаваха ра 
бота ония, които ползваха 
ходатайство, роднински връ
зки и други средства извън 

ред. Общинският 
комитет на СКС взе заклю
чение да се изградят крите
рии и да се постигне обще
ствен договор при заемане
то на работна ръка, а реали 
затор на тази крупна полпти 
ческа акция трябваше да бъ 
де Общинският синдикален 
съвет. Обаче след изгражда
нето на проекто-критерипте, 
които бяха доставени на вси

успеха.
Констатирано бе, че мал

ко млади хора се избират в 
органи

каналния

Бабушшща — паметникът на освободителите

говорът е все още в чекмед- лобни примери говорят, че 
жетата па директорите, кои общественият договор и, ра 

ие намират време збира се, неговото зачитане, 
да го разгледат. е единственият път да се

От друга страна, както бс пресекат своеволията в тази 
най-чувствителна обществе
на област. А това изисква о-

нашата
то никак

изтъкнато на заседанието, и 
организаторите и реализато
рите са базирали успешния ще по-голямо ангажиране 
край на акцията повече вър- синдиката, 
ху собствената си континуи* 
рана активност.

Трябва да кажем, че от из
хода на тази акция ще зави
си до голяма степен и пре
стижа на всички обществе
но-политически организации 
в комуната. Това показват и 
зачестилите напоследък жа
лби за разни неправилност 
в заемането. Показателен е 
примерът на една майка с 
две деца, която не е имала 
нищо друго да обещае на ко 
мисията за заемане на рабо 
тна ръка в едно предприя
тие, освен на всички членове 
да жъне по два дена безпла 
тно през лятото. Този и по-

чки трудови организации и 
учреждения в комуната, за 
изненада на всички, малко 
трудови организации отгово 
риха. Всъщност, договора 
подписаха само училищата 
и други учреждения, които 
са най-малко в състояние да 
приемат нова работна ръка. 
На'й-големите трудови орга
низации при които са и не- 
правнлностите в заемането 
до ден днешен не са отгово 
рили нито положително, ни
то отрицателно. И както зая 
виха представители на син
дикалните организации от 
тези предприятия на послед
ното съвместно заседание 
на Общинския комитет на 
СКС и на Общинската кон
ференция на синдиката, до-

Д. Йотов

абсолвент

рова, висша медицинска се
стра, сега на длъжност главЗаседание на общинската 

конференция на СК
на сестра на хирургическия 
отдел при Медицинския цен 
тър в Сурдулица.

М. Величков

На 16 март в Сурдулица 
се състоя шесто редовно за
седание на Общинската кон
ференция на СК в залата на 
ВЕЦ „Власина” в Сурдули
ца. На заседанието бяха раз 
гледани: развитието на на
шата политическа система и

— самоуправителните ор
гани в някои трудови орга
низации позволяват отписва 
не на дефицит, прикриват из 
вършилите наказателни де
ла, не организират вътре
шен контрол, които дори за
емат и отговорни места ли
ца, които са отговаряли за 
материални злоупотреби и 
тн.)

— необходимо е по-голямо

Сурдулица Приети критерии 
за членове в ръко
водствата наССРНФормиран комитет 

за народния заем икономическо - политически 
те отношения в комуната; 
дейността на комунистите в 

където-няма местни канцела осуетяването на различни 
деформации и злоупотреби 

Гражданите могат да вна- (криминал, неоснователно 
сят заем най-малко 100 днн. забогатяване, мито, коруп- 
Заггисаните под 500 дин. су- Пия> разколничество и под.), 
ми се плащат веднага, а над информация за работата на 
500 диНч — в срокове, така ОК на СКС в 
че последната сума да се вне РИ°А и за работата на ста- 
се най-късно до 31 март 1973 тутарната и контролна коми 
год. Дребните предприятия сия при Общинската конфе- 
и земеделски кооперации мо ренция на СК и приемането 
гат да записват заем най-ма на годишния баланс на ОК 
лко 5.000, а по-едрите 10.000 на СКС за 1970 година и фи- 
динара, а обществено-полити нансовия план за 1971. год. 
ческите общности 30.000 ди- Тезисите на ЦК на СКС и 
нара. През 1975 год. започва проекто - амандманите, вед- 
изплащането на заема срещу но с встъпителното слово на 
7% лихва и ще продължи — Стоядин Стоилкович, секре- 
за гражданите — 5, а за тру таР на ОК на СКС бяха ос- 
довите организации и обще- нова 
ствено-политическите обхцно- статира се, че политическия 
сти 7 години. Който внесе актив следва сериозно да се 
отведнъж 10.000 динара заем, ангажира всеки гражданин 
получава и безплатен билет Аа бъде запознат с положе- 
за едно пътуване с влак из нието и да участвува в раз- 
Сърбия, или Черна Гора и Решаването на наболелите 
участвува .в лотарийната иг- въпроси.
40 0(Ю ко,^то внесе наведнаж

Изборите за нови ръковод 
ства на местните организа
ции и за делегати на Общин 
ската конференция на ССРН 

сътрудничество между Отде в общината трябва да се про 
ла на вътрешните работи, ведат до края на този месец. 
Общинския съд и общинско През този период ще се из- 
то прокурорство. тъкват и възможни

изтъкната бе нуждата дати за нов изпълнителен от ^ 
от съвместно действуване бор, председател, заместник 
на всичките сили за осуетя
ването на

На И март 'в Сурдулица 
се състоя заседание на изпъ 
лнителните тела на общест
вено-политическите

рии.

органи
зации и ОС. На същото при 
съствува и представител на 
инвестиционната банка в Бе 
лград. Предмет на разисква
нията беше записването на 
народен заем за железопът
ната линия Белград—Бар.

Милорад Тасич, председа
тел на ОК на ССРН обясни 
значението и начина на за
писването на заема. Между 
другото, той подчерта, че за 
15—18 години след 
то на железопътната линия, 
гя ще изплати всичките вла 
гания в изграждането й. Ще 
създаде нови

канди-
изтеклия пе-

-председател и секретар на 
престъпничество- Общинската 

_ на ССРН.
- направена бе и сериозна в съгласие със заключени 

заоележка на някои трудо- ята на последната обтцин- 
ви организации и отговорни ска конференция на ССРН 
лица, които съзнателна или в ръководствата на ССРН
ш™тТН°’ УКР,геаТ НаРУ' ще се П3бират

— Инспекционните служ
би са недостатъчно профе
сионално подготвени и недо 
статъчно ефикасни в работа

конференциято.

те членове. За разлика 
миналия период 
ще се настоява да се избе
рат повече жени в ръковод
ствата на Социалистическия

- общинската да„ъч„а
служоа да изнамира потек- зации ще се настоява Ат 
лото на имуществото на не- теят гпт.! А
основателно забогатялите и пя т„им брои млади хо

— тъ'и като има случаи на консЪеоенпиятя 
хулиганство от страна на ня- но е ^ Цията’ 
кои разюздани младежи то 
е подчертано срещу такива 
да се предприемат строги ме 
рки,

пускане- от
този път

за разисквания. Кон-възможности 
за развитие на туризма, ще 
допринесе за поевтиняване
то на транспортните разнос
ки и др.

си,
ко-

органи- 
вле

Носител на акцията за за
писването и събирането на 
заема ще бъде ССРН. Офи
циално, записването на зае
ма ще трае от 1. IV до 30 IX 
т.г., обач е с акциите трябва 
да се отпочне веднага. Пун
ктове за събрание ще има 
във всички трудови органи
зации, в града при ОС и в 
сградата на обществено-по
литическите организации, а 
по селата при местните кан
целарии или при училищата.

По отношение изтъкнато нааномалиите
динара — получава и и злоупотребите констатира- 

оезплатен юбилеен билет за но е:
пътуване с първия влак от — че е намаляла дейност- 
Белград до Бар и назад. Пре та на членовете на СК в 
дприятията могат да запис- ганите, които 
ват заем от деловия фонд и осуетяват 
фонда общи разходи.

На края бе формиран ко-

твърде важ- 
ръководствата, мест

ните и общински, да не 
лъчват кандидати, които 
ползват с престиж в своята 

„ - среда. Според мнението* на
— и ооществено-политичес мнозина това е твърде важ- 

ките организации в комуна- но, защото такива 
та да създават по-благоприя подразбират 
тен климат за действуването 
на наказателните органи.

М. Величков

се из
сеор-

са длъжни да 
същите.

в някои трудови органи
ГдТар=диКОсТ|ТиятаОЙ- Е^НаН“™ качества 

последователно 
зачитане и провеждане на 
линията на СКЖ и на ССРН.

Н. Николов
подгото

М. Величков вка, или несъвестна работа.
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Смиловци

у.<^ ЗАБЪРДИЕТО ИСКА ХЛЕБОПЕКАРНИЦА*от село за село \
Деветте села в Забърдието 

искат да се открие хлебопека 
рница в Смиловци. В Смило 
вци преди години е имало 
такава, но по неизвестни 
причини била закрита я/ 
днес този въпрос отново се 
повдига.

Именно — основното учи
лище, преподавателите, дори 
и множество селяни, за да 
се улеснят търсят от коопе
рацията да открие хлебопе
карница. В нея биха се снаб 
дявали с хляб и останалите 
села в Забърдието, тъй като 
Смиловци е център на райо-

Бележка
Г одишна равносметка на „Услуга*4 Кой да защити сърните?ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

БОСИАЕГРДДСКОТО ЗАНАЯТЧИЙСТВО
Затова съвсем оправ 

дателно се поставя въ
прос: кой с длъжен да 
се грижи за защита на 
полезния дивеч? Нали 
дружеството на ловци
те на първо място е 
-длъжно да го защити. 
Дори да го пази от бра 
кониери, а те именно 
правя'*' нарушения.

долнотлъмин-
СКИ район в пос
ледно време все по 

-често сградата сърни
те. Макар че е забра
нено избиването им — 
някои несъвестни лов
джии от райони пус
кат гончетата си на сво 
бода и те ги гонят.

В
Напоследък става все по- 

ясно, че босилеградското ус- 
лужно-занаятичШско пред
приятие „Услуга“ укрепва и 
бележи
зултати. Това 
но значение, защото в после 
дните няколко години вп^ 
дприятието два пъти е въве
ждано принудително ръко
водство.

Миналата година, изглеж
да, е била преломна за това 
малко предприятие, в което 
сега постоянно работят 22 
работници. Особено от момен 
та, когато е премахнато при
нудителното ръководство и 
за директор избран Драган 
Спиридонов ходът на пред
приятието се ускорил.

И с незначително ползва- 
’не на собствените мощности 
и възможностите, които пре 
длага услужно-производстве- 
ната дейност само на тери
торията на комуната, пред
приятието е осъществило за
доволяващи резултати. С чи

• стата’'печалба, която възли
за на 95.000 динара е премах 
нат предишният дефицит от 
40.000 динара, а останалите

• средства са внесени във фон 
довете.

Това е от голямо значение 
'факт, който говори за пер
спективите на услужно-зана 
ячийската дейност и за въз
можностите, които тя откри 
ва за заемане на нова работ 
на ръка. Доходността на дър 
воделския и тенекиджийс- 
кия цехове потвърждават 
това. Обаче занапред своята 

' перспектива предприятието 
обосновава и върху развитие 
то на строителния цех, който 
особено в тази трябва да по
лучи пълен размах. За целта 
вече са направени обстойни 
подготовки. Става въпрос не 
само за изграждането на 
строителни обекти в кому
ната, но и във вътрешността.

Занапред добри постиже
ния се очакват и от остана
лите съществуващи цехове. 
Най-сетне управлението на 
предприятието изучава въз: 
можностите за откриване на 
цех за домашно ръкоделие, 
както и за формиране на ра 
ботнлница за паркет.

В началото на 1970 година 
предприятието е разполагало 
с 80.000 динара оборотни сре 
дства, които в течение на го 
дината са удвоени и то при 
положение, когато не са пол 
звани кредити. Това говори 
за значителната акумулатив- 
ност на предприятието.

В течение на деловата го
дина са се почувствували и 
още някои други положител 
ни тенденции. Например лик 
видността на предприятието 
е била съвсем задоволяваща 
Дълговете към деловите пар 
тньори са сведени на ми
нимум, а забележени са до
бри резултати и в наплаща- 
нето на собствени дължими 
„суми. По такъв начин във 
второто полугодие на година 
та предприятието не е съде
но за неплатени дългове, ко 
ето е същинска рядкост в 
сравнение с другите стопан
ски организации в комуната.

Чувствува се подобряване 
на дисциплината. Изготвени 
са и съответни правилници. 
Заплащането занапред ще 
става изключително според 
резултатите от труда. Това 
ще насърчи производително
стта.

Посоченото гарантира, че 
са възможни нови постиже
ния на това предприятие, за 
което със сигурност може 
да се каже, че има най-доб
ри перспективи на развитие. 
Ако те се използват, ще се 
премахне недоверието и ске 
птицизма, с който мнозина 
досега се отнасяха към него.

В. В.

положителни ре- 
има отдел

на.
Би било необходимо коопе 

рацията сериозно да обсъди 
този въпрос. И то тъкмо се
га, когато в Смиловци се пре 
движда строеж на нова по
щенска сграда, ново заведе- 
дение и някои други обекти 
в центъра на селото.

Така неотдавна едно 
малко сърне едва спа
сило глава, бягайки 
пред разбеснелите ку
чета. Спасили го хора, 
соито ги нахокали, до- 
като ловджиите си сед
ят със скръстени ръ-

Крайно необходимо 
е да се предприемат 
спешни мерки, за да 
се спре унищожаване
то на полезния дивеч.

Б. Марков Р. К.це.

Годишно събрание 
на спортните 

рибари Ройонно съвещание на комунистите
На 14 март в Сурдулицасе 

състоя годишно събрание на 
дружеството на спортните 
риболовци „ВАРДЕНИК“. Ри 
барите в комуната ловят пъ 
стърва и поточна мрена на 
Власинско езеро, в Божич- 
ка река, Върла и Масурич- 
ка река. През изтеклите 4 го 
дини, е констатирано на съб 
ранието, във Власинско езе
ро са пуснати 305.000 малки е- 
зерски пъстърви, 50.000 мал 

риби „бели амур“ и 10.000 
„липляна“. Покрай това, пус 
тнати са и 10.000 малки реч
ни пъстърви, в посочените 
реки. Тези малки езерски и 
речни пъстърви произвежда 
рибовъдното дружество „Вла 
сина". Дружеството „Варде- 
ник“ е дало 2.500 дин. на 
ВЕЦ „Власииа“. В момента 
рибарската трудова единица 
при ВЕЦ „Власииа“ разпола 
га с мрестнлище и с около 
450.000 я'йца от риби-езерски 
пъстърви и 35.000 яйца за 
произвеждаме на речна пъс 
търва. Най-тежките езерски 
пъстърви достигат и до 9 кг., 
а „бели маур" до 4,5 кгр. 
Ловенето на „бели амур“ и 
„липлян“ е забранено, тъй 
като те са още в развитие.

За нов председател надру 
жсството „Вардемик“ е из
бран отново БУДИМИР БАН 
КОВИЧ, преподавател в ос
новното училище в Сурду- 
лица.

В началото на март в Сми 
ловци се състоя районно съ 
вещание, на което бяха об
съдени някои актуални въ
проси из живота на Забър
дието. Райко Зарков, секре
тар на ОК на СКС в Дими
тровград, който взе участие 
в работата на съвещанието 
говори за предстоящите кон 
ституционни промени в 
СФРЮ и за положението на 
неразвитите краища в СР 
Сърбия.

След това, в присъствието 
на управителя на земеделска 
кооперация „Сточар“ в Дими 
тровград се развиха обшир
ни разисквания във връзка 
с отцеплението на Одоровци 
и Гулеиовцн от кооперация-

Бе изтъкнато, че комуни
стите в Забърдието не са .би
ли дейни щом са допуснали 
подобни явления. Трябвало 
е навреме да се пресекат от 
рицателните явления в рабо 
тата и на кооперацията, как 
то и да се укаже на нереал
ните амбиции на одоровча- 
ни и гуленовчани. Бяха изне 
сени и много лоши примери 
из работата на земеделска
та кооперация, но и за без- 
действуването на обществе
но-политическите организа
ции в района.

В разискванията участву
ваха: Кирил Петров, секре
тар на местната организация 
на СК в Смиловци, Ангел Ва 
сов, Иван Стаменов, Кирил 
Геров м други.

ки

Б. М.та.

рИ
Нашенци

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ
С КЛОНОВЕТЕ В:

- БУЯНОВАЦ
; — БОСИЛЕГРАД 

— ВЛАДИШКИ ХАН
- ВЛАСОТИНЦИ 

• - ЛЕБАНЕ
- ВУЧЙЕ
— ГЪРДЕЛИЦА и
- СУРДУЛИЦА

ДЯДО ДИМИТЪР ОТ БИЛО
Дядо Димитър “Илиев от с. 

Било, Димитровградско, е е- 
дин от най-възрастните хора 
в Бурела. Още малко и ще 
стане столетник. Той живее 
в махалата Масларци, в мал 
ка стичка между къщите на 
синовете и все още работи 
имотеца си.

Фамилията на стария Ди
митър е многочислена:

синове и дъщери, 15 внуче
та, 6 внучки и 15 правнуци, 
а той е сам и живее трудно. 
Още копае царевица, 
пщеница, защото, какго каз 
ва „нямало от кой да чака", 
а не искал да отиде при ня
кой от синовете, за да не до-

жъне И Горна Пяаниница 
ще доведе вода

сажда.
А животът му не е бил ро 

зов. На младини воювал про 
тив турците, бил ранен в 
гърдите, но някак оздравял 
и не чувствувал раната. А 
сега на старини също не му 
е лесно. Четирите овце, тол
кова има добитък старецът, 
може да му отнемат за не
платен данък. Преди някол
ко дни идвал бирник от Ди
митровград и искал от дядо 
Димитър да си плати данъ
ка. Като нямал, те му напра 
вил попие на овцете. Ако ос
тане без тях — останал е на 
пътя. Нима и от иетрудоспо 
собните, които все пак сами 
се изхранват трябва да се 
иска данък?

Жителите на село Горна 
плаииница, малко селце в 
подножието ма Кукла, реши 
ли да си доведат вода. От
край време те са се измъч
вали и сега са решили да ту 
рят край на тези мъки.

Тези дни са довели специ
алист който е прегледал те
рена до „Влаиидол”, където 
се намира извора, който гор 
ноплаииничани ще каптират 

Пламиничани очакват

пет

Яай-сетне бикове
приема спестовни влогове със заплащане на го

дишна лихва от 6 и 7.5 на сто 
Всички спестовници с влогове от 1.000 и по

вече нови динара са застраховани от последствия, 
та на злополуки.

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

работи всеки работен ден от 7 до 19 чага.

за разплод
Общинският фонд за сед- 

- - - , стопанство и кооперация 
"Сточар“ са купили за раз- 

подобряване племе! I- 
добитъка 11 

бика монтафонска порода. 
Биковете ще бъдат разпре 

на оо-

ско
из

вестна помощ и от страна на 
общинската скупщина в Ди
митровград, защото те са ма 
лко на брой, а разноските не 
ще бъдат малки.

След довеждането на вода 
— на дневен ред ще се на
мери електрическия ток.

П. Тодоров

плод и 
ния състав на

делени по районите 
хцииата. Решено е да бъдат 
дадени на земеделски стопа- 

отглеждане за срок от
Телекс — 1*6-79 \'КБ 
Телефони: 20-15, 21-15. 33-63ни на 

три години. Стоян Кръстев 
с. БилоМ. Н.
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Култура, * Просвета * Изкуства

Смжловци

Помощ на гимназията
ключителния баланс за иззе 
клата година като неразпоре 
дените 1 500 динара реши да 
отстъпи, на гимназията „Йо- 
сип Броз Тито” в Димитров 
град за верификация.

На последното заседание 
на учителския съвет в Сми- 
ловци за нови членове на 
общинската образователна 
общност бяха избрани Ки
рил Петров и Кирил Геров.

Освен това,' съвета прие за Б. М.

подвижното кино в
ДЕЙСТВИЕ

шШЙИ 1'-о -
к
н Аулата» иш«0

(Сн.: Б. Марков)На път за Забърдието

Подвижното кино при Центъра за култура и заба
ва в Димитровград от първи март пак е на обиколка по
селата в Димитровградско. Най-напред посети село Ра- 
дейна,

лТДЪХВАМ СИ, когато из 
У ляза навън от село и отн 

да в Могила — единстве
ното място, където мога да 
срещна чаровния спомен от 
детските години. Защото са
мо тя, Могилата, не се е про
менила. И всичко там е, как- 
то си беше: пътеките от из- 
лъскан варовик, скалистият 
заоблен връх, изоставените 
нинн, сраснали с бозалък, и 
непроходимият букак от тях 
надолу — най-дивото и скри 
шно място на света, нарече
но с едно изронено от пра
историята, странно и ръбато 
име — .Пърдулак".

Пърдулак е дупка в сна
гата на Могила, с малко по
вече земя. На тая суха чер
веникава земя в полето щя
ха само трънки да растат, 
но за. могилското скалисто 
бърдо тя беше истински оа
зис на земното плодородие, 
привлякъл 
пелия горски свят. Габъри, 
буки и шипки, черни боро
ве, трепетлики, осики и бре
зи — всичко се беше втур
нало с еднакъв устрем да 
засели, да завладее Пърду
лак.

токата и люта борба. Храс: 
талакът беше пуст, печален. 
Сплетени съчки, криви стеб
ла, безжизнена мокра кора... 
Нищо, което да мами око
то, да гали 
цветовете на дивата ябъл-

търът, попаднеше ли там, 
заплиташе се и издъхваше 
унищожен; бурята се смъл- 
чаваше, слънцето набързо 
подминаваше. . . Само едно 
нещо в тоя гъсталак беше 
питомно и кротко, едно дър 
во в тоя мрачен лес сияеше 
с доброта и красота — ди
вата. ябълка.

Нисичка, с разлата коро
на, тя спокойно си растеше, 
сякаш всеобщият суров за
кон за надпреварването не 
я засягаше. Листата й бяха 
мънички, мъхнати, клоните 
— чепати а стеблото с черве
никава, като земята, попука
на кора. Една сива, дива гор 
ска ябълка издигаше с осо
бена почит и внимание.

Буйните горски дървета 
изпитваха преклонение пред 
единственото в гората плод
но дърво. Те се бяха дръпна
ли от него, направили мубя 
ха място, не го докосваха 
нито с клоните, нито със сво 
ята сянка. Тия сурови бойци 
държаха копиета „при но
зе", свиваха юздите на вър
ховете си — влюбени в ябъл 
ковото дърво.

Ние, децата, не разбирах
ме тази любов, но затова 
обичахме плодовете 
вото. Те бяха 
ли, но след първите слани

където прожектира филма „Слънцето е далеч" 
по романа на Добрица Чосич, а след това същия филм е 
прожектиран и в Погоново. До края на март този ф/хлм 
ще видят и смиловчани и пъртопопинчани, а след товадушата, освен
щс се прожектира във височките села.

Както узнаваме, интересът за този филм е голям.ка.
Когато всичко беше още 

сиво и мъртво, тя започваше 
да цъфти и цялата се покри
ваше с бледорозови, обагре
ни с малинови капки листи- 
ца. Зимният дъх на гнила, 
мокра шума отстъпваше 
пред нежното благоухание 
на ябълков цвят, който но
сеше в себе си копнежа на

Б. М.

Подарък от Дивци
скованите в леденина дърве 
та, надеждите за лято, даро
вете на есента. Този пръв 
пролетен дъх окуражаваше 
пъпките да се развиват, опи- Ра »>АРУгаР на другар” изпра 
янявашо птиците, влудяваше ти на подарък на ученици? 
бръмбарите и пчелите, които ТЕ от основното училище 
идваха на рояци да пият нек Братство” в Звонци — учеб 
тар от дивата ябълка. Тога- ни пособия и помагала, об- 
ва над цялата местност се лекло,. прибор за лична хн- 
носеше жужене и бръмчене, Гиена и др. В писмо до дире 
като че голите вейки на го- кт°Ра на звонското училище 
рата се превръщаха в арфи, се изказва желание за сът- 
а пъпките — в струни. И за
почваше пролетното чудо в 
леса. Наежените клонове се 
отпускаха, изправяха се кри 
вите стебла, чуваха се въз
дишки на души затрогнатй, 
освободени, укротени.

Въздишаше опиянената с 
музика и красота гора.

Това лято аз пак отидох на 
Могила —

Основното училище „Сте- 
ван Филипович” от Дивци 
край Валево в хуманната иг

рудничество занапред и за 
взаимна коресподенция меж 
ду учениците от двете учи
лища. .

Звонското училйще изпра
ти благодарствена телеграма 
до училището „Стеван Фили 
липович“ в Дивци.

Първите
завоеватели от

връзки между 
двете училища вече са уста
новени.

Йордан Миланов

Дори леските на това мя
сто бяха загубили вродена
та си боязливост- и пошиб- 
ваха с дългите си пръти съ-
седрите буки. Отстъпчивият опадаха на земята за някол

=^=.-я яьЙакЕг®
врязваше тъмиозелеГште си латаха^“^одовеГ™10 
тумби в разноликия гъстак, бързо си биваха Ц6ЛИ “ 
за да изтика няколко бухла- желаеха да се сметат

тоР„е успяТвРаш™Тнас™т: ГувГхаТаГу™оК°С°ВеГе

"е’с“Г ™ еЬ~НгеШе —
жесток. н есен един радостен и пъс-

диво, "миитГимахГроЛе“!
Г„Гш^сГтар=^ Г„вГВН Р̂кГС"~™
се търкаляха, за да не попа през пролежа

ГоГГгГкой - —“
не се чуваше шепот на 
та, а винаги — съскаше. Вя-

Портретпък
на дър- 

корави, кисе-

Упоритостта на Иван
за да срещна там, 

край дивата горска ябълка, 
своите спомени, но я наме
рих отсечена! Дънерът само 
стърчеше като надгробен ка 
мък. Останали бяха червени 
кавите накървавени тресчи- 
ци, попилени по сухата тре
ва, и съчките

подлюдава как

"°®°т Босилегрзд. Завършил е строи, 
гелно училище и понастоящем работи в 
транспортното предприятие в Босиле- 
граД.

на-

сякаш не 
с ос-

ка
пи от дребните 

клони със спарушена и жъл 
та шума. Нямаше го Отличава И Грижлив Работник,«тличава се с голямата си любов към

пП^»“сСИ- БИЛ С ръководител и™ 
1 ом ™ КУРС зидари в село Бистър през 
1965 година, който завърши с успех
пи,ш еАНИТС АВа випУска к^алифшщ
Р и полуквалифицирани зидари ко
ито се обучаваха в Долно Тлъ^о и 
които с успех изкараха курса _ пак

де старателно изпълни поетата^залач* Негово Аело. Твър- 
те издържаха изпитите. 3 задача и затова курсисти- 

Затова Стоименов се ползва лия тлъмински ползва

дърво
то, чудесното, пратеникът на 
пролетта. На негово
заееше в гъсталака дупка__
тъмна и зловеща като гроб 

Гората ми

място

се видя настръ
хнала. От дълбочините й до
литаше глухо и равно буче
не, дълго и протяжно „у-у-у- 
У-У-У", изтръгнато сякаш от 
вълча уста. Тръгнах си, но 
протяжното „у-у-у" не прес
тана да дюдюка и бучи.

Пустота заварих, 
пустота...

раздаваше

души, изпреваря 
или измества. Нямашелис- с голям престижя зе- 

жес-
край. в це-оставихленината, за да скрие
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култура 2_иросвеша ★ изкуство * култук•н 1 га ★ изкуствот ПИ0Ш;{Ии-
II

Изложба ®®. югославското изкуство вПариж

Столицата на изкуството 

се възхищава
културна ноштГптТОпНИте аген,,ии бележат най-главната 
гатославското илк?^тПаРИ>К ~ откриването на изложба на 
лвдатГна и°к?Л^ ° °Т неол«та до днес. Париж - сто- 
тГтворби възшшиало Възхитсна "Р*А изложени-
чин Югослааи!? « ^ югославска почва. По този на-
една^тжкгша^комплектна "^^тоТа пр^аГ.^ '
гославското изкуство, създадено за 8 000 годи™

Подготовка на изложбата 
години, 

специалис-
По този начин „Гран пале” 

през следващите
трае вече няколко 
Наши на'й-добри 
ти извършиха избор на твор няколко месеца -ще предста
ви на изкуството от всички влява един малък музей на

Изл°жбата съдър- югославското изкуство, 
жа шест циклуса. Първият тго..
циклус съдържа археолога- твопбит^Гпапижчески находки. Тя обхваща твоРоите в Париж
ни9 п Внаходк1,^тСа Лепенсиг Тази еА™ствена изложба
вир и В инча. ВториТГшж- йо^гавк^с^^аха

ра и отчасти, Босна и Херце риж, придружавани от Ин-
терпол. Тъй като става ду
ма за творби от изкуството,

в Париж

няко-
Икона на И- 
ван Кръсти
тел, изработе
на на дърво 
от Крушедол. 
Пази се в Му
зея на сръб
ската правос
лавна черква.

говина.

което има огромно значение, 
всички творби са осигурени 
от „Югославия” и .,Лс*йд" 
във Франция.

Както съобщи печата за 
изложбата ще се снеме спе
циален филм, който ще бъде 
прожектиран във Франция материал от 6.000 години, ко

занапред. Изложбата ще по
каже един хронологически СЪВМЕСТНО ИЗДАНИЕ НА „ЮГОСЛАВИЯ” — БЕЛ

ГРАД и „БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИК — СОФИЯ

БАЛКАНСКИ ИКОНИи някои други европейски йто ще бъде по-добре запоз- 
страни. В момента
та страна пребивава един е- цял свят. Изложбата също 
кипаж на френската телеви- така ще допринесе за по-до- 
зия, който, снема някои ме- бро разбиране на културата
ста, в които са изникнали на хората и цяла Европа, за га се намират иконите 
творбите на това изкуство, щото Лепенски вир и Винча, балканските страни — Гър
Освен това на изложбата се които все още не са доста- ция' българия и Югославия,г най-новото издание на
предвиждат и други култур- тъчно проучени, ще хвърлят „Югославия" и Български

повече светлина за опия да- художник” в София. По то
зи: начин любителите на сре 
диовековното изкуство ще 
могат да се запознаят с ог
ромното художествено бога- 

гръцко-илирския период и тство на балканските наро
ди създавано през вековете.

В предговора на това из
дание се казва, че иконите 
не се разглеждат според ет
ническото потекло на твор

бата в Париж специалистите Ц"тс, което със сигурност 
не може да се определи, за-

в наша- нат от изкуствоведите от

ЗА ПРЪВ ПЪТ в една кни на народност и всеки опит 
на иконите да се разглеждат 

по национални белези ще 
доведе за съжаление до пзо 
ставяие на хубави екземпля 
ри от балканското изкуст
во”.

За иконите от Гърция пи
ше МАНОЛИС ХАДЖИДА- 
КУС, от България КРЪСТО 
МИЯТЕВ, а от Югославия 
академик СВЕТОЗАР РАДО- 
ЙЧИЧ. Това историческо из 
данис е изисквало и обеди
нение на графическото изку
ство. Клишенте са работени 
г Загреб и Шо де Фон, Цвет
ните репродукции в Бе 
черно-белите репродукции в 
Милуз, останалото в Белград 
Редактор е ДАНКА СЕЛАКО 
БИЧ. Книгата съдържа 58 
цветни и 116 черно-бели ре

че принадлежат само на ед- продукции.

ни прояви.
Както се и очакваше, упра лечни периоди, в които е жи 

вата на изложбата вече е по всял чочвека в Европа. Да
Глава на човек от неолит, 
намерена в Лепенски вир

лучила покана за пренасяне не говорим за културата от 
на същата в Лондон, Брюк
сел, Токио и Будапеща. Ня- югославското средиовеков- 
кои предлагат изложбата да но изкуство, което винаги се 
се пренесе в нашата страна приема в света като само- 
и да пропътува всички по-го битно изкуство. А на излож 
леми места.

Все още не могат да се 
предвидят какви изгоди но
си изложбата за нашата

Четвъртият циклус пред
ставлява готика и ренесанс.

Този период е застъпен с 
73 експонати. И петия цик
лус обхваща период па баро 
ка и класицизма и изкуство лград
то на XX столетие, което еъ- 

110 творби от 110 ав- 
наши репуб-

ще имат възможност ма ед
но място да видят 
вите творби от това изкуст- 10 са преминавали от държа

вя г. държава... „Иконите

ма'й-хуба- 1ЦОТО пРе? историята икони-държа 
тори от всички

страна и нашето изкуство во.лики.
След изложбата в Париж 

много любители на изкуство 
то ще дойдат в Югославия 
да разгледат по-подробно о- 
иия експонати, които не са 
могли да бъдат застъпени 
на изложбата. По този на
чин изложбата ще има огро 
мно влияние за разрастване 
ма нашия туризъм.

С тази изложба светът ще 
узнае повече за нас, за хо
рата които са живеяли в зе
мите на Югославия п мина
лото, за сегашното наше из
куство, което също така сс 
ползва с голям авторитет в 
света.

Млади поети

Животът
тече животаНеумолимо 

и сънища златни
памет будна 

по дните невъзвратни.
Скръбна вестотекват в *.

Във вторник, в 10 часа преднобед, внезапно по
чина БОЯН М. ЧИПЕВ, инженер, зает в Машинска 
прдустрия Ниш.

Инженер Боян Чнпсв е роден 1923 година в Бо
силеград. Среднотехничсско училище учил в Бел
град, а Технически факултет следвал в София. Той 
повече години работи в нрокстантскня отдел 
МИН. В тази голяма организация той се ползваше 
с авторитета на трудолюбив н примерен работник.

Остава някой спомен сладък, 
здружено проехтяват дни, 
сърце за миг забравя игри 
на младите бляна, вяра наивна.

Неумолимо минава живота, 
безгрижно и трепетно тече.
Ще чезне човешката позлата 
и ще оставя следи от мечтата.

Стефан МАНАСИЕВ

на

Б. Ник.
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Съвети на лекаряБлиц интервю
■Писма на 

читателите ХЪРКАНЕТОХАРЕСВА АИ ВИ 

»БРАТСТВ0«?
ХЪРКАНЕТО се дължи иа затруднено премина 

иане^шГ въздуха „ре^ носа, -согл^а-или^ 
лото което предизвика трептения на мекото иеоце,
мъжеца и небните дъги. Ето причината, поради 
мъжеца и зпуци с 1Яай.разлнчиа височи-

Другарю редактор, ко-
МИНАЛАТА пролет 

„Сточар ято спящият 
на и тембър.кооперация 

Од- Димитровград про
даде няколко 
расови пилета на мно
зина хора от града и 
по селата. И сега ко- 
гато пролетта о пред 
прага и когато очаква 
хмо кокошките да поч
нат да носят яйца слу
чи се онова, което се 
случва почти всяка го
дина — някаква бо
лест просто унищожи 
кокошките. А както

носа може ааПреминаването на въздуха през 
бъде затруднено прн остра или

увеличена трета —а^АР- “^7 2
се обилно секре-

хиляди
Този въпрос поставихме на неколцина ученици в 

боснлеградската гимназия „Иван Караиванов”* Ето какво 
нп отговориха:

при
остра хрема хърка поради

лигавица и отделящитеносната

носоглъдката и още повече затрудняват

__често поради увеличе-*
ВестникАлександър Захариев; IV клас:

„Братство” ми харесва. Но считам, че може да бъ
де още по-интересен. В него би трябвало да наме
рят повече място материали из живота и дейността 
на младежта, стихотворения и разкази на млади 
поети и писатели, карикатури и прочее.

зад към
дишането. С напредването на възрастта 
стта на кръвоносните съдове намалява значително, 
и по време на сън кръвта се стича към ниските 

това също допринася за хъркане-

еластично-

знасм имаме в града и 
агрономи и ветерина
ри. Считам, че ветери
нарната станция с длъ 
жиа да извърши 
синация на кокошките 
срещу различни зараз
ни болести. Мисля, че 
Ветеринарната 
цня трябваше навреме 
да предупреди хората, 
за необходимостта от 
ваксинация на кокош
ките. Изглежда, че Ве
теринарната 
се страхува, че 
да има достатъчен 
брой кокошки и не ис
ка да отваря лекарст
вата, които ако отвори 
остават неупотребими. 
Обаче мисля, че всич
ки които имат кокош-

части на носа, а
то. се затъна въздуха през гърлото

езични сливци, о-* Преминаването
оуднява от увеличените небни и
сТе„о когато са възпалени. Вследствие °тока ил>.

мекото небце и мъжеца и много- 
област въздухът също.

вак-
Младенка Спасова, III клас: — „Братство” чета ре
довно. Най-много ме привличат боснлеградската и 
димитровградска хроника. Много обичам и да 
чета материали за родното ми село — Божпца.

л
възпалението на 
по-рядко от тумори в тази
преминава през гърлото. ____

Хъркането може да се дължи и на възпал
областта на гьркляна,

стан-

оток или друго заболяване в 
както и иа парализа на ларингиалните нерви и му- 

Най-силно хъркат обаче болните с параушза 
които отдалечават гласните струни?

*
Стефан Манасиев, II клас: — Мене най-много 
ме интересуват новините от техниката и открития
та. Затова бих желал занапред във вестника пове
че място да се дава на такива материали. Иначе, 
доволен съм от съдържанието му.

ме скули, 
на мускулите,станция 

няма една от друга.
У възрастните хора, а понякога и у по-младите,, 

пълни, хъркането може да се появи отно доста
спадане на основата на езика към .задната. стена на 
фаринкса, особено когато се спи по гръб, на ниска? 
възглавница, с извита назад глава.

За да се премахне хъркането, необходимо е 
се лекува заболяването, което го причинява. Тряб- 

възстанови нормалното дишане през носа 
като се направи операция на по--

Милка Христова

да-
ки щс се съгласят да 
1/частвуват в този 
риск.

Това пиша само да 
на компетен-

ва да се 
с лекарства или 
липите, на изкривената носна преграда или на уве-

напомня 
тните от Ветеринарна
та станция, че са длъж 
ни да се грижат за 
здравето на птиците и 
животните.

личените носни раковини.
У децата хъркането изчезва, след като бъдат 

отстранени по хирургически път третата, а при ну
жда и небните сливици. Операцията на третата сли
вица много често става причина за окончателно из 
лекуване на синуита или хроничната хрема.

Заболяванията на фаринкса и ларинкса, коитс» 
могат да бъдат причина за хъркането, е наложител\

Владимир Иванов, ул. 
Момчил Войвода Но9б 

ДимитровградЕстествени
косметически

средства
по да се лекуват.

Добре е възрастните хора, които хъркат, 
спят на едната си страна, а не по гръб, да изпол- , 
зват високи възглавници, като понякога е необхо
димо да повдигат и горната част на тялото.

Когато хъркането е необикновено силно, поле
зно е да се консултира лекар — специалист 
ушни, носни и гърлени болести, за да се установят 
причините и се посочи начин за правилното им 
отстраняване.

да-.

аллалал^аллллла

Здатоновчани по

безМАСЛИНОВОТО ОЛИО се 
препоръчва за лек масаж на 
лицето — предварително из
мито с топла вода без сапун 
и изплакнато със студена. 
Оставете го 20 минути вър
ху кожата и отново се из
мийте последователно с топ
ла и студена вода. Маслино
вото масло е полезно за ко
жата на ръцете, укрепвано 
ктите, омекотява кожата на 
лактите.

Маските от мляко, яйца, 
мед, зехтин са особено полез 
ни за кожата през ветрови
тите и променливи пролетни 
дни. Благотворният ефектна 
млякото бил познат и ценен 
още в древността. Днес, раз 
бира се, никоя жена, не се къ 
пе в магарешко мляко, как
то правели римлянките. Но 
за да има свеж тен, за да се 
предпази от преждевременни 
бръчки, достатъчно е всеки 
ден да мие лицето и шията 
си с памучен тампон, напоен 
в сурово плясно мляко.

КАЙМАК от неварено млят 
ко капки лимонов сок е пре
възходна избялваща маска, 
която успокоява обрулената 
от вятъра кожа, а през слън 
чевите летни месеци предпа 
зва от изгаряния.

ПРЯСНОТО КРАВЕ МАС
ЛО е безвредно средство за 
почистване на лицето и свал 
«не на грима. Подходящо е 
за всеки вид кожа. Особено 
полезно е за устните. Прави 
ги свежи и гладки. Преди 
да поставите червило върху 
устните намажете ги леко с 
масло. Останете така колко- 
то е възможно по-дълго. 
След това попийте маслото 
с парче лигнин или мека па
мучна кърпичка.

магазин
»Н0ЩУВАНЕ« В РЕЙСА НА 

ВЛАСИНА
» ОТ ПРЕДИ три месе' 
ца магазина в махала' 
Златанова не работи., 

| Продавачката напусна , 
,работно си място по-, 
, ради честите нахлува-, 
|Нип на някои младе
жи, които взимаха на 
1сила стока от магази-1 
на и нищо не плащаха.' 
'Магазина бе разбит и1 
►ограбен. Оттогава на-1 
(сам никой не се инте
ресува да го отвори. I

12 март на тази година ще 
остане в лош спомен за

митет на СК и началника на* 
де- службата за вътрешни рабе.Чистият зехтин би бил още 

по-ефикасен, ако в продъл
жение на една седмица на
киснете в 1/4 литър зехтин 
стиска босилек.

А ЯЙЦАТА? Каква неверо
ятна жизнена сила крие ми
кроскопичният кокоши заро 
диш. Само за три седмици 
от него се развива здраво 
жизнеспособно пиле. Козме
тиката препоръчва само пре 
сни яйца (при възможност 
не по-стари от десетина дни 
Приложени пряко върху 
жата, за кратко време се по
лучава очевиден ефект. ЯГг- 
цата тонизират, хидратират 
(поддържат влагата), омеко 
тяват кожата.

В следващия брой ще ви 
дадем няколко рецепти за ле 
сни и твърде полезни маски.

ветдесет пътника, които два .ти. 
десет часа били „пленени” 
от снежната фъртуна на Вла 
емна — „Стара граница”.

П ървият автобус, който ос 
танал в заточение на голото 
плато бил оня, който от Бо
силеград тръгнал за Ниш в 
14 часа. След него пристиг
нали няколко товарни ками
они и джипки, но и те не ус- 
пяли да се пробият по бло
кирания път. Снежните пре
спи „нараснали няколко ме
тра. Пристигнали и два ав- ли. 
тобуса на босилеградското 
транспортно. Единият от Бе
лград, а другия от Скопие.
В заточение се намерили о«

Опитът на булдозера, кой
то часовоил, както и на вси
чки пътници да премахнат 
снежните преспи останал бе 
зуспешен. И булдозера по
паднал в дълбока преспа.

Така 90-те пътници, меж
ду които имало няколко же
ни и малки деца прекарали- 
нощта.

Мнозина направили

Компетентните от зе 
меделската 
ция Топли дол — Бо- 
жица все още мълчат, 
докато хората пътуват 
по няколко километра 
пеша за килограм за
хар или сол. Считам, 
че това не е единстве
ният ограбен магазин 
И няма никаква причи
на отново да не бъде 
открит.

Милица Михайлова,
учителка
Божица

коопера-

опит
да се пробият в някоя в по- 
близките махали, но не успе

Само трима смели мъже и 
то вече към сутринта, кога
то бурята ^отслабнала, жер- 
твувайки се за едно премър- 
знало дете успяли да се про
бият до най-близката Власи- 
нска махала и да го спасят.

На следващия ден, 
снегът и вятъра престанали 
пристигнали два булдозера.’ 
от Сурдулица и освободили.* 
„заточените” пътници.

ко-

ще пет — шест товарни ка
миони. В снежните преспи
попаднала и колата на Общи 
нската скупщина в Босиле
град, в която се намирали 
председателя на общината, 
секретаря на Общинския ко-

когато-

В. в.
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4.
ли да се развие буйна растителност и 
животински свят. Населението на въл
ни заселвало тази област и се занима
вало със

стена, целият свят посредством ООН, се 
ангажира да бъде спасен храмът. Той 
бе пренесен по-нагоре, където водите на 
язовира няма да достигнат.

маДп ч^Т" разходката еи из Азия, 
Континент НОГО чудеса има на този 
Г„а1; а,,р'ше1> хималаите, къде- 
коак или ,,,°11и' не е стъпвал човешки 

Д ЛИ непР°х°Аимите лесове на А-
известшГм “ КР"ЯТ кой знае какви "™т|![ на човека живи створове. По 
хамалаиските снежни пустини - каз-
пиня илпРаЗХО,КА^л нашият тъжен род- 
Кети’ ннвеконодобнипт снежен човек 
Пети, странящ от хората и от редките
братя™" " Ш,АЯН “к° пД/от с™

земеделие, животновъдство, 
лог и риболов. А после животът се про
менял, суша отново хванала областта, 
пристигнали войнствени племена от се
вер, които постепенно подтискали мир
ното население. Пясъкът окончателно 
направил своето — умъртвил тази пре
красна област. Но хората оставили 
ди от някогашния живот тук.

На рисунките в скалите в област
та Тасили са прекрасно изобразени 
го сцени от поминъка на това старо на
селение. Едноцветни и многоцветни кар 
тини врезани в скалите, запазени до 
днес, са прекрасно свидетелство за се
гашните поколения. Според тях излиза, 
че тук е имало буйна растителност, 
буен живот, развит лов, които съдейст- 
вували за бързото развитие и на човеш
кия род. Но пясъкът решил съдбата на 
живота тук. Останали на поколенията 
само картините — свидетели за минало-

ВОДОПАДИТЕ НА ВИКТОРИЯ - 
са прекрасно създание на природата. 
Английският пътешественик Дейвид Ли- 
вингстън ето как описва това чудо на 
Африка:

„Никога няма да забравя този ден — 
това беше 14 ноември 1885 година, кога- 
то се спуснахме надолу по широката 
река Замбези. Още в Линяти, моят до
бър водач Себитуан, сега вече покой
ник, ме попита, има ли в нашата стра
на гръмоподобен дим. И аз се заинте
ресувах от тези, известни само на ту
земците водопади, 
превиши и най-смелите ми очаквания. 
Отначало се показаха само високо из
дигащи се нагоре стълбове водна пара, 
надвиснали над горите като степен по
жар, след това въздухът започна да се 
изпълва с все по-нарастващ шум и гро
хот. Лодката бързо се устреми напред. 
Цялата повърхност на реката се покери 
с пяна. Моите спътници, колкото и лов
ко да управляваха лодките, с мъка ус
пяваха да ги удържат и насочат към 
остров. Слязох от лодката на брега и 
станах свидетел на зрелище с невижда
на

не-

сле-

мному.

Чи^ща* из Африка, по-неизвест- 
на и с по-трагична участ 
ното си съществуване. Защото 
стара люлка на цивилизацията все още 
“лГ°т3ша ОТ нас е без история и ми
нало, примитивна и с население за чие- 
то съществуване знаем едва ли не от 16 
век насам. А то не е така. Африка има 
своя далечна история и култура, на ко- 
то може да завижд^ Европа.

в многовеков-
Действителносттатази

то.
АБ\ СИМБЕН е чуден храм, 

роен преди около 3001) 
храм е открит случайно през 1813 годи
на. от швейцарския пътешественик Бур- 
хард. Като пътувал по течението на ре
ка Нил, забелязал как от пясъчните бре 
гове се подават фигури, подобни
вешки глави. Петнадесет години_____
но Шамполион, който има най-голяма 
заслуга за изучаването на древния Еги
пет, успял да пропълзи през малък от
вор и така станал първият съвременен 
човек, който влязъл в Абу Симбел — 
храма, на фараон Рамзес П. Чак 
сс открило цялото величие 
Фасадата му е висока 33 
ка 38 метра. Пред входа 
четири двадесетметрови статуи — учет- 
вореният образ на Гамзес П. Входът 
вежда в просторна зала, чиито стени са 
изпъстрени с барелефи и рисунки. Тук 
има изображения на крилати животни 
и надписи, които величаят Рамзес П. В 
светилището има четири статуи, три от 
които са осветени винаги от

пост- 
години. Този

ЧУДЕСАТА
мощ. Пенестата покривка на реката, 

широка около 1800 метра внезапно се 
откъсваше и сякаш подкрепяна от въл
шебна сила няколко секунди кръжеше 
над бездната, за да се изсипе след това 
в дълбока скалиста клисура. Не би мог 
ло да се опише как стихията бушува и 
реве там. Оглушах от гърма на водопа
да и ослепях от водния простор. Моите 
водачи в благоговеен ужас закриха ли
цата си с ръце и аз подгънах колене 
пред могъществото на стихията. Две 
тези

на чо- 
по-къс-НА

СВЕТА после
на храма, 

метра и широ- 
са поставени4.

страшни пропасти. „Мотсе на кари 
— така ги нарекоха моите черноко- 

жи спътници — „божии жлези” — и по- 
сполучливо не би могло да бъде казано. 
Но аз ги нарекох водопадите на Викто
рия.

от-
мо"

ТАСИЛИ — е област в Сахара. Дне
шната пустиня в далечни времена е би
ла обитавана област. Още нашият пред
теча. неандерталецът, когото студът под 
гонил от европейския материк през пое 
ледния ледникоЕ период, е намерил то
пло убежище в тази днешна пустиня. А 
после там се развил живот, чиито сле
ди едвам сега се откриват под дебелите 
пластове пясък. На около 8000 до 6000 
години преди нашата ера в Сахара има
ло големи валежи, които съдействува-

Описанието на Ливингстънслънчеви
те лъчи. Стотина метра в страни е по
строен друг по-малък храм на жената 
на Рамзес, с шест десетметрови 
изобразяващи семейството

е крас
норечиво. Да добавил! само, че дълбо- 
чшната на водопадите е 120 метра, а ши
рочината повече от 1.500 метра. В мину
та падат около 400 милиона литра вода.

статуи, 
на Рамзес

II.
БИГ ХОУЛ — е създание на човеш

ката жажда за богатство. Намира се в 
средата на южноафриканския град 
Кимбърли. Това е огромен кратер, кой
то прилича на вулканичен, но са го ко
пали човешки ръце. Има форма на фу
ния с обиколка около 1

Когато преди десетана години Абу 
Симбел бе застрашен от водите на Нил, 
зарад строежа на Ауанската язовирна

Наш калевдар килолютър и 
метра, а дълбочината му е 1.200 

метра. Ако се застане на върха му 
гледа към дъното, то не може да се 
види, защото подпочвени води са зале
ли тази голяма дупка почти до полови
ната. Но ето кратката история 
кратер:

60у
и се

ЗАВРЪЩАНЕТО НА Й0СИП БР03 В РОДНИЯ
КУМВРОВЕЦ

на този

На 16 юли 1871 година група 
чи на диаманти попада на това 
Започват първите проби. Хората 
сочват към; хълма и тук им се усмихва 
щастието

\ търса-
Л1ЯСТО.
се на-

откриват лшого чисти диа
манти. Още през нощта ограждат : 
ма. Но не успели да запазят тайната 
Утрнната заварила тук - 
решителен поглед и с ножове в ръцете. 
Бсеки искал да забие колчета и да ог
ради своя периметър. Така започнала 
жестоката слава и трагедия на Кнмбър- 
лн. Цели 43 години хората се борили 
сьс скалите н земята. Увеличавал се 
броят на търсачи на диаманти. Десет
ки хиляди хора били готови да се бият 
до смърт за всяко късче диамант и до
бивът на тези камъчета растял. До края 
на миналия век от Биг Хоул били 
влечени 14 милиона карата диаманти, 
но с цената на хиляди лични трагедии 
и хиляди похабени живота. Търсачите 
се превърнали в машини, конто 
земята и за тридесетина 
ли 25

тогавашните полицейски разписания, в общи
ната Загорска села да се обади. Според реше
нието на полицийските власти, той бил задъ
лжен постоянно да се обажда в общината.

Когато влезнал в общината изненадал се 
когато видял председателя на общината) не
гов другар от детство, който му казал:

— Добро държание си имал.
На всяка крачка хората го приели със си 

миатии — пише Винко Винтерхалтср в синя
та книга „Жизненият път на Носии Броз”. 
Хората не го избягвали. Обратно, изказвали 
са желание да бъдат с него, да разговарят, и 
да изказват своето съгласие с неговите идеи.

Йосии Броз е знаел, че не може да остане 
в Кумровец, въпреки приятелското отноше
ние на председателия на Общината и приятел 
ското посрещане от страна на селяните. Той 
напуснал Кумровец. Заминал за Загреб в не
легалност. Вместо него, появили се безброй 
псевдономи: Валтер, Руди, Тито, Сппридон, 
Мекас, Александер, Карлсон, инж. Славко Ба
бин, инж. Иван Копстайншск.

Потеклото на псевдонима Тито не е тай
на. За пръв път това название се вижда в до
кументите 1934 в протокола от заседанието 
на ЦК на ЮКП във Виена, където било съоб
щено, че на заседанието присъствувал „Тито”. 
Йосип Броз го взел като много 
неговото родно Загорие.

В Загреб Йосип Броз се свързал с партий- 
организация. По това време временното 

ръководство на Партията получило название 
— Централен комитет на ЮКП. Политически 
секретар на ЦК е бил Йосип Чижински, 
речен Милан Горкич.

Централният комитет се намирал във Ви
ена, огкъдето подържал временни връзки със 
страната. Връзките били несигурни, каналите 
опасни затова хората на партията често нъти 
попадали в ръцете на полицията.

хъл-
сн.

тълпи мъж|; с

из

ровели 
година изкопа- 

.... милиарда килограма камък н пръст. 1ази голяма<9 »
продължила до 1914^^.^  ̂
създаден огромният кратер. Установено 
^ обаче, че на дъното 
ти, но тяхното вадене има още диаман- 

вече не е доход-А но.
- А какво да кажем за огромните еги 

петски пирамиди, за безкрайните пусти
ни и девствени лесове на този материк, 
за населението, което в задънените ме
ста на материка все още живее един 
живот, К011ТО нашите прадеди са живе
ели преди хиляди години, или за разва
лините на големи цветущи градове в за 
надпито и източни краища на черния 
континент, чиито деца в далечното ми
нало са били на сравнително 
стъпало на цивилизованост. А после по 
злочеста шега на историята са изостава 
ли, угнетявани от нас — белите.

(СЛЕДВА)

Ту

.. ............ Шшго^по
Фалшифициран паспорт на Йосип 
Броз иа ил*е Константен _________

‘а -• Лядакадш1
в село

често име в

нага

-ге-
|| ъм края иа март, прели 37 години 
К Кумровац в Хърватско Загорие се завъ- 

риал железарския работник ЙОСИП 
БРОЗ ТИТО, който преди това бил в затвора
на Лепоглава и Марибор около пет години,си отно-

иа-

внеоко

След катокато политзатвореник. 
чииал в родната ктлца, той заминал, според
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пияниякъмЖена
си мъж, завърнал се 
сутрин в къщи:

__ Безсрамнико! Ця
ла нощ

__ Да не би аз да
мигнал?

Мисли за жената
не сам мигна

ла!създалДве грешки е извършил творецът: 
жените и златото. СЪМ

,,Древноиндийски афоризми *
Добродетелната жена комнадува мъжа си, 

като му се подчинява. Публий Си у ЧУЖД
хуморЦеломъдрена е онази жена, която още не е 

била помолена.
Ооидий

Дали дават или ’ отказват*, жените всякога 
са щастливи, че им искат. Една малка стонож

ка има болен крак. Тя 
отива при лекар.

— Кажи ми кой 
крак те боли — й каз
ва докторът.

— Не мога да ви от
говоря докторе, аз 

зная да броя само до

Овидий

Поговорки от всички меридиан Жената и чашата са винаги в опасност.
Сероантес

Думите са листа, а делата плодове, (английска)
В науката няма кратки пътища, (японска) 
Сиромащнята учи, богатството разваля, (уйгурска) 
Най-скъпи ни са роднините, конто рядко ни идват.

(румънска)
Ако само с гледане се учеше, кучетата завчас щяха

(азербейджаиска) 
(руска) 

(румънска)

Характерът на жените, без изключение, се 
мята между два полюса, които са любовта и от
мъщението.

10.

Лопе де Вега *
Съдията: — Вие спе

челихте делото, госпо
дин Хубервинкел.

Хубервинкел: — Аз 
ще го апелирам!

Съдията: — Вие луд 
ли сте?

Хубервинкел: — Не. 
Искам и апелативният 
съд да види, че съм и- 
мал правс.

?Кената е ангел, докато я молят. Спечелят 
ли я, тя е загубена.да станат касапи.

Не знае в гората дърво да си намери. 
Младата жена е като сладкото вино.

Шекспир

Аначко йедва чека, утърча у кошаруту, извле
че бичето и поче пазарлъкат. Откупувачат гледа 
бичето, попипува га по слабине, загледува му ме- 
шинуту и отсече — „шес и половина динара, чор
баджи, да ти отдвържем руйете”. Ония се поопиня, 
посърди, па склони. И поче мереше, въртеше, йед- 
на работа што най-млого личи на прейебушку. А 
там Нийъц, а овам, а на туя резу, а на онуя — и 
бичето излезе 200 йила.

Анекдот от НОБ
— Те, видиш ли чорбаджи, двесте — рече ше-

бекат.

Най-дългата 

реч на Кочо
— Не може да йе толко, бре. Я га мери скоро, 

беше 240 — рече Аначко.
— Това кантар ли Гге или решето? — сърдито 

отсече откупувачат и не сака да мери йош йеднуш.
Аначко вану бичето за оглавникат и га върну.
Ама мину не мину йедън саат, те га откупува

чат пак.

ДЕ КАЖЕТЕ НАКУДЕ ДА СЕ 
КЪРСТИМО

Е нема кво. Стану йедно време да не знайеш 
ни богат куде ти йе. Дали йе преседникат на опщи- 
нуту, дали поресчията, селсйият ли овчар, или шо- 
ферат на комбето или ония що смудза със смък- 
нуте панталоше по селата та откупуйе стокуту и 
те смъциша на твойе очи ка ти узима ягне, теле 
или нешто друго.

А ли времето ни попромени и нас селяците, ли 
транзисторче ти шъпче на уото ка заспиваш, 
научимо се и ния, та ако нищо друго ванемо да 
пцуйемо ка видимо ко ни жули откупувачат.

Те първе дойде йедън текъвя

Беше известно в Първа 
пролетарска бригада, че 
нейния комендант КОЧА 
ПОПОВИЧ не обича да дъ 
ржи дълги речи. Той зна
еше винаги да бъде кра- 
тък и ясен. Веднъж в пър
ви батальон на тази бри
гада някой попита:

— Знаете ли коя е най- 
дългата реч на Кочо?

— Нс знаем.
— Аз ще ви кажа: „Пър-

— Я бре Аначко, дай искарай бичето, 
римо 220 1шла и да га карам.

И стану работа, без мереше, без 
Е те тека прайе 

кравете и с телчината

да га ту-

онодеше.
и с ягништата и с овцете, и с 

— се гледаш да ни поирева- 
ну малко, кока смо из майнуту, а не из туя задру 
гу И ОПШТИНу.

ПО-

Колко пути смо се жалили на преседника, на 
управника на задругуту и на Жику мнлицайцате>-а 
он човекат баре не варка ка ни слуша, ама те ни-’ 
кой не ни йе помогнул. Не може йоще да си наме- 
римо нстинскотога бога што че

пред портуту на 
Аначка Мърдогузицуту. Разширил се ко шебек, ту
рил руйе у пояс и ока — „Ей чорбаджи, де да 
димо бичето, што ти йе за продажбу”.

ви-
ви черногорски батальон 
на Първа пролетарска на- 
родноосвободителна брига- 

Аа — смърт на фашизма!”

ни помогне.
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