
1972 МЕЖДУНАРОДНА 

ГОДИНА НА КНИГАТА
ЮНЕСКО (Организация 

при Обединените народи по 
въпросите на. просветата, на
уката и културата) провъз
глася?: 1972 година за „Меж
дународна година на книга
та“.

всички видове печатни про
изведения участвуват само 
с 25 на сто, докато числото 
на хората, които живеят в 
тези страни надминава 60 
на сто от населението в све
та. От друга страна само 
две страни — САЩ и СССР, 
участвуват в световното кни 
гопроизводство с 30 на сто, 
докато тяхното население 
представлява само 15,7 на

сто от населението на наша
та планета.

Международната акция, 
подготвяна няколко години, 
има за цел да покаже на 
световната общественост 

значението на книгата и га| 
саната реч, в период, кога- 
то и останалите средства на 
комуникация — радио, теле
визия, комтстори, засилват 

(НА 8 СТР.)

Сведениятг. на 
показват, че страните на А- 
фрика, Латинска Америка и 
Азия участвуват в световно
то производство на книги и

ЮНЕСКО

Брд-тстко Райчйловци

ПРОТИВ ОБСЕБВАНЕТО 

НА ВОДИТЕ• вестник НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 8 С»р ЮГОСЛАВИЯ_^
11 ФЕВРУАРИ 1972 * БРОЙ 537 * ГОДИНА XIV * ЦЕНА 50 ПАРИ И това събрание на изби

рателите единодушно се об
яви против решението на Ре 
публиканския секретариат 
за градоустройство и жили
щно-комунални въпроси, с 
което се позволява локация 
на ВЕЦ „Власина”.

На събранието на избира
телите в село Райчиловци, 
на което присъствуваха и из 
бирателите от село Радичев 
ци, ръководителите на общи 
пата дадоха обстойно почсне 
ние за създадения спор меж 
ду общината и водоцентрали 
те „Власина” във връзка с 
изграждането на язовир в 
село Горна Лисина.

Електрификацията в Димитровградско

ЗАПОЧВА И ВИСОК
В. В.

Кой район докъде е стигнал в електрифицирането? — 
Може ли токът да дойде по-скоро? — Ако имаше пет
десетина милиона. Партийните избори в 

Босилеград ще закъснеяттове във връзка с електрифи 
кацията, поизказаха се, че 
са решени да тръгнат към 
тока и се съгласиха със вси
чко ...

И ето Висок е решил на 
събранията по селата важни 
те организационни и други 
въпроси. Избран е комитет 
по електрификацията на ра
йона от 29 души. Всяко село 
дава по трима души в коми 
тета, а другите избират вси
чки. Председател на комите 
та по електрификация е То
дор Ташков, преподавател, 
подпредседател е агрономът 

(НА 6 СТР.)

Когото попиташ — какво става с електрификация
та — ще ти каже веднага: „върви добре навсякъде, но на
ли парите са малко...“

Всеки обаче ни пращаше при председателя на об
щината, когато от него поискахме повечко данни за напра 
веното досега. Казваха ни, че той знаел най-добре, защо- 
то бил в пряк допир с всички райони и села.

Ето какво ни каза председателят:

седем члена, избрана 
Обаче с ог- 

които
трябва да се изучат, въпрос 
е дали окончателните конста 
тации, които местната орга
низация отново ще разглеж
да, ще бъдат готови за един 
месец.

МЕСТНАТА партийна орга 
низация в Босилеград не ще 
успее да завърши изборите 
в предвидения от Общинска 
та конференция на СКС срок. 
Това е последица на създаде 
иото положение, което тряб 
ва обстойно да се преразгле

спя от
в организацията, 
лед на материалите,

ОК на СКС Райко Зарков, 
председателят на ОК на 
ССРН Илия Петров, предсе
дателят на младежта Симе
он Костов и аз. Това беше 
един вид инициативно събра 
ние, на което да се прецени 
има ли воля и желание за 
електрифициране на 
ките села.

Хората бяха запознати с 
разните правила и други ак-

И ВИСОК РЕШИ
да.Висок се включи в голя- 

акция на комуната. На
В. В.С това с задължена комимата

31 януари в ^Каменица се 
браха всичкй представители 

обществено - политичес
ките организации и на мест 
ните общности от височките 

да разговарят за елек- 
Висок.

съ-

на
височ-

села
трифицирането 
От тук бяхме: секретарят на

на

Босялеградската общинаОт партийните събрания в

ОТ КОМУНИСТИТЕ СЕ ТЪРСИ ИДЕЙНО И 

АКЦИ0НН0 ЕДИНСТВО
облагане в селото не е въве
ждано вече две години. Това 
с една от причините, чс пътя 
който ги свързва с цеитрал- 

шосе при Бранковци

собствените си слабости. Те 
заключиха, че занапред 
ма да толерират бездействува 
тцито членове и онези, които 
нередовно плащат членския 
си внос. Застъпиха сс и за

НОВИ ЧЛС1Ю-

селоПартийният клон в 
Милевци проведе изборно за 
седание, на което се изтъкна, 
че работата на партийните 
организации до голяма сте- 

зависи от дейността на 
общинското партийно ръко
водство, както и от идейно
то единство на всички чле
нове на СК в комуната.

Комунистите от тоя парти
ен клон, които са главни ияи 
циатори и носители на акци-

електрификация на 
говориха и за преодо 

ляваието на трудностите за 
успешното приключване 
акцията. Изтъкна се, чс с вза 
имно разбирателство могат на 
да се премахнат някои недо
разумения, както онези в Ар
наутска махала. Всички се 
съгласиха, че до приключва
нето на електрификацията 
комунистите трябва макси
мално да се ангажират.

внимание на изоо 
рното си заседание комуни
стите от с. Милевци посве
тиха и на анализирането на

пя

ното
всс още не с изцяло постро
ен и не сс поддържа редовно. 

На изборното си събрание,
пен приемането на 

вс, предимно младежи — зе 
меделци.

За секретар на организаци 
избран Борис Стоил-

на което ирисъствува и се- 
ОК на СКС Сто-кретаря на 

ичко Ангелов, комунистите
ята е
ков, учител в местното учи
лище.

Комунистите от партииния 
клон в Долни злидол търсят 
да имат местна организация, 
защото според числото на 
членовете и специфичността 

проблемите, които трябва 
да решават имат за това не
що условия. За тази цел те 
предлагат местната органи
зация в с. Бранковци да се 
разформира.

С голяма сериозност кому
нистите от това село се от
насят към работата на мест
ната общност. Според тях ра 
ботата на тази организация 
се подценява. Местното само

поискаха пояснение за иовос 
ъздадеиото положение меж
ду ВЕЦ „Власина” и Босилс 
градската община. Те също 
предложиха водите да 
отвзимат, с оглед на потре
бите им за комуната.

Между другото комунисти 
Зли дол изказват иедо

ята по 
селото

на
не се

те от
волство по отношение на ра 
ботата на здравния дом в Бо 
силеград и пощенските услуОтделно
ги. (НА 4 СТР.)
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Среща на
президента
Тято
и президента 
Садат ч

вещ през
елмкцлтл

ИЗРАЕЛ: БОРБА С 
КОМ АН ДС СИ Президентът на 

Арапската Ре 
публика

АНУАГ ЕЛ 
САДАТ преби 
вава в прияте
лско и неофи
циално поссще 
тю на Югосла 
вия от 4 до 5 
фавруари. На 
Брионите 
срещна с пре 
зидента Тито.
Двамата дър
жавници раз
мениха мнение
по редица актуални 
между двете

На снимката: Среща на президента Тито а президента 
на 1971 год.

ки вестници, между които и 
на вестника „Ризо спастис .

КАЛКУТА: РАЗГОВОРИ 
рахмаь: - ИНДИРА 
ГАНДИ

Израелското радио е съоб- 
през последните

Еги-
щило, че 
шест месеци израелските во 
енни сили са убили над сто 
палестински командоси в о- 

Газа. В съоб-

пег

колността на
хиляда °ко<мандоса’ са б™н Индийската мииистър-пред 
пленени, а над сто къщи, ко оедателка ИндираГанди и 
ито са им служилив3агприи

миналата седмица са во
се

критие 
във въздух. май

дили разговори два дена.
Рахман е поканил Индира 

Ганди да посети Бангладеш 
и поканата е приета. Датата 

посещението ще бъде уто 
чнена допълнително.

КИТАЙ: ВОЙНАТА В ИН- 
ДОКИТАЙ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ

посе-
отношениекакто и за по-нататъшнотомеждународни въпроси, 

приятелски страни.
наТри седмици преди 

щението на Никсън в Китай, 
китайският министър - пред
седател Джоу Ен Лай е зая
вил, че войната в Индокитай 
ще продължи, ако Никсън 
не преиначи своя 
мир от осе.мте точки.

Китайският ръководител е 
заявил пред гости от САЩ, 
че войната в Индокитай, осо 
бено във Виетнам, няма да
спре, ако американското 

правителство продължи да 
подкрепя Никсъновия 
от осемте точки. В такъв 
случай, е казал той, народно 
то движение срещу америка 
нската агресия ще продължи 
и трябва да продължи.

АТИНА: СЪДЕНЕ НА КО
МУНИСТИ

Миналия понеделник в А- 
тина е започнало съдене на 
четирима членове на забра
нената гръцка комунистичес 
ка партия.

Тези комунистически дей
ци, между които е и една 21- 
годишна студентка, са били 
арестувани още през месец 
май миналата година и са об 
винени за разпространяване 
и печатане на комунистичес-

Садат в Кайро през есентаБУДАПЕЩА: БАНГЛАДЕШ 
ПРИЕМА ПОМОЩ, НО БЕЗ 
ОБВЪРЗВАНЕ

план за
Министър председателят 

на, Бангладеш — Муджибур 
Рахман е заявил пред буда- 
пещанска телевизия, че него 
вата страна ще приеме вся
ка помощ, ако не е обусло
вена. Той е заявил също, че 
неговата страна ще строи со 
циализъм, но такъв, който 
ще съотвествува на конкре
тните условия на страната.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ: РАБОТ
НИЦИ ОТ ЕГИПЕТ

Между Египет и Чехосло
вакия в скоро време ще бъ
де сключен договор за прие
мане на работа в ЧССР на 
15.000 египетски работници, 
предимно от строителството.

Подобен договор неотдав 
на е бил сключен и с НР Бъл 
гария, където в началото на 
март трябва да пристигнат 
хиляда египетски строителни 
работници на тригодишна 
работа. Между двете страни 
всъщност е сключен договор 
за взаимна размяна на рабо 
тници и специалисти.

Иначе египетски работни
ци и специалисти работят и 
в Алжир, Саудитска Арабия 
и в други страни.

Из скупщината на Сърбия

Пенсии и за селянитеплан

ка на внасянето на средства 
за пенсионно осигуряване, 
т.е. според старостта.

В Проекта се предвижда 
освен минималната или за
дължителна пенсия и друг 
вид пенсия — е по-голям па
ричен размер — но при ус
ловие земеделците добровол
но да се осигуряват на по-го- 
леми суми, в резултат на ко
ето да получат и по-големи 
пенсии.

Според някои предвижда
ния най-малкият размер на 
земеделска пенсия би възли
зал на 15 хиляди стари дина 
ра, а най-големият 
150.000 стари динара. Разме
рът на пенсията ще внасят 
за пенсионно осигуряване, 
след това от лихвата и сро-

Социално-здравната цама- 
ра на скупщината на СР Сър 
бия ще обсъжда през месец 
юни т.г. Проектозакон^ за 
пенсионно осигуряване на 
земеделските производители 
от пределите на Централна 
Сърбия (без покрайнините).

Според някои данни този 
закон за пенсиите трябва да 
бъде приет от скупщината до 
края на тази година.

Както изтъкват в Републи 
канския институт за социал- 
н оосигуряване в Централна 
Сърбия живеят на село око
ло 3,5 милиона земеделски 
производители, от които бли 
зо 9 на сто имат над 65 го
дини. Това значи, че прибли 
зително такъв процент земе
делски производители трябва 
да си осъществят право на 
пенсия.

Земеделските производи
тели ще могат да се пенсио
нират след навършени 65 го 
дини, а започването на оси
гуровката е от 16-годишна 
възраст.

на

гоизток Александер Лер и 
главатаря на НДХ Анте Па- 
велич, на която бе решено 
против НОВЮ да започнат 
по-широки и по-решителни 
операции. Развитието на съ
битията в Югославия изиск
ва от германското и италиан 
ско командване да изменят 
военните си планове на гла
вните бойни полета. . Балка-

Богодюб Илиев гнато със свръхчовешки уси 
лия и жертви на югославски 
те народи, които са далеч 
по-големи по отношение на 
останалите страни обхвана
ти от военния вихър. В особе 
дителната война Югославия 
загуби около 1.700.000~души, 
което представлява 10,8°/о от 
цялото нейно население. Към 
това трябва да прибавим и 
огромните материални жер
тви, каквито не претърпя ни 
то една друга страна през 
Втората световна война.

Мястото и ролята на нородоосвободетелната война в 

Югославия през Втората световна война
Народоосвободителното 

движение в Югославия, със 
своите въоръжени сили и с 
ангажирания човешки и ма
териален потенциал, от само 
то начало представляваше 
неразривна част на всички 
антифашистки и свободолю
биви сили на антихитлерист- 
ката коалиция. Значението, 
величието на исторически 
събития, станали на югослав 
ска земя, най-добре ще пре 
ценим въз основа на докуме 
нти на победения. За целта 
ще си послужим с отчетите 
на германските и италиан
ски коменданти, които пок
рай своята увереност за „не- 
победимостта на силите на 
сста“, бяха принудени в сво
ите отчети да изнесат фак
тическото положение, поне 
приблизително такова какво 
то беше. Че опитите на оку
патора и на домамните пре
датели пропаднаха още в са
мото начало, говорят ни от
четите на комендантите на 
германското Върховно кома 
идване. Началникът на Гене 
ралщаба Кайтел в началото 
на 1942 година констатира 
следното „Отчетите на кома-

зенита на своя размах, без 
регулярна войска, без изгра
дена стратегия и военна док 
трина.

Италианският полковник 
Джузепе Ангелини, който 
добре почуетвува суровост
та на войната и силата на 
партизанските части в Юго
славия в книгата си „Лагер
ни огньове в Хърватско“ ме 
жду другото пише и следно
то „... партизанската война 
се издигна до феномен на 
втората световна война... в 
историята на последните сто 
летия няма такива примери. 
Никога обаче, както в неот
давнашния въоръжен кон
фликт (отнас се до П све
товна война) партизанската 
война не прие такива широ
ки размери и такива нови 
форми“.

Непосредствено след изво
юваната победа на съюзници 
те при Сталинград и на фро 
нта в Африка, югославското 
войно поле става за Хитлер 
изключително важно. В нача 
лото на ноември 1942 година 
Адолф Хтилер проведе във 
Виница в Украйна среща с 
върховния комендант на Ю-

ндващите въоръжените сили 
за Югоизток още не дават 
надежда, че от пролетта ня
ма да започне въстание с по- 
широки размери ... Досега 
не успяхме чрез сурови мер
ки да счупим гръбначния 
стълб на въстаниците". Подо 
бно съобщава и германският 
пълномощен генерал в 0|> 
бия Бадер, когато се прова
лиха опитите да се потуши 
въстанието в източна Босна. 
„Опитът огнището на въста
нието в източна Босна да се 
потуши, не успя. През про
летта трябва да се разчита 
на общо въстание на Балка
ните“. Комендантът на II и- 
талианска армия Роата в на 
пътствието за борба против 
партизаните издадено в на
чалото на 1942 година, така 
квалифицира военните дей
ствия: „Операциите против 

действителни 
военни операции“. Народоос 
вободителното 
Югославия беше малка 
на свободолюбивите стреме
жи в необятното море на не
вижданата фашистка 
зия в Европа. То започна, :\о 
гато последната беше на в

ните, според думите на гер
манския историк Герлиц, 
чрез партизанското воюване 
се превърнаха окончателно в 
голям фронт на тази вой
на, който приковаваше 612 
хиляди германски войници". 
По тези причини освободите 
лната война на югославски
те народи, въпреки дългото 
непризнаване от страна на 
съюзниците, излезна на пре
ден план на военните съби
тия във Втората световна во 
йна. За величието

Освободителната борба на 
югославските народи служе
ше като подтик на свободо
любивото човечество на Ев
ропа да отстои в жестоката 
борба все до окончателния 
разгром на фашизма. Тя 
го допринесе и за започване 
на освободителни

съседните страни: Гърция, 
България, Албания, 
итн. Именно

тт и приноса
на Народоосвободителното 
движение в Югославия към 
общата победа на свободолю 
бивото

МНО

човечество над мрач
ните сили на фашизма, 
говорят фактите, че 
ната от 1941 до 1945 
непрекъснато бяха 
ни от 34 до 60

движения
вясно 

в стра- 
година Италия

затова югослав- 
война

ангажира 
окупаторски 

и куизлинговски дивизии, ко 
ито инак можеха да бъдат 
употребени на другите фрон 
тове против съюзниците. В 
четиригодишната освободи- наР°ДИ, но тя служи 
телна борба на окупаторите пътеводител на 
и на домашните предатели 
бяха нанесени
губи. Всичко това бе пости-

ската освободителна 
и народната революция пре
дставлява историческа побе
да не само на

партизаните са

движение в 
оаза

югославските 
като 

другите на- 
за на-

инва-
роди в тяхната борба 
ционална и 
Да и независимост.

сериозни за- социална свобо-
Страница 2

БРАТСТВО ■ 11 ФЕВРУАРИ 1972



Мнение за отчетно-изборните събрания в СК СУРДУЛИЦА

Събранията отчетоха най 

наболелите въпроси
Мито, корупция и 

етопансни криминал 

на дневен редСъс секретаря на общинската конференция на СК 
в Димитровград РАЙКО ЗАРКОВ беседвахме за отчетно- 
изборните събрания в партийните организации, които 
бяха проведени неотдавна в комуната. Интересуваше ни 
общото впечатление за успешността на провеждането им 
и кои въпроси са били най-много засегнати, тъй като тия 
събрания отчетоха досегашната работа, но и иабелязаха 
задачи за изпълнение в бъдещето.

ции, само изкупуват, а мал
ко се държи сметка за обно 
вяване на фонда на добитъ
ка и за промяна на расовия 
състав.
В ПРЕДПРИЯТИЯТА парти
йните организации са 
гледали своите проблеми от 
областта на производството, 
разпределението на дохода, 
продажбата на продукцията 
и самоуправителните отно
шения.

Значително място е дадено 
и на въпросите, свързани с 
националистически прояви 
и други вредни явления. Ма 
кар че те не са масови и си
стемни, по бива да ое отми
нават, защото и като проя
ва на единки са вредни и о- 
пасни.

Секретарят на комитета 
ни осведоми, че в скоро вре 
ме ще бъде дадена обстойна 
оценка за миналите събра
ния и ще бъдат направени 
необходимите решения.м. н. н.

срещу едно лице от с. Дра- 
инци е подадено заявление 
под съмнение, че като член 
на комитета за изграждане 
на водопровод в селото е 
злоупотребил поста си и про 
давал незаконно водопрово
ден материал.

Констатира се, че има по
вече явлеиия на корупция, 
мито и криминал в стопан
ството, но. че те трудно се 
откриват. Във връзка е това 
се прие заключение следстве 
ните и съдебни органи в Об
щината и останалите обще
ствено - политически сили в 
комуната да обърнат по-голя 
мо внимание за навременно
то откриване на тези явле
ния.

В информацията за поява
та на мито, корупция и сто
пански криминал в Сурдули 
шката комуна, която разгле
да Общинската скупщина на 
сесията си от 31 януари т.г.

води

раз-
СОАИДНО бяха подготве

ни тези събрания — ни каза 
секретарят на ОК на СКС в 
Димитровград. Подготовки
те започнаха много преди 
провеждането им и резулта
тът е повече от задоволите
лен.

нат въпросът за електрифи
кация.

Даже подходът към въпро 
са показва, че хората вече 
не се ограничават само да 
установят, че трябвало ток. 
Те разговаряха какво трябва 
да се предприеме, за довеж- 

Разбира се в

се подчертава, че се 
следствие срещу Владко На- 

ЗТКйдаиович, магазинер в 
„Масурица“ под съмнение че 
е злоупотребил служебния 
си пост и набавил своеволно

Може би най-доброто е, 
че те не се проведоха фор
мално, но бяха действително 
делови. Изборите първо се 
проведоха в първичните ор
ганизации. Те предложиха 
членове за местните органи.- 

. зации на СК, а след това се 
проведоха избори в МК на 
СКС, които от своя страна 
избраха хора за Общинска
та конференция.

Разгледани са най-актуал-
ните въпроси

На събранията пролича 
пълно единодушие на члено 
вете на СК в оценките и в 
приемането на решенията от 
последните заседания на 
Президиума на СЮК и на 
другите по-горни форуми. И 
не само това — членовете бя 
ха единодушни в оценката и 
на нашето благоустрояване 
в комуната и в изтъкването 
на редица други наболели 
въпроси, които пряко зася
гат нашия живот и разви
тие на комуната.

Най-много изтъкван бе въ 
просът зач електрификацията 
Във Висок, в Забърдието, в 
Невлянски район и в Т. Одо 
ровци — на нито едно пар
тийно събрание не с изпус-

дането му.
много райони има доста на
правено и токът няма да се 
бави много.

ПЪТИЩАТА също бяха в 
дневния ред на събранията, 
и то по всички райони. Но 
тук перспективата е по-неяс- 
на, защото за пътищата тря
бват много пари, а не само 
доброволен човешки 
Изтъкната бе нуждата да се 
работи на пътя за Висок, 
към Т. Одоровии, към Невля 
и Поганово. Даже в Невля 
хората са готови да работят 
за да поправят каквото мо: 
гат.

срещу провизия книги на 
стойност от 200 хиляди дина 
ра. Също така се води след
ствие и срещу Джордже И- 
ванович, от Медицинския це 
нтър в Сурдулица, Власти- 
мир Милосавлевич, магази
нер от ЗТК „Масурица“ и 
Стоян Костич, магазинер от 
„Агратехника“ в Сурдулица 
зарад фалшиви фактури. И

труд.

М. Величков

Оплаквалия от земеделска
та кооперация Отчет за културната работа в Димитровградско
Сътрудничеството с коопе 

раиията бе оценено от всич
ки събрания като лошо. Зе
меделските производители 
по селата недоволствуват от 
слабото сътрудничество на 
кооперацията с тях. На съб
ранията са изтъкнати реди
ца примери по този въпрос. 
Например производителите 
се оплакват, че не са осведо 
мени за цените на тяхната

Ако парите бяха повече ■ ■ ■

идровец и Сурдулица и са 
забележили добри резулта
ти. Петър Гигов например е 
заел първо място в Сурдули 
ца, второ в Александровец 
и трето в Топола в съревно
ванието на естрадни певци- 
любители.

Кинолюбнтелският . клуб, 
който работи от миналата 
година, е заснел три доку- 
меитарнн филма и е органи
зирал курс, който са посеща 
вали 41 кннолюбители.

Секцията за музейни мате 
риали също е имала резулта 
тна работа през миналата го 
дина. Събрани са доста ма
териали от историческо, ар- 
хеоложко и етиоложко есте
ство, въз основа на 
бъдещите радетели по издпр 
пане миналото на нашия 
край, ще могат да ни разяс
нят ис една от мъглявините 
в историята па Дпмитровгра 
деко, в миналия му бит.

Киното, особено подвижно 
то, върши действително по
лезна работа. Над 150 пред
ставления са били прожек
тирани по селата, а филмите 
са били предимно маши. Ос
вен развлечението с пашите 
филми селската публика е 
могла да научи много за ос
вободителната борба, за ми
налото п сегашното социали 
етическо строителство.

Читалищното дело, макар 
п мудно — върви полека. 
След Височко Одоровцн е 
открито читалище в Смилов- 
ци и наскоро ще има чита
лище и в Сенокос. В плано
вете на общността и култур
ния дом е да се открият още 
две читалища и да се доста
вят още около 5000 книги на 
български и сърбохърватски 
език.

Но начертаните задачи са 
изготвени според нуждата, а 
по-малко според средствата, 
с конто чце ое разполага. Пре

движдат се десетина литера
турни вечери, няколко худо
жествени изложби, десети
на спектакла и концерта на 
самодейците, заснемане на 
дългометражен филм „Шоп
ска сватба“ и проче.

Също се планира по-засиле 
но сътрудничество с гранич
ните градове от НР България 
откриване на краева худо
жествена галерия и на коло
ния на художници в Погано 
веки манастир.

За библиотеката се плани
ра да бъдат купени два апар 
тамента и да сс адаптират 
за целта, а за музейни поме 
щания да се купи къщата на 
Джаджови.

Плановете, както се виж
да, са добри. Но изпълнение 
то им веднага дава повод за 
съмнения, особено когато 
става въпрос за купуване на 
апартаменти за читалище и 
на къща за музей. Такива 
средства културната общ
ност не може да осигури са
ма, а едва ли могат да им 
помогнат от общината, защо 
то електрификацията в моме 
нта има предимство.

Може би един съвместен 
разговор с ръководни от пре 
дприятията и проявеното им 
разбиране за проблемите на 
културната работа би било 
полезно в това 
Впрочес и защото потребите 
ли на културата сега са по
вече работниците от 
прнятията.

АКО ПАРИТЕ бяха повече,
колко още неща щяха да сс 
свършат на културното поле 
в димитровградската общи
на. Не можем да се отърсим 
от такова впечатление, защо
то като се погледа работа
та, която бе отчетена на го
дишното събрание на култу
рната общност и набелязани 
те задачи занапред, се стига 
до извода, че с повече сред
ства много по-богата би би
ла дейността в селата, а в гра 
да биха се разрешили не е- 
дин от наболелите културни 
прболеми.

Но недоимъкът на пари с 
общо явление за всички об
ласти на обществената дей
ност не само в днмитровгра 

това

продукция, че не се плащат 
продадените стоки на време, 
че разни изкупчици, прелета 
вители на разни организа-

Стопанските организации в Сурду- 
лишката община неликвидни

у
- ‘ш,щ: конто* *

дската комуна и при 
положение — простираното 
не може да бъде другояче ос
вен според чергата.

КАКВО Е НАПРАВЕНО 
ДОСЕГА?
Миналата година култур

ната работа не е нсзабелс- 
житслиа. Скептиците може 
би ще кажат: „Ех, какво пък 
толкова с направено“? Но 
обективно гледано, резулта- 

задоволява-

ЦГф

титс са съвсем 
щи, като сс има предвид зпа 
чителното остаряване на се
лата, недоимъкът па средст
ва за разгръщане 
ма дейност и другите причи-

>*
- 'V» , ■ „' * ■ : '

СУРДУЛИЦА

0: ■

'У*.

на по-голя-
286.186 лии. Покрайи лихва 

това, стопанството с длъжно 
бюджетите и фоидовс- 

734.814 дин. С една

Разглеждайки ' ликвидност 
областта на стопански-
извънстоиански оргаии-
, Общинската скупщи- 
Сурлулица на XVIII

ни.
Самодейното дружество 

при културния дом има пред 
нина пред другите културни 
дейности. През миналата го
дина е организирало 21 кон- 

които четири в НР

та в 
те и 
зации 
на в
си редовна 
че дълговете 
организации 
23.222.578 динара или почти 
54%> повече отколкото през 
1970 година. Стопанските ор
ганизации през 1971. год. са 
платили за съдебни разноски

и на
те около 
дума стопанските организа
ции в Сурдулишката общн- 

исликвидни. Основнисесия констатира 
на стопански 
възлизат на

отношение.на са
носители на неликвидността 

са фабрика
церта, от 
България (Годеч, Драгоман, 
Сливница, с които сътрудии- 

областта на самодейно-
в стопанството 
„Мачкатица“, „ФАЕОС“ и 
строителното предприятие 
„Зидар".

пред-чи в
стта). Представители на то- 

дружество са участвували 
па любителски съревнования 
в Алексинац, Топола, Алекс а
ва

М. Петров — М. Н. Н.
М. Величков
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Из нашите общиниИз нашите общини *Из нашите общини *

Интересът за лекарството 

на Сотиров не престава
Босилеград

ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА 

НОВИЯ БЮДЖЕТ Алкалоид“ от— Водят се преговори с „ 
Скопие

например строителните рабо 
тодетели бягат от една в ДРУ 
га съседна община.

Същевременно, сгюред но
вия Републикански закон пре 
дстои и преустройство на об 
щинските данъчни служби. 
Предвижда се тези служби 
да действуват самостоятелно 
и да бъдат финансирани по 
друг начин.

обсъдят всички 
отнася-СПОРЕД Републикански 

критерии и първите догово
ри на компетентните в общи 
пата във връзка с изготвяне- 

тазгодишния общин
ски бюджет, данъка на зе
меделците в Босилеградската 
община (за тази година няма 
да се покачва. Ще се напра
ви само известна корекция 
по отношение па кадастрал
ния доход.

Подготовки за изработване 
на проекторешения за данъ
чни облаги, които ще бъдат 
съгласувани с новия Репуб
ликански закон общинската 
данъчна служба вече прави. 
Очаква се след няколко дни 
първия проект на общинс
кия бюджет да бъде разгле
дан от съвета по стопански 
въпроси. След това от 20 фе 
вруари до първи март в ця
лата община ще се проведат 
събрания на избирателите, на

които ще се 
проектопредложения 
щи се до новия бюджет.

Междувременно предстои 
съвещание на данъчните слу 
жби от съседните,на Босиле 
град общини, което 
цел да се постигне договор 
по отношение на деНъка за 
частните занаятчии. Това е 
нужно, защото поради раз
личната данъчна политика

тешките случаи и на такива 
първо изпраща лекарство. 
Такива той записва и в своя 
та евиденция. На всички, на 

помогнал, а такива 
от онези, които

Новото лекарство на Боси
Захарилеградския аптекар 

Сотиров, което лекува сто- 
язва не е неизвестно. 

Напротив то с и занапред в 
центъра на вниманието на 
всички болни от язва в на
шата страна. Това с и разби 
раемо, защото заболели от 
тази болест има много, а за 
нещастие ефикасно лекарст 
во не съществува.

За само няколко 
Сотиров е получил

в които болнитр от

машиато на които *е 
са повечето 
са ползвали новото лекарст- 

сега му изпращат писма, 
в които му изказват голяма 
благодарност. Но същевреме 
нно търсят лекарство и за 
свои близки и приятели.

Виждайки обективната си - 
невъзможност. Сотиров пате 
нтира своето лекарство и по 
иска помощ от скопската фа 
брика за производство 
лекарства „Алкалоид . 1ази 
фабрика е заинтересована 
да произвежда новото лекар 
ство в онова количество, ко- 

би било достъпно на вси 
чкчи болни. За целта се вод
ят преговори между Сотиров 
и специалистите от фабрика

има за

во,

В. В.

месеца 
към 5.000Библиотеката в Босилеград 

- без помещения
писма,
всички краища на страната 
ни, а дори и от чужбина тър
сят помощ. Има много, кои
то са лично дошли по лекар 
ството в босилеградската ап 
тека или са пък търсили по 
телефона и с телеграми.

В тясното помещение 
аптеката от няколко квадтра 
тни метра, Сотиров не е 
състояние да изготви доста- та. 
тъчно количество лекарст
во. Затова той избира най-

на

предимно белетристика, 
то най-много ползват учени-

кояПрез миналата година в 
централната библиотека в 
Босилеград са взети за про
чит 17.400 книги. Главно чи
татели в тази библиотека са: 
учениците от гимназията, ос 
новното училище и учили
щето за квалифицирани ра
ботници.

Също така много учители 
има от селата Белут, Извор, 
Райчиловци и Радичевци. На 
последък все по-голям инте
рес за четене на книги про
явяват работници и земедел
ски производители.

Тази библинтека разполага 
с общо около 11.000 книги. 
От тях към 5.000 книги тя е 
дала на ползване на трите 
районни читалища.

Половината от книгите са 
ученическа лектира. Към 
3.000 са на български език —

ето
нате.

В библиотеката най-много 
недостига научно-популярна 
литература и то от почти вси 
чки области. От такива осо
бена се нуждаят учениците.

Обаче най-големи труднос 
ти библиотеката в Босиле
град изпитва поради недои
мък на съответни помещения. 
Всъщност тя сега работи в 
едно неподходящо скучено 
помещение. Затова книги ня 
ма къде да се поместят.

Тоя проблем обаче трудно 
ще може да реши, все дока- 
то в Босилеград не се пост
рои културен дом, в който 
ще има предназначени за би 
блиотеката помещения.

в

В. В.

Строителните 
предприемачи 
отбягват данъка

Из канцеларията за заемане на работна
ръка

ПРИ данъчната служба в 
Босилеградската община ми
налата година си регистрира 
ни 83 честни строителни ра- 
ботодетели. Като такива по
лучили позволително за ча
стна строителна дейност. Оба 
че още в течението на тази 
година 37 от тях формално 
престанали да работят, за да 
не заплащат данък на общи- ЪОСИЛСГрвД 
ната. От преостанатите само 
15 души редовно си запла
щат данъка. В 1971 година те 
са дали на общината 230.000 
динара.

По тоя въпрос съществуват 
две прояви: бягане на работо • 
летелите — строители в дру
ги съседни общини, които 
имат по-малки данъчни об
лаги за частните занаятчии 
и второ изнамиране начини 
да не заплащат обществени
те си ч дългове..

При такова положение все 
повече е видимо, че тези ча
стни занаятчии натрупват ми 
лионн.* Затова мнозина пов
дигат въпроса да се преизпи 
та потеклото на имуществото

За специалистите има 

работа
В. в.

нямат квалификации и като 
такива трудно успяват на на 
мерят работа в комуната.

В канцеларията на Завода 
за заемане на работна ръка 
в , Босилеград сега има еви- 
динтирани около 250 незаети 
лица от различни специално 
сти и квалификации.

Нар-много от незаетите 
(130) са неквалифицирани. 
Числото на полуквалифици
раните, квалифицираните и 
висококвалифицираните ра
ботници възлиза на 50.

Също така има доста мно
го незаети и със средно обра 
зованне. Меджу другите та
кива работа търсят: 22 свър 
шени гимназисти, 11 иконо
мисти, 5 земеделски техници 
и др.

С полувисше образование в 
канцеларията са евидентира 
ни четирима безработни пре 
подаватели, трима юристи, 
двама комерциалисти и един 
социален работник.

С виеше образование за се 
га к-з са заети само един ин
женер по горско дело и един 
агроном.

В. В.

Подготовки за изграждане 

на културен дом
Долна Любвт*

Търсят защи
та от несъве- 

стните 

търговци

Изпълнителният отбор на 
Общинската- културна общ
ност прави обстойни подго
товки за изграждането на ку 
лтурен дом в Босилеград. За 
целта вече е изработен про
ект и са осигурени собстве
ни средства от 60 милиона 
стари динара. Същевременно, 
от Републиканската култур
на общност за тази година 
се очакват средства за инве
стиции от около 100 милиона

стари динара. Значителна по 
мощ се очаква и от тазгоди 
шния общински бюджет.

Изпълнителният отбор съ
що така предприема мерки 
за уреждане на районите чи 
талища, засилване работата 
на художествените самодей
ни колективи и др. За тази 
цел съществуват и по-добри 
материални условия в срав
нение с предишните години.

В. В.
им. След проведеното събрание 

на избирателите местната об 
щност в село Долна Любата 
енергично поиска от компе
тентните в общината да пр
евземат законни мерки про
тив неправилното забогатява 
не от страна на търговските 
магазинери в селото им. .

В писмените си искове, ко 
ито са изпратени до Служ
бата за вътрешни работи, Об 
щинския комитет на СКС, 
Общинската комисия за жал 
би и др. те посочвчат, че ма 
газинерите своеволно покач
ват цените на всички стоки, 
повишават несъбраните дъл
гове и имат още редица дру 
ги произволи в работата си.

Тази местна общност из
тъква търговските 
ции и на отделни магазине
ри, за които търси да бъдат 
сменени от работните си ме
ста.

В. В.

От партийните събр«няя в Босилеградска община

ОТ КОМУНИСТИТЕ СЕ ТЪРСИ ИДЕЙНО 

И АКЦИОННО ЕДИНСТВО За разлика от по-рано 
евиденция в канцеларията за 
заемане, има все 
безработни с полувисше и ви 
сше образование. Това 
чава, че за такива има рабо
та не само в кохмуната, но и 
вън нея. Обаче някои кате
гории незаети — особено с 
низки квалификации обикно 
вено дълго време чакат да 
получат работа посредством 
Завода. Това

на-

(ОТ 1 СТР.)

ЗА РАВНОМЕРНА ЗАСТЪПЕ 
НОСТ В ОБЩИНСКИТЕ 
ПАРТИЙНИ ФОРУМИ

по-малкоКомунистите от тази орга 
низация изтъкват, че работа 
та на всички обществено-по
литически организации в те- 
хното и другите околни села 
е незадоволяваща. Според 
тях положението на земедел
ците в селата от тоя район 
не е. завидно. Една от причи 
ните е и липсата на коопери 
ране и сътрудничество със 
земеделската кооперация в 
Долно Тлъмино.

Като

бяване със стоки за 
потребление.
И трите клона на местната 

партийна организация в Дол
но^ Тлъмино приключиха с 
изборите. За секретари са 
избрани млади хора, 
от които за първ път се из
бират в партийни , ръковод
ства.

На предизборните и избор 
ните събрания на партийните 
клонове е

широко
озна-

Разглеждайки отчета за 
двугодишната работа на Об
щинската конференция 

‘ СКС в Босилеград, членовете 
на местната партийна органи 
зация в село Назърица напра 
виха забележки, че в Обхцин 
скйя комитет на СКС пове
че години нямало нито един 
член от техната организация 
и, че в състава на останалите 
общински.партийни форуми 
има много малко.

някои
на машина-

■е така, защото 
за сега нито една трудова ор 
ганизация в кохмуната свобод 
ните си и новооткрити ра
ботни места не обажда на 
Завода, макар че е това за
конна дължност.

На работа в чужбина 
Босилеградската 
ват предихмно

разисквано най- 
хмного за стопанските трудно 
сти на селата от тоя район, 
но също така и за дейността 
на комунистите в решаване
то на тези съществени въпро 
:: В. В.

отделни трудности, 
които измъчват село Назъри 
ца комунистите изтъкнаха 
липсата на пътища и на 
фонни връзки и слабото сна

За установяването на тър
говските аномалии, местна
та общност ще поиска 
ление от 20 ощетени 
тели — потребители.

изяв-
свиде-теле от

комуна оти 
онези, които

си.
В. В.Страница 4
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Из нашите общини * Из нашите общини * Из нашите общини

Босилеградските гори 

умират прави
Из съвета за образование и култура в Димитровград

Няма закриване на училища
Най-големите най-качест

вените и най-запазените гори 
в Босилеградската община 
се намират в ръцете на гор
ското стопанство от Враня. 
То ги експлоатира посредст 
вом своята секция в Босиле
град. Става въпрос за гори 
на повърхност от около че
тири хиляда хектара.

О ттези гори горското сто 
панство от Враня годишно 
посече и продаде повече хи 
лади кубически метра качес 
твен буков и боров строите 
лен материал. Също така по 
лзва и по няколко стотици 
кубически метра дърво за 
отопление.

Според един бегъл анализ 
тоя дървен материал е доста 
тъчен непрекъснато да рабо
ти едно средно по големина 
дървообработващо предпри
ятие. Обаче от тази експлоа
тация' на горите има преди
мно полза горското стопан
ство във Враня. Босилеград

ската община от това няма 
особени полза. Напротив, 
има вреди, които вече ста
ват показателни. Именно та 
зи горско-стопанска органи
зация не възобновява гори
те в оня обем, в който ги ек
сплоатира. Това е констата
ция и на общинския инспек
тор по горско стопанство.

Начина, по който се пазят 
горите предизвика недовол
ство в Босилеградска кому
на. И то не само при органи
те на властта и обществено- 
политическите организации, 
но и при обикновения граж
данин. Затова на всяко съб
рание на избирателите и на 
други събрания се повдига 
тоя въпрос и търси се той да 
се реши по-друг начин. По
точно търси се горите в ко
муната да се отнемат от та
зи горска организация, а да 
се формира в общината и то 
с преработвателни цехове.

По другия въпрос, какво 
да се прави с преподаватели 
те без нужния ценз, се реши 
да се приложат законните 
разпоредби. Последният срок 
за тяхното уволняване е есен 
та 1972 година и това значи, 
че в Димитровградско могат 
да останат без работа към се 
дем досегашни учитеЛи и 

в преподаватели, без гимнази
ята, където има още трима 
без ценз.

Въпросът обаче не е лесно 
разрешим, ако се има пред 
вид, че някои хора не по своя 
вина са оставили учителски
те си места в предишните 
години и са се наели да пре 
подават някой предмет в гор 
ните класове, защото не е 
имало подготвени за предме 
та. Мнозина от тях имат и по 
двадесет години трудов стаж, 
заработен по селата, при тру 
дни условия, които бяха ха
рактерни преди десетилетие 
за нашите училища.

Именно затова участници
те в заседанието посветиха 
много време на въпроса, ка
кво да се прави с тези хора, 
ако на обявените конкурси 
се обадят подготвени за про
фесията хора. Предложи се 
една комисия, която да се 
застъпи за приемането на те 
зи учители в някои предпри- 

$№ ятия или други трудови ор- 
&0» ганизации. Също така се на- 
ИШ блегна в обществения дого- 

вор за приемане на работна 
ръка, който се готви, да се 
внесе разпоредба за пълното 
му зачитане от вс1гчки под- 
писали го предприятия и дру 
ги трудови организации.

МИНАЛАТА седмица в Ди 
митровград се състоя съвме* 
стно заседание на Съвета за 
образование и култура на 
ОС Димитровград, на члено
вете на ИК на образовател
ната общност и на директо
рите на училищата.

Бяха разгледани въпроси-

Именно, те имаха пред вид 
това, че споменатите учили
ща са доста отдалечени от 
най-близките съседни учили
ща, по пет и повече кило
метра, а това затруднява мал 
ките деца в редовното им о- 
бучение, излага ги на опа
сности от заболяване и се 
създават условия за увели
чаване на неграмотните 
комуната.

Спомена се например, че 
децата от Долни Криводол, 
Горни Криводол, Вълковия и 
Болсвдол, при закриване на 
училището в Додни Криво
дол би трябвало да отиват в 
Каменица, което е просто не 
възможно щом няма прево
зни средства. Също се каза, 
че децата от Радеина и Бре- 
бе винца би трябвало да ход
ят на училище в Смиловци, 
което е също отдалечено до
ста от споменатите села.

Заседанието предпочете ма 
териалните разноски по из
дръжка на училищата да бъ 
дат поставени на заден план, 
пред улеснението на малки
те ученици от селата.

те:
Да се закриват ли 

щата с малко ученици:
Какво да се прави с препо 

даватели, които нямат нуж
ния ценз за работните места, 
които заемат?

След обстойно обсъждане 
на въпросите е решено след
ното:

Училищата в Долни Криво 
дол, Радеина, Бребевница и 
Горна Нсвля няма да се за
крият и следващата учебна 
година, макар да имат мал
ко ученици (10 до 12 учени
ка в училище).

Участниците в заседанието 
се ръководеха от обективни
те нужди и решиха така ка- 
кто е човешки и обществено 
по-полезно.

ИЛ11-уч

в. В.

Сурдулиц»
Вместо гимназия - още един 

технически център
КАКТО е известно, повече 

от една година се водиха ра
зисквания във връзка с от
криването на гимназия в Сур 
дулица. Имайки предвид фн 
насовите условия на Община 
та, ежегодното 
броя на учениците в тази ко 
муна и гъстотата на мрежа
та от средни училища 
Врански регион, отборнините 
единодушно отхвърлиха пре 
дложението за откриване на 
гимназия в Сурдулица.

За сметка на това бе прие- 
селско-сто

&

намаляване

във

Празни училища 
— могат ли да се 
използват по-по- 
лезно?го предложението 

панското училище да прера- 
стн-е в училищен център с от 
деления за подготовки на ква 
лифицирани работници.

м. н. н.
^ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУ^^^ЧЛЛАЛЛААЛЛАЛЛЛ^

уу^ЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАА.

И нея настанили на работа 
в „гумарата”. Това предпри- 

незаетите.
Казаха, че някои магазине 

ри наплащат повече, а и мер 
кпте им не са точни. На един 
гражданин на десет килогра 

захар измерили 800 гра- 
по-малко. Домакините об

съждат помежду си тези въ 
проси и се сърдят, а никой 
ме повдига _

. Казват страхуват се. От

гивахме и в която винаги има 
хубави кебапчета или до 

наденици. Добре биВместо репортаж шс ятие е приют за 
По всичко личи, че и соци- 

н незаетите
машни
било ако порсоналът па по- 

хотел всекидневно запо- алннте случаи 
стават грижи на организира 

— наистина на общДимитровградски простори амавия
ччне да сс бори за добро по 

па гостите. Ако един
ма ни хора 

ността. Драгица никой не 
като социален случай.

срещане 
гост е лошо услужсп, или даща, които объркват и стария 

гостилничарски работник То 
който е, така да сс каже,

гледа
Тя е способна за работа и 
дали й работа, а и на дъщеря 
й, доколкото разбра.

Ни- глас па протс-НЕОТДАВНА старият 
кола Нейков излезе от своя
та Славиня и слезне в Дими 
тровград, в който някога бе
ше училищен инспектор, не 
малко бе изненадан когато 
се намери в изменения и ве
че урбанизиран Димитров
град. На онази полянка при 
и селище и дст-

меж

речем грубо посрещнат ст.. 
кого?шо,

във фокуса на всички чарши 
йски течения.

__ Не знам каква е тая ра
бота. Ние в „развод брака 
похарчихме милиони да ада 
гггираме помещенията за ую
тно кафене и построихме но 

клозети, модерни, а хули- 
свалили голямото огле-

* ★
Пред канцеларията ма пре 

па Общинската Тези дни хората видяха в 
какво положение са младите 
стажнсти. Именно, стажис- 
тн почти никой вече на при 
ома Това беше преди две го
дини п ден днешен трудови 
те организации ги държат 
като такива и така и плащат 
— половината те, а половина 
та Завода за заемане на ра
ботна ръка. Хубаво и дяволи 

Човек извършва про
фесионална работа, а плаща 
му се само половината...

дседателя 
скупщина известен образ на 
жена. Преди седем н повече 
години я заварих на същото 

Опия същите бръ 
ио-дълбоки, мито 

но-груби, пи повече, ни по- 
малко. На тънките устни съ
щото озлоблснис срещу

около нея. И днес търси

„Циле“ цяло
1Гв™НжиРл“сгради,

щурки, след това нова поща, 
банка, мотел ,нов хотел; "„ 
рошена чевма" с много нови 
сгради. А да беше видял, ако 
е видял, новата фабрика „Ти 
,ар" върху 10.800 квадратни 
метра площ и множество 
хора, които нс позна или не 
познаваше. Бих каза''; в 
почувствувал нещо ново в 
поведението и начина на мие 
"иГнри хората. И сигурно е 
така, защото
град малко е ц , ..... 
нова старо, което Никола та 

лобре познаваше.. . л сс 
него се протяга 
- свят и град. 
не би можал да 

този нов кон- 
такива по

ви
гами -
дало и отфейкали. Започнаха 

свалят. Едип 
свал-

това място.
чкп, пито

и винтовете да 
е на страж, а другите

плячкат. Как да ги зало венят и 
виме... чко

работа. Вярвам, чс от първа 
та среща поне пет пъти с по 
стъпвала на работа. Винаги 
нещо пречи.

♦ го.
се лепналНовият хотел 

като гербова марка до ком- 
сгарда.жилищнашията

Тя го надвишава с дяла гла 
ва. Как ли ще изглежда ко
гато сс построи още една жи 
лищпа сграда от другата ст
рана. Вътре е всичко така 
строено човек приятно да сс 
чувствува, но, сто, беше пра 
’,сн Персонала не бърза да 

гостите. Не знам за
мислите ми се поя- 

от омая иаис-

♦♦
се завърнал от ДомаВуч

край Пршцнна. През есента 
общината го настани и пла- 

иего 700 динара месе-

Събранисто па избиратели- 
Поганово поискало об

1СО

те п
ществото да се погрижи за 
Драгица Петкова, вдовица с 
две деца. По-малкото с бол- 

За социалните случай в 
Димитровград по-инак сс и 
говори н мисли вече. Соци- 
алеи случай е само оня, кои 

неспособен за работа.

Димитров- 
останало от о-

в ща за
41 ю, а той се завърнал 
бягал и пуснал брада... То- 

социален случай.

изДимитровград
рецепцията, неприятните пре 

врязват дълбо-
по.

ка услужи 
що, но в 
ви картината

незабележима кръчма 
всички с желание о-

ва спред 
нов непознат 

Ако е чул 
че в

жпвелици сс
пометта, както и всяка

га
М. Бакичко в

обида, а това се пренася. то егина 
в кояторазбере, 

форт се случват *
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Електрификацията в Димитровградско

ЗАПОЧВА И ВИСОК
Т. ОДОРОВЦИ — НА 7 
ЮЛИ ЩЕ СВЕТНЕНЕВЛЯНСКИ РАЙОН НЕ(ОТ 1 СТР.)

ИЗОСТАВАСветислав Панов, секретар
Мира Маркова, ръководител На Деня ма въстанието в 

засветиИ невлянски район напипа .местната канцелария и Сърбия трябва да
Поставят се стълбове-ра. Сливница вече има рок. 

Верзар, Долна и Горна Не- 
Скървеница и Барйе 

бират средства и работят. 
Поставени са стълбове на

касиер Виден Зарков, учи- токът.
те, трафопостовсте (два) сател. съ-На селски събрания е ре- вдя, заготови. Имат договоришено парите да се събират' монтаж на уредите по тра-солндарпо, по домакинство, фопостовете, за доставка на 
жица, за строене на селска 
мрежа. Значи всичко е вече 
договорено. Според плана на 

слектрифика-

дължнна 16,5 километра — 
от Сливница до Барйе, пост 
роени са пет трафопоста. О-

за електропровода и за сел
ските мрежи. Първите вно
ски са установени на 50.000 повече живота.Токът щс измени още

комитета по 
пия работите трябва да при 
ключ ат — па 15 юни, а на 
Ссдми юли да сс състои на
родното тържество по 
чай електрифн ци р а не то

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
му дали жените от не 
говия харем.Най-много деца е 

жената на ру-слу- родила 
снака Феодор Василев 
(1816—1872). Тя дала 

на 69 лица —

на о о о
селото. живот 

16 пъти е родила бли- 
занци, 7 пъти — по три 
деца, четири пъти — 

Много от

Най-много живи нас 
ледници е имал капи
тан Уилсън Кетъл 
(1860—1963) от Гранд 
Вей, Канада — И де
ца (от две жени) 65 
внуци 201 правнуци и 
305 правнуци.

о о о
Жени, които са ро

дили по осем деца при 
едно раждане: Енрики 
та Руиба от Тампико, 
Мексико през 1921 го
дина, Там Син от Кюум 
Ям Ща, Китай, през 
1934 г. Джелия Гозна- 
лес от Аржентина он 
2. 5. 1955 г. Мария Те- 
реза Лопец от Мекси
ко на 10 май 1967 го
дина. Всички деца са 
умрели няколко часа 
след раждането.

А ДРУГИТЕ — ПОСЛЕ

Някои села щс останат за 
после. Това са по-отдалече- 
ин селища, с малко народ.

по четири, 
децата достигнали пъ
лнолетие.

Става въпрос, чс в момен
та не могат да се включат в 
акцията. Но след време, мо
же би ще са в състояние да 
тръгнат и те. Може би тога
ва ще са и по-добри услови
ята да им се помогне.

о о о
Най-старата майка 

света е Рут Алис Кист 
лер. Родена е на 11 ап 
рил 1899 г. в Уейсфилд 
Масачузет, Съединени 

Дъщеря си 
, кога- 

на 57 го-

в

я те щати.
Сузана е родила 
то е била 
дини и 129 сни.

Я
Я

!

I
в 8

„Ако можехме да намерим 
някъде петдесетина милиона 
каква работа щяхме да свъ
ршим“ — ни каза председа
телят на общината на края.

о о о
Най-много деца е 

имал Али шах от Пер
сия (1797—1834) — 157 
сина и 560 дъщери. Те 
зи 714 наследници са

стари динара за всяко дома 
кинство, а срокът за записва 
мето е 1 март. Всички села 
са решили след този срок 

‘ ако някой иска да се запи
ше за участие да плати тро
йна цена.

Значи всички старейшини 
на домакинствата трябва да 
си помислят и да се запи
шат до 1 март, защото ина
че тройната цена е висока. 
Би трябвало и да сс бърза 
с набирането на средствата, 
защото цените на материали 
те сигурно няма да падат.

ЗАБЪРДИЕ — ДО ПЪРВИ
МАЙ ЕЛЕКТРОПРО
ВОДЪТ

Комитетът по електрифи
кация си е поставил задача
та до Първи май да бъдат 
завършени работите по елек 
тропровода. Ако тая задача 
се изпълни, сигурно е, че 
Забърдието може да получи 
ток през тази година. Но ус
ловието е хората да бъдаг 
по-дейни, откблкото досега.

става да се купи жица и да 
се направи договор за мон
таж на уреди в трафопосто- 
вете.

Но кой да даде тия петде
сет милиона? По-добре е да 
се опрат хората на силите 
си — иначе няма да дойде 
токът.А после остават селските 

мрежи, проектите за които 
са. вече готови. м. н. н.

Поуки на овощаряВисок
В практика най-често се съхраняват плодовете на къс 

нозреещите ябълкови и крушови сортове. Със съхраня
ването на плодовете се цели да се запазят за по-продъл
жително време ценните им хранителни и вкусови каче
ства.

Изкупване на сено
Правилно съхраняванеИзукупане на 

сено във Ви
сок продължа
ва. Земеделска 
та кооперация

„Сточар“ от 
Димитровград 
пресува сено
то и го прода
ва в краища
та, които мина 
лата година бя 
ха сушни. Коо 
перацията тря 
бва да прода
де 200 хиляди 
килограма се
но в Босна и 
Македония. Се 
ното се изкуп
ва по 0,35 и 
0,40 дин. за е- 
дин килограм.

на плодовете създава въз.мо- 
_ Аа се снабдяват пазарите с пресни плодове от при- 
оирането им до ранна пролет.
жност

пение?КаКВО 3аВИСИ тРйн°стта на плодовете при съхра-

Трайността на плодовете при съхранение зависи от 
степента на зрелостта им при беритбата, качеството на 
манипулацията, срока за поставяне- на плодовете за съх
ранение, температурата и относителната влажност на 
въздуха проветряването на плодохранилището или изба- 
вегеташГ™ТиЛр^п°лСТИ' мете°Р°логичните условия през

меР°пРия™я, ви

прод"^“~е1?>ТУРа ПДОДОЕеТе се съхраняват по-

Иначе Забърдието с напра 
вило следното: Поставени са

и пр.
стълбове на дължина 16 км 
— от Радейна до всички за- 
бърдски села. Вече има Температурата 

житлеността на 
виоока е

до- оказва голямо влияние върху продъл- 
температтоатз Н-гпТ° На ПЛОА°в^- Ко^АкогТио- 

ме може да се съхраняват плодо^^НдйЬ"штелно вРе'

™“ Рт, ,, тачшСчйтеййЕ.“ ге“п"

говор за доставка на жица 
и договор „Градня“ да пос
тави жицата на стълбовете. 
Даже имат договор и за мон 
таж на уредите в трафопо- 
стовете, макар че те още не 
са построени. влажност на въз-

Проектите за 
мрежи са почти готови. Тъй като животновъдния фонд във Висок значително на 

ма ля много селяни предлагат сеното на кооперацията. Ра- 
бира се, че по-добре беше ако сеното можеше да се из
ползва за развитие скотовъдството в нашата община.

за пресуване на сеното ра-

Сн. и текст: Веселин Петров

селските
В обикновените

жа относителна влажност1от*80^ оКвбва Аа се поддър 
сените се развиват слабо В плплпуп5 °' при крято пле- 
дищ относителната влажност Аохранилнща с вентила- 
без да има опасност от ™1витие А3 бъАе и АО 90»/.. 
влага може да се поддържа чпррГп плесени- Въздушната 
по-голяма повърхност, напълнени авяне на съдове с 
жане на мокро зебло! С в°Аа' или чРез подър-

Стойността вече се съзира 
— общо около 65 милиона, 
без селската мрежа плюс ра 
ботата извършена от селяни На снимката: Машината 

боти с пълен капацитетте.
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,Училишен проблем' в Петкова махалаБосилеград

НЕИЗПОЛЗВАНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪК

светен инспектор в махала- 
Име-чалото на тази учебна го

дина започнал да пиянству- 
ва и нередовно да дохажда 
на училище. Когато и дохаж 
дал не провеждал часове, но 
тормозил учениците. Поради 
тези - причини, преди извес
тно време, училищните ор
гани в Долнолюбатското у- 
чилшце пак го уволнили.

Въпреки това училищния 
проблем е пак останал. Пре 
ди няколко дни с присъст
вието на председателя 
Общинската скупщина 
силеград и общинския про-

Црнощица нямаше учи
лище, макар че имаше до
статъчно ученици. След го
ляма упоритост на хората 
успяха да се изборят да им 
се открие училище. И кога
то считаха, че са окончате
лно 
прос
трудности. Пак предстои о- 
пасност в тази махала, на
мираща се под склоновете 
на Весна кобила да се съз
даде училищен проблем.

Именно тоя път пробле
мът е създал учителя 
МЕНОВ ЯНЕВ, хроничен 
алкохол. Поради пиянству- 
ваие, преди ^няколко годи
ни той бе уволнен в бистъ- 
рското училище. В „Петко- 
вското“ училище е приет 
на работа след като е при
ето обещанието му, че ня
ма вече да пие.

Обаче бързо забравил на 
обещанието си. Още о па

та намерено решение, 
нно решено е учениците от 
тази махала един ден да о- 
тиват в училището на „Две 
реки“ (също в Църнощица), 
а другия ден учениците и 
учителя от това училище да 
отиват в „Петковци“.

Засега това е било един
ствено възможно решение. 
Обаче нужно е в най-крат
ко време да се обяви кон
курс и потърси друг учи
тел, който постоянно ще ра 
боти в това училище.

решили „училищния въ 
“ — оега отново иматНАКРАЯ на 1971 година можностите за събирането 

на данъчната служба на Бо- на данъка изцяло да се из- 
силеградската община са ос ползват. Факт е например,

че в данъчната служба рабо 
ти само един данъчен изпъл
нител, а има потреби най-ма' 
лко за трима. Обаче служе
щите в общината отказват 
да изпълняват тази работа, а 
същевременно се противопо
ставят на приемането на но
ви работници.

По мнението на секретаря 
на общината Иван Деспотов 
нередовното прибиране на 
данъка няма да се отрази въ 
рху финансирането на служ

100танали несъбрани над 
милиона стари динара собст 
вени приходи. Това е почти 
една четвъртина от съвкуп
ния общинския бюджет.

Длъжници са главно земе 
делските данъкоплатци. За
това обаче съществуват и о- 
бективни причини. През ля
тото на 1971 година градуш
ка унищожи земеделските 
посеви почти с 50% в цела-

на
в~Бо

СИ- В. В.

\
»Ангропромет« 

за младежките активита комуна, а в селата от тлъ 
минекия район, както и в Из 
вор, Груинци, и Милевци по бите и органите, макар 
чти с 100%. Поради това не
що данъчната общинска слу

то на физическата култура 
на село и съответно набавка 
та на спортни реквизити, 
все още не са намерени не
обходимите извори.

След конфекция „Свобо
да", която до голяма степен 
финансира баскетболния от
бор и „услуга”, която дейно 
подпомага хандбалния 
бор, „Ангропромет" - 
предприятие, което пряко по 
мага развитието на спортна 
и физическата култура изо
бщо. Спортистите и спорт
ните дейци в Димиторвград 
очакват, че техният пример 
ще последват и останалите 
стопански организации в гра

Ст. Н.

Младежките активи в се
лищата, в които търговско- 

„Ангропро-

че
създава известни затрудне
ния. то предприятие 

мет” о тПирот има свои ма
газини, ще получат по хил
яди динара за 
спортни реквизити 
ва решение взе 
това предприятие.

В. В. /жба на пострадалите земеде
лци е намалила данъка с 12 набавка на

— тако- 
неотдавнамилиона стари динара.

Въпреки това в органите 
на общината са на мнение, 
че не е всичко сторено въз-

Босилеград
от-В Димитровградско така- 

- _ ще получат Желю
ша и Трънски Одоровци. В 
решението се казва, че също 
то се отнася и до спортния 
клуб „Асен Балкански” в 
града, където „Ангропромет 
също има свои магазини.

Това решение на пиротско 
то търговско предприятие 
особено радостно бе дочака 
но от младежките активи на 

тъй като за развитие-

е третова помощШивашки курс

Най-старият 

невен в 

Градини

В Босилеград повторно за 
почна да работи шивашки 
курс, който организира фа
бриката за шевни машини 
„Багат” от Задър.

И преди два месеца бе ор 
ганизиран такъв курс, кой
то с успех завършиха над 40 ' 
жени и девойки от Босиле- 
градско.

Новия курс посещават към 
20 девойки, предимно от се
лата.

Курсът ще работи един ме 
сец в две смени. През това 
време курсистите ще овла

деят основните шивашки у- 
мения.

Тоя курс не предлага ква 
лификация, но значително 
успява да обучи лицата, ко
ито го посещават. Това е» 
то нямат квалификации, 
именно и неговата цел. Де
войките, оообено онези, 
да завършат и някой друг, 
имат желание след тоя курс БсЛОККЗ 
за да получат квалификация, 
с която ще успеят да намер
ят съответна работа.

да.
село,

кои

гости на 

»Балкан«
Учениците

ресторант
в. в.

им отправяха за тяхното 
-------”, съв-Божяца[• ито

„свободно поведение 
сем са на мястото си.

Понеже, години наред, мно 
го ученици трбваше да на
пуснат ученическата скамеи 
ка на димитровградската ги 
мназпя, само затуй, че вед- 

са се отбили в рестора
нт или някое друго, за тях 
забранено, заведение — 
шната „свобода” просто учу 
два.

Ако през тези зимни, вака 
пцпонни дни случайно се от 
биехте в ресторант „Балкан , 
Димитровград, най-меко 
зано — щяхте да останете 

Край масите обп-

щ ка-Всяка година 

по четири агнета
р

!

шШШШШг- л.

озадачени, 
кновено ще заварите насяда 

ученици от Димитровград 
По-смелители нажА] ската гимназия.

си поръчилн пиене и 
зимната сиот тях 

така прекарваха
сегаНа земеделеца СТОЯН СТОЯНОВ от Миладино- 

ва махала в село Божица една овца вече трета го
дина агни по четири агнета. Това нещо е същинска 

край, но и изобщо.

IV почивка.
Числото на такива ученн- 

във Дали това, което се случва 
е безсилие на учители-

-$т
Шщщ

ци рязко се увеличаваше 
вечерните часове, понеже то 
гава за посетителите па ре
сторанта свири оркестърът 
„Албатрос”. Учениците, нонр 

нямат свой Дом, платото 
ползваха за 

И ако до нървн-

рядкост не само в тоя сега
те или действително е „вели
кият” момент на учениците? 
Ако учителите не могат да 
решат този случай, тогава тя 
ханта вина е още по-голяма. 
Но трудно е да се повярва, 
че са безпомощни.

Интересно е, че тази овца е обикновена, както 
и останалите. Обаче, когато и тази зима дала на сто
панина си четири агнета той силно се изненадал и

отглежда за себеУ?
зарадвал. Занапред той решил да 
си всички агнета от тази овца.

жс
на ресторанта 
танцуване. 1* 
те тактове на музиката

се и киреха от погле 
и по

Ш ’ ""

ня-
Никой нс се обявява за ос 

три, репресивни мерки — ка 
то изключване от училище. 
Обаче необходимо е на те
зи млади хора да се посочат 
грешките, които правят. За- 
щото последиците могат да 
оставят трайни следи в по
нататъшния им живот.

как си
дитс на своите учители 
върастните гости, след пър
вите звуци — всеки „срам 
изчезваше. Бит-музиката ма
меше и учениците за миг за 
почваха своя ритуал.

Това обикновено продъл- 
Обаче

Изправка на отговора
■ .\%

без16.000.000 стари динара 
материал”.

В нашия отговор
Във Вашия вестник „Брат 

ство” До 535 от 28. 1. 1972 го 
дина в публикувания наш от 
говор под заглавие „Далеч
ният ток няма да се забави, 
скоро ще разнесе тъмата, мъ 
стта и недоверието” е допус 
ната 
ето
брой да бъде изправена.

ЛАЗАР МАДОВ (На сним- 
ката) е най-старият човек в 
Градини, въпреки това, че е 
познат по това, че е участву 
вае във всички воини. Годен 
е през 1886 година и сега е 
на 86 години. През 1911 годи 
ни е бил войник, а през 1918 
година започва войната. Уча 
ствува във войната и пре.» 
1915. По този начин той ос
тава „под оръжие от 1911 
до края на Първата световна 
война.

Той участвува 
та световна война.

Сега още крепък

стои:
най-сериозни и най-добри ка жаваше до полунощ, 
нлидати бяха „Градия" с по тсзи средношколци 

предложение от
оставаха до „файроига

и след Зачестилите посещения на 
учениците в ресторант „Бал 
кан” още повече актуализи
рат нуждата от построяване 

Младежки дом. Понеже 
учениците навярно щяха сво 
боди ото си време да прекар 
ват там, в упражняване на 
полезни дейности. А не, ка

сета, да прахосат сили 
кръчмите. Така, както пра 

веха през ваканцията, гимна 
не само

следно
19.600.000 стари динара, ка
то даде свой материал, т.с. 
11.000.000 стари динара без 
материали Любомир Ранчич, 
електротихник от Ниш, кои 
то предложи сума от 16.00.000 
стари динара, като даде свой 

6.400.00 стари 
без материал”.

та, аТакава беше всекидневна 
та картина, която можеше 
да се види през зимната ва 
канция 6 ресторант „Бал 
кан”.Мнозина но-възрастни го
сти учудени гледаха как учо 

в захлас

печатна грешка, за ко- 
в следващия намолим

В обявения отговор стои: 
най-сериозни и най-добри 

кандидати бяха „Градия” с 
последно предложение 
19.600.000 стари динара,

свой материал, т.с.

кто
от поматериал, т.е. 

динара
IIIIЦИТС-ГИ М НОЗНСТИ
ма музиката 
щински „шоу”, без срам и 
страх, че утре може би ще 
почувствуват последиците от 
наказанието на училището. 
Забележките и упреците, ко

ка-и във Втора изпълняват съ- зистите нарушват
и авторитета на учи 
Нима това е нуж-

Георги Димитров, 
секретар на комитета па 

Електрификации 
29. 1. 1972.
Тр. Одоровци

то даде 
11.000.000 стари динара без 

Любомир Ран- 
от Ниш,

своя, по
ЛШЦСТО.
но?

може да
селския коопера 

бутилка би- 
за своите

сс намери в 
ти вей магазин с

материал и 
чич, електротехник 
който предложи сума от

Сл. КръстимГОЛ.

ра как разказва 
яоюваяия. Странил* 1
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На тема: предучилищно възпитание ваМЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА КНИГАТА1972 -
децата

АКЦИЯ, КОЯТО ЗАДЪЛЖАВА III. Детски дневен дом
а) ДЕТСКИ ЯСЛИ

на милион жители се 
489 книги и бро

дишно 
публикуват 
шури. Хич по-добро не е по
ложението в страните на йс 
развитите региони,, нито ко- 

става дума за списания,

ждитс от книги, които сами 
книги не могат Да ре- 

съз-
(ОТ 1 СТР.)

тези
шат. Затуй трябва да се 
даде инфраструктура, която 
ще даде възможност за раж 
дане на национална издател- 

промишленост, както и 
собствена мрежа за разпро
странение на тези книги. 

Целта на „Междуиародна- 
година на книгата“ е да

своето влияние. Ролята 
книгата особено е важна 
развиващите Се страни, 
тъкват в ЮНЕСКО, но и във 
всички останали страни, по
неже представлява един 
най-важните фактори за ку 
лтурното и научно-техничес
кото развитие на човечество

на
в

Ф-
Досега ставаше дума за развитието и възпитание, 

то на предучилищното дете в семейство • се’зае
това, че през посдедиите го«ши все пове отглеж.
мат ма работа, то своята деца дават на _
дане в предучилищните възпитателни заведения обик
новено от 6 до 4 часа след обед. „«вдигане на

За такъв вид възпитание, отглеждане и повдигане на 
децата съществуват главно комбинирани Детскиз:аведе-ЕВ ~ газ»~Нас обаче в тоя момент ни интересуват 

3 години).

гато
вестници и други видове пс-ска

от
чат.

Макар че по-голямата част 
върху популяризацията на

дневни домове.
ясли (заведение за деца до 

Известно е, че майчините грижи са необходими за 
бебето 3 и повече месеци. На това и законът и дава пра- 

”яа сдсд три месеца заетата майка, ако няма кои да 
пази детето 1ава го на възпитаване в предучилищното за 
веденГ ™кеАтските ясли - където ое отглежда и вташ- 
тава пол контрола на възпитатели — сестри. Юва е голя 
ма помощ за семейството, понеже практиката п™-3383^® 
деца които са живели, след тръгване на училище имат 
повече доверие в учителите и изхода на своето образо
вание С други думи, такива лена имат по-доора подготов
ка за тръгване на училище - не само умна подготовка, 

психическа и физическа.
Посетихме детското заведение за предучилищна _въ 

зраст „Канаринац“ в Белград. Определихме се за него, 
неже заетите там и децата работят и живеят при наи-съв 
ременни, така да се каже, в най-идеални условия, като 
се започне от твърде красивото здание, па все до органи
зацията на работа и постигнатите резултати. Това заведе
ние има детски ясли и детска градинка.

детските

во.

по и
• ■ . -• ' V

по-
Белградският па
наир на книгата 
.— преглед на съв- 

шр оеменното книго- 
издаване

За илюстрация, взехме работата на това заведение 
на 18 октомври, миналата година:

От 5 до 7,30 — приемане на децата. От 7,30 до 8 — 
подготовка за закуска и закуска. От 8,30 до 10,30 — сло
бодии занятия — почивка (децата до 1 година почти 
нищо друго и не „работят“). От 10,30 до 11 — подготовка 
за обед. От 11 до 11,30 — обед. От 11,30 до 14 — спане. От 
14 до 14,30 — ставане. От 14,30 до 15 — закуска. От 15 до 
17 — „отпускане“ на децата (вече от 15 часа родителите 
идват да си вземат децата).

стимулира работата на писа 
телите и преводачите, да се 
засили издателската дейност 
и доставката на книгите на 
читателите, да се насърчат 
читателските навици, особе
но сред децата и младежта, 
изтъкват в ЮНЕСКО. Също 
така, тази акция трябва да 
реафирмира книгата и ней
ното значение в образовани
ето, международното разби
рателство и миролюбивото 
сътрудничество.

книгата ще стане на нацио
нален план, „Международна
та година на книгата“ щс бъ 
де ознаменуван и с широка 
международна дейност и съ 
труди ичество на билатерал- 
ми н мултилатералии плано-

МЕЖДУ десетте страни, 
иай-големи издатели на кни 
ги, намира се само една стра 
на от онези, за които обик
новено се казва, че е разви- 

Това е. Индия, кояваща се. 
то годишно отпечата малко 

Холандия, Както се вижда, дневният режим на децата в дет
ските ясли осигурява най-благоприятно развитие и на де
цата.

повече книги от 
несъразмерно 
броя на населението.

ве.по-малка по
Слободан ВасилевОбединените нации дават 

силна подкрепа па тази ак
ция. Икономическо - социал
ният съвет на ООН отправи 
призив до всички страни — 
членки, в рамките на свои
те възможности да помо
гнат осъществяването цели
те на тази голяма междуна
родна дейност. Съветът осо
бено се застъпва за между
народна помощ на развива
щите се страни, които със 
свои сили не могат да осъще 
егвят прокламираните цели.

изда-В развитите страни 
телската дейност постоянно 

но книгата все ощерасте,
е далече от това да влезе във 
всекидневния живот на все- 

жител. Различники отделен 
те анкети показват, че чис
лото на онези, които никога 
или редко четат, е твърде го

Конкретните мероприятия 
на това поле ще зависят, ра 
збира се, от всяка страна по 
отделно, от това колко 
придава значение на „Меж
дународната година на кни
гата“ и какви са нейните въ 
зможности. В ЮНЕСКО ечи 
тат, че трябва да се насър
чи обмяната на книги меж-

лямо.
тяОчевидната несъгласува

ност между отделните стра
ни по отношение на издател 
ската дейност доста пластич 
но говори за разликите в 
стопанско и културно отно
шение между тях. Доколко- 
то това отношение не се по
прави, това ще стане причи
на повече, че развиващите 
се страни чувствително по- 
бавно да напредват, отколко 
то по-богатите. Затуй днес 
се чуват гласове тази акция, 
която инак се провежда под 
лозунга „Книгите за всички“ 
трябва да продължи не ед
на година, по значително по- 
дълго, относно че трябва да 
я включат в големия проект 
на Обединените нации, из
вестен като „Втора декада 
на развитие".

МОСТ НА ТЛЪМИНСКА РЕКА

На Тлъминска река, между Долно Тлъмино и Би-
а широк 

са изразходвани 
средства от 460.000 динра, които е осигурило пътното пре
дприятие от Ниш.

Изграждането на тоя обект 
секция от Враня.

На същата река, при село Бистър се строи втори 
мост. Той ще бъде готов през пролетта на 1972. година.

МЛАДЕЖКИ АКТИВ И В ДОЛНА ЛЮБАТА

стър е построен нов мост, който е дълъг 28, 
шест метра. За неговото изгражданеВ акцията са включени и 

Международната банка за 
възнобновление и развой 
при ООН, ФАО, Междунаро
дната организация на труда 
и много други агенции при 
ООН, които технически и 
финансово трябва да помог
нат тази акция.

ду развитите и неразвитите 
както и навсякъдестрани,

да се създават обществени и е извършила пътната
училищни библиотеки. Цел
та е, да кажем, че в учили
ща. всеки ученик да се па
дат поне по две книги.

ки актонек«й^«ЛНа Лю|ата тези АНИ е формиран младеж ки актив, които ще работи с около 60 младежи и девой-

обсълиха "3Я^ГТ° Събра“ие младежите от тоя актив 
ството на СЮ>К гИТС °Т 2Бто заседание на Председател 
работа на ам™Същ?й>,еменно бе "Риета и програма за 
но тоя Г°АИНа Също така бс Договоре-
програма за населението Т1Тл°оАтИо™актоУЛТУРН°'3а6аВНа 
работи върху обогатяване ’ КТО
селищата от тоя район.

ТЕЛЕВИЗОРИ ЗА ЧИТАЛИЩАТА

бави °ле^ора3акоито^поН|рем?Нн%^ Босилеград при- 
зници ще бъдат предал <ч„.?.еМС На Ново™дишните пра- 
читалища в Долн!^Любата "з употреба на районните 

Това ще се ме*. ’ Бистър и Горна Любата. 
Поради това е и разбираемата^ телевизори в тези села. 
При населението а отделил интереса. който съществува 
те ще бъдат вина™”“™"0™ При Уненицит? На тях

Особено внимание трябва 
да се отдели върху развити- 
тео на издателската дейност 
в неразвитите страни, на ко 
ито трябва да се помогне по- 
леко да дойдат до матерна-

Аушан Зупан

Освен благоприятните кре 
дити и по-добрите условия в 
международния обмен, раз
витите трябва да помогнат 
на по-бедните в развитието 
на издателската дейност, ка ' дишно се публикуват 23 по

ли за печатане и кадри, нео 
бходими за издаване на раз 
лични печатни произведения 
Днес например, на един .ми
лион жители в Африка го-

и занапред да 
на културно-забавния живот в

ви заглавия книги и брошу
ри. В Ация и Латинска Аме

зват привърженици на това 
предложение. С оня темп, с 
който в развиващите се 
страни намалява неграмотно 
стта и въвежда общото обра 
зование, се увеличават и ну

рика това число е сравните л 
но повече (50, относна 64), но 
все още недостатъчно в сра
внение с Европа, където го-
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култура ★ просвета м изкуство * култура * просвета ★ изкуство

Учителска конференция 

в Димитровград
д-р Предраг Раденович, ръко 
водител на секцията за обра 
зование и култура в репуб
ликанската конференция на 
ССРН и член на Секретариа 
та на партийния комитет 
Университета в Белград.

Вечерта в хотел „Балкан“ 
бе устроена другарска ве
чер, на която редом с учите 
лите ирисъствуваха и други 
обществени работници.

На 1 и 3 февруари е бил 
проведен семинар — един по 
езиците, а друг — 
матика.

Над сто просветни работ
ници от основните училища 
и гимназията проведоха на 
2 февруари конференция, на 
която покрай другото изслу
шаха две беседи, на актуал- 
ни теми.

Първата беседа изнесе Ол
га Николич, председател на 
скупщината на синдиката 
на работниците от обществе
ните дейности. Темата бе: 
„Общественото договаряне и 
цената на образованието“.

Втора беседа на тема „Вто 
рата конференция на СЮК 
и задачите на СЮК“ изнесе

Все по-малко до
машни филми в 
димитровградско 
кино.
Кадър от домаш
ния филм „Про- 
метей от остров 
Вишевица“

В

по мате-

Зрителите я репертоарната политика м. н. н.

ДИМИТРОВГРАДСКОТО КИНО: 

СЪОБРАЗЯВАНЕ С ПЕЧАЛБАТА Преглед на „Мост“-кн.1811 Преобладават криминалните и вестерн филми
обладават в нашата реперто
арна политика — заяви Тро
ян Гигво, ръководител на ки 
ното.
МАЛКО ДОМАШИН ФИЛМИ

Погледнем ли чии филми 
най-много се прожектират, 

очи, че това 
към 40

Миналата година димитровградското кино прожекти
ра 106 филми, или общо 194 кинопредставления. Наблю
даваха ги към 40 хиляди зрители. Това число е по-малко 
от предишната година, но главно зарад това, че над един 
месец киното не работи, поради реновиране на кинозала
та. След реновирането — броят на кинопосетителите се 
стабилизира.

Миналогодишната дейност 
на широкоекранното кино в 
Димитровград, в Културния 
център се отчита като успе
шна. При това, открито се 
говори, че резултатите няма
ше да бъдат такива, ако ре
пертоарната политика не бе

от Марин Младенов, статия
та-обзор „Скромен изповеден 
лиризъм" върху стихосбирка 
та „Неспокойни приливи” на 
Александър Дънков от Вла 
стимир Вецев, както и

поети: Мил 
ка Христова и Стефан Мана 
сиев. Поместена е и статия
та „Поетичен шепот на неж
ността" от Воя Марянович, 
а за поетичното творчество 

писател Ви

Тези дни излезе от печат 
книжка осемнадесетта на с- 
писание „Мост”. В нея са 
поместени материалите: „До 
ближаване културните 
ценности до широките слое
ве” — встъпително слово на 
секретаря на ЦК на СКС, др. 
Латинка Перович, пред Кон
греса на Културната акция, 
състоял се неотдавна в Кра-
гуевац, .Квалификационната 
структура и 
разпределение” — статия за 
Димитровградско от иконо
миста Младен Димов, „Наро 
дни танци и хора” — четиво 
върху фолклорното богатст
во от Адам Георгиев и юби
лейната бележка „Сто годи- 

„Произхода на човека” 
на Дарвнн — от д-р Спас Со

ня сти
хове на младитесъобразена с изискванията 

на печалбата. Ето защо към 
60 на сто от филмите са кри 
минални, кавбойски и фил
ми със сексуално съдържа
ние.

— Тези филми най-много 
се посещават, па затуй и пре

веднага бие в 
са американските — 
на сто. След тях почти равно 
правно учачетвуват френски 
тс, английските и италианс
ките. Миналата година са 

еймо пет до- 
Като че ли

на македонския 
дое Подгорец.

В отдел „Наука” инж. Ми 
нко Якимов пише за „Рекон 
струкция на дъбовите гори”, 
д-р Джордже Игнятович^да 
ва сръбски документи по бъл 
гарското възраждане (Архив 
ни материали за българската 
емиграция в Румъния 1869 — 
— 1871 г.), а Нацко Тончев 
за „Отопление на произвед- 
ствените помещения”.

материалнотопрожектирани 
машнп филми, 
кризата“ в домашното кино 

известнаМлади поети производство до 
степен се е отразила и в със 
тава на структурата на про
жектираните филми в дими
тровградското кино.

От друга страна, миналата 
година са прожектирани 
вестно число 
източногермански, 
германски, румънски, 
тски, японски и друго произ 
водство филми.
ИМА ЛИ ВКУС ДИМИТРОВ 
ГРАДСКАТА ПУБЛИКА?

Ако вземем за изходна ос
нова броят на прожектирани 
те филми според характера 
им: криминал, вестерн, секс, 
заемащи 60 на сто, трябва да 
се питаме: има ли димитров 
градската публика вкус, 
носно естетически критерий. 
На пръв поглед — не! Но 
ако при
най-носетеиият филм — 
две киионрсдставлсмия към 
1000 зрители — е „Доктор 
>Киваго”, тогава може да 
се каже: да.

— Всъщност —■ поясни ръ
ководителят иа 
Гигов — репертоарната 
литика с предоставена на нас 

не е била

МЕЧТА
ни отИЗ-

Мечтая аз
за родния край, 

в безсънни нощи — 
търсеният рай,

изглеждаше избледнял, овехтял, 
като книгата на стария морал.

Кошмарен рай мечти 
мс захвърлят ...

Далечните вълни 
на живот в скръбта 

преживян..

мексикански,
западно- тиров. 

египе-
В отдел Литература и из

куство” е поместена новела
та „Легенда и истина” от Ми 
ле Николов — Присойски, 
стиховете от Арсен Диклич 
и Душан Редовия, преведени

В списанието са поместени 
художествени приложения 
от Драган Костич, Зорица 
Николова — Костич и Бог- 
дан Николов.

Ст. Н.

01 - ;
Аз търся

Наш лексиконсвоя мирен замък 
огнеструйна зора 

на душа в скърби обляна, 
прелита вечната тъма.
Огрява слънце —

от любов и копнежи, 
за своя древен замък, 
иа безшумната тъма, 
на спокойни нощи —

майчини крила.

това изтъкнем ,чс
на

Iна

„ИЗКУСТВО 31 ИЗКУСТВО“
киното др.

ПО- „Изкуство за изкуство“ (теория й 
„чистото изкуство“)никогаи ПОЧТИ 

обект на по-задълбочепо нро 
Кинотоучваие и планиране.

самоиздръжка и пие тр (Девиз, издигнат от френския поет Теофил Го-, 
тие (1811—1872) и обслужващ след това почти вси- 
чки разновидности на упадъчпото буржоазно изку
ство. Съдържанието му е свързано с разни анти- 
научни „теории“ за същината на изкуството, спо
ред които то с игра иа въображението, изява 
скритото „аз“, средство да се опознае непознавае
мото; целта иа изкуството е „чиста красота“, „вис- 

самото него“. Привър- 
тези теории преследват една и съща 
откъснат изкуството от живота и да

с иа _ .
ябва да се съобразяваме с 
факта, кои филми ще ни до 
иесат „печалба”. Засега пред 
почитат тези филми и ние ги 
набавяме.

Може би, все пак, едно съ- 
ком потентните,

Аз вихрено летя, кънтя 
към безгрижни

миналото скрито 
в моята душа.

небосклона
иа

— любов, копнежи, 
тъжните метежи,

наОгрява слънце 
изхвърлват

вощание па 
би могло до известна степен 
да повдигне вкуса па зрите
лите. В тази насока ролята 
па просветните фактори 
жс да окаже значителна по 
мощ, тъй като засега към /и 

от зрителите са гла

на живот
скърби преживян. 

Ухилно се засилват
ридания, копнежи 

за родни край —
светлий рай

в мо- шата цел иа изкуството е в 
жениците иа 
задача — да 
притъпя!' обществсио-въздсйствената му роля.

иа сто
вио млади хора — ученици 

тим-от основното училище, и
младежи и девойкина живот живян. назисти 

от предприятията.
Ст. Н.Сретен МИТОВ, Болевдол

Страних* *
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НАУКА * ПРИРОДА * ТЕХНИКАБабушнишки меридиани

Едно огнище на неоправ 

дано неравноправие
гювръхност С

44 411000 км2 Най-голяма държава по пространство е 
СССР (22 232.000 км2. Най-голям полуостров в ^ 2?
Арабският полуостров ЖХЮ 2$
Между островите ^?'гн0^' в делтата на Амазонедаитяв^л*Китай с държава с .най-голям брои население
(около 750 милиона). „„„лмт

Най-голяма разлика между прилива

— - Най-голяма морска дълбочина
Тихия океан при Мариан-

контииент с Азия, чиятоНай-голям

света
ват и сериозни причини и 
сериозна готовност на орга
низираните хора. Към това 
ни задължават духът на 21. 
заседание на Председателст
вото и II конференция на 
СЮК.

знаят субвенции, но да се 
утврдят икономичекси цени, 
трябва трепърва да покажат 
до коя степен ще станат си
ла за ликвидиране на едно 
от огнищата на социално не
равенство в тази комуна.

Общинската конференция 
показа, че за това същсству-

и отлива е 21 
най-голям сали-

ОТ 1,200 ЗАЕТИ в Бабуш- 
сто жинишка община, 13 на 

веят в обществени жилища,
17 на сто в частни, й 70 на 
сто в собствени домове и 
квартири. В обществена соб 
ственост в общината има 80 
жилища и да кажем че пос
ледните- 11 са построени през 
1966/67 година, а оттогава, 
вярвали или не, нито 
Обаче това е и доказателст
во за жизнения уровен на на 
селението от този край през 
последните пет години, кога 
то започна интензивно част
но жилищно строителство. 
Според данни строени са по - 
30 до 40 къщи годишно. Та
къв разрез създаде различни 
проблеми, които неотдавна 
посочи Общинската конфере 

на Социалистическия 
Анализът на Общинска

чност има _
Тихият — 179.679.000 км2, 
от 11.510 метра .е измерена в
СК"ТСНайРгТям водопад е Енгеловият водопад във Вене
цуела на реката Чурун -с височина от 1015 ме-ф^Наи 
голям планински ледник в света е^ФеАЧ«жо (71 км) на
Памир в Азия. Най-топло море в света „^Пепсийският 
температура от 34,4”С, а най-топъл залив е Персийският
— 35,6°С.

М. Бакич

едно.

394.000 км2 
1.741 метър.На й-гол ямо езеро е Каспийско езеро — 

а най-дълбоко езеро с Байкалско езеро

Туризмът под водатанция
съюз
та конференция показа, че 
ако средствата от

фонд бяха използвани 
и ако бяха

В Япония с все по-голяма популярност за-жилиш-
почва да се ползува новият вид туризъм

Миналото лято по бреговата ли
ния
по-организирано 
обединявани сигурно би се 
построили повече жилища в 
обществения сектор необхо
дими особено за специалис-

подводният.
на дъното били направени няколко под- 

ра на територията на куруртната зона Сяра- 
водни паркове. Най-големият парк се нами- 
кама. Негова „новост“ е станала кулата, пос
троена на сто метра от брега. Облечени в ко

пия

ти.
Ето за какво се касае:
Не е никакво откровение 

ако кажем, чс квартирите 
строени в обществения сек
тор са много по-конфортни 
и повече приспособени към 
съвременния начин на 
вот. От друга страна наеми 
те в тях са далеч, по-малки 
отколкото в частните. В ба- 
бушнишките условия те се 
движат от 50 до 120 динара. 
Тази привилегия да живеят 
в такива кавртири имат хо
ра, с по-добро материално 
състояние.

Противоположно на това 
работници с най-низки лич
ни доходи, „които не са мо
гли да получат обществена 
квартира“ са принудени да 
отиват на свободния пазар, 
което е формирало твърде 
високи наеми за частните 
квартири. Общинската кон
ференция на Социалистичес
кия съюз с пълно право по
сочи несоциалистическите я- 
вления, внедрили се в наша
та социалистическа практи
ка. Именно, работник с мал 
ка заплата формира средст
ва за да плаща субвенция за 
квартира дори и на ония, ко 
ито със средства на жилищ
ни фонд са построили къщи 
извън Бабушница и оттам 
получават високи наеми. Не 
правдата е очебиеща — жи- 
вете в обществена квартира 
с субвенциониран наем, а къ 
щата, която е построил изда 
ва под наем за скъпи пари. 
Въпросът е един — къде е 
тук общественото оправда
ние и Какво да се направи 
положението да се доведе в 
нормални рамки.

Общинската конференция 
настояваше да даде отговор 
с няколко предложения, ко
ито не можеха да преотдоле- 
ят една основна преграда — 

за замразяване 
на цените на наемите. Пред
ложенията 
да се дават всички работни
ци, които имат „сравнително 
низки лични доходи’', без ог 
лед да ли живеят в обществе 
ни'или частни квартири 

. на работниците, които

вспоми на аквалангисти, туристите сядат 
кресла, достигат да кулата и слизат на най- 
долния й етаж, откъдето могат да наблюдават

жи- морето.

БАБУШНИЦА

90 годиви от рождението на Георги Димитров

Тито: Чувствувам голяма отговорност 

пред партията в страната
т миналия брой на това място започнах- 
ме да поместваме изказвания, изватки 
от статии, писма документи из живота 

на Георги Димитров по случай 90 години от 
рождението му. Тези материали ще бъдат свъ 
рзани с неговата дейност към Югославия и го- 
гославското работническо движение и по то
зи начин ще запознаем нашите читатели с дей 
ността на великия революционер и неговите 
становища по различни въпроси свързани с 
нашата страна.

Днес поместваме 
БРОЗ ТИТО от 1938 година в което той инси- 
стира пред Коминтерна да създаде ръковод
ство на ЮКП в страната.

Драги другарю. на терена имаме здрав еле
мент, предан на Партията и 
Коминтерна. Обаче опасно е 
сегашното

Намирам се вече един ме 
сец в Париж, където приети 
гнах за да отпътувам при 
теб, защото Ти това искаше. 
Въпреки това, че е обадено 
гору за моето идване за да 
се подготвят нужните доку
менти, аз още чакам за поз
волително. Положението в 
нашето семейство изисква 
нашия въпрос да се 
веднага. Затова Те 
нарпавиш

положение да
продължи. (...)

Другарю Д.(имитров) пре
вземи всички мерки за да 
се реши нашия въпрос кол
ието се може по-рано. Ако 
не е нужно да 
Теб, моля Ти

идвам при 
се да ми раз

решиш да отпътувам в стра 
помогна колкото

писмото на ЙОСИП
реши 

моля да 
каквото 

можеш за да получим вход
на виза.

Моето присъствие на тере 
на за сега за нашето — ” 
ство е необходимо, 
трябва, да се превземат 
де важни мерки,

ната, да 
мога. Ако е мен нямате до
верие тогава е нужно да се 
назначи друг и да му се да
де морална, подържка. Но 
само не който и да е от о-

всичко

семеи-Ш ния гнили емигрантски сре- 
Ди! Аз чувствувам голяма 
отговорност пред Партията 
е страната и не мога повече 
тук така да остана.

Наблягам

защото
твър 

не само 
във връзка с общото положе 
ние в страната, но и във връ 
зка с положението в наше
то семейство. Бях на терена 
два и половин месеци, но 
тряоваше по Твое искане бъ 
рзо да пътувам и затова не 
оях в състояние всички 
дачи да изпълним.

Другаря, (Дим(итров), до 
Днес успяхме Партията да 
рсигурим не само 
боки сътресения, 
хубави резултати 
та. В

решението Избор д-р
Джордже Игнятович 
й Богдан Николовкато субвенции въхру това, че 

на кадрите в страната тряб
ва да се -облегнем 
бва

и че тря- 
ръководство в страната. 

С другарски поздрави
за-

или
живе

ят в обществени жилища, а 
имат собствени квартири или 
къщи в Бабушница или из
вън

ВАЛТЕР

(Из писмото на Дими
тров, средата на юли 
1938,

от по-дъл- 
но имаме и 

в работа- 
успяхме защото

Георги Димитров, 
Белград, 1947 г.нея не трябва да се при- пристигнало в 

Москва на 21 
1938).

това юли
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жс да се надява на мана не
бесна, а е дължен да знае и 
предвиди политическите съ
бития, които биха довели на 
пример до поскъпване на 
морския транспорт.

В действителност този 
„крал на морето“, както оби 
ча да го наричат, е просто 
един пират. И начинът, по 
който спечели своите миЛио 
ни, съвсем не са свързани с 
пиенето на лимонада в скъ
пи заведения. Първите мили 
они Онасис натрупа по вре
ме на световната икономиче 
ска криза през 1929 година 
когато хиляди други пред
приемачи банкротираха. В 
1945 г. със свои пари въоръ
жи банди наемници, на кои 
то беще възложено да уни
щожават партизаните. Изве
стно е, че е финансирал ОАС 
Поддържал е постоянна връ 
зка с хората, които убиха 
Ламбракис. По време на Вто 
рата световна война хитлери 
ските самолети не закачиха 
неговите кораби. Онасис и 
Ниархос бяха замесени в 
скандала, котйо избухна в 
САЩ няколко години след 
Втората световна война. Сре 
щу големи подкупи двамата 
корабопритежатели станаха 
собственици на търговски 
кораби и танкери тип Т—2 
от армията на САЩ. Впослед

ствие стана известно, че теНскороновшни крале не са американски гражда 
ни и нямат право на покуп
ката. Компроментирани бя
ха няколко конгресмени и 
генерали, десетки висши чи 
иовници. Ниархос, който бе 
ше закъпил 14 съда, се отър 
ва сравнително леко. Онасис 
за известно време беше за
държан и трябваше да за
плати 7 милиона долара за 
„подбиване авторитета на е- 

закони“. Кон-

Аристотелис Онасис 

блестящият пират
Някои твърдят, че е най- 

добре осведомените инфор
мационни агенции могат да 
завиждат на информацията, 
която се стича към големи
те корабопритежатели и бан 
кери. Понякога обаче е необ 
ходимо събитията да бъдат 
не само предвиждани, но и 
придвижвани. Във всеки слу 
чай новият гръцки режим 
от 1967 г. разреши на този 
роден в Измир грък с арже 
нтинско поданство да инвес
тира в гръцката икономика 
560 милиона долара. Те ще 
бъдат вложени за построява 

на петролна рафинерия 
с капацитет 7,5 милиона то
на годишно, алуминиев ком
бинат с капацитет 500 хила- 
дй тона алуминиев

мериканските 
фискувани бяха и седемнаде 
сетте кораба, превишаваща 
три пъти първоначалната 
йност на корабите.

Войната в Корея, Суецка- 
та криза, „шестдневната во
йна“ винаги су увеличавали 
неговите печалби. Затваряне 
то на Суецкия канал 
за Онасис „мана небесна“. 
По твърдение на едно френ 
ско списание от времето на 
Първата суецка криза през 
1956 г. доходите на Онасис, 
непосредствено 

със закриването на 
са били 38 милиарда фран
ка. Впрочем един безнесмен 
от такъв ранг никога не мо-

ЗА ШИРОКИЯ свят Ари
стотелис Онасис стана изве 
стен след брака си с Жак- 
лина Кенеди. Тогава мнози
на разбраха, че на Онасис 
би могъл да завиди кралят 
слънце, макар гръцкият ми
лионер да не притежава Ве- 
рсай. В замяна на това той 
има вила в Монте Карло, а- 
партамент в Париж, хасиен- 
да в Монтевидео, квартира
та на Джаки на Пето авеню 
г. Ню Йорк, вила в Глифада, 
край Атина, и като истински 
пират владее остров, който 
носи непривлекателното име 

* Скорпиос. Личната му яхта 
„Христина“, на която е при
емал гости като Чърчил и 
Кенеди, е с вани от мрамор 
и злато, стълбите от порфир, 
камини от изумрудени пло
чи, струващи три фунта етер 
линги квадратен дюйм, две 
платна на Ел Греко и едно 
на Ван Гог в столовата 
басейн, който с едно натис
кане на копче 
то може да се 
превърне в 
площадка за 

танци, хидро
план. Предпо
лага се, че не
говото състоя
ние е около 1 
милирад дола
ри. Името му 
е отбелязано в 
навигационни 

те регистри на 
ред с името 
на Франция.
Онасис прите-

преди две години. Това над
вишава годишната президен- 
ска заплата на покойния й 
мъж. Днес тези разходи са 
се увеличили двойно. На 
свадбата си с Онасис, която 
бе охранявана от цял флот 
принадлежащи на милиарде 
ра кораби, Джаки показа 
подарените й по случай ща
стливия повод скъпоцености 
на стойност няколко милио-

сто

беше

нето

на долара.
За всички, които бяха въз 

дишали със завист над тази 
малко скучна история за 
скъпо струващите сантимен
тални жестове на милионе
ра, Онасис дава „полезни съ 
вети“, конто бяха публику
вани в едно американско 
списание под заглавие: „Ми 
елите на ... А. О., или как 
да станете бизнесмен“. Ето 
някои от тях: „Грижете си 
се за себе. Може да не при
личам на гръцки бог, но не 
прекарах живота си, плачей

месинг
и 200 хиляди тона алуминий, 
топлоелектрическа центра-

свързани 
канала,

(СЛЕДВА)

ХУМОР ш САТИРА я ЗАБАВА ят
1ье отиде да се бричи със сту 
дену воду. Я си улезо у ка- 
венуту изока Ьелнератога да 
дойде да ми донесе неща, а 
он ич пет паре си не дава. 
Нема — нема слезе и

познаник. Гледам га уба 
вързка му,

моят
нов

облечен, 
убаве дрейе, убав балтон, ви 
ди се нейе прос човек. И он 
вану да се върти 
ту па седе на йедну масу да 
чека Ьелнератога. Пита га 
може ли йедън чай да 
згрейе и да йедне неща, а он 
ни пет ни шест нело му од 
бруси дека денъска хотелат 
са спрема за сватбу па 
време да служи госийе.

во

по кавену

се по-

нема

ГОЛЕМЪЦ 

У ДИМИТРОВГРАД
По йедно време налезоше 

у хотелат нашият ' секретар 
на комитетат, преседникат 
на общинуту, преседникат 
на Социалистическият съюз, 
преседникат на енндикатат 
па право при н>ега да чине 
живо здраво.

жава огромен 
флот от около ЖАКЛИНА И ОНАСИС
ло 100 съда, 
който е най-големият личен 
флот в света, невтопрерабо 
твателен и алуминеви заво
ди, карабостроителница, а- 
виационната компания „Оли 
мпик“, цяла ескадрила от 
хеликоптери, хиляди хекта
ри земя в Европа и Южна 
Америка, казиното в Корфу.

специали- 
на из-

ки, че не съм хубав“, „Ста
райте се винаги да изглеж
дате загорял от 
пък и дори с помощта на 
облъчване с кварцори 
пи. Повечето хора 
че човек, който има тен през 
зимата вероятно има 
на Бахамските острови и

слънцето,

лам- 
смятат, акалат- „ Йеднък мн сину у

собсте йедън висок, убав чо дека йе това некой големъц 
век саде по белу кошулго. Ви оди БедграД5 щом нащо ру-
дим га я върти се не знане КОВОДство се събра окол н,е-
иакуде да се опран.

ЙЕДНО ютро сабале слезо 
у Димитровград да опраим 
порезат за овова тромссечи 
йе и да си купим малко ши- 
Нерчек и гас. Дунул кривъцат 
сабале па ни ми помага ко- 
жув, ни дебели бревенеци. У 
градат жива душа нема. Не 
видо сабале ни Данчу Шн- 
путу и он изгледа нейе сме- 
ял да излезне на туя сувомр 
азицу. Повърте се по чар- 
шиюту па улезо у „Балкан“ 
да позгрейем кошчинНетс. Ка 
унутра нема жива душа. Я 
постоя на вратата, гледам 

Не се оплаквайте от неуспе има ли негде кавтор, на кво 
си" „Не СИ губете вре се грею госийети у хотелат,

кока све се йе заледи-

вила
в

га. Помисли се йеднък дека 
са че се дигне берня по ди

на хотелат и по

този смисъл тенът вече е па
ри“, „Гледайте да живеете 
луксозна сграда, защото там 
ще имате с богатите и 
ните. Отсядайте в скъпи за
ведения, дори да си поръча
те и само една лимонада“, 
„Ако нямате пари, 
но никога не заемайте мал
ки суми. Трябва да заемете 

връщате бързо“,

Международни 
сти по произведения 
куството изчисляват принад 
лежащите на Онасис произ 

на изкуството на

— Тражиш ли некога, брат 
— питуйсм га я. Он се по 

насмся и обясни мн човекат 
на сърбсНи дека тражн же- 
шку воду да се обрнчн и да 
сс понзмнйе. Рече мн дека 
йс чък оди Белград. Пита ме 

се не кладе. Гле-

в
ректоратога 
йелнернтн що не су бареме 
дали йсдеше на тогава чове
ка, а манн мено и теквня ко 
мене. Добре ама они поседе
ше малко па си излезоше. Не

ми
сил-ведения 

13 750 000 франка, а скъпоце 
— на 33—39 милио

на франка годишно, според 
те са удостоили с внимание 

му резиденции той 
годишно по 2 милио-

ностите
заемете, човек и що 

дам ко се беше сгьрушил 
сабало па се мислим 
ли йе тия 1юч прокарал. Тре 
бе да су се тресле и църЬоте 
иачъска. Пнта .он за порти- 
ра, за собарицу, па ка виде 

вечнма вайда од траже

знам да ли се йе тия човек 
ожалнл или нейе, ама са ба 

че знане кико нийе до-

всичките 
отделя
на франка за застраховки. 

Личните разходи на Джа- 
тоалети са 700 милио

на франка годишно, според
на срекретарката

кико
много да рема 

чекуйемо госийе.
ки за хите

мето да четете как са успе
ли други..

Iа оно
ло. По йедно време излезе из нема

Манча с. р.
твърдение 
й Мери Галахер, направено

Актуален
въпрос
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Звонски пейсяш вестне със своите природни
красоти. Извислият се си
лует на Асеново кале му

придава драматичност, а мирното плаване на патиците в
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в Звонци винаги остава в траен спомен на ония, които

•ас. идват в него.
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