
ВрштВо В ТОЗИ БРОЙ — ПРИТУРКА 

ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР
ВНИМАНИЕ!

СУМИТЕ СЕ ВНАСЯТ НА ТЕКУЩА СМЕТКА:
Новинска установа братство” 
6250 - 603 -9529
СДК — НИШ

12^КСтнкк_н*_бъагарскдтд н*р

1 ЯНУАРИ 1973 * БРОЙ 583/584 * ГОДИНА XV * ЦЕНА 80 ПАРИ

Босилеград ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕЗ 1973 Стр. 2С ТВЪРДА СТЪПКА! Бабушница Дано няма борчлни 
идната годинаИ Стр. 53=йИ^™АИНа- Нзпълнсна с много динамизъм във 

!““ЛаСТИ живота ни, с много усилия да поуре- дим онова, което ни спъва в устрема.
В Новата 1973 година — влизаме с малко тревога, ще 

успеем ли да осъществим начертаните цели, но и с голям оп
тимизъм и вяра в собствените сили, в това, че няма трудност 
която не можем да надделеем.

Писмото и многото

Димитровград Желанията на един
работник Стр. 4

Сурдулица Резултатите насърчават
Стр. 5

решения, които последваха, са ни 
солиден указател, какво трябва да правим, та стъпката ни да 
е по-стегната и по-голяма. В Новата година значи следва 
следим строго Препоръките, да проявим високо съзнание и 
усилия, за да укрепим стопанството, да дадем по-широк размах 
на самоуправлението и в името на благоденствие 
осигурим условия да няма социални разлики 
мите размери.

Нашите задачи в Новата година обаче не бива да ни 
тревожат и обезверяват. Годината, която изтече не е без ус
пехи и постижения. По-големи от миналото са всички пока
затели за материалното могъщество на нашето общество — 
продукцията, общият доход, работните заплати, печалбите — 
в страната и в нашите общини. А това е залогът, че при съблю
даване на препоръките от Писмото на другаря Тито с тази 
материална основа можем да постигнем невиждани успехи в 
нашето развитие.

Ето, затова в новогодишната нощ нека да си пожелаем 
не само обичайното: „щастие” или „цветя и рози”, но от на
правената равносметка да видим очертаващите се задачи и с 
усилен труд и грижи през годината да отстраним всички спън
ки по пътя на нашия прогрес, който не веднаж е удивлявал 
безброй наши приятели и врагове.

Да

за всички да 
извън допусти-

да
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годинаВ Босилеградската община през 1973Конференция на ССРН— Димитровград

ПРЕДИМСТВО НА КОМУНАЛНОТО 

СТРОИТЕЛСТВО
ПРИЕТА АИЦИОННА ПРОГРАМА

Общинската конференция ■'« с°- 
зассданнето си от 23 дс-

Членоиете на 
цналнстпческня съюз, на 
кември, посветено на провеждането на задачите от 
Писмото на СЮК, другаря Тнто н Изпълнителното 
бюро приеха акциошю прогрпма но основните за
дачи намиращи се пред ССРН.

/
митровград културният дом 
в Босилеград до есента на 
1973 година ще бъде покрит. 
За тази цел ще се инвести
рат над три милиона динара 
Средства дадоха Републи
канската културна общност. 
Общинската скупщина и ба 
I пейте
Така през новата година в 
Босилеград, край моста на 
река Драговищица, ще изни 
кне огромното здание на но- 

културен дом. С това ще 
бъде решена една съществе 
на нужда на културния жи 
вот в босилеградска общи-

фонд за комунални дсинос- 
обект ще бъде за- 

до края
В НАВЕЧЕРИЕТО на Но- 

всички гражда- ти, този 
вършен най-късно 
па голината...

вата година 
ни си правят равносметка за 
постиженията, направени 

1972 година, за да по-н специални служби за из
работка на програми за пре

Между подчертаните зада 
чи са: стабилизирането 
стопанството, провеждане па възмогваие на трудностите, 
конституционните амандма- 
ни, бороа за по-нататъшно 
осъществяване на.равноправ Тр0 каза: 
ието, както и проблемите по 
настаняване на работа. Раз
витието на земеделието, со
циалните разлики, безправ
ното забогатяване, работа 
върху изработване статута 
на общината, по-ефикасно 
действуване на съдебните и 
управителни органи и други 
проблеми също са между 
първостепенните задачи за 
разрешаване.

през
чувствуват наслада от успе
хите и да сс постегнат за за 
дачите, които ги очакват.

па

Във връзка с предстоящи
те избори в ССРН Илия Пс

във вид на кредити.
Помолихме председателя 
Общинската скупщина в 

Босилеград, другаря В АЛА И 
МИР СТОИЧКОВ, да отгоио 
ри за нашите читатели на 
въпроса:

наКритиките отправени 
Социалистическия съ-към

юз съвпадат с периода 
подготовките и провеждане
то на изборите и трябва ос
новно да се проверят и от 
становището на положение
то в системата и всекиднев
ната политическа практика. 
Не е работа само да конс
татираме, че се работи по 
форуми, но трябва да изна
мерим най-подходящи фор
ми и начин за събиране на 
гражданите, специално в гра

на вия

На кои проблеми ще се 
обърне най-голямо внимание 
през 1973 година?

Другарят Стоичков заяви. 
Желая да сс възползвам от 
удобния случай да честитя 
Новата 1973 година на всич 
ки наши граждани и да им 
пожелая много успехи в из
граждането на социлизма в 
страната ни и в комуната. 
В босилеградска община има 
много нерешени комунални 
проблеми. Някои от тях се 
уреждат, а с други ще се за 
ловим през 1973 година. При 
наличието на ясна ориенти- 
ровка, обезпечени финансо- 

средства
стна почва и от ре
публиката и добре организи 
рани обществено-политиче
ски сили в комуната, може 
да се разчита на пълен ус
пех в изграждането на няко 
лко жизнено важни обекти.

на.

ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЕТ 
ТРУДОВИ ОРГАНИЗА
ЦИИГоворейки за положението 

в стопанството председател
ят на 
петров каза:

— Пред всички обществе
ни сили в общината стоят 
неотложни задачи във връз
ка със стабилизирането 
стопанството, а специално в 
трудовите организации „Ни
ле” и „Братство”. Новите сто 
пански мерки, изискват ма 
ксимална ангажираност на 
всички обществени фактори

От началото на Новата го
дина в Босилеград трябва да 
заживее едно обединено пре 
дприятие от досегашните 
пет трудови организации: бо 
силеградската и горнолисин 
ската земеделска коопера
ция, Търговското предприя
тие „Слога", Автотранспорт
ното предприятие и гостил- 

предприятие

ОК на ССРН Илия
да.

Взимайки участие в диску 
членовете на Коифе- 

на ССРН изгькна-
сията, 
ренцията 
ха, че приемането на прио
ритетните задачи не е доста 
тъчно, но е нужно по-голя- 
мо ангажиране за провеж
дането им на практика.

Владимир Стоичков
на

СЕЛСКИТЕ ПЪТИЩА ЩЕ 
СЕ ПОПРАВЯТ С БУЛДО
ЗЕР

ничарското 
„Кин-стан”. За целта е из
готвен солиден проект, от 
който се виждат предимст-

Нашите села все още са 
слабо свързани с Босилеград 
и помежду си. Пътищата са 
тесни, неравни и неуреде
ни. Само с проста работна 
ръка проблемът не се реша
ва, въпреки трудолюбието и 
ентусиазма на населението. 
С купуването на един мо
щен булдозер, който може 
да замести стотици работни
ци, дойдоха по-добри време 
на за селските пътища.

Общинският фонд за пъти 
ща е потърсил от всички ме 
стни общности да представят 
искове за изграждане на но 
ви пътища и поправка на 
старите, както и готовността 
им да участвуват в тая ак
ция- Въз основа на това ще 
се изготви програма за по
правка на пътищата в ця
лата община през 1973 го
дина. От тази акция очаква
ме големи резултати.

А. Д. ме-нави

На празника на ЮНА вата и ползата от тази инте 
грация. Трудовите колекти
ви вече са запознати с це
лите и ползата от това обе
диняване на средства, н си
ли и е насрочен референдум 
на който работниците ще се 
изяснят за нея. Считам, че 
тази важна акция ще бъде 
проведена докрай, въпреки 
че има и заговорници сре
щу нея.

Освен тези задачи има още 
много, които постоянно на
лага животът и обществено
то ни развитие — каза на
края Стоичков. Отделно бих 
подчертал значението на на 
шето единство и сплотеност 
в провеждането на тези ак
ции. Единство на думи-спло 
теност на дело!

СЪРДЕЧНА СРЕЩА 0 ПИОНЕРИТЕ
ШОСЕТО ЩЕ БЪДЕ ГО
ТОВО ДО БОСИЛЕГРАД

делно с всеки от тях се ръ
кува майорът Душан Ворка 
пич, който след това, в едно 
часов разговор им говори за 
задачите и живота на грани 
чарите.

За плодотворно сътрудни
чество другаря Воркапич 
връчи на пионерския отряд 
грамота.

По традиция Деня на Ар
мията първо честитиха на 
граничарите в казармата в 
Босилеград пионерите 
ряда „Бошко Буха" на мест
ното основно училище.

Срещата между пионери
те и граничарите бе сърдеч
на. Те бяха топло посрещна 
ти от старейшините. Поот-

Свободно мога да кажа, че 
строещото се асфалтово шо
се Сурдулгща — Власина — 
Босилеград е най- скъпият 
и най важен обект за наша
та община в следвоенния пе 
риод. Свързвайки ни с вът
решността на страната, шо
сето ни доближава до света, 
като прави съобщенията си 
гурни, удобни и евтини. 
Преди години от Босилеград 
до Сурдулица с камион или 
автобус се пътуваше повече 
от четири часа, докато се
га това разстояние се изми
нава за два. часа. Когато 
през 1973 година асфалтовото 
шосе стигне до Босилеград, 
пътуването ще става за по- 
малко от час и половина.

Останалите десетина 
лометра ог шосето ще бъдат 
застроени през настъпваща
та година. Средствата ще о- 
безпечи Пътното предприя
тие от Ниш — клон Враня 
и Републиканският фонд за 
неразвитите. Планирани са 
7—8 милиона динара.

от от

В. В.

НАД ТРИ МИЛИОНА ЗА 
КУЛТУРЕН ДОМ

Според договора, сключен 
между Общинската култур
на общност и Строителното 
предприятие „Градня” отДи Стоян СТАНКОВ

ки-

Филмите „Българинът Димитров1 с
и „Кози рогсс в Белград

ВОДОПРОВОД ЗА БОСИ
ЛЕГРАД И РАИЧИЛОВЦИВ организацията на българското посолство в 

Белград на 20 декември вечерта в кино-салона ,,Яд- 
ран” в Белград бяха прожектирани късоме
тражният филм „Българинът Георги Димитров" 
и игралния филм „Кози рог" пред 500—600 посети
тели.

Известно е какъв проблем 
за Босилеград е водата за 
пиене. Досегашните реше
ния на този въпрос бяха вре 
менни. Наложи се да се до
веде вода от по-далечни из
вори. Засега са обезпечени 
проект и част от средствата 
за захващане на една малка 
част от водата на извора в 
село Извор. Още през пър
вите пролетни дни ще се от- 
почне със строежите. Ако Об 
щинската скупщина катоин 
веститор получи необходи
мите 700 
дити

В документалния филм за Георги Димитров от 
много епизоди от живота му най-внушително подей- 
ствува събитието на столетието — Лайпцигският 
процес, където Димитров разобличи политиката 
фашистите и с това спечели симпатиите 
сивното човечество.

Игралният филм „Кози рог" ресуващ времето, 
когато се създават зародишите на организиран 
бунт срещу поробителите на България прави хуба
во впечатление откъм съдържание и художествена 
издържаност.

на
на прогре-

хиляди динара кре 
от републиканскияМ. ВЕЛИЧКОВ

Веселин Денков:
Страница 2
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1Межосттанапрофсъ„зната органития Денят на Армията

Плодотворна
предконгресна
дейност

НАСЕЛЕНИЕТО И АРМИЯТА 

ВИНАГИ ЗАЕДНО
Д лото население в ученията цията ще стане бързо благо 

„Тресибаба-1971”. С това е дарение и на войниците, ко 
отдадено признание на цяло ито помогнаха на население
то димитровградско населе- то бъв всички акции, където 
ние. Също такива грамоти се иска мъжка сила и мно- 
са връчени на териториална го труд. Наскоро токът ще 
та боева част от Каучаковия засвети в нашите домове по 
завод в Димитровград, на селата и по граничните пое 
Общинския отбор на Сък&л тове”. 
на бойците и на основното 
училище в село Каменица.

остойно и тържествено 
празнуване такава
е оценката за честву- 

ването на Деня на Армията 
в Димитровградска комуна.

Готвейки се за Петия кон- 
грес на профсъюзите в Сър
бия, първичните организации 
в Босилеградска община 
гърнаха плодотворна 
тическа дейност. В две тре
ти от тях са избрани нови 
ръководства. В останалите 
изборите ще приключат до 
края на декември или най- 
късно през януари 1973 
дина, когато ще изтече две 
годишният, относно четири
годишният мандат на досега 
шните ръководства. Това е 
констатирано на последното 
заседание на Общинската 
конференция на профсъюзи
те, проведена неотдавна в 
Босилеград.

използване на средствата за 
жилищно строителство и пр. 
Всички тези 
течение.

акции са в 
Ръководствата и 

профсъюзите 
в тях

раз
поли- Войниците посетиха ня

колко предприятия в града, 
представители на население 
то и на обществено-полити 
ческите организации ходиха 
на гости на воините-грани
чари почти от всички грани 
чни постове, председателят 
на общината устрои прием 
за войниците, а те с обикно 
вено обявление поканиха на 
другарска вечеря в „Балкан’ 
всички.

членовете на 
трябва да се включат 
много по-дейно и отговорно, 
за да бъдат в крак с време
то и общото развитие.

Отделно внимание ще 
обърне на

Той също изтъкна огром
ната помощ в изграждането 
на комуната.ЮБИЛЕЕН МЕДАЛ бе връ 

чен на Отдел народна отбра 
на при общинското управле 
ние в Димитровград. В тек
ста се казва, че медалът се 
присъжда за успешно сътру 
дничество с военните учреж 
дения и части и за приноса 
в осъществяване на съвмест 
ните задачи по укрепване 
мощността на въоръжените 
сили и на народната отбра
на в СФР Югославия и по 
повод 31-та годишнина от 
образуването на Югославс
ката народна амрия.

се Старшината Божо Коваче- 
вич в отговор на приветст
вието обеща, че това сътруд 
ничество ще продължава и 
занапред, защото и населе
нието прави всичко да съде 
йствува на граничарите. „Че 
тиридесет на сто от нелегал

го- прилагането на 
конституционните амандма- 
ни 21, 22 и 23. С прилагането 
на същите много се разтака, 
особено в стопанските орга
низации, следствие на пред
приетата интеграция. Тако
ва опортюнистнческо държа 
ние говори, че има недора- 

безделие

Така стана и по селата, 
където войници, младежи и 
и пионери организираха ху
бави спектакли за население

ните минавания на граница 
та — каза той

зумения и 
въпрос.

В бъдещата работа ще се 
тръгне от основния проблем 
за създаване на обединения

по тоя е предо
твратило самото население. 
Това е доказателство, че и

Конференцията внесе съще
ствени допълнения в своята 
програма за 
връзка с дейността след Пи
смото и речите на другаря 
Тито. С това активността на 
профсъюзната организация 
се съобразява и съгласува с 
акционните програми на ос
таналите общински общест
вено-политически организа
ции.

то.
работа във

то заедно с нас е пазител 
на нашите граници. Нашите 
войници са благодарна за 
това сътрудничество и увер 
явам ви, че сред това насе
ление те се чувствуват като 
при най-близките си”.

ЮБИЛЕЙНИ ГРАМОТИ 
И МЕДАЛИ

в стопанството въз основа 
на така наречените работни 
чески амандмани от Съюз
ната конституция.

Конференцията реши да се 
проведат, организирани сре
щи с наши работници вре
менно заети в чужбина, ко
ито масово ще посетят род
ния си край по случай ново
годишните празници. На те
зи съвместни среши, работ
ниците ,ще бъдат запознати 
с оживената обществено-по
литическа активност в 1*.- 
шата страна, целите и зада
чите на същата и ще им се 
обърне внимание на неприя
телската пропаганда срещу 
нашата родина, водена в 
някои страни, за да не попа
дат под нейно влияние.

На самия празник в поме 
щенията на Отдел народна 
отбрана на ДимитровграД&ка 
община се състоя скромно 
тържество. Председателят на 
Общинската конференция на 
на Социалистическия съюз 
и командуващ всенародната 
отбрана в общината Илия 
Петров връчи на председа
теля на общината Димитър 
Славов юбилейна грамота на 
Армията за успешна работа 
по организиране на всена
родната отбрана в комуна
та и успешно участие на те
риториалните части и на ця-

НЕОЦЕНИМА Е ПОМОЩ 
ТА НА АРМИЯТА

На приема, който за вой-, 
ниците устрои председател
ят на общината в миналия 
четвъртък, присъствуваха вой 
ници граничари от няколко 
застави. В поздравителната 
реч председателят на общи
ната Славов подчерта извън 
редното сътрудничество ме
жду войската и население
то. „Във всички наши благо 
устройствени акции — каза 
той — войската ни оказа ог 
ромна помощ. Електрифика

М. Н. НейковНай-належащи 
пред профсъюзната органи
зация в .момента са: успеш
но провеждане на акцията^ 
по интеграция на стопански 
те организации в едно обе
динено предприятие, 
твяне на

задачи

изгот- 
салюуправителни 

нормативни актове в трудови 
те организации в духа на кон 
ституционните 
изготвяше на обществен 
моуправителен договор за 
заемане на работна ръка, за

изменения,
са-

СТ.

Беседа със Станимир Илич, председател на ОК на ССРН
в Баоушница

1_1_1осета до 

всички села
— В тази сума е зачисле

на и работна ръка от 300.000 
трудодни, механизация и по
добно.

— Настроението във връз 
ка с тази акция е дооро. 
След Писмото па др. Тито и 
Изпълнителното бюро инте
ресът за акцията чувствите
лно нарасна каза Илпч. — 
Според досегашния ход па 
подготовките, аз считам, че 
акцията ще върви успешно.

— Да се разберем — про
дължи Илич, Социалист! 1чес 
кият съюз е само носител 
па акцията. Иначе в иеи уча 
егвуват всички обществено- 
поЛитически организации в 
Бабушнишка община. Преди 
известно време по този въ
прос разисква и Общинска
та скупщина и тя даде съгла

Станимир
В началото на януари населението от Бабуш

нишка община ще започне най-голямата благоус
тройствена акция след освобождението строеж на 
пътищата. Вършат се подготовки за завеждане на 
местно самооблагане на седем години, а организа
тор е Социалистическия съюз. На темата беседвах
ме с председателя на Общинската конференция на 
ССРН в Бабушница СТАНИМИР ИЛИЧ.

Илич

20 километра асфалтови шо
сета (пътища втори и трети 
разряд), след това ще се мо
дернизира пътя Бабушнн- 
за — Звонска баня и Бабу- 
шипца — В. Боиинцн.

— Според замисъла със 
седемгодишното местно са
мооблагане — всички сели
ща ще се свържат с центъра 
на комуната. И в най-отда- 
лечените села ще може да 
се отива с превозни средст
ва, а това досега беше най- 
наболелия въпрос 
неразвития Лужнишки край, 
завърши Станимир Илич.

М. АНДОНОВ

сис една такава акция да се 
започне.

— Какво ще последва по- 
късно?

— Подготвителните акции 
ще продължат до средата на 
януари 1973 година. — След 
това ще се състоят събрания 
на избирателите, на конто 
ще се реши за въвеждане 
па самооблагане. След това 
всеки избирател ще си ка
же думата по въпроса.

— В Бабушнишка община 
— изтъкна Илич — според 
предвижданията — би тря
бвало да бъдат построени

— През октомври 1972 го
дина и а заседание на изпъл 
нителните органи на обще
ствено-политическите орга
низации взехме единодуш
но решение Социалистически 
ят съюз да е организа
тор. В момента в пълен раз
гар са подготвителните съб
рания, на които се разясня
ва какво щс се строи със са 
мооблагаието. *Ще се постро

ят 182 километра шосета от 
четвърти, 40 от трети и 30 
километра от втори разряд. 
Планираме да направим та
ка: с предложените 2% вър 
ху личните доходи, 4% вър
ху кадастърския доход, от 
средствата на Републикан
ския фонд за пътища и от 
общинския бюджет дапара 
да съберем около 40 милио
на динара.

в иначе
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могат единствено да. се 
с обединеното преки

ОБЕДИНЯВАТ СЕ 

СРЕДСТВА И 

РАБОТНА РЪКА

премахнат
дприятие.Пред I ще позволи 

нелоялнатаВсичко това 
да се премахне 
конкуренция и да се намал
ят разходите. Същевременно 
по този начин хде се у вели- 

дохода. Оттук и шан- 
иовото предприятие да 

банкови кредити и

стопанска
интеграция

чава 
•сът
ползва .
средства от Репуоликанския 
фонд за развитие на иедоста 
тъчмо развитите краища.

е Босилеград

стопанис-При поотделно
е невъзможно да се 

ползването
материални

писваме в босилеградска 
община са твърде ‘неблаго
приятни. /

Предприятията нямат дос
татъчно оборотни средства.

В Босилеград се правят последни подготовки 
за интеграция на земеделските кооперации от Бо
силеград и Горна Лисина, транспортното, гостилни- 
чарско и търговското предприятие.

Засега в обединеното пред
приятие няма да влезнат: 
тлъминската кооперация, по 
ради непогасени дефицити 
н комуналното предприятие 
„Услуга”, което се определя 
за строителна дейност.

Проектът за интеграция е 
готов и се обсъжда в трудо
вите колективи. Ако всичко 
върви по плана, наскоро ще 
се обяви референдум, който 
ще се проведе в първите дни 
на идната година.

Новото предприятие ще 
има четири основни органи
зации на сдружен труд и ;го 
за селскостопанска дейност, 
транспорт,в търговия и гос- 
тилничарство.

ване
активизира 
редица други 
ресурси. Например непроиз
водствените разходи досега 
са били удвоявани.

па ОЩЕ 45 ТРУДОВИ МЕСТА

Според проекта, в новата 
структураорганизационна 

на интегрираното предприя- 
ще има работни места 

за още 45 работника, от ко- 
петина в общите слу-

тие
ПРЕДИМСТВА ито за 

жби.оргаииза- 
за обеди-

Предложената 
ционма структура 
неиото предприятие гаранти 
ра положителна дейност по
отделно
ция па сдружения труд.

Например в организация
та за селскостопанска дей
ност ще има, в 
със сегашното 
осем работника повече, кои
то ще работят върху изкупа, 
кооперирането и развитието 
на земеделското производ
ство.

сравнение
състояние,на всяка организа-

С обединен кадров и .ма
териален потенциал ще се 
осигури перспективно разви

ла новата стопанска ор-гие
га низа ция. Фактите говорят, 
че тя иде успява да преодол
ява трудностите. Още по-ва
жно е, че са налице възмо
жностите за пълно ползван* 
на мощностите на производ
ството, оборота, транспорта

В транспортната организа 
ция ще има работа още за 
седем работника. Защото 
тук се обединяват всички 
моторни возила на стопан
ските организации. В търго
вията броя на заетите ще се 
увеличи още 15 работника, 
което според систематизаци 
ята се дължи на въвеждане 
то на две работни смени в 
търговските магазини. И в 
гостил ничарството ще има 
осем работника повече от 
сега.

Изглед от Босилеград

Поради слабата 
във фондовете отделят 
значителни средства. В мо
мента тези пет организации 
в деловите си фондове има\ 
общо 19 милиона динара. 
При такова положение сто
панската им дейност е била 
непрекъснато обременявана 
от неликвидността, която -е 
създавала съдебни спорове и 
спъвала работата.

преки усилията да отделят 
по-големи средства в делови 
те фондове.

доходност 
не-ЗАЩО

ИНТЕГРАЦИЯ

При сегашното самостояте 
лно съществуване, тези пет 
стопански организации имат 
твърде бедна материална^ба 
за в сравнение с изисквани
ята за по-нататъшното 
развитие. Същевременно на
трупването им е слабо, въ-

и услугите.Основните средства, с ко
нто разполагат предприятия 
та, са недостатъчни, некдчес 
твени, а покрай това и не
рационално използвани. Те
хническата им способност е 
незначителна, и е ясно, че 
сегашните условия за стопа*-

В проекта твърде обстой
но е изучен начинът, по кой 
то интегрираното предприя
тие ще осигурява достатъч
но оборотни средства.

им

Например в транспорта 
ползването на мощностите 
би се повишило от сегашни
те 50 най-малко на 75 на сто. 
В изкупната дейност ще се 
прилага еднообразна полита 
ка на гарантирани цени, ко
ето ще стимулира земедел
ския производител.

Това означава, че 
вото предприятие ще има ра 
оота не само за досегашни-

в но-

ЖЕЛАНИЯТА НА ЕДИН 

РАБОТНИК
те, но и за нови работници 
Разбира се, с новоприетите 
ще се подобри и квалифика 

на ра-цнонната структура 
ботниците.

Търговията ще се 
лизира по структури и асор 
тимента на стоките, с кое-

специа-
ч

Всичко това са факти,
определянето на 

за ин- 
зачи-

Във врмка с настъпващата 1973 година гюп-
н,ГГ С Георги Стоименов, квалифициран работ
ник от предприятие „Циле\ 1

ко-то ще се премахне удвоява
нето на доставки, какъвто е 
случая досега.

децата. Значи, не мога да се 
оплача.

ито при
трудовите колективи 
теграция трябва да се 
тат, защото гарантират 
гурна перспектива на боси- 
леградското стопанство.

В селските— На въпроса как 
вувал Нова година

има за настъпващата 
другарят Стоименов

е чест- 
и какъв

магазини досега редовно се 
е чувствувал недостиг на 
стоки, които гн има в градб 
и обратно. Това 
излишни запаси. Тези

Нова годСнякогТи как Т ВВДИМ КЗК е чествУв‘™ 
га. Също така ни интересуваше"™ ' * СЕ'

мущава^и какво™ МУ раВНИЩе’ ™

си-плаи
каза:

По-рано Нова година по 
срещахме колективно в пре

п дприятието. Това много
»тгГовГВИяТ ВЪПР°С' който от две дет харесваше, защото тук се
|ш^аМ^ГжСеТ„°еИшГз°аВсей оГ-

основно учадще а V™ Аииа.
то гимназия. Личното 
желание е

са желанията 
-1 го въз-

е създавало 
грещ-радва. в. ВЕЛИНОВ

МИ

— Роден съм преди 46 
дини в Димитровград 
меделско семейство. След 
отбиване на 
винност 
мебелното

Друго-го-
Тази година по мое мие- 

лнп „г А3 завъРшат сре- иие не е лошо нова годни', 
Г>Л“Ие И Аа А“ Се * семейна"
виеше уГеб;ГоеТ° “ " Мкое 0°СТШЮВКа-

в зе ми

военната си по- 
постъпих на работа в би годи-

инте на буйствамето са 
минали и затова 
там в тиха и

заведение.предприятие „В. 
И. Циле”. Това беше 
1949 година. През

М;
през Заплашва предпочме

тези годи- то състояние в иащетГ™"0' 
ии започнахме да строим но приятие и въобще п 
ви производствени 
пия и тогава се

уютна атмосе 
настъпваща'пред ра да чакам 

местна- 1973 година. Все 
тази семейството

помеще- та ни промишленост. В 
лишавахме насока бих

пак освс
ми Ще пока:желал да ни сеот много неща. Често 

имахме неудачи във 
с редовното

приятели и роднини.пъти отпуснат банкови 
връзка за да стъпим 

заплащане-случ ка. 
три месеца да не

кредити, 
здраво на кра- Към

визионна програма

заплати (това На мвлко деликатния въ- тавд годии^ “ 
през 1955—56 година). ПР0С за жизненото ми рав- бъде 
“ пак И тези кризни нише мога да кажа, че то е

превъзмогвахме,

новогодишната телг Г.ваше се по 
получаваме 
беше 
Но все

проявя- 
с мятам, че 

програмата

на посрещането Новата година V

ще
занимателна и на до- Следващия брой на 

„ >>БРАТСТВ0« 

излиза на 12.1.1973

СТОЙНОтуации
кар че и сега се

художественосравнително 
сблъскваме ^65 г°Аина

добро. През 
построих къща 

обзаведох. Същата 
следните

равни-
като

ма- ще. Между 
стар любител 

ми и храна

Другото 
на добро питие 

поприготвя

С трудности. И Я 
има Ще си 

°т това.Имам семейство 
за работа и

помещения; 
кухня, тоалетна, комбинира- 

пана стая, спалня, помещения

нещо и— жена и 
пребиваване год.Страница 4 А. Д.
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I
кти за построяване на още 
едно основно училище в Сур 
дулица и Власина рид, за 
амбулатория в Елешаница, 
общ отдел и отдел за детски 
болести при Медицинския 
център в Сурдулица и за ре
монт на Дома на култура
та в Сурдулица. Средства 
обаче са обезпечени само за 
построяването на общия от
дел и отдела за детски бо
лести при Медицинския цен 
тьр в Сурдулица и частично 
за ремонт на Дома на кул
турата.

Старата 1972 година 
си отива. Настъпва 
Нова — 1973 година. 
Тогава обикновено 
се отчитат всички 
резултати и се наче- 
ртават нови задачи. 
Сурдулишка община, 
макар и малка и 
слабо икономически 
развита, има с как
во да се похвали. БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО

През 1972 година в Сурду- 
лишка община са асфалти
рани 35 км и поправени 57 
км междуселски пътища. Из 
градени са около 25 км елек 
тропроводи и 40 км селска 
електрическа мрежа. Изгот
вени са проекти за електри
фикация на всички неелек- 
трифицирани села и махали 
в Сурдулишка община. Мно 
го села са построили съвре 
менни водопроводи. Постро 
ен е и един мост на Върла, 
а се строят още два.

Тези резултати насърчават 
към още по-успешни акции 
през 1973 година. Ще се по
строят нови водопроводи, 
селски електрически мрежи 
и ще се асфалтират и поп
равят нови километри меж- 
дуселски пътища. Републи
канската секция за пътища 
ще отпочне асфалтирането 
на пътя от II разряд от Вла- 

В областта на нестопанс- сина до Стрезимировци. 
ките дейности през 1972 го
дина бяха изработени прое-

СУРДУЛИЦА

Резултатите през 1972 година 

насърчават към нови успехи
леника” от Земун обещава 
много. През 1973 година то
зи цех на „Галеника” ще по 
строи фабрика за производ
ство на минерална 
която много се търси. Ко- 
гато се завършат обектите 
на споменатите трудови ор
ганизации ще се създадат ус

довия за работа на още 700 
нови работници.

През 1972 година бе извър 
тена реконструкция на рес
торант-хотела на Власина — 
Водояж и построен мотел на 
Промая. За целта са израз
ходвани 5.500.000 динара, а 
1973 година трябва да доне

се на сурдуличани нов хо
тел-ресторант в Сурдулица.Гръбначен стълб на стопан 

ството в Сурдулишка общи
на представляват трудовите 
организации: ВЕЦ „Власи
на”, фабриката „Мачкатица”, 
„Петият цех на Дървена за
става” от Крагуевац, „Цехът 
на Галеника” от Земун, тър
говското предприятие на ед
ро и дребно „Звезда”, земе
делско промишленият комби
нат „Масурица' и строително 
то предприятие ,Зидар”.

ВЕЦ „Власина” вече строи 
втората фаза, която трябва 
да се завърши според сред- 
носрочния план до 1975 го
дина. Производството на 
електроенергия ще се увели 
чи два пъти. Фабрика „Мач
катица" усилено работи вър 
ху разширяването на мощно 
стите си. Първата фаза тря
бва да приключи през 1973 
година и производството ще 
се увеличи два пъти. Заво
дът за автомобилни електро
инсталации, чието положе
ние беше критично, се оп
рави след интеграцията с 
„Дървена застава” в Крагу
евац и сега като неин пети 
цех добре работи. 1973 годи
на за този цех ще бъде го
дина на модернизация на 
производството. Малката ор 
ганизация „Милош Мамич” 
за производство на водно 
стъкло нямаше перспективи, 
но след интеграцията с „Га-

НЕСТОПАНСКИТЕ
ДЕЙНОСТИвълна,

М. ВЕЛИЧКОВ

» Текстилколор« в Бабушиица

800 нови динара, наи-голяма 
та 2.400. Утре съотношение
то — както каза директорът 
— трябва да слезе на 1 към 
2,40, защото най-малката за 
н\ата трябва да стане 1.000 
динара. Така ще се тръгне 
към по-чувствително намаля 
ване на социалните разли
ки, които идват и от голе
мите разлики в заплатите.

ДАНО НЯМА Б0РНЯИИ 

ИДНАТА ГОДИНА трябва и занапред да чакаме 
повече от три месеца и да 
отписваме за сметка на до
хода
ти. Дано законите принудят 
и борчлиите да се вразумят”.

ще имаме труднос-

дственият план е вече изпъл 
нен изцяло и според финан
сови показатели, ще имаме 
близо 30 па сто повече обща 
продукция. Това значи пове 
че доход и печалба. А за сле 
дващата година не мога да 

сигурност,

-чр екстилколор” е сравни- 
: телно младо предприя

тие. По официални до 
кументи е родено през 1959 
година, а майка му е шест 

по-младото занаят- 
:, от ко- 
Бабушни

БЕЗ ЧУВСТВИТЕЛНИ 
ПРОМЕНИ В ПРОИЗ
ВОДСТВОТО

БЕЗ ДЪЛГОВЕ И ГОЛЕМИ 
ИНВЕСТИЦИИ

„Текстилколор” строи но
ви производствени сгради. 
До края на март или април, 
защото строителите са в за
къснение, сто и тридесетте 
работници и работнички ще 
влязат в новите павильони. 
Към тях през годината ще 
се приключат още тридесе
тина нови, между които ще 
има и специалисти, от пред
приятието има нужда не от 
сега. Всъщност това е един
ствената инвестиция и дълг, 
който има „Текстилколор”. 
Но това не е много, защо
то всичко ще струва към 
130 — 140 милиона стари ди 
пара. Даже машини вече 
пристигат, готвят се анализи 
за нуждата от нови кадри, 
за увеличение на производ
ството, та когатосе влезе в 
новите помещения, работата 
да тръгне организирано.

Разбира се, от новите по
мещения се чака доста — 
увеличена продукция, орга
низиран производствен про
цес, спестявания на време и 
труд и съответно — иконо
мии, които носят печалба. 
Сега най-малката заплата е

„Текстилколор” произвеж
да доста стоки. Основното 
обаче са женските сутиени, 
гащета, панталони, кърпи за 
глава, детски панталони, по 
кривки за маса и др. В по
нататъшната работа ня
ма да има чувствителни из
менения на продукцията, за 
щото всичко се продава до
бре и то не само у нас, но и 
в чужбина. А щом пласме
нтът е добър, бива ли про
мени да стават.

„Продукцията обаче тряб
ва да се увеличава — ни ка
за на края директорът, а го 
потвърди и профсъюзният на 
предприятието Петър Йон- 
чич, който бе влязъл да се 
договорят около някакво съ 
вещаиие. С увеличена про
дукция и оборот — лесно 
ще разрешаваме и труднос
тите, ако действително въз
никнат след новите меропри 
ятия, които трябва да вне
сат дисциплина и домакин
ско отношение към труда и 
всичко сврзано с него".

години 
чийско предприятие 
ето се започнало в голямакажа с 

нищо, защото не всичко ще 
пас самите. Закона. зависи от 

пийте предписания ще мина 
карат изглежда да отчислим 
около 20 милиона стари ди
нара вземания, защото разпи 
паши клиенти не са си пла
тили борчовете. Нашата па
рична сила е сравнително 
малка и това ще ни затруд- 

Ето съотношението па 
и банковите сред-

Сега „Текстилколор” е въз 
мъжал, защото стоките му 
се търсят навсякъде из стра 
пата, а всяка година обща 
та продукция сс увеличава 
с по някой и друг милион.

Даже сме с впечатление, 
че болките, от които боле- 

колективът па пред ни.лупаше 
ггриятие, са залекувани спро 
веждането па становищата 
от Писмото и колективи 
крачи по-сигурно и без съ
тресения.

пашите
ства в нашия оборотен 
фо! гд е 4 към 1. Това ■ .е добре 
за следващата годила, кога- 
то ще сме длъжни да разно 

най-малко е 55 на 
собствени оборотни сре 

на 1947
лагамс 
сто
дства. Но до края 
година ние трябва да оси
гурим за следващия период 
75 па сто паши средства, а 
това погге при сегашните из 
числения ни се вижда труд-

*
В малка, скромно обзаве

дена канцелария приказвах
ме е директора за „Текстил
колор” и близкото му бъ- 

Нали сега всички предеще.
дприятия си нравят провер
ки на сметките и се съоора 

новите стопански ме

ничко.

Ако пашите клиенти ста- 
по-дисциплинираии взяват с 

роприятия? мат
плащането, ако няма застои 
и дългове от тяхна страна, 
идната година .ще бъдем спо 

Иначе,
/Годината ще приключим 

добре — ни съобщи дирек
торът Воя Панчич. Произво

м. н. н.акокойии.

Страница 5
1 ЯНУАРИ 1973БРАТСТВО



га пръв наш учебник, който 
е издаден в сътрудничество 
с български издателства. В 

време ще бъде форми 
съвместна българо-

В Завода за издаване но учебници дача Фрицко Попов. Докато 
авторите искали да се внесе 
транскрипция за мерките 
приети в Югославия, прево
дачът искал транскрибиция, 
валидна за българските учи 
лища. Този въпрос Заводът 
не е в състояние сам да раз 
реши и вече един месец фи 
зиката чака ред за печата-

скоро 
рама и 
югославска комисия за уче 
биици и това 
ще даде възможност за сът 
рудничество в една важ!га 
област, която може да до

за подобрение на

тември получихме заключе
нията, а тия дни Общинска
та скупщина в Босиле
град ни съобщи с едно пис
мо, че с формирана коорди- 
нациошт комисия. Нашият

5 още повече
* ЗА ДОСЕГАШНИ

ТЕ УСПЕХИ ИЛ ЗАВО 
ДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА 
УЧЕБНИЦИ В БЕЛ

ГРАД, ЗА МОМЕНТАЛ 
НИТЕ ТРУДНОСТИ И 
ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ИЗДА 
ВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ 
НИ ЗАПОЗНА ДРАГО- 
СЛАВ МАРКОВИЧ, ЗА 

МЕСТНИК-ДИРЕКТОРЛ 
НА ЗАВОДА И ЗАВЕ
ЖДАЩ ОТДЕЛ ЗА У- 
ЧЕБНИЦИ НА БЪЛ- 
ГАРСКИ ЕЗИК,

не. принесе

УЧЕБНИКА НА 

БЪЛГАРСКИ100
Според изявлението надру 

Маркович в моментагаря
Заводът има дълг от около 
200 милиона. По този въпрос 
е запозМат Изпълнителния

ЗАВОДЪТ за издаване па учебници в Белград за- 
‘ Аа издава учебници за българската народност 

през 1964 година. От тогава до днес са излезли 100 учеб
ника за основните училища н гимназиите. Повечето от 
тях са преводи от учебниците за основни училища и гим
назии в СР Сърбия, а 6 са от автори от българската на
родност. В тоя период Заводът за издаване на учебшши 
постигнал добри резултати.

качеството и а учебниците — 
каза другаря Д. Маркович.

НОВ БУКВАР И СЪТРУД
НИЧЕСТВО С „НАРОДНА 
ПРОСВЕТА" ОТ СОФИЯ

почнал

съвет и се очаква решение. 
В настояването да не спре 
печатането на учебниците 
Заводът е изплатил последни 
те учебници от жилишиия 
фонд, което занапред не мо
же да се практикува.

— Ние правим всичко въз 
можно — каза другаря Мар 
кович — и българската на
родност да получава навре
ме и хубави учебници, оба
че в това направление тря
бва да съществува разбира
телство от всички.

ФИНАНСИРАНЕТО ВСЕ 
ОЩЕ НЕ Е РЕШЕНО

На въпроса, кои учебници 
ще излезат в скоро 
другаря Д. Маркович отго
вор! г, че в скоро време ще 
излезат от печат Буквар, ко 
йто е вече готов, Читаика за 
IV клас, Христоматия за УГ 
клас и Физика за VII и УГТГ 
клас.

— Дойдохме

време

В разговор със сътрудни
ците на „Братство" по въ
проса за учебниците другаря 
Д. Маркович изтъкна, че в 
тоя момент най-голяма труд 
пост е нерешения въпрос о- 
коло финансиране на учеб
ниците. Колкото съм инфор 
миран за другите народнос
ти в Републиката редовно 
постъпват средства за учеб
ници, докато за българска
та народност не е така.

— Учебниците за българ
ската народност са техниче
ски на равнището на учеб
ниците на останалите народ 
ности в републиката — ка
за другаря Д. Маркович.

Той изтъкна, че в послед
но време се явяват известни 
трудности около издаването 
на учебници за българската 
народност. На 30 юли т.г. 
Ниш са обсъждали този въ
прос и обществено-полити
ческите организации от об
щините, в които живее бъл 
гарска народност:' Босиле
град, Димитровград, Бабуш- 
ница и Сурдулица. Н 
заседание не е поканен За
водът за издаване на учеб
ници. А там е разисквано по 
много важни въпроси за бъ
дещето издаване на учебни 
ните. На конференцията е 
формирана и една комисия, 
която да се занимава 
въпроси.

— Ние, казва другаря Мар 
кович, не само че не бяхме 
поканени на конференцията 
но сме късно 
нейните

Управителен отбор не пот
върди тия предложения Уа- 
щото не са ясни техните за
дачи.

до убежде- 
нзтъкна другарянието

Маркович — че за създава
ме ма учебници за българс
ката народност се налага по 
тясно

ТРАНСКРИБЦИЯТА - ПРО
БЛЕМ ЗА ПЕЧАТАНЕТО 
НА ФИЗИКА ЗА VII и 
VIII КЛАС

в Б. Николов 
М. АндоновЗа закъснението 

учебници Заводът 
пъти подложен на критика 
от страна на училищата. Дру 
гарят Д. Маркович

сътрудничество със 
съответни издателства в НР 
България. Това 
примера с редактирането на 
Буквара. Оказа 
рия. Буквар най-много 
ки се допуснати в калигра- 
фията на буквите. За езико
ва лектура на учебниците 
най-много могат 
могнат специалисти по бъл
гарски език от София. При 
редактирането на Буквара 
другаря Кръсте Бонков от 
„Народна просвета” 
твърде любезен и вложи 
лия да отстрани 
достатъци в него. Това

на някои 
е често

се показа на
изтъкна, 

че хората в Завода правят 
големи усилия всички учеб
ници да стигнат

се, че в ста- 
греша това

навреме, но
често се явяват и такива
трудности, които 
дребни, а все

наглед са 
пак пречат за да ни по-навременното 

учебниците. Той 
мера с издаването

печатане на 
посочи при 

на фи-
зика за VII и VIII клас от 
Илич, Томич и Димич. След 
превеждането 
възникнал спор между 
рите на учебника

с тия

бешена учебника 
авто 

и прево-

запознати с 
решения. През сеп-

т*
някои не-

е се-

Срещи и разговори
липи звезлан, френски и ита 
“®к“ ,иои. разнася се пър 
вияг прах на минерални то- 
роае по ливадите и пасища- 
га- Марииков не щади сили 
Учи и сам се стреми в стъл
кновение със старото 
по-скоро да победи 
то: от

ЙОРДАНОВИ
ВЪЛНЕНИЯ

в Желюша. Като 
на Деловото 
готвя редица проекти.' Оста- 
нал е неосъществен 
за угояване на 20.000 
обществения . 
ков е удостоен 
труда.
стгтит 1965 ГОАИНа администрацията получила добър
администратор, а селското
агроном^0 3аГубИЛО АобъР 

Днес не 
фермата, 
прилича на 
Йордан. „А

директор 
сдружение из- циалността „си 

казал никога.
Избрусило го е селското 

стопанство, но и той не му 
останал дължен. Изглежда-, 

° е напредвало и спира-
в редния* СеГа Се е заплел° в редица контраверзни про-
ята Ъм Т°Й 6 На пеРТтфери ята им и раздава про- 
фесорски урони п- ....

не би се от-

проекта 
1 овце в 

сектор. Марин- 
с орден на

час 
правило-по-малка

- по-големн добЪв^Г™0” 
повече мляко. ОрганизиратПОСРЕБРЕЛИ са буйните 

му коси. На внимателния 
глед

възхищенията от 
любов към 

Работил 
нал до

детство и 
природата, 

и успявал. Стиг- 
демонстратор по бо- 

ганика, а на края до живот- 
новъдния институт в отдела 

овцевъдство, птицевъдст
во и фураж. Специализирал 
овцевъдство. Второто Р 
ределение тук напълно 
изкристализирало. Не приел 
поканата да стане асистент 
Акциите иа просторите в
нГ НитлаНИ"а " В АОЛИНата а Нишава, неговите
межи да осъществи 
тавата

по уроци.
говата маргина 
с упоритост в 
не трепва. Йордан 
на половин път, не

импровизация,

От не-__ се пристори, че дават 
забележими оттенъци. Но и 
толкова е достатъчно в Ди
митровград да го 
Веднага ще кажат, 
дума за Йордан Маринков, 
агроном, сега общински 
спектор по селско и 
стопанство.

Още от 
учил основно

е проникнал 
душата му и 

не спира

ла^СТИвГР“ЗГШ^
с°"го работата- Когато°СТ‘ 
със °’ ВИе нямате

съществува птице 
Разсадникът не 

нищо — казва 
някога той беше

шава“кпР В Аолината на Ни шава. Броят на овцете
маля. Някои хора не обичат 
известна работа и намир" 
начини и причини да я„Г 
махнат... Изговорът е Я__ Р,я 
ма пласмент. За 
са виновни

познаят, 
че става

ин- му оп на-горско сте 
работа 

всеки 
мнението

се скакалец, 
промени

готовмалък, докато 
училище, го 

привличали пъстрите пеперу 
ди по окосените ливади и 
бръмченето на бръмбарите 
ва г°рите и овощните гради 
НИ. Играещите агънца били 
нащголямата му радост през 
всяка негова пролет. Върху 
тази почва поникнало и пето 
вото определение в живота 

След като през 1948 годи-
дежътЪптШ1Ъ гимназ™, младежът от Гоиидол прекра
чил прага на агрономичес
кия факултет в Земун 
тР<Ъе.ЛПЛ 33 животновъдство- В душата _ смутеност 
вълнение и неспокойствие 
пред неизвестното, а над вси 
чко - любов към агроном” 
ята — като метаморфоза на

час да
си.

— Нашето 
ство ще даде 
мо ако 
озно и 
ло и 
ви за

селскомного неща 
хората..."

— с*ащо тогава не се въо- 
неш в селското стопанство?

ме, докато на всички 
ме стане ясно, че за в™ко 
рездеиствие и хаос трябва 
ДД се потърси отговорност. 
И веднъж завинаги да се
сюгбСъп 46 П° селскостопан 
ски въпроси не могат да ре-
шават хора, които не позна
ват проолемите... и затуйПО втори път не би^ ^
шил да следвам агрономия 
Защото един инженер в гу 
марата заработи на месеца 
и над 3.000 динара, а ада
рниЧ-п 1-500- Т*к к°мен?а° 
Рии са излишни. Това
Зва, а сигурно

стопан-
са- 

сери 
е има

Резултати, 
хората работят 

предано. Кризи 
ще има 

такива

стре- 
предс-

ИМ мотиви на

си за

°Ще, но резер- 
обстоятелства 

осигурим. И 
производители 

огромен 
мо трябва 
трябва на

основ- 
живота и‘тру- трябва да 

ните
да.

Той иначе не отстъпи-, „ 
«е се колебае. Пред ““ н 
сет години 
се захванал

част-
пр п тежават, дваде-

младият агроном
ния край^ ОттогавГв до?ие-

стопанство рИЧР°ВГРаАСКОТО 
на йорда, Маринков. *Нйк- 

овцеферми К
и Аипинско 
ма .организира 
станция, за

потенциал, 
Да се

са-
раздвпжи, 

се ока-хората даи се
републиканска110"'* ИЗЛ0жби: 
митровград и

же помощ.
И на края, най-приятното ^ 

Когато ВИДЯ хубаво 
Аредена ливада, окосена тре 
ва, а на пролет разиграни 
на припек агнета.

и Ъния в Ди-
шсо°тоеИЯВа' Че Димитровград 
ското животновъдство но от

мат
във Висока 

птицефер- 
__ се Разплодна пръв ПЪТ

по-поле, - е ед-
ните „,1аи-АобРе.организира 
™™в„ СъРбня. Йордан 
ва директор на разсадникаста-се за- го ка- 

е, че от спе-
Страница 6
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Един ден в 

долнолюбатския 
училищен 
интернат

ВТОРИЯТ 

УЧЕНИЧЕСКИ ДОМАОАНОАЮБАТСКОТО 
новно училище пъ^во е офо 
рмило ученически интернат 
в Босилеградска община. В 
него са намерили своя вто
ри дом 63 ученика от Дукат, 
Църнощица, Назърица, Гло- 
жие и няколко долнолюбат- 
ски махали. И повече от то
ва: топла 
вати

ос-

то обядваха. Дежурните, уче 
софрата. Ос

прозоци нахлува студен зи
мен въздух...

Във вечерните часове,,край 
газената лампа над 
и тетрадките пак бдяха чор- 
лави детски глави.

В едно кюше малко

ници слагаха 
налите бяха насядали. От 
зана лъхаше на варено 
ле...

Тези бедни

та
ка
зе- книгите

планински де
ца плащат общо 5.000 (ста
ри) динара на месец за квар

храна, уютни кре- 
и сравнително добри ус 

ловия за учене.
До преди някоя 

учениците от това 
училище изминавали

моми
чеице и момче, като че ли 

тира и за прехраната. Веро- се бяха отделили от остана- 
ятно по-евтин пансион труд- лите. Изглеждаше, 
но може да се намери на случайно тук. Обаче казаха 
друго място. Но, разбира се ни, че това са деветого/жш- 
покран това всеки ученик е ните брат и сестра Снежана
дължен да достави 50 кг. кар и Васил, дошли в иитерна-
тофи, 8 кг. фасул и още зе- та след закриването на учи- 
ле и месо. Това е всичко за лището на „Две реки” в Цър 
цялата учебна година! Хля- иощица.
бът им купува училището. — Интернатът среща още
Доставят го от Босилеград с много трудности__
утринния автобус.

Децата са доволни, макар 
че менюто е скромно и по
стоянно се повтаря. Но най- 
важното е, че всички 
редовно топло ядене.

Ученето започна в точно 
определеното време. Пак 
стола, защото за тази 
друго помещение няма. Тук 
са им дървените куфари с 
книгите. Наоколо

година
основно че са

пеша
и по 15 километра. Излагали 
се на сериозни опасности, 
осооено през зимата, когато 
всички: пътища са завеяли, 
по ридшцата кръстосват ди 
ви зверове...

Сега

а

тук живее многолюд 
но семейство. Само, че в не
го няма възрастни. Тук са 
деца от девет до четиринаде 
сетгодишна възраст. На дис
циплината могат да им по
завидят и по-старите'. Ста
ват точно в 6

заяви ди
ректора на училището Ки
рил Иванов. Няма достатъч
но помещения, а от година 
в година все повече дец.? са 

имат заинтересовани да 
тук.

живеят
часа сутрин 

и след закуската, още вед- 
нпж. „преговорят” уроците 

Ооядват след часовете и 
оттогава до вечерта, с изве
стни паузи, учат непрекъс
нато. Разбира се, понякога и 
под контрол 
Тази дисциплина 
са приели без принуда.

Отбихме

В спалните са поместени 
по 20 деца. В много кревати 
спят и по две. 
столове, пособия 
та...

— Най-важното е, че успе 
хът на учениците в интерна 
та става все по-добър — ид- 
тъкна Иванов.

... Късно във вечерните

в
Недостигатцелси.

за кухня-

са стари 
маси и чинове, в които уче
ли техните бащи. 
учат — тихо и ти се струва 
че никой няма в това 
яло помещение,

светлина. Учениците още си 
готвеха уроците.

часове, когато севернякът 
навън духаше жестоко, в 
тясното помещение на столо 
вата още мъждукаше бледа

на учителите. Всичкиучениците
дотра- 

през чинто ВЕНЕ ВЕАИНОВсе в стола, къде-

ЗАКУСКИ ОТ ЕСНАФСКАТА КУХНЯ ™2^ТСЕК?ЯБТ0?1^ЕИГТРЕАТДНА СЪЮЗА НА К0МУ-
НА ВСИЧКИ 
ТРУДЕЩИ СЕ 
в страната 
честити НоватаВ последно време, на няколко 

събрания на
стки „закуски", не реагират и сре
щу такива изказвания, които поня
кога могат да затъмнят светлите хо
ризонти и усилия на честните хора 
час по-скоро да се опълчат срещу 
нездравите отношения, схващания-и 
явления, които не са в съгласие с 
курса на политиката на Съюза на 
комунистите.

С обръщането към тези пробле
ми комунистите искат да спрат вси
чки инсинуации, еснафщина, омало 
важаване на жертвите, които е дала 
българската народност в афирмаци- 
ята на своя национален иитегритет 
и равноправие. Организациите, кон
ференциите или каквото и да е съ
брание, на което се явяват такива 
дървени адвокати и комбииатори и 
разни Бсидери, занапред ще трябва 
не само да се ограждат от такива 
дискусии, но и да потърсят причи
ните, защо на събранията се чуват 
такива неистини.

Сериозността, с която тези яв
ления бяха износени на последното 
заседание па Общинската копферен

димитровград
ски комунисти с пълна сери
озност и политическа отговор 

ност е казано, че има разискващи, 
които пред различни „аудитории" 
говорят каквото им хрумне, а после 
се ограждат от подобни мнения и 
разисквания, ;В сегашния политичес-

1 9 73 ГОДИНА!

Сурдулица

Общинска общност за 

физическа култура
ки климат, когато се стигна до ос
тра поляризация, такова отношение 
е немислимо. Подобни изказвания по 
някога и средствата за информация 
взимат като .мерило . за настроение 
на болшинството, или в крайна сме
тка, че това е нещо, за което даден 
аудитории се бори.

Комунистите, които посочиха то

На 18 декември т. г. 
проведе заседание на Съве
та за просвета, образование 
култура н физическа култу
ра при Общинската скупщи
на в Сурдулица.

На заседанието членовете 
на съвета дадоха предложо 
ние общината да оформи.

Общинска общност за физи
ческа култура в Сурдулица 
чиято първа скупщина би 
имала 17 членове.

За реализиране на реше
нието ОС би формирала ин
ициативен отбор от 3 члена.

се

ва явление, не са имали предвид са
мо изказванията на председателя на 
съда, който се опита с нападки 
комитета да отклони вниманието на 
партийния клон от своите постъпки, 
които бяха в противовес 
ката на Съюза на комунистите. То
ва е близко минало, но и епизод, не 
без значение, който получи своето 
известно на всички финале. Остана
ха още ония в „Братство" и „Сто- 
чар'', в Съюза на бойците

на

м. в.
с гюлити-

Божица

,ция е още едно потвърждение, че 
комунистите в Димитровград се 

и др„ ко- стремят да разширят радиуса на дей 
ито говорят за нещо, което не е ха- ствуваисто си във всички пори па 
рактерно за нашето развитие, нещо, 
с което се правят опити да се отре
че целокупното ни досегашно из-

Помощ за дом - памет
ника в Кумровоц

живота, още едно доказателство по
вече, че всички са разбрали основ
ната жизнена истина, че няма по
зиция на настоящия фронт, на коп

натите то ис би могли да се нападнат кла
совите позиции на работническата 
класа и че няма -позиция, от която 
да не може да се води борба срещу 
еснафските интриги и опити класо
вото да се гюдчиии на лични кюмби- 

клюки, говори се от омраза, от мъ- нации и че няма дозиция, от която 
стителни подбуди и така нататък, анархолиберални^е сили не могат 
Най-често аудиториите, на които се да се бият. 
сервират тези еснафоки и аиархис-

граждане, които се опитват да ома
ловажат жертвите, които 
трудещи се дадоха за развитието на 
придобивките от революцията,, ооци 
алистическото строителство и само- 
управителните отношения. Тук-та- 
ме, нерядко, се пускат слухове и

На 9 декември т. г. се про 
веде заседание на профсъю
зната организация при осно
вното училище „25 май” в 
с. Божица.

Схващайки значението на 
акцията за построяването 
йа Дом-паметника в Кумро- 
вец, прнсъствуващите на 
заседанието решнха всеки

учител да внесе по 50 дина
ра, а разсплните по 20 дина
ра за обекта.

Също така в училището и 
подведомствените му отделе 
мия ще се проведе акция ме 
жду пионерите за събиране 
па доброволни дарения за 
построяването па паметника.

М. Б. М. В.
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Младите след Третата конферещтя
Център за култура 

и забава
на СЮК

РЕШИТЕЛНО
СРЕЩУ
ПРОБЛЕМИТЕ

Димитровград

своите делови приятели, 
и на всички граждани дмн. 
ЧЕСТИТИ НОВАТА 1973 ГОДИНА 
с пожелания за още по-успешно сътруд
ничество. твото че в навечери-Оспедомяваме гражданството,^^ традици.

на

Христина Колева
ето на Новата година /опната вече

НОВОГОДИШНА ЛОТАРИЯ, 
в която освен множеството печалби, мо
жете да получите и хладилник.

Билетите на Новогодишната лотария се про
дават по 3 динара. Билети можете да си ку 
пите при продавачите на билети в градаБОСИЛЕГРАДСКАТА МЛАДЕЖ, повечето от която 

се намира в училищни скамейки, досега е била оорс-
лег1ензоб1до^на'ао0ществено-полит1щещо1я> и шГанс^.я 
живот в босилеградска община.

Досега, доста често, младежите са изтъквали, ч 
техните шшцнативн не се приемат и проблемите им се 
решават твърде бавно. пжгм

Резолюцията на Третата конференция на СЮК има 
програмно-акцнонен характер и дава ясна насока за 
решаване на най-съществените въпроси от хштерес за 
по-нататъшната работа на Съюза на комунистите и на 
младежта.

околността.
МЕЖДУ ДРУГИТЕ, В ОРГАНИЗИРАНЕ
ТО НЛ ЛОТАРИЯТА УЧАСТВУВАТ:

ТЪРГОКООП", конфекция „СВОБОДА”, ,.ТИ
ГЪР", кооперация „СТОЧАР", мебелната фаб- 
пика ПИЛЕ” — от Димитровград, „пьгии 
МАЙ” и АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИ; 
ЯТИЕ от Пирот, модна конфекщм „НИШ 
„НИШ-ЕКСПРЕС” и издателство „БРАТС1ВО 
от Ниш.че акоБосилеградската младеж дълбоко вярва, 

последователно се реализира Резолюцията, най-важните 
проблеми ще се решат. Защото, до сега, младите са били 

повече самн на себе си. Как в светлшгата на 
Резолюцията те виждат своите проблеми и за кои считат, 
че без отсрочване трябва да се решат през 1973 година?

ЦВЕТАНКА ЯН4ЕВА, ученичка в гимназията „Иван 
Караиванов”:

— За учащата се младеж, отделно в гимназията, все 
не е решен въпроса с учебниците. Такива липсват 
ти една трета. Принудени сме да преписваме уроците, 
което не дава възможност за получаване на по-широки 
знания.

оставени
Иванка Гагулска

поч-

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУ

НИСТИТЕ В И
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В ДИ
МИТРОВГРАД
ПОЖЕЛАВАТ МНОГО УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО НА ВСИЧКИ ГРАЖ
ДАНИ ОТ КОМУНАТА И В СТРАНАТА И ИМ 

ЧЕСТИТЯТ НОВАТА 1973 ГОДИНА!

Не съм доволна от сегашния обем на марксисткото 
образование, считам, че то трябва да се изучава още от 
основно училище. Защото това образование има съще
ствено значение за социалистическото ни възпиташ!е и 
обществено-политическото ни ангажиране. Засега отдел
ни теми от тази област изучаваме повръхностно по со
циология и философия.

Необходимо е след зимната ваканция да организи
раме задочни часове на марксисткия кръжок.

На мнение съм, че и материалното положение на 
учениците трябва да се решава по-организирано и не
посредствено.

ИВАНКА ГАГУЛСКА, ученичка от гимназията:
— Мисля, че учебната програма в училищата тря

бва да се мени и окачествява, а отделно да се засили 
възпитателната страна на образованието.

Младежите в нашата община трябва да бъдат по- 
непосредствено ангажирани в самоуправителното и по
литическо решаване, за да могат да поемат и собствена 
отговорност.

Хрябва да се помогне на добрите, но бедни учени
ци. Предлагам в гимназията да оформим фонд 
дарност за помагане на такива ученици. Разбира се, по
мощ трябва да окажат и обществено-политическите 
ганизации.

Димитър Стойков

на соли-

ор-
ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК” 
ОТ БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1973 ГОДИНА

НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕ
ЛИ И НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В НАШАТА СТ
РАНА И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕХИ
бъдещите задачи:

ДИМИТЪР СТОЙКОВ, шивашки работник:
— Крайно е време да се разгледа и решава поло

жението на работническата младеж. Защото към 26 мла
дежи от Босилеград работят при частни занаятчии, без 
да имат работно време като работници.

НИКОЛИНА КОЛЕВА, ученичка в гимназията:
— Радва ме, че на Третата конференция на СЮК е 

взето решение дейни и добри младежи да се включат в 
работата на СЮК. Това обаче ни обвързва да оправдаем 
това доверие.

Досега не сме имали достатъчно

В

л инициативи за 
практически акции. Считам, че е това наше субективно 
отношение към проблемите.

От страна на Съюза Цветана Янчева
се помогне да намерим саоТхоТяГ в^бщГхв^ “ 

РАДЕ СТОЙКОВ, председател на Общинската мла
дежка конференция: — След Резолюцията на СЮК изра
ботихме програма, в която, изтъкнахме провеждането на 
амандманите и идеологическо-политическото възпитание на 
младите. Ще настоим чрез провеждане на амандманите 
да се подоори положението на младите работници в тру
довите организации.

Аптеката в Босиле
градПрограмата, която изработихме 

образование е обемна, 
сказки на

за марксисткото
хема: Писмо “и“ ГаГихе?“ГщоТакТго^мо 

внимание охделяме и на рабохаха е пионерите Наш^е 
пионерски инструктори вече успешно рабомт НаШИТе 
ки основни училища. ^ във всич-

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1973 ГОДИНА 
На всички
енти и граждани в страната 
пожелава много успехи и крепко здра
ве! “

рамес^е^кЛТоблас^ГнП^к^^

разование и културно-забавния живот °б‘
свои делови приятели, паци- 

като им

В. Велинов Раде Стойков
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В конфекция „ Свобода“ В босилеградския здравен дом

Подготовки за новите 

икономически условия
Проблем са кадрите

ОТ ПРОТОКОЛИТЕ на Съвета на Здравния дом 
Босилеград се вижда,

В момента най-трудно е 
положението със зъболекар
ската служба. Единственият 
зъболекар АНТАНАС БОЖИ 
ЛОВ не е в състояние да об
служва всички пациенти. Не 
говата амбулатория и чака
лня всекидневно са пълни с 
болни. Пациентите с часове 
и дни чакат, докато услу
жливият зъболекар глава 
не вдига от работа и не знае 
за почивка, само да обслу
жи болните. Мнозина губят 
търпение и отиват да леку
ват зъбите си по други ме
ста, или се отправят към 
селските „доктори”.

Засега превантивната зъ
болекарска защита е напъл
но изоставана. Зъболекарят 
се занимава само с болни 
зъби. Преглеждането на зд
рави зъби в босилеградския 
здравен дом е станало лукс.

в
че на всяко заседание е разисквано 

и решавано за кадрите, предимно за лекари по обща 
медицина и зъболекари. Постоянно са публикувани кон
курси, чакани са молби на кандидати,
лекари и едно за зъболекар и понататък остават вакан
тни.

но двете места за
Конфекция „Свобода” упо

рито работи да посрещне но 
вата година с оправено по
ложение.

тази сума, която ще бъде вне 
сена в банката се г 
банкови средства. В 
съл са вече приключили раз 
говорите с представители от 
банката и е

получават 
тоя сми — Ако не предприемем 

шни мерки съвместно с Об
щинската скупщина за сти- 
пендиране на студенти

стоматология, 
тоя проблее още дълго 
ме ще ни измъчва

се кирургът АНАНИ СТО 
ЯНОВ, дългогодишен

Почти цял месец 
как работят групи, 
цел е да се съберат дългове 
те към предприятието. Въз
можно е сума от 2.000.000 
динара, да бъде под удар на 
отписване с 12,5% което въз 
лиза на 250.000 динара, по
неже на 31 декември мина
ват 90 дни (от когато се при 
лага закона за отчисляване).

спе могат успешно да се прове
ждат мерките по превантив 
но здравеопазване и да ра
ботят районните амбуалтории 
в Долно Тлъмино, Долна и 
Горна Любата и Горна Ли- 
сина.

Впрочем конкурсът е от-

чиято
постигнато съг

ласие за всеки динар, кой
то се внесе в деловия фонд, 
да се получава динар от бан 
ката. Това е валидно 
ако сумата е над 2.000.000 
нара. Според мнението 
отговорните в „Свобода” 'в 
деловия фонд ще бъде внесе
на сума, която няма да е 
под 2.500.000 динара.

помедицина и
вре- 

— оплак-
само

ди- дирек-
тор на дома. От него узнах
ме, че за стипендирането са 
съгласиш компетентните от 
Общинската

крит с месеци и години, но 
лекари не се 
дат. За 
районните 

сега е ясно

на
обаж

да работят 
амбулатории 

едно: ако ве
днага се мине към поли
тиката на

скупщина, как- 
то и за връщане степендия- 
та за един лекар, който засе 
га временно работи в Здрав 
ния дом.

Понастоящем тримата 
кари по обща медицина и 
един специалист по обща хи 
рургия, само донякъде успя 
ват да дадат необходимата 
медицинска помощ на насе-

Също така сумите, които 
дължи предприятието се 
връщат за да не бъдат пар
тньорите в състояние да от
писват предвидения проце
нт, което в конфекция „Сво
бода” никак не желаят.

Резултатите на „Свобода'' 
през тази година са значи
телни. Планът на продукци
ята е 30.000.000 динара през 
тази година. Този план е осъ 
ществен още в началото на 
този месец и той ще бъде 
значително преизпълнен.

Също е за Отбелязване, че 
предприятието няма никакви 
банкови задължения.

Продукцията 
на е завършена и в момента 
се работи изключително за 
износ, предимно за ССР.

стипендиране, 
Босилеградско ще има до
статъчно лекари
след 2—3 години, когато ще 
бъдат построени и обзаведе
ни четирите районни амбу
латории. Но не е ли 
късно и какво ще се прави 
дотогава? Отговорът е: кон-

едва С. А. С.ле-

В момента най-актуален 
въпрос е обезпечаване на обо 
ротни средства за нормална 
работа през следващата го
дина. Както ни осведомиха 
в дирекцията на предприя
тието тази сума ще бъде си
гурно обезпечена. В тая на
сока е нужно да се осигур
ят собствени средства от 
2.500.000 динара в деловия 
фонд. С обезпечаването на

това

лението от общината. При 
това положение на един ле
кар се падат към 4.500 жи-

курс и лично ангажиране 
на компетентните от Здрав
ния дом (предимно* дирек
тора и останалите лекари) 
и от общината (преседателя, 
партийния секретар, народни 
те представители) Защото 
кой с декрет не може да до
веде лекари в Босилеград.

тели, което съвсем не е до
статъчно. Според 
тизацията

за тази годи-
система- 

работни- 
Здрав- 

дом са потреб
ни още двама лекари, за да

на
те места, на ни-ствения

А. Д.

чадо
р ЕВЕРНО ОТ БОСИЛЕГРАД, меж- 
Д я ду хълмовете Рамни дел от из- 
^ ток, Рисовица от запад и Милев- 

ска планина от север е разположена 
приветливата .махала Добри Дол и ед
ноименния поток.

Добродолският
многобройните извори, бликащи 
южните склонове на Милевска плани
на. Колкото се отива надолу, броят на 
изворите намалява за сметка на дъл
боките безводни долове, каквито 
Куса падина, Тодорова долина, Симов 
дол, Пършин дол, Карапин дол, Ясико 
вец и десетина безимени долс/ве, творе
ния на ерозията през последните сто го
дини. Последните много пъти при поро
йни дъждове са опустошавали Босиле
град. И тогава Добри дол ставал зъл и

ДОБРИ ДОО Иобразуватпоток
от

Д0БР0Д0ЛЦИса:

страшен...
Преди 250 години Добри дол имал 

друго течение в долната си част. Той 
през Породин, Блат, разливал 

полето и се вливал в Изворщи- 
чиито

ко каскади на Добри дол, които с из
куствените ливади и залесените пло
щи окончателно спират ерозията. Сега 
Добри дол тече бавно и не излиза от 
коритото си. Но още много голини труд 
чака трудолюбивите горански бригади 
от Босилеград, Добри Дол и Милевцн.

СЕЛИЩЕТО Добри Дол е най-голя- 
мата махала на Босилеград. Това е пло 
дородно кътче, където виреят ябълки, 
орехи и други овощия и зеленчуци. По- 
рано се раждало и жито, но сега ниви
те са износнели или са залесени.

Днес в махалата има 60 домакин- 
около 300 жители. Главният им

От Карапин Дол до Кръст има още 
десет малки махали, от по две-три къ
щи. Така Добри Дол е разделен на фа
милии, всяка от които има 
прякор: Кърчане, Марннковцн, Чипев- 
ци, Бннинци, Берковцн, Кодин/.и, Тафи- 
те, Ковачсвцн и др. Прякорите идват от 
имената на основателите, занаятите им, 
ръста им или изгледа и пр.

За трудолюбието и доблестта 
добродолци има един анекдот, интере
сен и поучителен. Някогашният добро- 
долскн ковач Коле, родоначалник на 
Ковачевци, имал къща бусешща в Ра- 
линково рамшпце. Запалила се къщи
чката на ковача. Съседите се притекли 
да гасят пожара. Но ковачът Коле взел 
пушка кремъклия и ги спрял с думи
те: „Назад! Никой да не гаси. Щом е 
почнало, нека завърши!” Изгоряла ко
либата до основи. После си построил 
нова по-хубава колиба, на друго място.

минавал 
се из
ца. Тогава той бил тих поток, 
води мирно текли покрай ливади и .въ
рбалаци. Но какво станало сетне? Ко
гато хората унищожили горите по по
речието на Добри дол, ерозията 
нила течението, давайки му днешния

някакъв

изме-

вид и насока.
Следствие на ерозията Добри дол 

от година на година ставал все по-опа
сен за Босилеград. За да спрят навод
ненията, хората правили отбиви, 
ждали върби и тополи, но напразно. До 
склоновете на баирите над Босилеград 
като живи рани се отваряли нови су- 
ходолшца, които след всеки порой ста
вали все по-дълбоки.

През 1911 година специалисти лесо 
въди започват да залесяват местността. 
Това продължило през 1936, 1942/43 го
дина и най-интензивно е от 1951 до 1960 
година. Тогава бяха построени някол-

на

засв
етва с
поминък е земеделието и животновъд
ството, а мнозина са на работа в Боси
леград и вътрешността 
най-много в Скопие. В миналото къщур 
ките на добродолци били покрити със 
слама, сетне с керемиди, а сега се стро 
ят модерни къщи от градски тип, съв
ременно обзаведеш и електрифицира

на страната,

СТОЯН ЕВТИМОВни.
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ЛЕГЕНДИ И ИСТИНАЧАЯТ»Съмнително лице« 

в Драгоман родината му? Нашитечай? Китай ли е
лековити чайове)

(Откога се пие
от Димитровград 

„Съ- 
Бра- 

Спектакъ-

ят театър 
се представи с пиесата 

лице от
В рамките на краигранич- 

— междуното сътрудничество 
Димитровград и градовете 01 
НР България—Сливница, Дра 
гоман и Годеч, на 23 декем
ври в Драгоман, Самодейни

— което 
чай.

мнително 
пислав Нушич.

бе масово посетен изри
ста от растението 
населението наричало 
Така бил открит чаяг.

Други са склони да /гре
ят родината на чая в Из - 

Индия, откъдето уж бил 
в Китай.

чай, постави- 
се пие товаКогато вечер или сутрин пиете 

откогаЛЪТ
телите останаха доволни. си някога въпросли ли сте

питие?
Към този въпрос биха могли да чна 

пренесенКлисура — Божица
ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЧАЯ

с много по-трудно, отколко- 
то да речем на царевица 
или даже на тютюн. Да ос- 

основното отглежда-

ски,
боровинки, шипки и прочее, 
крил това ароматно растение?

Ето няколко отговора на тияНовогодишна културно- 

забавна програма
възможни въ-

тавим _
не което е характерно за 
всяко растение. Трудното е 
после, когато пораснат връх 

пъпките и листа-

ИрОСИ:

ЛЕГЕНДАТА: Една стара 
китайска приказка, запазила 
се до наши дни, казва: И 
миого-ммого лавни времена 
в Китай живял един монах, 
който дал обет да се моли 
денонощно за изкупление на 
човешките грехове. Молил 
се няколко денонощия и по 
чувствувал тежка умората ^ 
да не заспи, той отрязал кле 
пачите си и ги хвърлил в ма 
пастирската градина. На су 

тях поникнало дре 
което

I ти забавни .песни.пародии 
Също така ще се органи:» 
ра п богата лотария.

И учениците и преподава
телите от основното учили
ще „25 май” в с. Божица под 

културно-забавна 
Нова година. Тя 

пиеската „Дя-

та!аВсЯко връхче и листче 
което се

Учениците и преподавате
лите от основното училище 
„Иво Дола Рибар” в с. Кли
сура и младежите от младо 
жката организация в Кл». 
сура-център срещу 
1973 година ще се представ- 

клисурската публпк; 
с културно-забавна нрогра

% у
се прищипва, след 
усуква и суши.

Когато достатъчно изсъхне 
е готов за консуми

ране. Но това е още така 
нареченият ЗЕЛЕН ЧАИ. Не 

употребява местното 
производител

-
Нова чаятготвят 

програма за 
сс състои от 
до Мраз”, рецитации, народ
ни и забавим песни 
Също така и те ще органи
зират лотария-

ят на
го го' 1ма. население 
Иначе до нас пристига така 

ЧЕРЕН КИТАЙ-
п хора.

Програмата ще се със 
от пиеската „Женитба 
омъжваме”, някои хуморис
тични актовки, рецитации

нареченият 
СКИ ЧАЙ. Той се получава 
от зеления, но му е необхо
дима дообработка. Всъщ
ност зеленият чай се подла
га на слаба ферментация, 
прибавят му се миризми на 
силно ароматни растения, за 

чаят поглъща силно

триита от
бно, зелено растение,

могло да прогонва 
се сдоби-

М. Величков сварено
съня. Така хората

с чая който, махвал умо- I
ли
рата у тях. Г4!

Драган Якимов, шофьор, делегат 

на У-тия конгрес на профсъюзите 

в Сърбия

ИСТОРИЯТА: Някои ста
ри китайски историографи 
дават по-конкретни сведе
ния за раждането на питие
то. Те ни съобщават, че чаят 
се пие от 2.737 година преди 
нашата ера. Това значи, че 
чаят се пие от преди 47 сто

те в Босилеград на заседа- летия'
името от 15 декември 1972 Кой е бил откривателят на 
година е приела това предло чая? Историографите сочат 
жение и е избрала другаря императора СЕН НУНА от
Якимов за делегат на Пе- Китай. Този владетел, който хи

, _ добре познавал и тогаваш-
тия конгрес на профсъюзи- иата медицинска наука, вся 
те в Сърбия. . ка сутрин на гладно изпивал

Ст. чаша топла вода — за здра

щото
ароматите, и тогава е готов 
за пазарите на Европа. Оби 
кновено за аромат се слагат 
— листа на жасмин, порто
кал, гардения и др.

ШЩ. -

ЧАЯТ В ЕВРОПА. Чаят в 
Европа е пристигнал сравни 
телно късно. През 1550 годи 
на е донесен във Венеция, а 
оттам холандски търговци го 
разнасят из другите страни. 
Първият чаен храст е бил 
засаден в Европа през 1658 
година в Париж, а по също
то време вече се движат пър 
вит е чай-кервани от Далеч
ния изток към Москва. Ки
тайски, индийски, руски чай 
— всъщност са съвсем близ
ки, без разлики в свойства
та — името идва от места
та, където е бил купуван. Да 
же името руски чай идва от 
там, че през Русия са седви 
жили керваните, стигали до 
Нижний Новгород, откъдето 
се продавал на европейски 
търговци. Да споменем че в 
Арабия чаят е пристигнал съ 
що късно — едвам през де
вето столетие.

Първичната профсъюзна 
организация в автотранспор 
тното предприятие за деле
гат на V конгрес е предло- 

ДРАГАН АТАНАСОВ

ве. Една сутрин, докато си 
варил вода в градината, вя
търът хвърлил няколко су- 

листа в съда. Веднага се 
разнесъл приятен аромат и 
императорът оттогава 
гал в топлата вода сухи ли-

жили
ЯКИМОВ, висококвалнфнцп 
ран шофьор. Общинската 
конференция на профсъюзи

ела-

Г
Марин Младенов

Търговското предприятие на едро и дребно „ЗВЕ
ЗДА"

СУРДУЛИЦАЛюбовна география
ЧЕСТИТИ

ПРЕЗ топли нощи любовни, 
под лунно фенерче бяло, 
аз, географ неуморен, 
няма никога да проуча 
твоето чудно тяло.
И никога няма да опиша 
релефа чаровен от целувки — 
той вечно променя 
горещите си площи беди.
И така пиян,
волен от топАите милувки, 
бродя из твоите предели.
Аз се топя от умиление 
из долините къдравотревисти, 
от които лъха влага на страст, . 
аз изкачвам без дъх 
баири островърхи на наша сласт 
и крача безцелно

на всички потребители, делови приятели и граж
дани

НОВАТА 1973 ГОДИНА

„ЗВЕЗДА” снабдява гражданите с всич
ки видове хранителни и индустриални 
стоки.
В магазините на „ЗВЕЗДА” услугата е 
бърза и качествена.
Граждани, купувайте 
„ЗВЕЗДА”

ЧАЯТ В НАШИТЕ КРА
ИЩА. Чаят по нашите кра
ища е дошъл още по-късно, 
както е случаят и с кафето. 
Но това не значи, че наше
то население от Димитров
градско и Босилеградско не 
е знаело за отвари. Липата, 
бъзът, боровинковите листа, 
къпиновият корен и лист и 
безброй други са били 
стни на населението от ис- 
кона като лековити и то си

в магазините на

Ч___-

гпо ливадата на твоя корем.
Като учен, 
като бохем.
И падам от умора 
полуостровите на твоите 
и търся вода непиена 
в извора на нежната ръка, 
аз се давя в изворите на твоите очи 
и падам в пропастта 
на твоите 
Никога 
Вечно

изве
Общинската скупщина,
Общинският комитет на Съюза на комунистите. 
Общинската конференция на ССРН,
Общинският синдикален

върху
крака правид^от тях отвари. Даже 

през турското робство, ко
гато

съвет, ' *
Общинският Съюз на бойците от народноосвободи- 
телната война и Общинската конференция на Съ
юза на югославската младеж

солта е била почти еди 
нственият купуван артикул, 
вместо захар^ в отварите се 
слагал

кандирани уста. 
не намирам стан. 

изследвам твоя 
любовен океан.
През топли

предварително сва-в СУРДУЛИЦА 
ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 

Новата 1973 година
като им пожелават нови победи в социалистичес
кото изграждане

рей сок от един вид папрат, 
който населението нарича 
„тужпи ^корен"_(слаАка пап
рат). А китайският чай~се 
консумпра от градското на-

Н01ЦИ Любовни, 
ПОД лунно фенерче бяло, 
аз, географ неуморен, 
няма никога да проуча 
твоето чудно тяло! селение едвам в по-ново вре

мс.

м. н. н.Страница 10
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КАУЧУКОВИ ЗАВОДИ »ТИГЬР« - ПИРОТ
0 КЛОНОВЕТЕ В ДИМИТРОВГРАД

:

I
честитят

на своите клиенти и на трудещите се от страната
ЗАВОДИ „ТИГЪР” произвеждат за 

нуждите на населението и предприяти
ята:

НОВАТА— качествени гуми и други каучу
кови изделия за автомобили,

— импрегнирани тъкани

— гумени обувки и ботуши

— гумени нишки и други техниче
ски стоки, чието качество е признато и 
извън пределите на нашата страна.

— В скоро време заводите ще пус
нат радиални автомобилни гуми, чието 
изпробване е при края.

ИСКАТЕ ЛИ КАЧЕСТВО — 
„Тигровите” изделия.

I
търсете

ГОДИНА
МЕТОДИ ПЕТРОВ: АКТУаЛНИ ТЕМИ

Стрини* 11
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Химическа промишленост »СВОБОДА«КонфекцияйЛУЖНИЦАИ
Димитровград= ВАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ ХОРА И ДЕ
ЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

ждает«БИТЕЛИ иЧЕСТИТИ НОВАТА 1973 ГОДИНА
КАТО ИМ ПОЖЕЛА 

ВА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
СТРОИТЕЛСТВО. Честити

Новата 1973 година„Лужница" произвежда:

търби за напояване, арматура 
би, внназлайсни.

потреби, 
части за* лотекс плочи за различни кухненски

шприцованнн произведения, ,
широко потребление, ВЦ-дъски, ВЦ-куиш
* \таекс плочи за различни пътеуказатели, светя- 
щи реклами, плафонери и лр. предмети от руплекс-
11ЛОЧН.
*_вълнообразни пластмасови 
пластмасови плочи, къмпинг 
_ с различна големина, вани от полиестер.
* алкохоли и ацетатн.
Полипропнленскн произведения.

:аРрРшГфи Ни' Та^-рГичГд^лииа,

РР-рафии итн.
* метилметакрилатни
такрилатни плочи, дръжки 
сни предмети.
ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА „ЛУЖНИЦА” СА КАЧЕ
СТВЕНИ, МОДЕРНИ И ЕВТИНИ!

Конфекция „Свобода” про- 
мъжки,плочи. Вълнообразни 

къщички от полиестер
извежда модерни 
дамски и детски облекла.
В магазините на „Свобода 

бъдете модерноI винаги ще 
обслужени.
Граждани, купувайте произ- 

на „Свобода', по- 
винаги ще бъдете мо- 

облече-

РР- веденията
неже

но и елегантнодер
ни!плочи, копчета от метилме- 

за чадъри и Ар- укра-

Гостипничарско предприятие

»ТЪРГОКООП«Димитровград„БАЛКАН“
ДимитровградНА ВСИЧКИ СВОИ гости,

ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ
И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ
НОВАТА 1973 ГОДИНА

С БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВЕСЕЛО НАСТРОЕНИЕ И

В гостилничарските обекти 
на „Балкан" винаги ще бъ
дете бързо и качествено об
служени.
Там ще намерите различни 
деликатеси, всички видови 
алкохолни и безалкохолни 
питиета.

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ НА 
ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО

ЩАСТИЕ

Честити
Новата 1973 година

като им пожелава успех в социалистическото изграждане

СЪЮЗЪТ НА 

БОЙЦИТЕ
АВТОТРАНСПОРТНОТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ — БОСИ
ЛЕГРАД НА ВСИЧКИ ПЪТ 
НИЦИ,

Граждани!

Купувайте в магазините на 
„Търгокооп". Там винаги ще 
бъдете модерно обслужени 
и ще намерите 
стоки.

търсените
ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 

И ГРАЖДАНИ
в Бабушница 

честити на читателите на „Брат
ство" в комуната и в съседните 
комуни Новата 1973 година с по
желания за успехи и благоден
ствие.

Магазините на „Търгокооп” 
винаги са 
с най-съвременни 
стоки.

Ако купувате 
на „Търгокооп" ще 
време, защото „Търгокооп” 
разполага с всички видове 
стоки.

богато снабдени
и евтини

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1973 ГОДИНА 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИ
СОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ

в магазините 
спестите

Страница 12 _ \
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ЕЛЕКТРОПРЕДПРИЯТИЕТО 

в БАБУШНИЦА
ОБЩИНСКА СКУПЩИНА

БАБУШНИЦА

На всички трудови колективи, селскостопански производите
ли, младежта, пионерите, пенсионерите, избирателите

ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИ
ЕТО В КОМУНАТА 
НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗ
НИЦИ С ПОЖЕЛАНИЯ 
ЗА НОВИ УСПЕХИ ЗАНА
ПРЕД

В Новата година предприятието обещава 
-добри и по-качествени

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1973 ГОДИНА С ПОЖЕЛАНИЯ 
ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
СТРОИТЕЛСТВО

още по-
услуги.

ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЩНОСТ — БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1973 ГОДИНА
НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ 

С пожелания

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛА
ДЕЖТА В ДИМИТРОВГРАД
НА ВСЙЧКИ МЛАДЕЖИ И 
ДЕВОЙКИ В КОМУНАТА

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 
СЪВЕТ — ДИМИТРОВГРАД
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА В КОМУ
НАТА

за напредък на учебното дело и социалистичес
кото изграждане на комуната

ЧЕСТИТИ 
НОВАТА 1973 ГОДИНАЧЕСТИТИ 

НОВАТА 1973 ГОДИНАКУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР — БОСИЛЕГРАД 
НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

НА РЕДОВНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ НА КИНОТО 
И НА ВСИЧКИ КУЛТУРНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЧЕСТИТИ 
. НОВАТА 1973 ГОДИНА

нови успехи в културното развитие на

С благопожелания за високи тру- 
I дови победи в социалистическото 

изграждане
като им пожелава щастлива 
младост, много радости и 
всестранни успехи

С благопожелания за 
комуната

Общинският синдикален съвет — 
в Босилеград честити Общинска

скупщина
Димитровград

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕ
НЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 
НА ГОРАНИТЕ

В БОСИЛЕГРАД НОВАТА 1973 ГОДИНА
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА В КОМУНАТА И СТРАНАТА

С благопожелания за високи трудови победи в социалистичес
кото изгражданеНА ВСИЧКИ ГОРАНИ В 

БОСИЛЕГРАДСКО И РЕПУ
БЛИКАТА

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
КОМУНАТА

ЧЕСТИТИ 
НОВАТА 1973 ГОДИНА

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1973 ГОДИНА

С благопожелания за раз
витие на комуналното ст
роителство и социалисти
ческото изграждане

Общинската конференция на ССРН
В БОСИЛЕГРАД

НА ГРАЖДАНИТЕ В КОМУНАТА И СТРАНАТА 
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1973 ГОДИНА

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ УСПЕХИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

като им пожелава високи за 
воевания в залесяването и 
общ напредък в социалисти 
ческото изграждане

Земеделска кооперация 

„СТОЧАР“ -Гостилничарско 

предприятие „Кин—Стаи“ 

- Босилеград
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВО 
ДИТЕЛИ

ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
И ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА 

ЧЕСТИТИ
НОВАТА 1973 ГОДИНА

КАТО ММ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ В ЗЕ
МЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И УСПЕХ В РАБОТАТА

ИЛ ВСИЧКИ СВОИ ГОСТИ И ТРУДО- 
ВИ ХОРА Земеделска кооперация „Сточар” изкупува всички видо

ве земеделски произведенпп и договаря различни видове 
кооперативно сътрудничество с частните земеделски 
производители.

ЧЕСТИТИ
НОВАТА 1973 ГОДИНА

|
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Завод за издаване на учебни- 

ци и учебни помагала и 

пособия на Сърбия

* * ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН-СКС,

ЦИЯ НА ССРН И 
ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЬ-

*

ВЕТ
БЕЛГРАД

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

Бабушница

ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
НОВАТА 1973 ГОДИНА С ПОЖЕ
ЛАНИЯ ЗА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
ИТЕЛСТВО.

И УЧЕНИЦИ ОТ
НОВИ УСПЕХИ В*

СТРО-

НОВАТА 1973 ГОД. * *

новоизлезли учебници за основнитен им препоръчва своите 
училища

БУКВАР от Свободан Василев и 
Богдан Николов, ново издание. Научна редак- 

калиграфия е подготвило Дър- 
„Народна просвета" в Со- ,Тенстипколор*-Бабушницатура, лектура и 

жавно издателство 
фия — Народна република България.

ФИЗИКА за VII клас с лаборатор
ни упражнения и контролни задачи от д-р I ои- 
ко Димич, Душан Илич и Йездимир Томич.

ФИЗИКА за VIII клас с отделни 
лабораторни упражнения и контролни задачи 

Гойко Димич, Душан Илич и Йездимир

ПЕЧАТНИ ТЪКАНИ И ИЗРАБОТКА НАПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
ТЕКСТИЛНА ГАЛАНТЕРИЯ

Тел. на директора 71-066 
Тел. комерческа служба 
71-113

Телегралш — „Текстилколор” 
Бабушница

от д-р 
Томич.
Тези учебници ще се пуснат в продажоа в 
чалото на 1973 година.

на-

„Текстилколор” произвежда: 
сутиени, халтери за чорапи, 
дамски и мъжки панталони от хеланка. Кърпички, печа
тни тъкани всички видове.

мъжки шортсове, детски,
Поръчки изпращайте на следния адрес:
ЗАВОД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПО
МАГАЛА И ПОСОБИЯ
Белград, Обиличев венац 5/1, Пощенски фах 312.
Телефони на Отдел продажба: 623-231 и 623-275 ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА НОВАТА 1973 

ГОДИНА

Строително предприятие 

»ГРАДНЯ«—Димитровград
УНИЯ БЕЛГРАД —

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ СВОИ гости, 

ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
И ГРАЖДАНИНА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯ

ТЕЛИ И ГРАЖДАНИТЕ В 
КОМУНАТА ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1973 ГОДИНА
С БЛАГОПОЖЕЛАНИя ЗА ВЕСЕЛО НАСТРОЕНИЕ 
ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ

ЧЕСТИТИ
НОВАТА 1973 ГОДИНА 

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

И

Граждани!
Посетете МОТЕЛ ДИМИТ
РОВГРАД, където винаги ще 
бъдете бързо и качествено 
обслужени. МОТЕЛ ДИМИ
ТРОВГРАД РАЗПОЛАГА 
различни видове

алкохолни и безалко- холни питиета.

„Градня” строи евтини и мо
дерни жилищ а, произвсдстве 
ни помещения и обществени 
обекти.
„Градня" договаря изграж
дане на жилища и апарта
менти за частни лица. 
Търсете услугите на строите
лите иа „Градня".

В МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД 
може да организирате част
ни и обществени увеселения 
по изгодни цени.
Искате ли да прекарате не- 

С забравими моменти, да пов
дигнете настроението си — 
посетете МОТЕЛ ДИМИТ
РОВГРАД.

специалитети,

ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА ЗАНАЯТЧИЙСКОТО ПРЕДПРИ
ЯТИЕ търговско предприятие на едро и дребно

»С А 0 Г А({ 

БОСИЛЕГРАД
»У С Л У Г А« 

БОСИЛЕГРАД
На всички 
ната свои потребителиНа деловите си приятели, строители от СР Словения и на вси

чки свои потребители и граждани в комуната и страната
ЧЕСТИТИ НОВАТА 1973 ГОДИНА 

и им пожелава големи успехи в социалистическото изграждане!

и граждани от комуната и стра-

ЧЕСТИТЙ НОВАТА 1973 ГОДИНА
И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО 
КОТО СТРОИТЕЛСТВО! УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕС-
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
^М^АААААА^^ш

КОЙ КАК ШИТИ 

НОВАТА ГОРА?
Анекдот

7\\т\\Животно
с^дълги 9Честита 20 на сто, Нова 1973 година!

Директор към работниците

Честита нова година★
старо време един на

шенец отишъл на ко- 
ситба в равнината. На
ел се да коси на ня

какъв богат турчин. Докато 
стопанинът отивал по тьрго 
вия, старата кадъна нагле
ждала косача и му давала 
ядене.

Народът казва: „Да се на- 
работиш у чорбаджия — да 
се наядеш у сиромах”. Така 
станало и с бедния наще- 
нец. Махал с косата от зо
ри до мрак, докато скъпер- 
ничката домакина го угоща 
вала със чер хляб и слано си 
рене. Балдисал човекът от 
тежката коснтба с лоша 
храна в горещите летни дни.

Р.дин ден косачът трябва
ло да обядва в дома на бега, 
понеже косил близо до къ
щата му. Домакинята сложи 
ла на масата комат хляб и 
отишла в зимника за сире
не. Косачът поразгледал ста 
ята и в ъгьгла зад вратата ви 
дял едно каче, пълно с мед. 
Потекли му слюнки на уста 
та и без да лшсли, грабнал 
хляба и го пъхнал в меда.

В Ако вземем 1939 година, за основен пока
зател тогава може да констатираме, че сме на
раснали с 34 години и получаваме Новата 1973. 
Честита 1973 година! Замериса на нову годину. Че има много 

збираяье и нову годину чекагье. Туя ноч требе 
да йе весело. Зажми и си речи: кво мину-мину, 
са да видимо кво че дойде. Па това йе и йедна 
ноч ка може да целиваш чужде жене, да мля- 
снеш кво ти йе Йев. Така йс са нема кво да се 
лъжемо.

Статистик

★

С големи усилия и мобилизиране на вът
решните сили и самоуправителните органи и 
организациите на сдружения труд, ние сме го
тови да иницираме ще една година, новата 1973 
година. От името на обществеността и масови- 

аз ви честитя новата т.е. 1973

Смудзам се из градат на мързлицуту и ти- 
йе ме запуне однегде на нову годину. Мерак 
ми йе да 1)У чекам куде има голема збиршти- 
на, и бабуту да одведем. Тека си мислео, ама 
у йедън излог прочето, че у „Балкан" се до- 
чекуйе нова година за 10 хилади динара.

— Тека ли? — помисли си. — Значи я и 
бабата 20 илядарйе. И мину ми меракат.

Некой ми рече че у мотелат 14 илядарйе 
било. Нешто ме пресече. Огадише ми се це- 
ливйете.

те организации
година.

Политически работник

★

Както узнахме от официален източник, на 
1 януари в 00 часа настъпва новата 1973 го
дина. Това съобщават и другите агенции по 
света. От името на нашия вестник достоверно 
ви честитим новата 1973 година.

Но кадъната го заварила в 
положение, 

почнал
това неудобно 
Слисаният нашенец 
да се вайка пред нея:

Са се мислим ко да кажем на бабуту и 
йоште од вратата поче да окам кока сам пос
ланик:лебецо ми— Е, море кадо, 

падна у катрано!
Засмяла се кадъната на 

„глупавия" шоп и му отвър
нала със съжаление:

— Бабо, стабилизация и домашна инфла-Журналист
ция!

— Шопе бре, па това не 
е катран. Мед, мед се казва 
това, близни да видиш как 
е сладко.

— Ох, ох, това наистина 
било много сладко-престоре 
но се възхитил косачът, хан 
вайки повечко от засладе- 
ния комат. — А от какво го 
правите, кадо?

__ Па има бе, шопе, едно
малко животно дето 
по полето и го събира по цве 
тята и тревата... — зараз- 
правяла му старата кадъна.

__ Да, сега зная кадо, ви
ждал съм това животно по 
полето. Нали с дълга уши?

— Кво надиздаш, бре Манчо, ква авияция. 
— Права си бабо, нашете цене и авиаци

ята су близа.

После ми текну. Що не отидемо с бабу
ту у Смиловци. Може па да свитне 
они че
ту не требе модерна рокля — добра йе бъсм- 
мена. Е, целивйе може и да нема, ама че се 
найедемо “евтино.

У здравйе и честита ви Нова година.

★

Честита Новата (без кости) 1973 година!
Касапин

токат и
търколе некойе магаре. А там на бабу-

★
лети

Ако към числото 1972 прибавим единица, 
ще получим ново число 1973. Значи, деца

Новата 1973 година. Че-
за-

пишете си, настъпва 
стито!

МАНЧ АУчител по математика
СТ. СТАНКОВ
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Между най-модерните в Европа

НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В БЕЛГРАД■::~-ггг
25

жЙ: . '■юго С Л А ВИЛ
НА ДЛЪЖ И НАШИР

500 читални, които могат да щшемат ^ ^ай-сетне Народната биолиотека в 
сграда. Още татели. В сградата има __

най-модерни машини за симултан 
прожектиране на фил-

Белград получи своя
1954 година правителството ста спрез

на Сърбия взе решение да се по
строи сграда на библиотеката по слу
чай сто и петдесетгодишнината от Пър- 

сръбско въстание. Дванадесет го
дини по-късно, на годишнината на ос
вобождението на Белград, през^ 1966 го- 

започнаха работите. Трябваше да

но превеждане, _
документи. Интересно е каквно- 
библиотека ще се дават книги, иа 

библи-
ми и
вата
читателите. Пътят на книгата от 
отеката до читателя е механизиран. Би
блиотеката има лаборатория за рестав-

вото

Дължина на рация и консервиране.
В новата библиотека на Врачар ра- 

ботят 228 служещи, които ще обслужват
дина,
минат още 16 години, за да се отворят 

сграда на Врачар,границата вратата на новата 
която струва 120 милиона динара.

Новата сграда на библиотеката има 
полици за книги в дължина от 82 км.

библиотеката с милион и двесте хиля
ди книги.

Тържественото откриване ще станеНАШИТЕ общини се на
мират край границата. Ние 
познаваме добре една част

на 6 април 1973 година в деня, коятокъдето може да съберат три милиона през 1941 година бе тежко разрушенакниги и милион и половина други до- от хитлеристите.от границата. Знаем и това, 
че нашата страна граничи с

кументи. Библиотеката има десет чи-

Австрия, Унгария, Румъния, 
България, Гърция, Албания и Издателска дей-Италия. Дължината на дър
жавната граница е 2.969 км.
От това границата по суша 
се простира на 2.173, по реки - ност печат, радио711, по езера 85 км. и възду
шната линия на границата и телевизияпо Адриатика е 728 км.

Първата печатна книга в Югосла
вия е излязла през 1494 година, преди
479 години, в град Цетиня в Черна гора,
където само една година преди това би
ла открита първата печатница. Първа
та издателска дейност започнала в на
чалото на 19 век, а първите издателски
центрове били: Нови Сад, Загреб, Бел
град и Любляна. В Югославия (1961 
излезли от печат 5.531 книги и други

год

печатни издания в тираж от 33,186.000
екземпляра. Издават се 1.039 вестника
от които 19 всекидневно с общ тираж
7.306.000.

Животинският
Големина на свят
републиките Животинският свят в Югославия е

един от най-богатите в Европа. В Юго-
Цялата територия на Югославия заема площ от 

255.804 км2. Отделните републики заемат следната площ: 
Сърбия 88.361 км2, (В състав на Сърбия влизат Автоном- 

а ната покрайнина Войводина с площ от 21.606 км2 и Ав- 
55 тономна покрайнина Косово с площ от 10.887. км ). Хър- 

има площ от 56.538 2, Словения 20.251 км2, Босна 
и Херцеговина 51.129 км , Македония 25.713 км2, Черна 
Гора 13.812 км2. По големина Югославия

славия живеят около 90 вида животни, 
508 вида птици, 100 вида риби, в реките 
и езерата и в Адриатическото 
веят 367 вида риби. В 
тойна живее

море жи- 
пещерата на Пое-1 ватско единствен екземпляр жи- 

„човешката рибка".вотно в света —
е на девето мя

сто в Европа — след СССР, Франция, Испания, Швеция, 
Финландия, Норвегия, Полша и Италия.
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