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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
♦ АКТУАЛНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМ— 
ВИСШИ ПОСТОВЕ ВЪВ 
ФЕДЕРАЦИЯТА:

V
♦
♦♦ ♦

\ Седмица на изборите 1 Киро Таигоров 30 

яредседотвл но 

Скупщината 

на СФРЮ

♦ ♦♦ От понеделник в цяла Социалистическа репуб- ^ 
лика започнаха да се провеждат изборите. Според ф 
избирателния каленадр делегациите на сдружения 
труд, местните общности и на обществено-полити- ^ 
ческите организации се избират в течение на цяла- ♦ 
та седмица — от понеделник 25 до неделя 31 март. ф 

От понеделник изборите започнаха в основните ф 
организации на сдружения труд. По времето от 25 ♦ 
до 31 март трябва от предложените кандидати да 
изберем свои делегации. В повечето такива органи
зации изборите приключиха успешно. Днес и утре . ф 
гласуват останалите трудещи се в областта на сдру ^

Ю юславско-египетски отношения♦
♦
♦ САДАТ ПРИСТИГНА 

В ЮГОСЛАВИЯ
♦♦

♦
♦
♦
♦

С посещението на Садат 
продължава традицията на 
богатото югославско 
петско сътрудничество на 
нащвисоко равнище. Това е 
трета среща между президен 
тите Тито и Садат през пос
ледните 15 месеци и първа 
след октомврийската война 
в Близкия изток. Този факт 
обезпечава на разговорите 
богато и полезно съдържа
ние.

♦ По покана от президен 
та на Социалистическа 
федеративна република 
Югославия Йосип Броз 
Тито президентът на Ара 
бска република Египет 
Ануар ел Садат със съпру 
гата си от 28 до 30 март 
се намира на делово при 
ятелско посещение в Ю- 
гославия.

♦ ! Ш ДУШАН ПЕТРОВВИЧ — 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ
НАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ССРНЮ
_ МИКА ШПИЛЯК — ПРЕ
ДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА 
СИНДИКАТИТЕ

♦ еги-
♦
♦
♦Ф* ♦жения труд.♦ ♦

В неделя, на 31 март ще избираме делегациите ф 
на местните общности. На същия ден ще се изяс- ♦ 
ним и за листата на кандидатите за обществено-по ^ 

ф литическите съвети на общинските скупщини. Сле- ф
♦ дователно, през настоящата седмица ние гласувах- ф
Ф ме или ще гласувам три пъти. ^

От делегациите, които избираме през тази сед- ф 
ф мида, в течението на април и май трябва — чрез ж
♦ определен избирателен процес да се учредят всич- ф 
Ф кн скупщини — от общинските до Скупщината на ^ 
^ СФРЮ.

|§
Координационният коми

тет за кадрова политика във 
федерацията въз основа на 
предварителни политически 
консултации в които е пос
тигнато пълно политическо 
съгласие на всички социали 
етически републики и авто
номни покрайнини единоду
шно предложи за кандидат 
за председател на Скупщина 
та на СФРЮ
КИРО ГЛИГОРОВ, член на 
Изпълнителното бюро на 
Председателството на СКЖ.

Това предложение бе под
държано от Председателст
вото на Съюзната конфере
нция на ССРНЮ на заседа
нието от 25 март.

Ф По повод нотата на италианското♦

правителство
♦ ПРОТЕСТИ В БОСИЛЕГРАД 

И ДИМИТРОВГРАД
:щеНай-напред делегациите от своите редове 

изберат делегати за съветите на общинските скуп- ^ 
щини: съвета на сдружения труд, съвета на мест- ф 

общности и обществено-политическия съвет.
Подобни съвети ще имат и републиканската и ф 

покрайнинските скупщини. И тях по определен из-
общин- ф

Ф
Ф
♦
♦ ФнитеФ
Ф
Ф веренитета и интегрнтета на 

СФР Югославия — казва на 
митинга Борис Костадинов, 
председател на Общинската 
конференция на ССРН.

Югославските народи и на 
родности с огорчение реаги
рат на фашистките и преден 
тистически сили в съседна 
Италия. Но нашите народи 
не са изненадени, смутени 
и изплашени. Напротив ре
шителността на всеки наш 
гражданин 
границите на отечеството ни 
от което и да било нападе
ние.

Затова всички ние непоко
лебимо и вярно стоим с вели 
кия вожд п учител на наши 
те народи и народности — 
другаря Тито.

По повод ирендентичес- 
ките претенции на югославс 
ки територии от страна на 
правителството на 
на състоялия се на 
протестен митинг в Босиле
град, повече от 1,500 гражда 

младежи, девойки и рабо

Ф бирателен процес ще изберат съветите на 
ските склятщини. Републиканската и покрайнински ф 

ще имат следните три съвета: съвет на ♦ 
на общините и обществено- ф

Ф
Ф Италия, 

26 март♦ скупшини 
^ сдружения труд, съвет♦ Фф политически съвет.

Учредяването на общинските скупщини
на 26 април, на Скупщината ▼

*СР фв♦ ни,
тници от българската народ 

както и армейците 
териториалната отб

рана, изказаха пълна подкре 
па на становищата на наше- 

готовост

♦ П редседателството 
ССРНЮ също така подкоепя 
предложението на Коор
динационния комитет за пре 
дседатсл на Съюзната 
ференция на ССРНЮ да се 
кандидатира ДУШАН ПЕТ
РОВ И Ч-ШАНЕ.

На същото заседание Пред

Сърбия ще се състои
на СР Сърбия на 6 май и на Скупщината на СФРЮ ф 
на 15 май. Последната в своя състав вместо пет съ- ^ 
вета, както досега (Съвет на народите, Обществено- ф 

съвет, Стопански съвет,, Просветно- ▼ 
Социално-здравен съвет) ще има ^ 

Съвет па републиките и ф

на
пост.Ф
1 1♦

Ф
Ф е да отбранявато правителство и 

да браним придобивките 
машата ■ революция.

— Населението от Босиле- 
градска община, което 
гъщо и всестранно се развн- 

под слънцето на социали 
зма на нашето социамгстнче 

самоунравнтелмо общес- 
готово да отбранява сУ

♦ политически кон на
Ф културен съвет и 

два съвета: Съюзен съвет иФ
♦ Фф покрайнините.

Промените извършени 
^ конституции имат за цел 
ф стото на отборницитс и представителите,
♦ стото на отборници и представители, които ф
♦ саМо представители «а своите избиратели, сега из- ^ 
1 бираме делегации, чрез които трудещите се и граж ф 
ф даните непосредствено ще участвуват в решаването. ♦

в наша- ф 
] 5 хиляди ♦

мо-Фв неотдавна приетите 
още повече да изтъкнат ф 

които бяха ф 
бяха ♦

Ф седателствого подкрепи ире- 
МИКЛ Ш ГШ- вадложонието

ЛЯК да сс кандидатира за 
на Съвета и а ско 

тво е (На 3 стр.)председател 
Синдикатите на Югославия.

Президентът на републиката Р1осип Броз Тито отличи♦ Данните говорят, че през тази седмица

=ш7 органи-
сдружения труд и трудовите общности. ♦

избирателен кръг дслс|а- 
10 хиляди делегати за съве-

♦
♦ ♦ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „м. ПИЯДЕ“ 

ОРДЕН „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО“
♦
♦ зации на
♦ След това във „втория 

циите ще изберат над
общинските скупщини.

♦
♦

тите па
едно от училищата на на 
рода или народностите. С 
тази културно — полити 
ческа манифестация се 

истински дух

взултати, осъществени 
развитието и продълбоча 
ването на братството и 
единството на нашите на
роди и народности в СР 
Сърбия.

Както е известно, учи
лището „М. Пияде“ е ини 
циатор на Срещите на 
училищата на народа и 

който вся-

15подготовки, ход и резултати иа 
нашите граждани и трудещи 

сс отнесоха към

С указ бр. 23 
март т. г. Президентът на 
Републиката Йосип Броз 
Тито отличи основното^ у- 
чилище „Моша Пияде“ в 
Димитровград с Ордена 
Братство и единство със 
сребърна звезда.

Отличието е присъдено 
училище на бъл-

отДосегашните 
изборите говорят, че :г. , високо политическо съзнание

изключително важна обществопо-политическа 
едно доказателство, че делегат 

нашето бъ- :
♦ насажда 

на братство и единство, 
на югославски патрио
тизъм сред подрастващи-

Ф тази
ф акция. Това е още
♦ ната система ще даде
♦ деще самоуправително

иови импулси иа 
социалистическо развитие. ♦

♦ кла-влияиис па работническата те поколения на народа 
и народностите в СР Сър 
бия.

И на решаващото 
са в обществото ни.!

иа това 
гарската народност за 
особени и извънредни ре

Ст. Ст, *народностите, 
ка година се провежда в



Влошаване на югославско-италианските отношения

Надменността на Рим
Нееднакви права!

Югославските граници с 

Италия са неприкосновени
Съюзната конференции па 

Съвета на Синдикатите 
сн заседание от 25 март 

о но-

Прсдеедвтелетаото на 
ССРНЮ и Председателството на 
на Югослввни На съвместното
1974 година прнехв следното съобщение във връзка

италианското правителство от И март тази го-

то правителство па суверени 
тста па Югославия, в настоя 
ция момент от между наряд
ната обстановка, не е лишено 
от задкулисна комбинатори- 
ка от по-широк мащаб и су 
участието на повече факто-

ц Приемайки становища
та на неофашистката десни- 

правитсл- Тези документи са ясни и 
неопровержими, както и съ
щинското състояние на гра
ницата. „Свободната терито 
рия Триест (СТТ), над която 
Италия нямаше суверенитет 
бе разделена па зони Л и Б. 
С Лондонския меморандум 
от 1954 година зона Л с град 
Триест се приобщи към Цга 
лия, а зона Б към Югосла
вия. Двете държави, съглас
но тоя документ, осъществи
ха суверенитет над тези те
ритории, при което Югосла
вия — в интерес на мира и 
сътрудничеството — „жертву 
па“ територията на бивша 
зона А ...

С кое право днес Италия, 
цели 20 голини след прила
гането на тоя документ, по
ставя въпросителен знак над 
еднаквостта на суверенните 
права в тези бивши зони? 
Нима, изхождайки от 
логика не би било оправда
но и Югославия сега да пов
дигне въпрос на право над 
Триест? Не виждат ли се 
зад Римската провидна логи 
ка и легализиране на прете
нциите на части от наша те
ритория мръсните ръце на 
онези, които денонощно ве- 

срещу

ца италианското 
ство практично се включи в 
засиленататата на 

дина: антиюгославска 
кампания в чужбина 
нодушна подкрепа на Съюз
ния изпълнителен съвет.

Еди„Новото съживяване на италианския нредентизъм, 
който този път намери израз и в нотата на италианското 
правителство от И март тази година предизвика най-дъл 
боко огорчение н осъда от всички народи и народности, 
трудовите хора и гражданите в Югославия.

Председателството на Съюзната конференция 
ССРНЮ и Председателството на съвета на Синдикатите 1 
на Югославия, изнасяйки едшюдушно проявеното насгро < 

всички народи и народности, на работничее-

ри.
Заместването на принципи 

те на сътрудничество и ми
ролюбивата коегзистенция с 
вампир ясалите хегемонисти 
чии аспирации на ирединти- 
зма, а тъкмо на това нагло 
и без причина се реши офи 
циалпият Рим, трябва да се 
разбере като атака ^ърху 
упорито изгражданото евро
пейско спокойствие и като 
директно нападение на суве 
рснитста и сигурността на 
Югославия.

По времето когаго остава 
една крачка до дефи-само

инранс на вече политически 
приетите принципи за непо- 
вреждаността на границите 
п Европа от съседна Италия 
ненадейно и дръзко се проя 
пиха реваншистки 
ции към части на 
ска територия. Не може да 
се пренебрегне впечатление
то, че топа първо и директ
но атакуване на италианско

\
на

ение на
ката класа и граждашггс на нашата страна, най-остро 
осъждат това най-ново нападение на суверенитета и те
риториалния ннтегрнтет на Социалистическа федератив
на република Югославия. Този чзкт на италианското пра
вителство представлява груб опит на нарушаване на ва
лидните споразумения, с конто окончателно е определе
на границата между Югославия и Италия и напълно е 
противна на официално декларираните становища на 
италианското правителство. Той нанася сериозен удар 
на дългогодишното грижливо изграждане на добросъсед
ските отношения н всестранно сътрудничество между 
Югославия н Италия, на трайните интереси на народите 
от двете страни както и на усилията за установяване на 
доверие и изграждане на система на мир и сигурност в 
Европа, в чнято основа дълбоко лежи принципът на нс- 
прикословеност на съществуващите граници, ненамеса 
във вътрешните работи, зачитане на суверенитета и те
риториалния ннтегрнтет на всяка страна.

Социалистическият съюз и Съюзът на Синдикатите 
на Югославия с право очакват, че работническата класа, 
прогресивните и демократични сили в Италия няма да 
позволят действуването на сили и постъпки, конто са в 
разрез с придобивките и интересите на развитието на 
добросъседските отношения, сътрудничеството между на 
родите и трудещите се_ в двете страни и мира в Европа.

Опитите на италианското правителство с формални 
изявления пред своята и демократичната общественост в 
света да създаде впечатление че не се касае за офици
ално изразени териториални претенщш към 
страна, не могат да излъжат нашите

претен-
югослав-

За пръв път - официално
Отговорността и последи

ците, конто неминуемо и бъ
рзо ще последват са на оне
зи, които си правят опити с 
решителността на Югосла
вия да брани своя суверени
тет и независимо социално- 
тическо общестпо.

Приемайки и за пръв път 
отъждествявайки с годи
ните когато се проявиха ире 
дентистичните и реваишист- 
ки амбиции на италианска
та десница, на такъв риск 
се реши тези дни официал
ното италианско правител
ство. Ясно е — как и защо. 
Още е по-ясно, че и Рим и 
онези конто го подтикват да 
играе такава хазардна игра 
са обременени с опасни илю
31 ГИ.

Впечатлението, че италиан 
ското коалиционно правите
лство приложи изпитания 
рецепт на отклоняване па 
вниманието от вътрешно-по 
литически на външнополити 
чески „проблеми“ в случая 
е твърде лъжливо. Сега е'яс

но, че тактизирането на прави 
телството па Румор и пред
ходните правителства с ире- 
дентизма е имало и конти-

тази

нуитет и своя невидима стра 
на и, че то не с било случай 
но. Затова е и ясно че пра
вителството на Румор не 
случайно се определи за у- 
гаждаие на крайната десни
ца, която никога не е жела
ла да има добри отноше
ния с Югославия. Нейният 
печат тези дни

! че водят кампания 
Югославия.

За такива тестове ние 
знаем добре. Знаем, обаче, 
и да се браним. Единодуш
ната подкрепа на Съюзния 
изпълнителен съвет, изказа
на от Гевгелия до Копар, го 
вори за тази решителност, 
че както винаги досега, ще 
защищаваме своя суверени
тет и независимото социали 
етическо развитие.

На италианското ггравител 
които стоят

преди и 
след югославската протестна 
нота — не укриваше своята 
програма, която е ясна.

Спекулите за така нарече
ните югославски 
и илюзионистките представи

нашата 
народи пито демо

кратичната общественост в света за действителните по- 
буди за този акт.

трудности

за това кому „един ден ще 
се падне Югославия“ са обо 
значени като удобен момент 
да се раздвижи кампания за 
ревизия на границите и 
преди 20 години приетите и 

международни 
документи и договори.

Социалистическият съюз и Съюзът на Синдикатите ♦ 
на Югославия решително заявяват, че югославските гра- ♦ 
шщи с Италия са неприкосновени. Всички наши народи | 
и народности са пазители на всички югославски грани- ♦ 
ци. Те няма да позволят съживяване на призраците на ми- 4 
налото и ще сломят всеки опит на заплаха на сво
бодата, независимостта и интегритета на своята социали- * 
етическа самоуправителна и необвързана родина“.

ство и онези, 
зад него ще бъде по-добре 
навреме да отхвърлят 
гагге илюзии.

от
! опас-прилагани

Р. Б.
В НИШКИЯ РЕГИОН тура на делегациите и деле

гатите и лицата за най-отго
ворни постове в общините. 
Изтъкнати са кандидатури 
на най-добри работници, се
лско-стопански произволите 
ли обществено-политически 
работници, пенсионери, мла
дежи и жени. Събранията са 
били масово посетени и не 
е имало примери на отсроч
ване.

На проведените предканди

нни решения, делегатната си 
стема, сдружаване на селско 
-стопанските производители 
със земеделските кооперации 
и др.

На съвещанието бе 
но, че тази дейност трябва 
да продължи, със същия темп 
а изборите за делегации на 
местните общности и общест 
вено-полнтическнте 
зации в неделя, 
окончателно ще потвърдят 
усилията положени в избор
ната дейност във всички об
щини в СР Сърбия.

Изборната дейност според програмата
йгтгьгугж Ежат»-* ~- „Н=дг^:н йт=:

ва“™”“таее™В„° “мТната^ГпоГ* и касационни съ

щ°™Ше„3аа”^аПх™ --------------------------- -------------------- ?.Р..а«е^
ълед тридневна денонощ

на работа в края на минала 
та седмица в Алжир приклю 
чи първата среща на Коор
динационното бюро на необ 
вързаните страни на равни
щето на министрите на вън
шните работи.

Министрите на 17

закюче

и оруани- 
на 31 март,

Ст.
■ ■■■11Н1а1В11В»||||||||||1Н||Ш

НЕОБВЪРЗАНИТЕ ЗА РАВНОПРАВНИ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
лага в навечерието на специ 
амното заседание <на Генера
лното събрание в Ню Йорк 
да се срещнат ръководите
лите на делегациите на необ 
вързаните. Също така е пред 
ложено в началото на идна 
та година в Сенегал да се 
проведе конференция на раз 
виващите се страни за раз
витието и суровините.

Накрая от заседанието бе 
приет заключителен доку
мент за срещата, както и 
специален документ за кон
фликта в Близкия изток.

Нашата страна взе дейно 
участие в конференцията на 
Координационното бюро. 

Югославската делегация бе 
водена от заместника на съ
юзния секретар на външни 
работи Якша Петрич.

Президентът на република 
та Иосип Броз Тнто прие 
Якша Петрич преди замина
ването и след завръщането 
му от срещата на Координа
ционното бюро та необвър
заните в Алжир.

ЕршкгВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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днешните икономически от
ношения в света. Подчерта
на е потребата от единстве
на и организирана акция на 
необвързаните и други 
ни развиващи се за измене
ние на сегашните неравноп
равни икономически 
шения в света.

Дадена бе подкрепа на 
производителите на нефт и 
на други суровини свободно 
да разполагат със собстве
ните си природни богатства, 
и да им определят цената. 
Същевременно е подчертана 
необходимостта от солидар-

от тях се намират поради по 
скъпването на нефта.

В този смисъл за

страни
членки на Бюрото и наблю
дателите от още 24 страни 
разглежда активността на 
необвързаните страни след 
Четвъртата конференция и 
приеха повече препоръки за 
по-нататъшното

важен
извод се 
делегация на Бюрото, съста
вена от представители 
четири страни да стъпи в ра 
зговори с организацията на 
страните изнасящи 
(ОПЕЦ) В областта 
дарността извънредно 
«о е и решението за образу 
ване на фонд за стопанско 
и социално развитие на нео
бвързаните страни. Експер
ти от всички страни, членки 
на Бюрото, ще се срещнат 
в Кувейт на 6 май 
дина да изготвят 
фонда.

В отделна 
правителствата на 
необвързани страни

счита решениетостра
на

отио-Технически прилагане 
решенията, приети на сеп 

темврийската конференция.
Участниците в срещата' 

специално внимание обърна 
ха на подготовките и съгла
суването на становищата на 
необвързаните

на петрол 
на соли 

важ-

в навечерие
то на предстоящето извънре 
дно заседание на Генерално 
то събрание на Обединените 
нации за суровините 
витието.

На заседанието

тази го- 
статут наност между самите необвър 

зани страни, специално за 
преодоляване на

и раз-

препоръка до 
всички 
се пред

са водени 
изчерпателни разговори за труд- 

в които някои
и ш

ностите,
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Днес в Босилеград ДИМИТРОВГРАД

СКАТА*КОНФЕРЕНЦИЯ^" ,ЧРД°Т° "6 ИСНаМв-СВОеТО Не ДЙВаМе' 
НА СКС Общинските конференции 

на обществено - политичес
ките организации в Димит
ровградска община на съв
местно заседание, състояло 
се на 23 март, изпратиха про 
тестно ттиамо до Съюзния из 
пълнителен съвет, в което 
най-енергично се осъждат и- 
талианските претенции към 
югославски територии.

В писмото между другото 
се казва:

Драги другари,
Събрани днес на кандида- 

ционна конференция на

ССРН в Димитровград, ние ждународните договори, с 
се придружаваме към въз- които окончателно са утвър 
мущението на всички югос- дени границите между СФР 
лански народи и народности Югославия и Италия, 
и най-остро протеситраме Това становище на итали- 
срещу италианското нападе- анското правителство в същ 
ние на суверенитета и тери- ност се отъждествява с из- 
ториалния интегритет на Со весттгите иредентически ста- 
циалистичеока федеративна новища на най-реакционните 
република Югославия. Пре- италиански кръгове и пред- 
тенциите към югославски те ставлява удар върху дълго го 
ритории са пряко нападе- дишните усилия за ооезпеча 
ние на нашето самоуправи- ване на мир и развитие на ме 
телно социалистическо уст- ждународно сътрудничест- 
тройство и представляват ™ и сигурност в Европа. 
р н Специално, това е удар върху

акт напълно противен на ме добросъседските отношения
между Югославия и Италия, 
които с години вече харак
теризира успешно сътрудни
чество в много области, съг

Общинският комитет на 
СК в Босилеград взе реше
ние днес да се проведе засе
дание на Общинската конф^ 
ренция на Съюза на комуни 
стите, на което ще се избе
ре делегат за Десетия 
грес на СКЖ.

Общинската конференция 
също така ще обсъди акцио- 
нната програма за стопан

ското развитие на общината 
и решаването на проблемите 
от тази област.

Тази важна програма е 
изработена въз основа на 
предложенията на стопан
ските организации в общи
ната и обективните им въз
можности за перспективно1 
стопанско развитие.

кон-

В. В.

ОБЩИНСКА КАНДИДАДИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД

ласно същинските интереси 
и стремежи на народите от 
двете страни. Ние поддър
жаме всички становища и 
мерки *на нашето правител
ство по този въпрос.

С този протест ние изразя 
ваме чувството и становище 
то на гражданите от българ 
ската народност и с огорче- 
ност енергично протестира
ме срещу най-новото посе
гателство към наши, югосла 
веки територии. Осъждаме 
становищата и аспирациите 
на италианското правител
ство изразени в италианска 
та нота от 11 март т.г. кои
то представляват иай-пряко 
нападение върху нашия ин
тегритет и суверенитет. Не
зависимостта и интегритета 
на Югославия нашите на
роди и народности спечели
ха с вековна кървава борба, 
а цената на тази наша бор
ба е известна на всеки наш 
човек и на целия свят. Тази 
вражеска постъпка на итали 
анското правителство засяга 
нашите най-дълбоки патрио
тични убеждения й чувства 
и възмущава всеки човек, 
всички трудещи се в наша
та община. Няма съмнение, 
ако дотрябва, всички ние ще 
бъдем единни и решителни 
и с всички средства ще за
щищаваме интегритета на 
социалистическа самоупра- 
вителна Югославия.

НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ-НАД15000 ГРАЖДАНИ
те и по двама делегати Об
щинската конференция на 
Съюза на бойците и Общин
ската конференция на Съю
за на младежта. Между кан 
дидатите 13 са непосредстве 
ни производители, 16 са чле 
нове на Съюза на комунисти 
те, 18 са от българска, а 2 от 
сръбска народност и 5 са 
жени и трима младежи.

Конференцията прие и ре
шение за формиране на Ме- 
ждуобщинска кандидацион 
на конференция на Социали 
етическия съюз за- избирате 
лна колегия № 16 за делега 
ти на обществено-политичес
кия съвет на Републиканска 
та скупщина. Междуобщин- 
оката конференция ще наб
роява 120 членове. 12 от тях 
са делегати от Димитровгра 
дека община. Предложената 
листа от Координационния 
отбор Конференцията прие 
единодушно. От предложени 
те кандидати 6 са непосред
ствени производители, от *ко 
«то 2 жени.

вич, за председател на Пре
зидиума на СР Сърбия; Жи
вак Василевич, за председа
тел на Скупщината на СР 
Сърбия; инж. Душан Чкре- 
бич, за председател на Из
пълнителния съвет на Скуп
щината на СР Сърбия; Ми
лия Радованович, за подпре-

* Конференцията излъчи 20 кандидата за делегати, 
в обществено - политическия съвет на бъдещата Общин
ска скупщина. * Единодушна подкрепа за предложени
те кандидати за най-отговорни постове в общината, ре
публиката и федерацията. * От конференцията бе изпра 
тено протестно писмо до Съюзния изпълнителен съвет 
по случай провокациите на италианското правителство.

На 23 март в Димитров
град се състоя Общинска ка 
ндидационна конференция 
на Социалистическия съюз, 
която съчиняват Общинска
та конференция на Социали 
етическия съюз. Общинският 
комитет на Съюза на кому
нистите, Общинският синди
кален съвет, Общинският от 
бор на Съюза на бойците и 
Председателството на Общи 

конференция на Съю 
за на младежта. На конфе
ренцията присъствува и Ми- 
одраг Вуйчич, председател 
на Междуобщинската 
ференция на Социалистичес 
кия съюз в Ниш.

Встъпителна реч изнесе 
Цветан Еленков, председа
тел «а Общинската конфере 

на Социалистическия 
той

нската

кон-

Изглед от Димитровград

дания, конференции и събра дседател на Президиума на 
кия, на които са присъству- СР Сърбия; Слободан Глиго- 
вали над 15.000 граждани. риевич, за подпредседател 
На тях са установени 87 де- на Скупщината на СР Сър- 
легации, с 1.410 членове на бия и Бранислав Иконич и 
делегациите, а от тях 170 Драгутин Тешич за подпре- 
или 12 на сто са жени. Уста дседатели на Изпълнителния 
новените листи за членове съвет на Скупщината на СР

нция
съюз. Между другото
каза:

— Подготовките за избори 
и изборната активност за де 
легации и делегати в наша
та община започнаха на 12 
февруари и ще приключат 
на 26 април, когато ще бъде 
учредена новоизбраната Оо- 
щинска скупщина. В нашата 
община са проведени много 
заседания, конференции и 
събрания на трудещите се 
хора и граждани, а заинте
ресоваността на гражданите 
и тяхната активност беше 
над очакванията. На пред- 
кандидационните заседания 

общинските конференции 
на всички обществено-поли
тически организации оцених 
ме, че подготовките вървят 
добре, строго се спазват при 
етите срокове в евидентира- 
нето и излъчването на 
дидати.

В по-нататъшното си изло 
жение Цветан Еленков изтъ 
кна, 
гато
активност, до днес са прове 
дени над 300 различни

А. Д.

Протестен митинг е Босилеград
Сърбия.

Единодушно бе приета и 
листата на предложените ка 
ндидати за най-отговорни по 
стове в общината: За пред
седател на Общинската скуп 
щипа — Борис Борисов, за 
председател на изпълнител
ния съвет на 
скупщина — Васко Тодоров, 
за председател на съвета на 
сдружения труд

на делегациите показват, че 
всеки 11-ти гражданин или 
всеки 8-и избирател е член 
на някоя делегация, което 
говори колко голям брой хо 
ра, участвуват в този широк 
парламент на новата скуп- 
щинска система.

В заключителната си реч 
Еленков каза:

— Уверени сме, че ще гла
суваме доверие на всички 
кандидати, понеже 
заедно и по най-демократи- 
чен начин в постъпките ги 
изтъквахме и излъчвахме на 
кандидатките листи. Поради 
това апелирам, към всички 
граждани — избиратели, ма 
сово, в ранните утрини ча- 

излезнем на избори

Единодушна подкрепа
и демократични енлн в Ита
лия не ще споделят мнението 
на правителството сн, което 
с нотата си възвръща неофа 
шистите цели на реакционна 
та десница в страната. Така
ва акция на италианското 
правителство не е принос на 
мира и на добросъседските 
отношения и взаимно почита 
ние,
под въпрос мира в Европа и 
света.

(ОТ 1 СТР.)
Многобройните младежи и 

девойки с транспарентн, с ге 
ииалаште думи на Гито „Чу
ждото не искаме, нашето не 
даваме”, възкликваха името 
на другаря Тито н на Съюза 
•на комунистите.

От митинга бе изпратено 
протестно писмо до Съюзния 
изпълнителен съвет. След то 
ша в училищния двор се из
ви „козарокото“ хоро.

В протестно писмо между 
другото се казва:

Трудещите се и граждани
те од Босилеград, заедно с ця 
лата работинческа класа па 
Югославия, с народите и на 

решително се

Общинската

на всички
Данна

наМицсиа, за председател
местните общнос-съвета на 

ти — Георги Алексов и за 
председател на общсствсно- 
политическня съвет

но сериозно довеждакан-

— Илия Нне, гражданите от българ 
оката народност в Босилегра 
дека община даваме единоду 
шна подкрепа на становища
та на Съюзния изпълнителен 
съвет и най-енергично осъж' 
даме нотата на италианско
то правителство, която пред
ставлява откровено посегате 
лство на суверенитета и те
риториалния интегритет на 
нашата самоуправителна со
циалистическа общност.

Трудещите се и 
гражданите от 

Босилеград

сове да 
те и дадем своя глас за оне
зи хора-бойци за самоупра- 
вителните отношения, за хо
ра, които съвместно с 
ще се ангажират в по-нататъ 
шна борба за развитие на 
нашата община.

Общинската х кандидацион 
на конференция прие едино 
душно предлоежнието, кое
то ще бъде отправено до Ме 
ждуобщинската конферсн- 

Социалистическия 
Ниш, да бъдат кан-

ГГетров.
На конференцията бе уто 

излъчени
че от 12 февруари, ко- 
започна предизборната

чнена листата и 
кандидати за делегати за об 

политическият съ

нас
засе-

ществеио - 
вет на Общинската скупщи-

родпоститс 
противопоставят на всяко по 
сегателство, срещу интегри
тета и независимостта на ст 
раната ни. Изказваме пълна 
готовност най-енергично да 
защищаваме придобивките на 
нашата социалистическа рс 

без оглед от коя

на. Делегацията е съставена 
от 20 кандидати, от които по 
шестима делегират Общин- 

конференция на Соци 
съюз и Общин 

конференция на Съю- 
синдикатите, четири- 

Общииската конферен
ция на Съюза на комунисти

ската 
алистичеокия 
ската 
за на

ция на 
съюз в
дидатирани другарите Петър 
Стамболич, за член на Пре
зидиума на СФРЮ от СР 
Сърбия; Драгослав Марко-

волюция, 
страна идват нападенията.

Убедени сме че работниче
ската класа, прогресивнитема

Ш111ШШ
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босилеградска ОБЩИНАв

Предизборната дейност 

успешно приключи
Общнпскпха кандидациониа конференция уу 

пърди листата на кандидатите за Обществено-по- 
лнтичеокия съвет на ОС н прие предложенията за 
кандидатите за иай-о\товорннте постове в Общин
ската скушщша

Във валч км делегации са 
предложени и кандидатира- 

92 младежи и девойки.
От общото число предло

жени кандидати за членове 
на делегациите 178 са члеио 
:ве на Съюза на комушисти-

6 Обществено - политичес
кия съвет на Общинската 
скупщина са утвърдени 15 
кандидати за делегати, от 
които 3 са земеделски про
изводители, 2 работници — 
непосредствени производи
тели, а 10 от различни дру
ги професии.

По преценка на Общинска 
та кандидациониа коиферен 
ция, предложената структу
ра на кандидатите за члено
ве па делегациите е добра. 
Това гарантира, че и струк
тура на избраните делегати 
ще бъде задоволяваща. Как- 
то се вижда мнозинството 
кандидати за членове на де
легациите са земеделци и ра 
ботнмци.

Без съмнение тази структу 
ра ще се запази и на избори 
те, защото тя е резултат на 
широки договори на граж
даните в местните организа
ции на ССРН, в организаци
ите на сдружения труд и в 
останалите трудови и обще- 
ствено-по.штически органи- 

В. Велинов

ни

мет на разискване на всич- 
проведени предизборни 

събрания. На 8 каидидацио* 
нни събрания в основните 
организации па сдружения 
труд за избор ма членове па 
делегации са утвърдени 76 
(кандидати. От тях 63 са ра
ботници — непосредствен у 
производители.

На 32 асаидидацнонии съб
рания в организациите ма 
сдружения труд, в трудови - 
те, обществено- политически 
те п останалите организации, 
за членове на делегациите 
са утвърдени 475 кандидати. 
От тях 48 са работници — 
непос РОДСТВО! 111 произволи - 
тели.

На кандидациоиннтс съб
рания па местните оргаипза. 
цни на ССРН в 37 местни об 
щностн за членове на деле
гациите са приети 572 канди 
дати, от които 496 са земе
делски производители.

В делегацията на сдруже
ните земеделци при земедел 
ските кооперации, за избор 
на делегати в Съвета на сдру 
жения труд на ОС са пред
ложени 37 души, всички от 
които са земеделски произ
водители. В делегацията на 
частните занаятчии са пред
ложени 13 кандидати.

ми-На проведеното през 
палата седмица 
Общинската кандидациониа 
конференция в Босилеград 
кандидатира 15 членове за де 
легати на Обществено-поли
тическия съвет на Общинска 
та скупщина.
Също така прие и предло

жение на Общинското коор 
дннацнонно тяло за избор 
на лица за найотговорнитс 
постове в Общинската скуп
щина. Единодушно е подкре 
пено предложението за пред 
седател на ОС да бъде из
бран инж. Драг«н Мицов, за 
председател на Изпълнител
ния съвет на ОС Симеон За
хариев, за председател на 
Обществено - политическия 
съвет на ОС Раде Констати- 
нов, за председател на Съве 
та на места ште общности 
Никола Бойков, за председа 
тел на Съвета на сдружения 
труд Стоян Анастасов н за 
делегат в съвета на общини
те в Скупщината на СР Сър 
бия Никола Димитров.

Кандидационната конфе
ренция даде пълна подкрепа 
на предложението на Репуб
ликанскня координацион- 

нен отбор за най-отговорни
те постове във Федерацията 
и Републиката. На заседани 
ето, председателя на ОК на 
ССРН Борис Костадинов из
несе информация за проведе 
нпте предкандидацнонни и 
кандндационни събрания в 
местните организации на 
ССРН, в организациите «а 
сдружения труд и в трудо
вите организации. В нея се 
констатира, че в провежда
нето на предизборната дей
ност са зачитани критерии
те и че интересованието на 
гражданите за предкандида- 
ционните и кандндационни 
събрания е било голямо. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТ СЪСТАВ 

Е ДОБЪР
Структурата на предложе 

ните кандидати за членове 
на делегациите е била пред

атзаседание, те

РАЗГОВОР С ДВАМА РАБОТНИЦИ НА ТЕМА:

Какво очаквате от делегациите и 

делегатите, които избирате?
добри културно-забавния жя 
вот «а младежта. Подобрява 
нето на здравеопазването, съз 
даване на възможности за 
доквалифициране и т.н. са 
въпроси, на които хората, 
които делегираме трябва да 
окажат влияние и да пред
приемат мерки за решаване 
то им.

Марин Миланов, 32-годи- 
шен работник от „Тигър“ е 
предложи за възможен 
кандидат за член на делега
цията в „Тигър“. Въпросът, 
който му отправихме беше:

— За какво ще се бори 
ако бъде избран в състава 
на делегацията.

— Аз съм предложен като 
възможен член на делегаци
ята. каза ни Марин Мила
нов. Мисля че основното, за 
което трябва да се залагам 
е провеждане в дело на вси 
чки принципи, които е при
ел Съюза на комунистите. 
Това значи подобрение на 
битовото равнище на работ 
ника, строеж на работниче
ски жилища и т.н. Очаквам 
че ние, като делегация, ще 
окажем влияние на Общин
ската скупщина да бъдат 
намалени поотделни данъ
ци, бюджетните излишъци 
да се върнат обратно на сто 
панството и изобщо Общин
ската скупщина да ни изле
зе на среща, когато се нуж
даем от помощ.

В основните организации 
на сдружения труд в Димит 
ровградска община се провс 
доха прсдкандидационни и 
кандидационни събрания, на 
които бяха предложени въз
можни кандидати за члено
ве на делегациите и делега
ти в бъдещата Общинска ску 
пщита, съветът на сдруже
ния труд както и възмож
ни кандидати за най-отговор 
ни постове в община.

Обърнахме се с молба към 
четирима работника, двама 
от заводите на „Тигър“ и 
двама от конфекция „Свобо 
да“ с въпрос:

— Какво очаквате от деле 
гациите и делегатите, които 
ще ви представляват в бъде 
щата Общинска скупщина?

Двадесетгодишната Йеле- 
на Андрейевич, работничка 
в „Тигър“ на въпроса ни от 
говори:

— Надявам се, че хората, 
които изберем ще ни осве
домяват винаги, какво пред 
приемат за подобрение на 
производството; да разиск
ват на заседанията за всич
ки проблеми и какво пред
приемат същите да бъдат ра 
зрешени. Да ни беведомя- 
ват какво става със строе
жа на работническите жили 
ща и кога на работниците, ко 
ито са вече в напреднала въз 
раст ще бъде решен жилищ
ния въпрос. Трябва да се по

зацин.

ДИМИТРОВГРАД

Изборите са в ход
От 25 до 31 март в Димит 

ровградска община се прове 
ждат избори за членове на 
делегации, които ще избират 
свои делегати за съвета на 
сдружения труд при Общин 
ската скупщина. Няколко,хи 
ляди гласоподаватели — тру

ПОВЕЧЕ ЖЕНИ И МЛАДЕ- 
ЖИ В ДЕЛЕГАЦИИТЕ

В делегациите на основни 
те организации на сдруже
ния труд са предложени 9 
жени, а в делегациите на 
останалите трудови и обще
ствено-политически органи
зации 75 жени.

дещи се в основните органи
зации на сдружени труд и 
останалите трудови общнос
ти ще гласуват 34 делегации 
с общо над 500 членове.

В неделя на 31 март бъдат 
В делегациите на местни- избрани делегации за Съведа 

те общности има предложе
ни общо 75 жени, а в деле

на месните общности, и ще 
се гласува за делегати на об
ществено-политическия съвет 
в общините.гацията на занаятчиите 2. А. Д.

КАМЕНИЦА
ПОЛОЖИТЕЛНА РАВНОСМЕТКА НА „СЛОГА“

Изграждане на хотел - първа задача
ДЕЙНИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
През миналата година тър 

говското предприятие „Сло
га“ от Босилеград, към кое
то се присъедини и гостил- 
ничарското 

„Кин стан“, 
сравнително добри делови 
резултати. При положение 
на обща реализация от 17,2 
милиона динара, „Слога“ е 
осъществила чист доход от 
1,8 милиона динара. Във фо 
ндовете на предприятието е 
внесено 583 хиляди динара 
или 32 на сто от чистия до
ход.. В деловия фонд са от
делени 332 хиляди динара.

ПАРТИЙНО СЪБРАНИЕ
Дейността в първичната 

организация на Съюза на ко 
мунистите в Каменица от 
началото на тази година е 
доста богата. Досега са про
ведени цет партийни събра
ния, на които се разисква 
за работата на организация
та, измененията и допълне
нията на Устава на Съюза 
на комунистите в Сърбия* 
бе направен анализ на про
грамата за дейност на Общи 
нската конференция на СКС 
в Димитровград.

Същевременно комунисти 
те приеха акционна програ
ма, разискваха по комунал
но-битови въпроси в селото, 
делегатката система и зада
чите на комунистите в про
веждане на изборите на об
щинските съвети.
СЪБРАНИЕ НА СИНДИКА
ЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

организа
ция при основното училище

„Васил Левски“ в Каменица 
проведе събрание, на което 
бяха обсъдени задачите 
тази организация в провеж
дане на изборите и бе пред
ложена делегация за съвета 
на сдружения труд при об
щинската скупщина в Дими 
тровград.

Деловите си резултати пре 
дприятието е постигнало с 
1,2 милиона банкови креди
ти, предназначени за оборо
тни средства и 800 хиляди 
собствени оборотни сред
ства.

повече в отношение на оста 
налите стопански организа
ции в общината.

Най-голяма реализация е 
осъществена в търговията на 
дребно и в изкупа на доби
тък и селскостопански сто
ки. Инак предприятието има 
17 магазина, от които 4 са в 
Босилеград, а останалите в 
селата. ,

Един от моментите, който 
е подействувал за постига
не на солидни делови резуЛ 
тати е, че осъщественото сре 
дно обръщане на средствата 
е било 5,5, а в 1972

4,2 пъти. Оттук 
осъществения доход по един 
работник възлиза на 28 
ди динара.

Трябва да се отбележи, че 
„Слога“ няма проблеми с 
платежоспособността 

Минаалта година текущата 
й сметка не е била нито е- 
дин път в блокада. Дългове 
те са заплащани навреме, 
нара, което е сравнително

на

предприятие 
е осъществило

В предприятието изтъкват, 
че наи-големи трудности 

през миналата година, а и 
сега имат с доставка на сто 
ки, които ги няма достатъч
но на пазара. Така напри
мер «ай-дефицитен е строите 
лния материал, чийто гла
вен снабдител на общината 
е „Слога“.

Важно е да се изтъкне, че 
в предприятието планират 
през тази година да отпоч- 
нат с изграждането на хо
тел в Босилеград и на търго 
веки магазини в Божица и 
Долна Любата. Това ще бъ
дат и най-значителните ка- 
питовложения на предприя
тието за тази година.

МЛАДЕЖКИЯТ АКТИВ 
ДЕЕН

Младежкият актив при ос 
новното училище аз Камени
ца ^ е между най-дейните в 
района Висок. От създаване 
то му до днес са проведени 
три събрания, на които 
прие програма за работа. Ра 
вгледаха някои организацио 
нни въпроси и се

проектоконституцията 
СФРЮ и Платформата за 
X конгрес на СЮК;

година 
сегасамо

Това са само някои от ре
зултатите от годишния ба
ланс, исказани с езика на 
цифрите.

Интересно е да се отбеле
жи, че миналогодишните ре 
зултати предприятието е осъ 
ществило с 33 постоянно на
станени на работа работни
ци. Те са осъществили сре
ден личен доход от 1.600 дЦ-

се хиля

разисква
по ои.

Синдикалната
ц. д. В. В.
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БОСИЛЕГРАД \
Раз!оЬор с шрима селскосшойански йроизЬодишели

НОВОСЪЗДАДЕНАТА 

КООПЕРАЦИЯ - 

ПРЕД НОВИ ЗАДАЧИ
НУЖНО Е ПРАКТИЧЕСКО РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИЯ ПЛАН — Що се касае за „зеления 
план“ мисля, че той ще е от 
голяма полза. За нас; които 
живеем в пасивен край е по 
следен момент, чрез „зеле
ния план“, да си осъществим 
по-добро бъдеще, 
понапреднала възраст. По
ради това аз като произво
дител ще положа всички у- 
оилия да докажа на земята, 
че днес е 20-ти век и че на 
нея живеят нови хора...

Последният ни събеседник 
беше 43-годишният ВЕНКО 
НИКОЛОВ от Каменица. Е- 
то и неговия отговор:.

— По въпроса за „зеления 
план“ бих казал, че все още 
се намираме в начална фаза 
и нищо по-определено не мо 
га да кажа. Аз съм добър 
стопанин. Имам шест кра
ви, 32 овце и 7 хектара об
работваема

Подобрението на селско
то стопанство в Димитров
градска община напоследък 
е постоянна тема. Обаче с 
резултатите, които се осъще

тел от Изатовци, на въпроса 
какво очаква от 
план“ ни отговори:

— Първото, което ще сто
рим е да стана стоков про
изводител. Затова е нужно 
да се определя за говедовъд 
ство. По специално, желани 
ето ми е да се. занимавам с 
млекопроизводство. За цел
та миналата година изгра
дих обор, в който ще мога 
да гледам осем крави. И- 
мам и двадесет овци, които 
ще продам за да взема още 
няколко крави. Очаквам да

бваЕнаК1?1Ст??^^ската служба тря- 

ай» А ОСОБЕНО^И

Трите земеделски

„зеления
макар и в

т $
■й

*
гоалок-д пКттт™т кооперации в Босиле-

’ К0ИТ° ПР6ДИ два месеЧа се 
стопанският. 3ареГИСТРиРани в Окръжния 

ски съд В Ниш. По такъв начин тази Ш
интеграция е и 

Какви
правно завършена, 

са програмите за работа на тази 
новоинтегрирана стопанска организация от 
която се очаква много за развитието на’ сел
ското стопанство в общината - бе въпрос на 
които поискахме отговор от инж. Васил За
хариев, изпълняващ длъжността директор на 
новата земеделска кооперация.

Й ?

площ и за осъще 
отвените резултати за разви 
тието на селското стопанст
во получих миналата 
на „Септемврийска

Крум Тошев
годи-

награ-— Преди всичко трябва 
финансово да укрепнем, за- 
щото земеделската коопера
ция от Долно Тлъмино 
още има непогасени загуби. 
Това е от
за да почне с работа 
ти сметки — отговори Заха
риев. Формирането 
рово здрава и организацион 
но способна 
ска служба в рамките 
операцията е също така за
дача, която има особено зна 
чение.

— Засега имаме 4 
нома и 3 зоотехници, 
то ще може да поемем и ре
ализираме редица задачи в 
областта на 
ство в общината. С помощта 
на тази служба ще настоим 
преди всичко да развиваме 
частното земеделско произ
водство посредством сътруд
ничество и коопериране със 
земеделската кооперация и 
изкупуване на всички стоки 
от земеделието. В рамките 
на това отделни задачи и 
отговорност ще имаме за ра 
звитие на интензивно и /ви
сокопродуктивно животно
въдство в общината — изтъ
кна Захариев.

Говорейки за превзимащи- 
те се мерки и изготвяне на 
програми за работа, Заха
риев също така ни осведо
ми, че до селскостопанския 
комбинат „Агроекспорт“ в 
Белград е отправен иск да

ствят в тази област /все още 
не можем да бъдем доволни. 
„Зеленият план“ предлагаше 
нови възможности на селско 
то стопанство, а аналогно и 
на частните селскостопански 
производители. За съжела- 
•ние в последно време разис
кванията по този въпрос, по 
различни причини, като че 
ли спряха. Неофициално на 
въпроса какво стара с осъ
ществяването на зеления 
план в общината най-често 
получаваме отговор „зеле
ният план почервеня“. Сел
скостопанските производи
тели очакват помощ и пояс
нения във връзка със „зеле
ния план“. Това показаха и 
отговорите селскостопански 
те производители от Изатов 
ци и Каменица, с които бе
седвахме по въпроса.

КРУМ ТОШЕВ, 50 годишен 
производи

организира поправка и обо
рудване на кланицата в Бо
силеград, както и да изгот
ви проект за формиране на 
ферми за угояване на рогат 
добитък. Трябва да се изтък 
не, че такъв договор е пости 
гнат още по-рано, 
„Агроекспорт“ е главна 
пан ска организация, която е 
приемала изкупения от Бо
силеград ска община доби
тък.

все

голямо значение.
с чис-

защото
стона кад-

Александар Еленков
селскостопан-

получа и кредит. Това за 
мен значи практическо реа
лизиране на.зеления план. 
Но какво с това ще стане 
не ми е известно. Ако обще
ството, конкретно коопера
цията, не е в състояние да 
проведе „зеления план“, то
гава ще го „провеждам съм" 

За шестдесет и седем го
дишният АЛЕКСАНДЪР Е- 
ЛЕНКОВ от Изатовци ни ка 
заха, че е добър стопанин и 
производител. Той ни отго
вори следното:

на ко

Сега има основание да се 
търсят и получат средства 
от Републиканския фонд за 
развитие на икономически 
изостаналите общини в СР 
Сърбия. Обаче за развитието 
на животновъдството значи-

агро- 
с кои»

Венко Николов

да“. Обаче и на мен все още 
не е известно как и по ка
къв начин ще се осъществи 
„зеления план“.

селското стопан
телно големи средства 
читаме да получим от „зеле
ния план“ 
риев.

раз-

3изтъкна аха-

В. В. селскостопански А. Д.

Общинската конференция 
на гораните в Босилеград 
обсъди програмата за рабо
та за тази година и взе кон
кретни решения за провеж
дане на акции по залесява
не. Тази година на терито
рията на общината ще се из 
вършат общо мероприятия 
на 366 хектара.

Според утвърдената про- 
грама най-обемни акции щс

ОЩЕ 108 ХА НОВИ ГОРИ лет. С тази акция решава се 
не само проблема на ерози
ята в общината, но същевре 
менно се увеличава и произ 
водствтоо на качествена жи 
вотновъдна храна.

Отглеждането >на горските 
култури, което е също така 
важно горско мероприятие 
ще се проведе на около 170 
хектара. Тук става въпрос 
за окопаване, плевене и по
чистване на новосъздадени
те гори от страна на горан- 
ските бригади.

Въпреки, че тазгодишната 
програма е обемна, горан- 
ската скупщина счита, че тя 
може изцяло да се реализи- 

В. В.

в Босилеград. Също така 
чрез местните общности в 
селата в залесяването ще се 
включат и селските горан- 
скн бригади.

Договорено е през тази 
пролет от предвидените 108 
ха да се залесят 60 на сто, а 
през есента останалите. За 
тази цел навреме са осигу
рени борови и акациеви фи
ДОНКИ.

Създаването на изкустве
ни ливади от 50 хектара ще 
се изпълни през тази про-

се проведат по залесяване 
на голини и ерозивни пло
щи. Ще се залесят 108 хекта 
ра ерозивни терени, а на 50 
хектара ще се създадат из
куствени ливади.

Най-много ерозивни тере
ни през тази година ще се 
залесят в селата Бранковци, 
Долна Любата и Гложие.

По решение па гораиска- 
та скупщина главен реализа 
тор на тези акции ще бъдат 
горанските бригади от осиов 
ните училища и гимназията

ЛА^ААА/ЧААА/ЧА/ЧА^Ч/ЧА/^/ЧА^ЧА/^ЧЛА^Ч/ЧААА/

Накратко ра.

ПЛАНИНИЦА. — Жителите от село Планини- 
ца построиха водопровод на дължина 350 метра и 
резервоар от 20 кубически метра. В акцията оа взе- 

участие всички домакинства, които са 20 и кои
то обезпечиха средства от двадесет хиляди динара 
чрез местно самооблагане. Работите на водопрово
да и резервоара струват значително повече, обаче 
платен е само нужния материал а всичко останало 
са направили жителите, от селото сами.

ЛУКАВИЦА. — Над 90 на сто от жителите 
Лука вица са се изказали за въвеждане на парично 
местно самооблагане за асфалтиране на главната 
улица в дължина от два километра — от Лукаваш- 
ка рампа до Джония мост.

ГОРНА ЛУКАВИЦА. — Петнадесет домакинства 
от Горна Лукавица предприемат мерки за довеж
дане па ток. В момента се готви проекта «а селска
та мрежа.

БОСИЛЕГРАД

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
ли

Съветът по стопанство и 
финанси на Общинската ску 
пщииа в Босилеград води ра 
згавори за разпределянето 
на средствата на бюджета 
на общината за тази годи
на.

Тазгодишният бюджет във 
лиза >на 7,2 милиона динара. 
От общинските даиъчши об
лаги ще се осигурят 3,6 ми
лиона динара, а също толко 
ва средства трябва да се по 
лучат от Републиканската 
скупщина.

Общо бюджета на община

та, в сравнение с миналата 
година ще се увеличи с 13 
ата сто. Трябва да се отбеле
жи, че данъка на земеделци 
тс ще бъде по-малък от ми
налогодишния. Членовете на 
съвета по стопанство и фи- 
нансии обсъдиха наковете на 
бюджетовите потребители и 
констатираха, че са те с 1,5 
милиона динара по-голелш 
от средствата па бюджета.

В своите предложения за 
разпределянето на бюджета, 
съвета е имал предвид обек 
тшшостта на исковете и съ

ществените нужди на потре 
бнтелнте. Защото недостигът 
а 1а средствата не позволява 
всички искове на службите 
и органите,

С предложешюто за

на

раз
пределянето на бюджета ще 
бъдат осведомени събрания
та на избирателите във вепч 
оси села. Изтъкнатите забе
лежки и предложения на из 
бирателнте ще бъдат разгле 
дани от съвета по стопанст
во и финанешг и Общинска
та скупщина, при окоичател 
ното приемане на бюджета 
за 1974 година.

ДИМИТРОВГРАД. — Танцовият състав при ги
мназията „Йосия Броз Тито“ миналият петък изпъл 
ни концерт на народни песни и танци в Центъра 
за култура в Димитровград. Концертът бе масово 
посетен. А. Д.
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КОМЕНТАР
I ИЛ ЗДРАВНИ ТЕМИ

Договорите-това са конкретни работи Пролетна умора
Нс с никаква тайна, чс в 

Здравния дом в Босилеград 
доста нездрави неща. Не 

е тайна и това, че някои от 
субектнв-нитс проблеми се 
разтакат е години наред. Из 
нсиадващото е обаче, чс ня
кои от слабостите, същсству 

най-остра форма,

I
През първите пролетни дни много здрави жени 

и мъже се оплакват на необяснима умора. Защо се 
появява „пролетна умора“? Отдавна е известно, че 
промените на времето оказват влияние върху чо
вешкия организъм. Всяко годишно врегле има свои 
„прищевки на времето": осцилации на температу
рата на в'ьздуха и налягането, посока на ветровете 
и влажност на въздуха. Това се отразява върху пе
лия оргалгизъм, особено върху работоспособността 
на липа с лабилна неуровегетативна система.

Такива хора най-често се оплакват от иеоояс- 
пима умора, сънливост и главоболие. При жената 
се засилва малокръвието поради липса на желязо 
или неправилна прехрана.

В зимните месеци прехраната на нашите хора 
е еднообразна: богата с мазнини, със силни подпра 
вки (сърми, гювеч и ЛР-), а бедна с минерални со
ли и витамини (липса на зеленчуци и овощия). Та
кава прехарна и слаба телесна активност през зим 
ата довежда до увеличаване на теглото — гоене. 
От друга страна, липсата на витамини и минерали 
предизвика метаболиза и по-ускорено изморяваме 
при работа.

Променливото време с чести колебания на тем
пературата (дори в един ден!) и влажността на въз 
духа изискват затопляне на тялото (макар че зима
та е минала!) и обличане според времето. Обаче, 
много хора едва чакат дните без студ и виелици, 
за да се освободят от зимното облекло: щом при
пече пролетното слънце може да се видят мъже, 
облечени в саки или жени облачени в костими. На

има

1
ващи и в 
продължават и занапред да 
присъствув^1’. въпреки мно- 
гобройните заключения, пре
поръки, договори... IIУстановено е. чс недисци- 
плината в тоя колектив дове 
жда под въпрос цялостното 
изпълняване на редица про
фесионални задачи. Оценка
та би била неточна ако това 
се рече за всички работни
ци. Напротив повече от тях 
са добросъвестни и безпре- 
корно дисциплинирани. Ста
ва дума всъщност за други
те, които в и.мето на „демо
крацията“ отказват всичко, 
защото «е търпят 
ди”.
Такава „демокрация“, за ко ка. 
ято се застъпват неотговор- 
ннте, «едисцнплираните и 
всички онези, които не за
читат етиката на медицина
та, не е нищо друго, но чист 
либерализъм.

В Здравния до-м с тази про 
ява трудно се справя партии 
на организация. Абсурдът е 
в това. че и онези, които в 
седмицата „три дни отиват 
на работа, а четнрн дни не о- 
тнват“, още не са повикани от 
дисциплинарната комисия, за 
да дадат отчет. А именно с 
мерките и предложенията на 
една такава комисия, се ре
шават II МНОГО ПО-ТРУДНИ 
случаи:

Дали Здравния дом има до 
бри кадрови решения? Си
гурно е, че отговорът не мо - 
же да бъде положителен. То 
ва, което е предприемала и 
предпиема сега управата- на Малко от това се реализира

ш

IБосилеград се нуждае от съвременни услуги по здравео 
позванс

— каза един от лекарите на 
едпо от многоброни гитс досе
га проведени заседания в тоя 
колектив.

Изпъква въпросът: къде са 
в случая обществено — поли 
тичоските организации в об 
щината, конто са особено от 
говорни и за рсшаванисто ма 
положението в Здравния дом.

Очакванията са им били, 
чс в тази здравна организа
ция проблемите ще разрешат 
със собствените си сили — 
без намесата на друг. Разби
ра се, това е и най-правил
ното становище, но само до 
оня момент, когато се уста
нови, че няма достатъчно соб 
егвени сили за разрешаване
то на проблемите. След то
ва обществено — политиче
ските организации са дължни 
да превземат съответни мер
ки. В противен случай и те 
поемат една голяма отговор
ност.

1Дома нс дава гаранция, чс 
здравното заведение ще стъ
пи най-послс на здрави кра-

Как инак да си обясним, 
че с години се говори, чс 
„трябва" да е премахне не- 
дисциплината, че „трябва“ 
да работят теренните амбу
латории, че „трябва“ да се 
организират нови здравни 
служби и друго, а нищо не 
се провежда в дело.

„заиове-

тях преги опасност от простуда.
Как и по какъв начин може да се борим срещу 

„пролетната умора“? Това не е така сложно.
Преди всичко, следва да се обърне по-голямо 

впимапие на прехраната. В зимните, както и пър
вите пролетни дни, храната трябБа да съдържа ви
тамини и .минерални соли. В борбата срещу виру
сите, които нападат лигавицата на дихателните ор
гани (грип, простуда) най-необходим е витамин С 
— аскорбинска киселина, намираща се в картофи
те, зелето, ябълките, лимона ... Облеклото и обув
ките трябва да отговарят на годишното време! По
чивката — дневна и седмична, трябва да се изпол
зва за излети в природата, където през целия ден 
тялото ще бъде изложепо на въздушна баня и физи 
ческо усилие (рекреация).

Организация на работата 
— това основно начинание, 
без което няма успешна ра
бота, също липсва на това 
единствено здравно ведом
ство в общината. Как да сс 
оправдае, че Здравния дом 
все още няма програма за 
работа и детайлно определе
на орнентировка за работа.

Не приемат се инициати
вите за работа, а много се 
говори, разправя, записва. =
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Гората! Това неизчерпае
мо съкровище на вдъхнове
ние. Тази неувяхваща мла
дост толкова много възпята

ста работа. Да се вдъхне жи 
вот на голината, да се 
лоди“ този лют камънак, тря 
бва огромна любов и льного 
мъки и усилия.

И младите работят, както 
никога досега. Край всеки 
клас, край всяка паралелка 
е техният класен преподава
тел. Уж всичко е шега — 
младостта е пуснала на сво
бода въображението и ето 
то лети от група до група, 
вдига облаци смях, изцвпля
ва с необиждащи * закачки, 
препуска навред. Че 
трябва винаги да се бъде се 
риозен, когато се върши се
риозна работа. И наи-сериоз 
пата, и най-трудната рабо
та, придружена от песен е 
двойно по-лека.

Младите това 
чистотата на 
дост. Ето защо, 
гмурка из храстите, преска
ча от една до друга група, 
съживява од!ърлушилите се 
под вече палещото слънце, 
грабва духа им и -като чучу
лига го понася из модрите 
височини. После се откъсва 
от 'Някакви невидими нит, 
ки и се стремглавя, за да се 
приземи с нова закачка, ос- 
строумие, шега

И ето така: 
те и девойките копаят 
след друга дупките, ,по тях 
вървят други младежи

с нежните си ръце 
засаждат едно след друго 
борово стръкче. Зорките о- 
чи на агронолга Йордан Ма- 
ринков следят движенията

мишленост се яви пак благо 
дарение на нея...

Бързат размислите за гора 
та, надпреварват се като 
буен горски поток и всеки 
иска да разкрие тайната за
гадка:
поводът е съвсем обикновен:

на ръцете, ценна помощ ока 
зват и горските служители, 
преподавателите. И никак

„оп

не е лесно да се изчош\ят от 
голините няколко десетки 
декара и да се превърнат в 
зелени оазиси сред келяви
те храсти на . габъра.

В минутите на почивка — 
веселието никак не секва. 
Дори по-буйно се разгоря- 
ва, подклаждано от една 
или друга песен, които запя
ват учениците.

Часовете се изнизват, наб
лижава пладне и „учебния“ 
ден трябва да приключи. Пъ 
страта върволица поема на- 
до.лншцСто към града. Сред 
тях е и Чернокосата. Тя“ не 
е една: има ги на десетици 
чернокоси, русокоаи, зелено 
оки ... Край тях крачат сму 
гли, плещести, тънки като 
върлики . .. Една вълна мла
дост, чнито животворни ръ
це днес съживиха огромна 
площ голини.

А след години, 
вестят тази местност с гор
дост ще си 
пролетен ден.

и възпявана от народа и пое 
тите. Тази майка - закрил
ница, из чиито дебри бродят 
хайдути и партизани. Благо
дарение на нея оцелява на
ционалното ни битие. Дала 
подслон и приют на Стари
на Новак и Стоян войвода.

гора! А всъщност

към четиристотин ученици 
от димитровградската 
назия са излезли днес и в 
местността „Пропаст“ (над 

Разперила криле над броде- Димитровград) 
щи из нея партизански от
ряди.

гим-

залесяват го
лините. Ранното пролетно 
слънце щедро разсипва топ
лите си лъчи. А този пори- 
вист южняк хвърля първия 
затар върху лицата. И буди 
(замразените досега) тайни 
желания, копнежи, блянове.

защоГората! Тази дето вият по 
нея птиците гнезда и дето 
пролети ехти от птичи пес
ни. А в пазвите й на десет
ки, на стотици, на хиляди се 
разтварят малки човчици, 
за да поемат глътки въздух 
Безчетните горски билки о- 
пияняват с ухание: синчец, 
теменуги, иглика, божур.

И пак — гората! Това (ечи 
тано от алчните) неизчерпае 
мо суровинно богатство. Но- 
дали наистина е неизчерпае 
мо? И защо довчера кротка 
та, вдъхновената гора извед 
нъж обелва зъби и хищно 
си отмъщава. Из сипеите, о- 
голелите, безжизнени урви 
забучават пороища. Стовар
ват се върху равнините. По 
сле онемява ...

А само довчера от нейни
те (обработени) дървета се 
пълнеха жилищата с мебели, 
осмислящи човешкия ни жи 
вот. Развитата хартиена про

Оттук ли идва онова сия
ние в очите, он 
ност по лицата? Или младе
жите и девойките вече виж
дат извисяващата борова го
ра, ухаеща на ароматна, дъ
хава смола. Дочуват ли бъ
дещата птича песен в леша- 

сега над голините ти
шина? Затуй ли така сериоз 
но са вглъбени лицата и очи 
те горят с блясък?

N ази озаре- долавят с 
своята мла- 

смехът се
53
Ьч
йч
О

когато на-сч латасаси спомнят ТОЗИ
ще нахлуват 

спомените за стрелнати пог
леди, припламнала 
©ост, за крехките стебълца, 
които

22
А може би 

просто: те са дошли тук да 
изпълнят една задача, какви 
то решават често по учени
ческите скамейки. Нима 
нази Чернокосата 
изглед на лицето не

свеили-всичко е по-
о тепърва трябва да 

пуснат корен. Също като 
тях. Ще слушат птичата пе
сен и ще си спомнят — обе
зателно ще ш спомнят.

И ще им бъде едновреме-

Ш сега младежи- 
еднао-

с деловия 
напом- и де-

воики и
ня на решаващ най-трудна
та задача по математика уче 
ник. Не, все пак 
е разбрала, че това

нно и много сладко-тъжно, 
и много болезнено-радостно.младостта 

не е про
Ст.. Николов
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО кино НА КРЪСТОВИЩЕ чКултура * просвета * изкуствоОБНАДЕЖДАВАЩИ РЕЗУЛТАТИ Пред фестивала на „Майски срещи“
УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА 

ЕНЯНЕ НА СТАРАТА киноапаКрГГЕТИТЕЛИТЕ* НЕОБХОДИМО е подм ПРИЕТА ОРИЕНТАЦИОННАОще в началото да внесем же ме мя *■«.«• 
едно пояснение: във Фонда т! брои
за кинофикадия иа община- амиращисе 
та средства внася салто широ 
коекранното кино в града а 
не и подвижното кино, ка- 
кто бяхме писали. Това оп- 
ровержание" беше повод” да 
разгледаме дейността на 
ното, проблемите 
то е изправено и резултати
те му.

Не без призвук на гордост 
се изтъква, че киното в гра 
да има няколкодесетилетна 
традиция За тоя период, 
бено

зрители 
на пропътуваме 

'В нашия град) след това на
мират само думи на похвала 
за обстановката 
градското кино.

Да напомним

то кино. Ако се осигурят зри 
тели (предимно работници) 
ще се създаде условие фил
мите да се подбират според 
техен вкус. А от досегашния 
опит се знае, че на работни
ците са чужди всички онези 
филми, незасягащи 
ки моменти от техния живот.

Ето защо, може да се за
ключи, че киното е на. кръс
товище. От много фактори за 
виси коя посока ще поеме: 
дали по-малко доходната, но 
с по-високо художествено ра 
внище или обратно. Именно, 
това възлага пред всички об
ществено-политически дейци, 
сили и организации, да съде- 
йствуват за насаждане на ко 
мунистически дух, особено 
сред младежта.

Досега по проблемите на 
киното не е много разисква
но. Очевидно това говори за 
несъбл издаване

ПРОГРАМАв димитров-
Комитетът 

яа 25 май
по чествуване 
- (фестивалът 

„Майски срещи“ в Димитро
вград неотдавна прие ори- 
ентационна програма за таз. ство В Димитровград. Освен 
годишното чествуване. спортни състезания предви-

Тазгодишният фестивал дени са и гимнастични упра 
„Майски срещи“ се провеж- жнения, в които ще вземат 
да по време на 30-годишни- участие учениците от основ
ната на освобождението от ното училище и гимназията, 
фашизма и поради това тър 
жеството трябва да бъде ве
личествен празник на брат
ството на народностите и на 
родите у нас.

С ориентационната програ 
ма се предвижда изложба 
на ученически и младежки 
творби, в която ще участву
ват всички централни оонов 
ни училища от общините с 
българска народност.

До финалните срещи на 25 
и 26 май в Димитровград ще 
се проведат районни срещи 
на ученици и младежи, на 
които ще бъдат изпълнени 
народни песни и танци. От 
районните състезания ще се 
изберат най-успешни точки 
•които ще бъдат изпълнени 
на централното тържество в 
Димитровград. Във финални 
те срещи ще вземат участие 
и представители от всички 
общини, в които живее бъл
гарска народност: Босилег- 
радска, Бабушнишка и Оур- 
дулишка. както и самодей
ци дружества на останалите 
народи и народности, които 
ще вземат участие с битови 
песни и танци.

В чест на празника ще се 
организират спортни състе
зания на трудовите органи

зации и младежки отбори 
от цялата община, а финал
ните срещи ще бъдат прове
дени на централното търже-

и това, че се 
далищата са удобни и че за
сега действително се поддър
жат в изрядно положение.

творчес-ки-
пред кои-

ДА СЕ ПОДМЕНИ 
КИНОАПАРАТУРА

Сегашната киноапаратура 
е дотраяла, въпреки че 
се поддържа грижливо. Сте- 

оказваше пента иа износеност е твър-
рна мисия. В началото" ма Йва°'Г похв°аГ ^ ^
лко платно, с няколко паузи, 
а по-късно .* 
днес без нито

осо
след освобождението, 

па насам, киното 
и оказва

II ТЯ

Предвидено е да бъдат пуб 
ликувани и конкурси за ли
тературни творби и то в ос
новните училища в районни 
те центрове, младежките ак

е при това, 
че качеството на прожекти
раните филми все 
високо равнище.

Фактът, че от киното се 
търси и комерчески ефект, 
безспорно има отрицателно 
влияние върху подбора на фп

с една, Докато пак е на тиви и основното училище 
и гимназията в Димитров
град.

Комитетът

една, димит
ровградските любители на 
филмовото изкуство, почти 
са видели шедьоврите на све 
товно кинопроизводство. 

Особено важна

за чествуване 
на „Майските срещи“ изгот
ви добра програме?. Но ка
то, че ли с подготовките на 
традиционния фестивал се 
закъснява. Когато казваме 
това имаме предвид, че е 
предвидено на фестивала да 
вземат участие представите
ли от десет общини, с които 
все още не е контактирано. 
Освен това с подготовките на 
гимнастическите упражне
ния все още не се е започна
ло, а колко е късо времето 
за подготвяване на същите 
това го най-добре знаят спе
циалистите. Финансовите въ 
проси все още не са реше- 
ни и не е известно с какви 
средства ще разполага коми 
тетът.

Всичко това са въпроси, 
които безсъмнение търсят 
спешно решаване.

на значение
то и мястото на киното въвроля кино-» 

то изиграва и за популяризи 
ране на родното кинопроиз
водство, което за период от 
три десетилетия свободно 
творчество се нареди между 
първите в света.

И все пак, се свежда рав
носметката: изпълнило ли е 
киното поставената пред него 
задача, можели да се отчете 
положителен успех. В доста 
незавидно положение то се 
озова през последните няко
го години, когато .либерали 
змът се разпореждаше. Зри
телите просто бяха „изпъде
ни" с една вълна на дестру 
ктивни филми.

Воянната темати
ка е благодатна 
почва за филма:

трагичността 
най-ярко изпъква 
човечноста.

вПОЛОЖЕНИЕТО СЕ
ИЗМЕНЯ

- През последните две годи
ни положението бавно, но си 
гурно се мени. След преуст- 
реиството на киносалона зри 
телите започнаха да се вр- 
щат в киното. А може би, 
част от заслугите за това се 
падат от „презасищането" с 
телевизията.

Но да си послужим с ези
ка на цифрите: .миналата го 
дина са прожектирани 118 
филми или общо са дадени 
212 кинопредставления. На 
тях са дошли 44.140 зрители, 
а общият приход възлизаха на 
над 145 хиляди динара. Сра
вним ли тези показатели с 
показателите от предишната 
(1972) година може да се от
чете: прожектирани са 6 фи
лми повече, дадени са 8 кино 
представления повече, имало 
е 5.345 зрители повече 
осъществен е приход от 29 
хиляди динара повече.

Тези данни потвърждават, 
че киното действително запо 
чва да привлича все повече 
зрители. В настоящата годи
на например са запланувани 
повече югославски филми 
(срещу шест в миналата го
дина), а е водена строга сме 
тка да се подобри репертоа
ра и по тоя начин да се при
влекат повече зрители.

А. Д.

КИНО Димитровградлмите и естетическотр възпн 
тание 
ни да
си", отговорните в киното че 
сто взимат филми, които при 
други условия сигурно няма
ше” да се прожектират.

Подписването на самоупра 
вително споразумение за кул 
турните дейности безспорно 
ще окаже благотворно влия
ние и върху широкоекранно

възпитанието на хората, есте 
тическите му възможности и 
културната му мисия. Има 
условия положението коре
нно да се измени. Следва са 
мо по-решително и по-конк
ретно да се пристъпи към ра 
зрешаване на наболелите въ-

на младежта. Заставе- 
,црипечелват хляба

— Специална награда на 
Фестивала в Москва 

— Голямата златна арена 
за най-добър филм

— Златна арена за сцена-

От 28 до 31 март в димит
ровградското кино се проже 
ктира югославският филм 
„Сутйеска“. Носител е на по 
вече награди и признания:

— най-добър филм на Сво 
бодарските филмови търже
ства

рийпроси в този (важеи сектор 
на идейно-политическото из 
дигаме на трудещите се.

— Златна арена за мъжка 
роля

— Бронзова арена за пос
тановка

Филмът е направен по сце 
нарий на Бранимир Шчепа- 
нович, режисьор: Стнпе Де- 
лич, музика: Мнкис Теодо-

Ст. Н.

ВЕСТИ ОТ УЧИЛИЩАТА

ПОДОБРЕНИ СА ЖИЗНЕНИТЕ УСЛОВИЯ В ИНТЕРНАТА ракис.
Главните роли изпълняват: 

Ричард Бартън (Тито), Люба 
Таднч (Сава Ковачевич) Ми 
лена Дравнч, Бата Жнвон- 
нович, Ирена Папас, Берт 
Сотлар, Борис Дворннк, Ра
де Мар^ович, Янез Върхо- 
вец, Неда Арнернч, и много 
други известни югославски 
кнноартисти.

На 3 и 4 април т.г. се про 
жектира американският ко- 
лор филм „Мамерсмит е из
бягал“.

или родителите, но и училището 
отделя известна сума да 
подобри качеството на пре
храната. За бедните учени
ци, почти всичко е безплат

но допринася за сравнител
но високия резултат на уче
ниците. Счита се, че 
хът на квартируващите уче
ници в края па учебната го 
дина ще бъде значително по 
-добър, понеже почти цяла
та им дейност е насочена и 

. е планова.

Интернатът при основното 
училище в Бистър вече че
тири години работи успеш
но. Жизнените условия на 
квартируващите тук

подобрени. Към ой 
ученици, чиито домове са 
отдалечени над 10 км от учи 
лищ^то, тук живеят, работят 
и учат.

Учениците ползват безпла 
тна квартира, а от началото 
на учебната година твърде 

подобрени жизпе-

ес
успс-

значи-
но.телно са От друга страна, тук 
организира допълнително о- 
бучение, развиват, извънкла
сни дейности, което бсзспор

се

К. Георгиев
БОСИЛЕГРАД

ТЪРЖЕСТВО В ГИМНАЗИЯТА Режнсьор: Пнтер Устинов, 
а главните роли: Ричард Ба
ртън, Елизабет Тейлор, Пн
тер Устинов и др.

Филмът принадлежи към 
драмите.

На 6 и 7 април т.г. се про 
жектира американо - итали 
анският колор филм „Морта 
Дела“.

Режнсьор: Марио Моничс- 
ли, а главните роли изпъл
няват: София Лорен, Луид- 
жн Пропети, Внлпйм Деви
це, Бесън Карол и др.

Филмът 
дните.

много са 
ните условия: доведена е во 
да в интерната, а с помощ- 

общииската образова
телна общност бе осигурено 
отопление Същевременно бе 
въведен ток в интерната, ко 
сто даде възможност да 
набави телевизор, а по

и обогати културния

УЮТНА ОБСТАНОВКА В гимназията в Босилег
рад, която носи името иа из 
веещия международен и ю- 
гославски революционер И- 
ван Караиванов чествува 
своя патронен празнщс.

По тоя "повод представите 
ли иа гимназията ще поло
жат цветя на гроба на Иван 
Караиванов в Белград. Дра
матичната секция, пред 
ииците и гражданите от 
силеград, тази вечер ще пре 
даде драмата „Боряна“ от 
Йордан Йовко*. С тази дра

ма гимназията ще участву
ва и иа фестивала па само
дейните театри от Южна 
Сърбия, който ще се състои 
във Враня.

По случай деня на учили
щето ще бъде предадена и 
културно - забавна програ
ма, а ще се устроят и спор
тни състезания. От фонда 
„Иван Караиванов“ ще се 
дадат 5 хиляди динара на 
бедни, мо отлични ученици 
— гимназисти.

кино' та на
все повече си печели автори 

поради уютната обста- 
Пушено, яденето на 

семки, неприлични комента
рии, освирквания и пр. — 
принадлежат на 
Рядко другаде да владее та
къв ред и дисциплина, дока
то се прожектира филм. Зае 
луга за това има поддържа
щия реда в киносалона.

Ди м итровгра дчани 
да бъдат горди с това, поне-

Димитровградското

тет и 
новка. се

тоя
начин
живот иа учениците в интерминалото.

мата. ^че
Към интерната работи уче 

иически стол — иа кварти- 
се дава топла хра 

обезпечават
е от рода на комеруващйте 

на. Продуктитемогат В. В.

СТРАНИЦА 9
29 МАРТ 1974БРАТСТВО



бЦл
ВИКТОРИНА-КОНКУРС

ШИШЕЛШШЛладе;
Босилеград

СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА - КЪМ 
СРЕДАТА НА АПРИЛ»0т АВНОЮ до новата Конституция«

ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ Тези ДНИ Общинската конференции иа Съюза 
Босилеград бе осведомена от Репуб-тъшния ход на въстание

то и създаването на на
родната власт в страна-

иа младежта в 
ликанската конференция, че тазгодишната съюзна 
Щафета на младежта ще мине през Босилеград ме
жду 11 и 17 април.

По това време освобо 
дената територия 
половината 
вия. Съществува разкло
нена мрежа на народно- 
освободителни отбори (ме 
стни, околийски, окръж
ни, областни), които са 
били истинските носите
ли на власт. Приключва 
дейността по създаване 
на антифашистки нацио 
нални съвети, като вър
ховни органи на власт в 
областите. Назряват ус
ловията АВНОЮ да пре 
растне във върховен ор
ган на властта.

Това става на 29 но
ември 1943 година в бо- 
санското градче Яйце, ко 
гато 142 делегати прие
мат важни решения. Вто 
рото заседание реши:

— да се образува На
ционален комитет на Ю-

Историческит® реше

ния в Яйце имат решава
що значение за по-иата-

заема 
от Югосла-

та.
Общинската конференция иа Съюза па младеж

та п Босилеград веднага започна с подготовки за 
тържествено посрещане и изпращане иа щафетата 
е поздравления до президента Тито по случай 82- 
ия му рожден ден.

Взаимност и солидарност
ции иа сдружения труд, съг 
ласно с началата на взаим
ност и солидарност, обезпе
чават средства за 
преквалифициране и осъще
ствяване па получените пра 
па на работника, ако проста 
■ис необходимостта от 
пия труд в организацията па 
сдружения труд или ако ор
ганизацията в нейния състав 
престане с работа.

Работник, докато не му се 
осъществи друго работно мя 
сто, което отговаря на него 
вите способности и 
фикацтги, не може да загу
би свойството на работника 
на основната организация 
на сдружения труд ако впо
следствие на технологически 
и други усъвършаваяия, с 
които се допринася за пови
шаване производителността 
на труда и за по-голям ус
пех на организацията, пре-: 
стане необходимостта от не 
говия труд в тази организа
ция.

Работниците на организа
циите на сдружения труд, 
съгласно с началата иа вза
имност и солидарност, заед
но и равноправно обезпеча
ват постоянно подобряваме 
жизнените условия на ра
ботниците чрез отделяне и 
сдружаване на средства за 
тази цел и на друг начин.

Организациите на сдруже
ния труд и обществено-по
литическите общности са 
длъжни съгласно с началата 
за взаимност и солидарност 
да оказват икономическа и 
друга помощ на организации 
те на сдружения труд -които 
се озоват в изключителни 
стопански трудности и да 
предприемат мерки за тях
ното саниране, ако това е 
от общ интерес на организа 
циите на сдружения труд, 
относно в обществен инте
рес.
Организацията на сдруже
ния труд, сама или чрез спо 
разумение с други организа

Ст.
заемане,

ПОДГОТОВКИ ЗЛ ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ ПА МЛАДО 
СТТА В БОСИЛЕГРАДтех-

ПО—ОРГАНИЗИРАНО ОТ Ж
* Подготовките за тазгодишното чествуване на Деня 

на младостта и рождения ден на другаря Тито са вквали-
хо»А.

Районни манифестации на 19 май, а централното тъ
ржество на 24 и 25 май в Бо силеград.

* Босилеград ще участвува на фестивала „Майски сре 
щи“ в Димитровград.

На два месеца преди Деня 
на младостта в Босилеград- 
ска община в главни черти 
програмата по чествуване е 
утвърдена, — Не трябва да 
позволим тържествата да и- 
мат стихиен характер и да 
се правят импровизации — 
бе подчертано на заседание
то на комитета по чествува
не при Общинската конфере 
нция на Съюза на младежта.

МАСОВОСТ И КАЧЕСТВО
гославия, Освен пионерите и младеж 

та от училищата и армейци 
те, които и досега бяха глад 
ните носители на всички ма 
нифестации, сега в чествува 
нето ще се включи част

Отнемат се всички
права на емигрантското 
правителство,

— Забранено е завър- 
щането на крал Петър,

— Тито получава зва
нието Маршал,

— Федеративно устрой 
ство на страната,

— присъединяване на 
Словенско приморие, Бе 
нешка Словения и хър
ватските острови в Адри 
атика към Югославия.

от
селската младеж и организа 
цията на Синдикатите, как- 
то и отделни граждани — 
членове на Социалистичес
кия съюз. Всичко това тър
си повече

ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРАТА
ябвало шест и повече десети 
летия. В период от 1947 —
1971 година съвкупният наци 
анален доход е увеличен за 
четири и половина пъти, а 
на глава от населението за 
три и половина пъти. Със 
среден годишен ръст на на
ционалния доход от 7% (спо 
ред цените от 1966 г.), Югос
лавия през този период е зае 
мада четвърто място в Евро 
па, а до Втората световна во 
йна със среден ръст от 2,5% 
се е намирала в групата на 
страните с най-малко годи
шно увеличение. Общото сто 
панско развитие на Югосла 
вия е било по-ускорено от 
световния среден ръст и раз 
витието на неразвитите и ра 
звитите страни, а има същ 
темп, както в социалистичес 
ките страни.

Направени са големи про
мени в стопанската и общес 
твената структура. Неселско 
стопанското население пред- 
сталява повече от 60 на сто

В Югославия в следвоенния 
период е направено коренно 
стопанско и социално прео
бразование. Осъщественно е 
стопанско и обществено раз 
витие в такива размери, 
които на други страни е тр-

ПОУКА ОТ МИНАЛИТЕ 
ГОДИНИ

упорит труд, съг-. 
ласувана дейност и солидно 
изготвена програма.

Комитетът утвърди 
ни термини и становища, ко 
ито трябва по-нататък 
конкретизират в процеса на 
подготовките. Ето някои 
тях:

Представители от основни 
те училища в районните цен 
трове припомниха за някои 
пропуски и недостатъци в ми 
нали те години: липса на

извест
за да се

КУПОНЧЕ1 ця
лостна и подробно разрабо
тена програма, организира
но посрещане на участници
те от селата, недостатъчно 
следене на състезанията от

от

ВЪПРОСИ:
1. На коя дата и година и в кой град се е 

състояло първото заседание на АВНОЮ?
2. Кой е основният документ за изготвяне 

на становищата и документите на 10-ия кон
грес на СЮК?

3. Кой е основният облик на сдружения 
труд, в който работниците непосредствено и 
равноправно осъществяват своите обществе
но-икономически и други само управителни 
права?

— Районни манифестации 
да се проведат на 19 май (в 
неделя) в седалищата 
новните училища — Бистър, 
Горна Ли син а, Горна Люба- 
та н Долна Любата.

Централните тържества 
ще се проведат в Босилеград 
на 24 и 25 май. За - 
подберат най-успешните 
мера от районните тържест-

на ос-
журито и не присъждане на 
награди и признания, неуто 
чнено финансиране и пр.* и 
пр. Също така и участието 
на босилеградските отбори 
в „Майските срещи“ в Ди
митровград е било слабо 
подготвено.

Всички тези недостатъци 
ще могат да се преодолеят с 
по-упорита, целенасочена и 
добре планирана работа. Но 
един от основните проблеми

тях ще се
но

ва.
ОТГОВОРИ: — Босилеградска община 

ще се представи и на „Май
ските срещи“ в Димитров
град на 27 и 28 май. За 
цел се чака отговор от Ди
митровград и уточни дого
вора.

1.

2. тая— липсата на музикални съ
стави
ред. като главен проблем 
опъващ културно - забавна
та част на програмата. Защо 
то «ито едно от училищата, 
нито културният център и- 
мат оркестър.

си остава и занап-от целокупното население 
Над четири милиона заети в 
обществения сектор, днес съз 
дават повече от 80 на сто от 
съвкупният обществен про
дукт.

3.

— Чествуването ще бъде 
масово и добре 
във всички етапи и на всич
ки равнища (районно, общи
нско,

ПОЯСНЕНИЕ подготвено

(От Платформата за 
Х-ия конгрес)— Материалите, от които 

може да узнаете точните от
говори публикувахме в мина 
лия брой на в-к „Братство". 
Четете „Братство“, и матерна 
лите, по които изготвяме въ 
просите!

— Участниците във викто
рината конкурс трябва ре
довно да събират всички к^- 
пончета (ше излязат общо СЕ 
ДЕМ), а сетне като впишат 
точните отговори да ги из
пратят до редакцията. Следо 
вателно, събирайте купончета 
и ще ги 
в купом.

— Броят на

кторината-конкурс не е орга 
ничен Значи, могат да се из 
праят неограничен брой куп
ончета (всички точни участ
вуват в теглене на награди
те). Основното условие е да 
сте абонат на „Братство“.

— Доколко не сте се або
нирали за вестаика, побър
зайте, като сумите внасяйте 
чрез пощенски запис на теку 
ща сметка:
62500—603—9529 СДК НИШ 
За „Братство“

— На участници, 
получили награда, а 
абонати наградата 
се дава.

между общинско). И 
тази година особено внима
ние ще се обърне 
фестационната

на мани- 
част, откри

ването на изложби по общо- 
техническо образование, и- 
зобразително 
родно ръкоделие, физкултур 
ните и спортни упражнения 
и културно-забавната част 
(изворен народен фолклор 

инструменти, песни, хора, 
хумор и пр.)

До майските тържества ос 
тават броени дни. За това 
време може 
стори, разбира се ако се ра 
боти дружно е любов и
'ВОЛЯ.

Марксическо обучение
При централното училище 

в Горна Лисина започна шко 
ла за марксическо обучение 
на заетите (в училищата 
тоя район. Досега са разра
ботени четири лекции от пъ
рвия цикъл, съдържащ общо 
девет теми.

изкуство и на-взнмат участие почти 
ки, посещаващи школата. Из 
вестна помощ в тази насока 

от се оказва и от Босилеград.
Засега интересът е на зави 

дно равнище. Овладяването 
«а марксичеоката наука от 
просветните работници без- 

За всички е осигурена нео- спорно ще окаже значително 
бходимата литература за пър влияние върху марксическо- 
вия и втория цикъл лекции, то издигане на обучението 
Лектори са самите препода- училищата, 
ватели,

всич-

изпратите накрая много да секоито са 
не са 

няма дакупончетата, с 
които ще участвувате във ви

в
а в разискванията Р. К. Ст. Ст.
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ПИСМА

:т
Вероятно се 

исторически
:касае за 

паметник?
Другарю редактор,

за исторически паметник и 
затова работите трябва да 
се провеждат под 
на специалист. Кой 
кво се скрива тук?

Моля

Между село Поганово и 
махала Шумйе, която прина 
длежи на село Власи в мес- 
ността „Нишор“ Са намере
ни основи на стара сграда 
построена с тухли. Никой’ 
не знае кога е строена тази 
сграда. Още по-рано хората 
тук разкопаваха каменни 
блокове добре обработени и 
с различни декоративни 
менти и стълбове. Намере
ните неща говорят, че сгра
дата е имала водопровод и 
канализация.

Това ви съобщавам, 
то тези дни пак 
да копаят на това място и 
откриха нови каменни бло
кове с големина на обикно
вена маса и още други пред 
мети. Считам, че се

контрол 
знае ка-

ви се да обнародва- 
във вестник 

за да го проче
тат компетентните и превзе
мат съответни мерки.

те това писмо 
„Братство“

Владимир Иванов 
Момчил Войвода 13а 

18320 Димитровград

се виж- 
изкопки

съобщи на 
•на истори 

ческите паметници в Ниш и 
веднага да спрат разкопки-

еле

От вашето 
да. че се касае за 
на стара постройка.

писмо
защо- 

започнаха
Нужно е да се 

Завода за защита

касае те. От демонстрациите на 27 март 1941 година в Белград
-------- --------- -—------ -- НАШ КАЛЕНДАР

БОСИЛЕГРАД

2 7 М А Р ТЩе се строи хотел На 27 март 1941 година, преди 
33 години, югославските народи 
предвождани от Комунистическата 
партия се обявиха против подпи
сването на Тристранния пакт от 
профашисткото правителство на 
Цветкович — Мачек.

Всички прогресивни хора в 
страната излезнаха на улиците за 
да демонстрират и бяха готови да ес 
борят за независимостта на стра
ната. „По-добре война отколкото 
пакт“, „По-добре гроб отколкото 
роб!“ — бяха лозунгите, с които хо 
рата демонстрираха в Белград, 
Сплит, Любляна, Сараево, Мостар, 
Битоля и много други места. Тези

КАМЕНИЦА ПРАЗНУВА

демонстрации допринесоха за свал 
янето на правителството на Цвет
кович — Мачек. Беше отхвърлено 
срамното споразумение със силите 
на Остта.

Както преДи 33 години така и 
днес народите на Югославия са еди 
нни в отбрана на независимостта и 
осуетяване на плановете на итали
анското правителство за откъсване 
на югославски територии.

Така както на 27 март народите 
на Югославия казаха, че са готови 
да се борят за независимостта на 
страната по същия начин днес да
ват" отговор на профашистите от 
съседна Италия.

Търговското предприятие 
„Слога“ и гостилничарското

от около 3 милиона динара.
Интегрираното 

тне е осигурило собствени 
средства от 900 хиляди дина 
ра, а останалите 
ще получи От банкови кре
дити. както и от фонда за 
развитие на стопански изо
станалите общини в СР Сър 
бия.

предприя-предприятие ,ДСин стан“, ко
ито се интегрираха през ми 
налата година, правят под
готовки за изграждане 
хотел в Босилеград

Според вече изготвения и- 
деен проект, този гостилни- 
чарски обект ще има 30 
ла за нощуване, ресторант с 
кафене за около 200 
още няколко други необхо
дими помещения.

средства
на

В предприятието считат, 
че до края на тоя месец ще 
приключат с всички необхо 
дими подготовки, за да се 
отпочне с изграждането на 
хотела.

лег-

гости и

За изграждането на хоте
ла необходими са средства В. В.

Бурните аплодисменти, 
още не бяха стихнали когато 
думата взе Димитър Славов.

— Поздравявам ви от името 
на Общинската скупщина и 
ви честитя големия успех, 
който постигнахте. Изпит
вам особено чувство, че за
едно с вас днес празнуваме 
този успех. Преди няколко 
години в общината бяха еле
ктрифицирани само няколко 
селища а днес електрифика
цията приключва в 32. Голяма 
помощ ни оказаха армейци
те и обществено-политическа 
та общност. Всичко това га
рантира, че и в предстоящи
те акции, конто са пред вас и 
вие ще бъдете тъй сплотени, 
както и в тази акция. Жела
ем ви пълен успех в по-ната 
тъшните акции. Позволете 
ми на края — каза Димитър 
Славов, — да ви предам то
зи телевизор, подарък от 
Общинската скупщина.

Отекнаха бурии аплодис
менти, отекна песен, две. мо
нета непрекъснато свиреха 
на акордеони, а децата се 
приближаваха до ©кранчето 
на телевизора.

А след това, в късните сле 
добени часове, в центъра на 
селото — край трафопоста, 
се изви хоро, в което се хва 
и аха всички и което продъл 
жи до късна иощ.

ГОЛЯМА ТРУДОВА ПОБЕДА
В училището, където каме 

ничани празнуваха своята 
най-голяма трудова победа, 
бяха всички селяни и 
онези, които са участници в 
електрификацията и онези, 
които все още нямат ток. 
Поднасят се ракия, бира, ви

Още от ранните утринни 
часове село Каменица започ 
на с подготовките за този 
щастлив ден — 24 март. Ден 
в който се чествуваше елек
трифицирането на селото. 
Макар че чествуването тряб 
ваше да започне към обед 
селяните постоянно бързаха 
мислейки, че няма да се под

те на Югославската народ
на армия на чело с полков
ник Марко Шпирич, комен
дант на граничните части, 
Димитър Славов, председател 
на Общинската скупщина и 
Венко Димитров, секретар 
на Общинския комитет па 
Съюза на* комунистите.

готвят да дочакат гостите 
тъй както биха искали. Дали 
агнетата са добре опечени, 
дали са масите добре подре 
дени, кой ще приветствува 
гостите когато' пристигнат, 
бяха темите на разговора.

Каменица днес празнува.
Към единадесет пристигна 

ха и гости: прелетавитсли-
но.

Настъпиха и най-тържест- 
веиите моменти. От плюто 
ма местната общност гости
те привествува Тодор Таш- 
ков, председател «а район
ния комитет по електрифи
кация на Висок.

— Другарки и другари, 
скъпи гости, от името на се
ло Каменица приветствувам 
представителите па Югосла 
вската народна армия, на 
чело с полковник Марко 
Шпирич, Димитър Славов, 
председател на Общинската 
скупшина, Венко Димитров, 
секретар иа Общинския ко
митет на Съюза на комунис
тите и всички онези, които 
бяха с нас в най-трудните, но 
и най-щастливи моменти, 
които ни оказаха безрезерв
на материална и морална по 
мощ и които са и днес с нас, 
в иай-радоотния за нашето 
село ден. Вдигам чашата за 
нашата най-голяма трудова 
победа, — каза Ташков. А. Д.ИЗГЛЕД ОТ С. КАМЕНИЦА
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отдих ив ЧАСОВЕ НА

АПРИЛ:'-'*

Беган»е од
••■■■■ • 'ш.'

Й о »

Може Да мислите дека Ле иьри април па 
Непе тека. Манча иа «ъжс, аМанча лъже.

това е дела истина. Отиде шекиа
, Гледам иже се напраиле сне од не- 

тугле, ко да су од земльуту изникнуле.
никога. Попа

да-кммто >о'зармете.
чене
Тропам при бай Тошу — нема 
тисну силно пак никой да шевне. Онядап се 
беоме договорили да наминам при ьсга, а гле
дай га синдракатога заключил вратата.

Я се повърте покре портуту и реши да 
йе од тука. Тро-

Да, тичай, намаление на цои^о иа
I

8
е спечелил отговорът: 
сьлиата жена трябва да 

: а а и потребности,
: г; образование и мак 

; поилата“.
— Как се чупете•свърнем при куматога, ега 

пам, тропам на вратата, пак никой ие отва
ра. Бре, Никво стану. Вати ме яд. Реко ка сам 

доклецал да тука че идем барем да ви
дим баджуту. Он йе праил ижу по-нгаоре 
къмто Козарицу. Подокну га, иакашля се да 
ми чуйе ама жива душа не се всека . . . Нема

у.:ът ти след реж; з:л от- 
гчцбвгшс. който .му наложи
ха? — нита григ. елката.

— О, чудесно. Спомняш /.!•» 
си голямата г:ия, която е та

&3вече с край ли има
Телефонът звъни.
— Ало? Тук е гара-справ

ки, какво обичате?
— Нищо.
— Тогава защо звъниче? 
— Ами просто намери:: 

зп телефонен ио.чер па мъ
жа си.

...,г:!?
■{-: зная В по следната•; прана и 

га е качо чер топче...
се оженват.

га...
Брей, кикво ли йе стануло с тия човеци, 

разбегнали се како чумата йе дошла.
Върте се натам назам и ваиу автобус та 

у Невлю. Реко ай де да свърнем при ловджп- 
юту Сокола. Он ми йе добър другар. Може да 

покара на лов у диве свише. Ка стига .на 
сред селото у Невлю двойица човека се сму- 
язай. Бре олан, кикви су тия непознати чо
веци. Питам Сокола познава ли ги.

— Ама, — каже Сокол — побратиме то
ва су никакви иду по телевизорйете и на ра- 
дията. Одйучера напрайише чудо. Куде чуйу 
да свири радийо улазе и траже да виде да
ли йе платена таксата.

Чък тегая ми се избристи у кратунуту: зна
чи затова су избегли мойите приятелье, ку- 
мат и баджанакат. Бре йоще малко душу 
да си огрешим а я си помисли дека су побе- 
гли од мене човещите.

1_/ С" :ж:г;с пора са очак- 
• •: : л::о ст живота.Две приятелки ос~гег1]о;::

Хулючъг е единица .мярка 
а пт>оугг.гз на разликата 

. • :у ‘еднаквимг и равноду 
и:н::: о хора.

по. зле?
— Кс на . ::а :лъ:::?.

т
ме

— Ах, колко бърже се про 
менят мъжете! Само преди 
седмица бях очарована от 
Януш, а днес дори нс мога 
да га понасям...

:: -. е много убъркано
— гтс-лесно е да го 

м; .мм, стколкзто да го
0 една анкета на въпроса 

каква требва да 
алната жена“ първа награ-

с иде-
33 снп:ми.

Съпружеска свада:
— Ще знаеш, че такава жс 

па като мен не можеш 
намериш! — ; Пй$Пда

г
— Та пали тъкмо затова 

искам да се разведа , ..
- \у ;.4;

IМанча
(По идея Борис Марков от Смиловци. 

Хонорар 50 динара.)

;Обявление в канадски про 
винциален вестник:

„Томас, скъпи съпруже, 
върни се! Изгорих рецеп
тата за пудннга с череши: 
Ана“.

Щ.
;Г?I

II и=~

! IИт тОбявили сте възнагражде
ние за този, който намери 
кучето ви.

— Отдавна ли пишете сти
хове?

— Първото си стихотворе
ние написах преди петнаде
сет години.

— А сега върху какво ра
ботите?

— Сега пиша второто.

■

— Между нас казако, това всъщност беше платното, в 
което натривах четката. Истинската картина не беше 
приета в изложбата

— Вчера видях съпругата 
ви. Толкова кашляше, че 
всички се обръщаха да я гле, 
дат. Да ис е болна?

— Ами, болна! Беше си об 
лякла новото костюмчс ...

П
Не вярвай па ушите — вя

рвай на очите.

<2 ■гълтатеКАМУФЛАЖ /̂ сг-.г;- т

*ц~г ПСТРОЬ

Бдй


