
Десетият конгресна СЮК псез

Отборът за подготвяне 

прие програма за

на 1974 година Пред Третата конференция на СЮК

Младежта има големи 

задачи
на конгреса 

работа
Под председателството на 

Велко Влахович на 25 септе
мври т. г. в Белград се със
тоя заседание на Отбора за 
подготовка на Десетия

ма и за основните 
чина на подготовките, 
то още от 
да вземат 
всички 
ве на Съюза

теми и на ции на Съюза на комунисти 
те.

Отборът прие програма за 
работа и назначи съответни
те комисии и работни групи, 
които ще се ангажират око 
ло подготовките на Десетия 
конгрес. Въз основа на Уста 
ва на СЮК Десетия конгрес 
на Съюза на 
комунисти трябва да се про
веде през пролетта на 1974 

година.

По повод дейността на мла 
дежта в подготовките за Тре 
тата конференция на Съюза 
на югославските комунисти, 
комисията при междуобщин 
ския комитет на Съюза на 
комунистите за общините 
Враня, Босилеград, Буяновац 
и Прешево проведе заседа
ние в Прешево.

Встъпително слово на засе 
данието изнесе ХАКИ ЯКИЯ 
председател на Общинската 
конференция на Съюза на 
младежта в Прешево.

На заседанието бе решено 
в тези общини да се органи

зират срещи и разговори с 
младежта, като се обърне по 
-голямо внимание на идеоло 
гическото им образование 
посредством откриване на 
марксически кръжоци. Отдел 
но внимание ще се обърне 
на средношколската младеж.

Според взетите на това за
седание решения в предстоя
щия период в общинските 
младежи организации тряб 
ва да се очаква засилена де 
йност.

в кои
началото, трябва 
активно участие 

организации и членокон-
жрес на Съюза на югослав
ските комунисти. на комунистите.

На заседанието бяха 
сени първите мнения и

изне- 
пред

ложения за съдържанието и 
характера на предстоящия 
конгрес на СЮК. Стана ду-

Подготовките
конгрес на СЮК^щ^бъдТт 
съчетани с подготовките на 
републиканските

югославските
„ . конгреси
и покраинински конферен-

ьрштВо в. в.

Ще се реализира втората фаза на ВЕЦ 
ъВласинач

Изграждането ще започне 

през пролетта на 1973 г.
«■-ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСМАТ» щроаност в с<х>и югослдаия •
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Делегация на В. 

Търново в Ниш
Изпълнителния съвет на СР 
Сърбия е обсъждал по осигу 
ряването на необходимите 
капиталовложения за тоя о- 
бект.

Продължителнит сцор ме
жду босилеградската общи
на и водоцентралите „Вла- 
сина” още не е завършен.. 
Въпреки това с реализиране 
то на втората фаза — както 
ни осведомиха в дирекцията 
на ВЕЦ „Власина”, ще започ 
не през пролетта на 1973 го
дина. За начало ще се стро
ят тунелите при село Божи-

щ;

в този 

БРОЙ
— С оглед на това, че не 

успяхме да решим спорните 
въпроси с босилеградската 
община — казват в дирекци 
ята, строителното селище 
вместо в Горна Лисина ще 
строим в село Божица.

С това Босилеград губи 
своя шанс наблизо да има, 
макар и временно, голям пот 
ребителен център, в който 
средно ще има около 1.000 
работника.

В момента ВЕЦ „Власина" 
с изпратила своя последен 
иск до общината в Босиле
град за експроприация на ча 
стното и обществено землище 
в Горна Лисина, което с из 
граждането на язовира ще 
се намери под вода. Ако и 
тоя иск общината отхвърли 
той ще се решава редовно 
посредством 
органи

ца.

Т. Живков посети 

югославския пави 

льон на Пловдив
ския панаир

Иначе според проекта, за 
изграждането на язовира и 
на другите спомагателни 
обекти ще се изразходват 
330 милиона динара.

— Босилеградската общи
на не изпълни нито един 
наш иск — казват в дирек
цията на ВЕЦ „Власина”.
Инак в дирекцията на „Вла 

сина” изтъкват, че изгражда 
пето на втората фаза е пла
нирано в средносрочната 
програма на стопанско раз
витие на Сърбия. Също така 
два пъти последователно и

Цщ-Сшр. 2Ша::::;:::::::::::::

правосъднкте 
В. В.30 години от 

смъртта на Васил 

Иванов — Ципе

От разговорите в ОС на гр. Ниш

Тези дни делегация на гр. Велико Тръиово, НР Бъл
гария, е на посещение в Ниш.

Същия ден след обед гос- град и Гердап. 
т:ггс посетиха Заводите „Ни 
тскс”, Електронната промит нпето на делегацията в Ниш

Последен ден от посеще-
Делегацията съчиняват: Иван Стефанов Генджов, 

Изпълнителния комитет на Общинския леност п историческия паме ще бъде събота, 30 септем- 
тппк Меле кула.

председател на 
народен съвет, Петър Иванов Ялъмов, секретар на Град- ври. Тогава ще се водят око 

на пчателнп разговори п прне- 
гостптс мс програма за по-нататъш-

В четвъртък п петък 
път по Югославия, 
ще посетят и разгледат Бел- по сътрудничество.

шшшшштсшр. з комитет на БКП, Маргарита Върбанова Стоянова,ския
председателка на Градския съвет па жените и инженер 
Петко Петков, секретар па Градския комитет на димнг-

3

ровския комсомол.Проблеми на уче
бното дело в 

Димитровградско

Сътрудничество
Това посещение идва в по 

редицата манифестации, кои 
то имат за цел засилване на 
дружбата и сътрудничество
то между двата града 
всички области па живота, 
началото на което е сложе
но прели десет години.

социализма и развитието па 
социалистическите самоуп- 
ра ви тел ни ОТИОШС1 ши.

Също така председателят 
ма гр. Велико Търново запоз 
на присъствуващнтс е разви 
тисто и успехите па града.

»У с л у г а« 

»Ниш-експрес«
във

9шшшшштсшр. При обсъждането в кол об 
дасти двата града — приятс
ли имат интерес за сътруд- ровград се състоя среща-до- чество:

говор между представители или кооперация в съобщени 
предприятие „Ниш-екс- ята.
” от Ниш и „Услуга”,

На 26 този месец в твърде 
сърдечна атмосфера започна 
ха разговорите между гости 
те и
Ниш, възглавена от предсе
дателя на общинската скуп
щина инженер Мика Апосто 
лович и секретаря на Общи 

комитет на СЮК Ляо-

На 26 септември в Димит-тните варианти на сътруднн
интеграцияпълна

пичество и споделяне па 
опит, бе констатирано, 
това с възможно и желатсл

делегацията на град
Любопитен
калейдоскоп

че ца1 напрес
по в областта па благоустро което нрисъствуваха и пред- След една седмица делега

обществено- цип на Ниш и Димнтров-яваието и комуналната деяте ставитсли на отново- политическите организации град ще сс срещнат отново
ЛПОС1, в област 1а па гекстил ц Димитровград. Разговори- и ще обсъдят въпроса. Както 
пата и електронната проми те се отнасяха до изнамира- вече е известно, днмнтров- 
шлепост, в областта на вино не на форми на сътрудничсс градчани настояват в проек

тно между двете предпри- та да се внесе и построява- 
ятня в областта на съобщени пето на автобусна спирка 
ята. Както бе заключено, до Димитровград, макар 

/цитата на исторически паме 2 октомври „Нмш-експрсс1* градоустройствения план не 
тиицм и т. и. що изготви проект и сьотвс е предвидено място за нея.

иския 
биша Игич.

Домакините най-напред за 
познаха гостите изчерпател
но с резултатите, постигна
ти в Ниш през последните 
години в изграждането

ШШШМШШШСтр. 12 производството, търговията, 
физкултурата и спорта за-

1Н

че в

па



на ССРНСъвещание на председатели^ 

десет общиниИ у НАС
ММДПЛЛЛЛЛЛЛАЛ. ^лЛАЛЛЛОЛ^АЛ><ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ1
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Т. Живков посети югославския павильон 

на Пловдивския панаир

отСВЕТА

Амандманите
не се прилагат

Български ръководители 

разговаряха с югославските 

стопански ръководители

ното изплащане на личните- 
доходи и под. Такъв е слу
чая с Електронната промиш 
леност, Машинната промиш
леност, а посочени бяха и 
подобни примери в другите 
общини в региона.

По почин па Рспубликан- 
копфереиция на ССРНската

в Ниш па 21 септември 
състоя регионално 
ние на председателите и сек 
ретариге на общинските кон 
гЬспсмпии на Сопмалистичес

се
съвеща-

пазаедно с председателя
Станко Тодообаче да се види малка част 

от стоките, които Югославия 
изнася в България. Взаимна
та търговия между Югосла-

Първнт секретар на ЦК на 
БКП и председател на Дър- 

България 
на 24

правителството 
ров и други български ръко 
водители. Придружавани от 

посланик в Бъл

жавния съвет на 
Тодор Живков откри 
т. м. 28 пловдивски панаир 
на който между 27-те страни 
участвува и Югославия.

югославския 
гария Анте Дръидич, дирек
тора на павнльона Ммломир

вия и България нараства 01 
година на година като дости 

годинагна през миналата 
стойност от над 70 милионаЮгославия е застъпена пре 

димно със стоки за широко 
потребление — домакински 
уреди, радио и електроапа- 
рати, текстил, след това про 
изведения 
цветна металургия и друго.
В изящно подредения и не 
толкова голям повильон, 
който нашата страна години 
наред излага стоки, можеше

Павлович и други предста- 
на югославско

то стопанство, Живков 
и останалите български

внтелндолара. С петгодишната тър
говска спогодба 
се планира стокообменът да 
достигне около 465 милиона 
долара, което ще бъде двой
но повече отколкото през

1971—1975

ръководители разгледаха из 
ложените стоки. На края теот химическа и
се задържаха в разговор с 
югославските представители 
между които беше прелеела 
телят на Стопанската кама
ра в Югославия Руди Колак

предишните пет години.
В деня на откриването на 

панаира, югославския пави
льон посети Тодор Живков

в

Момент от конференцията

Международният тероризъм пред Обединените нации ваха представители на Ди
митровград, Пирот, Бела па 
лаика, Бабушница, Гаджин 
хан, Долевац, Свърлиг, Алек 
синац, Сокобаня и Ниш, сек

проблемите, свързани с жиз 
неното равнище, повишение- 
то на цените, което не вър
ви в крак с повишението на 
личните доходи. Изнесени 
бяха мнения, че има случаи 
да се правят оглушки от кри 
тиките и недоволството на 
трудещите се и гражданите 
отнасящи се до неоправдате- 
лното забогатяване: нестаби 
лността на цените и пр. По 
тези въпроси говори Сава Са 
ватич. председател нг. ОК на 
ССРН В Ниш.

На съвещанието 
ква и по въпроса за прила- 
гансто на конституционните 
амандманн. Бе изтъкнато, че 
те не се прилагат в трудови
те организации. Те все 
са във фаза на разисквания.

Най-опасен е оня тероризъм, който 

произлиза от политиката на сила и агресия ретаря на Републиканската 
конференция на ССРНС Мн: 
лосав Прелич и Владимир 
Неоричич, член на Секрета 
риата на ССРНС.

Основна тема

Генералното събрание на правото на по-силния чрез 
ООН след дълго и на момен прилагане ма сила, най-съв-

ремена техника, клаиега 
на невинни граждани, ре- 
пресалии, така наречено от 
мъщаване и бомбардиране 

Тази точка на невинно население, какъ- 
вто е случая на Близкия из
ток и в Индокитай.

Посланикът Мойсов същс 
така указа с югославския 
пример, че е необходима ре 
шителна борба срещу десни 
чарския тероризъм, който 
търси убежище във фашист 
кото минало.

С обосиоваиието си юго

славският представител посс 
чи сериозните разлики меж 
ду естеството на своето гла 
суване и мотивите, 
при гласуването иа тая точ 
ка са вълнували някои дру
ги страни. Според югослав
ското становище, разисква
нето по гоя въпрос не е са
мо желателно но е и необ
ходимо, за да се избегне ед
ностранчивото осъждаме на 
покушенията иа терористич
ни групи като се. пренебрег
ват други, понякога 
по-тежки форми на терор 
хегемония които в същност 
ги излъчват.

ти бурно разискване в днев
ния ред на тазгодишното си 
заседание внесе точка за ме 
рките против международ
ния тероризъм, 
е приета с 11 гласа, 27 са би
ли против (предимно афри
кански и азиатски страни) и 
33 въздържани (между кои
то всички страни от Варшав 
ското споразумение). Юго
славия подкрепи предложе
нието тая точка да влезне в 
дневния ред на заседанието 
След гласуването югослав
ското становище по-подроб
но поясни постоянният пос
ланик на СФРЮ в ООН Ла
зар Мойсов.

— Тероризмът, същински
ят тероризъм, който заслужа 
ва международна акция — 
изтъкна югославският посла
ник Мойсов — има няколко 
аспекта. Онова за което в

иа съвеща
нието беше — актуалното обкоито

ществепо-нкономическо поло 
общини 

Представители на Социалис
тическия съюз като

женне в посочените

се разис-най-ак-
утеи проблем в стопанството
изтъкнаха неликвидиостта 
предимно в по-големитс тру 
дови организации поради ко 
ето се стигна до'застой в про 
изводството, поради нередов

много
и ОЩ<?

М.

Средства, които ще останат неизползвани? Строителният сезон е към края си к 
изниква нов въпрос: ще имат ли време 
спортните дейци отново да насрочат съ
брание и приемат ре 
строят Тази година? А какво ще стане 
ако отново не се отзоват поканените и 
пак се провали и това събрание? 

Очевидно, касае се

Неведнаж сме отчитали досега, че Изниква въпросът: защо димитров-
на димитровградския спорт липсват сре градският спорт ще изтърве тези сред- 
дства, както за създаване на подходя- ства? Нима действително 
ща база, така и за провеждане на със- да строи, относно догражда? 
тезанията. Именно, зарад недостиг Отговорът на въпроса е многостра- 
на средствата — Спортният център един нен: липсва интерес, няма конкретна 
ственият спортен обект в града — годи програма за строителство на спортна 
ни наред стои недоизграден. материална база, а и за въпроса на спор

Без оглед, че ще прозвучи като па- тното строителство като че ли никой не 
радокс — тоя път трябва да отбележим, се интересува.
че сто и педесет хиляди динара, може Липсата на интерес потвърждава 
би, тази година ще останат пеизползва- един факт: ръководни дейци в общин- 
ни и безвъзвратно загубени. А те са да- ския СОФК преди известно време насро 
дени точно за построяване на спортни чиха събрание именно да се приеме до- 
обекти. говор как да се изразходват тези сто и

Става дума за средствата, които Об- педесет хиляди динара и кое по-напред 
щинската организация на Съюза за фи- да се построи. Между тридесетина 
зическа култура (СОФК-а) получи ' у
конкурса от Републиканският Съюз за чти всички спортни, обществени, стопан 
физическа култура, който

шение какво А»
няма какво

момента се касае не са само 
акциите или актите на отдел 
хора, които от различни по- 
буди — най-често поради не 
способността на междунаро
дната общност да измени съ
ществуващото състояние на 
насилия, подчиняване и 
робване — започват да губ
ят надежда в масова органи 
зирана въоръжена и парти
занска борба и политическа 
акция. Същинският 
най-опасен тероризъм в съш 
ност е отражение и оръдие 
на политиката на сила, агре
сия, хегемония и вмешател
ство във вътрешните работи 
на други страни. Най-честс 
той е отражение на полити
ката чиято цел е да налага

за неразбиране 
значението на спорта, не само като вид 
полезна обществена дейност, 
форма за повишаване 
стта на труда. Защото

но и като
производително- 

„ упражняването 
на масовия спорт подготвя работниците 
за успешно изпълняване

но-
на производст

вените задачи.
А как може 

без налична
да се подобри спортът 

спортно-техническа база?и днес
Часът е пет минути до дванадесет- 

Не бива да се изтровят тези сто и педе-
по

па канени да дойдат на събранието бяха по
сет хиляди динара. Още повече, 'п идио
та година републиканският СОФК-а с 
пълно право може да не даде нови сред 
ства, понеже тазгодишните не сме из
ползвали.

тази година ски, културни и други дейци в комуна- 
отдели известна сума за построяване и та. За съжаление, отзоваха 
дограждане на спортни обекти в стопан души. И разбира се, съвещанието 
ски изостаналите общини.

се само шест 
се про

вали. Ст. Н>
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Тридесет години от смъртта на Васил Иванов — Циле

Преди 108 години

убийството на циле ПЪРВИЯТ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ* Какво съобщи 

при съпругата на Иванов. * 
„инженерът от управлението’'.

полицията за убийството на 
писа фашисткия

Циле. * Бочаревич 
печат за смъртта на

Какво

•' 5

р азвитието на капитализма в отделените страни 
на Европа и Съединените американски 
(САЩ) все повече

На 28 
от смъртта на 
известния

септември т. г. „Организираната партийна 
работа — се казва в „Ново 
време — била провеждана 
главно чрез два района. То- 
Ва Стт ПЪРВН (в който рабо
тил Циле) и седми партиен 
район. Към единия принадле 
жи Вождовац, Душановаци 
Маринкова бара, а към дру
гия: Чукарица, Болницата, 
ьаново бърдо. По-късно ко- 
муниститие се опитали да об 
разув^т район „център" и 
„трети район”. Об 
нието на властта било съсре 
доточено върху работата на 
комунистите в неразкритите 
райони и на тези, които те- 
първа, трябвало да започнат 

въпреки, работа. По-нататък 
смъртта на вестник пише за работата 

на. че е ста- на първи район и за загинва
ган..»,?,!1' В паРти“ната ор нето на Циле. Под заглавие 
ганнзация. „ИнжЬиерът от управление-

идвам зарад брат ви т° на водопровода" се казва• 
казал Бечаревич. Вие сте „Напълно 

т,СТ?РгтНа С,шиша Николае- разкриването на комунисти- 
вич. Последвал обиск и по- те в Седми район, полицията 
лицията намерила книги, па разкри и работата в първи 
ри (вероятно партиен член- район и така се намериха 
ски внос) и бележки, пригот ПРСД пълен провал двата най- 
вени за пропаганден матери- важни комунистически райе

ни в Белград."
Прер средата на септемв

ри бе заловен печатарския 
работник Драгутин Бабич 

семейството не секретар на 
могло да разбере, къде се организация в първи район, 
намира Циле, Зора помоли- Той признава своята дейно 
ла Марко Влас, който рабо- ст и разкрива кой му е бил 
тил за Гестапо, да й помогне по-горна връзка. Скоро след 
да разбере, къде е той. Той това попадат в ръцете на 
не знаел, че Циле бил кому властта членовете на тоз! 
иист и много го обичал. комитет: един работник о~

Едвам на 1 октомври ин- завода за изработка на 
женерът Василевич съобщил Ри Александър Мартинович 
ва Зора, че Циле загинал от печатарският работник Ми 
полицията и по нареждане ленко Гърбич и Василие Ив? 
на специалната полиция ги нович, инженер на водопро 
уведомил да напуснат квар- вода в Бели води. В една сг 
тирата, дадена от предприя- РаДа на улица Войвода Гли 
тието. След войната, когато гоР трябвало да се 
бе съден Бечаревич, на въп- заседание на членовете 
роса на съдиите да ли е има районния комитет. Инженер
ло случай някой да е заги- Иванович дошел с 
нал при арествуването, той партийни материали, отнася 
отговорил: ’ щи се до устройството на па

л ртийните организации. При
Аа, при арествуването са опит да го арествуват, - ' 

загинали при опит на бягст- оказал съпротива на органи- 
во Милица Милоевич, Васи- те на властта и избягал в ед 
лие Иванович и Мирко То- на къща. Когато се опитал да 
МИЧ ■ се прехвърли от двора на кг

щата в друга улица, бил те 
жко ранен. Било установе
но, че той бил секретар 
първия комунистически рай 
он на Белград".

В същата дописка се каз
ва, че с разкриването и 
първи и седми комунистиче
ски райони дошло до

щати
изостряше вътрешното по

ложение в тези страни. Сдружени в свои организа 
ции, работниците все по-честоината - Васил И»а„о„ ® т ” ^

циле. ио този случай по- 
редове за убийството

търсеха да им се при
знаят политически и граждански права. От 
редове поникваха прави бойци, които 
нело на големите стачки, търсейки от управляваща 
та буржоазия да се изпълнят исканията на работни
ческата класа. За да получат тези акции организи
ран международни характер, се постави въпросът 
да се създаде обща работническа организация.

тяхните 
заставаха на

местваме тези 
нера. на революцво*

На 28 септември 1942 годи 
на трябва да се състои па
ртийно закедание в една сг
рада в Белград, на улица вой 
вода Глигор № 60. Циле тър 
гнал на това заседание като 
представител от местния ко 
митет на Партията, със себе 
си носел важен партиен 
териал за запознаване 
членството с някои 
ни задачи. Никой

на военните
узнала за гроба наЦиле. Вед 
нага след загниването на Ци 
ле известният кръволок, на
чалник на специалната 
чия, Бечаревич, 
полиции в

По инициатива на френските и английски рабо- 
таици на 28 септември 1864 година в Сеит Мартине 
Хол в Лондон бе формиран Първият интернационал 
като

аче внима-

поли 
идва с група 

квартирата на Ци 
ле и прави обиск. Жената 
на Циле — Зора, 
че не е знаела за ,
Циле, съобразила.

международно сдружение на работниците, съз 
дадено за обединение на работническото движение
и солидарисване с борбата на работниците да по
лучат свои права. Този ден се провеждаше в Лон-ма-

същиягна
дон голям митинг на който взеха участие англий 
ските, френските, германските, полските и други 
работници. Представителите на френските работ
ници съобщиха отговора на своята работническа 
класа, които от сбора бе поздравен. Така 
да се 
ние.

актуал- 
не подози 

рал, че още през месец март 
бил извършен провал _ 
тийната организация и 
специалната полиция узнала 
за времето и мястото на про 
веждане на това заседание 
Полицията била обкържила 
сградата. Задачата й била да 
хване всички живи. Членове 
те на Партията обаче оказа ал. 
ли съпротива, Циле, който 
също бил въоръжен, се опи 
тал да се прехвърли през ед
на сграда в съседния 
но бил

в пар
че е решено 

сдруже-
независимо от основе Международно работническо

Формиран бил и Временен комитет от 32 члена 
със задача да подготви всичко необходимо за отпо- 
чваие работата на Първият интернационал. С осо
бена деятелност между членовете на комитета се

Няколко 
ртирата посетили 
вците.

Понеже

изтъкна КАРЛ МАРКС,Ани по-късно ква 
и гестапо

организатор, теоретик и 
вожд на това Международно работническо сдруже
ние. Указвайки му особено доверие. Комитетът го 
избра начело на комисия със задача да напише ста
тут и декларация на новата организация. Това е би
ло извънредно тежко, защото трябвало да се съз- 
дадат документи, които ще се прихванат от различ 
ните работнически движения 
които бяха на много

двор една партийнасмъртно ранен.
Ава дни по-късно в пред

приятието, където работил 
пристигнало известие 
циалната полиция:

от спе и работнически групи, 
неуедначени идейни и органи- 

зационнн платформи. Покрай топа, Маркс трябва
ше да се придържа към основната 
националът „да замести

„На 28 септември т. г. на 
партийно заседание е бил за 
ловен и си идея. Интер- 

социалистическите и полу- 
с истинска борческа орга

низация на работническата класа”. На Маркс 
на за ръка и той от Първия интернационал 
международна организация, която приеха различ
ни движения на конто той успя да пренесе своите 
научни възгледи върху развнтитето 
ното работническо движение

па
арестуван в 8,30 ч. 

инженер Васил Иванов, слу
жащ в това 
това време у него са намере 
ни важни партийни комуни 
етически материали, с които 
се потвърждава вече извест 
ния факт, че той е висш пар
тиен функционер. По 
на обиска Иванович 
тал да избяга и затова 
рана на

социалистически секти
заведение. По тръг: 

създаде

състои
на международ- 

в онова време.
на

време 
се опи важни При влизането си в Интернационал съществува 

щнте партии в много страни са станали секции на 
тази международна организаци

от ст-
органите, които го 

арествували било употребе
но оръжие. При опит на бя
гство Иванович е бил теж
ко ранен. Веднага 
ването в Общата 
болница била

на чнето чело се 
намираше Генерален съвет, в който Маркс играе- 
шс наи-значителната роля. Най-внсш орган бил 
грес, които въз основа на Статута се свиквал всека 
година. Конгресите са провеждани както следва: в 
Женева през 1866 година, в Лозана — 1867 в Боък 
сел - 1868, в Базел - 1869, в Хаг - 1872 и във Фв 
ладелфня — 1876 година. Покрай това са проведеш 
и АПС конференции: в Лондон през 1865 и 1871 го
дина. На конгресите и конференциите е идвало до 
остри интервенции срещу различни фракции, които 
са подкопавали работата па Интернационала. Меж
ду тях особена роля са имали бакунинистите, кон
ни от члТРССа гХ”Г "Ре3 1872 ГОА,ша са изключе- нн от членство. Слично е било и на конференцията
в Лондон (1871), когато Интернационала напустна- 
ли ръководителите на тредюнноннте.

ГОИ

КОН
след раня 
държавна 

^ извършена опе 
рация, ооаче според доклада 
на оолницата, Иванович 
я издържал и на 29 . 
ври в 21,30 часа умрял 
ните, като е потребен 
лекото гробище.

На този процес било_ уста
новено, че убийството на Ци 
ле последвало от 
на партийната 
през месец март 1942 годи
на. А Янежич твърдил, че 
Циле бил предаден от ня
кой си Алекса Мартинович, 
който бил арествуван и кой 
то завел полицията па 
тото, където трябвало да се 
проведе заседанието.

не надровалата
организация

септем- 
от ра

на гра

Затова умоляваме да бъде 
осведомено семейството 
споменатия и веднага да му 
е прекрати заплата и всич

ки други облекчения, с кои- 
„ с.е е ползвало (квартира 
Ар.), защото установеното 
очно, че Иванович е висш 
мунистически функцио- 
р- с-лед запознаване със 

съдържанието

раз
■сриване па важни партишп 
сведения за работата на кс. 
мунистнте във Войводииа 
По това време бнл ареству
ван и секретаря на войводи 
пския партиен комитет Дж\ 
ро Йовапович, който тогава 
се укривал в Белград.

И неприятелският печат бс 
принуден да признае работг. 
та на първия комунистичес 
кн район и на неговия сек 
ретар Воснл Иванов — Ц

на
мяс-

Особена деятелност Първият 
каза през време на борбата на 
ческа

о 0 о интернационал по
френската работнн- 

класа в Парижката комуна, когато Мпркс 
бранеше н възхваляваше Комуната 
общественост н предлагаше

Една година по-късно, па
16 декември 1943 година,__
тник „Ново време” под кру
пен наслов: „ПРЕСЛЕДВАНЕ, 
ТОНА ТИТОВИТЕ БАНДИ 
ГИ и „Как са разкрити два 
та най-важни комунистичес- 
ски райони в Белград" писа 
че специалната полиция през 
1942 голина успешно напра
вила провал в комунистичес 
ките организации. Във вест-

ВСС
пред светската 

на комунарите да се 
конгрес, седа

лището на Генералния съвет е пренето в Нюйорк. 
На последния конгрес, проведен във Филаделфия 
(1876), Първият интернационал бе

умоляваме из 
яестието да бъде върчено."

даде помощ. С решение на ХашкияСемейството па Циле ни- 
Що не е знаело за случилото 
Се- Тялото

ле.
о 0 о

Така завърши животът на 
триАссетчстиригодишпня 
революционер от Димитров
град Васил Иванов — Циле.

Богдан НИКОЛОВ

на загиналия ре
волюционер било погребано 

най-строга тайност на Цен 
трал ните гробища в Бслграл 
Едвам след освобождението 
Комисията за установяване

разпуснат.
в

М. Величков
пика се твърди, че от седем 
района пет били разкрити.
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КЛИСУРА

ПОВЕЧЕ СЕ УНИЩОЖАВА 

ОТКОЛКОТО СЕ ЗАЛЕСЯВА
За последните 10 години 

на обществените
залесено нито стръкче 

е за всяка осъда

ни.Както е, че изйесгно клисур 
ския7 край с богат с букови 
гори. в Клисурско заемат 
новръхнина от 2 662 хекта
ра и 73 ара. Те недостатъчно 
се експлоатират поради ло
шите пътища. Такава горска 
повръхиост защищават' само 
двама горски пазачи, които 
имат много с работа.

имоти не е
не е 
което
когато се има иапредвид, че 
Клисурско имаше добра тра 
диция от преди по отноше 

такова залеся
ло - загри-

иие на 
ванс. Още

До преди някоя година сС 
сечеше голяма дръвна маса 

и сега не е малка, но 
би около 50",

ОПИТ ЗА КРАЖБАкоято
все пак,.може 
по-малко отколкото преди 
Това явление се дължи на ма
совата миграция през послед 
ните години от Клисурско 
както и на все по-честото пс 
лзване на печките на нефт и 
електрическа енергия за отс 
пление. Естествено, че и при

В магазините на „Тър 
гокооп" в Изатовци и 
Каменица, през нощта 

18 срещу 19 септем 
вмри имало опит 
взломна кражба. Щета 
няма понеже са разва
лени само катинарите 
на входните врати, но 
не успели да влезнат в 
магазините.

на
на

Ура!
Часът
завърши.

ходите на лесовъдното стопа 
нство във Враня от таксите 
за пасбища и продажбата на 
буково дърво от обществе
ните гори е намаляло в сра 
внение на тези от преди 
няколко години.

Органите на вътреш 
ните работи са откри
ли, че делото е напра
вено то страна на бъл
гарски Граждани, неле 
гално минали югослав 
ско-българската грани 
ца. Същите са залове
ни и се намират в след

Все пак още повече се уни 
щожават горите отколкото 
се залесяват нови повръхни-

ствен затвор, а против 
тях са предприети за
конни мерки.Слаб пласмент на 

старопланинския кашкавал
А. Д.

Вредни слухове жващо е положението, кога- 
Досега са продадени само то се знае че ОС в Сурдултг 
два. Продажната цена на ка ца заплаща лесовъдният ма- 
шкавала е 31 динара за ки- териал на лесовъдното сто- 
лограм панство във Враня, а послед
' Освен кашкавал са произ- НОТО ГО Аава »а частните зе 
ведеио и десет вагона бяло М^еЛЦИ оезплатно- 
сирене. За разлика от каш- Организацията на младите 
кавала, пласментът на сире- ГОранН и °°Ществено - поли- 
нето е добър и с не- ™ческите организации от

Клисурско би трябвало по- 
дълбоко да проучат пробле
ма -и да запретнат ръкави и 
пристъпят, по-сериозно 
залесяване на голините.

М. Величков

Прочутият старопланин
ски кашкавал, който винаги 
беше търсен на пазара, та
зи година слабо върви. При
чината за това са малките, 
цени на пазара, а особено 
когато се касае за износа.
Засега се продава предимно 
на домашния пазар, където 
цените са по-добри. Но про-
блемите във връзка с плас- говата реализация няма 
мента съществуват и това в проблеми. Досега е продадено 
случай ако не се реши вън- шест вагоиа бяло сиреНе. Не 
роса с износа. __ , говата продажбена цена е

Тази година са произведе- 21 динара килограм, 
но осем вагона кашкавал.

В момента, в селата 
от лисинския район се 
носят слухове, че мес? 
тната земеделска коо
перация не е в състоя
ние да заплати на хо
рата изкупените през 
пролетта траверси. А 
траверсите вече са пла 
тени!

С такива и подобни 
слухове конкурентски 
те организации за кра 
тко време постигат 
ределени цели. Но ве
днага след това хора
та узнават за измама
та. И стават недовер
чиви — не само към 
една, но към всички 
стопански организации 
в общината.

Че това има серйоз- 
ни последици говори и 
сегашния есенен изкуп 
на добитък. Намирай
ки се под постояннен 
удар на различни слу
хове, някои животно
въди отказват да про
дават своя добитък на 
земеделските коопера 
ции. Вместо това дат 
ват ги на различни .ча
стни спекуланти, кои
то по такъв начин лес
но печелят „дебели" па

Нелоялната конкуре
нция между босилегра 
дските стопански орга 
низации има различни 
форми и в зависимост 
от дадения момент ра
злично се прилага.

В случая такива при 
мери има доста, а ос
новната им цел е да 

. се омаловажи конку- 
рентското предприя
тие.

Освен с откриването 
на нови търговски ма
газини на „територия” 
на друга стопанска ор 
ганизация, все по-чес
то се пускат и слухо
ве, с тенденция да на
несат вреда на един 
или друг трудов колек 
тив. Например най-че
сто това се отнася до 
финансовото положе
ние. Абсурдът за да бъ
де още по-голям, има 
случаи, когато се пус
кат слухове, например, 
за една организация, 
че уж се намира пред 
фалит, а всъщност тя 
има най-добри делови 
резултати.

Или, че не е в със
тояние навреме да за
плаща изкупения > от 
земеделците добитък 
и други стоки.

(■

къмОП

А. Д.

Заседание на общността за 

здравеопазване на работниците
На 21 септември в Пирот 

се проведе заседание на Ску 
пщината на общността по 
здравеопазване на работни
ците от Пирот, Бабушница 
и Димитровград.

кохолизма, за- провеждане отношение Димйтровгоад за’ 
на акцията за събиране на амбулаториите в Т Одоров 
кръв,, за отпускане на сред- ци и Изатовци трябвай 
езва за провеждане на пре- ,лучат пр 138:320 Рдинара

акции, както и страна на републиката^ дока 
то стойността, .на обектите 
възлиза 666.000 динара.

!

ПО-.
ОТ.вантивни 

други решения.
Беше разгледан и въпроса 

за достройване на здравни 
домове в 1972.година. В товаНа заседанието бяха о.бсъ- 

, дени въпросите във връзка 
с финансовата дейност на 
Фонда за здравоопазвайе на 
работниците, след това док
лада как са изпълнени за
дълженията на здравните ор 
ганизации на посочените те 
ритории, както и решения 
за осигуряване на средства 
за стипендии на студенти 
следващи медицина.

Освен тези въпроси Скуп
щината реши да се отпуснат 

, средства за борба против ал

В. В.
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Из нашите общини

Трудова акция 

на шосето 

Димитровград 

Радейна

* Из нашите общини * Из нашите общини

Младежите от 
град и на 24

Димитров* 
септември изле- 

акдия на 
Димитровград __ ра.

(6,5 км.) 
че с работа 
часа.

И тази
миналата, „Градил” 
чн алат и обед за участници 

в акцията.

изминаха пеш, така 
започнаха в 10зоха на трудова

шосето 
дейна. В акцията седмица, както и 

обезпе-
взеха уча- 

и во- 
върху ка 

шосето, 
проведоха край

стие около 50 младежи 
йници. Те работеха
налите по ръба на 
Работите се 
с. Радейна.

На акцията не взеха уча
ст гимназия- 

оправдани причини, 
ще органнзи- 

на сед-

стие учениците 
та, по В село Звонци

За отбелязване 
та не беше

е, че акция но те вероятно
орагнизирана тъй 

както трябва, понеже
рат акция в течение
мнцата.пътя

от Димитровград до Радейна Разносвачът и екранитеА. Д.

Преди някой ден в канце
ларията на началника на бо- 
силеградската поща 
запъхтян Заре Минчов, 
делец, от Босилеград, 
очнгл^дно че е много сърдит 
Още <■: влизането си 
почна.' да се кара на начал
ника Антанас Цветков 
то разносвачите 
такси) за телевизионния му 
апарат, а същия си стои у 
дома му само за украшение; 
не го ползва, а го глобяват 
всеки месец с по 30 
Не можал никак 
програмата на белградската 
телевизия ...

не, това не е грижа на поща 
та но на телевизията която 
от това има големи приходи 

Беше очевидно, че всичко 
това е много ясно на Заре 
Минчов. Но той не престава 
ше да убеждава 
че това не е право, той ще 
се жали, ще се съди ако тря
бва, понеже няма 
хвърляне и пр. Като 
почтен гражданин, той иска
ше да изкаже пред 
възмущението си дето 
визията се сеща когато тряб 
ва да се вземат парите от а 
бонатите, но забравя 
те гледат програмата или са- 

Началникът Цветков нас- мо се нервират без нея. 
тояваше да обясни на разсър ■! Неволята е в това 
дения гражданин че за това построеното телевизионно 
нещо не е виновна пощата., реле-предавател на Бесна ко 
Тя има сключен договор с, била, с което и Босилеград 
телевизията да събира пари] Ктрябваше да получи програ 
от притежателите на телевн-Й ГМа на белградската телевн- 

! Рзия — е често в дефект. И 
тогава Босилеград или няма 

както върши услуги на него)-{[програма или пак примитив- 
и на всички граждани коитоЦЧшят местен 
се отнасят до нея. А дали не 
що се вижда на екрана или

образ с много „сняг”, пречки 
и др.

В конкретния случай не се 
касае само за Минчов или 
Босилеград. От дневния пе
чат се вижда че тоя проблем 
измъчва Враня и много дру
ги миста в югоизточната 
част на Сърбия. И това е до
толкова добре, понеже със 
съвместни усилия на всички 
заинтересовани проблемът с 
предавателя на Бесна коби
ла по-скоро и добре ще се 
реши.

Исковете от Враня, Търго
вище, Босилеград и други об 
щини са в Белград. Дадени 
са обещания че наскоро всн-

„СТОЧАР“ влезна
земе-
Беше

той за- началника

започна сеитбата заде-
наплащат пари за 

всеки
Тази година с пшеница в 

Димитровградско трябва да 
бъдат засети 400 
площ. Работите трябва да бъ 

ноем- 
вече инте- 

Голяма

руските сортове 
„аврора“ и „безостая”, кои
то ще се сеят в районите Дн 
митровград, Забърдие и Ви-

някого
теле-

„кавказ”.
динара 

да гледахектара
дали

дат завършени на 15 
ври. В тая насока

сок, както и „абоданца" 
(„италианката“), която 
сее

ще се
само в Димитровградско 

Както ни осведомиха в зе-

нзивно се работи, 
част от площите е угарена. 
Изкуствена тор 
пречистването на семената е 
завършено.

че ново

пристига, а Заловен 
контрабандист 

на хашиш

меделската кооперация „Сто 
чар”, климатическите усло
вия за угар и сеитба са доб-

зионни и радио апарати вър 
щейки една услуга, впрочемПлощите ще бъдат засети

ри.
с различни сортове 
ца. Най-много

пшени- 
ще се ползват

предавател се 
насочва към Скопие откъде- 
то се получава твърде лошА. Д.

На 20 септември на 
граничния преход при 
Градини, в опит на не 
легално пренасяне на 
хашиш е заловен тур
ският гражданин Шен 
сарн Фуад (27) — рабо 
тник в Берлин. В него 
на на митническите ор 
динара, а също му е 
конфискувана колата.

Този контрабандист 
вата кола, „мерцедес” 
220, бил намерен 11 ки
лограма хашиш. За то 
ва нарушение от стра- 
ганн е наказан с 20.000

ПОВОД да пообиколим мястото, къ- 
дето се изхвърля градския боклук бе 
но изказване на гражданин на неотдав
на състоялата се обществена трибуна на 
нашия вестник по комуналните пробле
ми на Димитровград. Тогава граждани
нът каза: „... просто е неразбираемо за 
що компетентните позволяват да се 
изкарва там (край „Съставъкът”) боклу
ка и не се предприеме нещо ...”

Ако решите да направите „визита” 
на това място — ще останете не само из 
ненадани, но и крайно възмутени. При 
това ако сте знаели по-рано за това кра 
сиво място, със зелена тиха вода и ви
рове, които през лятото биваха градски 
плаж — възмущението ви ще прерасне 
в огорчение.

С една дума — едно от най-краси
вите места в окрайнините на града е 
превърнато в сметище. А само на някол 
ко десетки метра от него се намират но 
ви жилища, никнали през последните го 
дини недалеч от града.

Дошлият (ако успее да застане от 
непоносимия смрад на разлагащия се бо 
клук), като пропъди няколко глутници 
скитащи кучета и орляци чавки, ще за
бележи, че тук и градската кланица из
карва отпадъчните материали, — глави 
на животни, шкембета и пр. Но ни сле
да от дупка, в която да се заравят, а 
просто се изсипват по ливадите под вър

бите. Кучетата и чавките едва дочакват, 
за да гн разнесат още по-надалече. И 
само

ед-
по себе си се натрапва да 

питате: нима е възможно досега да не 
е избухнала никаква епидемия?

Разбира се, ще последва

се за-

втор въп
рос — къде са саннтаршгге органи тук 
или трябва да се случи нещастие, за да 
се търси сетне решение.

Сигнали
Да напомним, че тук наоколо пасе 

добитък и той също пряко е изложен да 
се зарази. А последствията само могат да 
се налучкват.

От „Сьставъка” се прехвърлихме до 
„Врело”, понеже нн предупредиха, че и 
там се изкарва боклук.

„Вестта” се оказа точна. Тук, къде- 
то десетилетия наред старите цариброд- 
чанки са белили платно н прали дрехи
те, сега не може да 
смрад.

Градският 

боклук 

огнище 

на зараза

в момента се намира 
в следствен затвор и 
и против него е възбу 
депо углавно дело.

А. Д.

се пристъпи од
чко ще бъде в ред... Но ко
га? Хората нямат търпение 
да чакат, нито имат 
ри за хвърляне. И за това не 
що знае Заре Минчов от Бо
силеград. Той взе от начал
ника едни формуляр за за
числяване — отчисляване на 
телевизионни апарати и за
почна да го попълва...

С. Станков

Едно време, се говореше водата от 
Врелото да се вземе за градския водо
провод. Идеята не се осъществи, но за
туй пък цялата околност на Врелото 
прилича на сметище.

Накрая остава да поставим въпроса: 
нима действително няма място къде да 
се изкарва боклука и не може ли да се 
предприемат мерки, та сметищата да не 
станат огнища на зараза?

па-

Ст. Н.
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РИБНИК КРАЙ ПЪРТОПОПИНЦИ?
■■'••" .■-.•//.'///^///////////'///////

=2
* <Л?ош село Понеже още през тази годи

на ще бъде асфалтиран пъ
тят от Димитровград до Ра
дей иа, а в следващата също 
се очаква асфалтиране на 

толкова голям участък

Тъй като окончателното ре 
обаче не е прието и 

не е постигнат, все 
е известно дали изо-

Една стара инициатива — 
най- шеиие 

договор 
още не
бщо ще се строи рибника и 
кога ще започне изграждане

още от 1970 година — 
сетне има изгледи да бъде 
осъществена: доколкото сс 
спазват дадените обещания 
след няколко месеца край 
Пъртопопиици ще бъде по
строен първият изкуствен ри 
бник в Димитровградско.

още
може да се надяваме, че Ди
митровград (комуто инак ли 
псват уредени

Грознатовци то му.
места за изле 

ти), след построяването 
рибника — ще получи прйят 
но кътче за отдих.

Понастоящем имущестпе- 
служба при общинска-КАКВО СТАВА С 

ВОДОПРОВОДА?
наИнициативата през 1970 го 

дина дадоха Съюзът на спор
тните риболовци и Ловджи
йски съюз. Тъй като и двете 
организации обаче нямаха 
средства очакваха* че земе
делската кооперация „Сто- 
чар", която тогава също про
яви интерес, ще намери въз
можност (и финансови сред
ства) да построи рибника.

За съжаление — тогава и- 
иициативата заглъхна .

Едва, тези дни 
почин на Ловджийския 
съюз — наново е възобнове 
на идеята за построяване на 
изкуствен рибник. И тоя път 
за построяването му се оба
ди земеделската коопоера- 
ция.

пата
та скупщина прави опити да 
се договори със земеделски
те производители от Пърто
попиици, чиито земи ще зах- 

бъдещия рибник, да от- 
доброволно (срещу

Именно зарад това, а и за
рад хубавите доходи, 
ще дава рибникът, 
изграждане трябва да се ус
кори, без оглед кой ще е 
строителят.

коитоПреди два месеца писахме за акцията по пос
трояването на водопровода в с. Грознатовци. Измн- 
но много време, а акцията още си стои на мрътва 
точка. Населението е живо зашггересовано да 
снабди с хубава планинска вода за пиене, тъй като 
съществуващите чешми са вече пресъхнали и 
могат да задоволят нуждите им.

Обществено - политическите организации и ме
стната общност, както и отборниците от селото бя
ха довели и специалист, който да утвърди дали ще 
има достатъчно вода от извора в местността „Ка- 
ляница”. Той се изказа, че вода ще има не само за с. 
Грознатовци, но и за още две села, ако стане нуж-

ваис 
стъпят
заплащане) част от имотите

неговото

се си.

Инак в бъдещия рибник 
ще се развъжда пъстърва

не
Ст. Н.

по

Ще се строи нов мостда.
Селяните се зарадваха когато чуха, че има до

статъчно вода. Очакваха същите организатори да 
продължат акцията, свикат събрание с цел да се 
договорят около построяването на водопровода.

Но, уви!
Надеждите им се изяловиха. Никой до днес не 

направи нещо във връзка с тази ползотворна акция.
И Общинската скупщина в Сурдулица не би 

останала по страни, защото тя има решение да да
ва помощ 20% от сърбаната сума на доброволна ос
нова за построяване на водопроводи.

На какво се дължи тогава това опортюнно дър
жание на организаторите на една така важна ак
ция? Грознатовчани са сплотени 
акцията не върви и не върви...

Вместо дотраялия дървен 
мост на Лисинска река в це
нтъра на селото наскоро ще 
отпочне строежа на нов же
лезобетонен мост. Със зада
чата са се наели горнолиси- 
нската земеделска коопера
ция и местната общност на 
селото. Проекта е вече готов 
и според него построяването 
на този, за село Г. Лисина и 
района важен обект, ще 
струва 50 хиляди динара. Ко

операцията е обезпечила 30 
хиляди, а местната общност 
20 хиляди динара.

Мостът ще бъде дълъг 8,20 
метра и широк 6 метра — с 
четири .метра широка лента 
в средата за минаване на ка 
миони и с по един метър от 
страни тротоар за пешеход
ци. По него ще могат да ми
нават коли с товар до 30 то-

Разбира се, досегашните 
акции главно се състоят в ра 
зговори на заинтересованите 
кой ще бъде носителя, отно- 
но строителя на този риб
ник. Малко чудно е, че се 
дава предимство на земедел
ската кооперация, която пре 
длага срок за построяване 
от около три месеца, а не 
на Ловджийския съюз, който 
се наема да построи рибни
ка за един месец.

и единни хора, а

М. В.
на.

Ст. Ст.
= != ::

вече узряващия овес, нами
ращ се високо над букаците, 
които докосват вършищата 
на планината.

Газим плътна и дълбока 
кал. Тук е сокакът на десе-

ример в електрификацията. 
Повечето сами, но успешно 
са се залагали за електрифи 
кацията и наскоро електри- 
ката ще блести у домовете 
им. Това ще е четвърто бо-

ъНСШ1

^ШЪВгШс, В
аййн

й

МИЛЕВСКА ЕСЕННА ПАНОРАМА « 3
-' С

. ** ** ' V*5 ?. «здаитагу
Щом като се мине добро- 

долската долина, чиито по
рои човешката ръка още не 
е успяла да укроти, започва 
нанагоршцето към село Ми- 
левци. Завоите сменяват е- 
А**1* друг. Криволичещият 
път е ровкав и пресен. Пре
ди няколко месеци той бе 
пробит с помощта на обхцин 
ския булдозер. Ненадейно 
той завива вляво, 
стърмния баир и 
млада борова гора. Тук 
ника пресреща ухаенето на 
смолестата гора и той 
ни гърди диша 
планински въздух.

По новия

Штина милевски домове, при- 
легнали в пъстри градини и 
ливади, в подножието на е- 
дин скалист баир. Монотони 
ята прекъсва лавежът на ед
но свободно куче. Малко 
нататаък на влажно 
двама

силеградско село, което ще 
има ток.

— Още от началото бяхме
упорити и не искахме да от
стъпим от започната акция 
— разправят милевчани. На
истина електрификцаията от 
давна започнахме, но все не
що изпъкваше, което ни пре 
чеше навреме да я завър
шим. Но ето, че с тази бла
городна акция най-после ус
пяхме, защото всички бяхме 
единни.

Влизаме

по-
гумно

мъже с напрежение 
размърсват прокиснали

Изглед от Милевцн
снопи.

— Няма да е голяма пол
зата — казват те. Но поне 
сламата да приберем. Бърза
ме по-скоро да заминем на 
„печалба", защото 
надеждата ни е в нея. Рекол 
тата е толкова слаба, че до
ри и във воденица няма ка
кво да занесем — в краткия 
престой те разправят за оче
видните селски мъки, когато 
човекът е принуден да се 
бори срещу неплодородието 
и да се надпреварва с лошо
то време...

В тези есенни дни, в Ми- 
левци е привидно мирно. 
Всъщност хората работят 
трескаво, за да съберат ре
зултати на тазгодишния си 
труд. Така е в седемдесетте 
домове, някак се притаилт? 
по склоновете на вековно су 
ровата Милевска плантгф.

И става ясно: лошата при
родна обстановка милевча
ни овладяват с друдолюби- 
ето си. Но те са такива и 
във всяка друга акция. Нап-

отминава
пресича 

път-
тоя пътс пъл- 

ароматния
в няколко къщи. 

С електрификацията е всич
ко готово. Сложени са дори 
и електрически крушки. Е- 
динствено, че все още нямат 
електромери. Но такива' тру 
дно могат да се намерят 
пазаря и това е единствена
та причина, че се отсрочва 
момента, когато в селото ще 
блестне „волшебната" 
лина

път за Милевци 
скрибуцат воловски 

ли, бръмчат
сега ко-

1

НО, но все пак сигурно изкач 
ват високото плато гат в

на

аШ '% шда имат свой магазин 
В това

свет-
— както я наричат ми

левчани. Iпрохладно есенно 
Утро срещнахме мнозина 
трудолюбиви земеделци от 
селото, които грабеха 4 
ъмито склонове 
ска

Наистина това е дело на“ 
трудолюбивите планинци. 

Но то не единствено. Отсре- 
ща, в една голяма градица е 
новата училищна сграда, ,3а-

Милевското училище

— Сега условията за рабо- 
та са много по-добри — каз-

ПакШиНв ® еМИНалата ГОАИНа' ^Учебната стая"е просторна 
Пак и в нея милевчани са и пълна със светлина Пък и
Г“ ГОЛЯМ труд- Тук АобРе е обзаведена: нови чи 
™ "р!1? ща Учеиическа вря нове и учебни помагала От
становГ"™3 УЧИЛИЩНа 0б- АРУгата Утраиа е учителска" становка. - та кпартира, в училищния

по стр 
на Милев- 

„„„ нина' за Аа приберат реколтата. н

двор всичко е подредено... 
Милевчани са горди 
свой обект. Защото и по-голе 
ми босилеградски 
не са успяли да построят та
кава училищна сграда, като 
тяхната.

и на тоя

села още— Май, че по-лоша година 
не помня — каза един пър
гав старец, нарамил коса, с 
която по-леко ще „ожъне"

В. Велинов
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Историйка с прислужни
чката в Тлъмино

Писма

ЗАЩО ДЯДО ЖЕЛЯЗКО 

Е »ЗАБРАВЕН«?ДОАИОТАЪМ ИНСКИЯТ 
и отборнмк Любомир Димит 
ров досега минаваше за е- 
дин от най-добрите първона
чални учители в Босилеград- 
ско. Това ще рече, че той е 
от малцината просветни ра
ботници, които могат да се 
похвалят с успешна образо
вателно - възпитателна рабо
та с най-малките. Димитров 
до сега не е имал никакви 
проблеми в професионалната 
си работа.

Все до началото на тая у- 
чебна година.

Началото на 
неговия

учител Настана цяла гюлуртия 
училището, която надвиша- 

гласът на прислужни- 
чката. Двадесет години и 
четири месеца слугувам в то 
ва училище, гледах им деца 
та и досега бях добра, а сега 
не ме бива ...
тпиЧ™еАЯТ Димитров три предложения, за да се 
реши въпроса: 
ботата в

в яват да се 
то като се 
предложение 
Тимка

смири положение- 
приеме първото 

на учителя. Но 
и с това не е 

на, вероятно се ; 
ие 'бъде измамена. 
ил?нали се дори слухове 
че учениците от това учили- 
ще -ще се - учат по други 
села, което ще рече, че учи
лището ще се закрие.

Ьдпо трябва да бъде ясно: 
законните права 
трябва да

Дядо Желязко, един от най-трудолтобивите хора 
Е с. 1 оиндол, човек, който на всекиго е помогнал 

днес когато е на старчески 
(а няма деца,

съглас- 
страхува да години, изнемогнал 

жената му починала преди няколко 
години) и вместо помощ - намира неразбирателство. 

Никой неима иска да му помогне, а всеки взима от 
него. И сега дядо Желязко се 

Поставя се въпрос: г~ 
тие; защо изглежда някои 
це, съзнание, хуманност?

Затова предлагам следното: 1. обществено-поли
тическите организации в Гоиндол да обърнат вни
мание на случая на дядо Желязко, 2. 
органи в най-скоро време 
предприемат съответни

измъчва самичък... 
защо тоя старец няма щас- 

гоиндолчани нямат сър-
вместо нея ра 

училището да вър- 
а Тя да приемаши мъжа й, иа хората 

се зачитат. Труд-заплата; тя да се замести с
Друг прислужник 
училище и — - 
да- бъде и учител

ното положение на 
Любен Димитров 
послужи като поука 
го негови колеги. За 
стига до такива 
ни положения.

от друго 
самият той да

учителя 
може да 

на м йо
да не се 

тъжно-смеш

историята на 
случай, за който бук 

вално „гъмжи" тлъминско- 
бистърският район започва с 
назначаването на прислужгЩ 
чка в това училище. Съвет/Тг 
на трудовата общност на би 
стърското основно училище 
обявил конкурс и за прислу
жник с половин работно вре 
ме за долнотлъМинското под 
ведомствено училище.

За това работно място

компетентните 
да разгледат случая и 

мерки.и служи
тел, а тя да получава запла
та. С пито едно В. С.от тези пред 
ложения не е съгласна Тим
ка. Официалните ПОДГОТОВКИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ 

КОНГРЕС НА ПРОФСЪЮЗИТЕ 
В СР СЪРБИЯ

лица наето Стоян Станков

кои Започна изкупуване 

на добитък
курирали две лица — жени: 
съпругата на учителя Димит
ров и досегашната дългого
дишна прислужничка в 
ва училище Тимка Велинова 
Когато съветът

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СИН
ДИКАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД ДО 10 ОКТОМВРИ

Подготовките за
то-

предстоя
щия Пети конгрес на Съюза 
на профсъюзите в СР Сър
бия и избирането на делега
ти от Димитровград, бяха об 
съждани на 19 и 20 
ври от страна на председате 
лството на Общинската про 
форганизация и профоргани- 
зациите иа г 
от Димитровград.

Делегат за Петия

до 10 октомври т. г. На Об
щинската конференция ще 
вземат участие делегати на 
профорганизациите от пред
приятията и учрежденията в 
Димитровград, както 
гати от основните " 
от Димитровградско"

На предстоящата Общин
ска конференция ще се раз
гледат и амандманите, отна
сящи се до работника, роля
та на профорганизацията, ка 
кто и развитието на стопан
ството в общината.

на училище
то, като компетентен орган 
решавал по молбите им, 
кой предложил — и това би
ло прието — прислужникът 
на въпросното училище да 
се назначи чрез тайно глас\'- 
ване. Изборът спечелила с 
по-голям брой гласове Вели
нова. И сега започва неприят 
ната история.

Отношенията

ня-

септем-
В лисинската и деле- 

училищаземеделска 
кооперация с готовност посре 
щнаха тазгодишното есенно 
изкупуване на добитък. В 
сравнение с останалите коо
перации в колгуната, 
ската всяка година 
наи-.много добитък. Така та
зи есен в копоерацията пла
нират да изкупят 3.000 овце

!Л КЪМ рогат добитък. вършат трампа: например
-И^УГ1?Т на ОВ1*е е в течение срещу добитък дават цареви
и кооперацията за килограм цаТ------------ -
живо тегло заплаща от 7 —
12 динара. Голям интерес на 
пазара владее и за рогат до 
битък. Кооперацията го зап
лаща от 10 до 13,5 динара по 
килограм живо тегло.

В управата на тази стопан 
ска организация се оплакват

спекуланти за изкупуване на 
добитък. Такива 
съседните на Босилеград об 
щини. Касае се за

идват и от
предприятията

конгрес 
на Съюза на профосъюзите в 
СР Сърбия ще бъде избран 

Общинската конференция 
която трябва да се проведе

частни ли 
ца, които успяват, когато иа 
пазаря се търси добитък на 
лек начин да дойдат до голе
ми печалби.

Дори има и такива 
чай, в които

лисин-
изкупимежду

и прислужничката се 
влошили. Започнали ежедне
вни кавги, взаимно вражду- 
ване, оплаквания до директо 
Ра на училището в Бистър_и 
някои общински органи. Е- 
дин ден назначената стара 
прислужничка се явява на 
работа в училището 
пладне. Когато започнала да 
почиства учебната стая, вле
знал учителят и я запитал за 
що е закъсняла на работа. 
Тя се

учи
теля

наслу- 
спекулантите А. Д.

Не е нужно да се изтъкне 
че до такива ЛОШ ПЪТ - ОЩЕ ПО-ЛОШ АВТОБУСспекулативни 

стигасделки на терена се 
поради слабото действуваме 
на общинската инспекция по 
пазара. По-точно тя нередов 
но и неефикасно се бори 
срещу тези вредни прояви.

около
Щом се очисти от 

снеговете шосето през 
Весна кобила, автобу- 
тното предприятие от 
Босилеград 
да съобщават и на тая 
линия. Така до късна

есен, докато снегът от 
ново спре движение
то. Автобусите ежедне 
вно тръгват от Босиле 
град за Скопие в 5 ча
са сутринта и в 2 часа 
слс добед за Враня. 
Първият се връща съ
щия ден вечерта, а вто 
рият на следващия ден 
— сутринта. И с това 
няма проблеми.

Щосето през Весна 
кобила, популярно на
ричало „руски път” е 
направено от белогвар 
дейскитс емигранти на 
генерал Врангел след 
Първата световна 
на. Сега тоя 
че стар и е развален. 
А най-лошото е, че ела 
бо со поддържа. Дви 
женнето по него става 
доста трудно. Има мно 
го остри и тесни за
вои, нерегулнрани до
лини, нсподзиданн стръ 
мини, а пътят изцяло 
с неравен и разбит. С 
една дума — път в най 
лошо състояние.

Тежко се пътува на 
тая линия в такъв ав
тобус. Хората повръ
щат и когато се свал
ят от мего в Босиле
град или Враня след 
четнрнчасовоия „ход 
по мъките” че са. тол
кова зле, сякаш са бо
лни.

И все така ще се пъ
тува през Весна коби
ла, докато се съобща
ва с най-стари и изслу 
жили колн. И докато 
но сс поправи пътя.

изплашила, хукнала и 
изкочила през прозореца, на 
давайки вик да я 
И тутакси се насъбрали вси 
чки, които се намирали при 
кооперацията и 
къщи...

Преди някой ден в Долно 
Тлъмино присъствуваха най- 
официалните лица от общи
ната с цел да се реши тоя 
проолем. Тука беше предсе
дателят на общината, секре
тарят на Комитета, инспекто 
рът по просветното дело ди
ректорът и секретарят на у- 
чилшцето в Бистър и др. За
почва разговор, убеждения 
съвети, молби, но нищо не 
помага. Ето само една част

започват
че и тази година на терена 
в селата обитават различниспасяват В. В.

съседните

вои- 
път е ве-

°т тоя разговор:
Инспекторът: — Защо дру 

гарко, ти изкочи през прозо
реца, а не излезе през вра
тата?

Прислужничката: — Защо- 
то на вратата ме чакаха да 
ме хванат грима — той, май
ка му и жена му, а на мен 
ми е мил живота.

Учителят: — Това не е вяр 
но! Иска да ми направи бе- 
ля. Ще си счупи краката 
пък аз трябва да отговарям 
Хора,
тя остане прислужничка, но 
Ка приеме заплата, ио аз ще 
^истя, ще бъда и учител и 
служител. Иначе няма в учи 
лището мир.

Некааз съм закъсал.

Ст.
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дрехи. Свиреше на устна ха
рмоника, която държеше в 
свитите

........... ....... ....... .П|11ПП1Пи1П1П11И111111"111ИИ111||Ш11111111ИИ11ШШИи111Ш11И11И1111ПИ1И11111Ш1МИ1111И" ||1|и|ИИ||||||,11||Шалаааадааааалаа/
си длани. Нито сле- 

младия Стоян. Вместоте се залавяха за рабо* 
ста-отида по-бли- зори

та. Колкото и рано да
винаги ги заварвах, че

да от
него виждах романтичен про

се решавах да
него. Месецът изгрява- 

летен
на сливата с изкаляни до ко 
лепете крака, с разперени 
ръце. закрили лица с пешки 
ри, за да не ги хапят лютите 
мухи. А навред около тях. 
до буренака и ъглите на дво 
ра. со сушеха току-що нап
равените тухли, наредени на 
равна земя, посипани с пре
сят пясък от Морава.

Само младият тухлар Сто
ян след обеда не отиваше с 
останалите да си почива, а 
сядаше сам под високата ра 
вна слива. Тази пролет, пре
ди идването на църнотравцн 
те на върха на сливата една 
сврака беше свила гнездо. 
Когато от лушшчавнте яйца 
се излюпиха сврачетата, пти
цата започна да краде яйца 
из кокошките полози, а случ 
ваше се да грабне и по ня
кое пиле изпод квачката и 
да го отнесе на малките си. 
Един ден чичо ми, затъкнал 
брадвичката в пояса си, се 
промъкна през преплетените 
клони до гнездото. И докато

зо до
ше над прозрачния 
мрак, стихваше тракането 

чавките във високия ясен, 
прибираше се и закъсняло 
стадо с клопатарите и звън
ците на овните-водачи, а му 
зиката не преставаше да се 
лее по двора. Притихваше 
само за миг, заглушена от ия 
какво провикване в далечна 
селска махала или от тропо
та на каруца по селския път. 
Най-сетнс някой от тухлари-

нех,
работят. И ако не ги изпра
щах вечер, когато си лягаха, 
щях да мисля, че газеха пръ
стта, заливаха я с вода и та- 

размекиата я хвърляха на 
дъсчена маса, а после я на- 

калъгги. Стоян по

сяк, който обикаляше тихи
те градски дворове. Позна
вах го, но никога преди не

на

бе свирил така, както това 
Около него бяха клок-утро.

нали деца и слушаха, забрана

вили игрите си.тъпкваха в 
смаше калъпите и бързо ги 
отнасяше, за да изсипе неж
но рохкавия кирпич на земя-

РАЗКАЗ От околните прозорци гле
даха жени, уморени от кух
ните, които са се протягали 
в мрака и са търсили допир. 
Или подобна музика ги е 
придружавала, когато са бър 
зали към тайната и са се връ 

кипнала

то извикваше:
та.

— Стояне, бе!
И той бавно отиваше при 

тях, под своята черга да поб 
ди още някой миг, а после 
да потъне в сън, изтощен от 
тежката работа през деня. 
Аз отивах към огъня, който 
пламтеше под котлето, за да 
изчакам сварените картофи.

Тухларите спяха неспокой
но и нащрек край суровия 
кирпич. Плашеха се от вси
чко, а най-много от скитащи 
те кучета. Нашето беше вър 
зано и нощем безутешно лае 
ше, но затова пък чуждите

Една вечер пристигна и 
Мида с момчетата си, които 
носеха вили с дълги дръжки 
Край облепената с кал тух- 
ларска пещ с четири огни
ща имаше много слама и го
леми купища съчки. Мида 
викна:

Пробуди ме цигарата ме
жду пръстите. Заспал съм 
отново с първата утринна 
цигара, след като се бях съ
будил, но само за кратко, из 
веднъж. И сега си предста
вях как щеше да изглежда, 
ако трябваше да събират пе 
пелта ми заедно с пепелта 
на тревата. Сънят беше къс. 
Без да изпуска волана, един 
шофьор би изсънувал за съ
щото време целия си живот. 
Сега бях отново буден, но 
някак особено. Вещите око
ло себе си наблюдавах лю
бопитно, като че тази сутрин 
отново ги виждам след дъл
го отсъствие.

щали в къщи с 
кръв. А може би събуждаше 
спомена за безкрайното ча
кане на прозореца с поглед, 
отправен нататък, откъдето 
трябва да дойде онзи, за ко
гото не знаят нищо освен 
вътрешния глас, който каз
ва: „Иде!" Кой знае защо же 
ните така внимателно слуша 
ха? Защо слушаха децата, 
знаех — защото и аз бях слу 
шал така и сега можех фа 
кажа и да повторя: беше ед
но лято.

— Не обръщайте гръб на 
огъня, докато не се разпали!

След като се прекръсти и 
си пожела работата да му 
върви добре, а на домакина 
да има хубав кирпич за но
вата къща, той запали огън. 
Огънят гореше и денем, и но 
щем. Запотени, огнярите се 
разхлаждаха с вода от вед
рото, а Мида пиеше ракия и 
пееше прегракнало. Тухлари 
те си бяха отишли и никой 
вече не ги споменаваше. Те 
изчезнаха безшумно и тайст- 
вено, както бяха дошли. Музи 
ката на Стоян я нямаше. Гле

ЖИКА ЛАЗИЧ (СФРЮ)Много се колебаех, 
преди да смачкам ци
гарата в пепелника.
Така ми се щеше да 
си кротувам. Повече, 
отколкото на неподви
жните вещи около 
мен. Тъкмо се отпус
нах наново в топлото 
легло и в ушите ми 
затрептя първият приз
нак на започващия 
деня: от гъстата тиши
на закапаха звуци. От- 
началото бяха съвсем 
непознати, в мелодия
та си носеха необятна 
самота и мъглив спо
мен за едно далечно лято. 
После известно време треп
теше с гледката на безкрай
ни склади. Децата винаги си 
мислят, че алеята показва 
пътя на затулените птици в 
мъглата на есенните преселе 
ния. Илюзията, че всичко 
става съвсем близо до мен, 
заради мен, се смени с кар
тината на село Луга. Но аз 
непрекъснато се питах от 
кое ли лято ще е музиката, 
която слушах в този миг? 
Девойката, която 
на етажа, едва ли изпробва
ше силния си глас, 
винаги,
крещи, преминаваше някол
ко пъти с пръсти по клави
шите. Радиоапаратите на съ
седите бяха изключени. То
гава звукът се издигна и се 
разкри. Беше устна хармони 
ка... Всичко ми стана ясно: 
споходил ме е Стоян Църно- 
травеца. В онова отколешно 
лято бяха дошли тухлари...

Когато свърши концерта, 
свирачът не свали шапка ни 
то протегна ръка. Той гледа
ше своя малък инструмент и 
чакаше. От прозорците поле 
тяха дребни монети и пада

ха, звънтейки на бетона. Сви 
рачът продължаваше да стои 
спокойно и само с едва забе 
лежимо кимане на глава 
благодареше наляво и надяс 
но. Децата се разтичаха. Съ
бираха металните пари 
даваха на свирача, а той, без 
да гледа, ги слагаше в джо 
бовете.

МУЗИКА дах пламъка и се питах за
що не проговорих една ду
ма с него. Нито веднаж! До
ри и тогава, когато му пода
дох ведрото и наблюдавах 
как се движи адамовата му 
ябълка, докато

свраката крещеше и обика
ляше около него, той изхвър 
ли голишавите сврачета на 
земята, а с дръжката разту
ри птичия дом. Падаха кло
ни, слама, пера, люспи от 
яйца и птичи тор.

кучета понякога 
следи по меките тухли. Цър- 
нотравците мразеха кучета
та и ги гонеха колкото се 

от себе си. 
Пъдеха и кокошките, 
чко, което разваляше 
ботеното от тях. Само 
жеха да направят нищо на 
червеите, които понякога из
лизаха от земята и се 
раха през тухлите. Плашеха 
се и от дъжд. От всичко се 
боеха тухларите през тези ле 
тни дни и затова може би 
не можеха да слушат ничия 
музика, дори и Стояноварга.

На сутринта петлите буде
ха тухларите. Още в ранни

оставяха гаси неутоли
мата си жажда. Огънят 
лъщаше снопове,
Царевични стебла, а аз шеп 
нех:

и гипог- 
оглозганиможе по-далеч

и вси-
изра- 

не мо- — Никога вече. Като взе и последната мо
нета, той се поклони още ве 
днаж на всички, сега много 
по-дълбоко, и тръгна бавно, 
съпровождан от децата. Же
ните останаха наведеш! на 
прозорците, наслаждавайки 
се на краткотрайния топъл

Под това дърво седеше мла 
дият тухлар и свиреше на 
„музика”. Под неговия дъх 
трептяха металните пластин
ки на инструмента, а прият
ната мелодия стигаше до у- 
личката. През цялото време 
Стоян гледаше над плетища 
та, над дръвника и сламата 
към своя роден край и З9ве- 
ше някого с тънката си свир 
ка. Никой не го слушаше ос 
вен мене, но той не ме забе
лязваше и мислеше, че сви
ри само на себе си. След кра 
тка почивка църнотравците

Дали той ме е споходил та 
ЗИ сутрин, спомняйки си за 
онова

прови-
отдавнашно 

вече нито 
му, само конопе-

време?
Не помнех лицето,
нито очите 
ната му риза 
птяха пред мене.

живееше

и музиката трезащото
преди да почне да спомен, а откъм гърба ги де

бнеше вече новаСтанах и отидох при 
зореца. Долу видях човек на 
средна възраст в

про- грижа, го- 
тозитова да им отрови и 

необикновен ден.износени

1ЙРЦ Л в II4№ *
!скачаха и се хващаха за ра

бота, а Стоян )«•слагаше устна 
хармоника в пазвата на дъл- IV \ 1<3 ? ,Те редовно обядваха гата конопена риза без яка. 
И бързаше към мястото си. 
В очите му още няколко ми
га продължаваше да блика 
музика.

под
ЙГразклонения орех, 

ни около жълтата маса, Със 
силните си зъби

изправе-
■ . - 3... ^ ,

^ ч.
[щ

откъсваха 
големи залъци и бързо сър
баха с дървените лъжици чо 
рбата от обща 
Все чорби ядеха, 
деля готвеха за тях 
та тенджера и им 
тиквеник, с тиква, донесена 
от нивата. След обяда 
тегляха в дъното на 
край купчината жълта пръст 
и буретата, пълни с вода. Ту 
хларите лежаха под сянката

-1Вечер преди тухларит^ да 
идат да си почиват на сено
то под трема, Стоян пак ва
деше „музиката" от пазвата 
си. Обикновено стоеше прав, 
облегнат на дървото, 
реше, гледайки кокошките, 
които се качваха на 
да спят. Вечерните 
стихваха, 
скрит в ниските акации и не

I,
калена купа. 

само в не- 
в голяма- /

правеха
и сви-

се от-
двора, пръта

гласове & I ЯМт Щщ ■а аз го слушах,

Богдан Николов Върби
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Кудтурв* просвето * изкуство
'лллялл^<ллалЛЛЛЛЛЛА

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА
подвижното кино

През миналата седмица за 
учениците от Босилеград 
Долна Любата, Бистър и Гор 
на Любата се прожектира 
домашния игрален филм „Са 
раевски атентат.

Трябва да се отбележи, че 
за прожектиране на филми 
с подвижното кино същест
вува голям интерес не само 
всред учениците, но и 
ското население.

Така например в Долна 
Любата залата 
побере всички зрители, 
то искат да видят прожекти
ращите се филмове.

Занапред по-редовно ще 
бъдат прожектирани филми 
в селата и то не само в 
йонните, но и в

не може да 
кон- *

*ра-
останалите 

конто имат по-добри съоб-це 
ния.

сел-
В. В.

Изграждане на библиотека в Димитровград

С. Сотиров:

Навременно решение Портрет 
на Вера 
ДжукичНуждата от библиотека в 

Димитровград е налице. В 
годишните отчети постоянно 
се изтъква, че сегашната би
блиотека с повърхнина от 
около 50 кв. метра, които ед 
новременно служат и за кни 
гохранилшце, и за издаване 
на книги за прочит.

допълнителните средства за 
участие на кокурса.

обстойно 
бе разисквано кои помеще
ния да се построят — изтък
на се, че освен книгохрани
лище, необходими са читал
ня, детско кътче и пр.

Същевременно,

Проблеми на учебното дело в Босилеградско
Неотдавна Изпълнителни

ят отбор на общинската кул 
турна общност и обществе
но-политически дейци в ко
муната разискваха за възмо 
жността да се построи нова 
библиотека. Накрая, след до 
ста конструктивни и конкре 
тни разисквания, се прие 
препоръка — културният це 
нтър да участвува на конку 
рса, който Републиканската 
културна общност е обнаро 
двала за даване на средства 
за построяване на обекти от 
културно значение в нераз
витите общини.

Разбира се, все още не е 
известно дали Републикан
ската културната общност 
ще даде търсените средства 
понеже за 1974 са предвиде
ни средства от 300 хиляди за 
изграждане на библиотека 
а за 1975 година още толко
ва средства за реконструк
ция на Културния дом.

Сегашното участие на Кул 
турния център на конкурса 
за получаване на безвъзврат 
ни средства и кредити, и на 
временно, понеже ще уско
ри построяването на библи
отеката.

Нужди от рационализация на 

училищната мрежа
спестявания не трябва обез
ателно да се закриват малки 
те училища — каза Григо
ров. Но ако такава възмож
ност има, би било неправил
но Образователната общ
ност финансово - материал
но ненужно да се обременя
ва. С такъв вид пестене ще 
може да се повиши училищ
ния стандард на училищата 
в комуната. Тази дългосроч 
па задача изисква навремен
но и обстойно проучване.

Не трябва сиеиално да се 
изтъква, че засега това с най 
големият проблем, който съз 
дава известна несигурност в 
дейността па Босилеградско- 
то учебно дело.

Срвапптелпо по - незначи
телен е въпроса с неквали
фицираните кадри. Защото 
учителските колективи на
време са намерили сили тоя 
проблем сами да разрешат. 
В новата учебна година в ос 
повийте училища почти не 
сън ^ествуват неквалифици
рани просветни работници. 
Само за последните две — 
три години пад осем учите
ли чрез задочно следване са 
успели да получат съответна 
та квалификация.

Отделен въпрос е, че все 
още цялото обучение в учи
лищата пе се провежда от 
напълно професионални кад 
ри. Тук причината е обикно
вено в малобройността па 
ученическите паралелки в 
горните класове на основни
те училища.

Засега училищата . не са 
изправени пред проблема на 
излишни кадри, за които да 
няма работа. Та 
тази учебна година. Обаче 
ако се проведе по-обемна ра 
цноналнзация, което ще ре
че съкращаване на повечето 
подведомствени училища, и 
тоя въпрос ще се усложни 
Конкретно — под удар ще 
се намерят някои първоначал 
ни учители.

Сигурно е', че боенлеград- 
скпте училища още няколко, 
години ще измъчва липсата 
на помещения. Не само, че 
те просторно не са достатъч 
пи, но че има и такива учи
лища, които не отговарят на 
педагогическите изисквания 
В най-лошо състояние се на
мира училищната сграда на 
подведомственото училище в 
Долно Тлъмнно. Поради то
ва образователната общност 
вече е предприела мерки да 
осигури потребните средст
ва за изграждане на ново у- 
чилшце.

Трябва да се отбележи, че 
във всяка нова учебна годи
на се подобрява обзаведено- 
стта на училищата. Така на
пример всички централни ос 
повни училища вече разпола 
гат със съвременно оборуд
ване. Занапред голямо вни
мание се отделя и подведом
ствените училища да бъдат 
добре обзаведени. Тези уси
лия вече дават добри резул
тати.

В средносрочната програ
ма на общинската Образова 
телна общност в Босилеград 
е записано, че до края 
1975 година специално вни
мание трябва да се спре вър 
ху рационализацията на учи 
лищмата мрежа в комуната. 
При това изниква и едни 
специфичен въпрос: рациоиа 
лизания на училищна мрежа 
па основните училища в Гор 
па и Долна Любата чрез ин
теграция.

Вече сега се чувствува, че 
тоя въпрос пе може да се 
ирепсбрягва и че получава 
важно място в развитието 
па учебното дело. Например 
в тази учебна година подве
домствените училища в села 
та Бслут, Рсссп, Брестиица. 
Извор, а Брйс и др. започна 
ха работа е пет — шест уче
ника, а най-големпте имат 
десет ученика.

Поставя се въпрос: дали 
тези училища пе са прекале- 
но скъпи за вее още бедната 
каса на Общинската образо
вателна общност?

— Дммспзпята па тоя въп
рос става псе но-голяма и по- 
значителна — казва 
ГРИГОРОВ, изпълняващ дъл- 
жността секретар па общ
ността.

на ка е поне в

Разбира се, построяването 
на библиотеката не трябва 
да бъде само грижа на Кул
турния център. Общинската 
образователна общност съ
що трябва да прояви инте
рес, с оглед па факта, че в 
библиотеката 98 на сто от 
членуващите са учениците. 
Следовател\ю, построяваIюто 
на библиотека трябва да ста 
не обща грижа па всички.

Тези дни Съветът на трудс 
вата общност при културния 
център прие решение да бъ
де носител на акцията за по 
строяването на библиотека
та. Именно, членовете на съ
вета решиха да се наемат с 
гази акция, но предварител
но общинската културна об
щност да заплати проекта за 
новата библиотека, а общип 
ската скупщина да осигури Ст. И.

ГОТ-ТБ

Спорел него, решаването 
па тоя проблем трябва да бъ
де грижа на учителските ко 
лективи па основните учили
ща.

В случай, да пе се намери 
съответно решение, зарад В. В.
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От петък до петък във вашия град•*ш шу;*

Мнения
Един проблем търси решение

Да се обединят 

силите!
Да се запази рибното 

богатство
групиДимитровград има два от

бора, които го представят: 
баскетболният отбор „Свобо
да” и хандбалният отбор 
„Димитровград”. И двата от 
бора се състезават в сравни
телно качествени групи — 
Източна сръбска хандбална 
група и Източна сръбска ба
скетболна група.

Тазгодишният старт на те
зи два отбора показа, като 
че ли отборите нямат сили 
равноправно да се мерят с 
останали градове, които и- 
мат свои представители в те 
зи групи.
Ето защо, все по-често сред 

спортните дейци, па и сред 
гражданството. се чуват мне 
ния. че най-сполучливо ще 
бъде ако се създаде един си 
лен отбор, който достойно 
ще представя града. По-доб
ре е да гледаме победите на 
един отбор, отколкото загу
бите на два отбора — изтък
ват привържениците на тази 
идея.

Считаме, че такова мнение 
не е лишено от обективност 
Няколко факти показателно 
потвърждават това:
^ първо, и в баскетбол

ния, и в хандбалния отбор 
играят, ако не. съвсем всич
ки, а то поне болшинството 
същи играчи. Дори, когато 
се играят двата мача в Ди
митровград едни и същи иг
рачи играят и пред и след 
обед. А това, трябва да приз 
наем, е много и за професис 
нални спортисти, а камо ли 
за любители.

РЯ второ, и двете 
„покриват” огромна терито
рия на Сърбия — от Бор до 
Враня и от Тръстеник до 
Куршумлня. За да гостуват 
там трябват доста средства 
които инак недостнгат в об-

рите в правия смисъл на ду 
Достатъчно ще бъде 

ако те доставят името на на
рушителя, а тъй като ще се 
движат в група от двама — 
трима — свидетили няма да 
са им нужни.

Накрая да кажем, че без
действието на рибарите се-

от трети лица и докато оти
дат водата завлече отровени 
те риби, а и самата отрова 
до голяма степен се разредя- 
ва, тъй като водата тече.

Очевидно, трбва нещо да 
се мени, ако желаем да спа- 

рибното богатство от за

ТОВА ЛЯТО се оказа пагу 
бно за рибното богатство на 
минаващите през територия
та на Димитровградски ре
ки — Нишава, Ерма, Височи 
ца, Ежовица ... Тревожният 
сигнал СОС, който надаваха 
спортните риболовци остана 
глас в пустиня и значително 
количество риба бе унищо
жено. А унищожаваше се с 
най-различни средства: с ек
сплозив, отровни вещества 
хващаше се с ръце, чрез пре 
граждане, поставяне на „ле
ел”, отбиване на водата...

Просто не може да се из
числи кои от тези средства 
бяха по-опасни: дали изтравя 
нето от отпадъчни води или 
хващането на рибите с мре
жи, хващаието с ръце или 
преграждането на водата. 
Защото за късо време буква 
лно се изваждаше от реките 
риба, измерена с десетици 
килограма.

В момента, когато вече из 
летници, летовници и други 
бракониери се поускоиха 
време е Дружеството на спо 
ртните риболовци да насро
чи извънредно годишно съб
рание и да отчетат загубите 
Нуждата от извънредно съ
брание е налице и зарад бъ
дещото решение, което тряб 
ва да пресече пътя на брако 
ниерството, развихрящо се 
от година на година.

„Лабавият” закон

мага.

щината.
трето, броят на ентузи- 

астите, конто трябва да със
тавляват техническите щабо
ве на двата отбора са съв
сем малко, па затуй често 
организацията на провежда
щите се мачове е под необхо 
димото равнище.

Следователно, Димитров- 
градчани ще трябва да се за
доволят с един отбор, но от
бор, който ще бъде достоен 
противник на всички и кой
то може и трябва да си из
воюва място във висш ранг 
на състезаване.

Тъй като условията за раз 
витието на хандбала са по
добри струва ни се, че Ди
митровград трябва да се оп 
редели за поддържане на 
тоя спорт.

Разбира се, лишаването от 
двата спорта за сметка на 
един може да се разбере и 
като капитуланство. Но счи
таме, че в момента не може 
да става дума за капитулан
ство, а за реално съблюдава
не на нещата.

Впрочем, кой спорт — бас 
кетболът или хандбалът — 
да остане би трябвало да ка 
жат думата самите спортис
ти, относно спортните дейци 
чиято дума в случая ще бъде 
и най-компетентна.

сим
гиваие. Освен дружеството

га ще окуражи бракониери- 
ли от ръце това лято. 
те още повече и през идната 
лято ще доунищожат и оно
ва количество риби, което 
по стечение на щастливи об
стоятелства са им изплъзна- 

В името на защита на при 
родното богатство, не смеем 
да бездействуваме.

на спортните риболовци, зна 
чителна помощ могат да ока 
жат органите на милицията 
а и горанските организации 
които през лятото могат съ
що да действуват. Техни па
трули са най-подходящи за 
залавянето на бракониерите 
Разбира се, от тях не бива 
да се търси почти невъзмож 
ното — да залавят браконие-

Както изтъкват в Дружест
вото на спортните риболовци 
законът не дава възможност 
да се предприемат по-решител 
ни мерки. Законопредписа- 
нията са такива, че дори да 
видиш бракониер как хва
ща, ако нямаш двама свиде
тели и ако не видиш улова 
му, не може да го дадеш за 
наказание. От друга страна 
може да видиш улова и да 
знаеш, че е бракониер — ви 
ждаш незаконните средства 
за хващане на рибите — пак 
не може да го дадеш за на
казание, понеже не си го 
хванал на местопрестъпле
нието.

Всичко това упътва Дру
жеството да търси от зако
нодателя да мени законопре 
дписаиията и да даде по-голе 
ми права на членовете, отно 
сно спортните риболовци.

Отнемането на незаконни
те средства също трябва да 
бъде по-ефикасно: би било 
достатъчно да се знае за ня
кого, че разполага с такова 
средство, а не да се чака да 
бъде хванат на местопрестъ
плението.

По всичко личи, че изтра- 
вянето на рибите от отпадъч 
ните води на фабриките и 
занапред ще фигурира като 
проблем №1 в унищожава
нето на рибите. Защото мно 
го е трудно в момента на от
равянето да се намери ня
кой, който веднага ще взе
ме и вода и отровени риби 
за да ги даде сетне на изсле
дване. Обикновено спортни
те риболовци узнават това

Ст. Н.

Ст. Н.
Международна среща по баскетбол

Босилеград«СЛИВНИШКИ ГЕР0Й« 

(Сливница-НРБ)
» СВОБОДА « 

(Димитровград- 

СФРЮ)

72 (29)
Местното самооблагане 

забравено71 (33)
Босилеградека община има общо 37 селища, от 

които 36 села и градчето Босилеград. Всяко селище има 
своя местна общност, последните имат ръководства с 
председатели, с програми за работа и пр. Една от най-ва
жните задачи на местните общности е — въвеждането 
и реализацията на местното самооблагане. Смятаме, че не 
е нужно обширно да говорим за значението и ролята на 
тоя вид граждански длъжности. Факт е обаче, че много 
села в Босилеградско чрез самооблагането са построи
ли нови училища, направили пътища, водопроводи мос
тове и други комунални обекти.

В рамките на крайгранич
ното сътрудничество между 
Димитровград и градовете 
от НР България Сливница, 
Годеч и Драгоман, на 21 сеп 
тември в Сливница се 
тоя

В отбора на „Свобода” до 
бра игра показаха П. Димит 
ров като нападател и добър 
индивидуалист - реализатор, 
И. Симов-добър в защитата 
и организатор на играта и 
Михайлович.

със-
баскетболна среща ме

жду отборите на „Сливниш
ки герой” и „Свобода”. В ху
бава и интересна игра отбо
рът на „С. Герой' спечели ма 
ча с резултат 72-71 (29:33).

Макар че през целия мач 
младият отбор на „Свобода” 
имаше превес в играта до по 
следните минути на среща
та, той все пак не успея да 
забележи победа 
драматичните

Реферите на срещата коре 
ктно водиха мача. На среща 
та имаше над хиляда зрите
ли, които проследиха мача 
с голям интерес и всяка ху
бава акция на 
награждаваха с ЙРШШШ

съвсем не е задоволително. От трудесет и седем 
сам° в лесет 6 въкеАено местно самооблагане. Нека посочим тези села: Зли дол, Горна Лисина 

Млекоминци Барйе, Бистър, Долна Любета, Дукат 
на Лисина, Извер и Гложйе. * ’ А

двата отбора 
аплодисменти.

Отборите играха в състав: 
„Сливнишки герой”: Георги
ев, Петров 10, Василев 2, Н. 
Христов, X. Христов, Додов 
4, Наков 48, Симеонов 2, Ки
рилов 6, Николов.
„Свобода”: Големеов, Симов 
10, Митов 2, Тодоров, Дими- 
торв 30, Йосифов 2, Михайло 
вич 11, Вукович, Соколов 16.

понеже в
моменти му 

липсваше самообладение и 
тактическа зрялост.

В срещата особено. „ се изт
ъкна Д. Наков, който сам от 
беляза 48 точки и има най-го 
ляма заслуга за победата на 
домашния отбор.

Останалите местни общности 
че годината е вече при края си. А има 
боти, които единствено 
вършат.

още чакат, въпреки, 
толкова много ра- 

по тоя начин би могли да се за- 
Ст. Ст.А. Д.
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ
ч
ИНТЕРЕСНО предложени близо 600 „уни- 

врсални” езика, между ко-
пТй°й^КОСМОС (1844>' воларюн и»»0), универсал (1893) 
латен (1895), идо (1907), 
терлингуа (1908),
(1921), новиал (1924)

то на една цигара са освобо 
ждава около 10 мг никотин, 
който е достатъчен, за да ра 
звали 20 куб. м. въздух.Петте най-богати 

-теки в света са: Московска 
та библиотека „Ленин” (осно 
вана 1862 г.) — 26 600 000 то
ма, Ленинградската държав
на библиотека (1795 г.) __
15 000 000 тома.

библио- нови
ин-

тимиерс 
и дру-

В САЩ е разрабоатен нов 
тип автомобилен двигател, 
който не замърсява въздуха 
с изгорели гасове, а работи 
с фреон — лесно втечнява
щи се газове. Фреонът се из 
парява и парите му задвиж
ват мотора, доставеният на 
покрива на автомобила кон 
дензатор 
фреона в течно 

Японската

ги.

Изглежда, на нашата пла
нета се редуват студени и 
умерено топли 
периоди. От новата 
сам, от годината 400 до годи 
ната 1100 е било умерено то
пло, от 1100 до 1500 година е 
било твърде студено, от 1500 
до 1650 година — 
топло, от 1650 до 1850

Ленинград
ската библиотека на Акаде-

климатичнимията на науките (1714 г.) — 
14 000 000 тома, ера на-

Вашингтон-
ската библиотека на Конгре 
са (1800 г.) — 13 260 000, Тби 

библиотека
отново превръща 

състояние, 
фирма „Висан 

мотор къмпани”, която про
извежда леки 
марка „Датсън”, е закупила 
патента на фреоновип дви
гател и сега създава експе
риментален модел. Предпо
лага се, че новият двигател 
ще бъде пуснат на пазара 
през тази година.

„Карллеката
Маркс” — 8 000 000 тома. умерено 

годи
на — твърде студено, от 1850 
до 1961
Следващият период...

автомобили председникатогаумерено топло,Освен есперанто, създаден 
през 1887 г. от полския лекар 
Заменхоф, който се 
от около 1 000 000 
света от XVIII век досега са

Срето некня преседника 
тога на общинуту и ли нес 
мо се скоро виджевали ста 
нумо на путат преди общи 
нуту да си пооратимо. Пи
тата за жену дечица, пита 
и он мене човекат за ба- 
буту, па се заоратимо и за 
градске и селске куЬе.

— Ич нейе добро, байе 
Манчо. Свака те сеца за 
рукав, йедно тражи улицу, 
друго тражи канализации), 
треЬе воду. И све сам я 
крив. Дошъл йедън оня- 
дан при мене па ка ме за
брал що се не прай улица 
у ньенуту малу, що каже 
да гмацамо калището, а у 
иже смо напрайили пар
кет, послали смо цър^е. 
Помисли се й он йе човек 
прав. Требе да се напран 
улица. Ако е доючера га
зил калището у село не 
мора и у град. Решимо че 
гу праимо. Почемо гу те 
ти на ютре дън друга де
легация дойде при мене у 
канцелариюту па ка ме за- 
браше що се тамо праи у- 
лица, а они чекаю наред 
толко године.

— И нийе смо, кажу пра 
йили домове и нийе смо 
напрайили паркет и поела 
ли църге. И на ща деца 
требе да видс асфалт.

Решимо и тува че напра 
ймо улицуту. Тамън гу по 
чемо, дооде са па други 
да се жалс що се прайе у 
лице ка нема канализация.

— Требе преседниче, по 
чеше да ме педепсую и то 
ва теквия с койи сам се

преди това договарал ки- 
ко че праймо, най-напред 
да напраймо канализаци- 
юту та после да не разко- 
пуйемо и да праймо два 
пути замет.

— Нема паре за йедно 
и друго — кажем ньим я.

— Е, па тъгай дай да съ 
бирамо парете па ка 1)и 
зберемо на куп че праймо 
одйеднуш све.

— И тека, байе Манчо, 
учудил сам се кво да пра- 
йим и кико да угодим на 
евия свет. У село барема 
нема теквея завързламе. 
Знайе се требе пут и струя 
и това йе. Никой повече и 
не тражия Ама тува тамън 
закърпимо йедну дупку, 
друга зине кико плевня.

Па требу паре, па бор
чове у банкуту.

— Откико йе свет, пре
седниче, кмет йе за све 
крив. Ама ти не туре тол
ко на сърце. Полък полък 
све че си буде само здра- 
вийе да йе. Оно ли зна- 
йеш кико свак види кво 
нема, а забовари кво ъмо 
све напрайили. Ама я мис 
лим дека смо се млого и 
обудвалия Ако йе некой 
до ючера могъл да гмаца 
калту и да му не смита, 
може да дзопа йоще не- 
кою годину.

И тека, преседниче, ис- 
полък па кво даде народ 
и бог.

говори
души в Опити, направени в ГДР 

показват, че при изпушване-
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ЛЮБОПИТЕН КАЛЕЙДОСКОП
--- ------------------------------------------ -

следи в случай,
с1ГавИечРсГоУхкрадва кам,,ка и заминава за Англия, къде- 
Т° "^'яколко^одини'по-късно'диамантът става собстве
ност на колекционера Хенри Том*спс^°У^а^0Село СеГо своя страна го препродава на търговеца Жак Село. село 
завършва живота си със -моубиист^ ..Надежда^е^^

Хабиб

В залата за скъпоценности в Смитсониановия инсти
тут във Вашингтон под непроницаемо за куршума стъкло Щ 
се съхранява най-редкият и прочут диамант в света —И 
„Надежда”. Оригиналният камък, от който днес 44 и по-И 
ловнна каратовият „Надежда” представлява само една! 
част, е бил открит в Индия преди повече от 300 години! 
и е тежал 112 и половина карата. „Надежда” е без недо-1 
статък, без всякъв дефект, без пукнатини илй каКвнто! 
н да било примеси. Това е нещо изключително за диама-И 
Нтен камък от такава големина.

Диамантът има странна история — всички негови! 
притежатели преследвала злощастна съдба.

Камъкът е пренесен в Европа през 1668 година от I 
френския бижутер Таверние, който го купил от индийски I 
махараджа за короната на Людовиг XIV заедно с 44 дру- 
ги диаманта и 1122 по-малки скъпоценни камъни, всички 1 
камъни, всички на стойност 330 000 долара „Надежда”, I 
тогава доста грубо изсечен, по заповед на френския крал ! 
приема формата на сърце с тежест 67 и 1/8 карата.

Първата „жертва” на диаманта е Таверние, който щ 
на следната година при едно пътуване в Полша е разкъ- Н 
сан от вълци. Внезапна смърт постига и любимеца на ™ 
краля — Бургонския дук. През дългото царуване на Лю
довиг скъпоценният камък остава в сейфа на двореца. 
През време на Френската революция Людовиг XVI и Ма
рия Антоанета, притежателни на тази изключителна скъ
поценност, завършват живота си на гилотината. След тя
хната смърт „Надежда” попада в испанския кралски двор 
вероятно откраднат от френски роялисти по време на 
бягството им от Франция.

Следващият притежател на синия диамант холанд
ският търговец Вилхелм Фалс, го изсича в днешната му 
форма — 44 и половина карата — за да заличи всякви

от
ново продаден, този път на. тшттш

гоп^! II. Монтаридес загива с жена си и детето си при железо-
-------- катастрофа, а Абдул Хамид е свален от престола
от младотурците.

„Надежда” отново се връща в Париж, този път в 
I ръцете на бижутера Пиер Картие, който набързо продава 

■ диаманта на американката Евелина Мак Лийн за 154 000 
| долара. Месец след покупката 8-годишният внук на Еве

лина, пресичайки улицата, е прегазен от кола, баща му 
полудява от скръб, а една година след смъртта на малкия 
внук. се самоубива най-голямата внучка на Евелина Мак- 
Лийн.
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носи
пътна

Ш у -'

I
Разбира се, в тези нещастия „провидението” не е 

играло никаква роля.
Синият камък заедно с цялата колекция от скъпо

ценности на Мак Лийнови е закупен от нюйорския зла
тар Хенри Уилсън за 1 100 000 долара. Той предлага диа* 
манта на Смитсониановия институт. Тази оригинална 
скъпоценност и до днес се съхранява там.

Знаете 

ли, че... Навред по света
В САЩ е разработен нов тип автомобилен двига

тел, който не замърсява въздуха с изгорели газове, а ра
боти с фреон — лесно втечняващи се газове. Фреонът се 
изпарява и парите му задвижват мотора. Поставеният на 
покрива на автомобила кондезатор отново превръща фре 
она в течно състояние.

Японската фирма „Висан мотор къмпани”, която 
произвежда леки автомобили марка „Датсън”, е закупила 
патента на фреоновия двигател и сега създава експери
ментален модел. Предполага се, че новият двигател ще 
бъде пуснат на пазара през тази година.

КОЛКО
ДЪЛГО
ЖИВЕЕМ?

Морските кучета мо 
гат да живеят във во
дата 9 месеца, без да 

брега. Те 
дори спят във водата.
излязат на

XXX

Най-голямата морска 
дълбочина, измерена 
досега е около 10 км. 
При такава дълбочина 
на квадратен сантиме
тър има хиляда атмос
фери налягане и кур
шум не би могъл да из 
лезе от цевта на пуш
ка, защото налягането 
е много по-голямо от 
експлозивната сила на 
патрона.

УСъс социално-икономическото развитие на на 
отделните континенти и страни 

се увеличава и неговата средна продължителност 
на живота. Въз основа на последните данни за ше
стдесет и шест страни в света би могло да се каже, 
че сега мъжете живеят приблизително до 58-годиш- 
на възраст, а жените до 62-годишна възраст.

По континенти средната продължителност на 
живота е най-висока за населението в Европа — 68 
години за мъжете и 73 години за жените. Тя е по
чти същата и за континента Австралия и Океания, 
ако се има предвид тази на Австралийския съюз и 
Нова Зеландия.

След посочените континенти се нарежда Амери
ка със средна продължителност на живота за мъ
жете 56 години и за жените 60 години. Тя обаче е 
значително по-висока в Северна и Средна Америка 
(68 г. мъже и 74 г. жени) в сравнение с Южна Аме
рика (55 г. мъже и 58 г. жени). След Америка 
два Азия, където мъжете живеят средно до 55 го
дини, а жените до 56 години.

V.\ уселението в
.<• 1К. и1
I

XXX

Човешкото сърце тр 
ябва да бие 22 път, за 
да може кръвта да оби 
коли тялото.

*I
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тххх
В една минута сърце 

то на слона бие 30 пъ
ти, на коня — 40 пъти, 
на кучето — 80 пъти, а 
на мишката — 600 пъ-

1 "*■т■

сле- Д:ТИ.

Рххх
Градовете на инки- 

и ацтеките в Средна 
Америка още тогава са 
имали водопроводи до 
ри до отделните къщи.

ххх
В древния шумери 

йски град Ур 5 хиляди 
години преди нашата 
ера е имало асфалтира 
ни улици.

Най-ниската средна продължителност на живо
та има населението на Африка — 37 години за 
жете и 39 години за жените.

у.мъ- § 4 IIПо отделни страни най-висока е средната про
дължителност на живота в Швеция (72 г. мъже и 
67 г. жени), Холандия, Норвегия и Исландия (71 г. 
мъже и 76 г. жени), Дания (70 г. мъже и 75 г. жени) 
и т. н. Същата е най-ниска в африканските страни 
Горна Волта (32 г. мъже и 31 г. жени), Чад (29 г.

и 35 г. жени), Централна африканска репуб
лика (33 г. мъже и 36 г. жени), Тото (32 г. мъже и 38 
г. жени), Камерун (34 г. мъже и 37 т. жени), Бурун
ди (35 г. мъже и 38 г. жени)
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М. ПЕТРОВ
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