
ЗДЕМ ЗА ЛИНИЯТА БЕЛГРАД - БАР

ОЩЕ В НАЧАЛОТО - ГОЛЯМ ОТЗИВ
‘В миналия четвъртък, на 
18 т.м., в Димитровград се 
състоя заседание на 
нителните отбори на общест и въпросът за записване 
вено-политическите организа заем за изграждане 
ции и на представители от

предприятията 
ята, на които се Реши се да се проведе ну- Социалистическият съюз, та тези пунктове да бъдат 

разглежда жната разяснителна работа, като носител на акцията, три местните канцаларии.
на образуван бе координацио- дни след това е решил да се В предприятията акцията 

нен комитет и да се пристъ- оформят пунктове за запис- вече е започнала. Ето първи 
пи към организиране на пун 
ктове за записване на заема.

и учреждени-
изпъл-

на лини- ване на заем при всяко пре- те резултати от записването 
дприятие в града, а по села- на заема:ята Белград—Бар.

26 МАРТ 1971 * Управител
ният съвет наБРОЙ 491 % ГОДИНА XIII * ЦЕНА 50 ПАРИ
предприятие
то „Свобода“ 
в Димитров
град е решил 
още преди за
седанието на 
изпълнителни 
те отбори да 

запише за линията Белград—Бар заем от 15.000 динара. 
Освен това се очаква и в шестмесечната акция заем да 
запишат и единни от този трудов колектив.

»СВ0Б0ДА« 
15.000 динараВрятстВо Комбинат „Ди 

митровград“ е 
решил да запи 
ше 50.000 нови 
динара заем 
по линията на

Комбинат 
»ДИМИТР0ВГРАД« 
50.000 динара

* ВЕСТНИК И А БЪДГАРСКАТА НАРОДНОСТ В С«г»Р ЮГОСЛАВИЯ *

След заседанието на Съюзната 
конференция на ССРНЮ

предприятие
то. В неделя 
обаче на про- 
фсъюзно съб

рание работниците са решили да подарят за изгражда
нето на тази линия около 3 милиона стари динара. Този 
подарък ще осигурят като се отказват от по една днев- 
ница от личните си доходи, която сума се равнява на 
около 3 милиона динара.

Колективът на комбината не изневери и този път. 
Той отдавна е подкрепял на'й-усърдно всички обществе
ни акции.

НОВО КАЧЕСТВО НА ОТГОВОРНОСТ
НА ЗАСЕДАНИЕТО си, на век трябва да се обясни съ

държанието на предложени
те конституционни амандма 
ни. Това е и условие публи
чното разискване да бъде 
креативен принос към кон
ституционните амандмани.

Конференцията още вед- 
наж показа, че промените, 
които носят бъдещите кон
ституционни амандмани са 
необходимост на историчес
кия момент на развитието 
на нашата социалистическа 
общност и че тези промени 
ще означават по-нататъшно 
укрепване на СФРЮ като об 
щност на републики, т.е. на 
равноправни народи и наро 
дности.

тически и икономически про 
което говори и президентът блеми, които са актуални за 
на Републиката другаря Ти- сегашния етап на нашето ра 
то, Съюзната конференция звитие. Във всичко това в 
на ССРНЮ на 16 и 17 март центъра на вниманието тря- 
откри публично разискване бва. да бъде положението., 
за проектоконституционните ролята на трудещия се чо- 
амандмани. По този начин век и неговото значение за 
бъдещите промени в систе- по-нататъшното развитие, 
мата' на нашия обществен

Другите пре 
дприятия до 
неделя още ня 
маха решения. 
На заседания
та на работни
ческите орга
ни на самоу

правлението, 
които са се съ 

стояли от сряда насам са донесли съответни решения, ко- 
по технически причини (вестникът е готов) не можем 

да публикуваме в този брой.
Иначе интересът за записване на заем е значителен 

и сред служещите от учрежденията и сред хората от се
ло, макар че са заети с материални разноски около елек
трифицирането.

Щом се оформят пунктовете, сумата ще се увеличи 
няколкократно.

»ЦИЛЕ« и другите също 
ще решат

Конференцията недвусмис- 
строй бяха изтъкнати пред лено изтъкна, че Социалис- 
всенародния парламент, кой тическия съюз в това публи- 
то съчиняват около 8 милио чно разискване не бива да 
на членове на Социалистиче бъде само организатор, но 
ския съюз. демократически фактор, кой

Другарят Тито подчерта, то ще допринесе за съд-ур- 
че разискването за консшту жанието, дълбочината и зна 
ционните амандмани е твър- чението на конституционни- 
де важен въпрос за по-ната- те промени. Затова на кон- 
тъшното развитие на наша- ференцията бе посочено, че 
та страна и че задача на Со- на всеки наш трудещ се чо- 
циалистическия съюз е аман 
дманите да представи на тру 
лещите се и да организира

ито

м. н. н.

градивно разискване.
Конференцията единодуш

но заключи, че конституцио 
нните промени са необходи- 

за нашето по-нататъш
но развитие и именно зара
ди това тези промени следва 
да бъдат дело на 
хора. По-нататъшното разви 
тис на самоуправлението 
прякото влияние на работни
ческата класа върху всички 
движения в обществото,, за
дълбочаването на социалис
тическата демокрация и рап 
ноправието на народите и 
народностите в нашата мно
гонационална общност, мо
гат само още повече да ук
репват единството на цялата 
страна и да съдействуват за 
още по-бързо развитие.

на функции-

'V

мост

милиони

Пренасянето
Федерацията върху р<- 

всъщност дава 
всяка република, на 
народи и народнос- 

нашата

те на 
публиките 
шанс на 
всички
ти да потвърждават 
революция и автентично да 
я развиват. Това значи ново 
качество на отговорност на 
народите и народностите за 
развитието на републиката, 
покрайнините, а с това и на 
цялата страна. Заздравяване 
то на държавността на ре
публиките, обаче, не означа
ва укрепване на етатизма 
но означава ново прониква
не на влиянието на сдруже
ния труд, на непосредстве- 

означава

В СГРАДАТА на Съюзната скупщина в Белград се състоя 
Съюзната конференция на ССРН, на която се 

разисква по проекта на конституционите амаидани. В рабо- 
Конференцията участвува и президента Тито 

В речта си, президентът Тито изрази увереност, че пу- 
конституционните промени ще бъде

VII сесия на

тата на

бличното разискване по
от полза като напомни, че проекта на амандманнтс е резул- 

дълготрайна работа в координационната и конституци-
ния производител, 
по-нататъшно укрепване на 
ролята и отговорността на 
самоуправлението.

Естествено, разискванията 
коиститу*

тат от
онната комисии.

еч на VIIснимката: президентът Тито произнася р< 
Съюзната конференция на ССРН. (Ташог).

Напо предложените 
циоини амаидмаии ще бъ~ 

всички поли

сесия на

дат свързани с



жвштш
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на Никсън, че В съобщението също се каз- 
Лййствия били ус на, че в Долен Лаос и на 

север фронта при Кхе сан са из
хвърлени ог строя над 10.000 
сайгоиски войници и 
ди американски пехотинци и 
войници от въздушните си
ли на САЩ.

изявлението 
лаоските , 
пех. Представителят 
иовиетнамската делегация 

новметиамците) в Лаос, Кам па преговорите в Париж е 
боджа и другаде в Индоки- окачествил нашествието в 
тай, които са очебийни осо- Даос като пълен неуспех на 
бено през последната седми- американците и сайгонците. 
ца, не можаха да бъдат скри 
ти ив изявленията на прези
дента на САЩ Ричард Ник- 
съм, макар да не ги призна
ва изцяло и търси оправда
ния в едпо-друго.

Вестник „Политика“ съоб
щава, че Никсън е заявил 
как нашествието върху Лаос 
не може да се преценява е 
обикновените

ПО ПОВОД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО 
В ИТАЛИЯ палитикл на

хиля-К0Л0МБ0: «Историята и геогра
фията зоват Италия и Югославия 

плодотворно и съвместно да 
работят« Египет няма друг избор освен да 

воюва
Пред югославски журнали Тито, е заявил премиерът, 

сти завчера министър-пред- приключва едни н се откри- 
седателят на Италия Емцилио 
Коломбо е заявил, че „исто
рията и географията зовят ните резултати трябва да бъ 
Италия и Югославия да ра- дат укрепени и продълбоче- 
ботят плодотворно и съвме- ни.
стно и че този зов не бива Иначе президентът Тито 
да остане нензелушан“. С по вече е на посещение в Ита- 
сещеннето, на президента лия от вчера.

Вестник „Политика“ преда щение иа кризата на Близ- 
съобщение на кия изток.ва втори период на сътруд

ничеството, при което сегаш на каирско
^ Ройтер за речта на генерал-

думи победа секретар иа Арабската нем нашите територии, няма
или поражение, тъй като де социалистическа уния Абдсл друг път освен да воюваме“ 
лта иа нашествието е да се И„„ „ Дсуа11 в която той е — е заявил Нур и е добавил, 
унищожат противпическите за”вил че Египет е изчерпил че предстоящата битка ще 
линии иа снабдяването, а ме псички политически средст- иска кръв и жертви от вси- 
окулираието па цялата тери- па за постига„е па мирно ре чки египтяни.
1 ОрИЯ.

В телевизионното интервю 
Никсън се е изказал, че на
шествието в Лаос е добли
жило чувствително Америка 
до нейните цели в Имдоки- 
тай. Той е споменал три та
кива цели: да се продължи 
с изтеглянето иа американ
ските воиски от Юркеи Виет
нам, да се намали опаснос
тта за американците докато 
се изтеглят и да се подготвят 
сайгоиските сили да се бор
ят сами след изтеглянето на 
американците.

„Ако искаме да си възвър-

ВОЙНАТА В ЛАОС

Освободителният валяк смазва 
- нашествениците

Наш календар
Под това заглавие ..Вечер

ни новости“ съобщават за во 
ината в Лаос. Американските 
танкови колони, самолети и 
самоходна артилерия напраз 
но се опитват да предотвра
тят пълното унищожение на 
вече разбитите сайгоиски 
(южновиетнамски) войскови 
части, които нахлуха в Лаос 
преди зивестно време.

Американското командва
не, продължават „Вечерни 
новости“, е съобщило, че а- 
мериканските войскови час
ти са били пресрещнати със 
силен огън на противника, 
който ги чакал от засада от 
двете страни на границата.

Американски летци съоб
щават, че колона северно- 
виетнамски танкове, която 
преследва избезуМените сай- 
гбнеки части, се е движила ческите стремления на САЩ

и на американските колони. 
След няколкодневен жесток 
оръдеен и ракетен огюн ос
вободителните воиски са на
паднали и самата военна ба
за Кхе Сан. Партизански съ 
динения са влезли и в база
та и са взривиил десетки хе 
ликоптери и големи складо
ве с гориво и боеприпаси. 
Това нападение е внесло 
смут в самото американско 
командуване и е предизвика
ло паника в Кхе Сан.

Свалено правителството 

на Цветкович — Мачек
Никсън обаче си е приз

нал, че положението на сай- 
гонските нашественически си 
ли в Лаос е тежко, но също 
се е опитал да оправдае за
честилите се поражения, с 
това, че северновиетнамците
били уж двойно ----
Южен Лаос, отколкото сай- 
гонските воиски. Затова би
ло необходимо ангажиране
то на силни въздушни воис- 

на САЩ, които да подкре 
пят сайгонците.

Северен Виетнам, както 
съобщава „Политика“ като 
предава съобщението на Рой 
тер от Париж, е опровергал

I Под натиска на народните маси в Югославия 
и големите демонстрации, които в страната органи
зира Комунистическата партия (от 25 до 27 март), 
бе свалено предателското правителство на Цветко
вич—Мачек.

Правителството на Цветкович—Мачек се приоб
щи на 25 март към Тройния съюз (Германия—Япо
ния—Италия).

Ооразувано бе ново правителство на Кралство 
Югославия с председател Душан Симович.

повече в

Признание на 
Никсън км

Неудачите на нашествени-

с осемдесет километра в час. и на техните съюзници (юж- 
Те също съобщават, че хиля 
ди сайгоиски войници са 
стегнати в обръч заедно с 
цялото им въоръжение, таи-- 
кове и други средства.
: Освободителните войски 

обаче са проникнали в тила

Полша различни области на про
изводството.

— Изграждане на 
предприятия в хранителната 

промишленост, в 
които ще бъде възможна си 
стема на четиричасови 
ни...

в ботническото самоуправле
ние над системата на запла
ти и премии.

— Уреждане на : 
мени ята, разликите в 
нията и конфликтните поло
жения между трудовите ко-

ТЕМИ НА ДЕНЯ такива недоразу- 
мне-. /

и лекаташш шшш
на нови квартири за 15.000 лбочаване и разширява™
тазиИгоГина°ВеЧе отколкото на всичк« Форми на стопан- и година. ски връзки със СССР и оста-

Да се увеличат с 120 ми налите социалистически 
лиона злоти кредитите на рани, полезни за всяка
телст!оИеТ° 33 частно СТР°И- страните и за общносттаство. то цяло

— подобряване на снабдя- — Укрепвани ня 
ването на пазара с хранител ните народни сили свъоза 
ни и индустриални артнку- ни с братство ™ оръжие 
артикули "3 ВН°С Н3 НЯК°И “ съветската армия и стУ армиите на другите лъпжа

ВНОСа на ви от Варидщския договор жито до 2,5 милиона тона. — Международно назлелт
— Разширяване на инвес- ние на труда « 

тициите в здравеопазването, СИВ, стремеж
ето на заетите3“® Положени' ма специализация в то на заетите жени, а особе- дството 
но: подготовка на възможно 
сти за четнричасов работен 
Ден за жените; 
на детски градини.
. ~ Петодневна работна сед СТОПАНСТВО 
дни3’ Създаванс иа матерна ЛЕНОСТ. _ Нови дни, технически и организа 
ционнн условия, които 
дадат възможности 
пенно съкращаване 
тното време.

сме-БРАТСТВО) лективи и администрацията 
без предприемане на крайни 
стъпки.

|§1|1| ас ИШ — Създаване на необходи- 
ми гаранции във всички 
ганизации и институции 
обществения живот да се ра 
зшири и задълбочи активно
то участие на гражданите.

— Промяна 
тода на работата 
тите.

— Развитие 
та синдикална

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР, 

„ .ЮГОСЛАВИЯ 
' :• - /. . 7.1' _

Излхза всеки петък

Урежда редакционна колели

ор
на

на стила и ме- 
на синдика

Директор, ,•> 
отго»орея редакторгллеея и на вътрешна- 

демокрация.
на ролята 

самоупра 
организа

— Укрепване 
на работническото 
вление в трудовите 
ции.

V ; АСЕН ЛАЗАРОВ ^

Издам „Братство" Нмш 
Ог. Паувопгч 72. телефон 

25-444 ■ 25-480.
Годашев абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. дянара *
Таи. сметка 525-3-78 Служба 

ЯРУППВввО книговодство 
Нар. банка Ниш

—• Постоянни 
с работническата 
другите среди на 
се като елементи 
ма на властта.

Укрепване на обществе
ната дисциплина, ществе 
та на апарата и 
народната влет.
те7^ЛКреПВаНе на пРеДстАвителните органи на всички ра 
внища, особено на Сейма
^С,<УСИИТе в Сейма за инфо рмациите и отчетите ^ 
вителството 
леми.

произво допитваниг 
класа и с 
трудещата 

на механиз
— Разговори с 

страни за съвместно 
изграждане производство 

автомобили.

другите 
масово 

на малки леки

ПРОМИШ 
инвести- 

хранителната промиш 
ще леност, основаваща 

за поете ху преработка 
на рабо- суровини.

авторите- 
звената нации в

— Техническа 
Ция на много 
мишлеността.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕ 
МОСРАЦИя - Осигуряване 
на контрол от страна

-------т—- -*>* клраджжч-
Ог. Пуомц 7а —

реконструк 
отрасли на про

се вър
на собствениI

Взимане под съответни 
на чуждестранни 

и евентуални опити
[ ■ Осигуряване на съответ__ условия

ни условия — правни, данъч кредити на пра
но важни проб-Стражица 2 на ра-
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Инициативи Л
Пред започваве на акцията 
за събиране на кръв

ЧЕСТЕН
И

ХУМАНЕН 

ЧОВЕШКИ ДЪЛГ
НА 8 и 9 АПРИЛ тази година в Босилеградската 

община ще се организира акция за кръводарение. 
Първият ден тази акция ще се проведе в Босиле
град и в нея ще бъдат включени всички добровол- 

дарители от околните села. В случай, че в ня
кое село или район има най-малко 60 доброволни 
кръводарители медицинският персонал ще отиде иНикога не е късно за 

сътрудничество
ни

при тях.
Досегашните акции в Босилеградска община не 

бяха много резултатни, защото броят на кръвода
рителите винаги е бил неочаквано малък, 
причина за това е заблудата, че даването на кръв 
е опасно за здравето. Касае се всъщност за недос
татъчна осведоменост на хората.

Кръв може да даде всяко здраво лице от 18 
до 65-годишна - възраст. Разбира се, лекарите пред
варително установяват здравнословното състояние 
на дарителя. Количеството кръв при едно даване 
изнася най-много 300 гр. н това не изисква отделни 
подготовки. Годишно кръв може да се даде 3 — 4 
пъти.

Главна

х? БОСИЛЕГРАД където с като нужда за такова лице 
ръководителите на ОС и об- съществува отдавно а то би 
ществено-политическите орга било неизползвано ако рабо- 
низацнн в Босилеград води- ти само в една комуна. Здра 

съвместно вната служба в Босилеград- 
ска. комуна с неразвита и не 
отговаря на нуждите на на
селението, и посочени 
можностнто същата да се ин 
тегрира с медицинския цен
тър е Сурдулица, който е съв 
сем добре обзаведен.

На края е заключено вър
ху споменатите да се пробле 
ми обмисли и в най-скоро 
време босилеградските ръко 
водители върнат посещение
то на сурдулишките другари 
като по-конкретно се дого
ворят за по-нататъшното съ-

Босилеградската и Сурду- 
лншката общини са съседи. 
Имат, някои общи служби, 
ка1о напр: прокурорство п 
обществено правобраннтелс- 
тво. Имат и много общи, или 
подобни проблеми, обаче съ
трудничество между тях по 
каквито и да било въпроси, 
не е имало досега.

На 19 март ръководители
те на ОС и обществено-поли
тическите организации от 
Сурдулица: СТОЯДИН СТО- 
ИЛКОВИЧ, секретар на ОК 
на СКС, МИЛОРАД ТАСИЧ, 
председател на ОК на ССРН, 
ВИДОСАВ ДИМИТРИЕВИЧ, 
секретар на ОС, БРАНИС- 
ЛАВ МАХАЙЛОВИЧ, оредее 
дател на Общинската образо 
вателна общност, ДУШАН 
СТОЙКОВИЧ, секретар на 
Общинската образователна 
общност и ЛЮБИША РИС- 
ТИЧ, председател на ОК на 
Съюза на младежта посети

ха разговори за 
сътрудничество.

Гостите е разговорите 
тъкнаха, че съществува ну
жда за междуобщинско съ
трудничество в областта на 
образованието, здравеопазва
нето, службата за вътрешни 
те работи и по-нататъшното 
подобрение на съществува
щите заеднически служби. В - 
областта на образованието 
се подчерта нуждата техни
чески училищен център „М.
Пи яде“* от СУРДУЛИЦА да 
вземе под ведомство учили- ство
щете за КВ работници в Бо- 
силеград, а босилеградската Инициативата за сътруд- 
гимназия да открие подведом ничество между босилеград- 
ствено училище в Сурлули- ската и Сурдулишка общнг и 
па След туй за просветен е поздравена от населението 

на двете комуни.

из- въз-

Даването на кръв не намалява трудоспособнос
тта, не навредява на организма и няма никакви по
следствия.

Това е най-хуманна акция, с която човек спас
ява друг човешки живот. Често и най-малки коли
чества кръв спасяват повредения.

Всички ние, а и нашите най-мили — деца, братя, 
сестри могат да бъдат повредени. За тях кръвта 
ще бъде единствения лек. Как тогава да им се спа
си живота, когато няма достатъчно запаси кърв?

Ето защо доброволното даване на кърв е из
пълняване на гражданска длъжност и хуманен чо
вешки дълг.

В. В.
инспектор да се назначи ед
но лице за двете общини тъй М. Величков УУ

Бабушвиц*Бабушница
3* ПО-ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ — Библиотеките в центъра на внима-
граница, особено в ония об- вет обсъди и задачите на син НИСТО — 

чиито средни лични до дината в акцията за записва 
на заема за линията Бел

град—Бар.

На разширеното заседание 
на Общинския синдикален 
съвет, което завчера се про 
веде в Бабушница се водиха 
разговори за организиране
то на публично разискване 
по повод предложението за 

актове на Об

ласти
ходи са над републиканско- не 
то средно равнище.

Общинският синдаклен съ

лтца се падат общо около 
7.000 книги. Това значи, че 
на петима жители са пада

На заседанието па Скуп
щината на културната общ
ност, което се проведе мина
лата седмица в Бабушница едвам една книга. ,
бяха разгледани плановете Втора важна задача ще 
за дейността па културните °ъде по-добрата органнза- 
пнетитуцин в комуната. Цен пия на кинопредставленията 
трално място заеха развитие п0 селата. Сегашното кино 
то на библиотечното дело, с Аве подвижни апаратури 

• не може да задоволи нужди
те на гражданите. Бе пред
ложено да се разгледат въз
можностите за още една кн- 
ноапаратура за Звонскн рп- 
'йои.

А- Й.

Преброяване на населениетонормативните 
щността за здравно осигуря
ване на работниците и 
проекто Републиканския за
кон за обществен договор и 
самоуправително споразумя
ване за разпределение на до 
хода. от средствата за ли.чно 
потребление.

за

ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ 

ИНСТРУКЦИИ
защитата на културните па
метници и архивните матерн 
али в комуната. Важно мя
сто зае?и въпроса за кинефм 
кацията и самодейността.тшш ттм

нската преброителна коми- пата.
сия и за общинските инстру До деня на започиапс на 
к”и преброяването, а това

Участниците бяха запозна “”|[|"*;1^ц0за‘' преброителите бе подкрепения с 
ТИ подробно е напътствията сс запознаят основно че па 35.000 жители в 53 сс-
по преброяиаието, предгшзна ^ 3акона за преброяване-
чени за общинските то и с напътствията във връ
нтелни комисии и за иистру зкв с попълшшето на форму 
кторито и това ще е голямо 
улеснение в работите по пре 
брояването.

започ- Изтъкна сс, че тази годи
на 'централната ’ библиотека Накрая бе изготвена про- 

„ - „ грама за дейност на култур-
и Ъабушшща п нейните кло- а общносТ е необходнмн- 
новс във Велико Боцнцце, те ф1Шансоап средства, коя- 
Люберажда, Стрслац н Звон- то ще бъде разгледана на ел 

1 ци ще обогатят книжните си по от заседанията на Общи- 
и фондове. Тази необходимост нската скупщина, 

данните,

Заседанието заключи пуб
личното разискване за нор- 

актове иа Общ-мативните 
ността за здравно осигурява
не да завърши до 10 април 
т.г., а най-късно до 15 април 
да се сумират резултатите и 
всички предложения 
бележки да бъдат изпратени 
до Скупщината на общност*

е

и за- Н. Николов

та.
лярите.

Иначе целият преброите
лен материал е издаден от 

Подготовките за преброя* републиканското статистиче- 
Димитровградско ско управление на СР Сър- 

вървят според предвидеш1я бия на, български език за ко 
график. Общинската скупщи муните Димитровград, Воен
на неотдавна назначи 7 ре- леград и за селищата с бъл- 
довнн и двама заместпик-об- гарска народност в Сурдулн 
щински инструктори по нре- ца и Бабушница. 
брояването и 72 редовни и 3 
заместници — преброители

Въг връзка с проекта 
Републиканския закон за об 
ществения договор по раз
пределение иа дохода от срс 
дствата за лично потребле
ние, участниците се съгласи
ха с проекта и с размера иа 
долната граница иа Личните 
дохода, ио същевременно из 
разиха мнение да се разгле
дат размерите иа горпата

за

ването в

М. И. II.
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В Босилеградска община
КАКВО СЛЕД ЗАКРИВАНЕТО НА 

КИНОЗАЛАТА?Готови за преброяването
имотите и за добитъка. Ще 
се преброяват коне, говеда, 
овце и свине.

До преброяването остават 
само още няколко дни. За 
тази обемна научпо-статнсти 
ческа акция се правят пос
ледни подготовки в Босилег- 
радската община. В течение 
на тази седмица във всички 
подружницй на ССРН се 
провеждат, полйтическо - ра
зяснителни разговори.

От страна на републикан
ския статистичен завод вече

били единствено достатъчно средства за из
граждането на културен дом 
с кинозала.

Най-изгодно в момента е

мите са им 
културно развлечение.

Как
проблем? решението, .ако се, позволи 

На тоя въпрос ръководст- филмите да се прожектират 
вото на КПО все още не ус- ВЪЕ физкултурната 'зала в 
пява да даде отговор. Няма сградата на основното учи- 
средства пито пък е доход- лище< която и инак засега 
но да се реновира дотраяла нс се ползва за предназначе- 
та зала. Още по-трудно е да 
со намери начин за изграж
дането на нов.

лю-Отпрсди НЯКОЛКО дни 
Всички тези данни всяко бителите на „седмото” изку- 

домакинство . е длъжно да Ство в Босилеград нямат къ* 
посочи на преброителя* Дан- де да гледат филми. Компете 
ните остават тайна и не мо- нтна общинска комисия с ус 
гат да се ползват за други тановила, чо съществува о- 
освен за предназначената си пасност от рухване на кино* 
цел. Например, не може да залата. При такова положе- 
ги ползва данъчната общии- пие ръководството на Култу 
ска служба. рно-просвстната общност взе

решение, с което се забраня 
Преброяването ще отпочне ва по-нататъшното ползване 

на'1 април в 7 часа и ще се на същата. Отказани са и 
завърши до 10 април. филмите, които още през ми

налата година са били поръ- 
Вснчки материали за пре- чсии. 

брояването са преведени и 
отпечатани на български е- 
зик.

тоясе разрешида

ната си цел. Обаче управа
та на основното училище не 
позволява макар че не при
вежда оправдателни припи

са завършени инструкциите 
с осемте общински инструк
тори, които: ще имат голяма 
и отговорна задача при пре
брояването. Инструкциите с 
70 преброители ще отпочнат 
от утре в Босилеград, Долно 
Тлъмино и Горна Любата.

От лицата, които ще бъдат 
преброявани ще се 
основно следните данни: пол 
година на живот, дата на ра 
ждане, последно местожите
лство, семейно положение, 
брой на родените и живи де 
ца, народност или етничес
ка принадлежност, 
език.

При такова положение ос
ведомена е Общинската ску
пщина и политическите орга 
низации, които ползват кино културните нужди в Босиле 
залата за събрания. От тях град няма много разбирател 
се търси да помогнат да се ство. 
намери поне временно реше 
ние, докато не се осигурят

ни.
Това потвърждава, че за

Това нещо създало голямо 
недоволствие сред кинолго- 
бнтелнто в града, тъй като 
в настоящите условия фил-

вземат
В. В. В. в.

Заседание на МО на ССРН Г
майчин _

Единодушие ще се помогне строенето 

ЗайГ-Яж „ на пинията Белград-Бар
са на временна работа в чу Миналата седмица в Горна Любата се проведе за-
жбина държава, в която ра- седание на местната организация на ССРН, на което при 
ботят и последно заминава- съствуваха ръководствата на подружниците на ССРН и 

на местните общности, както и членовете на СК от тоя

Общински петък
Всеки петък в Боси

леград е пазарен ден. 
Обаче не се 
само

търгува
на рпределендегр 

пазарно място и мага
зините, но дори и в об 
щината. По някоя слу
жеща още от рано сут 
рин часовои край про
зорците и чака 
тръгнали за пазара.

Стрино, какво но
сиш на пазаря?

Яйца, кокошка и 
сирене.

Я, море, ела 
Да направим 
Там на 
наложат 
такса.

Представителите от отдале 
чените на района села тър
сят в тяхните места поне ве 
днъж да отидат общински 
инспектори, 
санитарния и инспектор по 
пазара. В тези селища съще
ствуват висящи въпроси, ко
ито са в тяхна компетенция-

не на работа в чужбина.
При преброяването на до- Район- В работата на заседанието взеха участие: ЦОНЕ 

ТОДОРОВ, председател на ОК на ССРН и СТОИЧКО АН-
а по-специално

женимакинствата ще се 
обстойни данни за квартири ГЕЛОВ, секретар на ОК на СК. 
те, за общата повръхност на

вземат

На дневен ред бяха няколко важни въпроса.

Бележка Водиха се 
връзка със записването

За центъра на Г. Любата 
на се каза, че е крайно време 

да се поправи, защото в тези

разговори във
тук 

сделка! 
пазара ще ти 

да заплатиш

заем за линията Белград — 
Бар. Тази акция беНеколегиаяни учителски 

отношения
подкрепе пролетни дни човек не. е 

на единодушно. По този по- състояние да мине по кални 
вод бе формиран координа- те сокаци. И хигиената в це 
ционнен отбор, който да по
мага на местните общности, 
подружниците и другите 
литически

в

И — търговията за
почва. Служещата 
ва по канцелариите н 
търси мющерии. Поо* 
ле по канцелариите се 
развързват бохчи, кош 
ници с яйца, кокошки, 
сирене...

А тези, които 
ли в общината 
какво

отинтъра на селото не е завид
на.

ОСНОВНОТО училище и гимназията в Босиле
град работят в една сграда. Тя е собственост на ос
новното училище.

по-
На заседанието се взе реорганизации на 

тоя район при събирането шение за всички комунални 
на заема. На заседанието бе въпР°си, които не могат да 
избрана и комисия, 
ще се грижи за акцията.

Не би било нищо трудно и двете ученшца да ра
ботят в една и съща сграда ако между училищни
те колективи съществуваше по-голяма разбирател
ство и колегиалност. Именно това им недостига.

Получава се впечатление, че се нарушават 
вестни обществени норми, когато се касае, както в 
случая, за ползването на обществена сграда. По-- 
точно, основното училище я счита в буквалния 
съл на думата, за „собствена". Затуй и трудно се

има ти-

се разрешат със собствени 
сили, да се изработят заклю
чения и изпратят до всички 
компетентни в комуната.

са дош 
за ня-

удостоверение__
която

чакат.
Годямо внимание общест

вено-политическите работни 
ци от тоя район посветиха и 
на предстоящата 
преброяването

квартирите и добитъка, 
която ще започне след ня
колко дни.

и из-
3. Петрунов

В. Велиновсми
акция по 

на населениеспоразумяват с гимназията, която в случая 
пично наемодателно отношение.

Основното училище работи преди, а гимназия
та подир обед. Обаче разстоянието от едната до 
другата смяна е само нещо повече от половин час. 
Тази пауза не е достатъчна да се почистят училищ
ните помещения. При такова положение — работи 
се в нехигиенични условия.

Тези недоразумения довеждат дотам, че двете 
училища не успяват да намерят съвместни реше
ния и по много други важни въпроси. Например, 
основното училище разполага със стара училищна 
сграда, която е подходяща за откриване на интер
нат' и ученически стол. Гимназията иска да открие 
интернат обаче няма помещения, защото в старата 

, училищна сграда е поместено 
фицирани работници. Защо обаче въпросът 
ната не се решава съвместно?

то,

Учитело-родителска 

среща в гимназиятаНа заседанието се разиск
ва и за акцията за събиране 
на кръв.

на П~
учителско-родителско събрание Р Л 
ра на гимназията Любен Арсов 
и поведението на - 
слабите ученици — 
ри от страна на

Както и на всяко предиш
но събрание, така и сега от
ново бе повдигнат

се проведе 
на което директо- 

л говори за успеха 
учениците. С родителите 

гимназисти са водени 
класните

въпроса 
на се-за електрификацията 

лата от тоя район.
Бе изтъкнато, че населени

ето е готово да приеме и фи 
нансира тази не така евтина 
акция. Въпрос е обаче от
къде по най-икономичен на
чин ще може да се прокара 
далекопровод до центъра на 
Г. Любата.

на най- 
разгово-

преподаватели.училището за квали- 
с интер

В. В.
в. в.
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Общински събор В'
Димитровград

На 31 март в Димитровград ще се устрои 
общински събор, на които ще бъде обсъден 
общественият план за развитието на комуна
та през тази година.

В работата на събора ще участвуват пред 
ставителй на общинската скупщина, на обще
ствено-политическите организации и предста
вители на трудовите колективи от предприя
тията и учрежденията.

Предварително общественият план е раз
глеждан в трудовите организации, на събра
нията на избирателите по селата и в общест
вено-политическите организации, които са да
ли известни предложения за изменения и до
пълнения.

Иначе в проекта се предвижда комуната 
в края на тази година да гада близо 20 мили
арда стари динара съвкупен брутопродукт и 
къмбД милиарда стари динара национален до
ход. Най-гол ям о ще е участието в брутопро 
дукта на комуната на промишлеността, спе
циално на каучуковия завод „Димитровград”, 
след това на земеделското производства и на 
останалите отрасли на стопанството.

Актуалви въпроси

Трябва и да се плати 

за изгледа на града Обсъждане на 

обществения 

план за разви
тието

НЕ ТОЛКОВА отдавна в Димитров
град бе организирано събрание на изби
рателите, което иначе рядко става в 
града.

Разговорите, естествено, се отнасяха 
до градските проблеми и нужди, които 
не са ни малко, нито лесно разрешими. 
И тъкмо затова бе предложено, и при
ето, да се оформи местна общност, коя
то да се занимава с градските пробле
ми.

Но на събранието бе повдигнат не 
от един човек наболелият.въпрос за уре , 
ждането на града — по определено за 
канализацията и за улиците.

Димитровград няма канализация- 
Димитровград няма и добри улици — и 
това е така открай време. Но времето 
тече и градът да бъде действител
но град — с канализация и с чисти у- 
лици.

Рапорт за електрификацията в Димитровградско: ;

ТРЪНСКО ОДОРОВЦИ БЪРЗА ДА 

ИЗПРЕВАРИ ДРУГИТЕТака казаха мнозина — дошло е вре 
ме да се оправят работите.

Но когато стана въпрос за средства 
та, излезе, че средства няма за такива 
големи похвати.

За канализацията са необходими: за 
общия канал около 206 милиона стари 
динара и още 198 милиона за приключе 
ните канали. За 17-те улици, които тря
бва да се поправят са необходими сгцщо 

198 милиона стари динара. Едно 
на друго около 600 милиона трябват да 
се свърши работата.

Никой жив в града не мисли, че 
всичко трябва да се уреди с един замах. 
Трудно е да се съберат 600 милиона ди 

. __ нара. Но мнозина мислят правилно, ко- 
• ^ гато казват, че строенето трябва да въ

рви етапно, а също и събирането на 
средства. Те обаче с присмех говорят за 
събирането на комуналното облагане, 
което въпреки че е нищожно, не се пла
ща от мнозина хора, които са си поу- 
редили положението. „А какво ли ще 
бъде, ако някой се залови да агитира за 
установяване на едно парично облага
не върху личните доходи, когато трябва 
да се жертвуват от собствения джоб и 
по 30.000 или повече годишно за канали 
задията и улиците” — се питат добро
желателните хора.

Въпросът им не е напразен. Казват, 
че именно „платашете“ — кореняци й 
пришълци, най-много щели да се опъват 
да не се стигне до облагане върху дохо
да, макар че така е във всеки град на 
страната.

Впрочем така се мисли само. А ако 
най-сетне се излезе на събранието на из
бирателите с такова предложение и то 
после се приеме от общинската скушци 
на, какво значение ще има, че някой 
ще се опъва. Нали тогава това ще е за
кон, който е задължителен за всички.

С годшш нс е имало тол
кова одоровчани на събра
ние на избирателите. Идва
ли са хората, но не така вку 
пом и до един, както на съб 
ранието, което бе устроено 
на 17 март т.г. Може би то
ва посещение бе така масо
во, заацото селото трябваше 
да реши, ще ли се електри
фицира и да се нареди с Ку- 
са врана, с Поганово и дру
гите електрифицирани села, 
или ще си остане с газените 
ламби.

И решението на всички бе 
— електрифициране, но бър
зо, просто казано ударно, за 
оцото всеки час край газена
та ламба е загубен час.

Председателят на община
та Димитър Славов откри 
събранието. Говори за елек
трификацията на комуната, 
за предимствата на тока, за 
акциите, които все по-масо- 
вй стават. После взеха ду
мата селяните и подкрепиха 
мислите на председателя. От 
борникът Станоя Петров 
взе и прочете списъка на же 
лаещите да започнат елек
трифицирането. Дълъг спи
сък, от 125 домакинства. А

танаха само седем домакин- селската мрежа съоцо ще се 
ства, които ще обмислят да
ли да се включат в акцията 
или не. Но събранието реши 
веднага — ония които не у- поет или от Куса вряна, или 
частвуват в акцията, а пое- от Звонска баня, но това ще 
ле, когато токът пристигне се установи с проектите. Ре- 
искат да се електрифицират, ши се веднага да се започне 
ще платят три пъти повече със събирането на пари и 
от действителната сума. то във вид на аванси, които 

могат да бъдат само над 
20.000 стари дпнара.

изготви от специалисти а 66
щината ще плати изготвяне
то. Обаче токът ще бъде

: ОКОЛО

Призив до изселниците

•Народният представител 
Георги Алексов, ко>йто е от 
това село, предложи образу- От един член на комитета 
ваният комитет по електри- по ‘ електрификацията на Т. 
фикацията да направи при- Одоровци узнахме в понеде- 
зив и да го прати до всички лник, че в селото за два-три 
изселници от Т. Одоровци с дена са събрани близо един 
молба за парична помощ за милион динара. Знаем даже 
електрифицирането. Той пре и някои имена: *

Марко Алексов е дал 100

*

дложи акцията да тече по

събират средсто<Гц3даАсе нс!: Сто^А^ен

а -
ро. На края той съобщи, чЪ нов — '50.000,‘ Петър Стой

ков — 50.000 и Верча Мила
нов — 30.000 динара 
Акцията продължава 
то. След 1 април, каза 
представителят на комитета 
по електрификацията ще 
внесат още по-големи суми, 
защото мнозина пенсионери 
тогава ще получат пенсия..

м. н. н

като един от изселниците да
ва парична помощ от 50.000 
стари динара на селото. То
ва бе поздравено от 
те съселяни с голяма радост.

Трънско Одоровци може 
бързо да се електрифицира, 
бе констатирано. Проектът 
се работи по почин на общи 
нската скупщина. Плана за

стари.
упори-негови- ни

после каза, че това нс е око- 
иманчателният* брой и ще 

още мнозина. И действител
но, в края на събранието ос-

В „ЦШ1Е“
Мебелното предприятие 

„Циле” е приключило смет
ките си за миналата година 

• е брутопродукция над един 
милиард и сто милиона ди
нара и с оборот в собствени 
те мебелни магазини от око
ло 800 милиона стари дина
ра. Според баланса чистата 
печалба, която щс се внесе 
във фондовете възлиза на 
около 76 милиона стари ди
нара. Печалбата е щяло да 
бъде ио-голяма, ако редица 
магазини из страната, които 
е открило това предприятие, 
не бяха адаптирани и дост- 
рбйвани с гогови средства.

Миналата година това пре 
дириятие е било без ника
къв лагер на готова продук- два и би могло да намери 
ция. Всичко произведено е 
заминавало към потребите- пата:

Колективът на „Циле“ е 
решил всеки скътан динар 
от личните доходи да * не 
стои в къщи, но работници
те да ги внасят на спестовни 
книжки в банката. Това е 
направено защото с банката 
има договор предприятието 
да може да получи заем за 
даване стоки шу изплащане 
до равнището н!\ спестяваш» 
ята на работниците от „Ци- 

ля още „топло , както каз- де”. Сега работниците вна- 
ват в предприятието. сят всеки спестен динар в

Същият темп се поддържа банката и така увеличават 
и сега и не се стига да се за- размера на сумата, която ба 
доволи търсенето на мебел- нката може да им даде за 
ните произведения йа „Цн- потребителни кредити. Да- 
ле”.

РАБОТНИЦИТЕ 

ПЕСТЯТ И ЗА 

ПРЕДПРИЯТИЕТО

Иначе наистина не е никак похвал
но. ако действително има опъване, да 
печем от ония, които имат обществени 
квартири с вода, с баня, със септическа 
яма и друго. Те имат нужното, но тряб
ва да ги е грижа и за хората, които га
зят кал по „Сателит”, по Казармите 
или към някоя друга махала. Или, на 
пример, и за ония, които лятно време 
запушват носа си, когато минават край 
септическяте ями, които изливат и за
грозяват улиците даже и в самия цен
тър.

Тя мисълта ни е следната: ако ия- 
** Г«йттеса малцинство и щели 

кои ** „^ тоябва да зачитат волята на 
^з^сХтТзато^ час поскоро да се 
^а^Г^ооблагане, защото само 
У^П^се наберат пари за улици и за 
канализация.

же мнозшга изтеглят влого- 
ЕДНА НОВИНА, която рв вете си от пощенските спес

товни каси и ги пренасят в 
банковите.м. н. н. други последователи е след- м. н. н.

Ст|1111В> I
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БабушницаИз дейността на ОС Бабушница V*

ТУРИЗМЪТ Е В ДОБРИ РЪЩЕ
Тези средстваНАЙ-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА 

КОМУНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ целта 'ще б'ьде пред^о^кетю 
иа Общинската скупщина да 
пзоме решение за задължи- 

евиденция иа туристи- 
голям брой 

изоб-

52ВУ531през изтеклия период и взе 
решение през идващия ме
сец да организира съвеща
ние с всички участници 
туристически оборот. На го- 

съвещанис оде се обсъдят 
от миналата го-

Но в таите иа скупщината, 
зи област скупщината се сре 
ща с редица проблеми. Не
доимъкът на медицински ра 
ботници създава главоболия

Проблемите в областта на 
стопанството скупщината ра 
зглеждашо чрез заключител- 

баланси, а в областта

РАБОТАТА на Общинската 
скупщина в Бабушница през 
изтеклата година беше плр-
довита. През годнната цените предприемани съ-
проведенн 11 сесии на двете мерки. Но в тази об
камари на скуВД™ ■ Р ласт е 1ШаР0 и сериозни опу 
гледани са ВВ"Р ’ ' щения. Счита се, че скупщи-
средно. п° хчпакте- чата е трябвало ла бъде пойна ред. С оглед па характе , *
ра на проблемите, които е ефикасна.
обсъждала скупщината, оце- Скупщината е посветила 
Нйва се, че дневните редове голямо внимание 
пе са били обременени и се- бреиието иа съобщенията в 
спите средно са траяли по комуната, 
четггри-пет часа.

ДОного анализи, информа
ции И

В сравнение с предишните 
годпни скупщината през из
теклата година е обсъждала 
множество анализи и инфор 
мации и прйела решения по 
стопански, комунални и др. 
въпроси. Приети са и 47 ре
шения от нормативен харак
тер, което говорят, че скутци 
ната повече е работила като 
самоуправителен, а по-мал
ко като орган на властта.

телиа
те. Счита се, че 
гости миналата година

са евиденгирани пито

в

ва що не
са плащали туристическа та-пропуските 

дима и ще бъде предложено 
в Звоиска бамя да се въведе

на общинската скупщина 
защото пргорамите в здрав
ната защита трудно се осъ-

кса.

рецепция, която ще се зани
мава с свидеицията и наета 

туристите. Ту-

съюз тази гоТуристическият 
дина
по-добра организация иакул 
турно-забавния живот в бан
ята. През сезона ще се орга-

ще поеме грижата заществяват.
няването иа 
ристическите такси от които 
годишно 
10.000 динара в бъдеще ще 
изплаща Туристическия съ
юз, а пс както досега гостил 
иичарското предприятие ..Цъ

иа подо- Може да се отбележи, че 
в течение на годината скуп
щината не е имала отделни 
заседания на камарите, 
са заседавали съвместно.

Н. Николов

се събират над
на изтъ-низира гостуване 

кнатй естрадни певци.
Сътрудничество с другите 
органи и организации

По някои въпроси от обра 
зованието, културата и физи 
ческата култура се разисква 
ло на три сесии на общин
ската скупщина в Бабушни-

но

заключения А.

Съвместно заседание на Общинския комитет и на предсти-
вители на кооперация „Еднаствоа в Бабушница

ца.
Скупщината развиваше съ 

трудничество между различ
ните образователно - възпи
тателни институции в кому
ната.

Проблемите на здравната 
защита също така са получи 
ли съответно място в сеси-

Обществото не може да подкрепя 

ония, които губят и живеят
Сурдулнца

— Кооперация «Един 
ство" с най-голям брой 
квалифицирани ^кадрн % 
в Нишкия регибк; - но ‘ 
работи на ръба на рен 
габилитета. 
водителите искат фи
нансово силна органи
зация, която и да ги 
кредитира. — Интегра
цията трябва да почи
ва върху строго иконо
мически отношения.

ОТ 1У-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН Произ-

На 26. III т.г. се проведе 
IV заседание на ОК на ССРН 
на което присъствуваха и 
представители на ОС и оста
налите обществено-политиче
ска организация.

Заседанието разгледа кон^ 
ституционните амандмани и 
функционирането на общес
твено-политическата и иконо 
мическа система в община
та. Това всъщност е начало 
на публичното обсъждане на 
амандманите.

Конференцията разгледа и 
предложението за допълне
ние на Програмата за рабо
та на ОК на ССРН-а до края 
на мандатния 'й период. Ме- 
жду другото бе прието до
пълнението ССРН още пове
че да стане място за полити
чески .договор и политичес
ки инструмент на непосред

ствено влияние «а граждани 
те и трудовите хора върху 
съдържанието и направлени 
ето на политиката, която се 
води в комуната и в нашето 
общество изобщо.

На заседанието е прието и 
решението за изменение и 
допълнение Правилата на об 
щинската организация на 
ССРН. Изменението предвиж 
да а представители (делега
ти) за членове на ОК на 
ССРН в бъдеще да дават и

никак не могат да се позволят 
отношения на подчиненост. 
По собствено признание на 
специалистите от коопераци
ята за такива отношения до 
принасят и вътрешните отно 
шения в кооперацията и ела 
бата организация на работа.

Участвувайки в разисква
нията секретарят на Общин
ския комитет на СКС Буди- 
мир Величкович заяви, че Об 

Инициативата на Оощинс- кра'й някои обективни труд- ЩИнският комитет, ще се згь- 
червения кръст, СРБС и гар- ката конференция на СКС в пости, които са валидни за стъпва „Сточар“ да изпълни

низона на ЮНА, също така Бабушница, Общинският ко- цялото селско стопанство, е задълженията си повече да
митет да държи съвместни лошата организация на рабо инвестира и по този начин
заседания с трудовите орга- та, неднециплината и липса- Аа върне част от печалбата 

М. Величков низации, в които се явяват та на каквито и да е произ- 1536x3 от този край.'СйираИ-
™И„Проблемн и по въ' водствени планове. Членове- Ю1 се върху интеграцията с

“~” ро“\^К|ОИТО са изтъкнати те на Общинския комитет с Аругнте кооперации в кому- 
. Нгиместните огорчение приеха собствено- ната той заяви, че този въ-

разисквания по проЕктостАША „■?
юн пош п мт^реАСТ' Аруг 8ажен проблем идву ганизира работата и че 0&
ки които то забележ- годишния опит и резултата “Чшският комитет няма да
скостопански Т““ сел’ от интеграцията с коопера подкрепя никаква по^и?и^

таксите ли н! засед^ият^н^то™®' ЦИя ”СточаР“ в Пирот. Ока- ска интеграция. Заседанието
------- дин. и останалата су- те организации по алпег ия Се 11 че и в тази област съ,ЩО така, че съдба-
ма от други извори. Повише кооперацията От тяхРпппл« ™пРОвизацията изпъква на Х31? всяка трудова органи-

то законодателство, предиз- нието на приходите и разхо- чава, чеГ селошстопзнто-?,™ преден план. И след двего- аация п комуната е в собст-
викани от развитие и усъвър дите в бюджета за 1971. г. в производители искат АИНИ от интеграцията отнб- вените сили и собствената ра
шенствуването на обществе- сравнение с осъществените сево здрава организ-тч 1 НИЯТа не еа правно уреде ®ота и че обществено-полети 
ните отношения У нас. По- такива през 1970 е с 790.796 ято ще бъде в състоят» НН И затова и не се зачитат ческата общност, както н ця
рали туй съществуващия ста дин„ или 10,10% в повече. кредитира тяхното икономическите принципи. лото югославско общество
отговаря тт съществувайте «52™-. за 1971 ~ ^он^™» ^
^°=вр„КЖаеИв^- дейности.И ” “е*Ду производителко “ар^вло^Го^ ” . "Т™“ Аа живеят.

-ла решение за формиране на _Рлед като бъдат публично х , ра51,ята се основават вър вече Както бе изтъкна^?П° °Т ТОиа 6АИН-
комисия която презР1970 е обеъДени наведените матери ^Т,страх от измама. заседанието използва*^ ж3 Р°Аа СИ начинание
работила върху новия - про- ЯЛИ’ а ™тересът за същите е На заседанието бе подчер- нансовата си мощ Сточап“ кошггет
екти на статута. ^ голям. Те отново ще бъдат хано. че тази организация започва да извършва иконо ВИАЯТ- но още

предмет на разисквания в разполага с най-голям брой мически вят» .™- иконо- сега моя.е да се заключи, че
- ■ Сът така’ на събранията съответните съвети, а след селскостопански специалсти ство“ особено н ^Р У ”Един ТОВа новатоРСТво макар че
на избирателите ще бъдат това до края на март, приети в челия Нишки регион (по- изкупуването в °бластта на не може да даде конкретни
разгледани проекта на бю- с изключение на статута от лавината от заетйте са спе- ко това антог,,В реЯИ Чсич ' решения, Дава поне добра на

план страна на ОС. ВДалисти), но въпреки ТОва ние оцени чГЙ?“ еъбра- аока ”а °н»я, в досегашна-
на ОС през 1971 година. Об- работи на ръба на рентаби коопетпнат бъдещето на та работа са допуснали ре-
щите приходи и разходи за Милан Величков лнтета. Основна причина, по теградщта СЪс "сточто'? АВДа ГреШКИ и

чар , но Д. Йотов

трудовите организации и то 
по един член на всеки 150 тру 
дещи се, ОК на Съюза на 
младежтта, ОСВ, СУБНОР 
културната общност, 00 на

Сурдулица

по един делегат-член.

на

Нуждата от приемането на 1971. г. в бюджета на ОС се 
нов статут на ОС идва от предвиждат в износ от 
там че досегашния датира 8.600.000 динара и то от раз- 
от април 1964. г., разбира се, личните облагания 3.010.000 
с някои изменения няколко данъците 2.277.000 
пъти. Оттогава до днес са ста 445.00 
нали много промени в наше-

те-

Страннца *
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Годвшна равносметка на земеделските кооперации
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— ИЗХОДЪТ Е В ИНТЕГРАЦИЯ
Осъщественият общ доход 

на трите босилеградски зе
меделски кооперации в 1970 
година възлиза , на 18' милио
на динара и е по-голям с 8% 
в сравнение с изтеклата го
дина. Ако тоя показател се 
наблюдава изолирано, полу
чава се впечатление, че коо
перациите бележат значите- 
лех ход напред в дейността 
си. Обаче ако се направи сра 
внеиие с осъществения 
ход и изразходваните сред
ства става ясно, че резулта
тите не са задоволяващи. Съ 
щевременно и икономично
стта като израз на солидно 
стопанисване показва неза- 
бележителна тенденция към 
повишаване. В 1970 година 
тя се е повишила едвам с 
1,5 в сравнение с изтеклата 
годцна.

Вече няколко години на
ред доходът най-много нама 
лява в земеделската коопера 
ция в Босилеград. Причина
та е в рязката взаимна кон
куренция и неекономична ра 
бота. На територията на та
зи кооперация свои търгов
ски организации. Така обо
ротът се разделя и намаля
ва. По такъв начин се стига 
до преливането му от една в 
друга стопанска организа
ция. Но общо, резултатите 
са същите или показват нез 
начително увеличение.

В структурата на изразход 
ваните средства на копера- 
циите главно
стойността на набавените тъ лно се повишават при тлъми 
рговски стоки. От тяхния о- нската. Общо, в края на го- 
борот зависи и доходността, дината в своите магазини
_______________________ трите кооперации са имали

непродадени стоки на стой-

както и крайния доход. В година. При това, най-много 
1970 година един работник в дългове има тлъминската ко 
Кооперациите е осъществил операция. На трите, коопера- 
средно Доход от 19.307 дина- ции деловите партньори дъл 
ра, което не може да се ечи- жат 2,5 милиона динара. Зца 
та за задоволяващо. чи, кооперациите двойно по-

Трите кооперации във фон вече дължат, отколкото на 
дове са заделили към 200 хи тях се дължи. При наличито 
ляди динара. С толкова мал- на големите запаси и недос- 
ко средства не може да се тиг на оборотни средства 
разчита на разширяване на неликвидността е в рязко' у- 
мощностите и модернизира- величение.. Това 
не на собствената дейност.

Не разполагайки с доста
тъчно собствени оборотни с Дългове, които при сегаш- 
средства кооперациите все ното положение на разпокъ- 
по-вече ползват банкови кре сани и дребни средства * не 
АИТИ. Само миналата годи- могат заплатят. Ето за о 
на на тези кредити те са за- . ^
платили лихва от 200.000 ди- Дълговете все по-често се на 
нара.

За по-икономична дейност 
и рационално ползване на 
мощностите възможни са и-

ТЕМИ НА ДЕНЯ

ПРЕБРОЯВАНЕТО - СЛУХОВЕ 

И ИСТИНА
На 1 април ще започне преброяване 

н на жилищата в цялата страна. Такова преброяване 
имахме преди 10 години през 1961 година, също и преди 
двадесет години — 1951 година ц все така назад, 
ните на мир.

Какво се цели с преброяването е ясно на всички 
почти. Необходимо е да се знае колко население сме, кол- 
ко жилища имаме, колко добитък. А след това още мно
го данни ще се знаят след преброяването — например 
колко грамотни и неграмотни, колко. с основно, средно, 
полувисШе и виеше образование, какви са квалифика- 
циите на производствениците, колко трудоспособно насе
ление имаме и редица такива данни, които в съвременни
те условия на живота са необходими за по-стабилни н 
по-ускорени крачки в разните мероприятия, които пред
приемаме.

на населението
значи, , че 

кооперациите са обремененидо-
в годи-

плащат чрез съда.
Има тенденция към намаля 

ване броя на заетите в ко
операциите. Противополож-кономии при материалните 

разходи, които действуват но на това личните доходй- 
върху акумулативната спосо два пъти по-бързо се увели- 
бност на земеделските коопе 
рации. А пак да се-създадат 
възможности за инвестицио? 
нни влагания за възпроизво
дство, нужно е всички сред- на вложените усилия от ст- 
ства на кооперациите да се рана на кооперативните* ко- 
обединят. Единствено така 
ще могат да се намалят нае
мите за търговските помеще

Всъщност какво ще се преброява?
Законът за преброяване на населението 

лищата през 1971 година е предвидел три формуляра: 
Преброителен лист, Лист за домакинството и Деклара
ция за жилището. В тези три формуляра ще се запишат 
данните за лицата, за семействата, за домакинствата и 
за жилищата. Също така ще се запишат данните за имо
та, за добитъка (говеда, коне, овце, свине) и други данни 
във връзка с поминъка на преброяваното домакинство.

Сред населението вестта за преброяването бе прие
та като нормално мероприятие на страната, защото мно
зина знаят, че преброяването не е сега за първи път, 
нито пък се провежда само в нашата страна, а във всич
ки ; култгурди и развити страни.

Има обаче слухове, или опасения, да не би пре
брояването да е насочено към нови увеличения на да
нъка.

Такива слухове или опасения са без каквото и да ! 
било основание, защото никога преброяването не е било 
зарад увеличения на данък или за облагане на добитък ' 
и друго имущество. Точно за добитъка се носи слух. Каз
ват някои, че ако се била казала точната бройка на до
битъка щяло да се сложи данък, и ако се послъже брой
ката, данъкът щял да е по-малък.

Добитъкът не се преброява с тази цел. Първо за
щото данък върху добитъка не е имало никога, но е по 
кадастър-дохода. Това значи че един човек с петдесет 
декара земя, ако е в състояние, може да има и двадесет 
слави говеда, и пак ще си плаща определения по када- 
стърския доход данък дохода от земеделието.

Пишем тия редове с добрата мисъл нашите хора 
да бъдат осведомени за истинските цели на преброява
нето и да не се подвеждат на злонамерени слухове, кои
то могат само да ги тревожат.

Значи когато преброителят дойде в дома ни, не 
да се излагаме и да го лъжем нито за големината 

на имота, нито за броя, на добитъка. Трябва да му съоб
щим истинските данни, защото само тогава преброява
нето ще е полезно и за самия стопанин и за държавата, 
която то провежда.

чават в сравнение с повишаи на жи-
ването на дохода.

Тези резултати, без оглед

лективи, са недостатъчни и
не дават по-голяма и поси

нил, лихвите за кредити, пъ- гурна перспектива. Единстве 
тните и дневните, запасите 
на некурентните търговски 
стоки и др.

Запасите на стоки единст
вено намаляват при лисин- 

място заема ската кооперация, а значите

ното решение е в интеграци
ята, но изглежда, коопераци 
ите са я забравили.

В. В.

шшшщш
Младежка органи
зация на Червения

кръст
Към средата на месец март 

младежката организация в 
село Ясенов дел взе реше
ние да основе организация 
на червения кръст. В орга
низацията са запленени 37 
младежи и девойки.

Тези дни е приет план ра
бота и формирана група за 
териториална отбрана.

Митко СтойчевМ. Н. Н.

КаменицаКурсове на Червения кръст ПОМОЩ НА УЧЕ-
В Ракита, Ясенов дел, Бра- дця просветните работници ||,|||ГЛц|||| птпп 

тишевац и Горни Стрижевац в тези села и медицинските НИ*1|11#1\И #1 Ь11МI 
Общинската организация на работници от Здравния дом
Червения кръст организира в Бабушница и Звонци. Вече няколко месеца при
курсове по първа помощ и Интересът за курса е гол- основното училище в Каме- 
самопомощ, семейно възпи- ям- ница работи ученически
таиие и др. въпроси. Курсо- 7 стол, в който учениците ло
вете организират с общи уси Митко Стойчев лучават добра и вкусна

Стола досега издър-

- Г:

за-
I куска.

жаше общинския отбор на 
Червения кръст в Димитров 
град и фонда за детска за
щита при Общинската скуп-

Водата е голямо богатство »НталЗ
Рикачево е едно от най- мовете си. Понастоящем 16 съществуването “У-3“™®“

Преди Няколко години пое- збера ~ бъде положително разрешен
троиха хубава училищна имаш вода в къщи . юва , и по този начин ще се облек 
сграда, рейсова спирка и до- голяМО богатство“. чи положението на пътува-

Наскоро рикачевчани ще щите ученици, на които уче
нически стол е и иай-необхо

Рикачево

велоха рода в ^чилшцето.^

че доскоро обкъдяваха за во 
да. Затова рикачевчани ре- 
шиха да доведат вода по до-

направят и селска чешма. дим.
Ц. ДимитровИван Ненов
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За проблемите но босилеградскота 
гимнааия

Финансирането все 

още неизвестноОткъс
от романа

/ гимназията.

на училището от първото по За сто ■ малко е
"угодно на тази учебна го- «довия^обаче^лтео^
дина и няколко други акту Р® акция. Тук идеята 
ални въпроси в това единс - това да сс стори съв-
вспо средно училище в ко- ^^Тс°В^вното Ручили-

ще, на което е също така не 
обходим интернат. Обаче по 
ради междусобно неразбира 
телство — акцията не се про 
вежда.

На заседанието наи-много 
се разисква за успеха и дис
циплината на учениците. Съ 
щевременно бе поставен и 
един много важен въпрос: 
какво предприемат професи
оналните училищни органи 
за подобряване на успеха, 
който в първото полугодие 
бил незадоволителен.

ИМенцо, необходимо е' по
вече да се ангажират на у- 
чителите в извънучилищна
та дейност, а особено в до
пълнителното обучение. С 
тази форма на работа най- 
добре, ще <е прмогне йа оне
зи ученици, които имат по
вече слаби бележки.

Нужно е'да се премахне 
неоправданите отсъствия от 
часове и то не само на уче
ниците, но и учителите. Г 
първото полугодие на учеб
ната година —- отсъствията 
станали масово явление.

Училищният съвет прие за 
ключение да се повиши дис
циплината занапред.

Л

АЛИНА 'П: ■

П А Й М мулата.
Както много пъти пенрано, 

изтъкна, че въпро 
на гими сега, се
решеи

на задоволяващ начин. По
точно, засега, това1 е открит 
въпрос, който се решава в 
зависимост от възможности
те на Общинската скутцина. 
А това аце става с въвежда
не на допълнителни данъци, 
както и взимане от средства 
та на другите бюджетни 
ребители показателно е, 
просът е сложен за решава- 
не на общинско равнище. Ю 
ва ще е все така, докато не 
се намери решение на репу 
бликанско равнище. Но до 
тоя момент остава още вре
ме, защото тъкмо сега е из
готвено проектопредложе
ние за финансирането на 
средните училища в иконо-

пот
въ-

ния живот, извънслужебаната работа и 
обществото. Попадна в някъква треска
ва атмосфера, в някъкво бълнуване, при 
което чувствата се сменят бързо като 
в калейдоскоп. Преобладаваше състоя
нието на постоянна тревога: страхува
ше се да не загуби своя «усет", да не 
изтощи извор ана обявите и най-вече 
да не изчезне в нея онова, което прив
личаше Рафаел.

Като анализираше този период от раз- 
тояние от четири години, тя се мъчеше да 
си изясни точно момента, в който бяха 
почнали да се отварят очите й. Кога се 
показваха първите признаци на руше
нето в блясъка на тази сграда без ос
нови? Не беше ли причина за това дър
жанието на господин Роча? В продъл
жение на една година тя не намери вре
ме да спре вниманието си върху него 
и сега беше готова да се закълне, че 
пясъчните основи на нейната крепост 
са били минирани от пепелта на него
вите цигари. Защо той пушеше така от
чаяно? Първата чувствителна пукнати
на се появи една сутрин, когато тя му 
поиска информация за салцата „Пин- 
дорама".

ОБЕДНО СЛЪНЦЕ е ро
ман за живота на обикнове
ните хора. Сюжетът не раз
казва събития, а човешки 
съдби, толкова изключител
ни, колкото странни и осо
бени могат да бъдат хората, 
които големият град е съб
рал от различни места и об
ществени среди.

В един пансион в Рио де 
Жанерйо са се приютили вре 
менно хора, всеки от които 
носи неотлъчно в себе си 
своето минало и стремежи 
за по-добро бъдеще.

мически изостаналите краи
ща.

В -Наболял неразрешен въп
рос, който пряко действува 
върху успеха на училището 
са трудните условия за рабо 
та и живот на учениците. Ка 
кто изтъкна един гимназиа
лен учител тези условия са 
останали на равнище от пре 
ди двадесет години още ко- В. В.

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ 
Е В НЕЗАВИДНО ПОЛОЖЕНИЕМесеците идваха един след друг н жи- 

I™ вотът ставаше все по-напрегнат как
то в канцеларията, така и вън от нея. 
Тя се разкъсваше между работата и го- 
деничеството, тъй като и двете неща 
я претоварваха със задължения. Увели
чаването на заплатата все пак не я за-

Гимназията „Йосип Броз 
Тито“ (в Димитровград вече 
няколко месеца се бори със 
проблема — откъде да се на
мерят средства за оборудва
не и учебни помагала и по
собия. Както вече писахме, 
Републиканската образовател 
на общност е решила всички 
гимназии в СР Сърбия да из 
пълняват всички необходи
ми условия за нормално обу 
чение.

За да може 
Димитровград да 
предвидените условия, ще са 
й необходими 320 000 динара.

*~ Ао края на на март ще 
съберем 200 000 динара, а ос
таналата сума не знаем откъ 
де ще намерим, ни каза ди
ректора на гимназията Ме
тоди Георгиев.

Срокът за изпълняване на 
предвидените от предписани

ята условия наближава, а 
средствата все още не постъ 
пват и това загрижва препо
давателите и учениците.

Между другото, да забеле
жим и това, че в акцията за 
събиране-на средства първи 
се отзоваха преподаватели
те в гимназията й някои сто
пански организации в града. 
Направено е всичко, за да 
се събере необходимата су
ма, но резултатите не са за
доволяващи напълно. Изли
шно е да се говори от какво 
значение е образованието и 
възпитанието на младите по
коления в това учебно заведе 
ние, а особено ако 
на предвид, че гимназията в 
Димитровград е единствено
то средно училище в общи
ната

доводи и тя започна да приема поръч
ки, защото на всяка крачка изникваха 
нови изисквания и разходи. За да се 
чувствува уверена до Рафаел, трябваше 
Да е добре облечена, да има различни 
дрехи и подходящи допълнения към 
тях. Успехът в работата отговаряше и 
на нейния напрдък в обществото. Раз
глеждаше се в огледалото и стигаше до 
заключение, че през тези месеци с ви
дим скокове се е цивилизовала твърде 
бързо. Бурята се развихри, когато тя 
намери първия плик върху масата си.
Върху лист хартия бяха отбелязани на 
машина дни ц часове от седмицата с 
разни указани*.

— Това е нашата програма в общест 
ВОТО, Естер — обясни й Рафаел.

Прочете го бавно, както не можеше 
да повярва, че в една обикновена сед- _ 3 Ам ■
мица може да се побере толкова нещо салпатя гТ.«».^И^КЪ^'е мога А® намеря
— театър, балет, кино, посещения, раз- _ к " ^А°Рама » господин Роча?
ходки. От понеделника до неделята? Об- _Т1Г ресторант.
зе я тревога. Как да -урежда задълже- ^ я опитам днес на обед.
нията си към Партията? В сряда? Тък- Тя вземаше вече папката сй когато 
но тогава има представление в Общинс- я застигна изненадващия въпрос
ния театър, а тя охце не беше виждала — Обичате ли живота госпожица 
истински балерини сред феерия от свет Естер? '
лини, песни и музика. Няма да отиде 
на събранието, за един път няма да‘до
кара провал в политиката на Партията, 
а този човешки опит в края на краища
та ще компенсира едно отсъствие. Ще 
види в действителност в какво се състои т
привилегията на буржоазията да гледа °в® ^тояване я стресна. Обича
изкуство, достъпно изключително за ней \ методично, на солидна
на наслада. Когато го познае, ще може ръчва к познава °нова, което препо- 
да се бори с по голямо убеждение, за „призив- да'“ ТО31? 
да ускори часа, в който балетът да бъ- Изплаши се Аруг пачин?
де едно завоевание на народа. С подоб
ни разсъждения тя почна да разрежда 
часовете, посветени на Партия, събра
нията и задачите й отстъпиха пред лич-

Два дни преди това бе получили от 
архиваря папките на предишните рек
ламни кампании за поверения й про
дукт. Прочете внимателно 
дукт. Прочете внимателно 
данните, върху които трябваше да из
гради своя план за по-дейна пропаганда 
която да оживи продажбата. В

всичко и взе 
всичко и взе

гимназията в 
изпълни„„ салона

цареше мълчание. Тя потърси някой ре
дактор, към когато да се обърне, и видя 
само господин Роча. Тънка струя дим 
се издигаше от цигарата на пепелника 
му, а той гледаше навън, към закрития 
хоризонт на една от онези ями сред го
лемите здания, около които върху олов- 
носивнте стени има само прозорци

се има

С. Кръстим

ИЗПОВЕД
На&лошото е, че мълчим. 
Уж силно си милеем, 
а като занемели стоим. 
Живуркаме наместо

— Разбира се,
— Тогава откажете
— Но трябваше
— Откажете се.

се от салцата. 
да пиша обяви. 5да живеем.

Прегьлщаме накнпели думи __
горчиви залъци на недоразумение

Срещаме

?

се с погледи отчуждени. 
дР“?™' а сякаш сме с нечуващи уши 
Дори °т смъртта не сме въйудщк^ 
Все нещо непоносимо 1щ-думпг____— Така че това се превърща в...

— Не довършвайте! Превърща се 
точно в онова, което си помислихте.

Стефан Николов
-в-и-цхгСг
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Студентите, изучаващи българи 

за себе си и езика
език

Желанията и стремежите 

на десетото (и последно) 

поколение
Итететита ^ нп«лл2Т ЩЯ1Аа пР°лължа. Отначало бъл 
тми гатт » „ чами учи- гарски език ми представля 
“,™) * Ниш бе откри ваше сравнително голямо

■ I зйГ54
Инсготу? в“ '|”яТЪр™л™?ването му.

някого Всеки език е интересен. Въз 
стотин души успешно завър намерявам 
шиха тази група.

за-

да ра- ,

и след завърша- 
ване на Института да про- 

Всъщност, като такава та- Дължа да работя върху ези- 
зи група просъществува от ка. Ще се опитам да превеж 
1962 до 1965 година. Тогава Аам, като, разбира се полз- 
средно групата записваха вам литература и уча още 
над 60 студенти, от които де повече.“
™™,Гте Сл^ТЖ ..ХлСД”Лаго%^р^х("иТ„^ 0бРа3И На ЖеЯИ ■ СръбСКОТО СрСДНОВСКОВНО ИЗКУСТВО
дина групата влезе в състав зия имах влечение към при- 
на нова група: сърбохърват родните науки. Педагогичес- 
ски език и български език с кият институт записах по сте 
южнославянска литература. чение на обстоятелствата. В 
Оттогава годишно групата на началото вървеше много тру 
брояваше над 30 души, глав Ано, понеже преди това учех 
но сърби, българи, Черногор английски език. Сега вярвам 
пи и босненци. че съм се запасила с извест-

Тази година тази група за- НИ познания- Може би в бъ- 
писа последният випуск. Пе
дагогическият институт ид
ващата година се закрива., 
а български език поемат съо 
твените факултети в Белград 
Скопие, както и бъдещият 
факултет в Ниш.

В една приятелска,
нудена среща поведохме раз тересни и че може да се нау- 
говор с представители на по чи. Сетне видях, че не са ме 
следното поколение студен- излъгали. Мисля, че в край- 
ти, изучаващи български 
език, за техните, желания, 
стремежи, бъдещи планове.
Ето техните

Царица Елена
Елена, жената на цар Ду- 

шан и сестра на българския 
цар Иван Александър, ако 
се съди по нейния портрет 
като невеста запазен в Ба- 
ранската Бела черква при 
Ужице, родена е около 1310 
година. Още в млади години 
получила широко образова
ние в къщата където любов
та към книгата била обща

(Йоасаф, написал е мемоари, 
в които подчертава красно
речието на Елена, бистрота 
на ума, широчина на погле
да и политическата мъдрост, 
Той бележи как Елена на за 
седанието на сръбския воен- 
нен съвет в Прищина през 
юли 1342 г. в присъствието 
на 24 най-авторитетни вели
кани одържала по-дълга реч 
който в мъчното положение 
решил съдбата на изпъдения 
царски претендент {Йован 
Кантакузен: даден му е азил

ката Република изпраща два 
военни парахода в Цавтат да 
приемат царя, царицата и 
устройва му тържествено 
посрещане. Великото вече 
донася решение за подаръ
ка на сръбската царица. 
През май 1354 Душан. й по
дарява зетските площади, а 
градът Улцин се споменава 
под нейна доминацня ЩЙЬз 
май 1357 година. След Душа 
новата смърт 1355 бързо ста 
над калугер, по примера на 
своите предходници, но й по- 
нататък останала влиятелна. 
През 1364 царицата Елена по 
среща със всички свои по
чести цариградския патри
арх Калист, в Сер, и водят 
разговори за предстоящата 
турска инвазия. През 1374 
сръбската делегация, която 
била начело със стареца И са 
ия трябвало да отива 
мирение с византийската чер 
ква, се отбива на предходен 
договор при старата царица 
някъде в Призрен или Прн- 
Щпна. През януари 1375 еби 
ла още жива. Предполага се, 
че е починала на 66 години, 
на 7 ноември 1376 година, ка 
кто бележи

деще ще намеря и място ка
то преводач било в радиото 
или някое друго учрежде
ние.“

[Йован Живкович (Пуко- 
вац, край Ниш): „На група
та български език дойдох за 
рад преподавателя — бях на 

непри- учил, че предаванията са ин
черта на всички членове на 
семейството. Нейният брат, 
българския цар Иван Алек
сандър, обичал литература
та. За него е написал Симеон 
през 1356 година извесната 
Манасиева хроника украсе
на с миниатюри, която и днес 
се йази в Британския музей 
в Лондон като един от най- 
скъпоценнито български сред 
новековни ръкописи. Любов
та към литературата, полу
чена в ранната младост, се 
запазила за целия живот. На

на сметка, не съм се прева
рил: днес редовно поддър
жам коренспонденция с ед- 

отговори: на приятелка от София, а то
Вера Ристич (Славонска ва е вече добра възможност 

Пожега): „На Института дой за обогатяване на езика и 
дох след завършено средно за по-доброто му овладява- 
икономическо училище — и не.“ 
харесва ми. Взех български
език и мисля, че не съм сгре тази година български език 
шила. Действително отнача- изучават към тридесетина 
ао имаше повече трудности, студента, които почти, без из 
но последователно те намал ключение, са твърде редов- сръбския 
яват. А ние все по-добре си ни на предаванията, 
служим с езика. Когато за,- Накрая чухме и мнение- 
върша — следвала бих по-на то на професор Марин Мла- 
татък, а имам желание да денов.
стана митничарка. Струва ми — От интереса към българ 
се, че тогава ще мога доста ски език съм доволен. Десет 
успешно да се служа с ези- ки студенти могат днес срав дендар и Света гора. Свето- 
ка.“ нително добре да си служат горския старец Йоаникие ос

Джордже ЙГованович (Пи- с езика и са станали прия* тавил запис от 1346 г. когато 
рот): „След, завърщена Учд- тели на българската литера- „вярващата и света царица 
телска школа имах влечение тура. По-добрите от тях са Елена Сръбска, скрито и пре 
към художествената акаде- работели семинарски рабо- мъдро и скрито посетила 
мйя- гОдитите ми да се зали- ти» главно със сравнителен Святая гора" и дала поръч- 
ша обаче се провалиха — и характер, например за Джу- ка да й се преписват много 
ето ме в Института. (За него Р& Якшич и Христо Ботев, книги. 1Йоаникие пише с пъл 
професор Младенов ни каза, Алеко Константинов и Ра- но удивление и комплимск- 
че сравнително добре владее Аое Доманович, Елисавета хи че никой не е имал та- 
езика)-Все пак -А- ие съм се Багряна и Десанка Максимо кава любов към литература- 
отказал от Художествената вич. Сръбската модерна ли- ха като царицата, 
академия и вярвам, че един — “ 
ден ще успея- Именно с нея 
всички планове са ми свър
зани.

Да напомним накрая, че

на по-

дворец е имала 
своя библиотека с книги на 
гръцки, сърбски и българс
ки език. Книгите получава
ла от Света Гора. Тя е съще 
времметю и единствената 
жена, която е посетила Хн-

по-късно един 
Хилендарски паметник от 16 
в. Не знае се къде е съхра
нена. По народно предание 
погребана е в манастир Ма- 
тейчн при Куманово. В иму
ществото на манастир Сави- 

при Херцег Нови се пази 
железна кутийка
но

с надпис, 
са останките на 

Елена, царица сръбска*. 
Нейните

чо в нея 
„Св.

тература и Българския сим- 
волизъм и др.

Катедрата преди всичко бе разказват, 
институт за обучение на пре 1347/8 след устолнчаване зае
___ дно със мъжа си минала ця-
българистиката в Югосла- лата Света гора и разгледа- 
вия- Защото след откриване- ла всичко което е искала да 
то на тази група в Ниш пое- види. 
ледва по-оживен интерес към 
българистиката и в Белград

" чГГпо,широката обгцест- Сре7„=^о ‘ укра^ 
сега и български език. Бли- веност е схванала значение- вали Елена. Въпреки това, 

1 ' то от изучаване на българс-
.... ___ ___ _ ___ _ ки език, литература, култу-
ва е най-бързия начин ла се 
дойде до парче хляб“.

Радисав Ян&чкович (Лвско .
вац): „Отегчението на обсто- институт в Нишу където ^ия царски претендент нДу-
ятелствата ме' доведе в Ин- 
ститута. Бях завършил сел-

вместо приемане па хубави
те предложения на византнй 
ския двор за остъпка на мно 
го градове като противуслу- 
га за неговото предаване. 
Хроннкът е забележил думи 
то на деспот Йован Оливер 
на този събор който обър- 
щайкн се към Душан казал: 
„чо кралицата, твоята жена, 
не с казала всичко най-хуба
во което е най-добро и сла
вата на сръбското царство 
— би останало тогава дру
ги да говорят, и додават не
що".

Елена активно се занима
вала и с държавни работи.

стипгпГ Бях”завършил сел- туроведи, историци, подпти- шанопип колеблив съюзник През 1350 година придружа- 
кум с“еД колози, етнографи и.АРУ™. иа йован Кшггакузе., вдъл „ала е мъжасино Босна, а 

гри годиш» тгаузирайс реших Ст. Николов бока старост като монах 25 октомври 1350 Дубровпш-

Светогорскнте документи 
казват, че царица Елена

ликове на фрес
ките пазят се в Бела черква, 
Каранска, нартекса Сопоча- 
ни, Люботен, Дечанн (на 3 
места), Лесново, н св. Нико
ла Болнична в Охрид. , От 
старите дни пази се в мана
стира Св. (Йован на Менн- 
кейска гора при Сер в Гър
ция. Нейния лик е предаден 
и от нашия живописец Пая 
Йовановнч в монументална
та композиция „Коронясва
не на цар Душан", която днес 
со намира в Народния му* 
зей в Белград.

Анджица Савич (Алекси* подаватели, но и^иачало^на 
нац): „Записах Института, по 
неже това е най-бързия на
чин да получа диплома. Не 
разкайвам се, че точно тази 
група взех. Всичко, което се

По-широки зания, които са 
били рядкост при жените от

руския безспорно 
. Казах, за мен то-

че не е оставила някои ръ
кописи, тя е участвувала в

зостта с 
ми помага.

ацаби говори и предстоящо- културния и политически жи 
то откриване на балканоло- вот на страната. Византийс-

М. Ивпновнч
(Политики, 12 април 1969 г.)
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Писма на читателидо СЪБРАНИЕТО НА ФК „А. БАЛКАНСКИ''

Предложение от Сараево
■ ' съобщите имена

всички ония, които се

НОВО УПРАВЛЕНИЕ - 

НОВИ НАДЕЖДИ стника дн 
та на 
отзоват.

с надежда, че ще ни из
лезете
мотаете в акцията, сърдечно

осведомени за акция- 
печата искаме да

не саПОДТИКНАТИ от 
във вашия

вестта 
вестник брой 488 та — чрез 

ги запознаем. За тази цел съ 
бираКсе адресите

иде нм изпратим

- КАК СА ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВАТА ДОСЕГА?
- ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТА ИЗБРАН МИО 

ДРАГ ДАБЕТИЧ.
от 5 март 1971 година за раз 
движваието иа акция по еле 

село Барйе

след 
апел 

към акция-

им и
насреща и ще ни по-

това 
да се приключатктрификация в 

се обаждаме с желание да по110 ИНИЦИАТИВА па по- строителното предприятие 
клошшцпте иа футбола уг „Градил" в Димитровград 
Димитровград в миналия че над 660 000 динара, 
твъртък сс състод извънред Когото общественото сче- 
но събрание (трето по ред) товодство направи окончате- 
на 'дружеството „Асен Бал- леи анализ па състоянието 
кански’'. На събранието при и когото се установи как са 
съствуваха и представители изразходвани средствата 
на всички обгцествено-поли- срещу лицата, които са зло- 
тически организации в гра- употребили своя пост ще бъ 
да. В уводното си изложение де възбудено дело. 
Александър Леков, запозна На събранието едпиодуш- 
прнсъствуващите с досегаш- но бе рошено да се прекъс
ната работа на дружеството не всеки вид сътрудпичест- 
н подчерта, че бившето ръко во със старото ръководство 
водство си е подало остав- па дружеството, защото ста
на: Дългоочаквания фтшаи- рото ръководство ще се иа- 

* сов отчет п този път нс бе мери под удара, ако обще- 
даден, защото службата иа стаеното счетоводство уста- 
общественото счетоводство нови, че е имало злоупотре- 
нс с р състояние да нзвър- би в неговата работа, 
ши контрол в работата на Решено е томболата да 
клуба. продължи да работи, на об

щината да не сс плаща да- 
Цма ли „хвърлени" пари? пък, ио и да нс сс търсят 

дотации. Всички обществе- 
Според неофициалния от- но-полнтнчески организации 

чет на инспектора на обще- следва активно да се вклю- 
ственото счетоводство, изне- чат в развитието иа спорта 
сен на събранието, се изтък в комуната, бе заключено на 
на, че спортното дружество събранието.
„Асен Балкански” има загу
би от 330 000 динара. За ра
ботата на томболата не е председател на „А. Балкан- 
платен данък иа общината ски" бе избран Миодраг Да- 
от 120 000 динара. Също та-

поздравяваме.ги.могнем на родното село час 
по-скоро да доведе слектри-

виЗа да проведем в дело та
зи акция, ние ви умоляваме 

помогнете в следното:
осведомите П9 

пари

Свобода» Рангслов, 
Сараево, ул.чески ток.

Нашето желание е в акцм 
ята да се включат и другите 
нашенци живущи навред и 
нашир по страната. С оглед, 
иа това, че повечето от тях

ЮНА 40/Шда ни
— да ни

кой начин се внасят 
за подобна акция,

възможност във ве-

Ангел Ставров, 
Сараево
ул. Братя Рибар

по

Училище — магазин
Училищната сграда и ..Строшена че

шма пече нс ехти от детски викове и 
глъч. Тя е магазини иа комоинат „Ди- 
митровград". Макар че тази сграда е 
едно от най-старите учебни заведения 
Димитровградско, оставена е на зъба на 
времето да я унищожава вече полека- 
лека се разпада.

Поставя се въпрос: дали тази сгра
да не би могла да се превърне в музей 
понеже отдавна вече се търси решение 
за откриване на музей в града.

Би трябвало да се поведе 
да не пропада и занапред .

в

Избрано бе и ново ръко
водство от 15 членове. За

бетич. сметка
С. Кръстимка, дружеството дължи на

Борис Марков

м
тт ^ -и
щ/ш Любителите 

на своя 

градПоздравяваме пред
ложението на Станков На 29 х\ларт ОК па Съюза 

на младежта и народния у- 
ниверситет в Сурдулица ще 
организират забавна вечер 
от народни и забавни мело
дии под заглавие: „Любите
лите на своя град".

Народни и забавни мело
дии ще изпълняват: работни 
ческата, учащата се и сел
ската младеж, съпровождани 
от известния оркестър „Ине- 
кси“ от Сурдулица.

Билетите ще струват 4 ди
нара.

За най-добрите изпълните
ли на народни, и забавни ме
лодии се предвиждат ценни 
подаръци, които обезпеча
ват организаторите.

Инт
е голям.

Рецепти за лесни и 

полезни масни
ПОЗДРАВЯВАМЕ от все сърце предложението 

на другаря А. Станков в „Братство“ от 12 март 1971 
година по повод основаването на фонд за доизграж 
дане на пътя Сурдулица—Босилеград и електрифи
кацията на селата в околността на Босилеград. 
Въодушевени сме от тази идея, защото тя е израз 
на готовността на нашите хора да помогнат на на
родния край.

Уверени сме, че акцията напълно ще успее. Раз 
бира се, ще е необходима и широка подкрепа в пе
чата за нейното реализиране.

Ако имате мазна кожа с 
разширени пори, нищо по- 
добро от белтък, разбит на 
сняг, и няколко капки лимо
нов сок. Но ако кожата е 
прекомерно мазна, употреб
явайте следната смес: настъ 
ржете на ситната страна на 
рендето горния слой на ли
монова кора (той е богат на 
противовъзпалителни масла) 
и смесете със сока от същия 
лимон, като прибавите щип
ка салицилова киселина. С 
тази течна кашица се маже
те последователно няколко 
дни и спрете веднага, щом 
забележите леко зачервяване 
на кожата. Това е признак, 
че енидермисът е започнал 
да се обновява.

Прн суха и нежна кожа, 
предразположена към бръч
ки, използвайте жълтък. Не- 
говите мастни съставки бла
гоприятно взаимодействуват 

* е мазнините на епидермиса. 
Направете си маска от съв
сем пресен жълтък, разбит 
с няколко капки лимонов 
сок или чаена лъжичка чист 

• М? зехтин (бадемово масло, лико

лин) или с няколко лъжич
ки мед. Добре е маската да 
се сваля с хладка вода, в коя 
то сте прибавили няколко 
капки розова вода.

Тези маски са хранителни 
и правят кожата гладка и 
мека. Добре е да се свалят 
полуизсъхналц, за да не ста
ва нужда грубо да се трие 
лицето.

За да почистите и тонизи
рате кожата на лицето си, 
разбийте пресен белтък/ при 
бавете сока на един лимон 
и като бъркате постоянно., 
възварете на слаб огън. По
лучената финна кашица, се 
нанася топла върху лицето, 
което предварително сте на
мазали с крем. Така след не 
обходимия престой маската 
лесно ще се свали. Друга ма 
ска със същия ефект е след
ната: няколко капки ракия, 
2—3 лъжички прясно мляко, 
сок от лимон.

Маска, приготвена от раз
бит белтък, 100 г брашно и 
една супена лъжица мед дей 
ствува отморяващо на лице
то, изглажда и храни кожа-

С другарски поздрави, редовни 
читатели, на „Братство“

Славчо Христов и Янко Величков

ЕДНОГОДИШНО ОБРАЗОВА
НИЕ НА РАБОТНИЦИ

ересът за програмата

М. Величков

Народният университет ц фьори (25) и за ВКВ търгов- 
Сурдулица записва работни- ци. 
ци които желаят да станат 
КВ и ВКВ шофьори, КВ тър 
говски работници, ВКВ шло 
сери. Преподавателите кад
ри ще се обезпечат на мест- ния университет е за всяка 
на почва.

Досега най-голям брой 
дидати (30) има за КВ

Разноските поемат 
кандидати.

самите

Инициативата на Народ-

похвала. ПТЩТГШ!кан
та. шо- М. К.
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Нашата

-г.„ггл5г,г - «=&■
Учего*те АНес имат много твъпдениа-*«===■*--« 

заселили СШДм Атла*™'“*к"В ®*еаиЛиА се
хе б„ли ми„аГКвЧГз„АТоентИ„Н„АеГЦоИ;

е оше неи™Л“ “ Пр‘ Всичко това обаче 
наЖолумб не'епотъмНняПвРаИеТО И СЛаВЙТа

много0?айто.,,ТИ,ш1" майи"иС други чер“ 
гоеНсто0л*т„вЛегМеНа С3 живели тук мно- 
бит, имали градов с^и *х р а м о в е ^ Мотате т

търси и още не е намерено.

Ние обаче 
лоустон парк, ще отидем до Колорадо, 
до Мачу Пикчу — мъртвия град на ня
когашните инки и ще се спуснем до сто
лицата на Бразилия, най-новото чудо на 
света.

ще се разходим до Йе- едвам триста години след него хората 
се заинтересували от Големия каньон. 
Той е дълбок 1200 до 1500 метра, дълъг 
е 350 метра и е широк 6,5 до 29 
Само при пълноводие, когато нивото на 
Колорадо се покачи с десетки метри, 
може да се добие представа как в тече
ние на милиони години е бил издълбан 
каньонът. Днес може смело да се каже, 
че Риу Колорадо е може би единстве
ната река, която при пълноводие няма 
опасност да се излее от коритото си. 
Учените смятат, че през еоцена силното 
течение на реката е влачело огромни ка
менни блокове, които се рушелм, а во
дата измивала грунда. Сушата пък се 
погрижила отвесните скали да се запа
зят отвесни и да не се загладят. Целият 
каньон е изумително богат в цветово от
ношение като преобладават нюансите 
на червената гама.

МАЧУ ПИКЧУ. Южна Америка е 
богата със загадки. Огромните терито
рии, на които са се простирали могъ
щите империи на ацтеките, майте и ин- 
ките крият много чудеса. Едно от тях 
е Мачу Пикчу, мъртвият град на една 
давна цивилизация. За пръв път учени
те узнали за този град от старите перу- 
ански легенди, останали още от време
то на инките. В тях се казва, че някъде 
в източв/ля край на Андите, на върха на 
планината е кацнал градът. Мачу-Пикчу, 
чието великолепие превъзхождало вси
чко, което са създали смъртните хора. 
Но кой и кога е построил града, кой е 
живял в него, как е загинал, легендите 
не дават отговор.

През лятото на 1911 година една аме- 
изследвала тече- 

Източно Пе-

метра,

ЙЕЛОУСТОН ПАРК е получил името 
си по най-голямото североамериканско 
планинско езеро-Йелоустонското езеро. 
То заема площ от 363 кв. километра и 
е дълбоко 100 метра. Цялата околност 
му е обявена за национален парк, наре
чен Йелоустон парк. Най-голямата забе
лежителност на този парк са гейзерите, 
а между тях този, който е наречен „Ста
рият служител". Неговият воден стълб 
с температура от 90 до 100 градуса из
ригва като стена от земята и се издига 
на височина от 40 до 50 метра, а облакът 
от пара се извисява още по-високо'. То
ва изумително зрелище продължава са
мо 4 минути и се повтаря точно след 
час и пет минути, и то вече няколко 
хиляди години без прекъсване. Затова е 
и името му „Старият служител". При 
всяко изригване се издигат над повър
хността на земята над 50.000 литра во
да, които дават началото на реката, на
речена — реката на Огнената дупка.

Особено интересно е да се наблю
дава „Старият служител" 
когато температурата е под нулата и 
всичко наоколо е сковано от лед.

В Йелоустон парк има още много 
гейзери, но с по-малки размери. Техният 
произход води началото си от терцие- 
ра, а всички са почти различни по фор
ма, по водата, която извира из тях и 
която е от белоснежна до жълта, охра 
или кафява.

Този парк е разположен 
на от 2 до 4 хиляди метра над морското 
равнище и е обявен за национален парк. 
Стотици хиляди туристи идват тук да 
се възхищават на грандиозните игри на 
природата.

ГОЛЕМИЯТ КАНЬОН. „Моето

това се

ЧУДЕСАТА
през зимата,

НА
СВЕТА

риканска експедиция
рГз°а Нда ^търси ^старинни съоръжени 
„а инките. На един екдон Р^ед^ин-

на височи-

5.
дианци, които предложили

морското равнище учените видели 
град, с къщи построени на тераси, кои
то сякаш висели една над друга. Стълби 

направо в скалите свързвали 
Градът бил мъртъв. Са- 
часовник на сред града 

както

Тази приказна за европейското на
селение страна след откриването от Ко- 
лумб стана толкова привлекателна, че 
цял поток бели хора още в първите сто 
летия нахлу в този континент да опита 
щастието си в търсене на злато, на диа
манти и на други богатства, а после след 
„златната треска” започна търсенето на 
нафта и един бърз, невиждан развой, 
основан на неизчерпаеми природни ре
сурси.

___ име е
Аопес де Кардеж и мога да съобщя то
ва, че изведнаж земята под мен изчез
на. Когато се наведох, видях огромна 
и дълбока пропаст. А долу течеше чер
вената река — Риу Колорадо".

Аопес де Кардеж е бил първият бял 
човек, който е видял и описал Големия 
каньон. Това станало през 1542 година, 
когато като участник в завоевателната 
експедиция на Васкез Колорадо тръг
нал да покори Новия свят. Но това съо
бщение на Кардеж било забравено и

над

изсечени
отделни къщи. 
мо слънчевият
продължавал да отмерва времето 
някога. Индианците казали, че тази пла 
нина се нарича Мачу-Пикчу. Така ле
гендата станала действителност, но тай
ната около създаването на града и оби
тателите му е все така неразгадана.

Може би това е бил град крепост в 
могъщата отбранителна система на ин
ките. Но какво тогава е накарало жи
телите му да го изоставят. По склоно
вете на планината лежат шлифовани 
камъни, които са изкопани чак долу в 
долината. Като че ли гражданите са би- 

прннудени да ги изоставят насред 
побягнат. Може би вражеско

ФУТБОЛ

ЕДОО ПОРАЖЕНИЕ И ЕР ЛОВЕЦА ли
пътя и да 
нашествие?

Археолозите са успели да установят 
живели около 8 хилядиче в града са 

души, като на един мъж се падали де
сет жени. Може би Мачу Пикчу е бил 
убежище на легендарните Акляс — 
най-красивите девойки от инките, които 
са били посвещаваш» на служба на Слъ-

„А. БАЛКАНСКИ" — ..ВУЧЙЕ" 0:3, „А. БАЛКАНСКИ" — „ЖЕЛЕЗНИЧАР"
(БРЕСТОВАЦ) 4:3

След неизвесността в нача 
лото на пролетния Дял на 
футболното състезание в ме 
ждуподсъюзната група Пи
рот—Ниш—Лесковац дали 
„А. Балкански" ще намери 
сили и ще реши футболните 
проблеми, които разтърсва
ха димитровградския спорт, 
днес може да кажем, че кри 
зисът е надделян.

Първата среща Димитров- 
градчани заслужено загуби
ха срещу по-силен против
ник, който умело използва 
предимствата на домашния 
терен. Футболният отбор 
„Вучйе“ от Вучйе край Лес
ковац по-добре игра при 
твърде лошите теренови и 
климатически условия и се 
наложи със сравнително ви
сока победа ог 3:0.

„А. Балкански“ игра в съ
став: Гюров, Сотиров, Шсма 
нски, Петкович, Г. Гюров, 
Пейчев, Леков, Йотов, Пет
ров, Милев и Николов.

На 24 март, гази година, в 
Димитровград отмерваха си
ли последните два отбора 
на табелката „А. Балкански” 
и „Железничар“ от Бресто- 
вац. Любителите на футбола 
п Димитровград могат да бъ 
даг доволни не толкова от 
красотата па играта, колко- 
то от броя на отбелязаните 
голове — общо седем.

Още в самото начало на 
играта (8 и 29 минути) Пе-

шич, а след това и Петро- 
вич дадоха два гола. Вината 
за това най-много носи вра
тарят на димитровградския 
отбор. Но футболистите на 
„Балкански" бяха решили 
да не се предават. След мио 
гобройни набези към против 
пиковите врата и след хуба
во подадената топка от стра 
на на Василевски, Милев ог- 
беляза първия гол. в 30-тата 
минута. Две минути по-къс-

но същия играч отбеляза н 
втория гол. С тоя резултат 
се отиде на почивка.

През второто полувреме 
димитровградчани главно ди 
ктуваха темпото на играта и 
след убедително надмощие 
през 55-та минута Васнлев- 
ски отбеляза и третия гол. 
Една наглед безопасно напа
дение па гостите завърши с 
успех и гостите изравниха 
резултата 3:3.

нцето.
СТОЛИЦАТА НА БРАЗИЛИЯ. Това 

е най-млада столица. Построена е преди 
малко повече от десет години в тропи
ческите гори на Бразилия. От Атланти
ческия океан я отделят около 1.000 ки
лометра. Градоустройственият план на 
Бразилия (така се казва градът) е почти 
фантастичен и е дело на известния ар
хитект Лунснл Костел. Планът на гра
да прилича на огромен самолет, който 
побира половин милион пътници. В опа- 

разположени ми
нистерствата и културният център. Там 
къдсто крилата се кръстосват с тялото 
са банките, хотелите, телевизионната 
кула, А на мястото на кабината на пи
лота е спортното градче. По крилата са 
разположени жилищните квартали. И 
целият град е тъй необикновен, защото 
строителните материали тук са само бе
тонът, стъклото, стоманата, алуминият 
и пластмасите.

Градът е разположен на 900 метра 
надморско равнище, а целта на строе
нето му в тропическите гори е да се 
доближи индустрията до природните ре
сурси, тъй като цялата индустрия на 
Бразилия е по крайморските градове.

И стигаме до края на нашето пъте
шествие. Няма да се отбиваме в Авст
ралия, ннто ще проникваме в още не
познатите кътища на другите точки на 
земното кълбо. Човекът и иначе е съз
дал в по-ново време толкова много чу
деса, че е невъзможно да ги изброим. 
Затова и спряхме пред ония, конто по
не за сега са най-забслежителни.

(По материали на „Космос")

шката на самолета са
Междуподсъюзна група

46:24
43:30
32:25
45:26
33:18
43:33
39:35

26318 11 4 
11 2 
10 3

1. Синджелич
2. Победа
3. Слога
4. Д. Бекич
5. Единство
6. Задругар
7. Прогрес
8. Рудар
9. Лемид

10. Слобода
11. Лужиица
12. Косаница
13. Кумарево
14. Пуста река
15. Вучйе
16. Хисар
17. А. БАЛКАНСКИ
18. Железничар

24518
23619
22710 219
2249 417
2210 2 719
2269 419

32:31 21810 119
2045:36

37:48
37:48
32:37
34:40
36:45
25:37
28:36
29:45
26:42

6 6719
1999 119
17918 8 1
16107 219
168 0 1119
151 1119 7
1419 4 4 10
1319 5 3 11
1318 6 1 11

19 5 111 13

С. Манов 
А. Милев

КРАЙ
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ПФЯТСТВО ХУМОР ♦ САТИРА ♦ ЗАБАВА^Х)^ОМСАТИРА^ЗАБАВД

Строително предприятие 

»Градня« Димитровград
Комшийска хроника

Строителното предприятие^Градня^^^в ^НМ р^

^\ГИнаУСс "ачаУдо вТо часРа на тлавния цлац-магазии 
в Димитровград следните возила.

всден ^през^^^^го^н^^НачалнгГцена0—-"з^ООДшГдинараГ*

тона. в ^н^=' 
начална цена — 1 000,00 динара.

/А колко\
злписаха '

КОМШИИТЕ?!,
всички правни и фи- 

стойност от 30 наПраво на участиев търга имат 
зически места, които внесат кауция в 

началната цена на возилото.
/
3 сто от

Пполажбата на возилата, след извършен преглед, 

извърши на 30 март от 7 до 14 часа.

О. от страна 
чена всяка 
отношение 
возилата щеМ>

започването на търга на 
1. април 1971 година.Кауцията се внася все до 

31 март 1971 година, а се връща на■йЧ**
Срок за изплащане на купеното возило е 8 дни след 

търга, както и изтелянето на возилото от автопарка. За 
купеното возило плаща цялата сума, а след приемането 
на возилото кауцията се връща назад собственика.

За справки се обърнете на телефон 81-141.

Г

_ Е за стокуту Да ти казем, та да не ядуес
рече. Се це Ьу попису — и кравете, и конятога и 

Само кокосНете не сакали. А знаес ли зак- Чуждовцете.
во йе това. Ка те излъзу да ти преброе све, има да 

плацай бае Манцо порез. Ати прате поресцию и 
малко ли се плаца за ниву, за ливаду, за социално, хуморта и на добичетата, бре.

Я га гледам и се смейем.

_ Це видис после, ако са се смейес, рече и ме
пушти да му продумам.

— Ама, нема тека да йе. Че бройе човеци сто
куту, ама не йе за порезат. Държавата щом толко 
паре арчи да ни пребройи нас и ижете, сака да си 
знайе и колко стоку има. Ли виде од лани, полани 
ко идеше. Са речу има свине, са речу нема. Щом 
речу има млого — ния наостримо ножевете и се 
ускувиче по целуту долину. Те затова йе кока по- 
писат, а не за порез. Порезат ти йе одредил зако- 
нат и това йе све — реко му я по нашински.

Он, синдракат, поступкува на йедну на другу 
ногу, па рече: „Ти се сакас да си озгоре у зборту, 
ама це видис ко це я да излезнем прав. Нело ако 
имас несто от стоцицу, не казуй свуту, сто порезат 
и са йедва га плацас".

Хазайка, към млада
та си квартирантка:

— Стори ми се, че 
снощи се прибрахте в 
къщи с някакъв мъж.

— И аз си мислех, 
че е мъж!попие ко *попие Двама седят на ед
на маса в ресторанта, 
единият пита:

— Защо не ядете обя 
да си?

— Пазя си палтото.
— Защо? х
— Защото току-що 

откраднаха вашето.
Чумо одавна за пописат на населението и на 

ижете. Доодише човеци, четомо у Братство, пона- 
чумо нещо от транйсторйте и те ти работа.

Ама нещо чумо, нещо недочумо и те ти са при- 
казНе колко си сакаш. Некойи си тека блантаю, та 
човек из кожу да изрипи ка Би слуша.

Онядан ме запе до дуварат на кошаруту ония 
Жъмбавият. Он оди зборту не си йе опрайило, а 
че учи некога.

— Цеке, рече Бае Манцо да ти казем несто. Ли
це има попие на цовеци и домове и на стоку.

— Че има, реко, па кво, ако има.

Идеше ми да ка Бимнем йеднуш през дзурли- 
цуту, та или да му испрайим жъмбавото или да га 
ожъмбавим съсве, ама реко, ко зе текова шашаво, 
сака после да дънгубим по судилището. Та само га 
напцува и ми одгледа гърбинуту низ сокакат.

Та те са писуйем, да кажем на нашинци, ако 
текъвя ним каже тека за стокуту и за порезат, да 
му не верую. Пописат не йе зарад порез.

*
Новобранец разказ

ва на приятелите си по 
време на отпуск:

— Войникът практи
чески не върши нищо 
особено, но винаги го 
започва при зори.

МАНЧА. с.р. *

V.

НА ГОСТИ В 

БОСИЛЕГРАД ТИ 5Ай ВЕНе?)

Т/тм и л/Т)
-ТОГАВА ЩЕ 'РЕ- ~д

Щ-Е ГО Кино, ВЕЗ^Ж СЕ СТМ-/ 
Х.УЗА/И ОТ ЕУХНА-ЛИНГ 
ГГ77А&ОН/ _____ ____

-ВАи ОНЗИ, ИМАШ ЛИ 
ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТ

л/гт: щтров

Бдйон-$и


