
20 ФЕВРУАРИ 1570 ♦ 27 ФЕВРУАРИ 1970 * ГОДИНА ХПБРОЙ 435 *

ПРЕД 8 МАРТ

**тт1

I
.
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XIV ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

ЗА РАЗВИТИЕТО 

НА ИКОНОМИЧЕ 

СКАТА СИСТЕМА 

СЕ РАЗИСКВА В 

ЮГОСЛАВСКИТЕ
ФОРУМИ Подготовките за Осхми март, международния празник 

иа жената, са в пълен .разгар. Вече е уточнена програмата за
праза-пика.

На 6 март в Димитровград ще гостуват 15 жени-акти
вистки от Пирот, ко ито връацат гостуван ето на димитро в- 
градчанки от миналата година.

Гостенките от Пирот ще посетят димитровградската 
детска градина, комбинат. „Димитровград“, конфекция „Сво
бода“ и тъкачния цех в „Услуга“, а след това ще посетят 
една гранична застава, а в „Компас“ ще бъде устроен общ 
обед.

Латинка Перович

шш,’с

МИНАЛАТА СЕДМИЦА в Белград се проведе чети
ринадесето заседание на Централния комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия. На заседанието бе приета програм
на ориентация за 1970 година и разгледани задачите на Съ
юза на комунистите в Сърбия във връзка с международно
то положение и някои проблеми на вътрешното развитие.

В навечерието на Ооми март в залата на Центъра за 
култура и забава ще се проведе тържествено събрание, а 
на мотела.елед това ще ее устрои .другарска вечер.

Водят се преговори в чест на празника на жената 
Димитровград да гостува и Нишкия народен театър.

М.
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&Обосновавайки предложение щоствеио развитие, тогава за 
то на Републиканската конфе-- Съюза на комунистите е цен- 
■ренция на С-К през юни да се трално, кой участвува в опре- 
разг лед ат перспективите за ра р1р|рШ|1р1р111Ш!1111Ш1Ш1!11^
ят -на ЦК на СКС Латинка Пе Спирайки се върху предложе- 
рович заяви, че ако с новия' ние то на Републиканската кон 
среноорочен план се решават 
стратегически въпроси на об-

По покана 
на президента 
на революцио
нния съвет на 

Судан Гафар 
ел Нумеири 
президентът 

Тито пребива
ше ОТ 20—23 
февруари на о, 
циално посеще 
ние в Судан. 
На снимката: 

на път за Дар 
ес Салам пре
зидентът Тито 
се спря иа аеро 
гарата в 
тум, където го 
посрещна и по 
здрави президс 
нтът Нумеири
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Босилеградна Съюзния 
съвет Митя

Председателят 
изпълнителен 
бичич тазИ седмица бе на по- 

Англия като гост инв]
НЕЗНАЧИТЕЛНО ПОВИШЕНИЕ 

НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
сещение в 
на правителството.

Рибичич и придружаващите 
го функционери 
разговори с представители иа 
английското правителство по 
въпроси за политическите, и- 
кономическите и други видо
ве сътрудничество между две
те страни.

с. тус;
■са водили

- Стр. 5Сто. .



на СКСЗаседание на ЦК КОМЕНТАР
ИНТЕРЕС КЪМ АФРИКА

и с по-нататъшното 
на самоуправление-вия план 

разпише
След като каза, че тази го

дина отделно шгоимакие тряб
ва да се обърне върху по-на
татъшното развитие ага идео
логията на Съюза иа комуни
стите и на идеологическата ра 
бота секретарят на ЦК под
черта, че тази необходимост 
засилва проникването на юиоо 
коразиититс материални оили 
и развитието на самоуправле
нието като организация на ця 
лото общоегво. Единството на 
мисли и акция на комунисти
те се осъществява в избора на 
съществените насоки на дви- 
жршхето. Затова идейното еди 
1 гство не може да се замества 
със опоразумсния по всстсидпс 
вни въпроси и с компромиси 
върху краткосрочни интереси.

РЕШЕНИЯТА НА ФЕДЕРА
ЦИЯТА „ИДВАТ" ОТ РЕ
ПУБЛИКИТЕ

(Продължение от 1. стр.) ГОРЕЩИЯТ КОНТИНЕНТ лрез последно време се на
мира във фокуса па вниманието на световната общественост. 
Пътят на президента Тито по страните иа Източна Африка 
с интерес следят радиото и печатът. Титовият път, близко 
свързан с подготовките за трета 
на държави и правителства 
вдъхновява с оптимизъм всички, които в личността на на
шия президент виждат трибун на мира и на равноправните 
отношения между страните. Титовият път очевидно разваля 
сметките на заговорииците за разделянето на света иа вое
нни блокове и антагонистичсски лагери. Че това е така, кос-

които през този месец публику
ваха хамбургският „Шяигл" и още някои вестници и аген
ции на Запада за „несъгласие между ЮНА и политическо
то ръководство на нашата страна.

За съсредоточаване на вниманието на печата, радио- 
телевизията върху Африка допринесе и шестнадесет 

държавния секретар на външните работи

то.ференция да се разисква и за 
(развитието на обществените 
отношения Латинка Перович 

че с важно да се следи

Множество от въпросите от 
развитие и 

I ага политическата 
се явяват като югос-

ичеономичоокото среща на ръководители 
от необвързаните страни,развитието 

система
дшлаки. Място за разисквания 

югославските сро-

заяш,
и подкрешг аштем заявката мни 
циатива иа трудовите оргаищ 

които искат отговори 
нови въпроси в развитието 
самоуправлението. Отгово- 

(рите трябва да бъдат в уни
сон с (промеажте, които в об- 

и икономическа

зации. по тях е .в 
руми. Онова, което и сега ис
каме да подчертаем е пашата 
отговорност органите иа феде

ага
на

вено показват измислиците,
рацията да бъдат в състояние 
•да (решават гю ошия въпроси 
за които им дава пълномощия

ществената 
действителност внесе рефор
мата.

Конституцията. Защото и то
гава, когато се вземат реше* 
пия от компетенция па феде
рацията, на практика пак ре
шават републиките чрез свои 
представители в телата па фе
дерацията, които са съставели 
по принципа ат републикан
ски паритст. Застъпвайки се 
за такова функциониране иа 
федерацията зине ни най-мал
ко не стесняваме пространство 
то за афирмация на интереси 
те на СР Сърбия. Нейните ис
тински интереси може да на
руши само национализмът, за 
Ч1ията същност ясно говорих
ме на нашата републиканска 
конференция, каза накрая Лг* 
типгка Перович.

то и
дневният път на

САЩ Вилиам Роджерс по някои страни от този конто- 
Темнературатй на посрещането на американския ми

нистър В страните, които досега е посетил, се колебае. Оба
че истинският смисъл и характер яа това турне на Роджерс 

види през март, когато президентът Ни«сън ще изае- 
политиката на САЩ спрямо Африка.

Още веднаж Африка се намери в центъра на вни ма 
беше на 10 февруари, когато в Гаруа, в Северен

наСъбития, хора, 
документи _

11СНТ.

ще се 
се експозе за

нието: това
Камерун, се проведе непълен „самит" на централнзафримн- 
ските страни, посветен предимно на разглеждане отношени
ята между Конго-Кимшаса и Конго-Бразавил и възможности
те за тяхното помирение. На срещата дойдоха четирима 
президенти, между тях Игуаби, ръководителят на Конго- 
Бразавил. Президентът на Централно африканската републи- 

генерал Бокаса не присъствува поради болест, докато 
президентът на Конго-Кюпласа генерал Мобуту отсъствува 
по неизвестни причини. Въпреки неуспеха на срещата в Га
руа, четиримата президенти публикуваха съвместно съобще
ние, в което се почертава решимостта на участниците в „са- 
мита" да продължат с условията за осигуряване на обстанов 
ка за разбирателство и приятелство между държавите от 
Централна Африка.

28 ФЕВРУАРИ 1848

„МАНИФЕСТПУБЛИКУВАН 
НА КОМУ Н И СТИ Ч ЕСКАТА 
ПАРТИЯ“, НАПИСАН ОТ 
КАРЛ МАРКС И ФРИДРИХ 
ЕНГЕЛС

Макар, че нашата комисия 
за национални отношения ще 
(разглежда много въпроси зна 
чителни за политиката на на-» 
ционалното равноправие, не 
предлагаме Централият коми? 
тете отделно да разисква за на 
ционзлотите отношения. За то
ва ще разискваме на практи
ка във връзка със средносроч

ка

Тази малка книжка струва, 
ней-колкото цели томове: с 

ния дух живее и се движи и 
до днес целият организиран и 
бореш се пролетарият в циви
лизования свят.

В. И. Ленин
БОРА ПАВЛОВИЧ:

„Манифестът" бе обнарод
ван като платформа на „Съю
за на комунистите" — първо
начално изключително герман 
ско, а по-късно интернациона 
лно работническо 
което при политическите усло 
вия на европейския континент 
преди 1848 г. неизбежно тряб
ваше да бъде тайна организа
ция. На конгреса на . съюза, 
който се състоя през ноември 
1847 г. в Лондон, на Маркс Ц 
Енгелс беше възложено да взе 
мат мерки за обнародването 
на една пълна теоретическа 
програма и практическа парти 
йна програма. Написан на нец 
ски език, ръкописът бе изпра 
тен за отпечатване в Лондон 
през януари 1848 г., няколко 
седмици преди Февруарската 
революция от 24 февруари.

АН1МИ1А1ШЕШ1Е ГРУПИРОВКИ се пршивокшяе 

№ ПОКУПНА НИМА НА СКсдружение.

Във встъпителното си слово ска борба с концепта и поли- гията на бюрогсратическия е- 
за задачите на СКС във връз- тиката на капитализма и бур- татизъм и на анархолиберали 
ка с международното положе- жоазията от една, и държави я зма.
•ние и някои проблеми на на- социализъм и бюрокрация от? 
шето вътрешно развитие, чле- друга страна — е историческа 
нът на Секретариата на ЦК реалност на нашето движение 
на СК Сърбия Бора Павлович и нашата страна;

Антисоциали етическите си-

ческо движение", коминфор- 
мовците морално да се реаби
литират като хора, които за
ради своите политически идеи,

ДА СЕ ПРЕСЕКАТ ОПИ
ТИТЕ ЗА РЕАБИЛИТИРА
НЕ НА ИБ

а не зарад изменничесгво на 
страната са търпяли през- 
следвания и затваряни. Всеки 
опит за пряко или косвено реа 
билитиране на коминформиз 
ма, както и всеки пример на 
слугуване или на сеене на де- 
фетизъм са дълбоко противо
положни на интересите на ю- 
гославските народи и трябва 
без колебание и

каза, че в Сърбия, както и в 
цялата страат, Съюзът на ко- т1 се противопоставят на це- 
мунмстите се намира в поли» локупната политика на Съюза 
тическа акция на платформа- па комунистите, по-специално 
та на Доветия конгрес. Усло- на самостоятелността, необвъ- 
вие за успех, между другото, 
е (и анализ на всички елементи

Теоретическа и пракпгческа 
борба с етатизма ,особено с 
неговия екстремен политичес
ки вариант сталинизма — 
се води от 1948 година. Забе
лязва се засилена дейност на 
инфорбировците със стремеж 
те да се реабилитират, класо
вото и национално предател
ство да се превърне в едно от 
„политическите течения в рам 
ките на световното социалисти

рзването и на самоуправител- 
ния социализъм. Във всички
п-ериоди на съществуването на 

Югославия
на политическото положение.
В много организации на СКС социалистическа 
и в ЦК на СКС е 
необходимостта да ое пристъ- в отделни части на нашето об 
пи към анализ иа съдържани щество. Тяхна най-широка и- 
ето и формите на 'действувай е дсологическа основа е идеолс) 
на антисоциалистичеоките гру 
тсировми.

Изтъквайки, че за анализ от 
такъв вид трябва да се вземат 
предвид и основните характе
ристики на международните 
отношения и на международ
ното положение ага Югосла
вия, Павлович каза:

„Силите на социализма пос-

в самия заро
дшп да бъдат пресечени с вси 
ЧЮ1

те са имали свои застъпнициизтъкната
разполагаеми средства, 

каза между другото Бора Пав
лович.

ФРИДРИХ ЕНГЕЛС
Из предговора към нем
ското издание на Мани
феста от 1888 г.

МАРКО НИКЕЗИЧ: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЪТ Е 

СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ СВОБОДНИ
На края на заоедалието иа Тя е основа 

ЦК ага СКС взе думата и пред 
оедателят на ЦК Марко Нике
зич, който почапециално се 
спря върху съвременните про 
блеми на социализма

на нашите отно
шения в социалистическа Ю 
гославия и в нея

лизъм днес «раждат бюрокра- 
тичеюките интереси, илюзиите 
за у равни ловка и националис
тическата носталгия, Никезич 
подчерта:

„Би било опасно още жи
вите тенденции към държавен 
социализъм да се отъждествя 
ват със старите или нови опи
ти за подчинявано на нашата 
външна и вътрешна политика 
иа чуждестранен диктат. Ние 
трябва да различаваме опреде 
лен политически 
зъм и носталгия към отживя
лата система от изискванията 
за по-голяма интеграция на 
държавата, които от «време на 
време ос раждат у една част 
от (.масите под натиска на про
блемите, които нашта система 
още не е успяла да «разреши. 
Б-езсъмнеапно необходимо е по 
-нататък да изграждаме нови
те обществени отношения вър 
ху икономически мерила като 
о оигуряваме л роизв одите лят 
да разполага с резултатите на 
своя труд“, каза между друго
то Никезич.

БРАТСТВО
виждаме еди

нствено възможна основа 
равноправни международни от 
иошения и още повече 
но щенията между работничес 
ките движения от разни 
ни".

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки

Урежда редакционна

тоянно се противопоставят на 
стагнацията и на консерватиз
ма в собствената си среда во- за 
дейки борба за социалистиче
ски обществени отношения, 
против бюрократнческия ета- 
тизъм и сталинизъм и основа
ващата се върху тях хегемо 
нистическа политика.

за
СФР

като- ка за от-
„Социалатзмът е отново 

стъплешге. Макар че сталшги-
в напетък стра-

змът го бе дълбоко компреше в пихмължга™,. ™

жив яка' тези заблуждения и скя ооциалиешче-
шг «1 СТрана' КОято е. отворила 

въона те »е само за обо
гю-кумамните източници вдъ- ид^с Я0~И Яа хора м
хиовен от идеите на основатр ' ^лаи' с ®сичлси общества. Това литс, а наТърво мяГТш! З,“6 уб» че Д™а- 

най-юажно, вдъ^н Vсам^ра1™ото
от потребите на съвоементшя Ш е
човек. дя се страхува може да ое сре-

На практика дпес не се пое-' ^«'Омзщеокц'^ култур
тавя въпроса дТ ;ш совд^ “ Развитите общества, а да

реалнюс™. нд НДШЕ. ~™иовГ™'„иГ,“*'
ю ДВИЖЕНИЕ ба« «“ Въ„р»к„ „„„

положение Бора Павлович из- крСКЪСване със своята практи разкайваме Д
тъкна, че постоянана и упори 
та 'идеологическа и политиче-

колегия си
Директор,

главен и отговорен редактор
За нашата страна е важно 

да бъде активна на нсхумяността на това 
междуна- Социализмът сеАСЕН ЛАЗАРОВ 

Технически родната сцена. Политиката на 
добри отношения

кон се рвати-редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

с всички, пц 
-специално със съседните стра 
ни, е основа на нашата външ
на политика. Тя е несъвмести
ма с лодчиняването и изключ 
ва вмешателството 
работи.

ето е
Издава „Братство" — Ниш 
Ст. Пауновия 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-7-8 Служба 

Друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновия 72 — Ниш

такъв, че то без

в нашите
а по-

заради такава
своя ориентация.

Говорейки за това, 
легията на държавния

За нас интернационализъм е 
солидарност между свободни. че идео- 

социа-Страшща 2
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мли
то бъдеще на трудещите 
Тя му е помагала НЕГОВИЯТ

БИТ
се.II да живее,

да твори, да -ое бори (и да 
боди.

Владимир Илич бил 
привързан (към ожзите близки 
оообено към майка си. Гри
жите му към (нея, дл живее тя 
по-сгроюойно, тгендобре, прокиз 
ват всяко негово .писмо, 
езню до близките му. Когато и 
Да е бил зает, колкото и неот 
ложни революционни задачи 
да са отнемали цялото му вре 
ме, късайки от съня и почив
ката си, той й пишел топли, 
грижовни писма, разказвал за 
себе ои и за Надежда Констан 
тинолна, за оестрите си, кога
то били при него. Особено 
но проявявал това внимание в 
буреносните за семейство Уля 
нови дни. Ту един, ту 
член от това семейство бивал 
арестуван и тогава

Й-ж по-
В периода на емиграцията 

материалното положение на 
Ленин често ставало трудно. 
Хонорарите от легалните му 
издания били нередовни и не 
достатъчни. Случавало се да 
настъпи пълно безпаричие. То 
гава той четял реферати, за 
които му заплащали а Круп- 
ская давала частни уроци, над 
пиовала пликове за разпраща 
не в Русия на реклами на ш-в е 
йцароюи фирми. В такива пе
риоди живеели в скромна ста 
ичка в квартирата на някое 
работническо семейство. Вла
димир Илич, въпреки опром- 
ната си заетост, считал, че е 
длъжен да се издържа сам, а 
от партията — голо копейка.

След победата на революци
ята 'Ленин, заедно със семей
ството ои, се преместил от Смо 
лн:и (Петроград) в Кремъл. Пъ 
рвеначално, (кюлкото и да е 
странно, никой не. се занима
вал с битовите въпроси на во

силно

: напи-I
V* » 4 А* ' N ш

Като редактор на „Искра“ 
Лелин четял писмата, 
нищела Крупская, правел до
бавки към тях. Колко високо 
ценял Владимир Илич работа 
та на Крупская свидетелстзу- 
ват. писмата му до нея, писа
ни по време на редките им ра 
зд-ели в периода о-т 1901—903 
ГС!Д.

които

сил

Друг

майката.
вече .възрастна, тръгвала 
затвори и приемни да 
храна, да Едъхва вяра. Колко 
много се безпокоял за 
Владимир Илич в такива пери

поПрез пролетта на 1313 г. 
здраво-оловното състояние на 
Крупская, която била болна 
от Базедова болест, рязко се 
влошава. Владимир Илич е ра 
зтревожен. По това време жм 
веят в Краков. Решават да сме 
ият климата с планински. За
селват се в едно село недалеч 
от Закопане, Ленин пише и до 
брат ои. Д. И. Улянов, по про
фесия лекар, описва състояни

носи

нея

ЛЕНИНето на жена си. тъоп-т с-ччст,
5дали да я заведе в Берн при 
знаменития Кохер. За холл^а- 
та -тревога на Ленин ов-идетел- 
ствуват и писмата до други не 
гови близки, а също и писмо
то му до Макюим Горки.

Тревожни са дните в Берн.
Очаквайки операцията, той не 
е (В състояние даже да пише 
писма. Когато след три дни 
става ясно, че операцията е ус 
пешна, -той пише на майка ои.

Подробен ото здравословно 
състояние на Надежда Кон
стантинови а възвръща слокой 
сттвието и обичайната работо
способност на Ленин. Но гри- помощ. За последен път Ле
жите му за нея не престават.
Той нелрекъсно държи смет
ка за нейното състояние. Ко
гато през пролетт ана 1922 г. 
неговото здраве се влошава и

новено той четял дълги часо
ве в библиотеката. Въпреки че 
творели тихо, Ленин долавял, 
че няма хляб или нещо друго, 
скачал и тръгвал за покупки, 
обикновено с думите: „Защо 
Надя, не ми каза. Длъжен 
съм и аз да взимам участи-е в 
домакин ствбто “.

Колкото и стожен да е бил 
понякога животът на Ленин, 
той го смятал з аисторически 
оправдан. Максим Горки си 
спомня как веднаж, когато гле> 
дал как си играят група деца, 
Ленин казал:

— Ето, те ще живеят вече 
по-добре от нас; много от оно 
ва, което сме преживели ние, 
те няма да изпитат. Животът 
им няма да бъде толкова же
сток.

И като гледал надалеч, към 
хълма, където имало едно се
ло ,той замислено добавил: „А

подаръци или колети с храни 
те леи продукти, той веднага 
ги раздавал на „ло-нуждаещи 
се другари“ или ги изпращал 
в болници и детски заведения.

Владимир Илич се възму
тил, като научил, че назначи
ли на държавна заплата же
на, която да чисти дома му. 
И наредил нейното възнагра
ждение да се удържа от зап
латата му. ,

Домашният бит на семейст
вото на Ленин по нищо не се 
различавал от бита на който 
и да било среден служещ. Пи
сателят А. Серафимович си 
спомня: „Влязохме в столова
та — това беше тясна, но уди

оди! Той искал тя да живее жда на революцията. В семей- 
нри него, викал я при себе си. ството на Ленин дори не зна- 
Но това било трудно често да ели къде и как да получат про 
ое осъществява, защо то тя би дукти. Надежда Крупская и 
ла винаги с онова от децата Мария Улянов а често ходели 
ои, което в момента се нуж- при секретаря на правителст- 
даело най-много от нейната <вюто с бележки. В тях Ленин

молел да се издаде нареждане 
нин вижда майка си в 1910 г. да бъдат получени от магази 
в Стокхолм, където тя приети- на за хранителни стоки -мал

ко хляб, масло и захар. Кога
то в Кремъл бил организиран

га заедно със сестра му Ма
рия, за да го навестят. Когато 
ги изпращал, той не могъл да клон на работническата коопевъзниква въпросът да го из

пратят на почивка, той п-одче 
ртава, че може да замине са
мо на такова място, което ще 
бъде походящо за здравето на 
Надежда Константинови а.

Ленин високо ценял научно- 
пу б лшщотичн ата и организато .

* р-ска дейност на Крупская. Вц 
соко ценяД и нейната работа връща в Русия одва след Фев да Крупская или Мария Уля- 
по издаването на -списанията ,руароката революция, а май- нова получавали на общо ос-
„Работница“ и „Просвещение ка Му умира през юли 1916 г. нсвание полагаемите им се 
-Надежда Константинови а на
мирала в негово лице поддръ
жник и ‘Съветник.

Надежда Константинозиа

се качи на парахода, защото рация, Ленин ое обърнал с мо 
бил руски и може ли да го ар е лба да го приемат за член на 
стуват. С болка той гледал ма кооперацията и веднага вне- 
йка си от кея, като че ли пред съл членския внос. 
чувствувал, че я вижда за пое 
леден път. Владимир Илич се

вително спретната и уютна 
стая, мебелирана с прости, до 
ста поизтъркани мебели. Оче-

В магазина за хранителни видно в частния с иживот, в 
стоки на кооперацията Надеж бита, Илич строго се придър

жа към принципа да живее в 
същите условия, в които жи
веят -сега трудещите ое маси“. 

Надежда Константиновна ви

все пак, аз не им завиждам.
Нашето поколение успя да из 
върши работа, изумителна по 

ои значимост.
Много внимание отделял Вла- продукти с членска карта, из 
дамир Илич на сестрите ои и дадена на .името н аЛснин. 
на брат си, а също на своя 

Крупская умира на 70-годиш- зет др р Елизаро®. Интересу- чавал с най-малкото. Често се 
на възраст. Две трети от своя 
живот тя е била свързана с 
В. И. Ленин, заедно с него се
е трудила си борила за светло- нел ги при себе си.

напи се стараела с нищо да не 
В бита ш Ленин се опрани- обременява Владимир

историческата 
Натрапената от условията же
сток на нашия живот ще бъ
де разбрана и оправдана. Вси 
чко ще бъде разбрано, всич-

Илич,
да му даде възможност сшжо 

вал се от здравето им, от това, отказвал дори от необходимо- йгсю да ое занимава с научни- 
дали им стигат средствата, ка- то. Когато работници и селя- те и политическите въпроси.

ни му донасяли и изпращали Когато работел в къщи, обик ко“.

шшшшишшшшшишшшшшшшшвяшшш®
нни строенаг в Либия за 2,5 
милиарди динара. Предстоят 
нови договори за работа, стой 
ността на което се оценява на 
около 12 милиона долара.

Със Замбия имаме смесени 
дружества, между които най^ 
старо е ЗЕКО. Строим водоцен 
тралата Кафуе, която строи 
белградското предприятие „Е- 
норгопроект" със своите коопе 
ранти. Иначе миналата година 
стокообменът възлиза на 54,5 
милиона динара.

По-рано Етиопия беше на
шият най-голям африкански 
партньор, обаче сега стокооб
менът е в застой. Миналата го 
дина, от които износът 5,6°/о, 
а вносът 22,4%. Тазгодишният 
внос от там предвижда и по 
хиляда тона памук и кафе.

Общата размяна с Танзания 
възлиза ва 27,4 милиона дина 
ра, обаче има условия за уве-

270,4 милиона динара, а оттам 
сме внесли за 373,5 милиона 
динара. Предишните години 
нашият износ в тази страна е 
бил много по-голям и са били 
създадеии разменни суфици- 
ти, които сега се отклоняват 
постепенно, чрез по-засилен 
внос па техни стоки.

Нашият стокообмен със Су
дан постоянно се увеличава. 
Миналата година на Судан сме 
продали стоки за 70,8 милиона 
динара, а оттам сме купили за 
51,1 милиона.

Размяната с Либия бързо 
расте, зарад голямата покупа
телна способност на тази стра 
на, произлизаща от доходите 
от петрола. Миналата година 
сме им продали стоки за 86,7 
милиона динара, а сме купили 
за 22,3 милиона. Иначе реди
ца наши предприятия са склю 
чили договори за инвестици07

личекие на стокообмена. Пред 
вижда се тази година да вне
сем от Танзания 2,5 милион^ 
килограма памук и 1 милиоц 
килограма кафе.

Югославия с тези страни и- 
ма и други договори — отпут 
скане на кредити. Например 
ОАР ползва наши кредити от 
70 милиона долара, Судан — 
37, Уганда —11, Кения — 10 
и Етиопия — 10 милиона дола 
ра. На Судан е отпуснат кре
дит от 4 милиона фунти. Тъй 
като тези кредити още не са 
използвани има възможност 
наши предприятия да склю
чат договори за строеж на про 
мишлени и други обекти в те
зи африкански страни. Стоко
обменът с Етиопия е в застой 
и се обсъжда възможността 
да й со отпусне нов кредит от 
10 милиопа долара.

„Икономическата политика“

Международна сцена

НАШИЯТ СТОКООБМЕН 

С АФРИКА
вече от двадесет африкански 
държави. Целият стокообмен 
е вьзлязал на около 1624 ми
лиона динара, което е 3,6°/о от) 
целия ни стокообмен.

Най-голямата търговска раз 
мина на стоки имаме с Еги
пет. Миналата година на тази 
страна сме продали стоки за

ЮГОСЛАВИЯ има търгов
ски връзки с безброй светов
ни страни. В това число са и 
редица държави от Африка, с 
които имаме солидни търгов
ски връзки, основани па рав
ноправни пачала.

под
държали такива връзки с по

миналата година сме
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»МЕРАРЕ«ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ-ОСТАНАХА 

НЕСЪГЛАСИЯТА В Г. ЛЮБАТА
Така наричаха по селата о- 

пия, които обичаха да местят 
камъните на междите до ссл 
ските мери.

I Но миналото не е минало. 
Хората слязоха в града, а ня
когашните пртшчки си доне
соха е кожуха и похъдаяиата, 
Л сто тези „моджари“ са вече 
з Димитровград — 
малко гю-други от дедите си.

Те са и в централния строи 
телен /район на града, макар 
да е яшо, че земята там е об 
щилгока и общинската скупщ
ина е единствено компетентна 
;а го дава на ползване за стро 
;ж на частни или обществени 
;гради.

Какво ппазят тези съвреме- 
нш „меджаре“?

Служейки се с разни яачи- 
ни и средства, те заемат об
щинското землище, което не 
; застроено, или се оставя за 
трокарваяе на улици. Ако по- 
рано са били собственици на 
вкова землище, те строят без 
>азрешително някакъв обект 
г така отново заемат земята. 
\ко някому е дадено землище 
т строеж на къща, той взима 
;е само даденото му, но и око 
то него и така увеличава „вла
дениетом за сметка на бъдеща 
лица или нещо друго. А то- 

за свое незаконно заето вла- 
;енийце огражда с бетонна ог 
>ада, знаейки, че вече няма 
;ила, която ще му разруши ог 
>здата. Тези съвременни мед- 
кари често изпадат и в непри 
пни
зама такива заемат всеки оу

Ясно пролича, че се отбягва
ло открито да се разправя за 
проблемите и междуособици
те. Ако към това се прибави 
отсъствието на акциоияо един 
ство, тогава причините за бе^ 
действието и останалите отно- 

сташат очсСтещи.

Друг комунист от Мусул тъ 
зачлени и работи нТези дни приключиха пар* тсиза тя с предлагала тоя пар

тийните избори във всички тиои клон да се разпусне, 
клонеше и местни организа- Във връзка с това един ко- 

СК в Босилеградсасата мунист, който е член на С1ч 01 
1949 година, а сега заличен от 
свиден ци ята от страна па мест

рей да се 
Боеилепрп/доката партийна ор-

наистилагшизация.
Трет дожа да пс бъде вече 

на СК, защото с исдово- 
иео|пра1идасмите обшие 

които пратят комунисти» 
Горна Любата,

цип на
колана. Последни се проведо
ха изборите в местната парти
йна организация в Горна Лю- мата организация по ноплаща 

заслужават не на членския внос и недоха-
съб ракия. Каза

член 
лен от 
;ниЯ, 
те от

низини
бата. Обаче тези 
повече внимание, зарад неща жданс 
конто стават в работата на та

па За начало най-необходимо е 
да се оьздаде, съществено, а 
пс формално единство между 
комунистите от Г. Любата и 
Мусул. Това щс се осъществи 
при положение че се направи 
обстоен анализ, който да гюсо 
чи индивидуалното отношение 
и дейността на комунистите. 
Това с и обективната прсдпос 
тапжа за решаванетб на орга
низационния въпрос.

--тгшяиаштзи организация.

Изборното събрание в Гор
на Любата бе пасрочено от 
страна на Общинския комитет 
на СК. Както е вече известно, 
първото бе анулирано, 
же е проведено без необходи
мо мнозинство на присъства
щите.

Поради това, а и за да се 
премахнат някои отрицателни 
неща от първото събрание и 
в досегашната дейност на 
организация тоя път 
ствуваха четирма члепеше на 
ОК на СК.

■

ш ипоне- ' :

о7' Ща ; Ч “'"Щр
(■/(V.

тази 
приеъ- По такъв начин комунисти

те щс сс изборят за условия, 
които гарантират успешно раз 
витие на демократическите и 
самоуправителните отношения 
в СК и отстраняването на лич
алото в обществената работа.

От заседанието в Г. Любата
Че в тази партийна органи

зация владее псделеност меж 
ду нейните членове и тоя път Ш1Я< ни-го пак .някой е търсил
се чувствуваше при предлага- от нею членски втгос. Обаче Едно е сигурно*, в местната 
нето на кандидати за ръкозод ^ой е най-много недоволен за- партийна организация в Г. Лю 
стеюто и за членове на общия що не Му е връчено решение, бата досега не се е работило 

- ската: конференция. Само така че н;е е вече член на СК.
:може да. се. поясни защо про-
, свещите: работници от местно- 1
,то основно жилище се отказ
ваха редом да бъдат предлага ОД РД^ИСТСКАНР 
ни и избирани. Впрочем овое- ОП> 1 Т\01Г1^1Х0ПП..С,
то 'отказване те не образлага- 
ха, а напросто го съобщаваха 
с ирония. Това, както и меж
ду сюбното мърморене очебке- 
що посочваше лошата страна 
на тази организация.

Обранието сигурно щеше да 
приключи без каквито и да 
било пояснения и изводи, ако 
членовете на ОК на СК не бя
ха поставили въпроса, на как
во се дължат оставките и за
що не се каже ясно и открито.

Къде е истината и изходъте викан на събра-че не

В. В.достатъчно на партиен начин.

положения. Например

своя страна мястото за улица. 
После се скарват и се съдят
- а за какво? — За чужд и- 
иот. Хубаво приляга в случая 
>ная наша шопска поговорка
— „Карали се магарища на чу 
жди ранища“.

Тези незаконни заемания на 
гемлшцето, поставянето на бе 
тони огради, загрозяват на
пия град, изкривяват неговия 
(Ик. Погледнете какво е поло 
кението опракй градински 
тът. А това е навсякъде.

Въпрос е кой да спре това. 
Имаме градоустройствен план, 
оешения на общинската скуп
щина, компетентни органи, ко 

гто тоябва да изпълняват те
зи решения. Може ли органи
те на ОС да спрат това и да ; 
накарат тия, които са заели 
чужда земя да я върнат.

И нима трябва такава несъз 
нателност у хората, срещу ко 
ято трябва да се борим всич-

ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ И 

АФИРМАКНА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
Неотдавна Изпълнителният отбор на Съюзната кон- на своите задачи, необходимо 

ференция на Социалистическия съюз изпрати до общид- е да се изборят за по-сигурни 
ските организации на ССРН писмо
задачи в изработката на програми на местните общност 
през предстоящите пет години. Имайки предвид все по-зна-* чрез по-голямо участие в об- 
чителното място и ролята на местните общности като фор- щинахия бюджет. Да припом 
ма на непосредствена социа 
димо е всички граждани и

във връзка с техните финансови решения, както
чрез самооблагане, така и

Обвиняват се комунистите 
от с. Мусул ли етическа демокрация, необхо-

обществено-политически оргапц на средствата предназначени 
зации и техните дейци чрез нашия вестник да участвуват в за дейност на местните обхцно 
разискванията за бъдещото обществено място на тези зна спи в общинския бюджет въз 
чителни самоуправителни институции на гражданите.

ким само, че миналата годи-
Остааките конкретно бяха 

представени като последица 
на недоволство от инориране 
на предишното изборно събра 
ние, на което било взето еди
нодушно решение за избира-

мазаха само на 10.000 динара. 
Сътрудничеството между тру- 

ва мнението, че в съветите и досейте организации и местни- 
другите тела на местната об- те общности и сдружаване на 
щност трябва да се избират техните оредства за разрешава 
ония граждани, които със аи- не на ония проблеми, които 
лата на овоя авторитет и с ли ще дадат по-големи възмож- 
чния си пример ще подтикват ности на човека в местожител 
своите съграждани към обще ството за културно издигане, 
стаена дейност. забава и развлечение, за изгра

Но на територията на общи - ждане на обекти от общ 
пата има и местни общности, терес, става необходимост, ко
кошо съществуват само фор- ято ползват много градове в 
мално. Такъв е случаят в ра- нашата Република. Друг изто 
йон Забърдие. чпшк на финансови

А в Диимтровград, за съжа-. може 
леиие, местна общно-ст вое о- 
ще не е и формирана, макар 
че градът е обременен с мно- 
г>обройни проблеми, които и- 
менню местната общност тряб 
ва да разрешава. Да приведем 
само някои примери. От фали 
та на търговското предприя
тие „7 юли“ насам градът пре 
живява перманентна кр1иза 
анабдягван ето. „Ангроиромет“ 
от Пирот, умишлено или не, 
принуждава гражданите от Ди 
митровград да се снабдяват с 
много стоки в Пирот и Ниш.
Една от задачите 
общност би била чрез 
вет на потребителите да се из 
бори за по-добро снабдяване.
Или друг пример: градът е 
без каквито и да е услужни 
сервизи. И това е работа на 
местната общност. Изгражда
не на детски градини, урежда
не на улици, паркове — всич
ко тс®а опада в опсега на дей
ствие на местната общност.

Разбира се, за да могат ме
стните общности да отговорят

Според законопредгшсания- 
та местната общност е вид на 
сдружаване на гражданите зане на ръководството на орга-г

кизацията и на членове на об разрешав самоупра-
щиисаеата конференция. Спо- вителНа ошова/ ^аУре1дещУ ^
ред тези диекутанти за всич- проси — материални, култур
но били виновни комунистите 
от партийния клен в с. Мусул.
На пърлото събрание само ня

ки.
И. М.

След 7 годинини, просветни, ооциални, кому 
и а ж-ш и др. Местната общност 
като самоуправителна органи- ин-колко от тях присъствували, 

обаче тоя път дошли маоозр 
и то с подготвени и режира- 
ни предложения. За тях се ка,

зация на гражданите доприна 
ся за по-нататъшно укрепване 
на .мястото и ролята на чове
ка като основен субект и но-

22 МИЛИОНА 

ЖИТЕЛИ В СФРЮсредства, 
да бъде ако част от сре 

дствата в разните общински 
фондове се обедини със сред
ствата на гражданите и на

за, че те не присъству-вали на 
друпи, освен на изборните съ
брания, когато трябва да* се; система и основен двигател 
гласува. А тоя път са правили обществените ходове въз ос

нова на непосредственото са
моуправление .

сител на нашата политическа
Специалистите от Съюзното 

статистичеоко управление са 
изчислили, че през 1977 годи- 
>па Югославия ще има 22 ми
шена жители.

На 31 декември 1969 година 
сме имали 20 милиона и 456 
хиляди. През цялата година 
са родени около 19 деца на хи 
ля!да жители, което значи че 
раждаемостта постепенно на
малява. Но намалява 
костта у нас, особено детска
та, с което постепенно се пок
рива намалената раждаемост. 
Сключването на браковете е 
константно, а също констант
но е положението и в брако
разводите.

Миналата година са родени 
над 380 хиляди деца, умрели 
са 172 хиляди хора, което зна 
чи че броят на населението 
се е увеличил с повече от 200 
хиляди жители. През същата 
година са сключени 175 хиля
ди бракове, а са разведени 20 
хиляди.

и агитации.
трудовите организации. Това 
ще укрепи материалната база 
на местната общност, т.е. не
посредственото самоуправле
ние на гражданите, които са 
и създали тези средства.

Разбира ое с това не 
черпват всички възможности, 
които използват вече афирми 
раните местни общности в по- 
го лемите градове. Ако 
пристъпим към разрешаване
то на задачите във връзка с 
местните общности, ще наме
рим и съдържание за тяхното 
развитие през следващите пет 
години, което всъщност е по
ставил Изпълнителният отбор 
на Съюзната конференция 
СОВН. *

По-специално бе критикува-

нове се каза, че не заслужават щеСТвена роля. Има местни 
да бъдат в редовете на СК, а общности 
ето че са и някои такива пред 
л ожени

които чрез секции, 
комисии и други тела са раз- 

актив-
в

в ръководството 
местната организация. на вили твърде оживена 

ност. се из-
и смъртВ Димитровградска община 

местите общности в Желю- 
ша, Лука/Бица, Гоин дол, Пога- 

На тези обвинения комунис- (НОВ|°» Куса врана постигнаха 
тите от Мусул се остро проти 'извънредни резултати в обла- 
Боиоставиха. Те изтъкнаха, че стта на електрификацията и 
досегашната им дейност е'би- изграждането на водопроводи 
ла незадоволяваща, но това е и пътища. В Желюша благо- 
защото са позечето от тях се- дарение на усилията, преди 
зонни строителни работнг^ци. всичко на местната общност. 
Втората причина е в слабата и на ангажирането на отделни 
им организираност. Според лица беше построен водоиро- 
тях, за това положение е ви- вода в чието изграждане пос- 
иовна и местата партийна ор тепенно се включваше цялото 
ганизация, която не е оказва
ла необходима помощ. Вместо

Какво казва другата страна
на местната 

своя съ така

нанаселение. Примерът на Же
люша и Поганово потвържда-

Д. Йотов
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Паушално 

облагане на 

занаятчиите

Стефан Николов: 

На спирката

На последната сесия на Об
щинската окупации а в Димит
ровград бе рошено да бъдат 
отменени доловите книги за 
частните загнаятч!ии.
Това бе предложение на упра
влението за приходи, защото 
се стигнало до извода, че де
ловите книги създават много 
трудности на занаятчиите, за
щото не всички .имат отгит във 
•воденето им докато други пък 
не внасят шипки сведения за 
•извършената работа, което от 
своя стргна налага да се раз 
следват обстоятелствата и да 
се установява точната ометка 
Вместо деловите книги — зана 
ятчиите занапред ще плащат 
данък паушално по взаимен 
договор с. управлението за 
приходи при Общинската ску
пщина.

★

Димитровград
ските женя за 

Банялука

Димитровградските жени по 
• к233ат дълбока солидарност с 

жените о.т Банялука. Покрай 
другата помощ, която изпра-* 
тиха на Банялука, те показа
ха голяма активност и в про
дажбата на маркици за постро 
яван-е на родилен дом в на- 
страдалия боаненски град.Кой е по-пилен: Кишава или

фабриките?
м4

В първите дни в тази акция 
се изтъкнаха: СОФИКА ПЕТ
РОВА („Циле“), която е събра 
ла 400 динара, АНГЕЛИНА И- 
ЛИЕВА (Общинската скупщи
на) с 200, ЦВЕТАНКА МИТО- 
ВА („Сточар“) с 200, ЙЕЛА ДИ 
МИТРОВА с 100, МИРЯНА 

Както ни узедо'Ми др. Стамс ДЪРНДАРЕВИЧ със 100 дина 
нкс<В1Ич, в най-скоро време ще ра и така нататък, 
се вземат спешни мерки във 
връзка с хвърлянето на отпа
дъчни материали в Нишава от 
страна на кланицата, а ще се 
преразгледа и въпроса с дру
гите трудови организации, ко
ито по един или друг начин 
замръсяват Нишава.

Няма да се позволи безми
лостно да се унищожава риба 
та в Нишава и да се замръся 
в а в-сдата, защото това може} 
да доведе до епидемия и до 
почолеми щети.

Злополука 

край Гоиндол По инициатива на местната 
общност ,в село Желюша Об
щин ок ата скупщина в ^Димит
ровград внесе в дневния ред 
на последната сеаия въпроса 
за извозването на сметта от? 
града. Засега тя се стоварва 
на открито в Нишава, недалеч 
от къщите на село Желюша. 
Това предизвика револт у хо
рата, защото съществува опас 
ност от епидемия. От друга 
страна в Общинската скупщи
на от по-рано е имало заявле 
ния срещу „Фабрад“ и някои 
други предприятия за изпуска 
нето на отвадъчните води в 
Нишава. Напоследък остри ре 
агирания има .срещу кожообра 
ботващото предприятие „Брат 
ство“ в Желюша.

Към това трябва да добавим 
и оплакванията на гражданите 
от улица „Сутйеска“ от клани
цата, която хвърля отпадъци 
в Нишава може да се стигне 
до сериозна опасност.

Потърсихме отговор на въ
проса от санитарния инспек
тор др. Татяна Стаменкович.

Тя ни уведоми, че в Общин 
оката скупщина обсъждат то
зи въпрос. Каза, също, че на 
кожар а „Братство“ неотдавна 
е наложила да направят хло- 
ринатор и пречистван на отпа 
дните води. Също така на „Ус
луга“ е наложено при Желю
ша да построи правилна сен- 
грояма за съхранение на сме 
тта. Комисията от специалис
ти при Общинската скупщина

е разгледала терена и е пред
ложила тази яма да ое строи 
при Желюша.

На пътя Димитровград — 
Пирот на спирката при Гоин7 
дол на 21 февруари стана ав
томобилна злополука. На сто
ящия в спирката рейс от Пи- 
ротохото автотранспортно пре 
дприятие върхлетял рейса на 
димитровградска „Услуга“, пъ
туващ на релацията Димитров 
град — Тр. Одоровци. Две ли
ца са леко повредени.

Акцията продължава.

М.

Разговор

За органите на СКСъдията-следовател в Общи
нския съд в Димитровград ра 
зследва обстоятелствата. кои
то са довели до- злополуката. • -. Тези дни- във -всички -мест

ни партийни организации в 
Босилеград ската комуна се 
предлагани кандидати за чле
нове на Общинския комитет 
на СК и на останалите органи 
на общинската конференция 
на СК. Предварително членст
вото на СК е запознато с из
браните членове на общинска 
та конференция.

В предложенията са изтък
нати голям брой кандидати за 
тези органи. В някои обаче се 
чувствува пристрастност в пре
длагането, а дори и агитатор- 
ски моменти.

Върху тези предложения 
ще работи временната кадро
ва комисия при ОК на СК. Тя 
ще оформи предложенията, 
които отново ще бъдат дадени 
на обсъждане на членството в 
местните организации.

М. А.М.

Босилеград^АААсБележка

»Ревностен«
пазач

Незначително повишение на общинския бюджет
щности 20.000 и за електрифи
кация на селата 30.000 динара. 
Това са скромни средства, 
големината на бюджета не да
ва по-големи възможности. 
Вюе пак, при положение, че 
тези средства правилно се из
разходват със собствените си
ли ще могат да се решат ня
кои комунални въпроси да се 
разрешат.

Разбира ос, по тоя и остана

Към края на тоя месец що вече средства в сравнение с ми 
се проведе сеоия на Общин-' налата година. Най-голям та- 

скулщина в Босилеград, къв потребител са органитеската
на която ще се приеме общиц на общината, за които се пред 
ският бюджет. Покрай това виждат 1.440.000 динара. Оба- 
на тези сеоия отборниците ще че в тези средства са планира- 
разглеждат програмите за ра- ни разходите и за седем ова- 
бота на Общинската скупщи- кантени моста, които ще ое п-г* 
на и на общинските органи за

Един от нощните па
зачи в „Свобода“ (няма 
да го именуваме кой, то 
ва и не е толкоз важно) 
сигурно е мислил да му 
порасне номера. В тези 
зимни нощи работници
те от втора смяна заб
равили да внесат на су
хо една шевна машина.

„Ревностният“ пазач 
не искал да я прибере, 

- ами цяла нощ гледал ка 
кво ще бъде времето, 
дали ще падне сняг или. 
дъжд, за да може пър
ви сутринта да обади на 
началниците неприятна
та новина, че машината 
е стояла на валежите.

За негово щастие — 
призори заваляло.

И пазачът хубаво из
писал на една хартия и- 
мето и презимето на въ 
просни-я отговорник от 
смяната.

Сутринта на всекиго 
от ръководителите още 
от вратата поданеял бе
лежката, ч е ед и-кой си 
отговорник не прибрал 
машината и сняга я на
валял.

И вместо похвала, как 
то очаквал, той получил 
мъмрене.

— Вместо да я гледаш 
навън на снега, не можа 
ли да я вн есеш и а су
хо!? — му отговорили 
управлението.

пълнят в течение на тази го
дина.

Найтолюми грижи ще съз-
тази година.

Според проектопредложени
ето общинският бюджет тази даде финансирането на гимна 

• година ще бъде 3.610.000 дина ' зията. Това е от преди някол-
е ко години открит въпрос. По

точно от донасянето на зако- 
налогодишиия. на за финансиране на оредни-

До повишаване на бюджета те училища от страна общини 
се е стигнало благодарение на те. 
средствата, която тази година 
ще отпусне република Сърбия хиляда динара, които дава ре 
за редовна дейност на общи- публика Сърбия, обаче как да 
ната. Инак, както вече писах- се обезпечат средства до 620 
ме в проектопредложението хиляди динара, колкото са нео 
на" бюджета не се предвижда бходими за работата на гим- 
покачшане данъка на земедел- иа-зията в тази година? 
цит-е. Незначително покачван^ Тоя въпрос може да се раз- 
се предлага само при някои реши с помощта на Рспубли- 
занаятчийоии отрасли. ката. За финансирането на оре

Според председателя на Об- дните училища на народности 
щииеката скупщина тазгодиш- те тя е вече запланувала сред 

общински бюджет е скро ства в овоя бюджет. До прове
ждането на общинската сесия 
ще бъде известно, как с раз

лейте въпроси във връзка с ра 
зпределянето на бюджета пое 
ледната дума ще си кажат от- 
боримците.

ра. Това означава, че ще 
150.000 динара по-голям от ми

В. В.В. в.

Засега са налице само 120

За чествуване деня на гимназията
Председателството на сред- ник да се отбележи със съдър 

ношколокия младежки коми- жателна и качествена програ- 
тет в Босилеград прави' подго ма. По този повод се предла- 
товки за чествуване на патро- га да се подготви богата кул- 
ипшя празник на гимназията турно-забавна програма и ед- 
„Иваи Караиванов“ — 27 март на литературна вечер. 
Настоявай и ята са този праз- в. В.

мият
мен и не дава по-големи въз
можности за решаване на се
риозни комунални въпроси, реш-ен тоя въпрос.
По републикански мерила бю Инак от другите по-големи 
джетът стига за нормална дсй‘ разходи голямо главоболия на 
пост на общинските органи и общината създават ануитсти- 

останалите служби, които те. Тук се касае за дълговете 
се финансират от него. Обаче за иоуопялата орехова плаита- 
— изтъкна Стоичков — наши; ция за различните безполезни 
те настоявалия са посредством проекти и др. Макар, че тези 
общински средства да разре- дългове вече са платени, тази 
шяд и други въпроси, от общ година от общинския бюджет 
интерес за цялата комуна. за тях ще ое заделят още 130 

От всички потребители на. хиляди динара, 
бюджета се предлага да им сс За социална помощ ое пред- 
дадат средно седем на сто по- лагат 50.000, за местните оо-

ИЗАТОВСКА „ЛА КАМПАНЕЛА“
В село Изатовци преди известно време е формирана

„изатовската ла кампапела".музика, която хората наричат 
Съставът сега наброява седем души, които със свои средства 
набавили духови инструменти. Имали са досега 
„музикални" вечери, а гостували и в село Брайковци, къде- 
то били тържествено посрещнати, защОто те са единствената 
музика във Виоока днес.

няколко<на

Ако се съди по началото — ще станат добра компа-
на иза-нил. Всеки дои ехтят чуките на Видлич от звуците 

товската „ла камлансла". Ръководител на състава е Илия
в

Алексов.М. М.
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СТРЕЗИ
^ сло Стрезимировци с разположено в подножието на 

планина Въртоп, на брега на река Ерма, до югослаи- 
око-българоката граница. Счита се, че тук някога е 
голямо езеро, което към края на 15 столетие отток-

НАШИ СЕЛА

Но»-/ 
че «а*

Гз
елект*^
Кинс:<л | 
«ани ^
№&} V. 
ПУ»К7 ?.у
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имало 
ло с ©одите на Ерма.

Сега -селото 1има 970 жители, които се занимават със
не саземеделие и животновъдство. Условията за земеделие 

особено добри, за-щото земята е слабопроду ктивн а. Затова 
значителна част от мъжкото население се занимава със сгро 

като отива по градовете на работа. Хората отиват
;

Ч»Й?/ « ителство,
на работа рано пролетта и се завръщат в късните есенни 
дни. Затова и малкото възможности за земеделие не са из
ползвани както трябва. Жените, които останат, не са в съ
стояние да обработят земята, даже напускат по отдалечените 
пили и те стоят необработени. Достатъчно е да се поразхо
ди чоеск ш „Попова глава“ или „Равна“ и да види колко 
много необработена земя има.

Причината за това напускане на земята е и в то:зз, 
че строителството, с което се занимават мнозина стрезими- 
розча-ни, осигурява добри доходи, достатъчни да се препи
тават семействата. Това се вижда на всяка крачка в селото. 
Къщите са хубави, строени според сегашните изисквания, всс 
повече младежи отиват на учение, няма неграмотен човек, а 
много млади хора от това село са специалисти в Белград,

йр-. -.
и::;:..
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ЖЕЛЮША

Данък на силикозата В КООПЕРАЦИЯ »ЕРМА
■-Още две жертви Главната задача е подобрение на 

племенния състав на добитъкаВ Ракита е умрял Борис 
‘ Гьорев, роден през 1927 годи

на. Той е миньор от най-мла
дите години и е работил в ре
дица мини. Като работник е 
бил дълги години профсъю
зен деятел, член на работниче 
ските органи на самоуправле
нието. Иначе е бил запасен ка 
питан от ЮНА и член на СК 
от 1946 година. За съзнателна 
та му работа в производството 
и в обществено-политическите 
организации е бил няколко пъ 
ти награждаван.

В село Вучи дел по същото 
време е починал миньорът 
Сотир Гюрсв, работил дълги 
години в мина „Ерма“ и в Але 
ксииачките мини. Тежко бо
лен, завърнал се на село, той 
не прекрати своята обществе
но-политическа работа до пое 
ледния час. Редица акции в сс 
лото са свързани с неговата 
работа.

Смъртта на тези двама ми
ньори и обществено-политиче
ски работници тежко пада на 
всички селяни, от които мно
зина са също миньори и тех- 
ни другари. Това бяха млади 
хора. Те станаха жертва на си 
ликозата, от която досега са 
умрели мнозина от тези села.

Въпрос за разрешаване с, 
как да се помогне на децата, 
които остават след тях. Наис
тина те имат пеисия, обаче не 
е толкова, което е единствено 
важно. Някой трябва да се по 
грижи за по-нататъшното им 
учение, записване в училища
та и пр., което не могат да на 
правят техните близки.

Може би тази грижа тряб
ва да поеме организацията на 
ССРН или някой друг орган. 
Нима обществото не е длъж
но да направи това за по ложе 
ето на трудещите се, които за 
рад някогашни неблагоприят
ни условия на работа в мина
та са станали жертва.

IНашият сътрудник, неотдав 
на е беседвал с директора на 
кооперацията „ЕРМА“ в Звон 
ци, Томо Томов, за основните

Например производителите от 
с. Вучи дел не вярваха, че сор 
товите семена ще дадат добра 
продукция по техните високи 
места. Кооперацията и -нейни
те специалисти затревиха сво
ите високи места. Копера 
нте блокове са на височина от 
1400 метра в планината но по 
лучиха отличен сенокос. Почи 
на на кооперацията последва 
•веднага производителят Мир
но Тодоров от Вучи дел и бе
ше доволен от продукцията. 
Тази годт-ша мнозина са си ку 
пили семена. Тази първа фа
за от насоката към добро жи
вотновъдство ще продължи; 
но ще се започне с подобря
ването и на племенния състав 
на добитъка. Това ще е от пц 
лза на земеделските произво
дители и на кооперацията, ко
ято няма друга производстве
на възможност, оовен животно
ВЪДСТБОТО.

на животновъдството, но пъ
тят беше системен и затова 
привидно имаше бавен вър
веж. Беше необходимо да се 
започне с обезпечаването на 
фуражна база и така направи 
хме. Имаме вече култивирани 
пасища, изкуствени ливади, це 
ли пространства затревени пло 
щи. Всичките селища в райо
на се придружиха към нашите 
мероприятия по затревяван е-

насоки, които следва тази коо 
порация.

„Ерма“ разполага с имоти, 
които принадлежат към слабо 
продуктивните и няма възмо* 
жност за производство на зър 
нея и храни или за друта поле
въдиа дейност. Затова насоч
ването на кооперацията от н>:{ то и първите резултати са на- 
колко години насам е да осигу лице. Селяните имат достатъ- 
ри условия за солидно живот
новъдство. Голяма част от на
белязаните в плановете задачи 
с изпълнена успешно.

Ето какво е казал директо
рът на нашия кареспондеит:

— Условията за работа бяха 
трудни през миналата година.
Утежняваха ни (малкото оборо 
тни и инвестиционни средства, въдна станция за пролс
пазарът, слабопродуктивната тната сеитба. Производителите 
земя, но с усилия на целия охце от сега пупуват семена, 
състав на кооперацията прик
лючихме годината успешно.
Нашата печалба възлиза на 
Ю милиона стари динара, кое 
то с оглед на условията не е 
малко. С тези средства посвър 
шихме някои работи.

С. Гюров
Миналата седмица 

Ракита и Вучи дел с голяма 
скръб изпратиха за сетен път 
още двама свои миньори, кои 
то покоси силикозата.

чцо качествена храна за доби
тъка и не намаляват добитъ
ка, както предишните години, 
поради (недостиг на храна.

Тези мероприятия ще 
дължат и тази година. Коопе
рацията вече е осигурила оор 
тави семена от Пиротската ра

селата

гьро-

*
Бележка I Ь

»Мярка« 

с камъни
1Ц

Имаше време и на недоверие. К. Гюров I*

Ш%РАВНИ?5МИ
Гойко Чирич изкупния 

от с. Изатовци при пре- 
мерване на мляко упот
ребява чудна мярка — 
камък. Избрал и „изме
рил" един камък от 10 
килограма и с него си 
мери млякото.

Хората от Брайковци 
не са доволни от 
„мярка" на Чирич.

Затова се оплакали на 
шефа на цеха на коопе
рация на „Сточар" във 
Висок Тихомир Ристов, 
но той не предприел ни 
какви мерки.

Към двадесетина брай 
ковчани дневно преда
ват на мандрата в с. И- 
затовци 150—200 литра 
мляко, преминавайки по 
6 километра на ден.

Те все още се надяват, 
че Чирич ще пр омесел 
„мярката", за да не би
ят толкова път пеша, а 
не знаят точната сметка 
Брайковчани също се 
надяват, че през насто
ящата година коопера
цията ще открие изкуп
вателен пункт и в тях
ното село.

които
ни утежняваха. Например по
гасихме някои вземания, кои
то не можем да 'реализираме 

давност, компенсирахме ня
кои плащания и отписи на 
лежали стоки и амбалаж. Но 
печалбата не

Колко пълни хора срещаме! 
За съжаление КАЙ АД НОРМА 

ТЕГЛОТО СИ?
значителна част 

от тях гледа на пълнотата ка
то на положително 
като на показател дори за от
лично здраве.

Безобидната пълнота обаче 
постепенно довежда до боле
стното състояние на организ
ма —* затлъстяването. Кои са 
причините, които го предизви
кват?

по явление.
за-тази

сме похарчили 
изцяло за тези плащания. Ос
танаха ни чисти 6,5 милиона 
стари динара чиста печалба.

За личните доходи на рабо
тещите в кооперацията ни ка-

■

гато се съчетава с първата при 
чина липсата на функцио
нално натоварване.

Нарушението в обмяната на 
веществата като

На първо място 
чко е подчертаната двигател
на неактивно ст, в която 
рват много хора.

С недостатъчното физичес
ко натоварване се обясняват 
много явления в 
например ранното 
на инволюция атрофия, старе
енето, недостатъчността 
функциите

за: и преди вси
— От две години насам не е 

имало никакви увеличения на 
доходи. Причината 

не беше неуспехът в работата. 
Трябваха ни пари за

Iпрека патологично 
явление е друга сериозна при 
чина за увеличаване на тегло
то. Естествено тук е необходи
ма навременната консултация 
на лекаря, медицинската 
мощ и медикаментозното ле
чение.

личните
К. Г.

строене
на обекти и за укрепване 
напнигге фондове. Сега 
възможност да направим неща 
за увеличение и на доходите. 
Досега средната работна зап
лата възлизаше на 810 г 
нара като най-ниската бе 700 
а най-голямата — поо дин.

— За насоките 
ството:

медицината,
появяване

на
имаме по-

въп
на някои органи и 

системи. Недостатъчното фи
зическо натоварване е и една 
от съществените причини за 
постепенното увеличаване 
теглото.

Друга основна 
наднорменото тегло е 

към подобряване лиралото

Въпросът за нормализиране 
то на теглото назря през пос
ледните години, когото редица 
научни изследвания установи
ха повишен процент на заболя 
ванид и ранна смъртност сред I 
хората с наднормено тегло. Та ] 
ка например установено е, че 
13 на сто от затлъстелите бо-

н. ди

нав производ-

причина за 
нерегу- 

хранене, особено ко
Досега кооперацията се 

насочваше
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I От нашите краища

1
= 'Горки и Долки Криводол и

овци»

ИСКАТ РЕЙСНЯМАТ ПЬТ
угите градове на Югославия. Счита се, 
ма само в по-големите градове на СР

;-_цо е по-заможно от преди. Селото е 
:пного домакинства имат елгктродома- 
• всяка къща мм а радио, няколко сто- 
: В скоро време ще бъде готов и во- 
'чдаза вода на -селото -и на митническия 
релез.
уолзателея граничен пункт под селото 
■,н\ж за Стрезимиро-вцн в близките го- 
•радено ноео шосе .и започне по-масово 
':и, населението ще има 'икономическа

;
постави в Общиноката скущци Пътят е развален и крайно 

Вгьлковия никак не могат да на и един отборкик — обаче, е време населението от тези
- се договорят да поправят пъ- отговорът пак си е същият три' виюочки села да организи
= Тя Д° Изатовци, а търсят от — докато пътят не се поправи ра акция и да го поправи
| комуналното предприятие „Ус — рейс няма да дойде в Д.
Е луга“ в Димитровград рейсове Криводол.
Е те да пътуват до Долни Кри- 
= водел. През пролетта 1969 го- 
Е ДИ1НЯ комуналното иредприя- 
Е тне„Услуга“ от Димитровград 
Е изпратило камион с водач Све*
Е бодан Златанов в Долни Кри- 
= водел, за до поправят ..
Е Д. Криводол — Изатовци,

Ц. Б. — М. А.

Щ Щ

пътя. 
къ-

дето трябвало да излезнат жи 
телите от трите -села.

Обаче височани излезли на

I училище с 30 ученици. Но сградата 
1 и трябва да се строи ново 
ния и за смасдейна работа.

здание, 
Това и

о състояние, засега измъчват хората 
те с оптимизъм гледат към бъдеще- 

■ати шобепш жиггот са постига а ли 
е залог за по-нататъшното подобрение

= акция, но след като чули че 
Е уж комуналното предприятие 
Е е длъжно да поправя пътя, а 
Е не те — се раозтишли. Сега, и 
Е покрай, това, че нямат път, ис 
= кат от „Услуга“ да открие рей 
Е сова линия и до Долни Криво 
Е дол. Този въпрос неотдавна

не

Цена Димитров

Iместната общност. По време 
ции бяха поставени прозорците на сало- Е 
на, които бяха счупени. Селяните прека- = 
раха един стар дъб на седем воловеки ко- = ПОСТООбНИ Д62
ли. След това бяха почистени селските гро = Г
бщца. В тези акции се изтъкнаха Илия | МОСТЗ
Васов, Боян Тодоров, Михаил

г Болевдол § Сенокосна тези ак-

Е -С. КАМЕНИЦА

Мост до сред рекатаЕГеоргиев, е
Михаил Георгиев, Любен Апостолов, Асен Е 
Георгиев, Славчо Минов и др За похва- Е с Доброволен труд построи два Неотдавна иаатовчани започ Въпрос е строителния матерм*

'= дървени моста в селото. Сега нали да -строят мост през Ви- ал, който е готов, но- не е до-
оочица за гробищата.

Построили -го до средата —

Местната общност Сенокос

ла са също така и другарите: Петър Бо- | се вършат подготовки за пое- 
рисов, Григор Николов, Михаил Петров и ^ трояването на два надлеза, ко 
Георги Геров. Те направиха хубава сцена, = мто да отвеждат водата от че-
а поправиха и всички счупени пейки в са- = шмата Да не разваля пътя._ = Сежжошани -сами са дали и

атериал, за. сцената дадоха добро- ^ строителния материал за мо- 
волно селяните от селото. След подготов- Е стовете. 
ката на салона очаква се да гостуват уче- = 
шщкте ст Каменишкото основно училище 
с пиесата „Ивкова слава".

Хората вече редовно се събират в са- Е 
лона и там четат вестниците „Братство", е 
„Спорт и свят" и др., играе се шах. Тук се =

каран.
Дали се чака да стане злопо 

лука, па тогава този обект даи опря ли.
Отделни хора не искат по- зе завърши докрай.

М.нататък да излезнат на акция.

В цялата акция не са взели 
Е участие само неколцина рабо- 
Е тници на земеделската коопе- 
= рация „Сточар“.

ВЯТЪР ПРЕДИЗВИКАЛ ЗЛОПОЛУКА
'На 12 февруари към 4 часа Игнатов, превозник от Димит- 

лошо-то ровград, с коня и колата пад
нал в р. Нишава от височина 
около 4 метра. Игнатов не е 
повреден, а животното е умря

Ц. Б.
сутринта следствие 
-време бе прекъснат тока в Ди 
митровград. Поради слаба ви
димост, вървейки по улица 
„Петър Таюев“ недалеч от ком 
(зинат „Димитровград“ Станко ло.

Болев долобменят въпроси за уреждане на селото. =
А младежите уреждат танцови забави. =

В скоро време ще се започне с обуче- = III0 СТООИ ПЪТ 
пие на населението по цивилна, защита. Е 

Селяните очакват да ги помогне и ОС Е 
от Димитровград след успешно проведени § 
те акции, за да може да оправи пътя до Ц 
рейсовата станция, да изгради станция на

Е

Жителите на Болевдол във 
Висока никак не могат да сс) 
договорят и да излезнат да си 

Е поправят пристъш-пия път, ко- 
Е йто да ги свърже с главния 

пътя, и чешмата в долния край на село- = път във Висок — Каменица—
2 Криводол, така че изобщо не
Е може да се влезне в селото с Анализите показват, че до-се 
Е моторно превозно средство. гашното парично самооблага- 
Е В случай на злополука или не в Сурдулишката комуна 
Е болест — в селото не може да или трудовите акции никога 
Е дойде превозно средство. Ми- не са изпълнявани изцяло. То 
Е палата година в Болевдол из- ва се дължи на неправилното 
= бух/нал пожар, но поради ло- вземане на решения па само- 
= шия път пожарната не могла облагането. Решенията са взи

мали ма лисото присъствуващи 
на събранията на избиратели-

Сурдулица
рите в основната организа- 
>олевдол започнаха трудови- 
яните на това малко височ- 
ьрде единствени в рабста- 
: акциите успяха. В това на- 
нгажираха всички обществе- 

особено

Хорото искат самооблагане
то. те и по този начин не е има

ло законна основа за предпри 
емане на какшито и да е мер
ки орещу ония, кшпо не зачи 
тат тези решения.

С цел да се отстранят посо
чените неправилности в само
облагането Общинската скуп
щина в Сурдулица е взела ре
шение да се образуват коми
сии при всички местни общ
ности, които да посетят всич
ки села и да поискат пълноле 
тнгите граждани да се изкажат 
в писмена форма за какъв 
вид самооблагане са: за само
облагане в пари ишм в труд. 
Според изказването на болши 
н-ството граждани от едно се
ло за единия или другия вид 
самооблагане Общинската сжз} 
пщитна ще взема съответни ре 
шестия.

В клиоуроки район болшин 
ството от населението се е из 
казало за самооблагане в пари 
— 5°/о от кадастърокия доход 
за земеделците, 1°/о от лични
те доходи на заетите в обще
ствения сектор и 3°/о от лич
ните доходи на заетите в ча 
стния сектор.

Веселин Петров* организации, а

*

ледуват от гръдна жаба, 11 на пето на веществата става ле- 
рак. Королков (СССР) пълно и обменните процеси

Силата№ да пристигнат в селото.сто от
съобщава, че здрави, на 45-го протичат неправилно, 
дииша възраст хора с 11 кило на мускулите се влошава, ко- Е 
грама наднормено тегло пока- жата се отпуска. Диети могат щ 
зват 25 на сто по-малка веро- да Се препоръчат, но с ограпи- Щ 

достигане средната чения на някои храни. Могат Е 
продължителност на живота, да определят плодови и млеч- = 
характерна за връстниците им ни Д1Ш или консумирането за = 

телесно тегло. Та- деня Да се намали с 50 на сто. е 
Но в никакъв случай не и без Е

Опитът Ш

Ц. Б.

ятиост за Наши курсивиЩщ
с нормално
зи вероятност е показала на-

дори до 50 на сто у разборно гладуване! Конкретно...маление
хората с 23 килограма над нор показва, че използуването на 
малното тегло. Счита се дори, Диета трябва да се съчетава - 
че и умереното напълняване е винаги с целенасочени физиче = 
вредно и създава условия за аси упражнения, дозирани ин- Щ 
редица други забоалявания, дивидуално, съобразно степен | 
като високо кръвно налягане, та на затлъстяването, здраво- | 
боглести на черния дроб, об- словното състояние и физиче- ц 

жлъчни и бъб ската подготовка.
В заключение може да

I
На последното събрание на местната картийна ор

ганизация в Босилеград се обсъди програмата за ра
бота на организацията.

Разискванията върху нея получиха такъв тон и те
чение, щото повече от един час се разправяше за кон- 
кретностите на предложената програма и въобще за 

означава думата „конкретно".
Един от разискващите беше най-копкретан, когато 

предложил в конкретните акции и на конкретните въ
проси и задачи да се развива конкретна активност на 
конкретните членове на Съюза на комунистите.

Наистина конкретно!

Еразуваието на 
речни камъни, инфаркт.

А сега на основния въпрос: 
„Как /ха нормализираме 
то си?

се | 
които =препоръчва на всички, _

тегло- Са с наднормено тегло, да объ Е 
рнат очи главно към средства Е 

Много хора прилагат гладу- та На физическата култура, 
валето, и то по собствена иии ва трябва да имат предвид и ^ 
циатива, некомпетентно. Мно- хората с нормално телесно те щ 
го от тях постигат желаното. гл0 —за да се предпазят от е 
Но в организма настъпват сму евентуално напълняване, 
щелия, които затрудняват дей 
ността на някои органи. Горе-

това какво

То =
Е

Ст. Ст.I м. в.с. в.



Култура щ просвета \\\\ изкуство

РАЗКАЗ
!КЛЕТВАТА

Беше през май, но денят беше студен, ветро
вит като през отктомври. Липите се бяха пригот
вили да хвърлят румените калпачета от свитите 
си листенца, но сякаш размисляха и се отказа
ха — студено.

Само момчетата не се страхуваха от 
Ледените павета пареха босите им крака, а те 
се носеха край завода, нетърпеливо очакваха 
нещо.

Голямата Серпуховска улица живееше обик
новения си живот: край фурната стоеше дълга 
опашка за хляб, по паважа лениво чаткаха е ко
пита товарни коне, от подковите им изскачаха 
искри, от време на време иззвъияваше трамвай 
и скърцаше със спирачките си на завоите.

Зад високата дъсчена стена на завода беше 
оживено. През процепите на оградата момчета
та виждаха как работниците бързо подреждат 
заводския двор, подравняват пътеката от пор- 
тиерната до Гранатния цех, посипват я с едро
зърнест жълт пясък.

Децата предложиха и своята помощ, но ста
рият работник Льотр Никифорович, който ко- 
мандуваше всички работи, сърдито им подвикна:

I.
студа.

.БОСИЛЕГРАД

ИЗ ОБЩИНСКИЯ СЪД

Сами си създават семейни драми
— Марш в къщи, ще се простудите! Я вижте 

какъв е студ!
В това време гръмна марш и от пряката из

лезе военен оркестър. Музикантите вървяха по 
средата на уличното платно и надуваха излъска- 
ните до блясък медни инструменти. След орке
стъра изплуваха знамената: нови, празнични, чер 
вени, а след тях вървеше полкът. Ако го по
гледнеш с присвити очи, ще ти се стори, че 
върви един много голям и силен човек, който 
така удря крак, че се чува по цялата улица: раз- 
два, раз-два, раз-два!

Децата в един миг се строиха до оркестъра 
и се стараеха да вървят с широка крачка, в 
такт с музиката; и Кирюшка се стараеше, ма
кар че беше най-малкият от всички.

Разтвориха се прозорците на къщите, спряха 
минувачите, спря и трамваят и всички гледаха 
червеноармейците. Улицата изведнъж стана праз 
иична.

2.Жал ми е 
такова е словото на закона в 
конкретния случай. Питам ви 
обаче какво сте мислили, кога 
то сте чу-пили ребра, глави. 
А сетне, когато и двамата 
сте кокали лекарски удостове
рения и давали тъжба.

Щом като и последната въз 
можност не бе използвана съ 
дебното дело продължи как- 
то и обикновено. В случая ба
щата и неговите свидетели до 
казваха как сина и снахата го 
съборили на земята и биели 
до изтощение. Обвинените пак 
посочваха, че реброто не било 
счупено сега, а преди двадесет 
години, когато баща им пад
нал под воловски коли.

Разбира се, свидетелите да
ват различни показания, пра
вят очни ставни, кълнат се в 
своите деца, внуци ...

Старицата отново се връща 
в залата. Тя няма търпение. И 
отново настоява да не свиде- 
лствува, обаче мъжа й неза- 
бележително я блъска в гър-г 
ба и тя започва.

Съдебното дело се прекъсва, 
за да се узнае датата на счу
пеното ребро. Лекарят, който 
това констатирал е починал и 
сега трябва да се търси мне
ние от другито.

До тогава още по-мъчни ще 
са дните на това горнолисин- 
ско семейство.

каза той — ноНа това свекъра отвръща,Когато се съдят далечни и
които ежедневно че онахата е полудяла и е не-непознати,

или нравственото им състоя- нормална, 
ние пи довежда в конфликт, 
не е толкова изненадващо. Об 
ратно е, когато се съдят най- 
близки, да речем от едно се
мейство.

Синът на свой ред мълчи.
Обаче преди да започне де

лото съдията обяснява на ска 
раните, че за дело с тежки по
вреди се наказва със строг зат 

Имено такива съдебни дела вар от най-малко пет месеци, 
стават все по-масови в Босиле Той посочи и това колко труд 
градската комуна, но и все по могат да бъдат последици

те по отношенията, когато ня 
кой някого осъди на затвор, а 

кова дело> в което са актьори ,да не говорим например за ба 
баща, майка, син и снаха. ща и син така той настоява

ше за помиряване.

-трудни за решаване. 
Присъствувахме на едно та-

Това семейство е от Горна 
Лисина. Считат го 
добро, а до неотдавна е било мосфера. Скараните започнаха 
и примерно. Обаче от преди да мислят трезво. Първа 
няколко годили нещата се из-; реч се обади старицата, коятр 
менили. Дългогодишното еди- е прекалено състаряла от тре 
нодушие се разпръснало като вотите, работата и годините.

В залата настъпи мъчна ат-заможно,

за

А децата, също като червеноармейците, гле
даха само напред и смело влязоха заедно с ор
кестъра през широкото разтворените врати, спря 
ха до входа на Гранатний цех.

мехур... Тя упорито повтаряше: — 
Не позволявам оина ми да оти 

Си- де в затвор. И утре да умра 
най- и да ме У^ие — не позволя

вам. Нито той, нито снахата. 
Аз не мога да бъда против 
своите деца. Хайде старче, от 

В такова положение побои- казвай се и тръгвай! За 
те ставали все по-често. В един ' мент тя се дигна от скамейка- 
побой синът и снахата счупи
ли ребро на баща си.

Започвали овади, побои и 
дълготрайно вражщуване. 
нът и жена му станали 
голями неприятели на родите 
лите ои. И обратно.

Раз-два, раз-два ,раз-два! — скърцаше 
кът под краката, червеноармейците лишаваха по 
разчистената от работниците пътека, по която 
още личаха следите от железните зъбци на 
греблата. Полкът и сборната караулна дружина 

цеха. След тях вървяха работниците. 
Те заеха местата край стените.

пясъ-

мо-
влязоха в

та, отвори вратата и каза: — 
Не искам да свиделствувам! И 
си излезна.

между машини-

Така, след седем съдебни де 
ла за леки побои и обижда
ния, сега е наред оомото, в ко мирят. Върху това наблягаха 
ето се касае за тежка повре- и сина, и снахата, 
да. Тоя случай е взел в ръце 
прокурорът.

И бащата искаше да се по- з те, по первазите на прозорците,
• огромния цех оставиха за скъпите 

Раздаде се команда „Свободно!"
Гледат работниците: лошо са облечени чер

веноармейците. Шинелите

а средата на 
гости.

Обаче в тази 
фера прокурорът

И касаещата се тук с тежки .да ое стигне до помиряване - 
последици нетърпеливост 
създали нерешените имущест
вени въпроси. Първо била спо 
рна къщата, в която заедно 
живяло цялото семейство. Си-

мъчна атмос- 
не позволи им износени, с 

дупки тук-таме, обгорени, вижда се, че са били 
п бои. Фуражките

В. В.са им различни, някои чер- 
веноармеици още със зилши калпци. Обувките 
им — изпокъсаш^ но краката на всички са об
вити в новички зелени навуща. А лицата на вси
чки празнично сияят, заруменели от студа, и под 
вехтите шинели бият млади, горещи сърца.

Командирите, също такива млади като черве
ноармейците, със същите новички навуща, се 
разхождат пред строя, чакат нещо, вълнуват 

— Мирно! —
И в миг

Разговори за 

пенсионната система
нът ои направил друга. Сега 
е спорен плеЕника. Но когато 
построят още един, тогава си 
гурио ще са наред нивите, ли
вадите ... се:

неочаквано прозвуча команда, 
дори момчетата изпънаха— Пет пъти ое вече 

вам със снахата
помир- 

— казва све-
ръце до

телата си, изправиха гърбове, прибраха корелш, 
само очите им не се бяха научили да слушат — 
обърнаха се към страничната врата.

Вратата се разтвори 
ко души.

В организацията на Общин
ското синдикално вече в Ди-

€ цел да излезе 
на трудещите се 
председателят на Общинското 
синдикално вече в Димитров
град Милорад Златанов

на среща 
в комунатакървата. — Обаче щом излез

нем от съда — всичко заиоч- митровгра:д на 20 Февруари
бяа организирани разговори,

л за пенсиите. Уводно обясне- 
седемиадесет години ние по Предложението за до

ви бях добра, а сега не ви стру граждане на пенсионната сис- 
вам

и в цеха влязоха някол-ва по старому.

— Аз За секунда всичкиорга-
КО!И

звуци замряха и веднага след това се ОаЯНРГР Vпа а о I" а

накривен на едната страна. Качи 
ната, скована от преснорендосани

ниаира тези разговори, на 
то се чуха много мнения ц 
предложения. Подобни разис
квания ще могат да стават 
наспред по профсъюзите

отвърща снахата със тема у нас даде Илинка Ста- 
сълзи, които бликат 
те й.

с каскет, леко 
се на трибу- 

дъски.
н™ Досега стените на Гранатния цех не 

бяха чували такова бурно лихуване.
Владилшр Илич постоя малко, извади от джо

ба си часовника и изразително почука по ци-

от очи- ноевич, завеждаща пенсионен
Вече унищожих нер

вите си и не
за-отдел в Ниш, а в разговорите 

струвам за себе участвуваха Богдан 
СИ, а НС ЛИ за други — допъл вич, Томислав Банковия 
нява тя овоя гняв към най- 
близките

в тру
довите организации, а предло
жения ще бъдат представяни 
в ОСВ.

Тодоро-
и за

веждащ клона в Димитровград
Евтим Истатков.ои.

М.
Страница 8
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Култура & йросвеша !а изкуство !Ш култура мая
Бака йросвеша И изкуство

ферблата, погледна към командирите — 
ги питаше: „Защо не въведете ред"?

А командирите не можеха да сдържат радост
та си. Ооърнаха се към строя, но не успяха да 
заличат усмивката от лицето си и весело изко
мандуваха:

— Мирно!
Със силен, малко глух глас Яков Михайлович 

Свердлоз каза-.
Днес за нас е голям празник, другари, тър

жествен ден. Бойците от младата ни, но7 вече 
проявил?, се в боевете Червена армия поем.?.т 
тържествено обещание, дават клетва за вярност 

народа. Аз ще чета текста на тържественото 
ооешание и всеки от вас ще повтори думите му 
след мене. ,

4. сякаш

на

Свердлюв отиде към края на трибуната, Вла
димир Илич застана до него.

Под трибуната момчетата бяха отметнали гла
вите си назад, със широко отворени очи гледа
ха Ленин. Владимир Йлич 
Кирюшка свали своята 
към' командирите — те отдаваха чест. Кирюш
ка бързо върна на главата, си войнишката фу- 
ражка на своя баща и здраво притисна разтре
перания си палец до слепоочието.

„Аз, синът на трудовия народ, граждани- 
нът на Съветската република — започна Яков 
Михайлович, — приемам званието войн от ра
ботническата и селска армия".

— „Аз, синът на трудовия народ..." 
един повтаряха червено армейците и кънтящите 
стени им отговориха с ехо.

свали каскета си и
шапка, носле погледна

като

ПЪРВО шшк N КОМУНИСТИТЕ 31 ФЕС1ПВШ— „Обещавам по първия зов на работниче
ското и селско правителство да защитя Съвет
ската републиката ..."

— „Обещавам... в борбата за Руската со
циалистическата република, за делото на социа
лизма и братството на всички народи да нс 
щяда нито силите си, нито дори живота си..

Пьотр Никифорович гледаше Владимир Илич 
и мислеше: „Ти, Илич, на младини си дал клет
ва да служиш на народа, да го освободиш от 
неволята. Кога си дал тази клетва? Може би, 
в деня, когато е дошла страшната вест за ги
белта нг твоя по-голям брат, може би в за
творническата килия, когато си бил арестуван, 
задето си вдигнал глас против безправното и 
произвола в Русия, а може би още по-рано, в 
симбирската градина, когато си слушан разка
зите на баща си за нуждата и мрака народен? 
Никой не е чул тази клетва, но всички знаят за 
пея по делата ти; по подвига на живота ти. Ти 
я изпълни и аз, старият работник, се кълна за
едно с нашите синове да защищавам нашата по
беда, нашата съветска власт..."

Прозвучаха последните думи на клетвата....
Настъпи тържествената минута на мълчание и 

командирите не бързаха да я нарушат.
А после всичко се смеси. Работниците отива

ха при червеноармейзште, стискаха им ръцете, 
честитяха им. Червено арменците закачаха чер
вени звезди на гърдите си и на Кирюшка мно
го силно му се поиска и той да носи на гър
дите си също такава звезда.

Ленин и Свердлов слязоха от трибупата и съ
що честитяха на червеноармейците.

5.
-С изключение на комисията 

за организиране на митинг на 
поезията, останалите шест ко
мисии. за организиране на фет 
отивала .на българската народ 
ност от .Димитровградско, из-? 
носеха в къси черти какви фи 
наноенви средства ще им са не
обходими за успешно органи
зиране на работата. На засе
данието ' присъствуваха предсе 
дателят на Общинската скуп
щина Димитър Славов, секре
таря на ОС Тодор Филипов, 
председателя на ОК на ССРН 
■Илия Петров, секретарят на 
ОК на СКС Райко Зарков, пред 
седатоля на СЮМ Симеон Ко
стов и др. обществено-полити
чески дейци в комуната.

В обстойните разговори се 
подчерта - необходимостта от

реалност в планирането и ка на младостта. Но затова 
стремеж към използване на пък тази година, както се из- 
местните възможности. Спо- тъкна, ще са необходими мно 
ред груби преценки — ще са го- повече усилия и ангажира- 
необходими около 10 милиона не, за да се изпълнят по став е 
ст. динара. нит е задачи.

Общо заключение е, че пред Разглеждат се още предло- 
стоящия фестивал ще значи жените новини в тазгодишна- 
преломна крачка в организи- та програма, но от приетите 
райето на фестивалите на бъл предложения няма да има го- 
гароката народност от Димит- леми отклонения, 
рсе-градско по случай празни/ М. А.

Звонци

МНОГО УЧЕНИЦИ НЕ ИДВАТ 

НА УЧИЛИЩЕ
Сто и двадесет ученици - не 

идват на училище © Звонски 
район, макар че отдалеченост 
тта на стогодишното учили
ще не е причина, тъй като се 
касае до ученици от села, коц 
то са отдалечени по-малко от 
6 км.

да не ое записват за редовнд 
обучение.
то училище. След това от 1 
юли ще започне записването. 
Водителпгге на тия, които не 
се запишат до 1 вагусгг, ще бъ 
дат повикани, а след това, ако 
няма резултат, ще бъдат пред 
ложши за гшоба.

ЮБИЛЕЙ НА 

РАДИО НИШ
Колективът на Радио Ниш 

тържествено отпразнува 20-го- 
дишният си юбилей. Думите 
„Тук е Радио Ниш, на дължи жи учителите и ръководства- 
на на вълните 327,1 метар“ се 
чуха по радиото на 21 февру
ари 1950 година, като се пре
даваха по тогавашната Област 
на 'радиостанция, с мощност 1,5 
киловат. Днес Радио Ниш е с 
мощност 20 киловата. На въл 
иите на тази радиостанция в

Цифрата е голяма и трезо- Учителите от малките клаоо 
в е ще организират -родителско

Момчетата вървяха след Владимир Илич и 
нещо си шепнеха.

Най-после, подтикван 
попита:

— А ние искаме да знаем, нас в Червената ар
мия ще приемат ли?

Големите зашъткаха на Кирюшка — 
тези лудории! — а Владимир Илич докосна Ки- 
рюшкияата фуражка, разбра, че това е фураж
ката на баща му и щом е върху главата на 
сина — значи бащата е загинал. Отговори ^ 
сериозно:

— Ти непременно ще бъдеш черветюармеец, 
истински защитник на Съветската страна.

6. :

Ш1111811
от децата, Кирюшка

какви са

течение на една година се пре 
дават два милчта пода текст 
и 3.360 часа музикална програ* 
ма. Втурху подготвявшето и 
предаваното на регионалната 
пропиама, която дневно трае 
4 часа, работят 58 постоянни 
журналисти, техници и друг 
пеоосиал и също толкова хо
норарни СЪТРУДНИЦИ ОТ В'С1ИЧ • - 
ки по-го ле ми места в юпоизто ■ 
чиа Ст-ябия. Програмата на 
Радио Ниш ежедневно слушат 
над милион слушатели.

Колективът на Радио Ниш та на обществено-политически 
е начентал амбициозни плано- те организации, 
ве, които трябва да се реали
зират през юбилариата годинд 
Така например ще се вт^ведат
отделни хроники на по-големи „

югоизточна Сър- кво Д* се прави по-нататък.
Реши ое за идната учебна го-

марш. Г ' ' '' 4 ‘ '
“х*: 4ШЙЯ1

Владимир Илич гледаше младите, изпъдени 
с храброст червеноармоици, кеито минаваха 
край него и мислеше колко тежки изпитания им 
предстоят.

РАКИТА

учителски срещи и ще обико 
лят ученическите |родители, а

За тази цел ще ое изготви 
точен 'списък на децата, кои
то са длъжни да адват до за
вършването на осмогодшшо- 
обществено-тодштичеаките ръ? 
козодства ще организират съ
брания за такива разговори.

К. Гюров

ватг. крачка се чува навярно из цялата съ е 
ска земя: раз-два, раз-два, раз-два!

Типа беше п събота, в студения ден на 11 май 
19"а » Москва, в завода на Михслсои, 
който сега носи името на Владимир Илич.

Мерките досега не са помог 
нали и училищният съвет ми
налата седмица е разисквал аса

те тралове в
бия, след това емисии от по- 
голамите интегпиоани трудови да ое направят предвари
организации, както и въвеж-л телш по1дгофо1В1Ки, за да не се пане иа втооа, специална поо .
грама за слушателите от Ниш. случва учешщите от Ракита,

д. й. Нашушковица, Преоеоса и др.
Елисавета ПОПОВА — ТОЧЕВАОт руСПСИ:
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СНАУКА И ПРИРОДА )
Любопитни факти

Тухли от пластмаса
Топа са тухли от -пластмаса, 

които мотат да сс нареждат 
като дстоки кубчета. Една тй- 
каша тухла тежи 400 г.рама, кУ] 
ха е и -е разделена на три сек 
цпи, благодарение на което 
могат да -ос прокарват през 
тях жици и др. инсталации. Ту 
хлитс са огнеупорни и непро
ницаеми за ултравиолетовите 
лъчи*. П.ри маоошо ггроизводст 
в-о те са П0-С1втн:и!и от обикзио- 
-вояитс тухли.

Английската строителна фи
рма „Пика“ предлага нов стро 
мтелон материал. Както с из
вестно древните инки са стро
или къщите си и храмовете от 
големи гранитни блокове, без 
свързващ разтвор помежду 
им. „Инка“ също с напршшилл 
материал, който може да со 
ползва в строителството, без 
употреба на цимент или хоро
сан.

Откога се правят 

мостове?
ВЕРНИ ПРИЯТЕЛИ

Минки. Той го следиаше отблизо и вързе- ^ 
ше по стъпките му. Сега Милки е съвър- § 
шено сляп, но- приятелството па Симба не ^ 
е ехладнояло. Той е негов верен и грижо- ^ 
вен водач. ^
Тед му помага да слезе по стълбите или ^ 
дг се качи в колата. Ксгато пресичат пъ ^ 
тшца, той го превежда едва след като се 
увери, че няма никаква опасност.

Удивително е, че Симба е станал во,^ч § 
на слепец, без някой да го е учил на това. ^ 
Кучета, които водят слепци, съществуват, ^ 
но те биват обучавани продължително вре § 
ме в специални заведения. А Симба стана $ 
водач на своя сляп приятел само благода- ^ 
рение на своята интелигентност и привър- ^ 
заност към другаря си в игрите. §

В природата са познати много случаи 
на взаимопомощ между животните — то
гава, когато и двата животински вида имат 

§ изгода от тази взаимна помощ. Но в с^у- 
* чая с Минки и Симба няма изгода, а #ма 
8 просто вярно другарство и преданост, па 
§ които е способно само едпо куче. Случаят 
** е следният:

В малък английски град живееха при 
своя стопанин две кучета — Минки, мал
ко рошаво кученце па седем годипи, и не
говият приятел — овчарското куче Сим
ба. Симба пръв забеляза, че Минки започ 
ва постепенно да релепява. Той по-малко 
играеше, по време па разходките правеше 
продължителни престои и с мъка върве
ше редом до него. Един ден Минки про
пусна едно стъпало и се търкулна по стъл
бата. Друг път едпа кола едва не го 
смачка на улицата.

Оттогава Симба започна да бди над

§Човекът винаги е имал мъ- 
ка с преминаването на реки и 
потоци и вероятно първите мо 
стове — обикновени дебели 
дървета, сложени през бързия 
поток — са били построени в 
дълбоката древност на човеш 
кото съществуване.

Но първите -по-големи моето 
ве, които помни историята, са 
от почново време. През 600-та 
година преди нашата ера, из
глежда. е бил построен първи*

ят по-гоЛ1я-м мо-ст. Построен е 
във Вавилон, на реката Ефрат, 
по времето на царя Навуходо- 
носор П. Мостът е бил напра
вен от 7 каменни стълба и мо 
гъл да се разединява, за да 
минават кораби по реката. , 

Приблизително по същото 
време е бил построен и пър
вият мост в Европа.' Нр той 
бил дървен и свързвал двата 
бряга на реката Тибър при 
Рим.

§$
§$
*

Iпой е бил първият „Ла ви де бет‘* — Франция

Дума-две за мартениците
По нашите краища все още народени в пролетните дни бе 

се запазил обичаят в начало- бета, агнета и тенеца 
то на

сно цветни конци се връзвали 
на деца и малки добичета, 2 
после се правели мартеници 
във вид на цветенца, толчици 
и пискюли от конци.

Днес този обичай е на из
чезване, подобно на онзи на 
„младенци“ да се месят питки, 
които се хмажат с мед и чия- 
то битова символика 
та — 
чци.

— за да
март да се честити ид- бъдат здрави и силни, да не

сполетяват болестите и 
смърт. Най-често на бебетата

Тютюнът се появил в Евро
па през първата половина на 
16-то столетие. Първият стра
стен пушач бил испанецът Ро 
дриго де Хиера, който по вре 
ме на своите 
към Новия свят научил 
тютюна и започнал да го пу
ши. Когато пристигнал у дома

си, често се заключвал в ста
ята и пушел. Жена му, като 
ащяла, че от носа му излиза 
дим, помислила, че нечастива 
•сила е влязла в мъжа й, и то- 

пътешесттвия ва съобщила на инквизицията.
за Но при разпита „светите отци“ 

не намерили пушенето за опас 
но и го освободили. Иначе е 
могло да свърши на кладата.

ван-ето на пролетта с мартени- ги
ЦИ.

Обичаят е древен и чисто са връзвали на ръчичка чер- 
славянски. Племената, които вени и бели конци! \ 
са живели на Балканския по- Най-старият знак за марте- 
луостров преди идването на оницата в нашите краища е би 
славяните, не са знаели за мар ло връзването на червено по- 
тениците. Този обичай има чи веомо или кърпа под стряхата 
сто битова символика. Някога на дама.

е съща- 
здраве и радост в къ-за да има, радост, 

мартеници са окачвали на но- здраве и благополучие. По-кц м. н. а
............................................................................................ ... .................................................................................................
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Сдорът не е от вчера, той продължава вече пя
колко столетия. Ту тук, ту там забелязват в океана ги
гантска змия, сякаш дошла от легендите за драконите, 
от време на време се появяват в печата съобщения и 
разкази на очевидци и все пак.... всичко минава за 
измислица на несериозни хора. Или в най-добрия слу
чай — като талантлив разказ от научната фантастика. 
Например — на Рей Бредбъри*

. на сто мили по брега нямаше никакво сели
ще. Само шосе с редки автомобили, спускащо 
могао през пустинния край към морето, след това — 
две мили студена вода до нашата скала и по някой 
плаващ съд в далечината.

—• Кажи, Макдан, за какво мислиш, когато оста
неш самичък? — попитах веднъж аз.

— За какво мисля ли?

Но... — опитах се да възразя аз. 
мп ~ ТИХ®! ~ прекъсна ме Макдан и впери поглед в

на фара пристига гост. Трета година поред. И 
^ече3!^ СаМИЧЪК ’'’'• Ш ми се, че тойИМА за пър-

И Макдкн посочи нататък, къде то се простирашеп . . морето.
се са- Нещо плуваше към фара.

** ®Т0, първа гънка, след нея вълна, хълмче,
УР “ 0 ПЯНа' и ,13веднъж над студената шир —

глава, голяма тъмна глава с огромни очи и шия. И 
след нея не тяло, а отново 
дванадесетина метра

ЧУДО ме-

шия/ и още, и още. Към 
се издигна главата над

рали, миди и рачета. Изскочи Р
Дължината

той всмукна от лулата 
си и като помълча малко, продължи: — За тайните 
на морето. Да даа. Какво ли

водата

ВИ няма в морето... Там 
долу е триста хиляди години преди нашата ера! Ние 
тук вдигаме шум, воюваме, а в студената бездана те 
живеят както в древността. Ела, Джони, трябва 
покажа, нещо! *

И ТОЙ ме поведе. Отброихме с крака осемдесет 
стъпала, без да бързаме. Горе Макдин изключи вът

гРГн°еУГо~ °ГР0МВ0Т0 “«> «а Фара бавно ми- 
_ ' у р па всежи петнадесет секунди сирената 

нашият Ревун — се провикваше.
~ 1(3X0 Звяр ~ пое см въздух Макдан. — Като 

голям, самотен звяр, който вие в нощта. Седи на гра
ницата на десетки милиони години и реве към без- 
Дната: „Аз съм тук, аз съм тук, аз съм тук!" И безд- 

ата му отговаря. Да, отговаря.

и гъвкавата опашка.
на туловището беше, както 

около тридесет метра. *
Това е невъзможно! — 

за перилата.

ми се стори.
да ти

извиках аз и се хванах

Грешиш. **ие сме невъзможни. То 
щото, каквото е било преди 
То не се е променило. Ние 
се изменили..."

Разбира се. Рей Бредбъри 
къс („Сирена"),

ЩА си е все съ- 
тридесет милиона години, 

и целият тукашен овят сме

•от когото е горният от- 
еои и г -глво 6 до®ре запознат с геологичните
ДеИ ко^ХТзГдТ^: 6” ггло да баде чуд°-
ошшшието е п^раз^ащо. “ СИрената- Но

Така поразяващо.

не

както е действителното описа-
Страница 10

БРАТСТВО * 27, ФЕВРУАРИ 1970



Млади поетиТ * ■* • -лддежка ст53 ти ОРА
Младежки инициативи Петлите още не пропяли 

а Той бърза
с мириса на бразди 

да събуди децата.
Палят се ламби

в зиморничавото утро 
мазолестите ръце

стягат здраво плуга.

БУРНА НОЩ В СМИЛОВЦИ
ПРОДЪЛЖАВАТ МЛАДЕЖ- 

КИТЕ срещи в Димитровград 
ска комуна. Д1

Но до какво доведе поведе
нието на шофьора? С постъп 
ката си той накара младежите) 
да прекарат една бурна зимна 
нощ в заведението на „Бал
кан" без да склопят очи.

Остава открит въпроса: да
ли шофьорът е гледал сметка 
та на предприятието: Все*едно 
ли му е дали в касата на „Ус
луга" този ден ще влезнат 150 
динара повече, или не?

От друта страна: какво ще 
кажат родителите на младежи 
те, които са пътували в Смило 
вци? Те са прекарали безсън
на нощ и надали друг път лес 
но ще се съгласят да пуснат 
своите деца да отиват па по
добни „екскурзии"?.

Отговорните в „Услуга" мо
же би са търсили отговорност 
от него, но___

Денят още не бе се умил, 
а Той с шепи от торбата къса 

еднакви части семе 
и го дарява на земята.
В селото едва тогава

се обадиха кучета.

1

Ш1ДЙь
■ 1N

Неотдавна 50 младежи 
Лукавица и Сливница посети
ха пай-голямото село в Забър 
дието Смиловци и там изнесо
ха подбрана културно-забави а 
програма. С тях беше и пред
седателят на СЮМ в Димитров 
град Симеон Костов. Целта на 
посещението бе 
не и запознаване на младите 
и взаимно сътрудничество.

от

Слънцето заран рано стана, 
а Той побързаж§

да му отсече лъчите 
с мириса на хляб.щ Зоран КОСТИЧИ

сближава- 11111. Г!

* 2 Пред 25 май
Отзивът на смиловчани съ- щ 

що беше голям. Салонът на ® 
кооперативния дом бе препъл ^ 
нен. Публиката остана довол
на от изпълненията па лукав- 
чани и сливничани. След пред 
ставлението бе устроена танцо 
ва забава.

ЧЕСТВУВАНЕ НА ЮБИЛЕЯ
Ден на младостта и на ражде- 
ния ден на другаря Тито — 
25 май.

На този юбилеен празник 
през Босилеград ско за втори 
път ще мине съюзната щафе^ 
та на младежта.

По този повод Комитетът за 
чествуване проведе заседание 
и направи договори за подго
товките и програмата за чест- 
вуването. Главен носител в из
пълняването на програмата 
ще е младежта, но очаква се 
съдействие и на останалите об 
ществено-политически органи 
защги.

Този значителен юбилей ще 
се отбележи в цялата комуна 
с майски тържества и трудо
ви акции. Опоред началната 
програма първите майски дни 
ще се отбележат по селата с 
акции по залесяването, със 
срещи на селската и училищ
на младеж с културно-забавни 
програми и др.

Главното тържество ще се 
проведе в Босилеград. Това 
ще е всъщност преглед на 
най-качествените номера от 
културно-забавните програми 
по районните центрове.

•Вечерта, на празника, ще се 
устрои финална програма с 
фолклорни и други номера. 
Ще се настои в нея да взе
мат участие и самодейни кол е 
ктиви от Оурдулица и Враня. 
Това ще е културна размяна*

Ще се настои програмата да 
получи в качеството ои,

Отделно (много се о- 
чаква от учениците на гимна
зията, които досега бяха неод 
ганизирани и не са участвува 
що и в маоовността на участ- 
ли в чествуванията на Деня 
на младостта. Но в това не 
трябва да ое пренебрягва и се 
леката младеж.

За реализирането на тази 
програма са необходими изве
стни. материални средства. В 
общинския бюджет са пред в и 
дени такива, обаче не са до
статъчни. Затова ще трябва 
да се търсят и други средства.

В Босилегр адско започнаха 
подготовките за чествуване на 
юбилейния двадесет и петиЦентър на селото М. Ан.

Младежки събор*

Но и тук не можа да млне 
без неприятности.

Шофьорът на „Услуга", кой 
то превезе младежите от Лука 
вица и Сливница до Смиловци

та от бурелските села да се 
договорят за работата затаи? 
ред.

Младите винаги са готови време не им пречеше 
за активност. В. салона на културния дом 

в Барйе младежите от Барйе 
и Скървенмца предадоха съв
местна подбрана програма 
точки от „Бурдуш“ и др номе 
ра. Програмата-задоволи жела 
нията и на млади и на стари, 
защото преобладаваха весели
те изпълнения.

Само трябва инициатива. Тоне иска да се отзове на мол
бите на многобройните младе- ва най-добре потвърди приме-

Голяма заслуга за успешна 
среща на младежта в Барйе 
имат и Миялко Тодоров и А- 
сен Стоянов от село Окървенц 
ца, които най^много набляга
ха тази интересна инициатива 
да""се осъществи.

жи де ги върне обратно в Ди- рът на младежта от селата Ба 
митровград още същата вечер, рйе и Скървентща. Младежта 
но ги остави за утрешния ден, от тези села устрой неотдавна

между селски събор, на който 
нрисустваха младежи - и -девой-А тези 50 младежи му предла

гаха да му платят 150 дина
ра, колкото струва един тур 
нус от Смиловци до Димитров 
град. На сутринта той ги вър 
на обратно за същите пари.
Всички другарски издържа- во . . .

ки, дори и стари хора, от пове
Председателят на младеж

кия комитет в Димитровград 
Костов изказа много похвални 
думи за работата на младежта 
в Бурел а.

че села в Бурела. Бяха наДош 
ли младежи и деовойки от Гор 
на и Д-олна Не,вля, от Бански СИМЕОН КОСТОВ не пожали 
дол и Драговита, от Погано-

И председателят на младеж
кия комитет в Димитровград

труд и усилия да отиде на то
зи младежки събор в Барйе. 
Той използва случая с младеж М. А.Неблагоприятното зимноха...
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лижили, разбрали, че предметът е в същност живот
но. То бързо се носело към брега. Имало едра, към 
два метра широка глава и големи очи. Дължината на 
тялото била приблизително десет метра. Цялото било 
тъмносиво. Отстрани на главата жълтеели две светли 
петна, а на гърба се издигал плавник, обърнат назад. 
Предната част на животното ту се показвала, ту се 
скривала от брега животното се спряло и стремително 
се спуснало под водата, като вдигнало фонтан от пръ
ски. Най-близкото селище било на 120 км от езерото. 
Тук рядко идвали ловци, тъй като между местните 
жители се разказвали зловещи предания за езерото. 
Там живеело някакво чудовище — дявол. Чудовището 
много пъти отвличало кучетата, спуснали се да доне
сат простреляна патица. Веднъж то тръгнало след са
ла кг. рибар. Ужасеният човек видял съвсем отблизо 
озъбената му паст и острата перка на гърба. И други 
местни жители са го виждали и го описват — сиво, 
огромно, като змия-дракон, излязъл от източните ска-

ние на чудовището, което през март преди година бе из 
хвърлено на брега на Мексиканския залив. На 160 ки
лометра от Вера крус, край селцето Еколуга, рибарите 
намериха една сутрин на пясъка истински дракон от 
легендите. Чудовище, дълго 21 метра, дебело 5 метра, 
с рог на главата, дълъг 3 метра. Никой не може да 
каже от какъв отдавна измрял вид е страшилището.

кога е умряло то. Дали 
погълнал някой

Никой не може, и да каже
преди милиони години, когато го е

замразил, или преди седмица, когато 
изтласкал от дълбините.

ледник и го е
някой подморски трус го е

— То не би могло да бъде живо сега! възклик- 
отнасят скептично към разказитеват онези, кошо се

за съществуващи чудовища.
А не са ли виждани живи?

Източен Сибир, има единВ Съветския съюз, в 
много слабо опознат район. Топа е Сордонгнохското

плато с много суров клима!плато, което е планинско 
и площ, равна на Белгия. В далечното 
било сравнително равно и реките му се вливали в Охот 
ско море. В края на Третичната ера платото се пагъ 

Изходът към Охотско море бил затворен и въз- 
езера, свързани помежду си. Едва. ли някой 

тези езера крият някаква

минало то е
В. В.запия.

Такова животно действително обитава езерата на
платото. Нс е известно към какъв вид то принадлежи. 
Във всеки случай — това е вид, отдавна смятан занало. 

никнали изчезнал.
Твердохлебов се е натъкнал в този райоп и 

друг интересен случай — риба с оранжево месо. На 
платото той намерил огромни пространства, покрити с 
дълги червени мъхове. Това са сфагови мъхове 
Третичната ера. Щом на Сордонгнохското плато са оце 
ле ли до наши дни остатъци от древни растения, мо
жем да очакваме и древни животни.

(СЛЕДВА)

би могъл да предполага, че 
тайна докато...

на
геолози В. А.Докато през 1962 година съветските 

Твердохлебов и Борис Башкатов съобщиха за сво! 
наблюдения. Те извършвали геологически иаблгод зни
върху платото. В един ясен слънчев дел »ьрвели кра 
Гшега на езерото Лабинкир и вниманието им било п ш 

от необикновен лъскав предмет, плуващ в езе-
когато прио-

от

влечено 
рото. Той приличал на бензинов варел, но
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Следващият стадий ос характеризира 
о,гп|у1С1-га.тост, трвмиптлгвшда з 

бок сън е гръмопласио хъркаше. Ако и сс 
га ис се помотае, настива третият стадии 
— болните т мързи да дишат. В гс \а

минути настъпил смърт поради

ОПРЕДЕЛЕНИЕ — Мързелът е остра 
или хронична заразна болест, която сс сре 
ща едамнмио или като епидемия и нанася 
огромни щети на личното и общественото

с пълна

благополучие.
на няколко
спиране на дишането.АкоИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ УСЛОЖНЕНИЯ

съдим по факта. чс на— Усложненията
мързелът съществу- мързела са мшогоброи у животните.ва МЪРЗЕЛЪТ йии и понякогатрябва да заключим, доста опасн и. Доста -че човек е боледувал тъчшо е да ои при но-от мързел още като лирим древната мъд-животпо. В първобит рост, че лсиостта ра-иото общество наири >кда пороци.мер, когато при лов. ПРОГНОЗАгрупа хора са гонели Животът на болния е е голяма продължи-диво животно, прамързелигвецът сс е шму

тслиост. Мъчи сс не той, а околните.гвал в храстите да опи, като е излизал ед ЛЕЧЕНИЕ — Докато при другите за-ва след хващан сто и изпичането на живо
болести болният трябва да пази лс- 

е тъкмо обратно —тлото. Понкъсно, е .възникването да дър разпи
глото, при мързела 
той трябва незабавно да го напусне. При
лагат сс медикаменти като труд, усилие и

жаиите, мързелът се е разпространил из
ключително сред управляващите класи.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ — Заболяването
др. Вземат се по осем часа на денонощие. 
При случаите на остър мързел (опиране на

се среща навсякъде по земята.
ПРИЧИНИТЕЛ — Още не е открит

дишането) добре действуват изпитанитеНай-вероятно — вирус.
препарати: дряновица, оопа, чепата тояга, 
дървен господ и др. Така болният може 
да бъде спасен от заплашващата го смърт.

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИ
СТИКА — Мързелът се предава от човек 
на човек чрез гледане и говорене, при по- 
продължителен контакт. Възприемчиво- 
стта към заболяването е голяма. След бо
ледуване не се получава имунитет. Напро
тив — забелязва се склонност болестта да

Предпазването 
от мързел трябва да започне още от най- 
ранно детство. Ако вписаните по-горе ле
карства (труд, уошгия — разбира се, в по- 
малки дози) ое дават на децата от пет до 
дванадесетгодишна възраст, можем да бъ
дем сигурни, чс в живота си те никога ня
ма да страдат от мързел.

ПРОФИЛАКТИКА — Как не те е срам от хората че си се по сукала с тази 
попска мантия!

се повтаря.
КЛИНИЧНА КАРТИНА — Болестта се 

проявява в разгара на някоя работа. За
почва с прозяване, желание за 
склоност към философствуване. Трябва в е 
днага да бъде приложено лечение и бол
ните да се изолират, за да не заразят око
лните.

НА МЛАДЕЖИТЕлежане,

Нощта заспива пустей кръч
мата

Къде да ида сръце кажи 
Ах! Отговорни мили другари 
За дом младежта! земете 

грижи!

МАРИН ХАРАЛАМБИЕВ

♦Чужд хумор ★
— Моите съболезнования! 

Купих на жепа си ново коже
но палто!

— Аз няма да позволя да сс 
ожениш за Малиповски! Как 
ще живеете със заплатата му 
от хиляда злоти на месец?— Какво ме засяга това/

— Работата е там, че днес 
жена ми ще направи посеще^ 
ние на съпругата ти!..,

От. немски: Б. П-ва

П ЧЕШКА ЕЛЕГИЯ*
— Ах, татко, когато хората 

минава За да ме инжектират 
С триста зора ме улавят 
А след една седмица само 
с удоволствие ме отравят...

— Виждате ли дамата, коя
то е седнала ей там? Това е 
жена ми! И мога да се похва
ля, че не съм я докоснал с 
пръст, преди да се оженим. 
Вие можете ли да ми кажете 
същото за себе си?

— Аз ли? — отвръща дру
гият. — Не си спомням добре, 
но можете ли да ми кажете 
моминското й име?

са влюбени, месецът 
много бързо!...

*ВЪЛКЪТ
— Ти чу ли? Калина ще се 

жени!

— И кой е щастливецът?

— Разбира се, че аз — ще 
се жени за Червенски!...

Гладен вълк преследваше у- 
порито козел. Животното успя 
да се приюти в една хралупа, 
за съжаление без изход.

— Ей, влезе ли сам в капа
на? Скоро ще те изям! — каза 
вълкът и сладко се облиза.

— Моля, изяжте ме! — по
моли се козелът. — Впрочем 
аз дълго ви търсих, за да ме 
изхрускате па закуска!...

Вълкът се учуди:
— Добре ли чувам? Искаш 

да те изям по твое желание?
— Да! — потвърди козелът.
— Тогава... всичко се про

меня! За да бъдеш изяден по 
собствено желание, трябва да 
подадеш писмена молба, Стрц 
гият ред изисква това!...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: До ден дне 
шен козелът си живее непокъ 
тпат, понеже молбата му се но 
си от номер към номер в раз
ни инстации.

1 ФИНАНСОВА ЕЛЕГИЯ

Остро критикуваме 
за откраднати два-три гроша 
А зад нас милиони угасват 
А ние се „правим Тоша".

ЛОВДЖИЙСКА ЕЛЕГИЯ 
Ловецът Перо ходеше бавно 
Това знаеха всички тука 
Но с дива свиня имаше 

злополука
И сега е два пъти по-бръз 

от звука ...

От ПОЛСКИ: В. Б-ва.*
Левият бряг на Сена. Посе

тителите на галерия за модер
на живопис се умоляват да пи 
шат в „Златната книга" за впе 
чатления името си.

На една страница е написа
но: „Име — Жан Дюпон. Мне
ние — Нищо не разбрах. При 
чина за посещението — Про
ливен дъжд".

ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕГИЯ

В томболата и пенсионерското 
Опяваме редовно и съзнателно 
А когато е някое събрание 
сърдим се, че нямаме повик

вателно ...

От френски: Ан. Ст.

*
— Докторе, защо ми извади

хте предния зъб, когато мене, 
ме боли кътникът?

— Момент! Ще стигнем и 
до кътника!...

Момчило АНДРЕЕВИЧЛъко е на Глшну да будс 
директор на „ФАБРАД", он 
има целу* банку паре ...ОТ РУСКИ: О. К. V /

В „БМШ" - СЕДИ И БАЙ О/ТЗМ 4А 
пийнем по Е4ЕЕО ме/7 А ало?ПИВнмиД

ЬАЩц 1 Г-34 ПЕНЕ ЕБУО 
ХАФЕ, А зд дЕго
е47А ЕелА-мен/ 
ЗА ПОАЮЩ^еЛ
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