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Новеля ва побратимяване
На 9 юли в Димитров

град се срещнаха предста- 
на общинските ску 

пщини и обществено-поли
тическите

за тържествено подписва
не на повелята, което ще 
се състои на 10'вители август на 
тържествена сесия на Об
щинската скупщина в Але- 
ксандровац и на 9 септем
ври в Димитровград.

На тържеството р Алек-

орга*изации от 
Александровац Жупски и 
Димитровград във 
с подготовката за 
сване на повелята за поб-

6ЪДГ«РСК<Т»>В4РОЯ«ППТ е с<др югосд»а<»яу» връзка
подпи-12 ЮЛИ ф БРОЙ 663 ф ГОДИНА XVI ф ЦЕНА 0,80 ДИНАРА сандровац представители 

от Димитровград ще уча
ствуват в културно-забав
ната и спортна програма.

ратимяване на двете общи

Югославско - румънски отношения пи.
Представителите на Але 

ксандровац Жупски изне
соха хода на подготовките

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ РУМЪНИЯ А. Д.

Ш
»БРАТСТВО« НА МЕЖДУНА
РОДНАТА ИЗЛОЖБА НА 
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
В СФР ЮГОСЛАВИЯ

ното икономическо сътру
дничество и бъдещите въз 
можности за използване 
на суровинните и енергий 
ните ресурси, индустриал
ното коопериране и специ 
ализация.

Изхождайки от по-рано 
утвърдените принципи две 
те страни подписаха в Бу
курещ дългосрочно спора
зумение за икономическо 
сътрудничество със срок 
от десет години.

Президентите Тито и Ча 
ушеску и сътрудниците им 
Биедич и Манеску, Минич 
и Маковеску, Гърличков и 
Андреу, Бировлев, Чкре- 
бич и Драганеску в атмос 
ферата на пълно взаимно 
разбирателство в разгово
рите освен билатералните 
отношения между 
Югославия и СР Румъния 
обсъдиха и актуалните ме 
ждународни отношения:

IТези дни в Охрид бе организирана меж
дународна изложба на издателската дейност 
и оредства на информация в СФР Югославия 
по повод Международния семинар на ООН за 
малцинствата. На изложбата се представиха 
издателствата на албанската, унгарската, сло
вашката, русинската, българската, румънска
та, италианската, турската и чехската народ
ност.
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Посетителите от чужбина и страната има
ха възиможност да се запознаят с целокупната 
издателската дейност на народностите в на
шата страна.

Издателство „Братство” се представи със 
седмичния вестник „Братство“, списанието 
„Мост“, детския вестник ,,Друтарче”_ц около 
20 книги. Особено впечатление на изложбата 
остави книгата „По националния въпрос” от 
Йосип Броз Тито, като единствено издание от
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I този род.

Съществува голям интерес между другите 
издателства на народностите„ за превода на 
Типовата книга..

II(НА 2 СТР.)
Б. Н. |
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СТАНЦИЯВ СМИЛОВЦИ - НОВА ЗДРАВНАТито и Чаушеску на Блед

Президентът на СФРЮ и председател на 
СЮК Йосип Броз Тито със съпругата си Йован- 
ка и сътрудниците си от 8 до 11 юли т.г. напра
ви официално приятелско посещение в Социали 
етическа Република Румъния като гост на гене
ралния секретар на Румънската комунистичес
ка партия и президента на СР Румъния Николае 

Чаушеску и съпругата му Елена Чаушеску.
членовете на дипломатиче 
ското тяло и многобройни 
представители на печата, 
радиото и телевизията.

Посрещането на югослав 
ските гости бе твърде топ
ло, сърдечно и величестве
но. Същия ден след пладне 

Букурещ започнаха офи
циалните разговори меж
ду другарите Тито и Чау
шеску и сътрудниците им. 
Преди това президентът 
Тито положи венец пред 
Паметника на героя на 
свободата.

Следващите два дена пре 
зидентите Тито и Чаушес
ку и сътрудниците им про 
дължиха разговорите в ле
товището „Нептун" — 46 
километра южно от чер
номорското 
Констанца.

В разговорите беше кон 
статираиа идентичност и 
съвпадение па гледищата 
по болшинството разглеж
дани теми. Също така бе 
проявено пълно съгласие 
от двете страни да се про
дължи разширяване на съ
трудничеството в областта 
на политиката, стопанство 
то, науката, технологията 
и пр. Специално внимание 
бе обърнато на по-ускоре-

Най-голям дар за триде
сетия рожден ден на наша 
та свобода в Димитровгра 
дека община получи мест
ното население от Забър- 
дие. В чест на 4 юли — 
Деня ма бойците и 7 юли 
Деня на въстанието в Со
циалистическа република 
Сърбия на 5 юли в Смилов 
ци, по тържествен начин, 
бе открита Здравна стан
ция.

Ш
ш•лДругаря Тито придру

жаваха другарите предсе
дателят на ■ чСъюзния изпъ
лнителен съвет Джемал 
Биедич със съпругата си, 
подпредседателят на Съюз
ния изпълнителен съвет и 

на външ-

. > ^I л--. 6\У.
В присъствие на другари 

те Тодор Славииски, пред 
седател на 
здраве при Скупщината на 
СР Сърбия; Буда Токмако- 
вич, заместник - директор 
на Републиканския завод 
за социално осигуряване’ 
д-р Мило Новакопич, пред 
седател на Изпълнителния 
отбор на Републиканската 
общност на здравните ин
ституции, както и остана
лите гости от Белград, 
Ниш, Пирот, Бабушпица и 
местното население Здрав 
пата станция пусна в дей
ствие, с пресичане на лен
тата, д-р Любинко Джор- 
джевич, член на Изпълни
телния съвет и секретар за 
здраве в Социалистическа 
република Сърбия.

комисията :за
съюзен секретар

работи Милош Ми
нич със съпругата си, чле
нът на Председателството 
на ЦК на СЮК и секретар 

Изпълнителния комитет 
на Председателството на 
ЦК на СЮК д-р Алексан
дър Гърличков, председа
телят на Изпълнителния 
съвет на СР Сърбия инж. 
Душан Чкребич, членът 
на Съюзния изпълнителен 

на Съ

вните

От откриването на станцията
в

Здравната станция в Сми 
ловци заема повърхнина 
от 150 квадратни метра и 
в нея са поместени две ле
карски ординации, лабора 
тория, превързочна, както 
н едностаен апартамент. 
Станцията ще обслужват 
един лекар обща практи
ка, лекар стоматолог, ме
дицинска сестра и акушер

Средства за изграждане 
на Здравната станция, 
стойност од 730 хиляди ди 
нара, обезпечи Република
нският

на

секретариат за 
здраве и социални грижи, 
Общността по здравно осн 
гуряване в Пирот, Общин
ската скупщина в Димит
ровград, както и собстве
ни средства на Здравни*

съвет и председател
комитет на общесг- 

планиране Милорад
юзния 
вено
Бировлев и други личнос-

пристанище

ти.
На международното ле

тище Букурещ — Отопени 
президентът Тито, Йован- 
ка Броз и членовете на де 
легацията с най-големи по- 
части посрещнаха президе 
нтът Чаушеску, Елена Чау 
шеску и най-висшите ру
мънски държавни, партий
ни и военни ръководители 
на СР Румъния, хиляди 
граждани на столицата,

(НА '3 СТР.)ка.

Поради колективна годишна почивка 
кцията следващият брой на »Братство« ще излезне 

на 16 август 1974 година.

на реда-



СЕМИНАР НА ООН ЗА МАЛЦИНСТВАТА В ОХРИД

Югославия никога не може да се съгласи 

с българското становище за несъществу- 

ване на македонско малцинство 

в НР България

■чляНИ ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ 
мил-Ш КОМАТИ! 1А, ПОЛЕМИЗИРАЙКИ С 
г, АГАРСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ БАХНЕВ, КОЙ- 
тп СЪС СВОЯТА 1ТУБЛ ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРЕ- 
ЙЗВИКА“ИНЦИНДЕНТ ПЛ СЕМИНАРА.

Няма пито ново в това, че 
югославският участник е 
изразил това свое стано
вище с простата констата
ция, във формата на инфо 
рмация, че в България съ- 
ществува македонско мал
цинство и за това къде жи 
веят части от югославски
те народи, 
лаборация за неговото по
ложение. Ако с точно, ка- 
кто казва българският уча 
стиик, че българското пра 
вителство уважава стано
вището па Югославия, то
гава е нормално да сс пое 
тави въпроса: какво е пре 
дизвикало българският 

представител — това обик 
ловено споменаване, 49 в 
Б/>л гария живее македон
ско малцинство да смята 
като намеса цз>в вътреш
ните работи на България.

Явно е, чс Югославия ни 
кога не може да приеме 
българското становище за 
несъществуване на македо 
нското малцинство в Бъл
гария. Това е становище 
на югославското правител 
ство и цялото югославско 
общество. Заради това мо
же да се съгласи с българ
ския представител, че мно 
го трудно може да се пос
тигне по-сериозно разви
тие на взаимните отноше
ния, като се отмина
ва така важен проб
лем, какъвто е отричане 
на съществуването нд ма
кедонско национално мал 
цинство в България.

Съжаляваме, че дойде 
до такава груба интервен
ция от страна на българ
ския участник, която с ни 
що не бе предизвикана и 
която може да има серио
зни последствия за разви
тието на югославско-бълга 
реките отношения, — каза 
между другото Милян Ко- 
матина.

от българскияима чухме 
представител отрича сс и 
съществуването па македо 

национално малцинското
петво.

Бахнсв, рсс-ЮлийБългария 
пективио на

През миналата седмица, в рам
ките на семинара на ООН за малции 
ствата представителят на Югославия 
Милян Коматина, помощник на съюз
ния секретар на външните работи, се 
спря върху неотдавнашното

, ние ма представителя на

Непризнаване на малцин
ството е нарушение на чо

вешките права

Доближаване до отживе
ли настояваниянеговото категорично 

Народна републикаизявление, че и 
България „не съществува македонско 
малцинство", и че самото споменава- 

такова малцинство от югослав-

без никаква с-Миляп Коматина преле
ст Бъдни, чс участникът 

гария сс доближава до из
вестните отживели българ 
ски настоявалия да сс до
веде под съмнение потек
лото, както той казва „па 

на Максдо-

не на 
ска страна представлява „намеса във 
вътрешните работи на България".

изявле-
НР

панароди за премахване 
расовата диск рими па I щя 
повече членове па Комите 

искали НРБ да доггь

— Учудва, чс само
то споменаване на македо 
нското малцинство в Бъл
гария сс окачествява като 
намеса във вътрешните ра 
боти на България. Не ми
сля да навлизам по-широ
ко в разглеждане па този 
комплексен въпрос, окаче
ствено като намеса, реене 
ктивно ненамеса. Общо 
прието мнение е, че дори 
и рсстриктивно тълкува
не постановленията ма Ус
тава на ООН дава основа 
за третиране масово нару 
шение правата на малции 
ствата или народа, а неп- 
ризнаването на малцинст
вата от страна на едно 
правителство тъкмо прима 
длежи към категорията на 
такива нарушения на чо
вешките права. О^вен то
ва в днешните междунаро 
дни отношения на все по- 
голяма взаимозависимост 
в света, мито една държа
ва — голяма или малка — 
няма право сама да съди 
за своите задължения към 
другите народи и сграни 
и да води политика към 
денационализация на мал
цинствата, скривайки се 
зад паравана на ненамеса-

населението 
пия". Топа с твърде симп
томатичен опит за отрича 
пс съществуванието па ма 
ксдонската нация, симпто- 

повече.

та са
Л11Н своя отчет със сведе
ния за дсмографическата 
структура на населението 
н за тяхното положение в

Като страна, чиито мно- 
гобр.ойни части на народи 
те живеят в други страни
— каза Коматина — в сво 
ята история Югославия е 
имала и лош опит и все 
още го има. Обауо на този 
семинар югославските уча 
стипци се въздьржаха па 
изнесат лошия опит по две 
причини: схващането, че 
този семинар е място за 
размяна на мнения за ме
роприятия и опит на 
ционален и международен 
план, с цел да се подобри 
положението на малцинст 
вата и за по-нататъшното 
ангажиране на ООН в то
ва отношение и второ, ка
то участници на страната
— домакин представители 
те на Югославия желаеха 
семинарът да изпълни сво 
ята функция в духа на ме 
ждународното разбирате
лство и сътрудничество и 
затова съзнателно се въз
държаха от повдигането 
на актуални проблели във 
връзка с положението на 
малцинствата на югослав
ските народи в някои съ
седни страни.

магичен толкова 
чс отдавна нс бяхме чули 
подобни тонове от офици
ални представители па Бъ 
лгария. Както е известно, 
тези настоявалия да се от
рича съществуванието на 
македонската нация са

образованието и култура
та, а отделни членове (Р. 
Дайал) се пзпясииха че им 
е „известно, че в НРБ жи
веят и турни, гърци, маке
донци и население ог дру 
ги етнически групи и мал 
ципетва"; свързани с интригите на 

Бълканския полуостров от 
вън, от които са имали 
вреда всички народи на 
тази територия. Очевидно 
е, че македонската нация, 
която в историята и в съв
ременните отношения; се 
потвърждавала и засвиде- 
гелствува 
не зависи от това дали я 
признава едно правителст 
во или не, включително и 
българското.

— македонското малци
нство в НРБ живее в Бла
гоевградския ок^ъг (Пири
нска Македония). .На това

на

не са гаран-малицнетво 
тирани никакви права. О- 
баче след Бледското спо
разумение за сътрудннчес 
тво между Югославия и 
България от 1974 година, 
се развиха такива добросъ 
селски отношения, които 
дадоха възможност в учи
лищата да се въведе обуче 
ние на роден македонски 
език за македонското мал 
цинство, това обучение да 
провеждат учители от НР 
Македония, открити бяха 
книжарници с книги на 
македонски език, македо
нски народен театър и т.н.

За съжаление, известно 
е, че официалната полити
ка на България отстъпи от 
тези становища или ги ви
доизмени, а както неотда-

непрекъснато,

Вярно е, че съществуват 
различни становища меж
ду България и Югославия, 
заяви Коматина и добави, 
че твърдението, че Бълга
рия води сметка за стано
вището на югославското 
правителство, звучи като 
неубедителен вербализъм. 
Становището на Югосла
вия за македонското мал
цинство в България е изве 
стно и на българското пра 
вителство и по-широко.

та.
Противоречия на твърде 
нията и статистикатаБългарският представи

тел, обаче повдигна реди
ца въпроси, които по-ши
роко засегнаха и същност
та на този семинар и бъл- 

отно-

Твърденията за несъщес
твуване на македонското 
малцинство в България не 
са нови. Сегашното бълга
рско становище за несъще 
ствуването на македонско 
то малцинство е противо
положно дори и на офици 
алното преброяване на на
селението, както и офици 
алните документи и изяв
ления на българското пра
вителство през времето на 
основателя на днешна Бъл 
гария Георги Димитров. 
След това Коматина посо
чи данни, които ясно гово 
рят за съществуването или 
несъществуването на маке 
донското малцинство:

— при преброяването 
от 1 декември 1956 година 
в НР България се деклари 
рали като македонци 
178.882 души;

— при преброяването 
през 1968 година не е съ
ществувала рубрика „Ма
кедонец" и все пак 9000 
души се записали като ма 
кедонци;

— в най-новите демогра- 
фически статистики в НРБ 
сведения за броя на 
македонците няма. Затова 
при разглеждане отчета на 
НРБ на VII заседание на 
Комитета на Обединените

(Танюг)
гаро-югославските 
шения, — продължи Кома 
тина и позовавайки се на 
някои постановления на Ус 
тава на ООН и други меж 
дународни актове, 
се отнасят до малцинства-

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ РУМЪНИЯ
(ОТ 1 СТР.) за състоянието в неточна

та област на Средиземно- 
морието. Също така обши
рно е разгледан пробле
мът за развитие на 
статъчно развитите стра
ни. Югославския съюзен се 
кретар на външните рабо
ти Милош Минич 
своя събеседник Георги 
Маковеску с акциите на 
необвързаните страни за 
по-ускорено и прецизно 
осъществяване

ния официалният орган на 
Румънската 
ска партия „Скантея”

които
комунистиче-конферен-европейската 

ция, Близкия изток, отсла
бване на напрежението 
между САЩ и СССР, необ

та, каза: пи
са:

недо-
— Приветствувайкп с ра 

дост пристигането в Румъ 
ния на вожда на братския 
югославски народ и 
желавайки му топло доб
ре дощъд, нашият народ 
изказва своето убеждение 
че срещата му с другаря 
Чаушеску и 
които те ще водят ще да- 
дат нов 
към развитието на прияте
лските отношения, отноше 
ния на доверие между Ру
мъния и Югославия, което 
ще бъде от полза както за 
напредъка и всестранното 
развитие на нашите стра
ни, така и за общата бор 
ба за социализъм, Мир и 
сътрудничество в света.

Разговорите между дру
гарите Тито и Чаушеску 
и сътрудниците им напъл- 

потвърдиха писането 
на румънския и югослав
ски печат.

Бря-тстЪо вързваието, отношенията 
със съседните страни и пр.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 
Годишен абонамент 40, 

а полугодишен 20 
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — Ниш 

Печггзтщца „Вук Кара- 
Ажич“, Ст Паунови1!

76 72 — Ниш

Двете страни са съглас 
ми, че трайното решение 
на близкоизточния проб
лем изисква пълно оттег
ляме на Израел от окупи
раните територии, действи 
тел но решение на палести 
мекия национален въпрос 
и признаване на Палестин 
ската освободителна орга
низация като 
представител на народа в 
Палестина, 

на независимост и терито
риален интегритет на вси
чки държави в "Близкия из 
ток.

позапозна

разговорите.заключени 
сесия 

суровините и
ята па специалната 
ма ООН за крупен принос
развитието.

Разглеждайки 
за енергията, толкова 
бходима за бъдещето раз- 
витие на двете страни, пре 
миерите Биедич и Манес- 
ку се съгласиха да се раз
вие взаимно сътрудничест 
по за използването 
дроенергийния

въпроса 
нео-единствен

осигуряване

на хи-
Бяха обменени мнения'"н 

за отношенията със 
лите и в този

. потенци
ал на Джердап. Постигнат 

договор за сътрудни- 
~ Г| експлоатацията 

гас.

съсе- бе и
контекст 

влошаване на югославско- 
италианските

чество в
на нефт и земен гас.

Преди посещението нашия
отношения 

през последните месеци.
но

на
президент в Румъ-
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ДИМИТРОВГРАД ВЛАСИНА

От горонскота среща на 4 юанТЪРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЙ 7 ЮЛИ
Денят на въстанието в 

Сърбия — 7 юли бе търже
ствено ознаменуван в Ди
митровградска община. Че 
ствуването започна на 6 
юли с партизански 
на младежта. В

ено След това Драголюб Ста 
нкович — „Горки" говори 
за формирането на Цари- 
бродския партизански от
ряд „Момчил Войвода".

В следобедните 
се проведоха 
по спортна стрелба, а след 
това започна народно уве
селение, което продължи 
до късно вечерта.

централно тържество 
в района.

След като бяха поднесе
ни венци на паметната пло 
ча на загиналите бойци от 
Висок в Изатовци, 
пред местното население 
и участниците в похода го 
вори Димитър Манов. В 
името на Общинския от
бор на Съюза на бойците

поход 
ранните 

утрини часове, петдесети
на младежи тръгнаха 
Димитровград. Между 
бяха и бойците Недко Гео

тук часове 
състезания

от
тях

н

<
я к Говорейки пред около десет хиляди посети

тели на събора на гораните от Сърбия на Власина, 
Джордже Лазич, секретар на Изпълнителния коми
тет на ЦК на СКС, между другото изтъкна:

— Сега вече няма място на вербализъм, защото 
конгресните решения ни задължават да водим кон
кретни акции във всички среди, където Ще се прове
ряваме всички, без оглед какъв пост заемаме. На Десе 
тия конгрес на СЮК и на Седмия конгрес на СКС е 
изказвана висока степен на единство, което ни задъл 
жава и на единство в реализиране на конгресните 
решения. Това е длъжност не само на Съюза на кому 
нистите, но и на останалите обществено-политически 
организации в страната ни.

ю
к II &
IIЧе
<
&«о
н
8

<
<
2

Детска градина с ясли
Освен в Изатовци, 7 юли 

най-тържествено бе отпраз 
нуван и в Трънски Одо- 
ровци. Тук членовете на 
Съюза на бойците поднесо 
ха венец от свежи цветя 
пред паметната плоча на

ргиев, Рашко Каменов и 
Любомир Виденов. Младе
жите придружаваха и дру 
гарите Драголюб Станко- 
вич — „Горки", Милорад 
Пейчич — „Станко“, Слав- 
ча Петров — „Гарча“, Ми- 
лорад Йованович — „Ват- 
ра“, Драголюб Станкович
__ „Гагула“ и Сърбислав
Златкович — 
на партизанския отряд 

„Момчил Войвода".
От Димитровград участ

ниците в похода се упъти- 
Пъртопопинци. Тук

той привествува основате
лите на партизанския от
ряд „Момчил Войвода", ме 
стното население и участ
ниците в партизанския по
ход — Разузнавателния от 
ряд, който от този ден но
си името на Царибродския 
партизански отряд „Мом
чил Войвода" и всички у- 
частници в Народоосвобо- 
дителната война. В речта 
си Манов между другото 
каза:

— Тазгодишните празни 
ци Деня на боеца — 4 юли 
и Деня на въстанието в 
Сърбия — 7 юли чествува- 
ме след големите полити
чески събития в 
страна, относно след Десе 
тия конгрес на СЮК и Сед 
мия конгрес на СКС, на 
които бяха ясно определе
ни задачите на Съюза на 
комунистите и всички тру 

се в по-нататъшното 
на самоуправите

строително предприятие 
„Зидар".

С това Сурдулица ще по 
лучи модерен обект, от ко 
мто през последните годи
ни поради все по-засилено 
то промишлено развитие 
има голяма нужда.

В Сурдулица се строи 
детска градина с ясли за 
90 деца. Средствата по про 
ектосметката от 3 милио
на и 640 хиляди динара о- 
безпечава Общинската об
щност по детска защита в 
Сурдулица.

Обекта строи местното
загиналите от този край 
бойци. М. Вел.А. Д.

основатели

В Смилоеци—нова здравна стануия

ЗА ТРИДЕСЕТИЯ РОЖР Р 

НАШАТА СВОБОДА
ха към
на младежта говори за па- 

Славчартизанските дни 
Петров. От Пъртопопинци 
участниците в похода 
се отправиха към Вълно
вия, като изминаха 
за един час. През Горни 
Криводол, те пристигнаха 

Сенокос. Вечерта прека
раха в Сенокос, където 
край лагерен огън за вот 
ните дни говори Сърбис- 

Златкович. След това 
участниците в похода, зае 
дно с местното население, 
под звуците на духова му
зика, заиграха „Козарач-

нашата

пътя
лното отделение, зъболека 
рната служба със зъбната 
техника, Детски диспан
сер за предучилищна въз
раст и ученици, против- 
туберколозен диспансер, 
Рентген служба, Епидемио 
логическа служба, полива- 
лентно - патрона^на слу
жба, Диспанзер за майки 
със консултативна служба 
лаборатория, служба по 
обща медицина. Днес за 
нашето здраве се грижат 
близо 57 здравни работни
ци, от които: четирима ле 
кара — специалисти, 7 ле
кари обща практика, 7 
зъболекари, двама с вис
ша медицинска школа, 29 
със средно образование, 3 
акушерки и 5 болничари. 
Това е гаранция, че наше
то здравеопазване се наре 
ди между добре уредени
те, което значи, че изпъл
няваме общия си дълг към 
Съюза на югославските ко 
мунисти, предпочитайки 
защитата на най-скъпото 
от обществото ни, а това е 
човекът.

здравето на повече от 20 
хиляди жители се гриже
що само един ле^ар.дюма- 
ган от три медицински се
стри, акушерки и няколко 
болничари.

В по-нататъшиото си из
ложение Борисов каза, че 
крез 1966 година завършва 
изграждането на Здравния 
дом в Димитровград, с ко
ето са създадени условия 
за развитие на здравоопаз 
ваието в общината. След
ващата крачка са теренни 
те здравни станции.

— Плод от тези акции 
са новоизградените район
ни здравни станции в се
ло Трънски Одоровци, на 
стойност от 440 хиляди ди 
нара, село Смиловци и ам
булаторията в изграждане 
в село Изатовци. Така за
сега район Трънски Одоро 
вци, район Забърдие, а в 
течение на тази година и 
район Висок, получават е- 
дна от най-големите социа 
листически придобивки.

В заключение Борисов 
изтъкна:

— Днес успешно рабо
тят: Стационарът и радиа-

(ОТ 1 СТР.)
в дом. Местната общност в 

Смиловци участвува с тру 
додни в построяване на е- 
лектрическата мрежа.

На тържественото откри 
ваие на Здравната станция 
говори инженер Борис Бо 
рисов, председател на Об
щинската скупщина. След 
като изтъкна осъществени 
те резултати през 30 годи
ни от освобождението Бо
рисов говори за развитие
то на здравната служба в 
Димитровградска общи
на. Между другото той ка
ча:

— В началото на 1953 го 
дина нашия Здравен дом 
от административна еди
ница тогавашния Око
лийски отбор премина 
в самостоятелна организа
ция. Освен стационар в 
Димитровград друг обект 
нямаше, така чс и в села
та и в града се ползуваха 
за амбулатории неподхрдя 
щи помещения взети под 
наем, иеоборудени с най- 
мужните апарати и инстр
ументи. По това време за

лещи 
развитие 
дните социалистически от 
ношения в нашата страна. 
В ход е провеждането 
новата Конституция, 
то представлява програма 
за изграждане на нашето 
общество в сегашния етап 

която е ясно казано,

лав
на

коя-

ко хоро”.
На 7 юли в 6,30 часа у- 

частниците в похода под- 
място 
е бил 

На това

и в
че същността му може да 
се осъществи само при ус

ое подобряват 
отношения, 

укрепва самоуправле- 
постоянно се 

влиянието на рабо

клетва нанесоха
„Изворище", където 
оформен отрядът.

Стара планина на
разузнавателния
.Момчил Войвода бе пре 

дадено знамето на отряда 
След това спомени от вое
нните дни изнесе Драго- _ 
люб Станкович — „1орки 
От тук участниците в по
хода се упътиха в Камени- 

където положиха 
на паметната 
на Милорад

довие ако 
обществените 
ако
нието, ако 
засилва 
тническата класа и труде
щите се.

Те трябва да разполагат 
с дохода, управляването по 
обществените работи, ако, 

Тито

място в отряд

както каза другаря 
на Десетия конгрес, резул 
татите от труда, които осъ 
ществяват работниците — 
са основа на тяхната сила.

По-нататък Манов гово
ри за резултатите осъщес
твени в общината през из-

ца,
венци 
плоча

Костадинович и на об/чин 
ската сграда. За опожаря
ването на сградата си при 
помня Сърбислав Златко
вич. После отрядът пое към 
Изатовци, където бе устро теклите тридесет тдини. А. Д.

Страница 312 ЮЛИ 1974БРАТСТВО



ДИМИТРОВГРАДСЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ГРАНИЧАРЯПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НАОФОРМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ относно до 15 августсела

I) трудовите организации 
ще бъдат прожектирани 
филми за живота и рабо
тата на граничарите. Също 
ще бъде организирана и 
викторина, чизто финале 
е предвидено за 20 декем- 

учениците ще рабо-

В рамките па културно- 
спортната програма от 
до 8 август ще се 
състезание по спортна 
релба за купата на прсдсе 

Общинската ску 
Също 'не се провс-

Компсията за подготов
ка па чествувансто на 15 
август — Денят на грани
чаря, па заседание па з 
юли, прие програма за пра 
зиувапс. В програмата се 
предвижда обществено-по 
лнтическа дейност, култур 
по-спортпи манифестации 
тържествени манифеста- 
цип, а те бъдат връчени и 
признания па заслужили 
граничари, гранични зас- 

отделнн лица, грудо- 
н местни

състои
За член на Скупщината 

на фонда за икономическо 
развитие на неразвитите 
краища бе избран нпж. 
Драган Мнцов, прсдседа- 

на Общинската скуп-

МинаХата седмица в Бо
силеград се проведе втора 
т**’сесия на Общинската 
скупщина, на която, бяха 
избрани членовете на Из
пълнителния съвет на Скуп 
щнната. Съветът има 9 чле 
нове, от конто четирима 
са представители на трудо 
внте и стопанските органи 
зацш! в комуната.

ст-

датсля иа 
пищна.
дат състезания по шахмат, 
волейбол и малък футбол 
между граничарите, пред
ставители на митницата и 
милицията. Армейците 
бъдат включени и в турни- 
ра по-малък футбол —* ,Л- 

Пейчсв — Аца”,

тел ври, а
тят на теми за живота

Най-добрите
щнна.

На съвместната сссня се 
заключи, че връзките меж 
ду делегатите, делегациите 
и базата, която представля 

бва да бъдат непре

на
граничарите.
работи ще бъдат наградете
пи.

' ват тря 
къснати, а договоряисто с 
делегациите — дължност 
на всеки делегат. Заключс 
по бе скупщинските 
рналп едновременно да се 
изпращат и иа председате
лите на делегациите.

На отделните сесии

тави, 
вп организации 
общности.

и младеж-Граничарите
проведат на 29 и 21

Между другото делегати 
те на трите съвета на Ску
пщината избраха членове 
на комисиите: за избор и 
назначаване, за обществен 
контрол, за изследване по
теклото на имуществото 
на частни лица и за про
веждане Статута на общи- скупщинските съвети 
пата. ха взети няколко

На сесията се взе реше- решения отнасящи се АО 
ние община Босилеград да развитието на животновъд 
пристъпи към Общността ството в общината чрез за 
на общините в СР Сърбия, дължително въвеждане а 
На първата скупщина на изкуствено оплождане на 
тази Общност ще ирисъст- добитъка, установяване на 
вува Раде Константинов, местно самооблагане в 
председател на Обществе- вече местни общности и 
но-политическия съвет на др.
ОС в Босилеград.

лексаидър 
който се традиционно про 

всяко лято, както и
та ще
юли и една трудова акция 

пътя Радейиа — Петър-
П областта па общество- вежда 

ио-политичсскито дсйпос- в работническо - спортии-
5 август граничари- 0т ю юли до 1 ав- лаш.

“Т„ 5ВВЙР ^ ..... я,
утре лен лимит

работници утттттт ▼

мате-
н а

ти иа 
те щепа организации 
град, а на 
ровградските 
ще им върнат посещение
то. За 5,6 и 7 септември са
предвиденищения па граничари и уче- 

От 10 юли до Ю ав- 
всички гранични зас- 

общината ще посс-

бя-
важнп

ЧЕСТВУВАНЕ 

ДЕНЯ НА БОЕЦА
взаимни посе

тиш.
густ 
тави в
тят обществено - политиче 
ски дейци и представите
ли па трудовите оргаииза- 

които щс изнесат ска

вишка община. На гроба 
на загиналите партизани 
бяха положени свежи цве
тя и евокирани 
за георичните дни от НОБ. 
На митинга говори Слобо- 
дан Стоилкович, председа- 

СюМ от Търгови-

по- Чсствуването Деня на 
боеца — 4 юли, в Босилег- 

община започнаВ. В. радска
още в навечерието на пра 
зника. В Горна Аюбата и 
Райчиловци бяха устроен- 

тържествени събрания.

спомени
цип,
зкн за следвоенното раз

на общината, а отпитие
1 до 10 август представите 
ли иа Югославската наро
дна армия ще изнесат ска
зки в някои села и трг/до-

Селски
благоустройствени акции

ни тел на
ще. Оттук група младежи 
и бойци заминаха на сре
щата „Братство и единст-

На деня на празника на 
Буков рид се срещнаха бо- 
йци, младежи и граждани 
от Босилеградска и Търго- во в СР Македония.завод от Враня — 10 хиля

ди динара. Тъй като на то
ви организации.Местната общност в с.

Божица неотдавна зацър- 
ши построяването на четн зи водопровод ще се при- 
ри моста — два към Злата ключат и 12 домакинства 
нова махала, един към от Деянова махала, то и те 
Дживина и един към Де- ще приложат по 1.000 
дичина махала. За целта нара, допълни Михайлов, 
са изразходвани 48 хиляди 

самооблагане.

СЪБОРИ НА
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦАДИ-

От средствата на само
облагането през 1974 годи 
на ще се върши.и рекон
струкция за около 64 до
макинства на електричес
ката мрежа в Деянова (I 

. . - .. „ и П), Дживина, Попова ини уведоми Любен Михаи- Мишина махала. Ще се на 
лов, председател на Скуп
щината на местната общ
ност в Божица.

динара от 
Основите на мостовете са 
бетони, гредите дъбови, а 
патоса буков. Построява
нето им улесни много на
селението от този район,

прави и проектосметка за 
електрификация на още 
неелектрифицираните ма 

През тази година ще ст- хали в Божички район (Де 
роим и водопровод в Дея- дичина, Гандина, Дарков- 
нова махала за. нуждите ска и Миладинова) с око- 
на училището. Средствата ло 50 домакинства. Те ще 
от 20 хиляди динара ще о- получат ток следващата 
безпечи местната общност година. * 
в Божица и Хигиенският М. Величков

Срещата край с. Долни Криводол ще се състои в неделя, на 14 юли т.г.
„СЛАВЧЕ”

Въпреки СТРЕЗИМИРОВЦИ
лошото време

Десет хиляди 

съборяни

На състоялия се на 30 
граничен събор при 

местността. „Славче”, Бо- 
силеградска- община при- 
съствуваха над .10. хиляди 
граждани от СФР Югосла
вия и НР Бългдрия.

Дъждовно време много 
.попречи съборът както. о- 
бикновено да бъде по-ма- 

. сово посетен. ,
Самодейни. групи от Ди

митровградска, община и 
Кюстендилски, огрък 
лниха 
рно-з

юни

„5® югосдавско - ■ българ- разбирателство. . Дошлите 
ската грацица, в с. Стрези 
мировци, ца 7 юли тазц го 
дина се. състоя традицион- 

■ иата среща, на крайгранич 
нотр население., На среща лтурно 4 художественото 
та присъртвуваха. над 10 ' Дружество^■ '„Абрашевич’1
с^ани АУШИ И •‘®тп АВете ~ Десковац и самодейци-

По традиция срещата из '°Т УраА Перник' ' 
мина в дух на братство и '' " м в.

тук. с внимание. проследи
ха културно. - забавната 
програма,, изпълнена от ку

изпъ-
г разнообразна култу 
абавна програмД*''

Ст.
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Самоуправително устройство БОСИЛЕГРАД

Общност на интересите 

по социална защита
БЕЗ ДОСТАТЪЧНО ВОДА, ХЛЯБ И СТОКИ

Жителите на Босилег
рад и това лято дочакаха 
с редица нерешени кому
нално-битови проблеми. О 
собено зле е снабдяването 
със стоки от първа необхо 
димост.

Да посочим най-напред 
един голям парадокс: въп
реки че околността на Бо 
силеград изобилствува с

Направихме обиколка 
пазарен

стават през нощта, за да 
се редят „на опашка" пред 
хлебопекарниците.

Още миналата година ко 
муналното предприятие 

„Услуга" положи основи
те на нова парна хлебопе
карница. Оттогава до днес 
не е сторена пито крачка 
напред! А обещаванр е, че 
парната хлебопекарница

(беше петък 
ден), и в нито един няма
ше зеленчук и плодове. 
Хладилниците им също бя 
ха празни: нито грам сухо 
месни продукти!

На пазара само от вре
ме на време идват частни 
ци от вътрешността и по 
прекалено високи 
предлагат зарзават, 
цени са и до три пъти по- 
високи отколокото във

Самоуправлението в Ди
митровградска община с 
всеки изминат ден получа 

израз.
На дневен ред е самоупра 
вителното 
на общностите на инетре- 
сите. Неотдавна бе учреде 
на Скупщината на Общно
стта на интересите по со
циална защита, а в тече
ние е учредяване на само- 
управителна интересна об 
щност по кваргируването. 
В момента се подписват

от авторски: права й т. н. 
Същевременно споразуме
нието Определя и дейност
та на Общността, която ще 
се финансира със средст
вата, осъществени по тоя 
начин. '

В течение са подготовки 
по изготвяне на проект на 
самоуправително споразу 
мение за финансиране на 
всички общности на инте
ресите. Тяхното изготвяне 
решава един твърде . кру
пен проблем. Споразу мени 
ето трябва да установи 
най-подходящите и най-при 
емливите критерии и еди
нни принципи, според кои 
то работниците ^це отдел
ят средства за финансира
не на всички общности на 
интересите, а тези прин
ципи и критерии трябва 
да отразяват й единната 
политика, което трябва да 
означава, че във Всички о- 
бласти според възможнос
тите да се осигурят сред
ства за работа на йбщнос- 
тите и според средствата 
обективно да се определят 
най-належащите задачи.

Следователно, процеси
те на самоуправително ор 
ганизиране в духа на кон
ституционните принципи 
са в течение и обещават, 
че в законния 
края
общности на интересите 
ще бъдат конституирани 
на най-подходящ начин.

ва все по-пълен

организиране
цени
Тези

• * !
Враня и другите съседни 
общински центрове. Всъщ
ност, малкото количество 
стоки и голямото потреб
ление създават цени — ас- 
строномска стойност. А ка 
то такива с тях не могат 
да се мерят нито средни
те, а камо ли по-плитки 
джобове. Казано накрат
ко: в Босилеград няма как 
во да се купи за ядене!

Сега всички граждани 
изтъкват примера на един 
частен зарзаватчия, който 
успешно снабдяваше града 
и околността му. Тази зар 
заватчийница е закрцта

самоуправителни догово
ри по създаване на тези 
две общности на интереси 
те. Същевременно Всички 
местни общности, органи
зации на сдружения труд 
и другите самоуправител
ни органи и общности, сд
ружаващи се в областта 
на социалната защита да 
работят в духа 
и конституцията, разиск
ват по проектостатута на 
общността на интересите 
по социална защита.

В проекта на този доку 
мент се предлагат основи
те за сдружаване на труд 
и средства и равноправно 
и общо решаване по реа
лизацията на задачите и 
целите на общността на ин 
тересите. Предложени са 
формите на социална за
щита, определени са само- 
управителните принципи, 
върху които трябва да се 
регулират отношенията на 
носителите на защитата и 
ползващите защитата.

Според проекта социал- 
защита трябва да съ-

на закона

преди две години, но отто
гава до днес не е намере
но решение как Босилег
рад поне скромно да бъде

Пазарът не е снабден добре
ще започне да работи от 
първи май тази година. И 
тук средствата не са проб снабден, 
лем. Напротив и Републи- Къде са причините за по 
канския фонд за развитие сочените проблеми? Пре- 
на икономически изоста- ди всичко в слабата заин- 
налите краища предлага тересованост на стопански 
средства за тоя обект. те организации да помог

нат не само на града.

вода, градът жадува. До
кога? Отговор все още ня
ма. Това значи, че не е из
вестно дали и тази година 
ще се доведе вода. Напети 
на средства са осигурени, 
елаборат съществува, но 
това е слаба утеха за жа
дуващите граждани.

Снабдяването с хляб от
ново се изостря. По едно 
време трите хлебопекарни 
ци, от които една е част
на, някак излизаха накрай 
Сега обаче хората отново

срок (до 
на годината) всички

но
Лошо снабдяване — праз

на търпеза
Босилеград има три об

ществени зеленчукови ма
газини. И почти всички са 
празни.

себе си. И в недоста- 
делова организи

раност и находчивост.
Трудно може да се при

еме оправданието на тър
говските организации 
нямат интерес да търгуват 
със стоки, конто бързо се 
развалят, защото рискът е 

а печалбата малка.

и на 
тъчната

М. Б.
че

Преустройсгмо на общинските органи в Босилеградната
държа: материална и здра 

защита (основна и ра
зширена), настаняване в 
заведения на социалната 
защита или в други семей- 

заплащане на разхо-

вна Щг се засили непосредствената отговорност голям,
Не може да се повярва, че 
това становище е правил
но, защото с организиран 
начин на работа (с редов
ни и по малки

Общинската служба за 
обществени приходи ще и- 
ма за задача да наплаща 
приходи и за сметка на ме 
стиитс общности. Също та
ка и местните канцела
рии, с компетенциите си, 
много повече, отколкото 
досега ще доближат об
щинската администрация

мост; за всенародна отбра 
на; :?а геодетско управле
ние и за обществени при
ходи.

Отделни формиращи слу 
жби са: общински щаб за 
териториална отбрана, съ
дия за нарушения и прав
на помощ.

ства,
ди по погреби на неосигу- 
рени лица, помощ в хра
на, облекло и предмети, 
обезпечаване и на други 
услуги от социално естес
тво. Тези облици трябва равата 
да имат и децата, без ро
дители, живущи при небла дейността 
гоприятна домашна атмос- администрация е, чс всяка 
<Ьера с психофизически служба ще бъде самостоя- 
нелостаътци и възпитател- телна в своята област на 

изоставени деца. За въз действуване и че няма от- 
се отнася за ли- делно да имат секретар.

Вместо това всяка служоа 
ще има свой началник, ко
йто ще е пряко отговорен 
за работата в своя сектор. 

Особено се подчертава, 
на общи

Трите съвета на Общин
ската скупщина в Босилег 
раД обсъдиха и приеха ре
шение за начина на устро
йството на органите на уп 

на общината.

количест
вени доставки) ще се пре
махне евентуалния риск, а 
снабдяването ще се подо-Основното изменение в 

на общинската бри.
Трябва да се изтъкне, че 

с интегрирането на трите 
земеделски кооперации се 
очакваше да се подобри 
снабдяването не само на 
града, но и на селата в ко
муната. Поне засега ново- 
пнтегрираната земеделска 
кооперация това очакване 
не изпълнява.

Обществено - политичес-

Доста много задачи ще 
има Службата по стопан
ски въпроси, финанси и 
комунална дейност. Тя ще 
върши анализ в стопански 
те дейности, ще събира да 

аботвапе па об-

до населението.
^бщо казано с.това ре

шение па Общинската ску 
пщина, общинската адми
нистрация ще действува 
много по-организнрано, е- 
фикасно и по-отговорно, в 
сравнение с предишния пе 
риод.

но
растните
цата, които са „в 
ние на социална 
мост” и „лица с обществе- 

поведе-

състоя-
необходи пни за изр 

ществеии програми, ще ко 
изпълняванетоно-отрицателно

ние".
Самоуправителното

по създаване на

нтролира 
на приетите програми иче всички органи 

ната са длъжни да прове- 
полити

В. В.спо-
АР-разумение

общност на интересите по

ЕЕоЛВ гЪ^еХт^.
ГлнаазшдиГИОбаш™ нието в^-те^а кои 
синдикален и , Об ^ ^ да дават инициативи и
ГС РИ ла сключат общест- да предприемат решени . 

лотвор за размерите Политически контрол и
облаганията за социал- надзирателство над рабо- 

н-1 зашита а те се опреде- тата на органите на упра- 
лят върху бруто-личните вата върши Скупщината, 
лохоли от трудовите отио- По решение на Общинс- 
шенда личните доходи от ката скупщина, органите 
селското стопанство и са- на управата ще имат след- 
мостоятелно упражняване ните служби: за общо уп- 
нГзан^тчийски стопански равление; за стопанство 
дейности, личните доходи финанси и комунална дей-

ждат установената
закона, решенията на БОСИЛЕГРАД ките оргнизации, включи

телно н Общинската скуп
щина, досега не са поста
вили специално на дневен 
ред решаването на пробле 
мито от областта на снаб- 

п дяването и комунално-би
товите проблеми. Така и 
изостават съществени ре
шения и акции за най-жпз 
немите въпроси в Босилег
рад.

Чествуван деня на 

въстанието
ската

ката
Тлъмнно, на което участву 

бойци, младежи 
други граждани от цялата 
община.

Тоя ден бяха поднесени 
цветя на гробницата на за 
гиналите партизани на 
Църноок.

В навечерието на юли 
— Деня па въстанието на 
народите и народностите 
в Сърбия, в Райчиловци и 
Долно Тлъмнно бяха уст
роени тържествени събра
ния с подбрани културно- 
забавни програми.

Главното общинско тър
жество се състоя в Долно

вен ваха
на

В. В. В. в.
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Димитровград

Ш-?1 Ш 1- I Ще се строи 

автогара
ОТ НАШИЯ ЪГЪЛ

Срокът за започване ст
роежа па автогарата повто 
рно отложен. Но това не е 
нищо ново. Отлагането на 
такива срокове у нас ста- 

В конкретния 
случай обаче съществуват 
и причини. Общинската 
скупщина не е обезпечи
ла навреме място и лруги 
необходими за строеж на 
обекта неща. Истина е, че 

компетентни са би

Тр. Одоровцн: 
Десет години се 
чака да почне 
строеж па шо

сето често.ва

ДВЕ
всички 
ли ангажирани около из
борите, усвояването 
нститудията и статута, по
дготовките за Десетия ко_ 
нгрсс и т.н., и едвам нами 
раха време за това. Но 
благодарение на разбира- 

от страна на

на коРЕШЕНИЯ ЗА 

ЕДНО ШОС Е тслството
„Ниш-експрес", който из
гражда автогарата няма 
значително отлагане. Така 
новоизбраната Общинска 
скупщина в Димитровград 
обезпечи всички условия 
за изграждането на такъв 
обект на неизползуван не- 
застроен парцел, в състав

градоустройствения
За сега е обезпече

на локация срещу ж.п. га
рата, мястото е изкупено 
от собственика, издадено 
е решение за пренасянетр 
на парцела то собстве
ност на „Ниш-експрес", за 
вършена е голяма част на, 

който

мшинт1
13ьв всеки случай — въз

никват много въпроси. А 
те говорят за съществува

ла несъгласуваност

Дали не са строени ули
ци в някои градове по вре 
ме когато е трябвало да 
се строи 
шосето Суково

Дали Съветът е имал пре 
двид осъществяването на 
програмата на изграждане 
н модернизиране на пъти
щата в неразвите краища? 
Има се впечатление, че Съ 
ветът като орган на само
управление е доведен пред 
свършен факт.

В никакъв случай не е 
могло да се случи по така 
важен политически въп
рос в твърде къс период 
от време да се взимат две 
противоречиви решения.

Значи някой и преди Съ
вета, и без негово знание, 
най-напред е променил про 
позициите на програмата, 
а след това му е извършил 
ревизия. Дали администра 

предприятие

В „Братство" от 22 марг 
тази година на първа стра 
ница бе публикувана ста
тия под заглавие — 

„6 760 000 динара за пъти
ща”, в която между друго 
то четем: „Радостна вест 
за читателите от Димитро 
вградска, Бабушнишка и 
Пиротска община! (заб. 
М. Б.). На заседание на Съ 
вета на ползуващите се 
от пътища в нишкия реги
он от 19 март тази година 
е решено за модернизира
не на пътища да се отпус
нат 6 милиона и 760 хиля
ди динара. Ще бъдат модер 
низирани следните пъти
ща от трети разряд: Бабу- 
шница — Звонци, Суково
— Звонци, Димитровград
— Славиня и Пирот-Височ 
ка Ръжана”. Нашите чита 
тели обаче не се зарадва
ха много. От опит знаяг, 
че се случват нередности.

Същият съвет, след три 
месеца, взима решение, 
противоположно на първо 
то. Поне ще се касае за 
шосето по долината на Ер 
ма, за което най-много се 
бореха димитровградча- 
ни. От програмата за мо
дернизация на пътища в 
1974 година е изоставено 
шосето номер 273 от Суко 
во до Звонци.

Дори не се посочва ко
га ще се строи то. Съветът 
значи е приел решение да 
се отложи изграждането 
на това шосе макар че об- 

политическата

едно шосе, в твърде кра
тък срок се взеха две про 
тнворечиви решения?! То
зи обрат, най-меко казано, 
разочарова към 20 хиляди 
жители от поречието 
река Ерма, живущи в три 
съседни общини. По този 
начин проблемът съвсем се 
изостри и политическото 
му измерение получи още 
един неблагоприятен приз 
вук — измени се на очак
ванията на хората.

А много по-добре е щяло 
да излезе никакво реше
ние да не е взимано по въ 
проса.

В Димитровградската об 
щинска скупщина изтък
ват, че трябва да се потър 
си отговор на още редица 
въпроси, произтичащи е- 
дин от друг. Да напомним 
само, че и поскъпването на 
строителните работи е при 
чина за ревизия на програ 
мата по такъв начин. То
ва може да бъде приемли
во. Но нима Съветът и на 
19 март не е имал пред
вид това обстоятелство? 
Сигурно е че в така къс 
срок от време работите не 

толкоз. 
Тук сега възниква още е- 
дин въпрос: откъде са на
мерени средства за стро
еж на обекти, които изоб
що не са били внесени в 
програмата на предприяти 
ето за пътища „Ниш"?

шосето 273, т. е. 
— Звонци.

пето
в пътното стопанство в ни 
шки регион. Има несъгла
суваност между ръководе
нето и самоуправляването.

Множество въпрреи про 
изтичат и зарад политиче- 

подход към Писмото 
и конституционните реше 
пия. Решенията на Десе- 

конгрес на СЮК, кои-
крайна сметка налага | детайлния проект, 

по-бързо и по-последовате- изработил Заводът за ур- 
лно да се премахват гра- банизъм в Ниш и са създа 
ниците между развитите дени основни условия за 
и неразвитите краища, ко- започване на строежа, 
ето ще представлява коре- М. Б.
нно премахване на лошо
то наследство от минало-

нана план.

ския

тия 
то в

ЗвонциТО И ТН.
Първата и най-важна прр 

верка е настроението на 
трудещите се и граждани
те към онова, което рабо
тим, а работническата кла 
са и трудещите се винаги, 
имат разбирателство за ог 
раничените възможности, 
които намаляват обема на 
нашата дейност.

Положите
лен баланс

цията
„Ниш” не е в позиция

в

макар че има програма, 
която ведно е и закон и са 
моуправителен акт — да 
се налага със свои реше
ния?

В състава на горското 
стопанство в Пирот в Зво
нци работи цех за експло
атация и.преработка на 
дърво.

Тази година е изключи
телно важна за трудещи
те се в тази основна орга
низация на сдружения 

труд. Поради природни 
бедствия (свличане на зем 
ни пластове при Ясенов 
дел, което попречи на сна 
бдяването на цеха със су
ровини), бяха направени 
загуби на трудовата орга
низация.

Изгубеното време е на
ваксано чрез подобрение 
организацията на труда и 
на жизнените условия на 
работниците. През изтек
лите шест месеца на годи
ната са постигнати забеле 
жителни резултати. Най- 
добри от основаването на 
цеха.

Осъществена е чиста пе
чалба от над 15 милиона 
динара.

В дървообработващия 
цех в Звонци се изработ
ват дървени плоскости и 
полуфабрикати от дърво, 
които намират твърде^ до
бър прием на.рашия и чуж 
дия пазар.

Средните месечни лични 
доходи се дважат от 1 300 
до 2 000 динара.

М. Б.
ПОГАНОВОса поскъпнали

Малиноберът започна
Изкупуването на мали

ни в Поганово започна в 
началото на седмицата.

Очаква се тазгодишната 
реколта да бъде добра, но 
по-слаба от миналата го
дина. От влияние е време
то, което не е благоприят- 
ствувало на малините.

Предвижда се тази годи 
на да бъдат изкупувани о- 
коло 20 вагона малини, ко 
ето е с 3 вагона по-малко 
в сравнение с миналата го 
дина.

Малините изкупува зе
меделска кооперация „Сто 
чар" и то предимно за 
сметка на „Джервин“ с ко 
ето предприятие е 
чен дългогодишен 
вор. То подпомага

ществено 
общност още през 1963 го
дина е поела задължение
то да обезпечи средства 
да се построи път на мяс
тото на бившата тесноли- 
нейка.

БАБУIIIНИЦА
= Улици от сомооблогонето IОт тогава до днес — то

ва шосе е на дневен ред 
на множество събрания и 
срещи от обществено - по
литическите организации 
в общината до Република
нската скупщина и репуб
ликанските самоуправите 
лни и специализирани ор
гани. След 10 години — бе 
постигнат договор това шо 
се да влезне в средносроч 
ния план за изграждане 
на пътища, а да почне да 
се строи в 1974 година.

И когато най-малко се 
очакваше нещо подобно 
ето. Съветът на ползуващи 
те се от пътища взе — про 
тивоположно решение! За

Фондът за финансиране и уреждане на не 
застроените площи в Бабушница ще разпола
га през настоящата година с 10 милиона 
ри динара.

На неотдавна състоялото

ста-
I СКЛЮ-

дого-се заседание е
приета програма за работа и финансов 
Изграждането на нови I и строеплан.

жа на пътя Поганово 
Погановски

улици ще върви според 
плана на местната общност в града.

Очаква се 4
1 I манастир.

цена на 
малината е 6,50 динара, от 
което производителите по 
лучават шест

Тазгодишнатамилиона динара да бъдат из
разходвани за набавка на механизация, 
милиона динара — за материали.

За строежа на улиците ще

а 6

1пш11ш1ш""1штшшш1ш|||1ш1штшш11|.. .. ...................... „„..........,1

I динара. 
Малиноберът в Погано

во трябва да приключи до 
15 август.

ое израходват 
средства от седемгодишното местно самообла- I

I
А. Д.
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ОБЩЕСТВЕНА 

ХРОНИКА
ВОДАТА НЕ СЕ 

ПОЛЗВА ДОМАКИНСКИ
Т-. •• - ^ ■■

Тези дни Защото водата винаги ] 
ще бъде малко ако не се | 
използва рационално.

Вместо да бъде прието * 
посоченото предложение, * 
желюшани си играят игра. I 

Изгласували чудно реше 
ние. Избрали комисия от 
десет членове,^ която да 
„води сметка кой колко 
вода харчи". Явно е, че та , 
кова решение е обречено 
на неуспех. Нито комисия
та, нито останалите ползва 
щи водата граждани имат 
някакви предписания по 
колко и как да изразход
ват водата. И как тогава 
комисията може да оцени 
кой колко вода е похар
чил? Впрочем, въз основа, 
на какво ще установи?

Дали е възможно члено
вете на комисията да „де
журят" денонощно, за да 
изпълнят възложената им 
задача.

Второ, ако вече се изме
рва изразходвана вода, за
що местната общност не 
определи цената на куби
чески литър вода. Но това 
не може да се направи ако 

И ако трябва да се от- липсват водомерителни у- 
прави упрек към желюша- реди. А все докато не се
ни, това ще е, че недоста- въдвори ред и всеки да
тъчно са водили сметка во плаща според изразходва- ~
доснабдяването. Водата е ното количество вода — Опитите през последни-
малко, израходването й е вода няма да има за всич. те няколко години и за 
нерационално и този въп- селскостопанските про-
рос можа; да се разреши от от друга страна с тези изводители да се въ- 
довеждането на вода в Же средства местната общ- веде пенсионно осигурява- 
люша до днес. И днес, как ност би могла да осигури не все още не Ааиат жсла- 
то и преди две години — водопровода срещу замръ- ните резултати. и
^рЛя“пНоедхо°д^Т начин ~ ’УГиря'
щанЬГна резервоара^е * “ % Г^нч=^

малка, а водата не се упо- в настоящия момент раз шаване на този в ПР° 
требява домакински; отде- витието на комуналната Земеделските коопера- 
лни хора или групи, не гле дейност в Желк^ша възник ции, които разполагат със 
дат общия интерес, а прес ва и въпроса за ангажира- стопанската активност на 
ледват само свои лични не на счетоводител, който село трябва да помогнат въ 
цели. И не е ясно защо и да се старае за събиране- проса да се снеме от дне- 
до ден днешен още не е то на СредстВата за израз- веи ред Разликата в мате-
ГТомашото ползв“ ходваната вода. Този проб риалното „ общественото ко домакинство, ии/ьзоа лем е поставен на дневен г
що вода да има водоизме- но решение не се „р положение на работници-
рителни уреди, за да се от г в те н селскостопанските
чита_ изразходваното коли м. Б производители през после-
ШШНМ1И1»М111ШМ11111111111111111И1111И1ЯП1ЯП1111И ........................................................................................................... ...... .................... .

желюшани 
чрез местната общност и 
обществено - политически
те организации правят уси 
лия да подобрят и без то
ва развитата комунална 
дейност.

Въвели ново 
мооблагане за 
на неоново улично 
ление. Така Желюша ще 
бъде първото село в Горно 
Понишавие с неоново 
чно осветление.

Планират да доуредят и 
улиците.

Това е съвсем разбирае
мо ако се има предвид, че 
Желюша е крайградско се 
лище, в което живеят голям 
брой работници. Но с раз
витието на селището се на 
трупват и комуналните 
проблеми, от чието разре
шаване зависи жизненото 
равнище на хората.

С изграждането на кому 
нални обекти става необ
ходимо да се мени начи
на организиране и ползва 
нето им.

местно са- 
поставяне 

освет-

ули

Пенсии и за селскостопанските 

производители?
милиона динара. Най-голя- 
ма част от тези средства 
е отишла за здравно оси
гуряване.

дните години е очебиеща 
в полза на работниците. 
Затова и младите напускат 
селото.

Това нещо пък от друга 
страна забавя развитието 
на селскостопанското про 
изводство.

Според преброяването 
на населението от 1971 го 
дина в Социалистическа 
република Сърбия напри
мер (без Косово и Войво- 
дина) е имало 286 000 сел
скостопански производи
тели на над 65-годишна въ 
зраст. Броят на същите от 
година на година се увели 
чава. С това — и броят на 
същите от година на годи
на се увеличава.

Изразено в проценти, от 
общите задължения на сел 
скостопанските произво
дители в СР Сърбия, наци
оналният доход на част
ния сектор в селското сто 
панство е само 9,93 на сто, 
а средно за цялата страна 
този процент е 11,47 на 
сто. Докато със закон се 
обезпечи пълно социално 
осигуряване на селскосто
панските производители 
(здравно, инвалидно и пе
нсионно) — това участие 
би възлизало на 11,39 на 
сто.

Освен задълженията за 
пенсионно осигуряване, 

със закона ^оже да се пре 
двиди и възможност за ра 
зширено пенсионно осигу
ряване. При задължително 
то пенсионно осигуряване 
— основа ще бъде взаим
ността и солидарността 
между селскостопанските 
производители.

Доколкото пенсионно
то осигуряване се разре
ши — 286 хиляди селско
стопански производители 
над 65-годишиа възраст би 
ха получавали месечни пе 
исии от по 250 динара.

Пенсионното осигурява 
не на селскостопански про 

е възмож-изводители ще 
но само в условия на доб
ро организиране на 
скостопанското произвол 

осъществявано

топли_дол СЕДО С МНОГО ПРОБЛЕМИ сел-
когато са лотраяли дърве
ните стълбове и Топли 
дол често остава без елек
трически ток,- Дистрибуци 
ята не иска да подмени съ 
щите. Тя иска населението 
отново да събира средства 
и да построи съвременен 
далекопровод и селска 
мрежа и тогава да ги при
еме. Има още села и маха
ли от Клисурския и Божи 
чкия райони, чиито дале
копроводи и селски мре
жи също така не са прие
ти от Дистрибуцията, а по 
вече години наред се вече 
използват. За някогашните 
нормативи те са отговаря
ли, ако сега ие отговарят, 
и не е хуманно да се удъд 
жи срокът на приемането 
им и отново бремето да се 
свали па населението, кос 
то с голяма мъка бе пост
роило и съществуващите 
далекопроводи и мрежи.

към когото се присъедини 
да бившата земеделска ко 
операция в Божица, е прев 
зел управлението над ко
оперативния дом в Топли 
дол, и го направил на ма
газин. Като домакини от
говорните от този комби
нат не водят сметка за под 
държането му, така че той 
е пред рухване. Население 
то което някога повече на 
доброволна основа е стро
ило този обект, не може 
равнодушно да наблюдава 
такова отношение към об
щественото имущество и 
затова инсистира той да 
се отстъпи на местната 
общност в Топли дол, коя
то да го поддържа и пол
зва рационално.

Далекопроводът и селс
ката мрежа повече от 15 
години не са приети от Ди 
стрибуцията в Лесковац, 
а приходите ог похарчена
та електрическа енергия 
тя редовно наплаща. Сега

Топли-дол е село, което 
се бори с редица пробле
ми. Трябва да се поправи 
далекопровода и селската 
електрическа мрежа и рух 
налият кооперативен дом 

Павле Станчев се 
кретар на първичната ор
ганизация на СК.

ство, при 
на съответни доходи, за 
да може от тях да сс отде 
ля и за осигуряваното. Сел 
скостопанските произво
дители в централна Сър
бия през 1971 година да 
речем са били длъжни да 
плащат 11 видово задълже

каза

Тази година „Хидротех- 
която мия, па обща сума от 803,5ника“ от Белград, 

строи обектите иа втората 
фаза на ВЕЦ „Власина , 
прокара трасето на пътя, 
свързващ Топли-дол с гла
вното шосе от Босилеград 
за Сурлулица. По такъв 
чин бе разрешен един от 

наболелите проб-

СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСЕВИТЕ

ОЧАКВАТ СЕ ДОБРИ ДОБИВИ
Според оценката на ди

митровградските специа
листи последните дъждо
ве благотворно са въздей- 
ствували па процеса „на- 
ливапе” на пшеничните зъ 
рпа, особено на високодо- 
бивиите сортове.

Наистина, този физноло 
гически процес за извест
но време е продължен, но 
с това е дадена възмож
ност житният клас да бъ

де по-тежък, а реколтата 
от хектар по-голяма.

Това състояние дава по
вод иа специалистите да 
прогнозират, че приносите 
от зимните сортове ще бъ
дат много по-добри от ла
пи, а особено високодоби- 
виите сортове пшеница.

Добри добиви сс 
ват и на частния сектор.

на

отдавна 
леми и топлодолчани са 

от новопострое-доволни 
ния път.

Ако отчетем, че един 
проблем е разрешен, дру
гите и по-нататък задават 
големите грижи на хора
та. Земеделско - търговс
кият комбинат от ®1

очак-

М- Величковраня, М. Б.
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ДИМИТРОВГРАД.

Очакват се предложения 

за септемврийски награди
— Срокът е до 1 август т. г.

— имат отделни лица и 
групи, както и организа
ции на сдружения труд и 
други организации, завою
вали забележителни резул 
татн в определени дейнос-

п”ьк мо-

Тезн дни на организаци
ите на сдружения труд, ра 
злнчннтс ведомства н дру
ги самоуправителни орга
низации, както и общест
вено - политическите орга 
ни и форуми беше спряно 
вниманието върху септем
врийските награди. Имен
но, с оглед на факта, че 
срокът за поднасяне 
предложения за наградите 
е твърде къс — предложе
ния ще се приемат най-къ
сно до 1 август — то всич
ки проявяващи интерес са 
поканени да побързат.

Традиционната 
врнйска награда, като из
раз на обществено призна 
ние, се дава за осъществе
ни резултати в областта 
на стопанството и остана- 

общественн дейности 
на територията на Димнт- 

община н из-

ти.
Предложенията 

гат да дадат: трудови и 
други организации, органи 
на обществено - политичес 
кнте общности, местните 
общности и общностите на 
интересите, група гражда- 

отделнн лица. С една 
— всички имат пра

во да дават предложения, 
но при това е важно пред
ложенията да са написани 
и образложенн, 
документирани.

Не бива да се отмине н 
фактът, че септемврийска 
награда може да се присъ
ди само веднаж, без оглед 
че лицето или организацн 
ята всяка година или пове 
че години бележи хубави

на

ни, 
дума М:Н'ЛНЛ ОТ ДИМИТРОВГРАД

септем-
ДИМИТРОВГРАДотносно

Започна строежа на 

работнически жилища
лнте

ровградска 
вън нея. Наградата се при 
съжда ежегодно по повод 
8 септември — Деня на ос 
вобождението на Димит
ровград от фашизма.

Право да получат септе
мврийска награда, 
се дава във вид на плака
ти, дипломи с парично въз 
награждение, и грамоти

успехи.
Следователно, заннтере 

сованцте трябва да побър
зат с предложенията 
лед на действително късия 
срок, който е останал.

отбор на банката 
такова решение на 8 

че следвашия
апартамента. В рамките 
на този жилищен блок ще 
има още 8 двустайни апар 
тамента, чиято проектосме 
тка възлиза на един ми
лион и 240 хиляди динара, 
които обаче не се строят 
от фонда.

С оглед на това, че в мо 
мента във фонда има 960 
хиляди динара Белградска 
банка — клон в Пирот, да 
де гаранция за покритие 
на инвестициите. Кредит

ниятНа 9 юли в Димитров
град по тържествен начин 
бе положен основен камък 
на първата жилищна сгра
да, която ще се строи от 
фонда за солиданрно жи
лищно. строителство за ра 
ботници с малки лични

с ог- прие
юли, така 
ден строежът на сградата 
започна. Средства за апар
таментите за работниците 
ще се обезпечат изцяло до 
август 1975 година.

Жилищният блок ще се 
„Иван Ка-

която

Ст. Н.

«■■и
доходи.

Проекта за тозиНаграден литературен конкурс
строи на улица 
раиванов" от строително
то предприятие „Градня“.

жили
щен обект възлиза на два 
милиона и 282 хиляди ди
нара. Сградата ще има 10 
двустайни и 6 едностайни А. Д.

С цел да подтиква и насърчава оригинално
то литературно творчество на творците от бъл
гарската народност, списание „Мост” и тази го
дина обявява награден литературен конкурс за 
следните литературни жанрове:

РАЗКАЗ:

Босилеград БЕЛЕЖКА

Формирана 

общност за 

квартируване

К0ГАТ0 ЛИПСВА ОРГАНИЗАЦИЯ...
първа награда 800 динара 
втора награда 700 „
трета награда 500 „

НОВЕЛА:
първа нгарада 800 динара 
втора награда 700 „
трета награда 500 „

Известно е, че успехът 
на всяка работа зависи и 
от това как е организи
рана. Но тъкмо това е 
основното, което много 
пъти ни липсва.

За илюстрация може 
да послужи и неотдавна 
проведаната среща на 
югославско - българска
та граница, край Босиле 
град.

За изпълнение на кул
турно - забавната прог
рама бяха ангажирани 
самодейците, организи
рани при Центъра за ку
лтура в Димитровград. 
Тези млади хора за пръв 
път идваха на тази сре
ща и това бе посрещна
то със симпатии от гра
жданите в Босилеград.

За да цялостно се пред 
ставят пред босилеград- 
ските зрители, самодей
ците от Димитровград в 
навечерието на гранич
ния събор изпълниха кон 
церт в Босилеград, кой
то бе топло приветству- 
ван.

Неволите обаче дойдо
ха след концерта. Орга
низаторите — домакини 
не бяха осигурили нощу
ване за всички, макар 
че са били дължни да

сторят това предварител 
но. И така се случи, че 
14 участници в програ
мата нощуваха в автобу 
са, с който бяха допъту- 
вали от Димитровград.

Но както вече бива, ко 
гато заглъхне организа
цията, след една неспо
лука идва друга. В опре
деленото време на естра 
дата на границата дими
тровградските самодей
ци не успяха да излез- 
нат. Те закъсняха цели 
два часа. Автобусът, с ко 
йто търгнали към събо- 
рнщето не можал да ми
не по тесния и кален път. 
Организаторите от Бо
силеград не са се пвгри- 
жили навреме да им оси 
гурят друг автобус. И 
още нещо: по цялата дъл 
жина на пътя тоя ден ня
маше хора, които да ре
гулират движението. Та
ка тесното шосе към гра 
ницата с часове бе задръ 
стено от коли, автобуси 
и камиони. Шофьорите 
сами се опитваха да оп
равят съобщенията, но 
това беше почти невъз
можно. Затова, от Боси
леград до границата мно 
зина пътуваха с часове.

В. В.

По инициатива на Общи 
нската скупщина в Боси
леград е оформена общ
ност за квартируване.

Тази общност на интере 
сите с създадена с цел да 
обединява финансовата 

средства в трудовите и сто 
папските организации, пре 
дназначени за жилищно 
строителство, за да се ус
кори решаването на жили 
жния проблем в комуна-

ЕСЕ:
първа награда 800 динара 
втора награда 800 „
трета награда 600 „

СТИХОТВОРЕНИЕ:
първа награда 500 динара 
втора награда 400 
трета награда 300 „

УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА СА СЛЕДНИТЕ:
а) Ръкописите трябва да бъдат написани на 

български език, по възможност на пишеща ма
шина или четливо на ръка.

б) Творбите се доставят в три екземпляра, 
четвъртия авторът запазва за себе ,си, за да

може после да докаже авторство.
в) Конкурсът е анонимен, затова ръкописи

те обезателно се обозначават само с шифър.
г) Творбите трябва да бъдат на съвременни

М

та.
Също така тази общност 

ще провежда жилищната 
политика в общината в 
смисъл на поддържане, уп 
равляване и разпределяне 
на свободните квартири.

Скупщината на тази об
щност наброява 23 члено
ве, делегирани от страна 
на трудовите, стопанските 
и обществените организа
ции. За председател и из
бран Иван Митрев, а за 
председател иа Изпълните 
лния съвет на Скупщината 
Панайот Дойчинов.

а

теми.
д) Последен срок за доставяне на творбите 

е 30 октомври 1974 година.
Участвуващите в конкурса трябва да изпра

тят творбите си на следния адрес: Новинска 
установа „Братство" (За литературния конкурс 
на „Мост“), Кей „29. децембар“ бр. 8, 18000 Ниш.,

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ”

В. в.
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култура ★ просвета * изкуство
Из дейността Шна културната общност

■;

САМОДЕЙНОСТТА - НА 

ПРЕДЕН ПЛАН
Скупщината на Общинс

ката културна общност 2 
Босилеград обсъди и прие 
програма за работа на Це
нтъра на културата.

Добри условия и 
жности за тази цел има не 
само в Босилеград, но и в 
районните центрове. Тук 
Центърът на културата и- 
ма свои читалища, 
са подходящи за' организи
ране на самодейни проя
ви. Предложено е съответ 
ните секции да прераснат 
в самодейни колективи, ко 
ито ще поемат редица за
дачи в областта на културата.

Скупщината на култур
ната общност предложи 
прожектирането на фргл- 
ми да се върши във всич
ки достъпни села в общи

ната. Засега филми се про 
жектират само в осем се- 
ла ,което не е достатъчно, 
с оглед на интересование- 
то, владеещо в селата.

Активизирането работа 
та на Народния универси
тет, посредством който ще 
се организират сказки от 
различни области на обще 
ствено - политическия жи
вот — е също важна зада
ча, която трябва да се ре
ализира от страна на Цен 
търа на културата.

Тази година Културната 
общност ще разполага с 
над един милион динара, 
които главно ще се израз
ходват за изграждане на 
■Дома на културата в Бо
силеград. *

в

ВЪЗМО-

които,

СУРДУЛИЦА

За развитие на културата в неразвитите общини

РЕПУБЛИКАНСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ 

ОКАЗВА ЗНАЧИТЕЛНА ПОМОЩ
в. в.

А г'
помощ за разгръщане на рояване на обекти от кул- 
основните културни дей- - турно значение. Така нап- 
ности. - ример със средствата, от-

Но с това не се изчерп- пуснати на Босилеградска 
община се строи Дома на

Републиканската култур 
на общност всяка година 
отделя значителни средст
ва за развитие на култур
ните дейности в стопански 

изоставащите
ва всестранната помощ

Републиканската култу културата. Димитровград 
рна общност. Тя същевре- ска община тази година 
менно отделя средства със -получи 300 хиляди динара 
специално предназначе- . за построяване на библио- 

ние — различни видове ин тека в града, а ще се стро- 
вестиции, главно за пост- ят обекти на културата и

в другите общини.
От друга страна, одобре 

ни са средства в стойност 
от 100 хиляди динара за 
приключване на работите 
по консервиране на архи
тектурното богатство на 
Погановски манастир.

Републиканската култур 
на общност от фонда на 
изкупените първи произве 
дення на югославски авто- 

няколко хи

наи културно 
общини. В това число Ди
митровградска, Босилегра 
дека, Бабушнишка и Сур- 
дулишка общини редовно 
получават забележителна

САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА 

НА МЕТОДИ ПЕТРОВ
ВЛАСИНА, 4 ЮЛИ 1974 ГОДИНА: Го- 
Сърбия изпълниха разнообразна и богата

В малкия салон на Кул- като художник в нова све 
турни* център в Димитро- тлина. Сякаш това не бяха 
вград от 5 до 9 юли т.г. ди рисунки, а купища букети 
митровградският худож- току-що набрани и подне- 
ник и карикатурист, инак сени на любителите цветя, 
журналист на издателство Отличаващи се с естестве- 
„Братство” в Ниш — др. на пнщност на боите —
Методи Петров откри са- рисунките 
мостоятелна художестве- насищат окото и извикват 
на изложба. Любителите чувство иа съприкоснове- 
на живописта имаха въз- ние с природата, 
можност да запознаят пое Изложбата в Димитров- 
ледните творби иа този град привлече вниманието 
наш художник, който след на няколко стотни души 
дълга пауза отново се пре- посетители, 
дстави, за да направи при в нещо изменен вид, та- 
ятна изненада на почита- зи изложба бе видяна в 
телите на изобразително- Ниш — при откриване на 
то изкуство. новите помещения на изда

Тематично определена телстпо „Братство" и в Бо
_ „Цветя", тази художест силеград, когато бяха уст- ■ значително подобряване
вена изложба, с над двай- росно литературно-устни па материалното положе- 
сстината изложени произ- новини от издателството, 
ведеиия, откри М. Петров Ст. Н.

раните от
културно-забавна програма, в която доминираха на- 
родни песни и хора. Изпълненията на самодейците — 
горани потвърдиха, че горанската организация е не 
само творческа, но и възпитателна организация.

рй разпредели 
ляди томове за изостанали 
ге общици. В това число 
Босилеградска община ще 
получи над 630, Сурдулиш 
ка — 580, Бабушнишка — 
1.200 н Димитровградска 
община над 200 томове.

Следва да се отчете, че 
многостранната помощ на 
Републиканската култур
на общност действително 
съдействува за издигане 
на културното равнище в 
изоставащите общини и за

действително
“ Културен преглед

Димитровград. — В рамките на крайгранично- 
сътрудничество между Димитровград и съседни

те общини от Народна република България „а 2 юли 
в ДимитббВград гостува тетралният колектив при чи 

Съзнание” в Сливница, който се представи с 
шегуват“ от Васил Мир

то

талище
комедията „Когато жените се 
човс1Ш Авторът бе и постановчик на комедията като 
и изпълнител на главната роля. Освен него участву- 

Георги Деянов, Татяна Маркова, Любомир Ди- 
Р и Георги Дойчев. Тази ко-

живот бе добре из-
ваха и
митров. Елена Димитрова

тематика от съвременния
димитровградските зрители.медия с 

пълнена и приета от ние на културата в тях.
Ст. Н.

Изатовци. — По случай Деня на въстанието в 
култура и забара от Димитров- 

тзл ппожектира на 7 юли в Изатовци югославския, 
игрален филм ^Операция Белград". Филмът обработ
ва тема от Народоосвободителиата война и същия бе 
проследйн''с голям интерес от жителите на Изатовци

" ^“Димитровград. - От 7 до 28 юли в Яйце - ла- 
теЬ Сутйеска" пребивава група от десет ученици иа 
основното училище „Моша Пияде“ в Димитровград. 
Учениците от Димитровград представляват републи- 
кГ Сърбия в този лагер. Целта иа лагеруването цма
възпитателно-образователен характер, а особено ще 

върху общообразователните предмети, как- 
то и запознаването иа пионерите с придобивките от 
НародоосйобоАИтелната война. Между учениците са. 
отличници. проявили се особено с активността си във. 
всйчйи изйънкласовй дейности.

Сърбия Центърът за

Забележителна манифестация на хоровото изкуство
В продължение на няко

лко дни Нишката крепост 
бе огласявана от хоровата 
песен, а саМнят Ниш жи
вя Р "песен за песента. Поч 
ти всички участници се 

. представиха като зрели 
самблн с богат’ репертоар 
и извънредни гласопин въ
зможности;', .

За съжаление трябва да 
отчетем, че Димитровград 
ме можа да посрещне и 
чуе заплануваното гостува

не на два хора, понеже Ку 
лтурпата общност, а и Це
нтърът па културата ня- 
Мат средства да им запла
тят пътя и да дадат вечеря 
за участниците (?!).

,По тоя начин любители
те на хоровото изкуство 
бяха лишени да чуят дей
ствително високи майстор 

'ски изпълнения на хорова
та песен. ,

Тазгодишните пети по 
реД Югославски хорови тъ 
ржретва, състояли се в 

•Ниш от 3, до 7 юли събра
ха деветнадесет самбдейни 
хорове ог различни краи
ща ир пашата страна, как 
то и три чуждестранни хр 
рове: Университет Пеисил 
вания (САГЦ),' ' „Царевец”

— Велико Търново и ,',Е. 
Трион“ рт Монфалкон — 
Италия.'

ан

А- А: ■ ' Ст. Н.
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СТУДЕНТИТЕ И СЛЕДВАНЕТО Горяните НО ВАОСИНОТърсят се стипенданти на 

Титовия фонд (

г ": . ■ лЗ■

Щ":-мт- Благоприятна възможност за следване на 

работническите деца ШЖ Тг4

' ■ тпобщината, къдсто могат ла 
по-подробниссмейстаа. СтипендииДимитровградска общи

на и досега според възмо
жностите си е 
грижи за защита на студе
нтски* стандарт и иконо
мическото осигуряване 
студентите от нейната те- 

От 1968 година

ски
ще сс дават за редовно, кп 
кто и за останалите обли
ци на школуване, в зави
симост от времето, косто1 
е необходимо за завършва 
не на съответното училн-

Iсе получат и 
сведения за конкурса.

Набирането на студенти 
па Тигопия фонд е още ед- 

п роя па па грижи за сту 
лентите, относно за млади 
те работници и работпнче 
ските деца, които имат си 

желание ла следват,

■ :полагала А

Упана ■ • 4
ще.ритория. 

па насам тя редовно сдру
жава средствата с Репуб
ликанския фонд. по креди
тиране на студентите. Са
мо тази година над 70 сту
денти ползват този кре-

В конкурса могат да уча 
ствуват: млади работници 
— непосредствени произво 
дители, не по възрастни от 
30 години и прекарали по
не две години в трудовата 
организация и оргаиизаци 
ите на сдружения труд;

— деца на работници, 
чиито родители 
редствени производители 
или деца на родители, кон 
то по обективни причини 
вече не работят в непосре 
дственото производство 

(пенсионери, инвалиди и 
под.).

Условията за получава-

V
лп II
а нямат материална възмо 
жпости за това.

&к.-ШШгАУ
Даването па кредити, а 

без-сега н на стипендии, 
спорно В1с допринесе за 
увеличаване броя на след
ващите, като при това зна
чително се подобри социа 
лпата структура иа студе
нтите в полза на работни-

} По прелестните била иа Власина, потънали в 
борова зеленина, имаше посетители от всички краи
ща на републиката. То» ден представляваше за тях 
същинска почивка. Дошлите за пръв път тук, хора Оя- 
ха въодушевени.

Мнозина заявиха, че

днт.
Със създаването на Тнто 

вия фонд за стипендиране 
на млади работници и ра
ботнически деца възмож
ностите за следване са да
леч по-благопрнятни. Тези 
дни Изпълнителният отбор 
на скупщината на Титовия 
фонд обнародва конкурс 
за стипендианти.

С конкурса са обхвана
ти почти всички категории 
млади работници и работ
нически деца, проявяващи 
интерес към школуването. 
Именно, стипендии се от
пускат за образование, до- 
квалификация или специа
лизация на млади работни 
ци. Изобщо, стипендии ще 
се дават за всички облици 
на образованието им.

От друга страна, ще се 
стипендират ученици в 

средните училища и сту де 
нти на полувисши и вис
ши учебни заведения, про
изхождащи от работниче-

са непос-

отново ше дойдат на Вла- 
В. В.ческата класа. сина.

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАДне на стипендии са:
— да са показали изкдю 

чителен успех и прилеж- 
работата на работ- ОБУЧЕНИЕТО НА МЛАДЕЖТА ЗА 

ОТБРАНА И ЗАЩИТА
НОСТ В
ното място или ученето, 
да притежават съответни 
морално - политически ка
чества и да нямат достатъ 
чно материални възможно 
сти за по-нататъшно шко-

материалните блага и доби 
тъка са също били теми на 
обучението.

Материалите са много 
добре заучени, а най-доб
ри резултати са показали 
младежите от центъра в 
Смиловци.

Много добри резултати

са показани и по стрел-По решение на Съвета 
за народна отбрана при 
Общинската скупщина обу 
чението на младежта от

ба.
Младежта е показала го 

лям интерес към обучения 
та, а тяхната дисциплина 
към задачите е била на ви 
соко равнище.

луване.
Молбите и предложения 

та с необходимите докуме 
нти се подават до 1 октом 
ври т.г. до Скупщината на 
Титовия фонд на СРС чрез 
Съвета на Титовия фонд в

димитровграските села 
отбрана и защита през та
зи година бе проведено по 
съкратена програма от 30 
часа. Въпреки това обстоя 
телство

за

А. Д.
обучението е 

успешно проведено и то 
по центрове — Димитров
град, за работническата и 
младежта от околните се
ла; Поганово — за младе
жите от Погановски и ра
йон, Трънски Одоровци; 
Долна Невля и Смиловци, 
— за младежта от Забър- 
дие и Висок.

Преподаватели са били 
старейшини от запаса, а 
занятията са посещавали 
120 девойки и младежи.

В срок от пет дни, във 
всички центрове посетите
лите са имали по шест ча-

НОВА СГРАДА ЗА 

КУЛТУРНИ ПРОЯВИМладежта без домове- 

при домове В Божица ще се строи 
нова обществена сграда 
със зала за културно-заба
вен живот, читалище с би
блиотека, стан за учениче
ски стол и обучение по об 
щотехническо 
ние.

щото основното училище 
„25-ти май“ в Божица им 
е отстъпило площ за 
строеж на работнически 
жилища в училищния 
двор.

Обектът ще строи „Хид- 
ротехника“ — Белград и 
няма съмнение за навреме 
нното му и качествено за
вършване.

Божица-център има ас
фалтово шосе, електричес 
ко осветление и водопро
вод и по такъв начин ус
ловия за съвременен жи
вот. Бибилиотеката разпо
лага с книги на български 
и сърбохърватски език. Съ 
щата е поместена в една 
от учебните стаи. С постро 
яването на обекта Божица 
Ще получи и модерно чи
талище с библиотека и за
ла за културно забавен 
живот, която също така 
много е необходима за це
лия Божишки район.

Всичко това е от голяма 
вреди за развитието и обо 
гатяването на културния 
живот в общината. Защо- 
то помещенията в коопера 
тивните двмове са почти 
единствените, които мо
гат да се ползват за таки
ва цели.

Ето защо се налага посо 
ченият проблем да се об
съди от страна на общест
вено-политическите орга
низации в общината. Досе 
га много пъти в селата е 
изтъквано предложението 
кооперативните домове да 
се предадат на местните 
общности.
Впрочем едно такова пре 

дложение е дадено през 
миналата година и от стра 
на на Скупщината на Сър
бия.

В Босилеградска общи
на, в по-големите села, има 
осем кооперативни домо
ве. Обаче тези обекти, по
строени преди тридесет го 
дини с доброволен труд 
на хората, все по-малко се 
ползват за организиране 
на културно - забавния жи 
вот.
Такива възражения все по 
-често се чуват от младеж 
та и населението в тези 
села. Защото помещенията, 
на кооперативните домове 
са превърнати в складове 
за минерални торове, бра
шно, мебели и други сто
ки. Още повече изненадва, 
че напоследък в някои ко
оперативни домове се из
купува добитък и тук ос
тава все докато не се за
кара във вътрешността.

образова-

Според проекта необхо
дима е сума от 600 хиляди 
динара. Същата ще обезпе
чат: Републиканската кул
турна общност — 200 хиля 
ди динара, Общинската об 
щност по детска защита в 
Сурдулица — 100 хиляди
динара, ВЕЦ „Власина" от 
Сурдулица — 100 хиляди
динара, „Хидротехника“ в 
Белград — 100 хиляди ди
нара. Очаква се Републи
канската общност по детс
ка защита да отпусне още 
100 хиляди динара, за да 
се обезпечат средства 
почне строене.

ВЕЦ „Власина" и „Хид
ротехника“ подпомагат из
граждането на обекта, за-

са всеки ден, от което 4 
теория и по 2 практически 
В теоретическото обуче
ние младежта е запознава 
иа с ползването на всички 
видове защитни средства: 
за защита от химически и 
радиологически замърся
вания; с всички видове пе 
с ръкуваие и стрелба. Те 
също са обучени за оказ- 
хотни оръжения, както и 
ване на помощ на ранени 
и пренасянето на същите. 
Войната в съвременни ус
ловия, концепциите на об
щонародна отбрана и зада 
чите на цивилната защита 
в рамките на общината а 
в защита

и за

В. В. на населението,
М. В.
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Във вашия вестник от 21 
юни 1974 година бе публи
кувана статия ПИСМА сТатйра, че другарят Риста 

Рангелов до голяма степен 
допринесе за такива отно
шения в избирателната ко 
легия няма свой делегат. 
Считаме, че поведението 
на другаря Риста Рангелов 
не е на линията на СК и 
затова от 
се погь 
ворност.

В заключенията на; кон
ференцията под точка пет 
се казва:

— Предлага се на орга
низацията на СК в село На 
шушковица да изключи 
от Съюза на комунистите 
Рангелов Риста поради не
зачитане на критериите 
по време на изборите за 
делегати в избирателната 

колегия Нашушковица, 
Пресека и Берин Извор.

П!1111111111111Ш11!П1Ш!11111!1Ш1111111111П!111ШП1!11Ш111111М1111!1111!111111111П1!111111Ш111111111Н1111Ш1!1111Ш1

Ако желаете винаги да бъдете добре обле- | 
чени — търсете конфекция, изработена от тъ* * 
каните ага ЗВТ

ЗАГОРСКА ВЪЛНЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ — 
ЗАБОК

под загла
вие „Общинска конферен
ция на СКС в Бабушница” 
от вашия журналист М. Б. 
В нея се компрометира 
ето име, т.е. че уж на пос
ледните избори сам съм се 
кандидатирал и избирал 
за делегат.

„ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС 

К БАБУШНИЦА“
МО

него-трябва да 
рси партийна отго-

Моля да публикувате то 
ва мое писмо, като 
вор на статията, в 
се споменава моето име.

В началото на марг 1974 
год. на партийно събрание 
а след това и на конферен 
ция на ССРН в Нашушко
вица и аз бях предложен 
за кандидат за делегат на 
местната общност и на из
борите за делегати от 31 
март получих най-много 
гласове — повече от 2/3. 
И като най-сериозен кан
дидат от Нашушковица 
бях предложен за канди
дат за делегат на селата 
Нашушковица, Пресека и 
Берин извор. След извър
шения избор на срещата 
на всички кандидати бях 
кандидатиран и избран за 
делегат в Общинската ску 
пщина в Бабушница с още 
двама кандидати — по е- 
дин за всяко село.

На заседанието на деле
гатите от трите села от 12 
април получих най-много 
тласове. Но изборите бяха 
анулирани от общинската 
кандидационна комисия, 
така че делегатите от три 
те посочени села отново 
вършиха избиране на деле 
гати. На повторените избо 
ри отново получих болши
нство гласове — 16 от 30

отго-
която трите села. Изборите 

пак бяха анулирани от из
бирателната комисия при 
ОС.

в от Нашушковица, това от
хвърли въпреки че по-рано 
това обеща, изтъквайки 
как зачита — критериите, 
но народът го иска и той 
поради тази причина не 
може да се откаже. И на 
това, повторено кандидаци 
онно събрание не можаха 
да се изберат делегати. 
Факт е и може да се кон-

свика всички делегати от 
трите села. Предложение
то на другаря Панчич аз 
да не бъда кандидат за де 
легат не бе прието от де
легатите, а кандидатната 
листа остана, каквато бе
ше на първите и вторите 
избори — аз и още двама 
кандидати.

Не е вярно, че сам съм 
се кандидатирал за деле
гат в ОС.

След първите избори сек 
ретарят на ОК на СКС дру 
гарят Панчич искаше от 
мен да подпиша изявле
ние, че се отказвам да бъ
да кандидат в изборите. 
Аз му казах, че съм съгла
сен с това, само при усло
вие за това да се изяснят 
избраните делегати от кои 
то бях кандидатиран. След 
два дни другарят секретар

Учтив: Риста Ранге
лов от Нашишкови-
ца

Отговор на редакцията
Общинската конферен

ция между другото анали
зира нередностите в про
веждането на изборите. У- 
силията на общинското по 
литическо ръководство та
зи активност да целенасо- 
чи в духа на приетите кри 
терии не навсякъде имаха 
успех. Такъв е случая с Бе 
рин Извор, където не са 
зачитани критериите. За
това са водени разговори 
с някои кандидати, да се 
откажат от кандидатура
та си. В анализа, изнесен

пред Конференцията от се 
кретаря на ОК на СКС Ми 
одраг Панчич във връзка 
с това се казва:

След разговорите с кан
дидатите (и с Риста Ранге 
лов — наша забележка) те 
се съгласиха да се отка
жат от кандидатурите си. 
На повторното кандида- 
ционно събрание за деле
гацията. от Пресека бе да
дено писменно обоснова- 
ние, че не приемат канди
датурата, докато другарят 
Рангелов Риста, кандидат

Тази конфекция можете да намерите в 
магазините на конфекция „СВОБОДА" — Ди
митровград. 1

ТЪКАНИТЕ, произвеждани от ЗВТ 
се отличават с високо качество, бо
гата разцветка и модни десени.
ЗВТ държи на реномето си, затуй ц 
пуска само висококачествена про- = 
дукция- ■ с"
Граждани, обличайте се в тъканите 
на ЗВТ, от който „Свобода” произ
вежда хубави готови облекла-

I

I5

Из живота и дейността на другаря Тито (1843)

От битка в битка
ктно стълкновение па 
20 000 бойци на НОВ със 
120 000 неприятелски вой
ници въоръжени до зъби. 
В тази битка бе ранен и 
върховния комендант.

И както се обикновено 
и преди това случваше, 
НОВ и след тези кризи се 

и така само

ви загуби и партизаните е 
трябвало да имат загуби в 
по-голямо число.” Една го
дина по-късно, спомняйки 
си за IV и V офанзива, дя
сната ръка на Хитлер — 
Химлер, е говорил пред ви 
сшите германски офице
ри: „Желая да ви посоча 
още един пример на упо
ритост, упоритостта на ма 
ршал Тито. Трябва да ка
жем, че той с стар кому
нист, този хер Йосйп Броз 
е здрав човек. За съжале
ние, той е наш враг. Той 
навярно заслужава титла
та маршал. Но когато го 
хванем, ще го смажем на 
мястото. Бъдете в това уве 
репи. Той е наш враг, но 
аз бих желал да имам ед
на дузина Титовци в Гер
мания, хора които ще бъ
дат водачи и които би има 
ли такава решителност и 
така здрави нерви 
гаш да не се предават, въ
преки това, че са блокира 
ни”.

,,Аз ви уверявам — писа 
другарят Тито на 31 януари 
1943 до Москва — че този 
наш чудесен героичен на
род в Босна, Лика, Кор- 
дун, Далмация напълно за 
служава 
мощ. При нас започна пет 
нист тиф, а нямам лекар
ства, нашият народ умира 
от глад но не роптае. То
зи гладен народ дава на 
нашите бойци последния 
залък хляб, а сам гладува, 
дава последните чорапи 
или обуща, а самият вър
ви гол и бос по тази 
ма..

максимална по-

засилваше, 
слсд няколко месеци дой
де до историческото Вто
ро заседание на ЛВНОЮ, 
на 29 ноемцри в Яйце. На 
този ден, в старата столи
ца на босненските крале, 
бе създадена нова държава 
на общност — Демократ
ическа Федеративна Югос
лавия. С това югославска
та революция и преди око 
нчатслио да победи, си съз 
даде условия за широко 
международно признание 
прокламирайки основния 
принцип на своето бъдеще 
развитие — самоопределе
ние и независимост.

„Нашата борба е трябва 
ло да получи окончателно 
организиран характер в 
съвременния смисъл, — хса 
зва другаря Тито на П за
седание иа АВНОЮ, — та
ка че някой държавен ор
ган може да даде нареж
дане, да гласува распоред- 
ба или закон за обща мо
билизация, за задължение
то на хората да служат в 
армията там където стиг-

Тито в щаба на НОБ на остров Вие през 1944 година

формира Национален ко
митет на освобождението 
на Югославия, като носи
тел на изпълнителната 
власт, да се отнеме на пра 
вителството в Кайро пра
во на законно правител
ство, на крал Петър да се 
забрани завъртането 
раната, докато самият на
род след войната не вземе 
решение какво държавно 
устройство желае, Югосла 
вия да се уреди върху де
мократически и федерати
вни принципи, на НОВ да 
се даде признание и благо 
дарност и на йосип Броз 
Тито да се даде званието 
маршал на Югославия.

Това беше третата годи
на от войната за освобож
дение.

зи
нем, където освободим те
ритории. Стигна се до мно 
го проблеми и на Заседа
нието от 29 ноември се 
взеха, по мое мнение, за 
този етап от нашата Рево
люция и нашата революцн 
опна Народоосвободнтел- 
иа войска най-важни ре
шения, които в нашата ис 
тория ще се считат като 
връх ма онези напрежения 
и успехи, които постигнах 
ме в една свърхчовешка 
борба с миогочислеи неп
риятел, с по-голямо надмо
щие в техниката. Тези 
решения са имали .огром
но значение“.

А решенията бяха: 
АВНОю да се учреди като 
иай-виеше законодателно 
и изпълнително тяло, ла се

Започнаха най - страшни 
те офанзиви на германска 
та войска с помощта на ос 
таналите окупаторски ку- 

извест-ислиншки воиски,
в нашата история като 

легендарни битки в
Неретва и Сутйеска.

Трябваше да се издър
жат свърхчовешки напре
жения за да се спаси удар 
ната сила на революцията 
— нейните пет 
Все пак, „Нямаше никакъв 
плен нито пленници, — пи 
са за битката на Неретва 
главнокмандващия герман 
ските части генерал фон 
Лер. Нито един партиза
нин ранен, дори и загинал 
не се намери, въпреки че 
съдейки по нашите -.кърва-

ни
НОБ в ст-

нико-— на

Четири хиляди ранени 
на Неретва бяха спасени. 
Врагът наистина бе пора
зен. Четниците претърпяха 
най-тежко поражение: вое 
нно, политическо и морал-

дивизии.

по.
Битката на Сутйеска се 

счита за най-решаваща би 
тка на нашата освободите 
лна война. Това беше дире КРАЙ
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................................. В часове

ТЕКА НАУЧИЛО
МОМЧЕТО
Унукат мм пише писмо: „ДЕДО, я сам у

♦ зсл годишен одмор од 1 юли м реши да га нрс
♦ карам при тебе. Нема да <дем на море, видиш
♦ Пикво е времето и може само да ми пропадну 
X парицете што сам усел за туя работу ... И
♦ тека детето ми пише и друге работс, но онс
♦ не су важне- 
X Дойде 1 юли и детето 
ф буту, нема да га караме да работи, агне колко
♦ може че граштемо, а он нека иекара 'кравсте 

найде около ижуту. Тека 11

♦
(„Павлиха“ — Любляна)Самокритика

— Ходите сгодени вече 
години? Не ви листиже. Рскомо с ба- Лко вашата книга не е 

пристигнала до читатели
те, пишете па лруг адрес.

от пет 
доскуча?
_ Зашо? Та аз не бях

една и съща!

— Докторе, бих ви помо 
лил за съвет относно моя
болен стомах.

— Но аз нс съм доктор 
стомашни болести, а до 

ктор по философия.
_По философия ли? Ка

ли не болести имало

сгоден зана пашу и да се 
стану...

Мтдауше два-три дъна и детето рече: ,.дс_ 
до, мене ми оотьрзе да седим покрай нравете, 
че идем с вас на копане моруз. . . Добре не
ка йе и тека. Намери я матику под атьлуту, 
изела 5у ръцата, ама с убаво, мазно държало. 
Дадо му матикуту и зур-бар, егигомо на 
вуту. Почемо да копамо. Я улови йедън ред, 
па батата и после унукът. Реко на бабуту да 
не варкамо, да не умюримо детето, он йе млад 
службеник и може да му се дигну мазуле.

По йедно време видим детето седло и ри- 
покре торбуту: „Дедо, да йеднемо мал- 

ло това време йеде-

поII ПСГОВИЯ♦ Пропуснахме 
литературен юбилей. Про
сто нс сме злопаметни.X

Плагиаторът е полезен 
дотолкова, доколкото по
мага на ограбения да раз
бере стойността на своята 
работа.

♦г кви 
по света?хI х Ако настроението се ра- 

то е недобро-н>и- зваля, зна и 
качествено.❖ Майка уговаря дъщерич

ката си:
— Трябва да си 

каш всичката супа. Знаеш 
ли какви остават момиче
тата, когато. не ядат?

— Знам — манекенки!

* Пиесата лежеше в про
дължение на две години в 
бюрото на директора 
театъра. На-сцената не би 
се задържала толкова дъл

А
♦ изпап- на: „Да се учим никога не е 

късно!” — решително зая
вяваше той и продължава
ше да не се учи.

♦
♦ ГО.: шка

ко, ние у гсанцелариюту 
дю . •. „Седомо и йедомо...

Искарамо по йедън ред, тийе видо детето 
седло под търнат. „Дедо, каже детето, ние по 
това време четимо вещици”. Извади весник и 
гледа га. Ние искарамо йедън ред, йоще йедън 
ред ... детето чети весникат. Тамън прочете 
весникът, реко са че се улови за матикуту, син 
дразсьт се рили и рече-. „Дедо, на нас йе по 

време половин саат одмор, че отидем до

*♦ КУРТ ТУ хол ски\

БЪЛХАТА♦
♦
:

красен ден той поканил в замъка 
нотариуса и в негово присъствие на
писал до един познат следното пис
мо:

сиВ департамента дьо Гар — съвър 
шено вярно, там, където се намира 
град Ним и знаменитият мост Пои 
дьо Гар, в Южна Франция — в поща
та, дълго време работела една мома 
от непърва младост, която имала пре- 
лош навик: вземе плика, отлепи го 
малко и прочете писмото. За това 
знаели всички. Но нали познавате 
френците: държанките, телефоните и 
пощите за тях са свещени институции 
и да се вдига ръка срещу им, не че 
не може, може, разбира се, но не е 
прието и ето никой не я вдига.

Така пощенката си четяла чуж
дите писма и доста тровела живота 
на хората с дългия си език. А в този 
департамент в красив замък живеел 
един умен граф. Срещат се и умни 
графове — във Франция. И ето как
во направил този граф: в едни пре-

♦ това
село”.:

Детето се надърнди и ш отиде.
Около 2 саата бабата донеое обед. Седо

мо под търнат и йеднумо. Пмнумо водицу, по 
е реко аде да се дизамо да копамо. Де 

тето погледа на саат и рече: „Дедо, мене ми 
йе 'работно време до два .. ■” Узе ои кадорам- 
чето и отиде у рекуту на купаае.

— Видиш ли бабо колко рабате по гради 
Нашто унуче има плату 200.000 старе

♦♦ „Драги приятелю!
Добре ми е известно, че пощен

ската служителка Е.мнлн Дюпон от
варя наред всички наши писма, чете 
ги и ще умре от любопитство, ако про 
пусне поне едно. За да сложа край 
на нейното вмешателство, изпращам 
ти в това \ликче жива бълха.

С поздрав и най-добри пожелания 
граф Кокс”

Това писмо написал графът и го 
запечатил в присъствие на нотариу-

♦
! лежамо

♦♦♦
\

пггата.
паре, работи допладне, докторско му осигура- 
но. А ние 70 години вече превърчамю заемлу-:
ту од ютро до вечер .. •

— Тека си йе — каза бабата, дедето 
работи кико ои йе научило. . .I си

♦ МАННА са.

X Но не сложил бълха в плика. 
Когато адресатът получил полу

чил писмото, в него се мърдала една 
бълха.

♦
/ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
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