
Подготовка за общинска конференция 
на Съюза на комуниститеЬРЯТСТВо ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗАрА 

КОМУНИСТИТЕ ДО КРАЯ 

НА ГОДИНАТА^^вестмин н> 6ълг»рсиат-» н«

МИНАЛАТА седмица в Ди 
митровград се проведе раз
ширено заседание на Общи 
нския комитет на СК, на ко 
ето бяха направени 
товки за избори в Съюза на 
комунистите.

Разисквайки по този_въп- 
рос Общинокият комитет на 
Съюза на комунистите 
ши, а въз основа на реше
нието на ЦК на СКС, избо 
рите в Съюза на комунисти 
те в Димитровградска общи 
на, да се проведат до края 
на годината.

Общинският комитет рази 
еква и за изборите, които 
трябва да се проведат в 
първичните организации на 
Съюза на комунистите. Из
борите в първичните органи 
зации трябва да приключат 
през ноември, а най-късно до 
средата на декември. Отче
тите за досегашната работа 
в тези организации трябва 
да се разглеждат на предиз 
борните събрания-

Най-обстойно бе разгледан 
въпроса за критериите кои 
личности могат да бъдат чле 
нове на Общинската конфе
ренция и членове на изпъл 
нителните тела в първични
те организации. Единодушно 
е решено, че членове на те
зи тела и Общинската кон
ференция трябва да бъдат 
лица, които са афирмирани 
в провеждането на задачите 
от Писмото на другаря Ти- 
то и Изпълнителното бюро 
на СюК. Освен това, както 
бе заключено на заседание
то, трябва да се обезпечи 
пълно демократично отноше 
ние в провеждането на из
борите и да се има предвид 
в редовете на Съюза на ко
мунистите да бъдат повече 
работници. В това отноше
ние бе изтъкнато, че в Съю 
за на комунистите най-мал- 
ко 31 на сто трябва да бъдат 
работници, непосредствени 
производители, че в бъдещи
те ръководства 50 на сто тр
ябва да бъдат работници.

На Общинската изборна 
конференция щс бъдат из
брани и делегати за Седмия 
конгрес на СКС и Десетия 
конгрес на СЮК.
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ЦАР X. СЕЛАСИЕ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ подго-

Царят на Етиопия Хайле 
Селасие на 30 ция на необвързаните, но и 

в търсенето на решение на 
близкоизточната криза.

Това бе 14-та приятелска 
среща между югославския 
президент и етиопския суве
рен през последните дваде
сет години.

Югославско - етиопското 
приятелсгво стана трайно и

велико въз основа на цели
те, които го изпълняват и 
на които служи. Двете необ 
вързани 
но бранят своята независи
мост и активно се борят за 
мир, правда и разбирателст
во в международните отно
шения.

ре-
октомври 

след обед пристигна на при
ятелско делово посещение в 
Югославия. Той води разго
вори с президента на СФРЮ 
Иосип Броз Тиго и на 31 ок 
томври сутринта замина 
Адис Абеба.

страни неотклон-

за На заседанието бяха офор 
мени работни групи, които 
ще изготвят материали във 
връзка с изборите. Между 
тези материали са решение 
за изборите, проекто реше
ние на структурата на орга 
низациите и членовете на 
Съюза на комунистите как- 
Общинската конференция на 
то и критерии за изборите. 
Бе оформена и комисия за 
провеждане на изборите в 
Съюза на комунистите в общ 
ината. Според заключението 
на Общинския комитет 
документи трябва да бъдат 
изготвени до 1 ноември. Съ
щите ще се разгледат до 5 
ноември от членовете на Об 
щинската конференция на 
Съюза на комунистите, кои- 
то трябва да кажат 
ето си и окончателно

Разширено заседание н-а Изпълнителното\
< : бюро на СЮК

ОБСЪДЕНО АКТУАЯНОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ В СВЕТА■ ■ >( ,

■V-
"Д- и председателите на репуб

ликанските и покрайнински 
изпълнителни съвети.

На заседанието е разгледа 
но актуалното положение в 
света, а специално в Близ
кия изток и неговите после 
дствия върху по-нататъшно
то развитие на международ 
ните отношения и положе
нието на Югославия- В този 
смисъл са обсъдени и някои 
аспекти за укрепване на от 
бранителната способност на 
нашата страна и предприе
мане на мерки за сигурност.

На заседанието също е под 
чертана необходимостта от 
по-ускорено и ефикасно ре
шаване на някои открити 
стопански въпроси. Във връз 
ка с тези въпроси са опреде 
лени и задачи пред органи
зациите на Съюза на кому
нистите.

Миналия четвъртък в Бел
град с участието на прелеела 
теля на Съюза на комунис
тите в Югославия другаря 
Тито е проведено разшире
но заседание на Изпълните 
лното бюро на Председател 
ството на СЮК. В работата 
на заседанието взели учас
тие председателите на цен
тралните и покрайнински 
комитети на Съюза на кому 
нисъите .секретаря на Коми 
тета' на конференцията на 
СК в ЮНА, подпредседателя 
на Президиума на СФРЮ, 
председателят и подпредсе
дателите на Съюзния из
пълнителен съвет, председа
телят на Съюзната конфере 
нция на ССРНЮ, председа
телят на Съюзния отбор на 
СУБНОР в Югославия, съю
зните секретари по народна 
отбрана и вътрешни работи

тези
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мнени 

прие
мат предложените материа
ли. След проведената Общи 
нека конфереииция трябва 
да се изготвят и отчет за до 
сегашната работа, както и 
доклад и акционна програ- 

за бъдещата работа.
Тази делова среща между 

президента Тито и етиоп
ския ЧаР предимно бе посве 
тена на размяната на мне
ния за актуалното положе
ние в Близкия изток и акти 
вността и задачите на необ 
вързаните страни не само 
след Алжирската конферен-

ма
А. Д.

Из дейността на Съюза на бойците

Подготовки за 

30-годишния юбилейОфициално съобщение за посещението на Г. Хусак е Югославия
В Общинския съвет на Съ

юза на бойците в Босилеград 
се водиха разговори по под
готовките за чествуване на 
тридесетгодишнината от ос
вобождението на Босилеград 
ския край от фашизма. Гла
вните манифестации на чест 
вуването ще се организират 
през идната година. Освен 
борческата организация, но
сители на чествуваието ще 
бъдат п организациите 
ССРН.

Главното тържество ще се 
устрои на 6 май, на деня, 
когато преди тридесет го
дини се разиграла битката 
на Църиоок.

По време на чествуваието 
ще се проведат учеиня 
териториалните части 
всенародната отбрана. Във 
всички училища бивши бой 
.ни ще възкресят спомени от 
НОБ.

Участвувайки в разисква
нията, Божидар Ристич, пре 
дседател на Междуобщинска 
та организация на Съюза на 
бойците изтъкна, че воен
ния и следвоенния период 
между другото трябва да се 
отбележи и с написване на 
хроника.

На заседанието се водиха 
и разговори по въпроса за 
осъществяването на здравно 
то осигуряване на бойците. 
Тук се касае за прилагането 
в дело на един републикан
ски закон, според който вси 
чкн участници в НОБ имат 
право на здравна защита. 
Изтъкна се, че в общината 
от 370 членове на Съюза на 
бойците само 80 ползват зд
равна защита. Договорено е 
общинското борческо ръко
водство да помогне на всич

За по-нататъшно развитие на равноправно 

сътрудничество между СФРЮ и ЧССР
От 23 до 26 октомври в Югославия беше на прия

телско официално посещение генералният секретар на 
ЦК^на КП на Чехословакия Густав Хусак. Освен Бел- 

той посети и СР Македония-
Другарите Тито и Хусак и най-близките им сътру

дници водиха в Белград разговори, в които обсъдиха ра
звитието на 
партии и 
въпроси и 
жение.

нова върху която е възмож
но широко и дългосрочно 
сътрудничество във всички 
области.

Във връзка със стопанско
то сътрудничество между 
двете страни в съобщението 
между другото се казва:

— Двете страни подчерта
ват, че съществуват всички 
обективни условия за още 
по-всестранно и ускорено 
стопанско 

между СФРЮ и ЧССР и са 
съгласни, че то трябва да от 
разява постигнатата 
на стопанско развитие и ди
намичното развитие на сто
панствата им. В този смисъл 
е изтъкнато значението и 
двустранния интерес за раз
витието на пови, по-висши

наград

взаимоотношенията между двете страни и 
обмениха мнения по актуалниге международни 
въпроси от международното работническо дви

сътрудничество
сътрудничество се обоснова
ва върху принципите на не
зависимостта, равноправие
то, суверенитета и ненамеса 
та и се развива в дух на при 
ятелство, взаимно доверие 
при зачитане на особености
те на вътрешното развитие 
и международното положе
ние на двете страни. Това 
създава трайна и сигурна ос

наВ съвместното съобщение 
се казва, че наза разговорите 

те са преминали в приятел
ска атмосфера, в дух на вза
имно разбирателство и от
кровеност.

— Двете страни със задо- 
волство констатираха, че от 
ношенията между СФРЮ и 
ЧССР се развиват успешно

ГсЯйк
янно се разширява. За 
според преценката намете 
страни, особено са допринес 

контактите и разговори 
те между двете страни и па 

осъществени през пос-

степеи
ки членове да осъществят 
това свое право.

В. В.

(Следва на 2 стр.) За трайно и разностраннс 

сътрудничество
Интервю с Данипо Кнежевич

Й. Б. ТИТО ЗА ОКТОМВРИЙ
СКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Стр. 10 и 11

ли

ртии,
ледните две години.

Двете страни изказаха г 
тсяшост своите ляустранн 
отношения по-нататък А 
добряват и развиват. Двете 
страни констатират, че това

Стр. I



Президентът Тито до Световния конгрес 
на миролюбивите силиПРЕКРАТЕНА ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК:

В ЗНАК НА МИРОВИТЕ ЧАСТИ НА ООН ТРЯБВА ДА СЕ УВЕЛИЧАТ УСИЛИЯИА 
В БОРБАТА ЗА МИРсили па ООН да се изпратят 

в Близкия изток за 
от шест месеца и че за свел 
туадно продължение ма то- 

срок ще решава Съветът 
за сигурност. Счита се, оба
че, че те ще останат там зна 

по-дълго .време. Ми

След приемането на три последователни резолюции 
за прекратяване на войната в Близкия изток, които ви
наги нарушаваха израелските агресори, в края на мина
лата седмица Съветът за сигурност на Обединените на
ции ирис решение за формиране на извънредни (миро
ви) сили на ООН в Близкия изток — УНЕф от вкуппо 
7 хиляди души. Тяхната мирова мисия за сега е опреде
лена на срок от шест месеца. Първите контингенти на си 
лите на ООН вече пристигат на целта — фронта между 
Израел н арабските страни Египет и Сирия.

Това решение бе прието 
така щото с резолюцията на 
австралийския посланик Ло- 
ренс Мекинтаср, който лона 
стоящем е и председател на 
Съвета, с малки корекции 
бе приет отчета на генерал
ния секретар на ООН Курт 
Валдхайм за прилагане на 
резолюцията на Съвета за 
сигурност от 25 октомври — 
предложена от осем необвъ
рзаните страни, между кон
то и Югославия- С нея Съве 
тът по трети път нареди пре 
кратяване на военните дей
ствия в Близкия изток и ре
ши да формира извънредни 
сили — „сини шлемове" за 
Близкия изток. Да отбеле
жим, че предварителните 
две американо-съветски ре
золюции от 22 и 23 октом
ври Израел не прие и про
дължи с военни действия-

АМАНДМАН НА НЕОБВЪР
ЗАНИТЕ

Основната задача на миро 
ите сили е определена в ре
золюцията на необвързани- _ 
те страни и тя се състои в // 
надглеждане на прекратява
нето на огьня и връщане на 
воюващите страни на пози
циите, които се заемали в 
16 часа и 50 минути на 22 
октомври 1973 година. В па
раграфа, който говори за 
„непристрастното” действу- 
ване на мировите сили, бе 
приет амандманът на необ
вързаните страни, който го
вори за това, че УНЕФ ня
ма на никой начин да отежа 
ва прилагане на разпределе
нието на резолюцията на 
Съвета линията на прекратя 
ване на огъня трябва да се 
установи въз основа на по
зициите, които са заемали 
този ден. у.

Що се касае до задачите Антао^Г^т На таЕгипет 
на мировните сили да „спи- вр! изпратЦА изт л»9 ОКТОМ 
рат повтарянето на боеве- мъжнпг™ я ащНя
те’, прието е югославското шните оабптиШиСТЪР на ®ън 
предложение, което още им ми с писмени ?[<5маил Фах- 
възлага „да сътрудничат с поезилрнтя^н? послаииа До 
Международния комитет на СР чеАКз1тоН.ИКСЪН' Счита 
червения кръст в неговите внимание Рна гчДа обърие 
хуманитарни усилия“. амртпЛг«,.„На СъеАИнените

Югославският представи- Р <и 1цати' че трета 
* ел в Съвета за сигурност а египетска армия е обкър- 
Мойсов е говорил след при- >кена след влизането 
емането на отчета на гене
ралния секретар, подчертава

конгрес на миролюбиви 
Москва с което оя 

ха запознати участниците 
тази среща.

време Президентът па СФР Юго
славия Йосип Броз Тито из
прати г/оръчение до Светов

ния 
те сили в на

зн
— С голям интерес след работата на вашия кон- 

п президента Тито, —
н. представи-

телите иа напредничавите и миролюбиви " “г

АИГ<! ^егаингата *безскрупулозна *агрееия «а Израел сре- 
Щу арабските аграни, която представлява щурмуваме 
върху самите основи на световния мир и международна 
та стабилност, както и неотдавнашния брутален военен 
удар в Чили, възлагат на всички миролюбиви, демокра
тични и прогресивни сили в света максимално да увели
чат своите усилия в борбата за мир, срещу империали
зма и реакцията. Това го изискват жизнените интереси 
на човечеството и е в съгласието с тежненията на- мили- 

което очевидно се манифе- 
неотдавна състоялата се конференция

чителио 
ровите -сили на Кипър — от 
чийто състав генералният се 
кретар изпрати в Близкия 
изток за 24 часа след прие
мане на резолюцията па не
обвързаните страни към 900 
войници и офицери — вече 
десет години са в служба иа 
мира на този неспокоен ос
тров.

йки, че се касае до „извън
редни сили за извънредна 
операция“, а не за иякои 
трайни сили на Обединени
те народи.

Що се отнася до състава 
иа тези сили, нашия!' пред
ставител се е застъпил за 
прилагаме па принципа иа 
„правдива географска застъ- 
пеност“.

На края Мойсов е изтък
нал, че със създаването иа 
мирови сили за Близкия из
ток твърде много е пораст
вал авторитетът па Обедиие 
нпте нации, като незаменим 
инструмент за опазване на 
мира и сигурността в света.

МИРОВИТЕ ЧАСТИ В БЛИ
ЗКИЯ ИЗТОК — УНЕФ

Издръжката па мировите 
сили в Близкия изток ще 
струва 30 милиона долара в 
първите шест месеца. Тези 
разноски трябва да бъдат 
разпределени според устано 
вей ключ иа всички страни 
—членки. Изключение нрави 
НР Китай, която пс е гласу
вала за този отчет, както и 
пито за една от трите резо
люции за прекратяване на 
войната и е уведомила Съве 
та за сигурност, че пяма да 
участвува във финансиране
то на тези сили.

опи хора нашир по света, 
спира и на
на необвързаните страни в Алжир, чиито участници 
потвърдиха гостовността си активно да допринасят в 
изграждането на демократични и миролюбиви отноше
ния в света, в който всички страни би били свободни и 
независими и биха се радвали на безпрепятствено раз
витие.
Поръчения до конгреса на 

миролюбивите сили са изпра 
тили също мнозина изтъкна
ти световни държавници, ме

жду които Индира Ганди, 
Ануар Ел Садат, Курт Вал- 
дхайм, Густав Хусак и дру
ги.В отчета см генералният 

секретар на Обединените на 
Цип с предложил мировите Още 200 тона „стюардеса“ 

на българския пазарСините шлемове“ в Суец Според неотдавна заключе 
ния договор с „Булгартабак"

България, -___
ката тютюнева фабрика на
скоро ще достави още 
тона цигари „Стюардеса" за 
нуждите на българския па
зар.

Тази филтер-цигара _>т 85 
мм дължина ще се произве
жда от български тютюни, а 
останалия възпроизводствен 
материал ще осигури Тютю
невата фабрика в Ниш.

В договора са определени 
сроковете на доставка на 
тютюна и начина на запла
щането. Във връзка с това, 
„Бутартабак" се задължава

необходимите количества 
тютюн да представи в срок 
от един месец след подписва 
нето на договора, докато 
Тютюневата Фабрика в Ниш 
поема след получаването на 
първите количества тютюн 
да започне с производство, 
което ще бъде готово за 30 
дни.

Сътрудничеството с „Бул
гартабак" в производство 
на цигари „Стюардеса" запо 
чна към края на миналата 
година. Тогава Тютютневата 
фабрика в Ниш произведе 
първите 200 тона от тези-ци- 
гари за НР България.

Ниш-НРот
Дипломацията все повече 

на близкоизточното 
военно поприще, докато от
делните инциденти на изра
елско-египетския Фронт пока 
зват, че мисията на силите 
на Обединените 
надзор на примирието ще 
бъде извънредно сложна. По 
следните трябва да установ 
ят линията на прекратяване 
на огъня между воюващите 
страни. Чуждестанните 
Чии съобщават, че третата 
египетска армия на южната 
част на синайския фронт се 
намира в много трудно 
ложение.

чил от великите сили след 
предварително изказаната 
боязън, че израелските вой 
ски обкържават третата ар
мия — но същевременно лш 
сли, че доверието на САЩ 
ще бъде доведено под въпро- 
доколкото тази армия бъде 
доведена в опасност.

Въз основа на това серио
зността на действуването на 
великите сили ще 
според това, какво по-ната- 
тък ще стане с третата ар
мия. В нея .между двадесет 
те хиляди войници има, как 
то се предпоставя, няколко 
стотици ранени.

Иначе, представителят на 
силите от Обединените 
ции, шведският полковник 
Оке Беидрик е заявил на 
прес-конференция, че патра- 
улите на „сините шлемове" 
кърстосват почти по цялата 
територия между Порт Са- 
иа и Суец на западния бряг 
на Суецкия канал, 
два наблюдателни пункта се 
намират и на источния бряг 
на канала, северно от Исма 
илия. Патраулите сега сре
щат сътрудничество с двете 
воюващи страни — заявил 
полковникът Оке Бендрик.

200стъпва

нации за

се цениаген

М. В.
по-

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО 
НА Г. ХУСАК В ЮГОСЛАВИЯна-

(От 1 стр.) та, против империализма, 
колониализма, неоколониа- 
лизма и расизма.

Двете страни най-остро 
осъждат Израел, че грубо 
изиграва и бескрупулозно 
нарушава решенията на 

ООН и настоява да натрапи 
решения, които са противо
положни на жизнените 
тереси на арабските страни, 
Устава на ООН 
те за опазване на 
мир.

Двете страни най-решител 
поддържат правото 

на арабските народи да се 
борят за освобождение на 
своите територии, срещу из
раелската агресия. Те счи
тат, че е необходимо да се 
обуздае израелската 
сия в Близкия

форми на стопанско сътруд
ничество, за още по-успеш
но развитие на индустриал
на кооперация, за сътрудни 
чество в областта на черна
та п цветна металургия, сне 
ргетиката, земеделието и 
други области, което трябва 
да представлява дългосроч
на и още по-широка основа 
на стопанското отношение. 
Във връзка с това изтъкнат 
е двустранният интерес час 
по-скоро да се конкретизи
ра сътрудничеството в 
граждането и експлоатация
та на

докато

в сила
на резолюцията на Съвета 
за сигурност за

в
прекратява

не на огьня. Египет уважава
ин-

и интереси- 
световния

и вярва в „гаранциите и уве 
домяването", които е полу-

ВЕСТНИК НА БЪЛГЛР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза вееха петък

ноиз-

Среща между военни 

представители 

на Египет и Израел

адриатическия нефто
провод, както и сътрудниче 
ството по други дългосрочни 
проекти.

За положението

Урежлд рсАШцжшаа
колегия

Дярсктор, гдавея 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Техническа редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство" — 
Ниш, Станко Пауяович 
М 72, телефон 25 4М 

абонамент 49,

агре- 
изток, Из

раел неотложно да се изтег 
ли от всички окупирани а- 
рабски територии и да се о- 
съществят националните пра 
ва на народа в Палестиня и 
осигури независимост, суве
ренитет и териториална ця
лостност на страните в тази 
област.

в света:
— Двете страни високо о- 

цениха резултатите на 
отдавна проведената Четвър 
та конференция на необвър
заните страни в Алжир и из 
тъкнаха нейното голямо ме
ждународно значение. Две
те страни подчертаха значе
нието на активността и при 
носа на необвързаните стра
ни в борбата за мир — 
ноправно международно сът 
рудничество, за обществен 
прогрес, за независимост и 
равноправни политически и 
стопански отношеиия в све-

не-

Чуждестранните„ агенции 
съобщиха, че в неделя след 
обед се е състояла втора сре 
ща на военни представители 
на Египет и Израел, под опе 
кунството на Обединените 
нации. Египетската

камион с храна и други по
треби за египетската трета 
армия, разположена в южна 
та част на Синайския полу
остров.

Израел е потвърдил, че де 
сетина от общо стотина ка 
миони

Г«
• полугодишен 29

делега
ция е възглавявал генерал 
Башир Шериф, а израелска 
та генерл Хаим Бар Лев. Це 
лта на срещата е била да се 
утвърди начина за премина
ване на конвой от египетски

Текущи 
92500-694-9529 
СДК — Ниш 

Печатаща „В уж Кара 
даогГ, Сг. Н»1 

АЬП-Жш

На края на съвместното 
съобщение се казва, че Гу
став Хусак е поканил пре
зидента Тито на официално 
приятелско посещение в Че
хословакия. Поканата е при 
ета с удоволствие.

и рав-вече са пристигнали 
до третата египетска 

С египетските армия. 
камиони уп 

равляват шофьори от части 
те на Обединените 
Близкия изток.

нации в
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Седмично интервюОпакото на въпроса

СТАНОВИЩА И 

ИЗИСКВАНИЯ За трайно и разностранно 

сътрудничествоАКАР че хората в Клисура имат много похва
лни думи за помощта, която им оказва Об
щинската скупщина в Су ру ду лица в разреша
ването на проблемите, имат две забележки 

върху работата на органа на управление. Първата 
забележка се отнася Ао самооблагането, а втората 
до събирането на приходи от оставени имоти на из
селилите се хора.

Както казват, самооблагането събират според 
платежните ведомства с данъка, който най-напред 
се внася на джиро-сметката на общината, 
се препращат на джиро-сметка на местните общ
ности. Според някакъв си „ключ”, който между' 
другото на работещите в местната общност в Кли
сура не е ясен, от територията на тяхната местна 
общност миналата голина са събрани 20 000 динара 
местно самооблагане, а на джиро-сметката на тази 
самоуправителна единица са пристигнали към 7 000 
динара.

М
Когато -се касае за текстил
ната промишленост и произ 
водството за покривки за 
кревати, и по-рано имаше 
настояния за развитие на 
сътрудничеството със съсед
на България- До днес обаче 
ншцо не е направено. Идна 
от съществените причини е 
и тази, че в общината не съ
ществува тяло, което да се 
занимава е проблемите на 
износа и вноса. Такава слу
жба би могла да изучава вь 
зможностите за кооператив
ни отношения със сродни ор 
ганизации и комплементар- 
ни отрасли в НР България- 
Специални условия да сътру 
дничат и да създават коопе
ративни отношения — имат 
текстилната гумарската про
мишленост.

ВСЕ ПО-ЧЕСТИТЕ контакти между стопански дей
ци в СР Сърбия и нишки регион от една и на стопански 
дейци на НР България от друга страна са доказателство, 
че двете страни са заинтересовани за по-обсмна и по-ра- 
зносгранна размяна на стоки и стопанско сътрудничест
во. По повод вестта, че представители на Стопанската 
камара на Сърбия и Ниш наскоро ще заминат в НР Бъл
гария редакцията на „Братство” помоли председателя на 
Стопанската камара в Ниш Даютло Кнежевич да запо- 
зане нашите читатели:

— С обема и структурата на досегашното стопан
ско сътрудничество между стопанството в шипки регион 
и НР България,

— Със стокооборота, какго и да отговори на въп
роса до каква степен са използвани възможностите и в 
кои насоки би трябвало сътрудничеството да се развива 
занапред.

а сетне

Заслужава внимание и отговорът на самоупра- 
вителните, професионално-правни и обществено-по
литически фактори на въпроса:

Могат ли средствата от самооблагането да 
се употребяват и за други цели, 
ито са гласували избирателите?

Другата заоележка се отнася до Общинската 
скупщина която не разрешава на местната общност 
да събира приходите от напуснатата земя на ония 
стопани, които своевременно са се преселили в съсе 
дна България- Именно, хората от съвета на мест
ната общност поискали да им се даде правото те 
да продават тревата и със средствата да си свърш
ват ред текущи нужди. На това искане те получи
ли отрицателен отговор.

Ето, така разсъждават

освен тези, за ко-

Другарят Данило Кнеже
вич отговори:

— Без оглед на множест
вото благоприятни условия 
досегашният стокооборот съ 
веем не е на желаното рав
нище, макар че от година на 
година е все по-интезивен.
Ако трябва да го приравня
ваме към по-раншните резу
лтати, тогава със сегашната 
степен на размяна можем 
да бъдем доволни. Това не 
изключва твърденията, че 
сътрудничеството може да 
бъде много по-разностранпо 
и по-обемно, което е от вза
имна полза. В досегашните 
разговори подобни мнения 
са изнесли и стопански ръ
ководители на НР България 

Тазгодишната размяна 
чрез клиринга в нишка об
ласт сочи оправдаността на 
тези констатации. В този пе 
риод ние изнесохме в Бъл
гария стоки на стойност от 
928 285 долара а внесохме 
за 674.847 долара. Структура 
та на износа обаче не задо
волява понеже предимно го 
съчиняват произведения на|ВЕ 
електроиндустрията, в която^ 
област съществуват и по-го- *” 
леми възможности. Същест
вуват възможности за сътру

— Кажете ни нещо за въз 
можноагите за граничен о- 
борот?

— Настоящата година за 
пръв път организирано из
лязохме в граничния оборот 
Предварително си разделих
ме работата и определихме 
норми на поведение на уча
ствуващите. И покрай това 
през изтеклите девет месеца 
граничният оборот намаля
ва. През това време „Ангро- 
промет” от Пирот е изнесъл 
стоки на стойност от 319 хи 
ляди долара. Според тазго
дишните договори той участ 
вува само с 48 хиляди дола
ра, а останалото е изнесено 
въз основа на миналогодиш
ни сделки. В същото време 
сме внесли чаши, порцулано 
ви съдове, стъкло за прозор 
ци, пирони, железни огради 
и др. за 248.713 долара. В то 
зи стокооборот текстилът 
преди имаше значително мя 
сто. В тазгодишните догово
ри обаче не е деклариран 
ни вноса, ни износа. Надява 
ме' се, че занапред в бъде
щите разговори ще остраним 
препятствията, намиращи се 
на релацията внос—износ 
на текстилни стоки.

Да кажа и това, че грани
чният преход Още не е на 
нужното равнище. Още не е 
изградена помпена станция 
и мотел. Преходът не е в съ
стояние да обслужи и днеш 
■ния проток на туристи, а 
броят Ш1 от ден на ден се 
увеличава. През юли мина
лата година е имало с 60 на 
сто повече туристи в срав
нение със същия период на 
настоящата. През първите се 
дем месеца на 1972 година 
границата са минали 370 хи 
ляди души, а в настоящата 
— 200 хиляди души. Изграж 
дането на обекти на грани
чния преход е трябвало да 
влезне в плановете по раз
витие на общината. Когато 
биха се построили необходи 
мите обекти за високофрек- 
вентен туризъм, това би пре 
дставлявало и откриване на 
60—70 нови работни места.

Иначе в камарата счита
ме, че в Димитровград нас
коро подробно ще разгова
ряме по тези проблеми, как 
то и по проблемите, свърза
ни със ^зеления план”. Ние 
считаме, че в тази община 
има условия за организира
не на малки ферми за угоя
ване на агнета.

\

и мислят в местната общност.
М. Б.

Босилеград Платформата 

— документ за всички
Чрез сказки и разисква

ния, през миналата седми
ца във всички партийни ор
ганизации в Босил е гр адска 
община се разработи първа
та и втора част от Платфор 
мата за Десетия конгрес на 
СЮК. Предаваните — члено 
ве на Общинския политичес 
ки актив, изнесоха сказки 
за: „Идейно - политическите 
въпроси на материалното и 
обществено развитие на К> 
гославия” и „Развитие на со 
циалистическите само упра
вителни отношения и зада
чите на Съюза на комуни
стите".

В партийните организации 
в селата най-голя-мо внима
ние привлече въпроса за раз

витае на социалистическите 
отношения на село, а в ос
таналите партийни органи
зации: какви са функциите 
и задачите на основните ор
ганизации на сдружения 
труд, както и начина по ко
йто ще_се реализира съвкуп 
ната обществена интеграция 
в нашето общество.
Става въпрос за следните те 
ми: „Укрепване на класова
та същност на Съюза на ко
мунистите на Югославия" и 
„Съвременни процеси у све
та, характеристики на бор
бата за социализъм и поли
тиката на СЮК и на социа-

Данило Кнежевич

дничество и в тютюневата, 
а така също и в металообра 
ботващата промишленост, в 
индустрията на железопът
ни возила и др. Трябва да 
се изтъкне, че размяната с 
Електронната и тютюневата 
промишленост датира от по- 
дъло време и приема вид па 
коопериране в производство 
то от най-дребни части (за 
ЕИ), до финални произведе
ния- Тук именно виждаме 
перспективите на развитие 
па стопанските и търговски 
отношения, а с това и на ук 
репването на добросъседски 
то отношения-

1листическа Югославия“.
В. В.

Обществена хроника 0ПРЕЛИ НД ПОЛОВИН ПЪТ За такова дългосрочно съ- 
съществуваттрудничество 

условия п големи възможно 
сти в металната промишле
ност от производството на 
железопътни возила до раз
ни други -метални произведе 
ния- Ние например внасяме 
мотори за нуждите на фаб
риката на подши „ЯстреОац” 
Но ние сс застъпваме за кол 
кото се може по-разностран 
но и дългосрочно сътрудни
чество и в други отрасли на 
промишленото производство. 
Такива възможности има в 
гумарската, текстилната и 
кожарската промишленост. 
Тези дни при пас идва една 
делегация от стопански -спе
циалисти от НР България- 
Направихме размяна за пот 
ребите на кожарообработва 
телната и гумарската проми 
шленосг. Ние се застъпваме 
за дългосрочни сделки и ко
оперативни отношения, кон
то предпоставят трайна вза
имозависимост и двустранна 
полза. Такива предимства 
не могат да осигурят „блиц- 
размени”, продиктувани от 
случайни потреби.

гава започнали да нижат оправдателни 
причини. Загубила се оная вътрешна си 
ла у тя*, която ги движела напред. Спр 
ял еланът, изпарило чувството на спло
теност, с които се гордеел този край. 
Опитите били анемични. На няколко 
пъти се променил съставът на режий
ния комитет. Нищо не помогнало.

1972 година, а

„...Акцията ще се ускори и ще све 
тнат електрически слънца” и в Костро- 
шевци — с патос и въодушевение бе на 

Ьратство" нашият сътрудник 
' 1972 година. Днесписал в

още на 8 декември 
обаче, в Кострошевци и в някои други 
села, в които от отдавна се водят акции 
по електрификация, „електрически слъ
нца още не светят”.

А началото на акцията било весе
ло и хубаво. В цяла Клисура и в местна 
та общност, към която се числи и Ко
строшевци, Сухи дол, Паля (1968 год-1 
Стремежът към електрически ток се пре 
върнал в движение за електрификация- 
Множество махали отдавна вече имат 
ток. Ток има и Сухи дол. Но Костроше
вци още не. А според всички проекти

трябваше да пристигне до края 
на насгоящата година. Истина е, че Ко
строшевци е село, къде то къщите са ра 
зхвърляни по баири и долини и селска 
та мрежа е скъпа. Според някои изчи
сления ще струва над 600 хиляди дина
ра. И това не е малко. Но половината 
от разходите (с изключение на раооша 
ръка) ще понесе Общинската скупщина. 
При това, трябва да се има предвид, че 

е готов. А къде е сла-

Отиде ши
тъкмо тя трябваше да донесе ток. към 
края на годината като чели нещо се ра 
здвижило у тия хора. Сепнали се. Съб
рали 73 хиляди динара. Общината вло
жила 143 хиляди. Набавени били 286 бе 
топни стълба, които вече са в двора на 
кооперативния дом.

След това какво се случва? Не е ли 
само един момент на човешката 

в която нашият кореспои-
това
упоритост, 
деит повярва, че най-сетне ще бляснат 
„електрически слънца"?

Малко е чудно да се спре на поло- 
Почти половината от работите

токът

вии ПЪ1Г.
са завършени и общината ще поеме по
ловината от разноските. Комитетът по 
електрификация разполага с 110 хиля
ди динара. Остава да се изкопаят дупки 
набави електроматериал, построят тра- 
фопостове с поголяма мощност от съ
ществуващите и да сс разпъне мрежа с 

напрежение и 70 семейства в Ко-ГогТ^Ткострошевии и —
раздвижени подобни ко 

поспрели; изгубили
ниско
строшевци що получат ток, а с пето и 
всички съпътствуващи го удобства.

Налице са всички условия 
в такова стопанско сътруд
ничество да се включи и ди
митровградското стопанства

други места са 
му кални акции, но Т. Велчев 

М. Бакич
в започнатото.

оправдания- Трябвало е 
тока. И то-

сила и вяРа 
Имало е и М. Б.

1 000 динара зада внесат по
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Прилагането на конституционните 
амадмани в “Сточар“Босилеград

Подписан договор по настаняване 

на работа на ръка
Да се зачита същността 

на конституционните 

амандмаии
г Миналата седмица по тър 

начин в Босилеград сок да бъдат самостоятелни 
организации на слружения 
труд яли икономически еди
ници. Всъщност касае се са- 

до формата. Обаче къде 
е тук мястото на частния 
селскостопански производи
тел и на кой начин се съвр- 
зва кооперацията с тях от 
предложените 
нове не се вижда. На кой 
начин ще се оформява и раз 
пределя дохода е въпрос, 
който в проектоплановете 
също не е обработен на под 
ходяЩ начин. И изобщо вся 
чки въпроси, които са съще 
ствени за конституционните 
изменения и за преустройва 
него на кооперацията върху 
амандманни начала не са на 
мерили съответно място в 
предложените проектоплано

ПРИЛАГАНЕТО на консти 
туционните амандмаии, в ня 
кои трудови организации в 
Димитровградска община, е 
всс още в начална фаза. Бо

жествен 
бо подписан обществен лого 

настаняване ни рабо- 
в стопанските нвор по 

тна ръка извънстопански организации. 
Тоя договор, който преди 
Няколко месеца е приет от 
Общинската скупщина, е об
съждай във всички трудови 
колективи в общината. Сега 
е подписан от Общинската 
скупщина, Общинския синап 
кален съвет и Бюрото 
настаняване работа от една 
страна и трудовите органи
зации от друга страна.

Трябва да се изтъкне, че 
всички трудови организации 
в общината са приели дого
вора и не са имали същест
вени забележки върху пето 
вото съдърженне.

В обществения договор са 
определени най-важните кр- 
нтерш1 при настаняване на 
работа на безработни и да
дени условия, които трябва 
да изпълняват намиращите 
се на ръководни постове в 
трудовите организации.

Основен момент, който оп

мо
на особено проличава в зс- 

„Стомсдслската кооперация 
чар".

На неотдавна проведено
то заседание па специално 

„Сточар", представите 
ли на „Търгокооп" и пред
ставители па обществеио-по- 
лигичсскитс организации, на 
което трябваше да се рази
сква за новата организация 
и проблеми, отнасящи се до 
самоу! фавител ното споразу 
менис между „Сточар" и 
„Търгокооп" на амандманни 
начала. Стана ясио, чс при
лагането па 
питс амандманни в тези ор
ганизации е в голямо закъс 
пение. Въпреки обстоятелст
вото, че в тази 
предприети някои мерки и 
изготвени два проекта може 
свободно да се каже, че съ
щите не представляват ре
шение за организиране

проектопла-
ти на

по

конституцион-
Момснт от подписването на договора в Общинската 

скупщина ве.
По въпроса за прилагане

то на конституционните ама 
ндмани все още не са се из
казали и преките произво
дители, всъщност колектива 
изобщо не е запознат с про 
ектоилановете. А тяхното 
мнение трябва да се има 
предвид и думата им трябва 
да сс зачита.

На заседанието бе решено 
да се образува съвместна ко 
мисия от представители на 
„Сточар" и „Търгокооп", ко 
ято ще има за задача, въз 
основа на двата вече изгот
вени проектоплана и разис
кванията, да изготви реше
ние за самоуправително спо 
разумение между тези две 
трудови организации. Обаче 
остава впечатлението че с

В договора е внесено, че 
на ръководни постове в сто
панските н нзвъистопаискн

силсград са предложили ка
то критерий при настанява
не на работа да се взима и 
постигнатия училищен ус
пех.

насока са

организации не могат да се 
избират лица без съответна 
квалификация. Освен оста
налите условия кандидати
те трябва да имат и полувн 
сше или виеше образование. 
Според обществения дого
вор не се позволява, освен в 
определени (случаи, оня, ко
йто вече е на раб 
избира работно место.

Интересно е да се отбеле
жи, че в гимназията в Бо-

В случай па неспазване па 
критериите п договора са 
предвидени санкции. Така 
например за нарушаване на 
тоя документ трудовите ор
ганизации ще се наказват 
от 5 хиляди до 30 хиляди ди 
нара, а техните ръководите
ли от 500 динара до 2 хиля
ди дни.

наределя същността на тоя ва 
жен договор е социалното, 
положение на търсещия ра
бота. Вторият момент е про 
фесионалната подготвеност 
т. е. квалификационния ценз 
Разбира се, при еднакви ус
ловия, предимство ще има 
оня, с по-висока квалифика
ция.

амандманни начала.
Преди всичко, главното 

ударение бе сложено на от
ношенията между земедел
ската кооперация „Сточар" 
и самостоятелната органи
зация на сдружения труд 
„Търгокооп". Все още нера
зрешените отношения меж
ду тези организации беше 
основна тема на разисква, 
не. Като че ли всичко зави
сеше от това дали „Търгоко 
оп" ще има свойство на 
юридическо лице или не, а 
много по-значителни работи 
получиха второстепенно зна 
чение.

За отбелязване е, че в пре 
дложеиитс проектопланове 
изходна оснава е дали Дими 
тровград, Смиловци, и Вн-

ота да

В. В.

Разглеждане на общественото договаряне за съгласуване на да
нъчната политика

Данъкоплатците до Оъдат
о™

^“™опан^оаН“а в го-

=г2ЖЖ = -
«ХоТ Д— ^ ко^Т^кпява??:
екто-договора за съгласува- тлнителна като А°не на данъчната политика в лнителна дейност, 
централна Сърбия- Чуха се мнения, че е нуж-

Чуха се мнени* че мате- “? АаЛег кор^1Гра и Р83“* 
риалът представлява цяло- ^а' ке А° АОХОАИте
стно отражение на съсгоани ?! сгРаАи- Бе предложено 
ето и изравнява всички да Аа се намали РазмеРа за да
нъкоплатци. Ье заето стано- иъка на онези сгради, в кои 
вшце да се даде пълна под- г° изклзочително живеят со 
крепа на материала обаче бствениците им. Предлагай- 
и да се направят известни ки това изменение бе каза-
измеиения и допълнения в 1‘°' 40 по този начии нама’ него я в лява интересът за строеж на

Бе казано също, че един ?астаи Ж?Лища’ Такова п<> 
такъв документ в АнеишктеФби оказало отрица 
обществено - икономически ВА*1яние върху жили-
условия е необходим, поне- “*Ша политика с общество- 
же данъчната политика д^- Т°' от косто и 1,ата™ «е
сега е провеждана от стра- ТЪРСН да решава жилшциия 
«а «а общините и порХ въпроа Също и 
това и различието <са били 
големи.

Разискванията

изравнени прилагането на конституци
онните амандмаии се закъс
нява и че предприетите мер 
ки за внедряване на аман
дманни отношения са 
сем повръхностни.

данъка не от плащане на данък на
жилищни 

сгради, която до сега е би
ла петнадесет години, не би 
трябвала да се намалява на 
десет години. Изводът беше, 
че кредитите за жилищен 
строеж се отпускат за петна 
десет и повече години и соб 
ствениците на жилищата 
през тези години имат голе
ми задължения. Поради то
ва не е нужно да имат н да
нъчни задължения- 

Бяха изказани и мнения, 
че решението за плащане на 
данъка отнасяЩ се до об- 

. щия доход на 
не е

новопостроени съв-

А. Д.

та на здравно осигурените 
работници. Здравният дом 
от Дилштгровград н предста
вители на обществено-поли
тическите организации. Спо
ред техните изказвания 
подреждане на амбулатори
ята Общността на здравно 
осигурените работници е о 
безпечила сто хиляди

Учениците от VIII 
основното 
Пияде" от 
през лшналата седлшца бя
ха на тридневна екскурзия, 
на която обиколиха н запоз 
наха се с кул/гурно-историче 
ските забележителност на 
Крагуевац, Топола, Белград, 
Опленац, Кладово (каго по
сетиха хидроцентралата „Ге 
РДап , Бор и други 
Сърбня.
Т. ОДОРОВЦИ 

Здравната амбулатория 
, * ^доровци, която вече ня
колко месеца е готова, тря.
®ва Аа бъА® официално открита на 29 
През дишалата 
булаторията бе 
представители на общност-

клас на 
училище „Моша 

Димитровград дина
ра.гражданите 

подходящо. В този сми
съл се предлага да се напра 
вят улеснения за онези ли
ца, в чиито семейства рабо- 

сдии член. За сме
тка на това бс предложено 
да плащат данък всички ли- 
Ца» чиито доходи възлизат 
над 200 хиляди динара.

ДИМИТРОВГРАД

Профсъюзната организа- 
ЦИя при Основната организа 
!?'* на сдружения труд „Ти- 
гър в Димитровград е пред 
приела мерки за своите 
болници да обезпечи, 
ски цени, различни продук
та за зимата. В това отноше 
ние са вече набавени двана
десет хиляди килограма че
рен лук от Македония- Це
ната на лука е 2,30 динара 
килограм, което е 
но по-малко от пазарната 
цена в Димитровград.

ти само

места в ра-
по ни-границата 

временното освобождава■на А. Д. в
показаха, 

че са нужни изменения и 
то отнасящи се до 
върху личния доход от -сел
скостопански дейности. Спо
ред предложението трябва 
да се намали основата, въз
лизаща на стойност от 2 хи- 
лЯДИ динара и за която -се 
плаща данък от 4 на сто, на 
хиляда динара, а съответно 
на нея — и размера от 4 на 
сто. Това предложение изхо 
жда от факта, че болшинст
вото данъкоплатци от земе
делски дейности в

данъка ТРИ НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ СКАЗКИ ноември т.г. 
седмица ам- 

носагена от
значнтел-

Подружницата на лекари- 
те от Южна Сърбия неотда
вна проведе свое редовно за 
седание в Босилеград, на ко 
ето присъствуваха около 70 
лекари и гости. Между тях 
най-много имаше лекари от 
Ниш, Лесковац, Враня и Сур 
дулица. Също така взеха уча 
стие и много лекари от Бо- 
силеградска община намира 
щи се на служба в различни 
краища на нашата страна.'

На -събранието бяха изслу 
шани три сказки. За настан 
яване и лекуване на рака в 
гърлото говори професор

д-р Дойчин Дойчинов, про
фесор на медицинския факу 
лтет в Ниш. За туберкулоз
ните заболявания говори д-р 
Васил Андонов, завеждащ ан 
титуберкулозната служба в 
Медицинския Център в Сур- 
дулица. Доцент д-р Драган 
Стеванович от Първа белгра 
дека клиника говори за 
харната болест.

•След изнесените 
водиха обстойни

А. Д.

планин
ските районни, между кои
то е и Димитровградска об
щина, имат годишен доход, 
не надминаващ хиляда ди-

за-

сказки се 
разисква- 

ния, в които се изтъкнаха 
последните медицински 
тижения в службата на чо- 

В. В.

пос-нара.
Бе предложено да се нама века.
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Разговори за културата

ЧАСТИЧНО ДОВОЛНИ от 

КУЛТУРНИЯ живот
те със сериозна музика има 

шум. Сега няма. Млади
те се интересуват от театър 
но поради незалштерссова- 
иост на хората в културния 
център тази дейност

_____ ..Какво мислите за културния живот на Ди-

ДаИсеапГдобрн той 
“ ~ бяха въпроси, с конто се отнесохме 
до представители на най-различни професии

ше

Илия Петров

•мали твърде развита библи
отечна мрежа — с 44 библи 
отечни пунктове и осем би
блиотеки в града. Сега има
ме само три библиотеки в 
града и още толкова в ня
кои села — Сенокос, В. Одо 
ровци и Тр. Одоровци. Ос
вен това, градската библио
тека разполага с 48 кв. мет
ра повърхнина и към две 
хиляди книги стоят неразпа 
ковани, понеже няма място 
за тях.

Предлагам: Общинската 
скупщина да изпълни закон
ното си задължение — да 
създаде централна библиоте 
ка. Да не се забрави, че би
блиотеката има особен об
ществен интерес. А когато 
се изпълни това Тя ще орга
низира и развива библиоте
чното дело, ще предлага ме 
роприятия за развитието му 
А това ще маже, ако се из
мени начина на финаисира-

Ьорис Борисов
и срс- замря. чат по-богат културен жи

вот.Без претенцзш Общо, от културния Жи
вот съм частично доволна. 
Ако имаше младежки дом 

Щяхме да живеем пълно
ценен младежки (и, култу
рен) живот. Тогава и дейно 
стта на младите на култур
ното поле щеше да бъде 
леч по-голяма. А така — 
лите се прахосват

мц на културата в общината. Целта 
говор е да се 
„некомпетентни

Сретен Игов, референт по 
самодейността при култур
ния Център: — Културата в 
Димитровградска община 

ни приблизително не е оце
нена така, както диктуват 
съвремените течения на на
шето развитие. Красноречив 
пример за това е финанси
рането. През 1969 година за 
културата е отделяха 2,32, 
а сега само 1,87 процента от 
бюджета. За останалите, по
лзващи средствата на бюд
жета и сумата, и процентът 
ежегодно нарастват. А даде
ните пари всъщност са ре
публикански средства, въз
лизащи на 8 динара на гла
ва от населението.

Към това трябва да при
бавим, че макар и ограниче 
ни, често с тези средства се 
манипулира и се изразход
ват и за други цели. Общин 
ската културна общност фи

на нашия раз
чуе мнението и на компетентни и на 

по въпроса за културата.

да-
сиЗа нас, с по-напреднала въз 

раст, хубаво ще бъде 
има културни събития, 
които да се срещаме, а не 
да се виждаме в кръчмите.

Илия Петров, председател 
на Изпълнителния 
на ССРН

напразно.ако
Адам Георгиев, председа

тел на Общинската култур
на общност: — Малко е неу
добно, но трябва да започ
на от финансирането. За да 
отговори на основните си 
изисквания — културната 
общност трябва да получи 
постоянни финансови изво
ри. Без това няма култура. 
Изпълнителният комитет и 
общинската културна общ
ност са поискали общинска 
та скупщина да изпрати офи

на

комитет 
— Главно съм до

волен от културния живот 
града. На село, освен 

кои облици, малко са култу 
рийте събития- А онова, ко
ето досега не сме постигнали 
е отсъствието на работниче 
ската .младеж, работниците 
и техническата 
Ц«я в културната дейност. 
Ако те

в ня-

интелиген-

се ангажираха вър
ху кренрането на културния 
живот, лпгеля че той_ ще- 

да оъде много по-богат.
Конкретно: филмовият ре 

пертоар, с малки изключе
ния. е сравнително добър, 
докато филмовият реперто
ар на подвижното кино ця
лостно е на високо равни
ще. Ако се изключи комер- 
циалността — може да гле
даме още по-хубави филми. 
От друга страна, вече е кра
йно време да обновим пре
къснатата традиция на теа
тралната самодейност. При 
това, налага се значително 
да се подобри сътрудиичест 
вото с Пиротския, а‘особено 
с Нишки# народен театър. 
В биб.шотечното дело, стру 
ва ми се, че сме се затвори
ли. Няма публични манифе
стации за популяризация на 
книгата. В града библиоте
ката трябва да работи пове 
че, а на село трябва да се от 
крият още библиотечни пун
ктове.

ше

\Ж[
* ■/

I
& Станиславка Тодорова

циален иск, с който се търси 
промяна на начина на фина 
нсиране. Средствата пък, ко 
ито идват от републиканска 
та културна общност, при
стигат в края на годината. 
А дотогава културата един 
вид работи на вересия-

Културният център пред
лага извънредни планове и 
прохрами. Ние нямаме сред 
ства всичко това да запла
тим. Колко финансите са 
проблем потвърждава фак
та, чс сме принудени да пре 
ливаме от една в друга дей 
пост, за да се приключи ня
как си деловата година. Ог 
година на година процентът 
за културата намалява. Об
щината дава толкова, колко 
то даде републиканската ку 
лтуриа общност. Мога да ка 
жа, че в културата действи
телно даденият динар се из 
разходва според предзначе- 
яието му, т.е. за културата.

Адам Георгиев Хелена Мнленкович

ианенра фестивала ,,Майски 
срещи”, който не е само чи
сто културна проява. Ако 
кажелх, че тези средства се 
ползват още и за разкрася
ването на града — очевидно 
е, че мършавият културен 
динар още повече изгьнява.

Тъкмо затова сега сме при 
нудени да съкращаваме про 
грамата за тази година. Сле 
дователно, ако искаме богат 
културен живот първо ще 
трябва да преустроим фина 
нсирането на културата.

Борис Борисов, техничес
ки директор в „Градня": — 
Поради специфичността на 
нашето предприятие — стро 
ежите са пръснати навред 
из страната, не може цяло
стно да се грижим за култур 
ния живот на нашите рабо 
тници. Освен това, строител 
иияТ Ден през лятото е по- 
дълъг, така че хората 
дат само да си починат и да 
възстановят силите за след
ващия ден.

Въпреки това, там, където 
работим с армията провеж
да се сравнително богат кул 
турночяюртен живот. По 
другите строежи изпращаме 
различни вестници — „Рад”, 
„4 юли“ и др.1

Струва ми се, че

не и за културата се уста
новят трайни финансови из 
точници.

Славчо Петров, учител в 
с.Куса врана: — Културното 
положение на село е следно 
то: в района на Тр. Одоров- 
ци и Звонци има два библио 
течни пункта. Оставалите 
села са без библиотеки. Мла 
де леките активи не са орга
низирани добре и не рабо
тят калето трябва. Обикно
вено в навечерието на дър
жавни празници поскалъпят 
програма. Инак свободното 
си време праховсват по пия 
ики и други безполезни не
ща.

7ШМ

Финансирането до голяма 
степен е комерциализирано. 
В сегашните условия тряб
ва да се измени начина на 
финансиране. Трябва да сс 
определи процент, а не от 
бюджета да се отделя изве
стна сума. Значи, финанси
рането трябва да б-ьде как
то и при останалите общно 
сти с взаимен интерес. И 
онова, което според мен е 
доста важно: да се школу- 
ват кадри, като например 
хореограф, режисьор, пос
тановчик и пр. Защото без 
кадри — няма напредък.

Станиславка Тодорова — 
гимяазистка: — Ако поглед
нем какво развлечние имат 
младите в сравнение в дру
ги градове — културният 
живот е беден. Театърът но 
чги не работи. Репертоарът 
на киното е тъкмо такъв, ка 
къвто не трябва да бъде: 
преобладават всстерн и кри 
миналните филми. Това от
рицателно влияе върху кул
турното развитие на млади
те. А чрез филма 
може да се действува върху 
превъзпитанието им.

Сред младите има инте
рес. Най-убедително доказа
телство е музикалната мла
деж. Отначало на концерти

Сретен Игов, Момчило Ап- 
дреевич и Славчо Петров
Хелена Мнленкович, рабо 

тиичка в „Свобода”: — Ди
митровград през последните 
голини особено бързо се ра 
звива. Строителството му 
не съпътствува и съответно 
подобрение на културния жи 
вот. Нещо повече: през пос
ледните години Рязко нама 
ля театралната самодейно
ст, която преди беше твър
де богата. Филмовият репер 
юар бележи упадък. Рядко 
се прожектират добри и ка
чествени филми. А и други
те културни прояви са мал-

Младито нямат къде да се 
съберат. Преди е имало биб 
лиотечен пункт с около 350 
книга и осем шахматни таб 
ла. Сега няма нищо. Твърде 
о важно да се разполага с 
обществено кътче. В Куса 
врана има десетина телевн- 

Момчило Андресвнч: бпб- 30Ра» по общественият не 
лиотекар: — Като библиоте работи. Не се 
кар, искам да кажа нещо за 4,10 и печата. Между култу- 
ролята и мястото на библи- Р,шя център и младежките 
отеката в културата. Години ръководства няма съдейст- 
наред тези две неща ие сс аио- “ие предприемаме реди 
разбираха правилно. Такова ца мерки да осигурим мшш 
схващане остави тежки но- ,малсн 
следствия ко развитието иа живот 
библиотечното дело тук. Сио 
ред закона за библиоекнте 
димитровградска община е 
дължна да има централна 
библиотека. А тя до днес не 
с основана.

гле-

чете достатъ-

кулгурио - забавш!Я
търсим ПОМСЩС-

ния> що организираме орке
стър, има условия н за биб
лиотечен пункт, но ще тряб 
ва да сътрудничим с 
ки останали сили в селото.

култур
ният живот в града е по-раз 
нообразен от преди. Но 
съм да има повече концер
ти, повече театрални пред
ставления, киното да проже 
хтира повече домашни фил-

азко.
степенНо, до известна 

съм доволна от културния 
живот в града. Особено ми 
харесват концертите по се
риозна музика.

Има тук и лобрн танцови 
състави, музиклани групи.

успешно
венч-

мн.Мисля, че това е пътят
във всички села да заживе
ят по-пълноценно и да полу-

Накратко, положението е 
такова: след войната сме н-

Разговоръг водиха: 
Ст. н. — А. Д.
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КОНКУРС Поражение след добра игра
* — Голът от-ЗА ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ малиха резултата, 

беля-та- П. Димитров слсл 
една самостоятелна акция- 
Пред края иа срещата, кота 
то се очакваше резултата да 
бъде изравнен, домашните 
футболисти отеблязаха гол 
при съмнителни обстоятелст 
ва, което предизвика прекъс 
ване на играта.

дду-Дд
7 Г. Манич 7, Б. Михайлов 
1 В Петров 5, Н. Лазаров 
5 (Г.' Сотиров 8), Т. Петко 

6, М. Петров 5.

„Прогрес"
футбо

началото
Мачът срещу

димитровградските
листи загубиха в 
на играта. П. Найденов, вра 
таря иа отбора, получи юл 
още в 17 минута и то от го
ляма далечина и вината за 
този гол е негова. Частично 
негова вина е и за втория 
гол. През това време футбо 

Д. Балкански

Издателство "^^"п“ро11Ш1сДС1П1я
длагане на•»«“*“:“1 1 *'*19714 Юдшт. Издателството

тч)рн^са^ог_бъл1^скага^^народносТ1В^101тщлп^1^

со обработват въпроси за само- 
едпа община или по-го 

общност, както и за 
живот, селското сто- 
сьщо от автори

ФУТБОЛИСТИТЕ па „Леса 
Балкански" загубиха още сд 

среща. Те бяха победени 
в мача срещу отбора на 
„Прогрес", е резултат 4:2 
(3:1). Обаче, за отбелязване 
о, че в тази среща димитро
вградските футболисти нс 
показаха слаба игра и с но- 
голямо щастие резултатът 
можеше да бъде и ранен.

на

ТРУДОВЕ, в конго 
управлението в рамките
ляма обществено-политическа
обществсш1Я и политическия 
панство, култургшя живот —
бЪЛГ1?1СК"ЛакоЖи2БОРНИЦП ОТ ИАРОДИИ 
УМОТВОРЕНИЯ, конто са съставени 01 извори 
творчество — народш1 песни, приказки, предания 
н легенди в нашите краища. .......

IV. Издателството ще приема ръкописи и на ав 
■гори од другите югославски националности, ако в 
тях*1са обработе,ш н изучени определени въпроси 
от живота на българската народност в Югославия-

АВТОРИТЕ, конто предлагат свои художестве
ни, научно-популярни публицистични трудове и 
сборници от народни умотворения трябва да на
правят следното: __

а) Да изпратят ръкописите си до Издателство
то с предложение за печат.

б) Да доставят заявки (предложения), в които 
ще посочат следните данни: име на автора, загла
вие на произведението, от коя област е и кои 
жанр, обем на ръкописа — (колко страници има 
на пишеща машина), — какво е сьдържаушето на 
труда — какво се описва или кой проблем авторът 
обработва.

Авторите, които изпратят само заявки с посо
чените данни ТРЯБВА ДА ДОСТАВЯТ РЪКОПИСИ 
ТЕ НАЙ-КЪСНО ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 1974 
година.

налистите 
не използваха няколко УА°* 
бни положения/ от които тр 
ябваше да бъдат отбелязани 
голове. Резултатът беше на
малей пред края па полувре 
мето.

на

Онова, което в този моме-
с1сл.т™лГаемача'фуйоли:
ститс па „Леем Балкански 
играят с много по-голяма 
поля и сериозно отношение. 
Заслуга за топа има и новия 
треньор С. Манов.

иа

вичполувремеПрез второто 
в равноправна игра Димитро 
вградените футболисти на-

А. Д.

По-добри условия за 

културен и спортен живот
Божица

Досега младежта от Бо 
жица и работниците-мла 
дежи от „Хидротехника” 
се срещнаха на спортно
то поле само 3—4 пъти и 
то по малък футбол. Ко- 
гато се построят волейбо 
лното и баскетболно иг
рище и спортният живот 
ще бъде по-разнообразен.

волейболно и бас-трои и 
кетболно игрище.

За подобрение на кул 
турно-забавния и спортен 
живот в Ножица, „Хид
ротехника” в Белград, 
която построява втората 
фаза на ВЕЦ „Власина”, 
ще построи пейки за за
лата на основното учи
лище „25-ти май” в Бо- 
жица, ще снабдява с фи 
лми киното в селото. Съ- 
щевремененно ще се пое

Основното училище в 
Божица разполага 
нопрожектор и ще дава 

на ползване.

с ни

залата си 
По такъв начин селяни- 

младежта от Божите и
ца и работниците на „ли 
дротехника” ще 
възможност редовно да 
гледат кинопредставле-

Ръкопнснте на автори от българската народ
ност трябва да са на български език, написани на 
пишеща машина (раздел три) в три екземпляра. 
Трудовете от автори на другите националности ще 
се прнемат на сърбохърватски, македонски, словен
ски и езиците на народностите в Югославия — 
също в три екземпляра.

РЪКОПИСИ И ЗАЯВКИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО
30 НОЕМВРИ 1973 ГОДИНА.
Справки на телефон 25480.

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" НИШ

имат

М. В.ния.

Югославяни в Октомврийската революция

ЙОСИП БРОЗ БИТО:

БЕЛЕЖКА

Моето пребиваване в Русия по 

време на революцията
Небрежност, която за
служава отговорност

ва, за сега все още без 
действува. Всъщност
тя е на хартия и ней
ното ръководство не 
настоява да я афирми 
ра чрез реализирането 
на редица задачи.

ОЩЕ преди половин 
година, ог Републикан 
ския фонд за разви
тие на недостатъчно ра 
увитите крашца, на Бо 
Силегр адска община е 
разрешено за разви
тие на физическа кул
тура да ползва 8 мили 
она стари динара. Ус
ловието' е било от ст
рана на компетентни
те общински органи 
да се направят необхо 
дими подготовки, за 
да могат тези средст
ва правилно да се из
ползват.

револта и огорчението. Така 
на страната на Червената 
армия минаха голямо число 
пленници, които бяха от на
шите краища. Счита се, че 
е имало оодло 150 уиляди 
души. (Имаше и цели отря
ди, чийто състав беше от на 
ши хора. Например, такъв 
един наш отряд, който пред 
вождаше Урош Чонкич це
лия загина в една битка по 
време на офанзивата на Куй 
бишев. А такива отряди и- 

много).

Като социалист и аз се на
мерих на страната на Рево
люцията.

Разбира се, влиянието на 
Революцията върху нас бе
ше огромно. Преди всичко 

ускори края на войната, 
волюцията отвори очи на 

войниците и на едната и дру
гата страна. Те излизаха от 
окопите, минаваха през теле 
«ите мрежи за да се побра- 
тимяват. Империалистите се 
опитаха да продължат вой
ната, но нщцо не можаха 
да направят. Войниците не 
искаха да воюват, имаха же 
лание да си отиват в къщи.

Една година след постъп
ването ми в армията избух
на войната.

Болшинство от войниците 
гледаше на войната като на 
възможност за окончателно
то ни освобождение от роб
ството иа Будапеща и Вие
на. Зарад моето антивоенно 
настроение, за което често 
говорех всред войниците, 
бях подложен на тормоз, а 
известно време и арестуван 
в крепостта на Петровара- 
дин.

По-късно бе изпратено на 
фронта в Галицид и моето 
поделение. Започнаха стра
дания и теглила. Първо бях 
контузен от мина, след това 
тежко ранен с удар на чер
кезко копие в рамото, след 
това получих възпаление на 
белите дробове, петнист тиф 
и пленничество.

На войниците вече отдав
на беше омръзнала войната. 
На ония, който се намираха 
в пленничество бе омръзна
ла и Австроунгария и цариз 
мът и робството. Всичко то
ва при хората предизвиква-

Още повече изисиад 
ва слабата дейност г^1 
тази общност при поло 
жение, когато се знае, 

Босилеградче в
пито един облик от об 
ластта 
та култура, който да 
задоволява. Става пре 
ди всичко въпрос 
недоимък на каквито 
и било спортни терени 
и игралища.

ияма

на фнзичсска-
маше

за

Изненадва обаче, че 
до ден днешен такива 
подготовки не са на
правени, което значи, 
че отпуснатите сред
ства не могат да се из 
ползват.

С отпуснатите сред
ства се удавала хубава 
възможност да се пос
трои някое -спортно иг 
ршце, което би било 
от голямо значение не 
само за учащата се 
младеж, но и за съвку 
пния спортен живот в 
града.

Дали въпросната не
брежност не търси и 
отговорност?

РеИзвестният командир в Ок
томврийската революция — 

Алекса ДундичВъпросът е: кой е ви 
новен? Безсъмнение 
най-много ръководство 
то на Общинската об
щност за физическа ку 
лтура. Въпреки, че та
зи общност от взаи
мен интерес съществу-

ше страшен револт, и кога
то избухна Революцията, го 
лямо число пленници отно
во взеха оръжието, но този 
път на страната на Червена
та армия. Много хора, това 
не правеха зарад идеологи
ческото съзнание, но зарад

В. В.
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Най-млади кооператориЗнаете ли,че... КОНКУРСМилорад Радивоев 
продава вестници в 
Клисура. И то следни
те вестници: „Полити
ка” в 30, „Вечерни но 

5, Илюстрова
на Политика” в 20, 
„Експрес” в 10, „Свет” 
в 10, „Ревю” в 6 и „Те
мпо” в 20 екземпляра. 
Продава и „Братство”. 
И то в един екземпляр. 
Но веднага да кажем, 
че в Клисура „Братст 
во” си има свои абона 
ти и затова е така.

СЪБРАЛИ ПОМОЩ Конкурсната комисия при Ветеринар
ната станция в Босилеград обявява

за работно място ДИРЕКТОР НА СТАН
ЦИЯТА (преизбиране)

Условия
Освен общите условия, предвидени спо

ред Закона, които кандидатът трябва да из
пълнява, необходими са и следните специал
ни условия:

Да има завършен ветеринарен факултет 
и пет години практика на ръководни посто
ве, да не е под следствие и да не е осъждан.

Пътни и други разноски по преселването 
станцията не поема.

Личният дооход според Правилника за 
разпределение на средствата за личните до
ходи на работниците в станцията.

Молба с необходимите документи да се 
изпращат до конкурсната комисия на станци
ята най-късно до 15 дни от деня на публику
ването на конкурса.

Молби с непълни документи няма да се 
взимат под внимание за разглеждане.

ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ 
Босилеград

вини” в ВОДОПРОВОД
УЧЕНИЧЕСКАТА коопера 

ция при основното училище 
в Клисура отдавна е извест 
на като една от най-дейните 
в този край. От многото й 
дейности обаче днес е оста
нал само магазинът на кни
ги, ученически прибор и съ
биране на шипков плод. А 
те й дават възможност да 
внесе на спестовната си кни 
жка в земеделската коопе
рация в Клисура не малко 
пари. В настоящия момент 
тя има спестени 46 000 дина
ра, срещу които получава и 
лихва. Кооперацията е вло
жила в ученически прибор 
95 хиляди динара.

Средствата на кооперация 
та са разпределени в награ 
ден, делови, фонд за помо
щи и фонд резерви. С тях 
управлява кооперативен съ
вет. По негово решение вся 
ка година кооперацията от
пуска помощи на бедни уче 
ннци и годишно за около 
1.200 динара им набавя учеб 
ници и други ученически по 
магала и пособия- Трябва 
да изтъкнем, че най-малка
та организация, която съз
дава средства в този край 
е вложила 12 хиляди динара

за изграждане на водопро
вод в училището и жилищ
ния блок, в който квартиру 
ват просветните работници. 
Местната общност, а и учи 
лището щом бъдат в състоя
ние, имат намерение да вър 
иат 
пари.

Във ведомостите на па кооперацията тезиздравната станция е 
внесено, че на терито
рията на района има 
само двама алкохоли-,

Иначе през 
година кооперацията е про
дала 8 000 кг шипков плод 
за които взела 16 000 дина
ра. Само от лихва 
сени пари миналата 
на кооперацията взела 3.320 
динара, а през нястоящата 
ще вземе от 4 000 до 5 000 ди 
нара.

настоящата
ци.

В участъка на народ 
ната милиция 
че в района има само 
двама крадци. Истина, 
третият, който ограбил 
ученическата коопера
ция, още не са разкри

върху вне
годи-казват,

М. Б.
ли.

Божица отново получи 

„прозорец към света“
На планината Вър

топ над село Грознато 
вци има много борови 
нки. Мнозина клисур- 
чани през лятото оти
ват на беритба на бо
ровинки. От боровин
ки се прави хубаво ви 
но като се добавя из
вестно количество за
хар и вода. Това вино

Преди известно време пи
сахме, че мълния разнесла 
телевизионния 
тел, построен от „Хндротех- 
ника” в с. Божица. Затуй 
„Хидротехника” в Белград 
за нуждите на работниците 
си, които построяват втора
та фаза на ВЕЦ „Власина” 
и население от Божичкия 
край построи нов телевизи-

техника” за нуждите на сво 
ите 600 работника още теле 
визори. И в махалите на с. 
Божица има десетина теле
визори. Почти няма махала, 
в която да не съществува по 
не един телевизор.

По такъв начин Божица 
след дълги очаквания полу
чи „прозорец към света”.

М. В.

онен препредавател за прие 
мане на първа програма. И 
образът и тона се приемат 
добре.

От тогава постоянно се 
увеличава броят на телеви
зорите в божишки район. 
Така например в Божица- 
-център, където живеят око 
ло 40 домакинства, са купе
ни 16 телевизори, а „Хидро-

препредава-

е изключително за до
машна употреба.

М. Б.

Четири години продължа
ваше тази тежка, кървава 
борба. А такава борба мо
жеше да води само Партия, 
вдъхновена от Великата ок
томврийска революция-

Затова, подчертавам, Ок
томврийската революция за 
нас имаше огромно, решава 
що значение. Ако не беше 
Октомврийската революция 
нямаше възможност за ор
ганизиране на съпротива, за 
която говорим, нямаше въз
можност за такова социали
стическо строителство в Ю- 
гославия нито в която и да 
било друга страна.

Октомврийската револю
ция откри нова епоха в исто 
рията на човечеството. Жи
вотът показа, че това твър
дение е напълно изправно.

Октомврийската револю
ция оказа огромно влияние 
на революционните движе
ния в целия свят, 
там където работническата 
класа беше силна и много- 
числепа. Вземете например 
Германия, Франция. Под 
влиянието на Октомври, от 
работническото движение в 
целия свят се създаде рево- 
ЛЮЦИОННО ЯАР°' Т°Ва ЯАРО 
станаха 

партии. Те застанаха начело 
па революционната борба. 
Тази борба не завърши на
всякъде с победа. Но тук 
става дума за нещо друго, 
което беше в зависимост от 
конкретните условия и при
чини. Нашите хора, които 
се намираха по това време 
в Русия» 99 на сто, когато се

Казах, че въстанията бяха 
потушени. Но техните лозу
нги останаха. С тези лозун
ги се бореше Комунистичес
ка партия на Югославия — 
и когато беше в легалност и 
след нейното забраняване.

Веднага след Октомврий
ската революция, под ней
ното пряко влияние в Юго
славия се създаде, може да 
се каже, най-силна комунис
тическа партия в Европа. 
Тя имаше в Парламента 58 
представители. Партията и 
числено беше силна. Работ
ническата класа беше добре 
организирана в профсъюзи
те и затова Комунистическа 
та партия имаше силна ос
нова.

Октомврийската револю
ция и по-нататък имаше ог
ромно влияние върху рево
люционното движение в К> 
гославия, върху по-нататъш
ната работа на Комунистиче 
ската партия, комунистичес
ката революция, от учение
то на Маркс — Енгелс — Ле 
нин. Тъкмо затова, намирай 
ки се пред терора, Комуни
стическата партия 11 а Юго
славия продължи ръковод
ството си всред работничес
ката класа, селячеството, 
националното движение. Тъ 
кмо затова ЮКП по време 
на Втората световна война 
беше след КП на СССР един 
ственага комунистическа па 
ртия в Европа, коя'го беше 
в състояние веднага да ор
ганизира Народоосвободи- 
телното партизанско движе
ние против фашистките за
воеватели, въпреки че Пар
тията тогава не беше много 
— числена.

Завръщайки се по домове
те си те разказваха за виде- 
ното. Те научиха много ид
вайки в допир с руските во
йници. В нашата страна до
несоха лозунга за мира, за 
властта на работниците и се 
ляните. Хората това слуша
ха и мислеха как да напра
вят нещо подобно и при се
бе си. Мислеха за въстание.

Разбира се, при нас в Ю- 
гославия условията не бяха 
навсякъде едни и същи. В 
Сърбия например такова ре 
волюционно настроение бе
ше малко, защото страната 
тъкмо се беше освободила 
от окупация и селяните при 
вличаше земята, мирен 

труд. А в Хърватско и Сло
вения, където работническа 
та класа беше по-силна, а 
селяните за разлика от сръ
бските, нямаха никакви де
мократически права — запо 
чна същинска революционна 
борба. В Загреб тогава се 
разбунтуваха войници, идва 
щи от Галиция- Тяхния бунт 
беше задушен. В някои кра
ища на Хърватско въстана
ха селяните. И това въста
ние беше потушено. Хърват 
ската буржоазия тогава се 
беше уплашила от тия въ
стания, защото те не бяха 
отправени срещу сръбското 
господство, но срещу едрите 
земевладелци въобще, защо
то това беше въстание за зе
мя, за аграрна реформа. Се
ляните искаха онова, което 
се случи в Русия- Тези про
яви носеха често пъти сел
ски характер.

Ето такова беше влияние
то на Октомврийската рево
люция.

революции

югославяннтс можеха да уз 
маят за Революцията от бур 
жоазннте вестници? Нищо. 
А те бяха живи свидетели.

завърнаха, говореха положи 
телно за Революцията: как 
работниците и селяните взе
ли властта в свои ръце, 
как отнели земята от едри
те земевладелци. Какво тук

особено

В следващия брой:

Й. Б. Тито за своето 

участие в Октомврий
ската революция

кому: шетичеоките
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Крвееа мозайка

Стъпаловидно терасиране
(Южна Америка), коитеЕДНО от най-угрозени 

отно- населявали Андите втоте места у нас по Перу, Пили и др. Също 
е би-шение водната ерозия е така терасиранетоИранската котловина ко- 

по-широк обсег зах ло прилагано още в дре-МЕСЕЦ НА МЬИЬЕК ято в вея Китай. То е познатоваша над 200 000 хекта- някои страни на Сре-и вра. Също така от водна
та стихия в постоянна за 

и част от съоб-
диземноморието, а у нас
в Истра и Далмация.плаха са Прочути са Терасите нащенията на хидроцентра 

лата „Върла".
пеш?Дойде унукат и рече:

— Дедо, я иди у библио- 
текуту та узни некою 
книигу. Съг не „Месец 
на кн»и1>ете, па може да 
те забележи библиотека- 
рат и да те предложи за 
награду. А и от весника 
риете може некой да се 
сети, па да те напише у 
весник.

Арно орати детето — 
помисли си я — узе тор 
буту и пойдо у библиоте 
куту. Ама нали детето до 
йде до училище къмто 
пладне, шиби я на врата 
та — а она затворена.

Брей — помисли си — 
ама она работила само са 
бале. После изйеднуш по 
мисли ко ли си узимаю 
кшфе работниците, писа 
рушКете и дру^и кига 
сваКи дън работе само 
сабале.

Е нищо, йутре дън се
надигнем у съвиняло

— та у библиотекуту. 
Улазим нашироко, а биб 
лиотекарат теКи 
„Манчо, затварай врата
та издзебомо!”

—- Кико сте издзебли?
— питайем га. —- нема ли 
Ьумурчек или дървца.

остров Хвар, които хора 
та изграждали в продъл
жение на няколко хиля-

— А брее 
знам.
па теЬи изока: Узел би 
„Под игото”, йедно време 
съм га чел...

одека 
после се сети, Взех месо, на да види жена

та да го сготви...
За да се смекчат, но и 

напълно премахнат при
чините за тези опаснос- 
ности специалистите пре 
вземат различни мерки, 
между които и т.н. тера
сиране на терена. То пре 
дставлява комбинация на 
двата основни метода за 
борба срещу ерозията — 
хидроложкия и биолож
кия.

ди години.
Терасирането се със

тои в преобразуването 
на сравнително силно на 
клонен терен (20—50%) 
в редица равни или поч
ти равни плоскости кои
то се разполагат напреч
но по отношение на нак
лона. Терасирането дава 
двойна полза — от една 
страна се спира ерозия- 
та, а от друга образува
ните плоскости могат да 
се използват за засажда
не на различни култури 
(тревисти или дръвета). 
По-ефикасни са, когато 
обхващат изцяло баири
те и долините протежне-

ЗЪБАТИ
МИСЛИ— Е, Манчо, ко да ти 

кажем — поче да се сви
ва библиотекарчето. —
„Под игото” 
ем немамо!

имамо,

КРИТИКУВАЙ, но до 
пусни и друг да те кри
тикува.

— Слушай дете — по
че я — йеднуш съм ре
ши л да дойдем, а ти се 
подиграваш.

— Аман Манчо, не се 
подигравам. Имамо туя 
книгу, ама йе у зевникат. 
И нейе само она тамо — 
йоще две илядарЬе кн>и- 
Ье има тамо — видиш ли 
нема дека да ^и туримо!

Погледа, погледа, пра
во каже детето: натрупа
ли кши^ете йедну върз 
ДРУгу, та прозорците за- 
тиенули. После наседала 
деца, чету весници, ама 
човек не може да мине 
да си узне кньигу.

— Епа, дете, нали йе 
„Месец на кньи^ете”, за- 
ощо не тражите да ви да 
ду повече место.

— Е Манчо, от траже- 
н»е гърло ни заболе. Ама 
нали знайеш од обрича
ше дом се не разтура.

Стъпаловидното тера
сиране, каквото е при
ложено в някои долини 
в Босилеградско, както 
и по долината на река 
Ерма, е едно от най-ста
рите методи за контрол 
над ерозията. То е извее 
тно още преди новата 
ера особено по време на 
цивилизацията на инки-

Който греши — и той ра 
боти.

Казах му — право в 
ушите.

ние на километри . ___

Д-р Сп. С.
Бук: Работи както що го 
вориш.

изока:

Клюкарите са местна 
прес-агенция — постоян
но обменят новините.

М. Андреевич

— Нема Манчо, 
се грейемо на навту, ама 
Кесийете одавна изтъне- 

клоцкамо

нийе

Право каже детето, — 
право каже, ама я си ми 
слим: нейе ред да се кър 
сти Месец на кши^ете, а 
оне по зевниците да 
плую.

ше и съга че 
със зуби...

— Дошъл съм — реко 
я — да ми дадеш некою 
книгу.

— Добре, а кою че уз-

Съдицта се обръща към 
свидетеля:

— Значи, вие твърдитие, 
че те живея т като мъж и 
жена?

— О, не — много по-добре!Манна

Един въпрос : ” Рг> /А <22 х=о-г- 7^гг^гсгсу2^ //е -
31Я5Г -
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