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Отговор на президента Тнто на посланието на Н.С. Хрушчовщт Приемане на предложението зо 

разрешаване но териториалните спорове 

значително (и допринесло за мира
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отговора, — че предложенията, 
които съдържа вашето посла
ние, особено в четирите главни 
становища, представляват поле 
зиа и сбщоприемлива основа за 
постигане на международен до
говор, за! отхвърляне на силата 
от страна па държавите като 
средство за разрешаване на те
риториални спорове и гранични 
въпроси”.

..Убеден съм — се изтъква на 
края на отговора, — че и таз* 
Ваша конструктивна инициати
ва ще бъде посрещната с пълно 
одобрение в света и ще даде вт» 
зможиост да се предприемат по 
ви ст-ьпкп към укрепването ида 
мира, което днес е Дълбоко же 
лание на всички народи”.

предлагате би 
конкретизиране 
на Устава на

,.Дълбоко сме уверени— 
се казва по-нататък в от
говора на президента Ти- 
то — че приемането на та 
кива предложения би мо
гло да допринесе значи
телно за укрепване дело
то на мнва и намаляване 
недоверието, което все о- 
ще съществува в света. 
Поради това, както вероя 
тно Ви е известно, прави
телството на СФР Юго
славия, чрез своя предста 
вител на прес-конферен- 
цията, веднага даде пъл
на подкрепа на Вашето 
предложение и изтъкна 
значението му за подобря 
вале на международните 
отношения”.

си, което Вие 
предсГгавявало 

• на принципите 
Обединените нации и огромен 
принос в по-нататъшното поло
жително развитие на междуна 
родната практика, която утвър 
ждава миролюбивите средства 
за разрешаване на висящите ме 
ждунарсдни въпроси и мирно
то съвместно съществуване в 
цялост”.

В отговора пс-пататък се под
чертава, че правителството 
СФР Югославия винаги е било 
последователен поборник за те 
зи принципи в международните 
отношения и е съгледало този 
проблем в пълната му значи
мост”. То счита — се казва' в
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Предизборни събрания в организациите на СК„Ние изцяло споделяме 
Вашето убеждение, че у- 
потребата на сила в разре 
шаването Ка териториал
ните и гранични спорове 
не съотвегствува на инте
ресите на нито един на- 

ржрр;,' Р°Д- Досегашната практи
ка в международните от
ношения показа, че таки
ва въпроси не са могли 
да бъдат разрешени с за
плахи, а още по-малко с 
пряко прилагане на сила. 
Всяко прибягване към си 
ла в разрешаването на та
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до края на месец март, а изба 
рите ще бъдат проведени в те 
чение на месец април. 
чСлед завършените районни «гь 
вещания на първичните органи 
зации предстои сериозна рабои 
та около, подготовка за прове 
ждаие на изборите, 
настоящите дни се характеризи 
рат о юокивеяа идейно-полипа 
ческа! дейност.

Тави дейност изцяло * погъл 
нала Политическия актиа при 
Общинския комитет, който рея 
носгно и изцяло оказва помюш 
на отделните първични органи 
зации, чисто число на територ^ 
ята на Босилеградско достига 
тридесет и шест.

Общинският комитет ка Съ 
юза на комунистите в Босиле
град след привършените гьодго 
товки пристъпи към провежда 
не на районни съвещания па 
повод провеждане предизборни 
събрания з първичните органи 
з&ции на СК.

Тия дни, такива .съвещания, 
присъствуваха секре(

ето защо
кнва спорове неизбежно 
е довеждало до опасна на 
прегнатсст в междуна-

на които 
(гарите на първичните орган(и^- 
зации, бяха проведени във !зснч 
ки районни Тълмино. ЛюбатД 
И Лмвсина.

На съвещанията секретарите 
бяха запознати с подготовките, 
ЕОито извърши Общинския кц 
миггет от една страна, И от дру 
та — бяха „задължени” да нап 
равят и те подготовки в пързи 
чиите организации на СК и то

ПРЕЗИДЕНТ ТИТО родните отношения, като в по- 
широк смисъл е представлява
ло пряка опасност за световнияпредседателя на СССР Никита 

Хрушчов се говори за крупни 
и важни въпроси, каквито са 
териториалните и гранични спо 
рове и се предлагат начини за 
тяхното разрешаване.

Президентът на Републиката 
Йооип Броз Тито отговори на 
посланието на председателя на 
Министерския съвет на Съвет- 

Никита Сергеевич

мир”.
Поради това международното 

споразумение за последователно 
отхвърляне на употребата 
всяка форма на сила като сред 
ство за разрешаване на територ 
кални спорове и гранични въпро

наскня съюз 
Хрушчов ст 31 декември мина 
лата година. Отговорът на пре 
зидеогта Тито бе връчен на съ
ветския министър на външните 
работи А. А. Громико ©т стра
на на югославския посланик в 
Москва Цвиетин Миятович.
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в отговора на
Югославското 

— се изтъква 
президента Тито — проучи по- 

и предложението на Започна обсъждането на статута на Власннско-Округлиппса общинаслани ето 
Съветския министър пренведа- 
тел всестранно ? с най-голямо СТАТУТ НА СВОБОДНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УПРАВИТЕЛИвнимание.В посланието на министъР-

Събрание на местните организации на ССРН 
в Босилеградско

мулировки. за да! не се създава 
конфузия. Той предложи също 
така в Статута ща се внесе фор 
мулацията. че на просветните 
работници на село се осигурява 
безплатна квартира и огрев, ка 
кто и да се разшири формулацн 
ята, че Общинската скупщина 
ще се грижи за материалните., 
кадрови и хигиенични условия 
в основните училища.

Накрая по негово предложе
ние бе приет план за по-натать 

разисквания и разрабог 
ка на Проекто-статута.

Славчо Игивтош

българската народност в Проек 
то-сгатута, като подчерта, че 
Проекто-статутът гарантира из 
ползувзието на майчиния език 
в училищата, частната’ и служе 
бна коресподенция, както и из 
полузаването на езика на публи 
чии събрания и в учреждения
та, дори и издаване на някои у 
достворения на български език 
ако това някой иска.

Другарят Чедсмир Раденко- 
вич изтъкна, че статутът на об 
щината и статутите на трудови 
те организации ще бъдат пове
ли на !самоуправленнето само 
тогава ако всички трудещи се 
отнасят активно към тези доку 
менти в разискванията, които 
предстоят.

Другарят Милутин Тодорович 
изтъкна, че по-добре трябва да 
се формулират правата и длъж 
постите на гражданите в стату

На 29 януари със съвместно
то заседание на Общинския от 
бор на ССРН и Общинския ко
митет на СКС започнаха разис
кванията за Проекто-статута на 
Власинска община.

Това съвместно събрание ха 
рактеризират твърде квалифи
цираните и оживени разисква
ния, в които представителите 
на обществено-политическите о 
рганизаЦНи проявиха готовност 
и способност да посочат всички 
недостатъци на този забележи
телен документ и с конкретни 
предложения да допринесат за 
неговото окончателно оформнва-

Неоживотворени по-раншнмте 

заключения ■ предложения
заключения нот по-раншнитеУспоредно с провеждане на 

районите съвещания със секре 
•гарите на първичните организа 
ции бяха проведени и събрания 

месттшгте организации на Со
циалистическия съюз.

Оьбранията в Социалистичес
кия съюз имаха за цел да ускр 
рят1 оживотворязането на по- 
раншните заключения и предло 

давани ст страна на Об- 
ОтбоР и на събрания- 

подружниците на ССРН. 
Конкретно — бяха’ разгледа

ни няколко въпроса — приклю 
чаването със събиране на народ 
ния заем за обновяване на Ско 
пие, проверяване за изпълнени 
ето на вече приетите заключе
ния — и з стопанско отноше
ние, и идейно-политическо в-ьз 
питаване — орТанизащюнни зъг< 
р(оси, 'отде.уно въпроса около 
членския внос, проверяване кол 
ко са осъществени заключения 
Та и решенията на ТГетия пле
нум на ЦК СКю.

Общо впечатление е, че са па 
стигнати успехи, но и че много

са си останалипредложения
„мъртво слово: на хартия”.

Причините ра това положе
ние ек вече известни -и повтар 
яни не един път — много 
членовете, намиращи се на ръ 
ккзводни моста в организацията 
на ССРН, недостатъчно схващай 
ролята на тая организация, не- 

почти никакви грижи;

шиите
в от

не. Заседание на 

Съюзната скупщина
В уводната си реч правникът 

от Общинската скупщина Пе
тър Миланов говори за метода 
на изработката на Проекта. Ста
тутът каза той. бе приет от Об 
щинската скупщина още през 
декември, но и преди това в не 
говата изработка участвува ед
на комисия от 
друти органи, с което бе оьзда- 
ден контакт между комисията 
и представителите на органите 
на самоуправлението, а сега и 
чрез обществено-политическите 
организации. Мненията на тези 
форуми бяха и първите опити 
за по-нататъшната работа върху 
формулирането на Проекто-ога 
тута. След като изтъкъна сбиш 
те начала на Проекто-статута, 
Петър Миланов се спря и вър
ху мястото, което е дадено на

полагат
да проведат на дело оноаа, кое' 
Го' е усвоено като заключение 
— без оглед дали „отдолу’’ илл^ 
"отгоре”. Ще трябва и гоя път, 
за съжатиние, да отчетем, че 
това са предимно 
Съюза на комунистите.

Понастоящем Общинският оГ 
бор на Социалистическия съюз! 
ще предприема решителни мер 
ки за създаването на здрава. Ай 
лова и всестранна активност, кО 
ято ще допринесе за- пълното 
о&ки'3оггворяване на различните 
заключения и решения, без ог

жения, 
щинския 
та на На 4 февруари в Бел

град се състоя съвместно 
заседание на камарите на 
Съюзната скупщина. Засе- 
панието премина в разис
квания по доклада на пре 

цседателя на Съюзната 
скупщина Едвард Кардел 
,,3а организацията и мето
да на работа на Съюзната 
Скупщина” и по „ТезНсите 
за изготвяне на правилник 
за вътрешния ред на Съюз 
ната скупщина и на кама
рите ка Скупщината. /

та.
Другарят Радован Пуртич зае 

становище, че трябва по-добре 
да се формулира начинът на и 
збиране на новите отбориици, 
срокът на изборите, времетрае
нето на мандата, доколкото се 
отнеме мандата на бившия от
бор пик, след това продължава
нето мандата на от ©орниците 
ка Скупщината, ако случаят е 
опр' вдан итн.

Другарят Милан Величков на 
прави някои забележки във вр 
ъзюа със стигла и предложи да 
се изменят някои неясни фер-

епециалисти ичленове на

О лед чии са те.

Ст. Н.
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Светозар Нукманович 

пристигна в БукурещПОСЕЩЕНИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР 

РАНКОВИЧ В УНГАРИЯ На 3 февруари в Букурещ 
пристигна югославска снндикал 
на делегация, която се възглавя 
ва от председателя на Ценграл 
ния съвет на Съюза на синди
катите Светозар Вукмаиович, 
На гарата делегацията бе посре
щната от председателя на Цен
тралния съвет на Съюза на син 
дикатите 1на Румъния Мартин 
Исак, от подпредседателя на Це 
игралния съвет Василие Мушат 
и лр'уг.и сЛшДикални дейци на 
Румъния, както и от началника 
на Министерството на външни
те работи Василе Глига.

На посрещането бе и югослав 
ският посланик в Румъния Ар- 
со Милатович с членове на по 
солствсго.

Югославската делегация е при 
стигнала по покана на ценграл 
ния съвет на румънските синди 
кати, чнято делегация е преби
вавала в Югославия през септе 
мври миналата година.

Югославската делегация е во 
дила разговори в Централния 
съвет на Съюза на синдикатите 
на Румъния.

Гашпар и Дежс Немеш. От ю 
гославака ограна участвуваха: 
Александър Ранкович Иван Го 
ШИЛ1С, Джуро Пуцар, Йован Ве
селинов и Добривое Видич.

В хода на разговорите, които 
преминаха в сърдечна и прияте 
лека атмосфера, учасниците вза 
ИМ11Ю се информираха за пОстш 
патите резултати и перспскти 

социалистическото нзгра

Между гостите от Югославия 
и унгарските домакини се води 
ха редица разговори, на конто 
бе направена другарска и прия
телска размяна на мнения. В те

Посланикът на СФРЮ в Бу
дапеща Д-р Душан Чалич даде 
в чест на гостите ст Югославия 
тържествен обед на който от ун 
гарска страна прнсъствуваха

По покана на Централния ко 
митнет на Унгарската социали
стическа работническа партия 
Унгария е посетил подпредссда 
телят на Репуб.ш игата Алексан
дър Ранкович с другарите Иван 
Гошняк, Йован Веселинов, Джу 
ро Пуцар и Добривое Видич, 
членове на Централния коми
тет на СЮК.

По време на престоя югослав 
ските ръководители са водили 
разговори с ръководителите на 
Унгария и на уСРП, за което е 
издадено официално комюнике, 
със следното съДъРжание:Централния
комитет на Унгарската соцнали 
етическа работническа партия, 
на 31 януари пристигнаха на 

посещение в Буда-

витс в
ждане. които осъществяват тру 

от Народна републи
ка Унгария и Социалистическа 
федеративна република Югосла 
вия. Те констатираха със задо
волство, че връзките между две 
те страни в областта па 
миката. културата и другите об
ласти па обществения живот се 
развиват добре и че съществу
ват добри условия за по-нататъ 

успешно развитие на вза
имно сътрудничество.

Двете страни констатираха, 
че плодотворното 
връзките е полезно не само за 
двете съседни социалистически 
страня, но едновременно е и по 
ложителен принос в борбата за 

мира и социализма,

дегците се

,,По покана на иконо-

приятелско 
пеша подпредседателят на Со 
циалнстнческа федеративна ре
публика Югославия и секретар 
на ЦК на Съюза на югославски 
те комунисти Александър Ран- 

Изггълмител-

шпо

развитие на
кович, членът на 
ния комитет на ЦК на Съюза 
на югославските комунисти идъ 
ржавен секретар на Народната 
отбрана Иван Гошняк, членът 
на Изпълнителния 
ЦК на СЮК Джуро Пуцар, чле 
нът на Изпълнителния комитет 
на ЦК на СЮК Йован Вссели- 

членът на ЦК на СЮК

делото на 
която се води в световни разме
ри”.

комитет на

Стопански новини
НОВ И
Добривое Видич. I

„Енергопроект“: три водоцентрали 
за Камбоджа

По време на посещението в
гостиБудапеща югославските 

бяха приети в Централния ко 
митет на Унгарската социалисти 
ческа работническа партия од

ЦК на
100 конски сили за Германска
та демократична република. Пъ 
рвата пратка от 20 трактора с 
необходимите прикачни машц- 

вече са доставени. Заедно е 
тракторите ще бъде доставена и 
ремонтна работилница.

Двадесет иоженери и техни
ци от белградското предприятие 
,Ед ергопроект” вършат геологи 
чески, хидрологически и други 

мероприятия за

секретар напървия
УСРП и председател на Мини
стерския съеот Янош Кадар.

Държавният секретар на Наро 
дната отбрана Иван Гошняк по 
сети Лайош Синеге, министъра 
на Националната отбрана и ка
ндидат—член на Политбюро на 
Унгарска-ф сссфалисту-гческара 
ботническа партия.

нипроучвателни 
строеж на три водноцентрали в 
Камбоджа. Наред с приготвлени 
ята се изработват и проектите
за централите.

126 радиоприемника 
иа хиляда жители

Югославското правителство от 
пусна на Камбоджа 6,6 милио
на долара заем за построяване
то на тези централи, чието пу
скане в действие се очаква, спо 
ред сегашното развитие на ме
роприятията, през 1966 година.

шПо време на пребиваването в 
Унгария, от 31 януари до 3 фе- 

Югославиявруари гостите ст 
се запознаха с знаменитостите 
на столицата на Унгарската на 
родна Република, посетиха че- 
твъРТн цех на Обединената фа
брика за ротационни електриче
ски машини и се запознаха с 
трудовите резултати на колекти 
ва. След това гостите посетиха 
жилищната четвърт в Ладжама 
ньош, селището ,.Йожеф Ати- 
ла” и прнсъствуваха на пред
ставление в Операта. На 2 фе
вруари направиха съвместен из 
лет в околността на Будапеща.
ягш_____ -ь__________«ш,,,,,,, и—1,11111    ................................................................ ..........шчийпишнин  .........ЩП.пщнтп

дава ограничено пррщо на глас, 
а следващата година биват из
брани първите осем африкФгс 
ки членове в Законодателния 
съвет на Кения, Техните ттър 
ви две искания бяха техният 
брой Да се увеличи на 23 и Ке 
ината да се пусне на свобода. 
След като бяха отхвърлени те 
зи искания осемте члена напуо 
наха своите места. Най-сетне 
през 1949 година под натиска 
на общественото мнение не са 
Мо на Кения, но и на цяла Аф 
ри)ка, Азия и други страни; Ке 
ниата бива пуснат на свобода.. 
Г-ф заточен в пустата северна 
част на Кения, като му се заб
ранява: политическа активност. 
През февруари 1961 година се 
Въвежда нова конституция 38 
от 65 места в Законооателкия съ 
вет се попълняваг чрез избори, 
Мнозин агвото получи Нацио
налният Съвет иа африканците 

Кения (КАНУ) 23 места- , а 
16 места получи демократичес
кия съюз на: афр»ка1нците на Ке 
И,№Я (КАДУ).

Според данни на ООН на хи
ляда жители в Югославия са 
се падали в 1962 година по 98 
рад!*>прЦемника. , Оценява се. 
че мякалата година на хиляда 
жители имали по едно 
гласно някои предложения за 
седемгодишния план. в 1970 го
дина на всеки четири жители 
би се падал по един радио-при
емник.

Износ на трактори за ГДРПредседателят Александър Рапкович

членовете на Политбюро на Ун 
гарската социалистическа рабо
тническа партия:
Шандор Гашпар и Доже Нсмет, 
и кандидат—членът на Полиггбю 
ро на УСРП Лайош Синеге.

С-
селскостопански.Заводът за 

рудодобивни и строителни маши 
Ни и железни конструкции .,14 
октомври” от Крушевац, склю
чи договор за доставка на 125 те 
жки верижни трактори ТГ-90 от

зи разговори от унгарска страна 
участвуваха: първият секретар 
на Унгарската социалистическа 
работническа партия Янош Ка
дар, членовете на 
на УСРП Беля Биску, Шандор

Бела Биску.

Политбюро

ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ФЕЙЛЕТОН

Господари на своите съдбини
ния. Едновременно с легалната 
активност на тази институция 
Започнаха акциите на нелегал 
ното движение извесно в езета 
Под името Мау.мау. Последва 
ха масонни арести. Над 200.000 
африканци бяха арестувани и 
разхвърлеии по концлагерите, а 
около 13000 от тях бяха осъде 
ни. Между 68 политически ли 
дери бе арестуван и Джомо Ке- 
ниата тогавашен председател на 
Съюза на африканците на Ке
ния.

Англичаните се опитзат да из 
полззат огромната популярност 
На Кениата за разгромяван е на 
дзнжегшето. Свикват митинг 
На който Кенията трябвало да 
■говори1.

Самите организатори биват 
изненадаш!, когато на: митинга 
се събират 25000 слушатели. На 
този митинг Кбмията — казват 
изиграл британците. В речта ст4 
той казал на народа да се от
каже от употребата на оила, но 
Ь някакви тайни знац,и дал но 
публиката да разбере точно об 
ратното от онова, което казал. 
Движението. Мау.мау и пояата 
тък се разраства, а борбата ста 
ва, все по-огорчена.

ставяваше организирана поли
тическа: борба, която наскоро 
пое централното сдружение иа 
Кикуя, но с локален хар*актер. 
Петициите и» сдружението про 
ти в експроприацията н,а земята 
и за отменяване на принудител 
пата работа оставаха без ус
пех, но те предвещаваха широ 
ка организация на съпротиви
телно движение.

В 0.00 часа, на 12 декември 
1963 година, когато в Найроби 
бе спуснато британското знаме 

официално бе

алните власти Зъведрха „кипан 
ду”, един вид открит лист, под 
писан от работодателите, без 
който африканец не може да 
напуоне къщата или работното 
си място.

и за пър път 
повдигнато националното зна
ме на Кения, завърши първият
етап от независимостта «а ед 
нр от най-големите страни з 
‘Африка. •

Англичаните основаха в Ке- 
1^йя мисионерски училища. В 
Тях децата трябваше да пр'ие

Кения получи своята полити 
' независимост, но й

мат християнска вяра, да нау- 
чта английски и да служат ко 
лониалната власт. Но към сре
дата на двадесетте години деца 
та започват да изостават от ми 
сибиерски училища, която на

»качЦска 
предстои дълга борба за пблу 
чаване на икономическа и кул

През Втората световна войн1 
броят на регрутираните за, 
принудителна работа се увели' 

огг 2.500 на 22.000. Кшго
турна независимоцг.

чава
резултат на този факт, а и в р'е 
зултат иа общото събуждане 
на населението' на Африка, вед 
иага след войната под ръховодст 
■зото на Кикуя се основават] 
синдикати за Пяла Кения, а през 
1959 година Източноафриканс- 
хи конгрес на: синдикатите. Той 
обединява африканската и ин
дийската работническа класа 
от Цяла Африка. Когато през 
1950 година ръководителите нУ 
тази организация бизат аресту 
рани, бе:абата према. Съюзът 
на африканците на Кения, осно 
вам през 1944 година.. САК иска 
ше: гаранция за равноправие
на всички граждани, ликвиди-

Пътят към тези .нова цели 
ще бъде тежък, както и пътят скоро остават правни. В Кения 

незазиси започзат да се основават учили 
ща. в които се учи ,на езика кц 
]Иую и младежта- се подтиква 
към бунт цропгз угнетителите. 
Основава се и педагогическо V 
чнл!ище за ръководене -на така

политическата(КЪМ
мост. на

Когато европейските пресел 
ници започнаха да завладяват и 
, изкупват” темите по Кенийско 

въз Великя прелом, 
потискайки африканското насе 
ление, възникнаха първите пра 
тести. Много членове от 
то Кикую и Нанди се противо 
поставиха на тази експроприа- 

. Отказаха

ТО ПЛаТО I! ПоА натиска на масовите де 
моадстрации гврез: август 1961 го 
дина Кенията. биза пуснат на 

октомври заема
на КАНУ.
ОТСТЪПКИ бя

наречените „независими учили 
ща”. Вожд на тази голяма. ах 
пия бе Петър Коинанге. В то 
ва му помогна и Джомо Кениа 
та, който се завърна от Англия 
с диплома и голяма воля да пц 
могме кат своя народ. Както 
можеше и да се очакза, такъв 
човек не можеше Дълго да бъ 
де толериран. Петър Коинанге 
отива в изгнаиичество, но учи
лищата продължават и поната 
тъ« под ръководството на* него 
пит е ученици.

племе
свобода. а през 
поста председател 

По-н ататьшнит е 
ха неизбежни. Колонизаторите 

всичко: възможно да сп 
потъващия кораб но им о

цкя на тяхните земи 
да изпълнят юаглежданията за 
принудителна работа, на засед 
циците и колониалните власти. правят 

'асяпг 
става:
нат по най-елегантан 
ва те и направиха. На 22 декем 
вр*и 1963 година над Кения с« 
раззи националното знаме. Ве 
ковната. борба за свобода, бс 
завършена и започна нова за 
икономическа и културна

Положението още повече се 
влощи по време на Първата 
световна война, когато на нар<3 
да бяха наложени нови трудо 
ви задължения, а още повече 
след войната, когато Англия >га 
сели в Кения мнозина демоби- 
глцгаирами войници. Експлоату 
цяята на африканското населе 
Пие стана непоносима и заирч 

бягстзо от работа.

само едно: Да го напус- 
начии. Торане на расовата дискримина 

ция, задоволяване ка нуждите 
на африканците от земя, сво
бодна дейност на синдикатите 
и спровеждане на езободни из

Макар че Кенията бил осъ
ден на 7 години затвор, а на- 
родоосвс-боАителнато движение 
потушено с модерно оръжие и 
модерна военна тактика, на ко 

става ясно.

Пре3 1921 година се основава 
Източноафриканско сдружени^ 
к>а африканците ещна година 
по-късно неговият основател 
Гари Туку бе арестуван, а това 
доведе до демонстрации с незн 
ждаки размери. Това вече пред

бори. ц! лониалната власт 
Че възникналото положение не 
Може да се разреши с оръжие. 
Следват първите отстъпки. През 
19о6 година «а африканците се

Това беше първа масова ор
ганизация без племенни ограня 
чиния, която говореше од име 
то на всички африканци на Ке

неза
на масово 
За да предотвратят това, колони висим ост.



БРАТСТВО 3

Разговор с председателя на Общинската скупщина в Бабушница Ззг.счна публичн© сбс>ж 
даке на обществения план 

за /964 година.

УВЕЛИЧЕНИЕ Ш ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ТТЪНСКО ОДОРОВЦ11:

Искаме път! Готови 
сме да дадем добро
волен труд

Тези дни ма събранията 
гражданите в Бабушничка об 
щина обстойно се разисква в-ьр 
ху общестзсиия плам за 1964 го 
ди1.'<а. По Тези повод водихме 
разговор- с председателя на Об
щинската скупщина в Бабупхни 
ца Велимир Джорджевич за ха

Тези дни в Димтровградско 
еапочна публично обсъждане 
на проекта за Обществения 
план на комуната за 1964 годи
на. В район Трънско Одоров- 
ци, който неотдавна «осети 
председателя ма Общинската 
скупщина в Димтровград Сто 
ян Наков л който взе участие 
в обсъждането; на проекта зя 
Общестзения план. станаха твъ • 
рде живи н градивни разисква 
пия.

— Всичките от тази район не 
кат път из долината на Ерма, 
заязи другаря Стоян Наков. 
Те наистина имат слаби съоб
щителни вр‘ьз1.<н особено след 
закриването на теонолинейката.

Освен това жителите от Трън 
ско Одоровцн тьрсят подобре
ние на службата по здравеопа 
зването и поправяне на мос
тове» Всички тези и други пред 
.южогам, крито нашите граж 
дани дадат във връзка с об
съждането на проекта за Об
ществения план за 1964 годи- 
|на ще бъдат предстазешг на 
разискване в Общинската скуп 
щина в Аилштровгррд, заят< 

ига края другарят Накова

— Кога общественият плйн 
ще бъде изнесен на обсъждане 
пред Общинската скупщина.

на Топродуета се предвижда и в 
рредприятие „Комарица’’, който 
трябва да достигне до 700.000.00С 
динара.
ЕПредвкдсно е стреителнсто 
предприятие „Сува планина’ да 
осъществи брутоггродукт на сто 
йност от 230.000.000 динара.

— Дали запланиран!гге суми

щеотВеяия план останалите сто 
папски области?

— Въз основа на увеличеното
производство и увеличението на 
личните доходи, постигнати 
през 1963 година, чиито ръст на 
увеличение се предвижда и тая 
година, общественият план пред
Еиижда увеличнеие на оборота в правиха и известни забележки 
търговията за 11°/о. Търговска 
та мрежа се задължава да обе 
затечи на гражданите богат и 
разнообразен асоргнман. да о- 
беапечи достатъчно колинестзо 
огрез за през- зимата! Пргдвиж 
да се и изготвянето на елабо- 
рат за обзавеждане на търго-вс 
като мрежа чиито постановле
ния ще трябва да се реализират 
през 1965 година. В областта на 
търговията е съществено и то<- 
за, че общественият план пред 
вижда земеделските коопера
ции да се. освободят от търгос 
вия с индустриални стоки.

— Общесгвеият план за 1964 
година до 1 февруари бе обсъ 
•ждан на събранията на граж- 
данитек където граждашгге на

отговарят на капацитета на спо 
мненатите предприятия?

— При изработването на об
ществения план 
гарят Велимир Джорджезич — 

изключително

И дадоха нови поедложення. 
Така, например, гражданите от 
любераджа оправдателно искат 
в обществения пданн да се пре 
двндн изработването на урбанн 
етичен плам за тяхното село, 
на други пък места търсят по 
правка на пътя Бабушкица — 
Бела паланка и пр. Като бъдат 
рзгледани всички нови предло 
женил и забележки напразени 
ст страна на събрианията на гра 
жданите общественият план ва- 
15 фервуари ще бъде изнесен 
пред Общинската скупщина — 
заключи председателят иа Об
щинската скупщина з Бабуш- 
ница.

оо
каза дру-

се ръководехме 
от реално положение в комуна 
таи. Още сега; е налице, че мно
го наши предприятия ще преиз 
пълняват за новия план. Така, 
например, „Суза планина’’ има 
склгочез договор да извърши ра 
бота за 240.000.000 динара, а в 
плана се предвиждат 230 мили
она.

— Какво място заемат в об_

УРЕЖДАНЕ НА ЗВОНСКА БАНЯ
В хотелиерството и> туризма 

общественият план предвижда 
да започне систематичното у- 
реждане нц Ззонска баня като 
Едно извънредно туристическо 
място: инсталиране ма електри 
ч-зско -осветление, след изграж
дането на електропровода Бабу 
Шннйа-—Зврнска баня до- май 
тази година, обезпечаване вода 
за пиене, снабдяваме ма хладил 
ни апартаи и пр;. Предзижда се 
за Звоиска баня изработване на 
урбанистичен план, след коо- 
то ще ск пристъпи към плана 
во изграждане на Зронска баня 
като туристическо място. Тоя 
година ще бъдат подобрени ус 
довията за приятно пребивава 
не в банята.

Видно място з обществения 
плам заема и занаятчийството» 
в обществения сектор. Предви 
меда се, например, „ТекстилкеИ- 
лор” да увеличи производство 
то ф: 100%, от което голяма 
част ще бъде изнесена в Бълга 
рия, с която; е сключен дого
вор за износ ма стоки в стой- 
нйсгг- около 500,000.000 динара.

— Вие казахте, че обществе 
ния план предвижда значител 
но увеличение на производства 
Т01 пюнти ’3ъв всички стопански 
области. Дали същевременно се 
предвижда и увеличение на ра 
ботната- ръка или т-ова увели
чение повече се основава «а у 
величеннето производителност
та на труда:

— Запланираното увеличение 
на брутюпродукта се основава 
върху три" фактора: увеличение 
броя на заетите в стопанските 
организации с най-малко 150 
души въз основа на предвиде 
ците капиталовложения и по-ра 
ционйлното -използузане на вът 
рещни запаси. Тук се мисли И 
на значително увеличение на 
производителността на труда, 
като' се предзижда обезпечаврт 
не на специалисти чрез по-сти 
мулативно възнаграждазане, о_ 
безпецаване квартири и- стилен 
д|яране на кадри от наппм 
край Бюджетът иа общината за 
изграждането на кадри предви
жда 1.800.000 динара, а бюдже 
тате на стопанските организа
ции 2.500.000 динара.

оОбщественият план 
предвижда значително уве
личение на площите засеяни с 
високодобивни пшеница и хиб 
рйднй. царевица и същевремен 
но; увеличение на добива от е_ 
дим хектар. Миналата година с 
впажодобивна пшеница бяха 
засеяни 550 хектара, а през та 
зи година се предзиждат 1.000 
хектара и 116 хектара с хибрид 
на царевица. Също така се пре 
движда увеличение на; площи
те, засадени с фуражни храни, 
като се предвиждат производст 
ню ют 120 -вагона;. Предв-иждк 
да се произведе 100.000 килогра 
ма тютюн, което значи увеличе 
име на площите, засадени с по 
тюн с 30 хектара.

В областта на жи-вотновъАет 
вото, като пър*во мероприятие 
8Р подобрение качеството на Го 
ведата, се предвижда безплат
но изкуствено оплодяване на

СТЕО.

Миле Присойскп

Изборните събрания в активите на първи
чните организации иа съюза иа комуни

стите продължени до 30 март
В. Джорджевич

ра-ктернстик,ите на цредложешгя 
обществен план и за онова, по 
което той се отличава от лиша 
логодишння общестзен план па 
общината.

Изборите в активите на пър 
вичиите организации- на Съюза 
на комунистите з Димнгровгра 
Кско, както вече официално се 
съобщава, се отлагат до- края 
на месец март поради свикврт 
йетб; на; Пленума на Централ
ния комитет на Съюза на югос
лавските комунисти.

По този начин създава се по 
широка възможност за по-пъл 
оо и всестранно разгърщане 
на предизборната активност з

първичните организации -и в ко 
муната.

— Общественият план мирта 
дата година се характеризира
ше със значително узелмчешге 
на производството в промилите 
поспа и занаятчийството в об 
щеетвен сектор. Осъществен е 
брутопродукт от 2.217 милиона 
динара и национален доход 
от 1.453 милиона динара, което 
значи, з сравнение с 1962 годи 
на, увеличение с 19°/о респек
тивно 23°/о. Ускореният ръст на 
брутопродукта н националн!ия 
доход в общината се дължи нр 
увеличеното производство ни 
химическата и металопрерабо-т 
вателна промишленост и замаят 
чнйството в общестзен сектор, 
както и увеличеното произвол 
ство на тютюн в стойност от 70 
милиона динара. Производител
ността на труда е била увеличе 
ка |с 35%, а личните доходи с.ре 
дрто о 23%.

НОВ ЮГОСЛАВСКИ 
ЗАЕМ НА ПАКИСТАН

Югославия отпусна на Паки
стан нов заем в размер от 15 ми 
лиона долара. Пет милиона до
лара от заема ще бъдат изпол
зувания за доставка на два кора 
ба — югославско производство, 
а десет милиона долара за доста 
вки рта съоръжения за индусгри 
алн-н обекти.

АЛ»УУУУУУУЦУУУУ»

крави, а след това угояване
на 250 телета и кници, угояване 
ИС нй 1.000 овци, увеличение 
броя на бронзести пуйки и пр. щ

Една от главните характерно
тики иа свлокостопанскоТО про 
изводство както предвижда об
ществения план, се състо-11 в 
производително сътрудничест
во между земеделските коопе
рации и -селскостопанските про 
изводители. В областта1 на селс

— А каква е насоката на пред 
ложения общестзен план за 1964 
година, върху който се разиск
ва сега иа събранията н-а граж
даните?

— Същността на предложения 
обществен план е продължава
не на приетия курс — увеличе 
ние на производството в хими
ческата и металопреработвател 
пата промишленост дори и до 
100%, увеличение на пронзводс 
твото з занаятчийството, глав
но в обществения сектор, уве
личение на селскостопанското 
производство, предимно- з ЖИ
ВОТНОВЪДСТВОТО Миналата1 годи 
на бе посветено достатъчно вни 
мание юа селското стопанство, а 
в общестзения план за 1964 го 
дина се предвиждат сериозни 
акции особено в животновъдст
вото!

Но за разлгика от общестзей 
ните планове през изтеклите го 
дини предложеният план за та 
зи година се отличава с тежи- 
щето му з промишленото про 
изводство. В него се предвижда, 
предприятието „Лужница” да 
осъществи брутопродукт в стой 
яост от едии милиард динара, 
да се построи още една атдеде 
ние;, за което средства- са обез 
печени, „Балкан” да осъщестзи 
бругопродукт 250 милиона. В 
-това предприятие се предвиж 
да и реконструкция, за кояТо 
са обезпечени средстза в стой 
ност от 269.900.000 динара от1 

, фонда за развитие на изостана
лите краища. Увеличение ка бру

като стопанство се предвижда 
увеличение «а брутоггро-дукта с 
8% и увеличение на национал! 
НИя Доход с 11%.

Продължава обсъж
дането на материали
те от Пети пленумЦ

— Бабушничката община пр В Димитровградска- комуна 
продължава разработката на! 
Мтаериалите от Пети пленум на 
ЦК на СКю в първичните ор
ганизации за втери път.

До края на идващия месец, 
както изтъква секретарят на 
Общинския комитет на СКС в 
Димитровград Георги Алексов, 
й първичните органзиртции нц 
село Ще пристъпят към разрабо 
тване на тези материали и по 
*ози начин — всички важни на 
чада, поставени на Петия пле
нум ще бъдат схванати наггьл

своята икооомическа структура 
е предимно- селскостопанска, а 
зие досега главно Говоирхте за 
младата промншленюсг, коятц 
сега се развива в Бабушница. 
{Сакво предвижда обществени
ят план в областта на селско
то стопанство?

— Аз подчертах някъде още 
в началото — каза другарят В е 
лимир Джорджевич — че за 
разлика от обществения плац 
от литналата година, в новия се 
обръща много по-годяма внй 
мание яа селското стопан

Зимата носи нови задължения ловците — подхранване на 
дивеча, В много места това задължение се изпълнява пяй-съ- 
всстно, обаче в нашите комуни тези акции са почтн незначи

телни.но.
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ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА 

СЕ ПОДОБРИ ЗДРАВНАТА 

СЛУЖБА В БОСИЛЕГРАДСКО

шуфц еСм(гаис( ш
'А

1I <9-кК
неговата досегашна работа — в 
течение на една седмица е пра 
вил и по няколко десетки изггер 
венцпп.

Трябва обективно да проце
пим, че специалист тежко се на 
еме да се задържи в Босилеград 
по редица причини. Но това при 
знание-т-доЕСд никак не изклю 
чва едра друга еъзможност — 
да се свържат договори с раз
лични специалисти един, път ое 
дмично или петнаестоднерно Да 
вършат преглед в Босилеград, 
Отхвърлянето на тоя предлог 
под мотивировка, че нямало сре 
дства е съвсем неоснователно. 
Защото числото на болните, ко 
ито се нуждаят от помощта на 
специалист, чувствително ще на 
малее. След това ще намалеят 
и разноските за пътни и дневни, 
ще намалеят боледуванията, а 
гражданите ще се улеснят.

Разбира се. по тези искания, 
предложения и възможности, ко 
ито сочат избирателите трябва 
да се предприемат мерки да бъ 

,дат осъществени.

щение, за амбулаторията.
Да изключим обективната пре 

чка — малък брой лекари — и 
да се спрем на факта, който по 
сочихме в началото на статия
та. Болните от гоя район изми 
нават десетки километра за ас
пирин. сироп и пр. Често пъти • 
по лошо време — студ. виели
ци. дъжд . ..

И досега никой не счете за 
потребно да им отговори. Оттук 
в последното време слаб отзив 
на различни събрания. Но това 
е отделна тема.

Да поговорим за допълнител
ните приходи, които губи Домът 
на парадното здраве. Посещава 
него на районните амбулаторни 
от страна на лекарите ще пр'с 
сече пътя на зиахорството. а от 
друга страна ще улесни граяода 
иитс и обезпечи допълнителни 
приходи.

Въпреки отбелязаното ггрез по 
следните няколко години успе
хи. въпросът за здравната слу
жба б Босилеградско и занапред 
си остава неразрешен. Все пак, 
покрай подобрението на прево
за мнозина граждани от най-от- 
далеченитс селища изминават 
десетки километра пещ за да 
ое прегледат, лекуват и пр.

Всъщност въпросът за подо
брение на здравеопазването и зд 
равната служба може да се по 
добри ,на два начина.

Първо, чрез по-пълно анга
жиране на съществуващия брой 
лекари и второ, чрез — обезпс 
чаване на материални средства 
оа увеличаване броя па лекари 
тс и идване на специалисти е- 
дни път седмично или петнаде
сетдневно.

Твърде, честто слушаме на ра 
злични събрания.— в Дома на 
народното здраве. Общинската 
скупщина, рбщсствено-политиче 
ските организации и другаде — 
че лекарите били обременени, 
че не съществувал професиона 
лен кадър и пр. Безспорно е та 
ка. Но факт е и това, че такива! 
оплаквания нямаше да има. ако 
лекарите бяха ПРАВИЛНО раз 
пределени. и око организация
та на работата беше по-добра. 
Конкретно казано в дома па иа 
родното здраве се оплакват, че 
не са в състояние да покрият 
района и че приходите, които 
осъществяват. не допускат ко
ренно изменение в тази насока.

ЗАЩО МЕ РАБОТЯТ РАЙОН
НИТЕ АМБУЛАТОРИИ

ЗАБАВА БЕЗ ЗАБАВА
■срещането’’ от страна на идкоа» 
ученички и ученици-..

По-кърпо тази случки беше 
предмет н на много разисквания 
.н;а Училищния съв:ет, СъвеТа 
на родителите и друш форуми, 
Дори се стига до предложения 
ва изключване.

Поставя се обаче въпрос, мо 
же ли да се намери някакъв ищ 
чин за една наистина по.култу 
ршо и съвременна забаюа.

В хола иа Дома на култура 
та се устройват танцови забави. 
Макар' н по един До' два пъти 
седмично, тези танцови ,пс с,д 
(на завидна висота. Изобилству 
ват с доста отрицателни! прояви!. 
Всс още на тези тамцози „пог- 
Пуват’ неколицшга 
без да се държи сметка за кул 
турно поведение и приятна за1- 
блва и развлечение. . .

В нозооткрития обществен 
клуб — съгцо няма условия за 
приятна забава. Осзен билярда 
и картите, посетителите иа клу1 
ра нямат друг избор1. Защо на| 
пример не се предприемат мер
ки в този клуб да се постави 
Тенисна маса п Някои друш 
чисто спортни видове забава?

Осзен■ тези две места и ктанр 
представленията!. които имаме) 
три пъти седмично), други ви
дове забава няма.

Нс е ли тева една от причй 
тотте, чс някои младжеи. пре- 
ддмно учащата се младеж, с<4 
ориентират към един отречен 
вид.

Вече открито1 се разисква за( 
гкуровете в Димитровград, 
какви са обикновено те? — На 
трапищата иа крайна 
,ност. Някога дори — „гарни
рани” и >с такяза елемецти, КоИ 
ТО .не се споменават з писмен^ 
форма.

А

вулгар-

Аа оставим настрана същип- 
кцто значение иа думата „жур’’, 

да значи,коятЮ’ би трябвало'
*фием, скр'омиа приятелска ат 
уЧо|сМ’ер1а и яр. У нас,, в. Дилйгг 
роварад, журовете обикновено 
изглеждат така: събират се ня

приятели и приятлеки■колко
(напоследък все по-често — у 
чещщи и ученички!), купят по 
вече пиене, пиене, малко мезе, 
добавят някой грамофон, а псцц 
якета и> той яе е нужен». И — 

Събират ое в

БЕЗ СИСТЕМАТИЧЕН ПРЕ
ГЛЕД НА УЧЕНИЦИТЕ

младежи,

/:;; овсичко е гоггво.
Някоя квартира и започват сво 
ята пррграмр.

Системтгичният преглед е за
конно определен. Обаче години 
наред ие е провежнан никакъв 
преглед нито в едно училище. 
По следствията: здравеопазване
то е на с-цвсем ниско равнище. 
ТоЕа потвърждава пълната не 
хкеничност на училища и уче
ници. А да не говорим са масо
вото ваксияираяе с превантив
на цел.

Вината пада върху Общинска 
та скупщина, която не е обезпе 
чила нужните средства.

Също така. според распоред- 
бите на' законна — и ония (ли
ца). кенто обшлт с гражданите 
— продавачи, хлебопекари, гот 
вачи и пр., са длъжни пене два 
пъти годишно да се прегледат. 
Фактите говорят обратното — 
има такива, които години наред 
Не са контролирани.

Посоченото досега показва, 
че Домът на народното здраве 
може чувствително да увеличи 
годишните си приходи, разбира 
се. ако намери пълна подкрепа 
от страна на Общинската скуп
щина. Завода за социално осигу 
ряване и обществено-политиче
ските организации.

Ст. Николовцо
Неотдавна з една ученическа 

квартира имаше подобно „ггред' 
ртавлеиме”: група ученици и у 
чснимки, след първата част от 
програмата, след пиенето и я- 
деието —, отишли дотам, че из
ключили’ светлината, „з(п да съЗ 
дадат по-ннтимна атмосфера’’ П 

*— по тозм начин се забавят. 
За негцастне, по едно време на 
(грятата на Тая ученическа кзар 
Тира похлопали пекелгашна пре 

конто искали дж

ЗАБЕЛЕЖЕНО 
В КАМЕНИЦА

ШАШИ1Е СА 

„Г А А В й И“подаватели,
•видят какзо става там. Тоя въпрос няколко пъти ве 

че е поставян от страна на гра 
жданите от Тлъмински район. 
Дори тс са обезпечили и поме-

1 Твърде много обаче се изне 
надяли ст „атмосферата” и „по Ако тези дни се намерите в 

Каменица ще бъАете приятно) 
изнеадани от съществуващото а 
живлеяке.

Каменица,, центърът на Гор 
ни Висок обикновено е мълча
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лива и тиха ггрез цялата година 
освен през „ваканциите и лятото 
когато надойдат — пак учели 
ци, студенти учители...

И сега когато целия Висок е 
стегнат от люта старопланиска 
зима1 в Каменица е живо. При 
стигнали са ученици от Пирот, 
Димитовград, Ниш...

Всяка вечер в салона до осно 
зното училище е весело. Подго 
твят програма. Зима е, «аисти 
на но за развлечението на по— 
старите трябва да се предприе 
ме неще... Да ,се устрои „вече 
ринка”, седякка.. Да се разве 
сели 0ьрцето на височанина кс$ 
йто е жадан за развлечение и 
забава.

Всяка вечер в опушения са 
лон репетират А)сен Иванов 
от Димитровград, Росица Дел. 
чева ученичка в Пирот, Павли 
па Рангелоза, Иван Делчев. Ме 
жду тях има и яеколищша съ 
щински «аменсичами-туз емщг. И 
Те участвуват в приготовления 
та и те п!ом1агат..-.

■— След репетицията ще кмЯ 
танцова ! — заязява Асен. '

— Хайде по тихо другари., ни 
що ие се чува — пак се обаяс 
да някой.

— Дайте още малко дърва!..
— А ще дойдат ли сенокош* 

ви да правим танцова?
— Да,
— Само по—бързо-.

КОЙ БЕЗ СПЕЦИАЛИСТИ

Напускането на хирурга оста 
ви Босилеградско без такъв спе 
циалнст. А нуждата се отчита в

Щ Е
НАПРАВЕНО ПЪРВОТО 

ИЗКУСТВЕНО СРЪЦЕ 

У НАСБЪДЕ
В началото на годината чле 

(новете на Електромашщшй 
клуб в автомобилния завод 
ТАМ в Марибор са изработили 
и предали на мариборската бол 
нтща медецински инструмент, 
който по време «а операции 
може да замергза работата на 
съпцето, белите дробове и бъб 
редите. Инициатор за изработ 
в!'нето на такъв апарат е бил 
лскарът Стоян Еретин а Голям 
дял в работата има и конструк 
торът на ТАМ Йоже Глодеряик

Апаратурата работи по след 
нмя начин: хирургът пресича во 
«ата и я прикрепва о една пла 
стгмасова тр1ьбичка която е във 
връзка с една помпа, направе
на така да’ замести работата иа 
сърцето по кръвоопбръщението 
Когато кръвтта мине през пом 
пата тя миипва и през стани 
окоигенератор който замества 
работата на белите дробове. 
Тук кръвтта се смесва с кисд 
(лород и възобновена и обогпте 
на (с кислород се зърща през 
елна друга тръбичка в артери 
ята като кръжи по целия орга 
штзъм.

Съставна част на апаратура
та е и изскуствения бъбрек в 
койТо специална тръбичка и 
помпа всумукват кръвтта от ар 
Теркята на реката на болния и 
Я водят в дея нфилтер тгьлеи с 
дестилирана вода.. Този изкуст 
Вен бъбрек може да се употре
би не само при операция «та 
бъбрек но и при друг» хирург** 
честен интервенции.

двадесешмилионнияш Югославянин
беше по;—голяма отколкото 
преди втората езеовна война — 
повърхнината възлизаш© на 
255.270 квадратни километра, 
Няколко месеци преди преброя 
валето на 15 септември 1947 го 
дина към Югославия бе гтрисъ 
единен част от Истра и Слове 
Пачка прйморяе, конто по-ра- 
но принадлежаха на. Италия- 
По, тоза време на един квадра
тен километър се падали 61 жи 
орл, а на хиляда мъже 1.080 же 
ни.

Едно домакинство е имало то 
тава пет жителя, Докато «а хи 
ляла мъже са падали 1.0з8 же- 
5Т,ч.

Когагго преди повече от 40 го 
дини ч— на 31 март 1921 годи 
на за пръв път бе направено 
преброяване на населението в 
Югославия — тогаав в странаи 
та е имало 13.934.038 жители 
в 2,709.309 домакинства.

Територията на Югославия 
тогава е обхващала 247.542 ква 
дратни километра, което значц 
че на едии квадратен' юиломе 
оър средно са живеели 48 жн 
тели.

, I

Второто преброяване бе нап 
разеаю три години след война 
та когато Ютесла'.тия бе изгуби 
ла 1.700.000 югоелавяни. На 15 
марг 1948 голпр.а в страната е 

жители15,722.098 вимало 
3.609.725 домакинства.

По време на това преброява)- 
н> тч'г>чтопията на Югославия

Приготовленията огт Деи на 
дан са все по—жшзи. След дек 
или два тези весели мЛадежЦ 

ще трябва

Пет години по-късно иа 31 
март 1953 година стана второтр 
следзо.енно преброяване иа жи 
телите. Техният брой тогава въ 
злизаше 16.936 573 жители в 
3,945.287 домакинства.

Последното преброяване на 
жителите бе направено на 31 
март 1962 година. Според него 
Ю го сал вия има 18,549.291 жите 
ли' и 4.648.527 домакинства.

Ония които обичат математя 
ката могат да пресметнат кол 
Ко, е било средното нарастване 
между всеко преброяване и въз 
осмоза! на това приблизително 
да определят наталитета на на 
селението в бъдеще. Разбира се 
това не е та/ка просто, но все 
пак може да се утвърди, че сл 
ед някоя година Югославия ще 
има двадесет милиона1 жители.

и девойки отново 
да отидат на училище.

о

Жилищни здания в Нови Белград I
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На стопански теми БЕЛЕЖКА
\\ о

Докъде се стига с интеграцията 

„Орех“ и „Напредък“
Ще се иовиши ли ценаша 

на месошо в Босилеград
Още в миналата голини на е 

Ано заслдание на Общинската 
скупщина бе решеао селскоето 
ланското ■ предприятие „Орех” 
в Босилеград да се обедини 
със земеделската кооперация 
„Напредък". На това заседание 
бяха казани мнения и за, и про 
гиа интегрирането им.

на обективно съглеждзне неща 
та — кетегршгията все пак 0 
нужна.

В момента говорим за ус
коряване на тая интеграция, за 
щото кое с-щс се протака, а фи 
ссаясоаите средства, 
дадени за попълване на насаж 
днеията и торене на същите, в

Предк известно време земе
делската коохгрерация ..Напре
дък” в Босилеград, под чилто 
компетентност е градската кла
ница, представи до Съвета за 
стопанството при Общинската 
скупщина решение — молба, с 
което се търси одобрение за по 
вишаване цените на месото. 
Към молбата е пршгожена съот 
ветна калкулация, според която 
продавницата за месо послува 
със загуби, па оттук и молбата 
за псвишване цените на месото.

Според изчисленията, конто е 
доставила земеделската коопе
рация търси повишаване цени
те и то: за говеждото месо от 
350 на 450 за един кнлопдам, т& 
лешкото от 400 на 550 и свин
ското от 550 на 650 динара по 
килограм.

Настоящата бележка няма за 
цел да отговори дали повишава 
нето на цените е оправдателно 
и дали Съветът за стопанство
то ще разреши такова повиша
ване. а да укаже на известни 
неправилнотси в дейността на 
кооперацията.

Истина е, че изкупвателните 
цени са високи, тъй като зима 
та е твърде блага, но факт е и 
това, че нито една от земедел
ските кооперации няма СВОЙ 
добитък, който в такива момен 
■ги да келе и продава1 .Тя се яв

ява като посредник между про
давача — производител (в слу
чая селскостопанския произво
дител) и купувача 
»шн. И само за услугата цената 
на месото псскъпява двойно.

колко

рос изхожда от заключ ениета 
на Общинската 
интеграцията трябза да се из 
върши от 1 януари тая година.

Фактът, че и досга нг е из
вършена намеква за недоразу
мения’’ или за умишлено забап 
янр. Дали земеделската коопе
рация „Наптедък” и занапред 
ще отстоява на условията, кон
то постави на заседанието на Об 
щиноката скупщина или обек
тът щз бъде приет с направе
ните опущения и грешки?

Протакането и “периодът на 
проучване и изследване” не са 
мо, че търси изразходване 
материални средства, предпази 
начиеи за други цели, но набли 
жава временния пориод, дока- 
то някой ше трябва отново дй 
се нагърби да тори и засажда, 
относно попълнява насаждения

скупщина ,че
гражда-

Поставяме въпрос 
са допринесли земеделските коо 
перации да запазят добитъка 
миналата и по-раншни години, 
когато липсваше фуражна хра
на «а добитъка. Къде са им 
кравефермите и овцефермите. 
Нали те представляват общест
вения сектрор, като нагледен о- 
бразцов пример в селскостопан
ското производство.

които са

на Стова въпросите не се изчер 
пават. Съществуват още редица 
на които обикновено земедел
ските кооперацшг не отделят то 
лкова внимание . а които са об 
съжданн и на други форуми. 
Такива са въпросите за преори 
ентировка, по-смело 
в кооперативни и прогаводотве- 
ни отношешм със селскостопан 
ските производители и пр.

Подадената молба за одобре
ние е само израз на неправилна 
селскостопанска политика, коя
то стои в разрез с повишаване 
благосъстоянието и жизненото 
равнище на гражданина.

■*>,

навлизанеНапоследък, да посочим и тц 
за, че интегрирането на "Орех" 

кооперация вна земеделската 
първа крачка към създаване на 
обединена селскостопанска орга
низация и че тоя курс може да 
се прозежда и между останали 
те земеделски кооперации, кои
то съществуват на територия
та на Босилеградско-

Сг. Н.Ст. Николов

БАБУШНИЦА СЕ ОФОРМЯВА КАТО 

ПРОМИШЛЕН ЦЕНТЪР НА КОМУНАТА
приятието „Балкан” за пронзво 
дство на машиш за тухлената 
пдомпшлсиост, което оъщо така 
произвежда вагонетки, редукто
ри и прокат. Особено търсен е 
търговският прокат за който са 
заинтересирани някои фирми 
от България. Понастоящем пред 
приятието строи нови хали и 
през тази година трябва да осъ 
ицестви мад Атоловин милиард 
продукция.

Първото бабушничко пред-1 
приятие бе образувано преди 
16 години. Днес някогашният 
изостанал животновъден край, 
по-специално Бабушница, все 
повече се оформява каТо промиш 
лен център, което мени изгледа 
на цялата комуна. Първото пре 
дпрйятие бе образувано през 
1948 година под название „Луж 
ница”. Тази занаятчийско-сто
панска организация обединява
ше ПРОИЗВОДСТВОТО На ТУХЛИ. Ц1Г
гли и дърводелски изделия и 
заемаше в сезона към 27 рабо
тници, а през зимата числото им 
намаляваше под десет работни
ка. Но това беше само в начало 
то. Седем години след, образува 
нето на предприятието то се 
превърна в комунална стопан
ска организация, а през 1960 го
дина. след като получи по-голе

ми средства, започна да специ
ализира разновидното произвол 
ство. Насоката бе към химиче
ска промишленост, специално 
към- производство на предмети 
от пластмаси и ацетатни пропз 
ведения. В предприятието бяха 
образувани дез цеха — химиче 
ски за производство на ацетати 
и алкохолен оцет и машинен, 
произвеждащ съоръжения за 
химическия цех. Предишният 
цех за производство на тухли и 
цигли бе оделен и преименуман 
в „Стара планина’’. Това отделя 
не на производството и уточне
ната насоченост в скоро време 
даде първите резултати. Хиля
ди шишета с оцетна киселина 
се намериха на пазарите във 
всички краища на страната и 
бяха приети като качествен на 
всякъде. Химическият цех след 

тсЕа започна да произвежда ка 
нализационни тръби от пластма 
са. ксито днес пзтлаксват от па 
зарите оловните тръби. Едноврс 
менно с нарацгвене на произвол 
ството нарастна и броят на зае
тите в

През последните години изра 
прснприятис в 

. ,Тексти лколор”.
стна още едно 
Бабушница —
Започнало през 1956 година с 
петима занаятчии, днес то има 
над 60 работника, а през мина
лата година осъществи бруто— 
производство от Ю0 милиона ди 
нара. До края на 1965 година, 
след като се извърши рекон- 
струсцията, това предприятие 
ще включи в производството 
към 200 работника и ще осъще 
ствява бруто—производство към 
700 милиона динара. Предприя-

МЛАД БОСИЛЕГРАД

Обаче, по начало, по-голямо 
число и от двете страни вижда 
ха че безполезно е съществува 
нето нт две селскостопански тру 
дови одганизации в едно! място.

Нещо по-късно бе оформена 
комисия от страна

момента се използват за лични 
принадлежности на отделни слу 
жащи. Поставянтео иа тоя г»ъп

РАЙОН ПОГАНОВО ИМА ИЗГЛЕДИ 

ДА СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРА ПРЕДИ 

ЗАБЪРДИЕ

И взаимна 
на Общинската скупщина, в ко 
ято има щ представител на зе
меделската ксвперапня. Тази ко

тието произвежда и печати тек 
стилни тъкани от коприна и паТовапредприятията.

мисяи има за цел да устаиози 
рействирелно положение с о- 
бекта, върху който работеше 
селскостопанското предприятие 
„Орех” а това са ореховите на 
саждения в "Равни дел” и „Кре 
мйково".

' ' ■/ /ГЩ
у.

Ьредавател на върх Кула шд се 
лю Бански Дол, който ще даде 
възможност и жителите на Ди 
митрозградкка комуна да след 
крг телевизионното предаване на 
•нашите и чужди стагнщи.

В Общинската 
Димитровград изтъкват, че в на 
преварата по електрифициране
то Бурелът има сериозни изгле 
ди да опечели пзбедавд, защо 
'го „някои подкомигети в райоц 
Висок” съвсем слабо работят’’.

— Очакваме в най-окоро вре 
ме оживяване на акциите по е 
лектрмфнищия. изтъ.юат отго 
в орни ръководители в Общинс 
ката скупщина.

! В район Поганово кипи ожи 
вона активност зъв връзка с е 
лектрификацията ка част от 
Бурела, сбхващата селата Пога 
Чово, Драговита, Бански Дол, 
БорРзо и Плаигашца.

На неотдавна състоялото се 
Съвещание на Централния ко
митет по електрификация на 
райсег Поганово на, което шие 
ъствува и председателят «а Об 
щуимфеата скупщина в Димит
ров град Стоян Наков се изтък 
на, че населението от този ра
йон е готово да ускорй работи 
те около електрификацията на 
^>ейона. На това съвещание е 
взето решение и за участието 
ца гражданите в тази полезна 
аЦсция.

Както вече е известно фон
дът за електрификация з Пога 
ново разпорага за сега с над 
2.000.000 динара парични средс 
тва и тези дии ще продължи 
акцията за събирГ.не на нови 
рредства, тъй като иззестно 
рреме тази акция беше затихна

Комисията тия дии направи 
наблюдение нй обекта и еПо>- 
ред грубо преценяване салто ед 
на десета част от насаждения 
та е пределите на „Кремико- 
во” имат нормално годишно ра 
зГлггие, докато насажденията в 
"Равни дел’’ изцяло имат добър 
годишен прираст. Ще трябва да 
отбележим, че Комнсията е със 
Равена от подбран професиона
лен кадъР и нейното мнение 
ще трябва да докаже или опр 
вергае слуховете, които се рар 
пространяват сред гражданство 

4 то __ че обектът бил зятър —

скупщниа в

ЗВОНСКА БАНЯ
работа.

Тази насоченост към про-предприятие“ наскоро зае сколо 
2С0 работника, 1’ сгг които ви
сококвалифицирани и 65 квали
фицираш'. Също така растеше 
и броят на техническите кадри 
и през 1963 година предприятие 
то вече ила 3 инженера, пети
ма техници и финансови специ 
алисти. През 1963 година бруто- 
произведствоте възлезе на 500 
милиона динара, а в настоящата 
година трябва Да ое осъществи 
производство за над 1 милиард 
кинара.

Но предприятие „Лужница” 
не е единственото в Бабушни- 
шка община. Във Велико Вони 
нце отдавна съществува гтред-

мук.
мншлено издигане на комуната 
доведе до изоставане на селско 
стопанското производство през 
последните години. Все пак про 
блемът е съглеиан навреме и се 
га се полагат големи усилия и

Тоя въпрос вече няколко пъ
ти си е обезначавал и място на 
(нашите страници его защо т0я 
тгьт ще го отминем като по-об 
Стойно се спрем на тоза каква 
ще бъАе ползата от тштетраци 
ята, по-точно кому не отговар!я 
тя, а кому отговаря.

Още на заседанието на Об
щинската скупщина представи 
•тели от земеделската коопера
ция поставиха редица условия, 
след чието изпълняване се съг
ласяват на интеграция. След туй 
се раззи твърде остра дискусия 
и от едната и от другата стра
на. Но съгласуването на мнеии 
.я последва не като резултат 
оа дискусията, а като резултат

УМРЯЛ НАЙ-СТАРИЯТ 

ЧОВЕК В АФРИКА
се изразходват значителни сред 

топанство.Лй- ства и за селското 
особено в областта на животно

Един от най—старите гражда 
ни на Африка на име Одух А 
жоку е умрял в началото на 
Годината на 140 годишна въз 
раст. Той бил огарейшина на е- 
дно племе в източна Нигерия. 
Кахто съобщава нигерийския пе 
чат Одух Ажоку е имал около! 
стотина деца и внуци.

) Тази дни ще продължи тра
сирането 1на далекозода от се
ло Драговита за Гоин Дол на 
дължина от 12 километра, поло 
бдаата оТ койТо вече е траои 
ранЬ.

УскрояванетО на темпа на е- 
лектрифициране на селата от 
Бурел налага и скорошното из 
гр'аждаие на телевизионен пред

въдството. защото текстилната 
промишленост, която в този кр 
ай може да се развива, очаква 
от животновъдството на общи
ната значителни количества су
ровили.

Момир Пмя



6 СРАТСТВО

ЗАПИС ОТ СЪДА

„ПРОНЕСИ ЗЕМЯ, ЩЕ ТИ ПОДАРЯ
ЦЯЛАТА НИВА!...“

Дора и студените януарски 
дни не са пречка хората да сс 
Съдят. Пред съдията Любисав 
Илиев са насядали група долно» 
невлянцаг _ седемдесетгодишнн- 
ят старец ДяАо Петър Спасов, 
жена му и неколицина свидете 
ли от Долна и Горна Невля К 
Стоян Йрданов, жена му и съ
що половин дузина свидетели

Стоян, млад и пъргав триде 
сетпетгодишеи мъ>к е зет в Не 
вая. Иначе той е о-т Било — е- 
дно от най—затънтените бурел 
ски села.

.Приземяването” «а- Стоя»» от 
планинското селце Било в долп 
пата край гр-атшацта разгневи- 
до- съседите му. От ден на да: 1, 
между тлх расла непримири
ма вражда. Днес за едно, утре 
за друго и те станали постоянни 
Посетители на съда.

... — Па така, каза Стоян, 
сто не можем да: живеем з мир 
и сговор. Гонят ме. Онова кое
то наследих искат на сила да 
».цн го вземай

— Де кажи, би ли стареца 
повтаря Въпроса съдията.

— Не Оьм, да не се мръдна 
от място ако съм го закачил. Е 
то тука съм най-тънък. И Ста| 
як се пипна по гушата, цяла 
червена; от яА- Той ем ми сече 
Зщумата ем съди! Бил съм — 
не съм. Не съм го пипнал. Не
ка покаже медицинско свидете
лство.

— Утрепа ме господин дру
гарю съдия... утрепа- ме. А стар 
съм вече не мога да се би». То 
Да съм млад, на неговите годи 
ни лесно бих се справил. . .

— Ето, чувате ли и сега пре-

— Не е вярно Лъже... Нека 
1се излезе ига място настоява 
Стоян. Там ще сс види кой тъ
ма право.

— А бе хора защо не се поми 
рнге, пак настоява съдията|. А~ 
Ко съд иде на мясгго много ще 
ви коства...

— Нека. Да сс излезе ма мяс 
То и да- се види «ой чия низа 
/„отнема’’ натърти Стоян.

— А можеш ли да се зо,къл_ 
ииеш, обърна сс дядо Петър 
към Стояношща, че не ми отне 
маге от Ливяцата

— Защо Да се кълна, възразя 
(ва тя.

Е тогава- ПРОНЕСИ ЗЕМя, 
па ще Ти харижа цялата нива.!

Е не искам. Про-иеси ЗЕМЯ

тн-изсъсха жената на Стоян. Ре 
щнаи са да -ни затрият и това 
си е... А цялата „работа’’ правят 
Миша 1и Димитър.•• Да. Те ни 
мразят, ако- сме роАа... И етО 
отмъщават, 
против най и едни- ден ще взе
мат В01ИЧКО

■— Море ще съдим до-де има 
поро и мастило, но пак -не ще сс 
дадем, съска Стоян.

— Виждаш ли другар съдия., 
виждаш ли ги какви са. Утре 
па га- стареца и Още Пък црст„ 
ят... Е няма го майстора! Не да
ваме се и ние ако сме стари! 
Ще караме до край па кому 
•каквото съд донесе — гневи са 
баба-—Петрозтща.

- — Другари, защо не се поми 
рите настоява- съдията. Във па 
ша Полза ще е., защо да се ст> 
дпте за Няколко вейки шума и 
няколко дъбици.

— Не може, «ека- ми отстъ
пи „заетото" място-.

— А ти моето,-
Пак дефилират свидетели, да, 

ват най-противоположии нзяв- 
-лен1И-я.

Има-Те ли нови свидетели? — 
пита съдията дядо Петър.

Той нарежда -ояколко имена.
- — А та Стояне?

— Оставам при Същите.
Делото се отлага зарад недо

статъчно сведения. Насрочза се 
ново дело.

— Е де да зидим сега какво 
да правим с -нивата)? — започва 
Съдията.

— Па да започнем и Това де
ло съгласяват ое „дзете стра
ни”.

Съдията Илиев чете... 
п— Изора ми синурите. Тоя 
Сто-ян ще ме затрие започна дя 
до Петър.

— Да, да. А на това Го учи 
ей тая госпожа-, плези се баба 
Петровица. Тя ми сече синурт. 
те. Ей да видите само: орали, 
орали, 1но защо не карат право 
ами вдълбли в моята «ивица. 
Тя сТаца, започна с крак Да „че 
ртае” по пода... Ето така... отго 
ре и от|\влу е тяхно, а в среда 
та — наще. И да зидите — изо 
рали „средицата" на нивата, а 
на краищата и син ура изкопа
ли...

Свидетелствуват

!

ШШШ.
Ставри Решетар от село Иза- 

тоецн. Димитровградско е роден 
през 1890 го-дина и сега има- 74 
години. Той се ожени по втори 
път през 1960 година. Съпруга
та му е родена през 1932 годи
на. Във вгерид брак Бай Став_ 
Ри има и най-голяма радост — 
през октомври 1963 година той 
получи син.

Тази радост не остана в кръ
га на семейството му. В края, 
къд-сго поради миграцията на на

селението не е скоро родено мъ 
жко дете. това събитие се пре
върна е същинска радост. Ден
ят. когато детето получи името 
Петърчо. в ИзатсЕци се превър 
на в сбшоселско увеличение.

Сега малкия четиримесечен 
Петърчо е чичо на 28 годишни
те Тодор, и Илия, и дядо на тРи 
годишния Милчо и Сашо.

НА СНИМКАТА: Ставри Ре
шетар с жена си. дъщеря си 
Душанка и сина Петърчо.

ши!в
С-ьДи-ята Илиев им даде „вре 

ме” да ое ,,изкажат’’...
— Значи — ще се из’лиза па 

мяйНо!
— Само- -на място... там, там 

иа ка«вот0 съА донесе!

Матея Андоноз-
-

\

единствен ПРОИЗВОДИТЕЛ
)} И С П Р А ((— НА ДАЛЕКОПИШЕЩИ АПАРАТИ 

" В ЕВРОПА
Касае се за нов електронен апа 
рат, о-ткрит преди няколко годи 
ой. Досега се произвеждаше са 
мо от една американска фирма 
Апаратът за писане на разстоя
ние просто се свързва с теле
фонния апарат. Когато връзка
та е установена със събеседни
ка, със специален молив могат 
да се пишат текстове, да се пра 
вят скици и разни чертежи. Вси 
чко се пренася върху хартията 
на събеседника. Такава връзка да 
се установя между две канцела
рии, а -също така -и между два 
континента на разстояние от ня 
колко хиляди километра. Ако в 
момента на повикването в кан
целарията не се намира някой, 
апаратът е така конструиран, че

Наскоро фабрика ,.Искра” в 
Крань, Словения, ще започне 
производство на далекопишеш- 
ти апарати. Съгласно договора 
с една американска фирма, от 
която ,.Искра” купи лиценция, 
нашата страна ще бъде единстве 
ният производител на тези апа
рати за пазара в Европа Север 
на Африка, Близкия и Среден 
Изток. За азиатските страни а- 
гйаратът ще произвежда йЧно 
японско предприятие, нокато а- 
мер-пканската фирма си запазва 
правото да продава апарата на 
Северна и Южна Америка и в 
страните от Английската об
щност «а народите.

За какъв апарат става Дума 
и къде ще намери приложение?

мс-же да запише и сам желани
ят текст.

Практическото приложение 
на новия апарат е много широ
ко. Досега телефонните раз
говори не оставиха никакви пи
сани документи, особено кОгато 
става въпрос за разни поръчки. 
В бъдеще всяко искане ще мо
же да се потвърди с оригинал
ния подпис на ищеца. С помощ
та на апарата може да се пише 
на Есекя език. с всяка азбука, 
дори и с китайската, която има 
няколко хиляди знакове, или с 
арабската, която изисква да се 
пише от дясно на ляво

СЛЕДИ ПО СИЛНИ ОТ СМЪРТТА не убиха само за да може юа за 
палва Останалите убита, скъпо 
е иизкупил голия ск живот. Ръ 
цете му треперят, 
мирно конвулсира, до-като г-ово 
ри очите му чудно -светят. Ни 
кога не ще оздравее — му каза 
ли предпазливо лекарите.

да ни убият. По зреме на еваку 
ац-ията пред края на войната ме 
раниха е левия крак.

лицето неЗАЩО ТЕ НЕ ЗАБРАВЯТ АУШВИЦ между мъртъвците

Обущарят от Хърватако ЗгС 
• ори’ Д. О. е преживял ужаси 
те в коицетрациюмия лагер, но 
как? Още з лагера на Баница 
край Белград геетапото го и- -м-ь 
чвало -страшна. След Това бил 
транспортиран в Дахау, където 
го хвърлили да работи при кре 
маториуммте.

— Изгарях трупове — казва 
сега седемдесет и едногодишен 
старец. Мъртъвци безброй. цОт 
Тазовите камари извличахме 
Мъртвите и ги трупахме. Бяха 
още топли. Надзирателят Емил 
„Капото” иокаше да запалвал» 
труповете отдолу, защото те ве 
не се охладили. А пещите бя 
ха много малки. И труповете 
се разпадаха пред крематориу 
мите и вонеха. След това вадех 
пепелта, И пак решех трупове 
в крематоР’нума. Ден след ден ме 
жду трупове. Питах Мак, — СС 
пазача коя смърт е Най-лека? 
От „Циклон Б”,, з душегубка 
та, каза той. Един де« ме зава 
ри, когато отворил врата на ду 
-шегубката започвах да вди 
шазм газ. Изпрати ме при бло(К 
фюрера, разпитваха ме. Ню мо 
га повече да издържа межну 
труповете — отговорих им. Ду 
Ша се нощем не мога да заспя. 
Закараха ме при лагерния ле 
кар който ми даде инжекции. 
След това- продължих работата) 
в крематориума, но за много Не 
ща не си спомням. Не чуегву- 
Ьах вече ки вонята -на. трупове

ни и съкрушени, ужасите, кои 
то с дни, с месеци. с години са 
тледали и преживявали са 
врязвали много дълбоко в съзна 
нието и костите, че те вече не 
могат да се оезобдоят от тях.

Хървое М. е имал 14 годиш», 
когато германците през меаец 
м)ай 1944 година го закарали в 
Аушвиц. От 4.000 югославяни, зц 
караш» с него, се е завърнал са 
Мо той-

— П, юм и Кадук и Богер и 
Лукас, казва той сочейки израз 
ка от вестник с фотографиите 
>га някогашните му бдокфюре 
ри.

Неотдавна в град франкфурт в Западоа Германия, запо
чна съдебен процес срещу бивш„ лекари, блокфюрери и дру
ги служители в концлагера Аушвиц, 
смъртта на хиляди концлагеристи от всичси народности Бив
шите концлагеристи' от Югославия, които са имали щастието 
да преживеят ужасите в концлагера, следят с голямо напре
жение онова, което, става на процеса. По този случай в нашия 
печат постоянно се явяват статии, изпълнени с изказващи и 
спомени за преживеоите ужаси в Аушвиц. Вестник „Полити
ка” неотдавна публикува следната статия, която поместваме 
в съкращения.

СПИСКОВЕТЕ ОТ МАТХАУ 
ЗЕН

се
които са виновни за

I
Учителят Велибор Марич, от 

малкото преживели от Матхау 
зе-н вече двадесет Години подре 
жда списъците- на загиналите и 
преживелите. От 335.000 заточ- 
ншците нацист-ите убили 122.764 
д^ши. Толкоза са регистрира 
ки а десетки хиляди са избити 
без ‘ каквато да било дегистра- 
ц-ия. Учителят Марич ни пока 
ва списъците на 13.000 югослав 
янн ,убити в Матхаузсж Това 
са само частични, данни, от кр 
ая на 1944 до май 1945 година. 
Много ют Тях са били жертви 
на визо—експерименти, нечове 
шките опити на лагерскигге ле
кари __ садисти. Около 1000 на
ши хора -преживели тези вивю 
експерименти са останали с тр 
айно -неизлечими последици. Те 
не могат да забравят. Нито пое 
патите «иго безимените жертви 
Немогат да забравят ония кои 
тб са убивали. Не могат да заб 
равят стаята, пълна с четки за 
бръснене нито старта с пресата 
налигге протези, нито оная гол 
яма стан, пълна с детски играч 
ки, които надживяха затворни
ците от Аушвиц. Не могат да 
забравят фабриките на смъртта.

А Банското- правителство за 
бележи тези дни в своя бдал® 
тин: „Защо все оше се съдят 
военопрестъпници?”

Съдиите във Франкфурт и 
Мат големи -мъки от блохфюре 
рите, СС—войниците и лекари 
те ат Аушвиц които ,;не могат” 
'да си спомнят как са причинява 
ли хиляди смърти дневно, в 
кгри смени в душегубките, в пет 
крематориума з килиите за из 
мъчване и -изстрели в тила пред 
стената наречена „черният гав- 
раи”. Две десетилетия са измина 
ли откак са; се охладили пещи 
те иа- Аупгвицкитк кремаПори 
уми. Там трева не расте. Преди 
скубем години видях оКоло те!ви 
разрушени кре маториуми как 
цялата земя бе посипана като 
мозайка о нребни бели зрънца 
от чоевшки кости. По две по 
три, четири хиляди жертви са 
били изгаряни дневно.

Франк фуртските подсъдими, 
клиента на известни западногеР 
лански адвоката „нищо не он
сполвогг'.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТГОДИШЕН 
КОНЦЛАГЕРИСТ В АУШВИЦ

— Тези зъби ми избиха — по 
казва -изкуствената горна види 
ца — Кадук » Бергман И то згу 
рад картофите конто- бях наме 
рил зад бараката. Когато от Ау 
швиц пристигнах у дома имах 41 
килограма и то след като три 
месеца бях на лечнеие в Кра 
к0в.

Постоянно идзат в редакция 
та на „Политика” Хора- от Бел 
град, Земун и други места кои 
го с-ьобщвняята -на пресата за 
процеса в Франкфурт изтъргна- 

ог всекидневния живот и 
квърлиха дзе десетилетия на 
зад — в преживяваните ужаси 
от Аушвиц. Те идзат, развълну 
вани и тревожни учудени- и гае' 
вшг защота ги възлгущазат лъ 
жите и дръзостта, с които СО 
престъпниците оперират пред 
франфуртските съдии. Те са ос 
танали живи в лагера на смъ 
рота, те са се върнали з родина 
та- дома обаче посърнал» гвсихи 
чески и телесно. Кадук, Богер 
и другите СС джелати не са сти 
талк да ги унищожат докрай, 
за двете десетилетия те са ое 
дравели в известна степен я жи 
ви. обаче безвъзвратно нзмъче

— Менгеле и Лукас бяха гла 
вните кръвници. Менгеле ме из 
хвърли от амбулаторията кога 
то бях болен и изнемощял. Той 
решаваше кого да изпрати; в ду* 
шегупкнте. Избягах о-т лагера-, 
те ме заловиха и върнаха. Тук 
на темета имам белег. Един от 
РС—овците ме удари с дръжка 
та на револвера си. Гледал съм 
как масово разстрелваха евре
ите цред стената „чероия гавран” 
защото нямаше достатъчно мя 
сто в каматите с циклона. И на 
нас постоянно нн се заканваха

■»е.
Човекът когато в Дахау



впдтетю Т

Сто години от смъртта на един великан

Вук Караджич гениален творец 

и реформатор
~ -Тези ами се навършват сто го 

Ацни от смъртта па един от 
С^ай-/голелцггс и Л1ай-сг'рслсж1! 
телците великани на сърбската 
национална и културна исто
рия Това е повод още веднъж 
да се изпъкне цялатр гениал
ност на неговия огромен твор 
чЕсбои похват, огромното ревод 
юниогпю дело, «оето, безсъние 
'До ще оставгс трайна придобие 
ка не само за сръбския, но; и за 
втички югославски народи.

Без съмнение, Вук е най-сим 
патичпият пример как един оби 
кпговсн човек от (народа, едно 
селтпгче и> овчарче със силата 
на своята прозорливост, със пс 
съкрушима воля и по стечение 
на обстоятелствата можа да сс 
издигне До пиедествала за зели 
каните, които с пояавта си и с 
обемните си дела представлява 
една епоха.

Отдавна, е забележено, че Вук 
Карацич е „един' от най-таламг 
Аивите хора, които е дала сръб 
ската история (Скерлич), „най- 
умната глава между сърбите’' 
(КопиТар, „баща на сръбската 
литература” (Джуро Даничич). 
Този Вук Ща когууго БрайкЪ 
■Радичемтч, със своето искрете! 
романтично узаличеяше е пяА 
а сТих:

бдеа се намирам сега. Вярвайте 
.чи, че за Коледа нямах с как 
во да купя ни фунта месо. а ка 
мо ли печено! Като си помислех 
Мой е ден и като гледах деца
та си!, тгдачех като палаво дете. 
Всичко, което може да се пр<о 
даде или даде в залог, заложих 
или разпродадох. Сега не зная 
какво ще правя с жена ми и 
трите невръстни деца. Зима е, 
а Нямам дърза, нямам хляб. 
Такива моменти на отчаяние 
Вук е преживявал и по-«ъсно, 
когато бил принуден да се връ 
ща в Сърбия, озково да бяга 
от яея, да се лута от едно до 
друго място, от едно до друго 
заведение, търсейки каквато и 
да било подкрепа и признание. 
Но Вук нямаше да бъде Вук, 
ако ц з моментите на най-Труд 
ни изкушения, когато много дру 
ги по-слаби и колебливи сигур 
*к> Щя.4з' да клюмита, наш-з 
раше сили да. излезе победи
тел. Затова и признанията, кои 
то получи, по-лъсно, ко>гато бя 
ха приети негозите идеи на ре 
форматор, бяха по-ск-ьпи и по 
значителни.

Няма съмнение, че най-зна
чителното дело на Вук се със 
той в творческата дейност вър 
ху реформата на езика и праъ 
вопмеа. По съвет на Йернаней Ко 
пиггар, който още през 1813 го 
дина, след преминаването на 
Вук Зъв Виена, се заинтересу 
вал за него, Вук през 1814 роди 
на публикува, своята „Писмени 
ца сербскога йезика”, която 
всъщност представлява първа
та сърбека граматика «а нар'0 
ден език. В нея Вук за пръв път 
прокарва своето по-късно уста 
новено правило: „Пиши пакта 
говорйш, а чети така както е 
написано’’. Наистина и преди 
Вук съществуват опити да се 
пише на народен език и то без 
някои букви, конл-о съществу 
вали в черковнослазяпедеата и 
рускославянаката азбука (Дос 
«ойтей Обрадович, Атанасие Сто 
йкович, Сава Текелия, Сава 
Мъркал и др.) но едвам1 Вук уо 
Пява последователно и умело да 
очисти азбуката, от вс.ички излц 
шии букви, същевременно вна
сяйки -и нови букви. По този 
начин Вук създава, една от най 
съвършените азбуки на света, 
която фонетичните пирлщипк 
всеки глас да има своя булева 
напълно е осъществил.

то се потвърждава и от някои 
други негови текстове.

Благодарение на насърчаване 
то на Когаггар, а с цел да илю 
щгрира своите езикови тезиси, 
Вук пръв се отдава на всестран 
но и систематическо събиране 
на 1нарнднн песни, приказки, пи 
геворчш, гатанки и други наро 
дни блага. От 1814 година, когато 
излезе неговата „Мала просто 
народна славеносербске песма- 
рица” (която съдържа около 
100 лирически и 6 епически на 
Родни песни) па1 до края на жн 
Рота си Вук събрЗД материал 
за 9 голями (книги от епически 
песни и още няквлко такива, 
Които съдържат почти всички 
ферми на плодотворното, твъй 
де богато иародно творчество. 
Възхитен от сръбските народ
ни песни, Копитар казал: „Тр.; 
кива песни нито един нарвд ня 
ма ингго ти е имал”, а за тях; 
Са имали най-добро мнение и 
други велик поети и философи 
опг този период. Макар и пръз 
Вук и до днес е най-добър и 
не надминат сръбски фолкло
рист, човек със специално из
тънчен вкус да открие и забе 
лежи онова, което наистина е 
Най-Добро и най-Ценнб.

За Вук може да се каже, че 
трй е ит пръв. по забележителен 
сръбски писател летописец, ис
торик и литературен критик на 
така наречения но®, романти
чен период. Неговите годеми 
свидетелства за Първото и ВтО 
р.о сръбско въстание, за ггрос, 
давените юнаци Хайдук Велко, 
Миленко Стойкович, Петър ДО 
бръняц и други, след това не

1

говите биографи на Караджорд 
же и княз Милощ, между дру
гото. действуват като живо, пря 
ко захванато свидетелство за 
«тези бурни дни ма борбата и 
револгцията, в която и сам с 
пущка и перо; участвувал. Нега 
вата полемика, с Мил^ш Светич, 
ПРОЧУТОТО „ПИСМО ДО 1СНЯЗ Ми 
Лбш’\ след това неговата кри 
тика на романа на Милован Ви 
дакович, между другото изтък 
ват всестранността на негова
та акция, силн1ИЯт талант на 
литератор и критик, който не 
можа докрай да се развие, се; 
А|смте големи томове на него

вата преписка също са сигурно 
свидетелство за Вук като борец 
.и неуморим труженик.

Чествувайки стогодишнината 
от смъртта на този гениален 
реформатор специално тр'ябв<* 
да изтъкнем голямата: роля; ко 
ято Вук Каряджшч имаше з|а 
сръбската национална култури., 
като. остава след себе си мню- 
гобройнн продължители не са 
мо в областта на Л1П1гвисти'Ка1 
Та, но и в литературата.

„Ной кал ДоЬе са Вутса редиога, 
далак бели брайо, са другога’’.

е имал сила ‘да се опълча ерг1- 
(МП-аЩгО п’0| Пидин: И К.уЛ-1шХ

турни противници. да ги аразИ 
до. край и да наложи реформа 
тариката си истина на своите 
съцремешпцг и на поколенията, 
коагго) следваха.. Това е една 
пламтяща звезда, кояТО1 векове 
те не можаха да угасят.

о

Люба СТАНОЕВИЧ, 
професор на ВГПП

Но «поза, което най--пързо 
Шада1 в очи, това е неговата, у 
Пори|га.
йост, оригиналност .и смелост, 
неговото решение да остане та 
правилния път докрай, без да 
обръща внимание на ггрепятст 
вията в пътя му, конто поняко 
га бяха непреодолими. „Умният 
човек
място.__ постоянно мисли и се
труди, да научи или да измис
ли, колкото може повече та да 
станс по-умен от своите стари, 
а1 иогрвите деца от него. Прос 
тият пък иска да остане такъв, 
какъв то е бил неговия баща, а 
Неговите деца като него. Колко 
беден и тъжен би бил светът, 
ако хората биха останали таки 
ва'. какзито са били 
стари! Тези думи най-Добре 
МДюсгрират човека революцир 
нер. който не се примирява с 
настоящето, който желае нетг 
рекъсната
Негош, борец който се стреми 
към истината, знанието, идеите, 
които носи дълбоко в сръщето 
сдф Малко са онези хора конто 
така са изгаряли за всеки атом 
.на свопт1е- убеждения,
Вук Основата на неговата си
ла съчинява една проста, на
родна: логика: не трябва да ос
танем на старото, синовете тря 
бва да бъдат по-Аобри от ба 
тщите сн.

Аюо работата и рез(ултатът 
от нея са основната мерка на 
човешката стайност, тогава 
Вук е един от най-Ивнните и 
най-Н-ТОДОтворнггте работници, 
които сме имйли, когато и да 
било. От 1814 година, когато об 
яви „малка простонародна сръ 
бска песнопойка”, па до1 смърт 
та- сщ през 1864 година — зна 
чи цеди пет десетилетия т°й не 
уморно работил използва Все
ки час и то твърде често при 
извънредно тежки условия, при 
всевъзможни неприятности. То 
ва. дело получава особено зна 
чение и по своята ценност, И 
по условия на всевъзможни ли 
шекия от началото До края. В 
едно писмо, напиеаоо във Вие 
на през декемрви 1825 година в 
момент на отчаяние, той се о*1 
лаква на един свой приятел: 
„Не мога да вя кажа в каква

Народни приказки
фанатична поето ян>_

УДАВИЛ СЕ ПОПЪТ, ПОНЕЖЕ 

НЕ ПОДАЛ РЪКА
той «а едноказва Качили «е в. лодка пет шес)т 

прости хорица и един поп, за 
да преминат през една река. 'До 
като лодката плавала внезапно 
духнал сила» вятър и превър
нал лодката, та пътниците се 
намерили във водата. За щастие 
всички знаели да плуват, само 
попът не знаел и започнал да 
потъва. Другите пътници доплу 
вали до лодката, хванали се за 
нея щ така преминали на ДРУта 
та страна. Когато се завърнали 
в къщи казали на попадията 
всичко и не попът глупаво и 
без нужда се удавил. Попадия
та започнала да плаче и да на
режда като във всяка неволя, а 
сетне ги запитала:

,,Как се удави?”
А те й отговорили:
„Когато лодката се превърна 

и ние всички паднахме във во
дата, викнахме колкото сила и-

„Оставн, бе- кумец, — отгово
рил гостът 
воля те посрещне, стига му. Чул 
съм, че за гладен човек и добра 
дума е храна”.

Когато цицията чул това, отн 
кухината, и само що 

влезъл. ударил се по главата, 
па взел сол и викнал:

„Ех, нещастие мое!”
Но като поразмислил. че само 

солта -нима Да направи вкусен 
картофа и да нахрани 
взел и две сушени чушки, ка
то сложил >ц тях с картофа ка
зал'

когато човек с

госта.

ШЪЛ в

„Като се харчи, нека се хар
След 1818 Година .когато из

дал своя известен „Сърбскн рн 
ечтпмс” Вук цреработза и до- 
пълнява своята „Писменица’’ 
(Граматика), макар че чак, 
през 1836 година, когато в Це 
тине йзлезло от печат книгата 
му от пословици, окончателно; 
оформил своята ортография ка 
то виел и буквите 1 „х|’,| която' 
до тогаза не употребявал. Пъ? 

издание на „Рпечника”

чи.”

тяхниге

НАРОДНИ ПЕСНИ

ИЗГАЗЕНА АИВАДАборба, както- казва

,.Ой, ливадо, зелена ливадо! 
Що си така рЯно полегнала?” 
А ливада тихо проговаря:
„От неволя съм ти полегнала: 
снощи си ме стадо прегазило, 
отзарана кичени сватове”.

вото
(1818 година) с над 26.000 думи, 
а особено второто (1852 годи
на), което имало -над 47,000 ду 
стм с тълковнмк «а немски и 

сетне неговия „Сръб 
ски буквар” (И известния ггре- 
всА „На новия завет’’, покрай 
рстана лите му творби означа
ват по-нататъшно и пълно ут 
върждаване на реформаторски 
те му идеи- в областта на езика.

Интересно е тук да напом- 
нем, че Вук Карадцич пръв от 
славянските слависти, сериозно 
се позанима и с проблемите и 
на българския език, който до 
Тогава бил съвсем неизвестен 
на учените йз*Вън България. В 
един ло_Дълъг етюд под загла
вие „Додатък к санктпетербурс 
ки сравнители риечиищгма свиу 
йезика и нариечия с особитим; 
огледима бугарског йезика’’. ко 
йто написал и публитсова\ пр>ез 
1822 година, Вук се прояваязз 
като отличен познавател -на бъЛ 
гарокия народен- езис. Фактът, 
че този текст спомената и навз 
меда няколко бълга,РсКи народ 
ни песни прказва, че той серио 
рно се интересувал и за- българ; 
ския наииодалии фолклор, кое

както
[<махме:

„Попе, дай ръка! Дай, попе, 
ръка! И той можеше лесно да 
ни подаде ръка, ако искаше, но 
макар че викнахме, той не ни 
подаде ръка и така се удави”.

„Зная го аз него, клетника не 
казала попадията —

латински

МИЛИ И НЕМИЛИ
ц

Кон зеленко росна трева пасе, 
за час пасе. за два прислушква 
как девойка свойта майка моли:
„Не давай ме, майко, за немилия 
Обичам с мили по гора да ходя, 
глог да зобя. о лист вода да мия, 
студен камък под глава да сложа, 
отколко с немили по дворове да ходя, 
захар да ям и в коприна да спя”.

щасген
че така е станало, макар че сте 
му викали: Трябвало е да му 
кажете: На, попе, ръка, ща се 
удавиш, защото е научил да взи 
ма, а не да дава”.

Като се харчи да 
се харчи

Девойка се жали на теменужкатаВеднъж един кум стигнал на 
обед у кумеца си, който бил 
голям циция. Кумецът не му се 
зарадвал въобще, но по неволя 
трябвало с весело сърце да го 
дочакат. Като го посрещнал той 
му казал:

„Много ми е драго че си до
шъл. но жал ми е, че няма с 
какво Да те нагостя. Имам само 
един картоф с бистра вода”.

Теменужке, аз бих тебе брала, — 
но немам мили на когото бих те дял*. 
Ако бих те на Али-бег дала,
Алв-бег е дигната глава; 
той не носи цветя всякакви, 
освен една роза и каразфил.



Остроумният
ръководител 1 РеалнаЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ... глумаи

о

Зоолозите от универзитета не, 
калифорния са установили с по- 

експериментите, че

слои от зоологическата градина 
и го довел в своя магазин. Дей
ствително. слонът бил така пре 
дпазлив, че не счупил нито е- 
дип порцелаиски предмет на 
стойност от 100.000 динара.

След неотдавнашната реализа 
цил на Шекспировото дело ,,Ро 
мео и Жулиета'’ в Барцелона, 
публиката се разотишла дълбо
ко трогната от реалната глума 

темпераментните артисти. Ко 
гато се играела сцената, в коя
то трябва да сс бият помежду 
си Капулет и Монтециу, един 
от статистите грабнал един от 
колегите си и го хвърлил в пу
бликата.

Случката за която става дума произтича от обективните 
условия създали се в предприятието, затова не може да става 
дума за слабости на директора т. с. ръководителя на пред
приятието. Касае се за една закономерност в това предприятие 
когато не е имало достатъчно работа за всички работници и 
сега идва онова, за което всичко с облечение казват: ,,съкра
щаване на работните места’’.

Всички ръководители в предприятието вече няколко дни 
мислят как да направят това съкращаване и всички да бъдат 
доволни. Работниците също така психиески са подготвени. На 
тях е покрай другото дадено обяснение за развитието иа пред 
приятието и сегашната временна криза. Всичко с в ред, висящо 
& само одно: кой трябва да напусне предприятието! Кое рабо
тно място-ще се съкрати.

Най-сетнс на един от ръководителите хрумва една идея.
Насрочва: се събрание на колектива. Между другото а 

дневния род се поставя и Еъпрося; Кой е виновен за създало
то се положение в предприятието?

— А сега имате вие думата — обърща се председателя 
към работштците.

мощта на 
мишките могат да живеят и по 
четири часа във вода без опас
ност да се удавят. Дробовете на 
животните 
кислород, който .съдържа вода

иа
приемат в себе си***

Роже Куртис — певец, компо 
зитор, изобретател и художник, 
наскоро Ще направи изложба на 
сеои миниатюрни рисунки в Па 
риж, които имат размери: 3x4 
милиметра.

Доказателство
*** Известният наш актьор чич

ко Илия Станоевич се срещнал 
със своя стар приятел.

— Как си мой стар другар? 
— запитал го Чичко.

— Много добре. Но още по_ 
добре би бло да не съм ост&_ 
лгал без коса...

Чичко Илия станал сериозен, 
свалил меката си шапка, пока
зал на приятеля си ГолаТа ся 
глава и казал:

— Е, приятелю, само мене на- 
можеш да обвиниш че съм -ги 
намерил изгубената коса.

■В Англия се произвеждат 
пози видове мебели — от емойл 
и дърво. Тези мебли не само че 
са необикновени, юо са отпорим 
па влага и топлина. Ако се за
мърсят лесно се чистят. Произ
веждат се много различни ме
бели — от маса до домашен бар.

»**
Ако- без позволение някой в. 

Норвегия отсече каквото и да 
било дърво, за наказание тряб
ва да посади три дървета от съ
щия род.

о
***

Ако стъкленото топче, с кое
то си играят децата загреем на 
1200" Ц стъклото ще се стопи, а 
тая маса може да се превърне 
в тънко стъклено влакно дълго 
около 160.000 метра. Стъклени
те влакна се употребяват мно
го в различнитие отрасли на и и 
дустрията, аи особено за заздра 
вяване иа пластичните материи, 
от които се правят лодки, ях
ти, автомобилни каросерии и по 
добно, или като електрчни изола 
тори.

В залата мълчание . . .
— Другари, от вас зависи работата на нашето предпри

ятие в бъдеще —- отново подканва председателствуващнят 
събранието.

на

След късо мълчание обажда се работникът Стоимен Сто
нменов.

— Мисля, другари — започна Стоименов за такова
положение в нашето предприятие преди всичко е виновен гла 

ръководител на предприятието. Тай ие следи работата ивния ***
затова...

Американските учени са пре- 
сметали. че от целокупния брой 
на автомобилните катастрофи 
по пътищата на САЩ през 1962 
година 2,7 наето са се случили 
през време, когато имало гъста 
мъгла. з,5 наето — когато валя 
ло сняг, 8.9 наето — когато ва- 

дьжд и 84.9 наето — ко- 
времето е било хубаво и

разискването и след като се изказахаКогато завърши 
още няколко работници събранието бе закрито.

На следващия ден отново разискване за съкращаване на 
работите места. Разискванията продължават. ..

Най-сетне думата бе дадена на славния ръководител.
— Другари, знаете ли защо вчера поставих на дневен 

ред въпроса за положението на предприятието в настоящия 
момент.

ШШШ^ СЪН И ЯВЕ
— Не — отговориха всички в един глас. I
— За да можем по-лесно да разрешим въпроса за съ

кращаване на работните места. Аз предлагам да се съкрати 
работното място на Стоимен Стоеммнов, защото . ..

ляло
гато
ясно.

Пред великана, който с чанта под Ръка застана пред 
вратата на бръснарницата, майстор Йоца изви шия и развле-
че устата:*** — Заповядайте, моля, веднага сте наред, искате ли под
стригване или бръснене?*») Собственикът на един магазин

искал — Аз съм инспектор Чворич, — стрелна го великанът 
— къде са ви учениците в стапанството?

Майстор Йоца едвам не седна на келявия мкзщерия в
за порцелаиски изделия 
да провери, доколко с точна по 
словицата, която гласи: ,.Като 
слон в магазин за порцелан”. За 
да провери дали наистина тези

някаква

На следващия ден Стоимен Стоименов получи решение 
за съкращаване на неговото работно място и той бе принуден 
да напусне предприятието... скута.

— Ето ги при Иконил!
При кея Икония!
— При моята Иконил!
— А какво правят там?
— Питайте моята Иконил!
Изкачиха се на етажа. Инспектор Чворич безмилостно 

(звънеше, а около него облита майстор Йоца и реди анегдоги 
от сеоя чирашки живот. Някой резко отвори вратата. На пра
га стоеше майсторица Икония.

— Другарят звъни! — заекна Йоца. —- Другарят инспе
ктор. Дошел да види дечицата.

— Мислиш на тези наши чираци! — изхвърчаха искри 
от майсторица Икония. — Единият мие кухнята, другият сече 
дърва, а третият люшка бебето!

— Така ли- те учат бръснарски еЬшаят при ват! — изви
ка инспекторът.

Всички сме били чираци, когато сме били малки! — за
почна майстор Йоца.

ОтЕеднаж инспектор Чворич се внесе в лицето и запо
чна да произнася присъдата:

— Седнете, тук, на място, тези ваши трима ученика да 
ви острижат, обръснат и измасират!

Майстор Йоца хвана бръснарска паника.
— Те си нямат понятие за това! — затрака той със зъ

би от тази присъща.
— Нека децата малко да се учат! — усмихна се инспек-

Ъогдап НИКОЛОВ думи могат да имат 
стойност, той ангажирал един

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
ло сипете/ в същата: вода малко 
оцет за да н'с изтече белтъка с/г 
яйцето.

АКО РЪЦЕТЕ ви са напука- 
н(и мийте ги /с утайка: от кафе » 
кожата ще стане по/—мека и е 
ластична.

АКО Е замърсена: яката на са 
Ко от вълнен плат может*е да я 
очистите а«о потопите парцал
че в топъл оцет и с непо. търка 
те замърсеното: място.

нОГАТО варите яйца и забе
лежите че някое от тях е пукна

' ЗА ДА можете леко да отст 
раните пърхута и нечистотия 
та от гребените и четките за ко 
са, оставете ги в сТ>Д с вода в ко 
ято сте сложили малко амони- 
дк и трябва да стоят една 
НОЩ.

КОГАТО се изгорите, веднага 
на повреденото място сложете 
Кърпичка натопена з белтък. Пс* 
този .начин и най-силинте бол 
км се смиряват1, а раната успеш 
но заздравява.

ЗА ДА можете бързо да нао
стрите ножа., оставете го преди 
това да построи в солен® вода.

АКО ПРЕДИ да попиете да 
гладите напръскате прането с 
топла, вместо с хладна в ода, 
гладенето ще бъде по-леано и 
по-приятно.

АКО ИМАТЕ замърсени седе 
фени копчета, леко ще върне
те предишния им изглед, ако ги 
изчистите с парцалче натопено 
в амонияк. Белите стъклени ко 
плета могат да' възвърнат своя 
сяй ако ги изпирете в топла са 
пунеша вода а след тода ги на- 
квасите със солена вода.
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БАЩА И СИНАнегдоши
, Синът лаюонически отгово>- 
рил:

— Не съм а. ти?

Между писателите, които най 
много писали принадлежи и фр 
емския писател Дима. В послед 
но то си писмо пред смъртта 
той наброява около: 1200 различ 
ни книги.

Историците обаче твърдят, че 
той не е писал своите книги но 
затова е ангажирал по-млцди 
писатели, които са писали по 
негови напътствия.
■ Един ден когато от печата из 
лезстал един негов нов роман., 
той срещнал своя син и го за 
питал:

— Прочете ли моята най-ио 
ва книга?

Неутралност торът.
Мтйстор Йоца зина да извика.
— Какво става с тебе дъртако, какво бълнуваш?! — 

мушна го майсторица Икония в ребрата. — Ставай! Време е 
вече да отвориш бръснарницата!

Майстор Йоца се пре/гягна в кревата, загледа в тавана, 
зина с облегчение и млясна с езика.

— К-ьАе са децата? — скочи от кревата и потърси с по-

г
Един журналист който исакл 

да) напрали нейсвекидневе инте 
рвю с Марк Твен запитал го за 
неговото мнение за пакъла и
рая.

__• За' съжаление това и пок
рай най-доброто си желание не 
мога. да отговоря — казал Твен. 
— Имам и иа едната и другаф

1глед чехлите.
Единият мие кухината, другият сече дърва, а третият 

люшка бебето.

Л. П.затоваОгряна свои приятели, 
трябва да бъда. неутрален.
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