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:

бедствия както в нашата 
страна, така и е междуна
родни мащаби. Тоеа осо
бено показаха акциите за 
помощ на Банялука и на 
Виетнам.

Югославия М Ш№11ените в
срещат международ- 

Осми март сния празник
безбройни успехи в разви
тието на страната, 
бата им за мир,, равнопра-

между

бор-в

вие и солидарност
Те също така СЮК във вързка с обществе- 

дейността на же-
народите. 

знаят,
исловия жените още 
мерят в еднакво положение с мъжете 
във всички обществени работи.

ма на Борбата за мир, против всички 
на поробяване е ежедневно

всичкиче днес съществуват
повече да се па ното положение и 

ните
ме да се

прояви
съдържание на международната 
литическа акция на югославските же 
ни. Те морално-политически и мате
риално помагат и са винаги готови да 
помогнат всякъде, където се води бор
ба за свобода, за достоен човешки

водят към извода, че сега е вре-
же-обзпечава участието на

обществено-п роизводителния
. Това зна-

по-
ните в
труд и в самоуправлението 
чи, че
ганизации трябва да влизат 
ническите съвети и съответно на уча
стието си в производството равнопра-

наТова го налагат и успехите 
жените в нашето обществено разви-

културата, здравеопазването. I ова е
У заетите у нас. В"якои

60% от

жените във всички трудови ор-
в работ-

да участвуват и в разпределение- 
Това от друга страна 

включване на жените в

живот.вно
то на дохода, 
страна значи 
политически окивот в трудовите ор-

една трета от 
поомишлени отрасли над 
заетите са жени. Средно училище и 

. всяка година завършва 57 
девойки. Към 44% от учени-

девойки,

Жените на Югославия достойно 
празнуват Осми март. Попосрещат и 

стигнали са нови успехи както в из-факултет 
хиляди
ците в средните училища са

универзитетите

ганизации, комуната и пр. граждането на социализма у нас, та- 
в развиването на прогресивната 

Затова и трябва от дек
100 Способността и високата 

ворност на жените у нас личи и 
многобройните хумани акции за смек
чаване на нещастието от природните

отго- ка и
мисъл в света, 
ларациите по-бързо да се тръгне на-

следват над
а в 
студентки. от

наТези факти и становищата
бюро на Президиу-

пред.
Изпълнитедното



титовият път
Солидарност на необвързаните

аиетпгамокия народ одобод- 
за сшосто бъде(Тлизания, Замбия, Етиопия, 

Каниш, Судан, ОАР и Либия,
н.аПосощошгсто на президшта 

"Рито на страните сгг Източна и 
Соаерича Африка завърши с юзмто повети, и с мишиегьр- 
голям успех. По време на пет председателя на Уганда по вре 
седмичния еи път президон- |Меиаиората<1И1я престой да аеро 
тът Тито води разговори с дър гарата). Във всички тези раз-

страни гаао;ал доминираше единство
то на възгледите 1 както по вь- 
нроса за общата обстановка и 
света, за отдалите синяща на 
кризи или пътищата па бъде
щата акц!Ля на необшъраапше 
страни за да могат по-сфикас 
но да влиягт върху целокупно 
то тепани е на М1еждународно-

но да ротата
Бе изразена надежда, че 

парвижлсите разгосори ще да- 
дат положителни резултати. 

За разрешаване на кризата 
изток най-добра

ще.

на Близкия
ехнетза дава резолюцията 
Съвета за сигурност от 22 нос 

1937 година, : която се

жаимищите от осем на

МШ1рИ
ПЗИЮ1СПЛ Израел да напусне о 
кугаирапитс територии,

постигане па об-
Събития, хора, което

с условие за
политическо решеише. Ре

шително са признати правата 
палестинския народ на ооб 

ствсно отечество, както се при 
зя ат ат и на останалите народи 
от близкоизточната област.

Върху такъв с|юя на между 
народната обстановка, прели 
дошъл Пито и неговите събе- 
сединици в разговорите си сло
жиха ударение върху м яло то 
я ролята на политиката яа не 
обвързване в днешните усло-

,,ТН.'у-

,
» 1 щодокументи Тито и Гадафи в Триполи

пато развитие.
В този амшюъл може да се 

направи общ знаменател 
в.нгшапе тези разговори. В 
тях ое съдържа констатация
та, че актуалната международ 
на обстановка е обременена с 

Много статии, честитки и спо отрицателни ягления, кошо 
мени се обнародват на този заплашват сшетошития мир и бо 
ден. От тях посочваме една апропятствспгото развитие, на 
статия, обнародвана през март 
1943 година в списанието „Мла дни странн. Със загриженост 
дина", посветена на словенска 
та майка. Ето това прочувстве

ЦВЕТЕ ЗА 

НАШИТЕ МАЙКИ
на Из дейността на СК

И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

- НА РЕНТГЕН!първо място на малките и сре
вия.

Бе изразено убеждение, че 
трябва да се направи нова 
крачка напред за превръщане 
на политиката на иеоблързза 
не в ефикасна международна 
акция, за разлика от минали
те фази, конта се характери
зираха с утвърждаване на об
щи начала и приемане на де
кларации. Тази година би тря 
бвала в този смисъл да пока
же решимостта на необвърза
ните да вървят по-нататък.

Във всички съвместни комю 
пакета се изразява желание 
третият са мит на необвърза- 
нлте да се състои преди 25-то 
юбилярно заседание на Общо 
то събрание на ООН. Не е 
случайно свързването на тези 
две събития. И независимо от 
юбилея, необвързаните страня 
придават голямо значение на 
ролята на ОН. Съществува о- 
баче желание 25-то заседание 
на Общото събрание да се из 
ползва за даване на нови им
пулси на световната организа 
ция и за укрепване основите 
на световния мир.

Необвързаните страни имат 
шанс да направят нови круп
ни услуги на делото на ми
ра. По време на Титошия път 
намери израз солидарността и 
решимостта да действуват в 
тази посока.

се отбелязва, че надпреварата 
във въоръжаването не стихва. 
Наред с това бе изтъкнато, че 
най-тъоръженмте и най-вели
ки ошш се стремят сами да 
решават главните международ 
ни въпроси, при което ое пре 

11 небрегват интересите на други 
те нареди, особено на малки
те и оредни страни. Все по-че 
стите явления на интервен-

В здраЕглия дом също мао-В Общжьлсия комитет на 
Съюза на комунистите в Да- з>зна работници на прицел ела 
митроапращ в течение е учред гат динара и зарад него зало 
явзнето на отделни комисии и славят някои съществени за 
разисквания за програмите им здравеолоззането въпроси, 
на работа. Тези дни бяха уч
редени комисията за развитие 
и идейло-изграждане в СК, ко делението в нестопанските дей 
ято за председател избра Лю- кости изобщо срещат редица 
бисао ИЛИЕВ и комисията за трудности. Затова и съответни 
общестеонсмикономичех-си от те комисии при ОК на СК 
ношения, в която предоеда- още на лързото си заседание 
тел е Добривое ДИМИТРОВ. приеха заключението, че е не 
В разиезанията във връзка с обходммо в най-скоро време 
плана на работа на тези ко- по тези въпроси да ое напра - 
мисии като червена нишка се ви щателен анализ, който да

даде ясна представа на поло- 
жеезлето и предложи мерки, 
к-оито да се предприемат за
напред.

н© поръчеш!е:

„Най-добрите синове на сло 
венския народ започнаха бор
ба за нашата свобода. Словен 
ската майка ги насърчава 
помага. И тъй като окупато
рите не можаха да унищожат 
словенските синове, 
те да унищожат техните май-

Самоуправлението и разттре

опитаха
цип и агресии, съпровождани 
с политика на подялба на све 
та на сфери на влияние, 
икономически, политически ц 
военен натиок, тежко обреме 
няват междуна редните 
щения, изостраят старите

ки.
Тогава започнаха часове на 

страдание. На път за Шлезия 
и Полша, в немските концла
гери, копелетата на вагоните 
плакаха заедно с вас. Болка

на

отно-
и протягаше въпроса за отноше 

кглята и работата на някои ко 
лактиви от оон-озшгте ^‘учили
ща в комуната, както и орга
низацията на работа на Здрав 
ния дом. Съществуват сериоз 
ни разногласия -в тези колекти бота

на сърдцето ви съпровожда- предизвикват нови кр!гзи и ко 
ще по пътя зя Сърбия и на нфликти. 
голия Раб където се виждаше Изхождайки от тези оценки 

на общата обстановка, прези
дентът Тито и неговите дома
кини формулираха твърде оп 
редеотени и яони становища 
към всички акутни кризи и 

ръцете си последното дете. Но конфликти, които разтръсват 
и за него дойдоха. И вашата света. начело на тази листа

естествено бяха Виетнам и 
Близкият изток.

Единодушно бе заключено, 
че войната във Виетнам мо-

сиягаието от пожарите на ва
шите домове. Прад вашите очц 
хвърляха децата ви в плад^ь- 
ка, картечници покосяваха ва
шите синове, а вие стягахте в

Комисията за обществено- 
итоономзгчески отношения ка
то основна задача в своята ра 

изтъкна изтогвянето на 
анализ за хода на интеграцио 
кните процеси.

ви и занесиарягване на някои 
съществени въпроси. Така на 
пример в основното училище 
„Моша Пияде" все още не е

чест искаха да погазят.

Нашите сърца днес са с на 
шите майки-мъченици. Наши
те думи отправяме към тях 
чрез пиама, там далеко, далеч 
от родината, където страдат. 
През затворническите прозор
ци ще минат нашите поздра
ви на майките от партизаните 
и нашите думи ще облекчат 
тяхната болка.

Подчерта се, че в това отно 
щение не са направени голе
ми крачки напред, тъй като 

лението на средствата. Подо- отделни директори дават от
пор, боейки ое за директорско 
то си креело.

разрешен въпроса с разпреде-же да завърши само при ус
ловие ако от тази 
страна се изтеглят 
н.а САЩ и на техните 
ци и да се даде възможност

разорена
войските бии проблеми има и в други

съюзни колективи на основните учили 
ща като Тр. Оодоровци и др. М. А.

.В скромните колетчета из
пращаме на майките парче 
хляб, поставяме в писмото ко 
киче или гьерговче. Нека скро 
мният цвят от нашите поля 
отнеое на самотните майки яа 
шите поздрави, нека топлият 
лъч на слъчевото

|~ннимни»ж^,........ ............................................ ........... (Мерките бяха принципно неограничен внос от тези 
страни, с изключение на стоки, които са под режим на раз 
решителни или на стокови контингенти, намаляване на це
ните при вноса за 6°/о, кредитни улеснения на предприятия
та вносители и пр.)

„Такъв ефект обаче не бе постигнат. Вносът незна
чително се увеличи, а подобно е положението 
стоки в тези страни. Затова дебалансът е значителен и сега. 
Днес югославският суфшщт на клиринг—сметките с дър- 

1те от СИВ, като се смятат и манипулатившгге креди
ти, възлиза на 65,4 милиона преводни долара".

Затова, според „Икономическа политика" — търсене
то на решения за превъзмогване на тези платежно-балан
сови трудности не може да бъде едностранно. Даже 
странните или многостранните решения 
™‘1'ет0 на. платежния, баланс не можеха, пито мотат да 

1 по-дългосрочен характер, макар че подготвят те
рен за по-нормален и ш>-разшгг стокообмен.
____ "В ТОЗИ смисъл най-добър пример е Народна репуб- 
^пгБнЪЛ!^ВЯ' като определи 25°/в премии за своя

™ * Юго ела вия, успя само за една година да 
па кг>™г^Я деФмц*®г от 10 на 2,7 милиона преводни дола- 
ня' 0 с0га‘ Тажа се създадоха условия за по-нормал-

Р размяна между нас и за внедряване на нови
на дГз!л’^С1аШ °таОШв1ШЯ- Без оимдГчв така се стиг 
да 112 отношенията, този начин не може

1ад,стспадгаппеНпроцеа1

3=,« дагггятгг %%%?:м сив
стокообменът да бъде^по^сФеот^2*' обач° има признаци

големите възможност за плт^РеД' Тук ,1маме пред 
сътрушмгчвгтап „,™ДГ0СШ 33 Разпптие на производственоОТ Ж което0 иМ^аПГ;^.Я” НаШата и странИте
се разшири по-зяа^ш^“ Р*ЗМ1мло' во “** Усло*ия да

ЩММ ЕИДУНАРОДНА СЦЕНА
11*****1***11*^Ц****1|*1*ИИИМИИИЖИМ1^МНИММИП1МННМННМННИ1Н1ННМП,

йшкщ сюконн със сив и с износа наотечество 
покрие студените тъмни но
щи".

Съкращението СИВ означава Съвет за икономическа 
взаимопомощ, в който членуват СССР, НР България, Пол
ша, Чехословакия, Унгария, Румъния. В този съвет 
страна участвува като наблюдателка, обаче има търговски 
връзки със споменатите държави.. Стокообменът 
стоянно се увеличава, обаче нашият суфщцит в баланса е 
значителеп.

пашатаБРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки

Урежда редакционна

и дву- 
които целят израв-

с тях по-
в СФР

Какво е било положението миналата 
домина сп. „Икопсмическа политика" със

година, ни освс-
ната със СИВ — Пак суфицит", част от мш^преда^ю 
за нашита читатели.

^^Мш‘аЛОГОД1ИШШЯТ стокообмен със страните — членки 
на СИВ, общо гледано, може да се охарактеризира като ста 
гниращ, без оглед на това, е бил по-голям с 4»/„, отколкото 
по-миналата година. Тази констатация се подкрепя отТак

им-
Като се казва, че платежният баланс с тези стлани па 

лага да се гьрсят нови начини за премахването ТрЛШ1'па'
^ТчГсамГ^^УХ^тп КШ1рияг «метккге с тези стра
на в обмена с нашата ст™ Г^1™^°ЖИТвЛНа равно<^вт' 
димостта тгя гд пя!»дп.^Г1*>а5а' * статиста се изтъква необхо-
на

от малкото страни, които насърчават 
ств^и за бЯ*а' 46 ТеЗИ мороприяпвт, ще съдей-
лап^г™™™ ^ 6X0 на ®поса, с което платежният ба
ланс следваше да се подобря". “««шип оа-
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селска република. Тази акция изразена в Белград, Загреб, Ско 
беше съставка пие, Сараево и Любляна, но 

тя съществуваше и в другите
на акцията за 

интернационалиютическа соли
дарност и хуманизъм на про
летариата на югославските на
роди.

Работата «а югославските от 
бори за помощ на гладните в 
Руоия имаше за 
ри такива решения, които ще 
доведат до бързо 

проблема, 
буржоазия и 
на Кралство СХС настояваше 
да парализира акцията. В пе
чата се появиха необективн-и 
и неубедителни статии, които 
имаха за цел погрешно да за 
познаят обществеността за по 
ле-ж-ението в Русия, като об
ясняваха, че до такова поло
жение се стигнало зарад „ло
шата икономическа система", 
и вината за това трябва да 
понася съветската власт. „П-ре 
Ди всичко в Русия настава по 
л-ожение за ликвидирането на 
съветския режим и по този 
начин се подготвят съдбонос
ни дни", писа на 20 септември

места в страната.
От архивните сведения узна 

вам е, че само през април 1922 
до април 1923 година в акци-

100
ята за помощ на гражданите 
е събрано над 4.153,370 дина
ра. Като пример на патриоти
зъмголини цел да наме-

решаване 
Реакционната 

п равителствбто

солидар
ност ще посочим тестамента 
на Алия Алиягич, написан в 
Загребския затвор само някол 
ко часа преди да се намери 
на бесилката: „Моето послед
но желание, моите дрехи и вси 
чки мои вещи, с които разпо
лагам, да се продадат и заед
но с паричната сума, с която 
разполагам в износ от 400 кро 
ни, да ое предадат на фонда 
за гладните в Русия."

Тази хумана интернационал 
на акция, която бе организи
рана към края на 1921 по ини 
циатмва на членовете на ЮКП, 
показа колко много Партията 
и нейните членове са обичали 
ученето на Ленин и колко мно

и пролетарскана

с лед като заглъхнаха то
повете на империа листи 
чеока Антанта на грани

ците на Съветска’ Руоия и след 
като спря тропотът на козаш 
ката и белопвардейската кава 
лерия, докато Революцията 
цъвтеше, а руоюият народ пра 
знуваше овоята свобода, стра
ната на великия Октомври 
трябваше -да претърпи още е- 
дна борба, борба против гла
да, икономическата изостана
лост и мизерия.

Въпреки че нелое- 
редствената причина
за глада, който зах- _ __________
вана Руоия 1921 го- БОГОЛЮБ ИЛИЕВ
дина беше катастро
фалната суша, за то
ва допринесе и ико- 
ничеоката блокада на 
капиталистическите ВЪЗВАНИЕТО НА ЛЕНИН
държави, чийто де
виз ■ беше: нека се ' 
мре, но само нека пропадне 
Съветска Руоия.

го бяха близки на интернаци 
оиалната акция на работниче 
ската класа. Затова отбор итс( 
за помощ на гладните в Ру
оия получиха своето и стори че 
ско признание и значение в 
едно маоовио движение, което 
с даването на моралне и ма
териална помощ даде допри- 
ное за запазване придобивки
те на великия Октомври. Да
дената помощ руският проле
тарият много зачиташе, 
знаеше, че не е сам, че в не
го са отправени очите на ми
лиони работници и селяни. 
Това му даваше сили за бор
ба против империалистичес
ката Антанта, и корпусите на 
Юдогоич, Деникин и Колчак. 
Пламъкът на Октомври, кой
то осветяваше Европа не мо
жа вече да угасне.

1921 „Бео-град-ски дневник".
По това време режима аре- 

Като най-добра илюстрация стуваше всички ония, които 
за събитията в Русия нека ни показваха симпатии към про- 
послужи доклада на норвежа летарската държава, самата 
нина д-р Фритьоф Нан-сен: акция, покрай материалния' 
„Околността на Бу-силук има доиринос, действуваше и като 
915.405 жители. . . През сей- .морален фактор, който п-раве- 
темв-ри, октомври и ноември ше всичко явно да осъди та- 
са умрели от глад 30.405 жи- си политика отправена към 
тели. Това число на умиращи съветската държава. Акцията 
те нараства и до пролетта щс за събиране на помощ н-еп-ос- 
залинат две трети от жители- радствено ръководеше Заме
те... На гробищата видях 80 адички отбор на ЮКП. Тя бе- 
тела на умрели, най-много го- ше така организирана и за 
ли деца. .. Картината, която 
п-реставяват стотици и стоти
ци деца, чиито тела са само 
кости и кожа, и отчаяните 
майки, които викат за храна, ботанически организации, при 
не мога да опиша. .. А такава 

цяла Източна

Осми март
ПРИЕМ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОК НА ССРН
По случай Осми март, международния празник на же

ната, председателят на Общинската конференция на Социа
листическия съюз в Димитровград ще приеме делегация на 
жените от града и делегацията на жените от Пирот, които 
ще дойдат на гости на диммтревградчанки.

Т-0Йкратко време получи отзив в 
масите. Във втората половина 
на 1921, при създадените ра- М.

ЧЕРВЕНИ КНИЖКИ ЗА ПРАЗНИКАсдруженията и училищата за
почна събирането на пари, хра 
на и облекло-, провеждане на 
сказки и културни манифеста 
ц-ии, чийто приход бе назна
чен за гладните в Русия. Най- 
силна и най-интензивна акция 
за формиране на 'отбора бе

е картината в 
Руоия . . . Всяка изгубена ми
нута значи стотина мъртви...

И покрай извънредни на
прежения и превземане на кон 
кретни мерки, чиято цел бе- 

намяляване на елементар- 
катастрофа, съветското

Активите на Съюза на комунистите в Димитровград са 
излъчили и предложили за приемане в Съюза на комуни- 

Лилия Георгиева, Лиляна Заркова, Милованка Костовастите 
и Драга Малчева.

На приетите в СК другарки ще бъдат връчени червени 
тържественото събрание по случай Ооми март.

ше
ната
правителство поради оправда- 

причини не беше в
разреши ТОЗИ про 

блеми. За да се намерят ная- ^

|Актуална политическа тема
1921 година със Сверуския Ден 8 
трални комитет за помощ на ^ 
застрашена Руоия. По това вре ^ 
ме вожда на първата ооциали ^ 
етическа страна Владимир И- ^ 
лич Ленин отправи от Конгре ^ 
са на съветите Възвание до ^ 
цивилизования свят, в крето $
се казва:........ЖИВОТИТЕ НА ^
30 МИЛИОНА ЖИВИ СЪ-ЩЕ- х 
СТВА, ОТ КОИТО 5 МИ ЛИ о- |
НА ДЕЦА — СА В ОПАСНОСТ ^
НЕОБХОДИМА Е БЪРЗА И §

РУС- &
N

КАТА ДЪРЖАВА НЕ Е В СЪ- ^
СТОЯНИЕ ВОИЧКО ДА НА- ^
ПРАВИ. НА СЕЛЯНИНА ТРЯ ^ Т0ЗИ МОМЕНТ, когато на разни равнища от ко-

Гжндитесеод^иясеме™
СЕ КАСАЕ ЗА КАИАТС> И.ДА | Г^ГГря—Г 7,
Е МИЛОСТ, КОЯТО ТРЯБВ ^ гат да ряз Д прошча още при първите разисквания, 
ДА СЕ НАПРАВИ ЗА РУСКИЯ ^ " ос водиха в секциите и в другите тела на Съюзната 
НАРОД, КАСАЕ СЕ ЗА Р ^ конференция на ССРН.
БИТИЕТО НА ТЕХНИТЕ ПРО | Раотл€Ждан,сто на концепциите на оредносрочния план
ИЗВОДИТЕЛНИ СИЛИ. НИЪ ^ * ла“ на Социалистическия съюз, преди тези концеп-
АПЕЛИРАМЕ ДО ЧЕСТНИЯ * ” станат насоки за окончателно изработване на оред-

ч Лии Д“ дадоха ново качество на цялата дискусия.
§ Н^-зналштелен резултат от това е, ч-с инициативата и лроя- 
^ нашият интерес задължават в публичното разискване да '-е 
$ “кя,очат всички комуни .и трудови организации, 

гая-изира кампания за помощ $ такъв подход в изработването на оредао^очтш план
наГглаголите в Руоия и това из ^ ,1ЪЗМожяост да ое приближат и съгласуват разн-и мне
полота за популяризация па ^ ^ и (И1Нтереш За по-нататъшните пътища на развитие. То
Съветска Русия и за разтрои- | 

на буржуазннте клевети ь 
първата работническо-

книжки на
СЪ'телни 

стоявдис да
ва с същевременно удобен момент да намерят израз стано- ^ 
винцата на трудещите се и на -всички заинтересовани граж- ^ 
дани, по актуалните въпроси на -по-нататъшната обществе- ^ 
но-икономическа. и политическа система. |

Досегашните разисквания за концепциите на средно- § 
срочния план -в Социалистическия съюз показаха, че в пла-1 
на по-ясно трябва да се изтъкне и ролята на общностите, х 
по-опециално на комуната. В този смисъл трябва по-добре ^ 
да ое разработи намина на договаряне пр кизработката на ^ 
плановете на всички равнища. Бе изразено мнение, че опи- ^ 
тът на комуната с твърде значителен в създаването общи, ^ 
глобални планове на развитие, и затова трябва да се изпол-1 
з-ват при изработката на окончателния текст на обществения ^ 
пиши за развитие през следващите пет го дими.

Затова е твърде значително какво ще се каже за кои- N
колко Ооциали- $

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ
СЪЮЗ и
СРЕДНОСРОЧНИЯТ ПЛАН ц опциите на плана във всички комуни, т.е. 

стичеокият съюз ще уоп-ее да организира общо разискване х 
по един така важен документ. Има мнения, че би трябвало ^ 
да ос вземат предвид и петгодишните планове на местните ^ 
общности, които на места са твърде амбициозни, но съще- ^ 
временно и релано съставели и представляват сериозна по- ^ 
мощ. По този начин още повече би се почув ств-увало влия- ^ 
името на -са-моуп рявителната база при изработката на оред- ^ 
иосрочния план. ^

§ЕНЕРГИЧНА ПОМОЩ.

IПОВЕЧЕ ЗА -СЕЛОТО

Една от най-честите забележки на първите концепции | 
на оредносрочния план е, че на оелокото стопанство и на сс- ^ 
лото не е дадено достатъчно място. -Интересно щс бъде да ^ 
се разгледа колко на оелокото стопанство и на селото е да- ^ 
дено място в регионалните планове за развитие и да ли те х 
са -в съгласие с Акци-онната програма на Социалистическия ^ 
съюз за развитие на оелокото стопанство. 8

Това са само някои от по-важните въпроси : които ще х 
се занимават организациите на ССРН във връзка сре-дносро-1 
чгаия план, а по-специално с плановете за развитие на своите ^ 
мостови общности, комини и трудови кол-ектшш. ^

} §СВЯТ.
Комун истич еоката 

Югославия, която сс 
на Възваиието на

партия на 
отзова 

Ленин, ор-

I
„М/МЖММ"""""""""""""""'"""""""'"""""""""
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От заседането на ОС в Босилеград
Босилеград ГРИЖА ЗА ВСЕКИ ДИНАРНА 14 МАРТ ИЗБОРНА 

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ или цялостно премахваме па Второ важно решение, кос- 
облаги. Такива то взе Общинската скупщи

на е средствата на потреби
телите да не се отделят из

миналата седмица в Боси
леград се проведе заседание 

Общ1 ниската с кугиции а, 
на което се решава за дапьг 

разпределянето на об 
щиикнсил бюджет. Също бяха 
разгледани програмите за ра 
бота на органите па община 
та п па Общинската скунщи-

оиределони 
например се дадоха за някои 

някои облага-Преди някой ден Общинския комитет на СК п 
Босилеград на своето предпо следно заседание в стария 

направи подготовки за провеждане на избор
ната общинска конференция на СК. Според договора 
тк ще се проведе на 14 март тази година. Дотогава ОК 
на СК ще заседава още едни път, ка.то направи по- 
конкретни договори върху материалите, които ще об
съжда конференцията в новия състав.

На заседанието бяха разгледали проведените из
бори в партийните организация. Констатира се, чо те 
са приключени с известно закъснение поради анули
рането им в две местни партийни организации.

Избраните от комитета комисии ще изработят 
необходимите материали за заседанието на общинска

на занаятчии, за
пия в обществения сектор, ключигедно според приходи- 
Направомитс изменения оба- те на бюджета, С това нещо 
че бяха незначителни, защо- се премахна досегашното ре 
то се държеше сметка да се шепне, за което малцина бя- 
запази равнището на илаии- ха да остане валидно, а кое- 
раиите приходи па бюджета, то не даваше възможност да

се разпределят средства дока 
то не се съберат. Вместо то
ва се реши да се ползва вза
имно споразумение: първо да 
се разпределят средства за 
лични доходи, а подир това 
за материални разходи. Кол-

ка и засъстав

па.
Това важно заседание ми

на с бурни размивания, кон
то имаха за цел да се държи 
сметка за изразходването па 
вссюн общински динар, за 
щото незначителното повиша 
пане па общинския бюджет 
но '0,т!10'Шсп1И'С' ша миналата го 
дина не дава възможност за 
попи разходи при службите, 
финансира!ш от него.

Първо се обсъдиха всички 
облагания, които съставят 
приходите па бюджета. Това 
беше с цел да се установи 
големината па данъка при 
данъкоплатци. П осл ед ва х а 
много предложения, някои 
от копго п за намаляване

ко е правилно и сътветно ед
но такова решение ще пока
же по-нататъшната практика 
при осъществяването и реа
лизирането на бюджета.

Дълги разговори се водиха 
за финансирането на гимна
зията в Босилеград. Любен 
Арсов, представител и дирек 
тор на това единствено сред 
но училище в комуната, ос
ведоми отборниците, че по 
тоя въпрос все още не е из
намерено решение. Наистина

та конференция. Отделно внимание ще се задели за 
изработването на доклада за реорганизацията на СК

тяхнитев комуната, активността на комунистите и 
предстоящи задачи. Покрай това ще се изработи ана
лиз за дейността н отрицателните прояви на комуни
стите в изминалите избори. Въз основа на тези ма
териали ще се изработи програма за работа.

В. В.Б. К.

водени са разговори с ко.мпе 
тентните в Републиканската 
общност за образование. Оба 
че за сега няма такова зако- 
нопредписание, което позвол 
ява финансиране на средни
те училища на народностите 
от страна на тази образова
телна общност. Вместо това, 
а въз основа на предишни 
разговори, ще се търсят сре 

„ _ летва от Изпълнителния съ-
Така отоорниците взеха ре вет на република Сърбия.

1944 родина той заминал в шение сноджета за тази го- Компетентните на гимназия-
партизани, а сетгге работил в дпна да оъде 3.606.000 динара. та това ще сторят до 10 март
КНОЮ. При формирането иа Също бурни бяха разисва 

дача му пръс- народната милиция той минал нията при разпределянето на
нала язва. То- в нейните родове. От тогаза бюджетните средства. Като
гала се нами- до днес той се винаги намира първо и най-важно нзмене-
рал в Горна Ръ на ръководни места в тази ние в смисъл на това бе на-
жана и сиогур- служба,
но никога не е 
щял да приспи 
стигне

лепрад, ако из пътя не го слу
чайно намерили някои лисия- 
ски рибари ...

За дългогодишна и успешна работа 1111111111111111111111111111111Ш111111111111111ШШШ111ШШ111ШШ

Ордени
ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ Председателят Стоичков

Веднъж, при 
изпълнение на 
една такава за- като до тогава изготвят про

грама за финансиране.
Така отборниците не са ре 

шавали за финансирането на 
гимназията от общинския бю 
джет. Разбира се, всички се 
заложиха тоя въпрос да се 
разреши по най-спешен и за 
доволяващ начин. Иначе ОС 
ще въведе допълнителни об
лагания и ще изнамери ня
кои извънредни приходи. Ако 
се стигне до там, тогава всич 
ки слидарно ще се заложат, 
а отделно стопанските орга 
нмзацин.

правено с взимане на реше
ние да се намали предложе- 

в първ'ите следвоенни годи ното повишаване на средст- 
в Боси- ни той е получавал много от- вата на потребителите средно 

говорни задачи за залавяне на от седем на шест на сто. Тоя

Двамата отличени

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБ
ЛИКАТА, другарят Тито, от
личи с Орден на труда 
златен венец ВИНКО СТОЯ
НОВ, началник на Секретари
ата на вътрешните работи и 
РАДОВАН ПУРТИЧ, командир 
на милицията в Босилеград. 
Тези обществени

четници и други домашни пре 
да те ли. А такива акции, в кои 
то е бил участник и ръководи 
тел проведени за в много ме-

процент ще се смята според 
реализирания бюджет в ми
налата година. С това нещо 
се обезпечават средства за за 

казва ста на Сърбия. Няколко пъти плащане на ануитети от 40.000 
че си само случаят е запазил живо- динара в тази година за но

та му. вата училищна сграда в Бо
силеград, както и за повиша

със

— Хубаво, но и трудно е да 
ом в нашата служба — 
той. Обаче съзнанието, 
дължан и можеш да запазиш 

признания човешки живот, намиращ се в 
сг. дадени за дългогодишна и опасност, те правят 
успешна работа на тези двама Подобно 
работници.

обаче, по всичко 
личи, че тоя въпрос ще се
разреши с помощта на Репу ване на средствата на онези, бликата ^

които бюджетното
— Още от тези дни обик

нах тази служба — разправя нз 
Пуртич. — Заплюто тя е инте-

щастлив. 
е и с опазването на про

ектопредложение е недоста
тъчно планирано.

Инак мнозина ръководи- 
те-ли на службите финанси
рани от общинския бяха на 
мнение, че са им заделени не ’ 
достатъчни средства. Напри
мер, малките лични 
са причина защо не се успя
ва да се попълнят няколко 
вакантни места в службата 
на държавната сигурност.

В подобен смисъл разиск
ва и председателят на общин 
ската организация на ССРН. 
Той каза, че заделените сре 
дства не са достатъчни за 
нормална дейност на тази об

обществено,
щество, както и отстраняване- Раана- няма определени шаб- 
то на различни аномалии, съ
ществуващи в ежедневието на 
комуната.

и личното И!Му-

Отличията бяха Еръчени на 
последното заседание на Об
щинската скупщина в Босиле
град.

лоени за изпълняване, а всеки 
случай, с който се занимавам 
с отделен за себе см.

доходиЗатруднени съо
бщенията през 

Власина

Тоя трудолюбив работник 
се отличава с безмерна упори 
тост. И при най-трудни усло
вия, юогато с местен от едно 
в 'Друго място успял е да за
върши средно милиционерско 
и полувисшо административно 
училище.

Според Стоянов, главно по
ради тези обстоятелства, мла
дите решават да постъпят 
службата на държавна 
пост, макар, че тя търси от
делна лична ангажираност.

ВИНКО СТОЯНОВ е роден
преди четиридесет години 
бедно селско семейство в с. 
Зли-дол, Босилеградско. Още 
в ранна младост, в първите го 

след освобождението, 
той станал член на СКОЮ, О- 
ще тогава имал желание 
работи в службата, 
сега. Храбрите 
мнозина, както и специфика
та, значението и ролята 
зи служба го подтиквали 
определи за оегашната 
фесия. Неговото 
изпълнило през 1952 
Тогава

в в
ситур-

д шш

Покрай обемната и отто-вокр
в коятоАе "*ра:5ота * своята служба От 1958 година Пуртич рабо

примери на иамир;* врем'е да бъ' ™ в Босил-епрадско. Първо вР ри на дС деен и в работата на обще Божица като командир на ми 
ствено-политическите органи- 
зации. Преди е бил такъв в 
младежката организация, а се 
га в Съюза на комунистите, 

се От 1962 до 1966 година е бил 
и сокрстар на Общинския ко-

Последаите ~
ха особено големи в по-ввьоо- 
ките краища на Босилеград -
ско, а особено много на Вла- Ществено-политическа органи

запия.
на снега п.рез и покРай това нямаше
.. на над поло- Възможност да се повищат 

вим метър, а на някои места °РеА0твата на тези потреби- 
където тема пресити и над 3 тели- Единствено това нещо 
метра. Това затрудни съобщи се стоРн с организацията на 
телните пръзкина Босилеград младежта, която тази година 
ско с вътрешността. Наистина 
по гтътя през Власина 
нг-ю дежури булдозер, 
не е в състояние редовно да 

дългогодишна ра- сс Отфаая със снежната 
хия. Най-трудно I" 

го ха силен вятър, който 
на кратко време заличава 

Зтруднено е
признание е то на превозни средства, защо 

то и от двете страни са висо-
прмлич^на ^тунел.’ Сигурно^Т Правен.и известни изменения 
че това положение бързо ня- и Допълнения. Основно е във 
ма да ое поправи, понеже ло- всичко това да се радизират

И заеговале*мте решенията па Общинската 
тоя предел продължават. скупщина.

снеговалежи бя

сина.
Дебелината 

Власина възлиза

лицията, а сетне и-сега 
щата- дължносг в Босилеград. 
И той е деец на обществено- 
политическия живот в 
та. Член на СК 
дима. От тогава до 
биран в почти 
чеаки общииаки

не съ-иа та
да сс

си про
желание комуна 

е от 1945 го-година.
отговорен митст на СК в Босилеград. днес е из- 

шжчки п опити - 
организации 

Сега е член на ОК на СК в Бо
силеград.

получил
пост: да раеоткрива 
ва криминала

и премах 
в комуната. За ще чествува юбилейния два

десет и пети Ден на младос
тта. За тази

За то-я скромен, но трудолю 
б-ив човек заслужения орден е 
голямо обществено 
ние. Той е безмерно

по стоя-
няколко трудни обачеи опасни за призна-

щастлип
Цел тя получинего години той е разопкрил 

безброй За своята
и както каза връчването на ор бота Пуртич 
дена е за него момент, който 
той никога няма 
Обаче —

10.000 динара. 
И двете

СТИ|
е, когато дукриминални дела. е получил пове

че признания. Преди девет 
Да забрави, дини му е присъден о-рден

за мене ~ Т0Ва с Т1>Мда ^ РРев-ьрвн венец. Ноа мене голямо задължение сегашното му
най-го лямо.

програми за рабо
та ояха приети без особени 
забележки. Те бяха на разис 
кване на събранията на изби

В отделни само заолучаи, юогато е 
преследвал юримималците — пътя. 

и раамгина.ване-кзлагал е жигота си на опас
ност. Понякога и по за по-нататъшната работа.Цял ме
сец се движил по безпътните 
божлеградоюи терени.

рателите и още тогаве са на
— Заради товаПУРТИЧ съм крайно 

щастлив. Своята дсаадесетпет- 
годишна длъжност

е .роден 1924 година 
недалеч от Лю-

неговия животен 1(я1ва1Л с любов — 
път е търновит и пълен с без 

състояние, брой събития.

за да в с. Църнача 
зада- бовия. Иизпълни своите сложни 

чи. Това се отразило 
здравословното му

съм изнъл 
каза накраяи върху нашият събеседник.

в. В.
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СРЕЩИ

Болногледачът
Сандо

ИВАН ДЕНЧЕВ и сега е готов да се притече на 
помощ на младежката организация, в ССРН и всекъ- 
де където трябва, макар че вече не е младежки ръко
водител. Готов е винаги да помогне ...

А само до преди няколко месеца беше председа
тел на младежкия комитет в Димитровград. Без за
плата.

Там работи година и поливина.
Последните слънчеви лъча! на мартовското зъбато 

слънце отдавна вече бяхя се скрили зад Видлич. Потеглих 
към Изатовци на конференцията. Студено. От вчера беше 
навалял нов сняг. Изведнъж в тихата снежна белина чух 
позната, ведра свирка. Обърнах си и видях Александър Рап 
чев, Сандо болничара, както мгу викат височани.

Започнахме разговор. До Изатовци той с увлечение 
расказваше за работата си, за хората които го търсят. Сандо 
вече десет години е във Висок. Свикнал е с тези хора, а 
и те с него.

Най - голямото 

признание
ш

I

-А
Казва, че тази зима била най-тежка. Грипът и с него 

други болести повече от по-рано върлуваха из Висок. През 
декември и януари нямало ден, когато Сандо не отивал в 
някое село. Случавало се и по няколко пъти да ходи от Се
нокос до Долни Криводол или от Вълковия до Брайковци. 
Често пъти е изминавал по 20 и даже 30 километра на ден. 
Когато е било необходимо един и същ път е минавал и %ва 
пъти на ден. Рейс няма. Снег. Грип. „Тези дни ми 
най-трудни" — казва Сандо. А болните от мене очакваха 
лекарства, инжекции, утеха.

Най-много, казва, имало болни в Сенокос.
Сандо не се о-плаква, но казва колко по-леко би било 

и на хората и на него тук да има лекар или поне медицин
ска сестра. А така както е сега, има дни, когато Сандо не 
оставя чантичката, а не оставя нито един болен да не го 
погледа.

ЙйР
— С младежките проблеми се занимавам равно 10 

годшш — каза Денчев. Няколко години в Бабушница 
работих като секретар на младежкия комитет, 
това в Димитровград, първо като секретар, па член на 
комитет и накрая като председател. Работих на добро
волна база...

Не ми беше лешо. Покрай всекидневната работа 
като служещ в Общинската скупщина, тичах постоя
нно в Комитета, а освен това — следвах. Срочно свър
ших първа стенел на Юридическия факултет в Ниш и 
сега ка.рам втора ...

— Най-приятния спомен ст работата с младежта?
— Най-приятния ми сломен за работата в младеж 

ката организация е една малка награда за работа тух, 
в Димитровград. Когато предадох длъжността на Си
меон Костов, новия председател на младежкия коми
тет, за досегашната ми усърдна работа в организаци
ята получих малка но скъпа награда — една автолта- 
тична писалка.

Това беше най-голяма и най-мила за мене награ
да зд дългогодишната ми работа.

Все пак, не съм забравен . . .

след
бяха

11ШЯЙ1
!! Така Сандо спечели доверието на хората. Където и да 

отиде, той е добре дошъл. При това хората често се питат 
какво би било ако не беше Сандо.

Питат се и да ли и тук ще дойде лекар.
)

ЙШ Борис Марков

ДАЛИ Е ПЪТ ИЛИ
М. АндоновРЕКА

А

Пътят за Д. Криводол вече 
прилича на река. Хората искат

рейс, а пътя не подържат

Земеделската кооперация 
„Сточар" вече се снабдила с

всички видове торове.

цата. Интересно е, че и са
нитарната инспекция нищо 
не предприема да се проме
ни този застарея начин на 
превозване. Тази картина 
става още по-лоша през ту
ристическия сезон, 
през Димитровград минават 
множество чуждестранни го
сти.

И след 25 години от осво
бождението на Димитров
град не е разрешен въпроса 
за превозване на месо от 
кланица до магазина в цен
търа на града. В-секи ден на 
главната улица може да се 
види лошата картата 
в прегнати крави превозват 
месо в сандъка. Крайно вре 

„Сточар"

МЕСО В 

САНДЪК
когато

как

ме е кооперация 
да реши на друг начин пре
возването на мосо от клани-

Текст: Ц. Боянич 
Снимка: Пав. Томов

Ф
от
ов„пиния кпай на моста в центъра на Бо-

^! ^закрита. Ако човек попадне в 
стои и сега при отапянето на ИТази дупка на

^ Г?»»«не ■ Р— «“">
винаги голяма. Тснеговете е Рмакар че, може пя-никой не я поправяИзненадва, че 

кого да коства живот.

Да прибавим 
лят боклук. Дали 
работници?

И« това че някои хора сега в нея хвър- 
тези неща не са известни на комуналните Н

АВ. В.
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съчка местна материална ба 
за. Към това трябва да се -'ж 
добави и дилемата за при май 
костта ка въпросите. По-точ 
ко казако, в момента наето- Р- . 
явакията ка общината са да КгУ/1 
се разреши кай-жизкения пр 
облем ка комуната: изграж- с(у 
да него ка пътя от Босилеград к ^ 
до Власима. . *

Разбира се, че това е в яРе 
дек план, но и електрифика-

: За електрификацията в Босилеградско <0

ЕДНО СА ЖЕЛАНИЯ,
А ДРУГО ВЪЗМОЖНОСТИ

' с=
и«мм с=от село * за село

Кой да пази горите? тази подиша от общинския цията е втор но значение въ
прос.

,На последното заседание на 
Общипюката агсутцииа в Боси- 
лепрад ириеъ.стшушашс избрана 
от населен пжло на Горна и Лю 
бата делегация, която поиска 
да ос заделят средата от об
щинския бюждет за слектрифи 
циранс на тези села.

Искът на тези хора не бе 
приет, защочч) от общината 
ородстпа за електрификация 
търсят ш всички останали бо
си л оградени села. Това потвър 
ждпват и последните събрания 
ат избирателите, а и ежеднев
ните индивидуални и групови 
изисквания на хората.

За електрификация на села

та в
бюждет ст заделени 30.000 ди
нара. Става ясно, че ч тези 
сродства нс може да ос елек
трифицира ни едно от най-бли 
змитс до Босилеград села.

Какво може общината да та. 
помогне? Сигурно много, за
що то материалната помощ 
не е и единствена. В случая 
гя ще се заложи посредством ^оЛа,1

Инспекцията по селско стопанство в Димитров
град е пред трудна задача: как да сс сложи край на без
правната сеч?

Години наред в комуната се вършат обемни ак
ции по залесяване, почистване на горите, но от друга 
страна — и по-нататък продължава безмилостното уни
щожаване на горите: Това е сериозна пречка по пътя 
на възвърщането на приказните гори отнякога но които 
са били извести тези краища. На мостата на тези гори 
днес все още се реят голшш и нерядко поройни дъж
дове правят големи щети на стопанството.

* Усилията на инспекцията обаче не се увелчапат 
с пълен успех поради недостатъчната подкрепа «а ня
кои общински служби, на първо място — съдията за 
нарушения. Той не разгледал 11 актове от съставените 
55 през 1965 година

♦ И през изтеклата година положението не е 
много по-добро. Съставени са общо 41 акт а разгледани 
са само 14! Присъдени са 9 глоби на стойност от общо 
520 динара, а прекъснато е следствието срещу 5 нару
шители поради недостиг на доказателства.

Размерът на наказанията се движи от 50 до 60 
нови динара.

В една информация на селскостопанската инспек
ция се казва, че и политиката на наказването в тази об
ласт подпомага нарушенията да бъдат повече. За товя 
ясно говори и факта, че през изтеклата година с имало 
и 4 чисти безмилостни изсичания на гори на над 60 ку
бически метра дърво.

Броят на съставените актове е в намаление, но 
това не е и знак, че нарушенията са по-малко.

Организацията на горската служба не е добра и 
това нещо дава възможност нарушенията да са в ра
стеж.

%Значи, общината не е в със
тояние да реши тоя въпрос. 
Дори да участвува и с по-зна
чителни сродства.

Какпю тогава, кога то натиска

Вечетоелектрическото предприятие
в Лесковец ла се изработи
елаборат за електрификация три,К

Ранипа хората по тоя въпрос с пое 
тоянон? Трябва преди всичко 
да сс разбере, чс са едно жс-

Чна всички села в комуната. 
С това нещо ведно ще се знае 
цената на тази акция, която

«е
полащ 
жение, 
се а*? 
възмоз, 
ва щ(. ^ 
во при 
мним, X 
ни ря-1

лания, а друго възможнотги.
13 случая, за решаваното е до сега била неизвестна, 

на тоя конкретен въпрос не Става ясно, че по такъв на
чин тя ще бъде уточнена засъществува сигурна и доста-
всяко село.

Тъкмо такова решение взе 
Общинската скупщина, ма
кар че тоя път електрифика- те 07 (Ц 
цията не бе на дневен ред. 

Втората възможност, коя-

Из дейвоотта на горанитс
го нещОЩЕ 181 ХА 

НОВИ ГОРИ
По тези и други въпроси, саързг-ни с опазването 

на горите наскоро ще разисква и Обир ся асата скупщина 
в Димитровград.

Оощинският отбор на гора- При по-дейните селски бри 
иитс в Босилеград на посл-ед- гдди ще бъдат създадени пат 
зюто си заседание обсъди ре- ролки гругпи, която ще се ста 
зултаните от есенното залеся- раят за новозал е сените 
ваше и предстоящите задачи щи. Училипцните бригади по- 
на гераните. специално ще се

Изтъкна се, че поради не- за уреждаше на 
благоприятните условия, мила Двороие, а с тоеза и създаване 
лата есен го-раните не постят- на сорта и терени. При тях ще 
нали

М. А. пло-

ангажират
училищнитеПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЧАКАТ

очакваните резултати.
Но това не значи, че годиш
ният план няма да бъде изпъ 
лзен. Загубеното ще се навак
са през тази пролет. Пред го- ще участвуват в чествуването 
раните сега се намира сериоз- Деяя на .младостта 
на задача, те щс залесят 181 
ха ерозивни площи с акацие
ви и борови насаждания. Та
кива акции ще се организиращ 
в Викан аво, Долна Любата, пренапрегнат може да се из- 
Църнсяцица, Горна Лисиша,
Барйе и др.

се настои да се ома,сови и обо 
гатн културно-забавния жиеоз 
С подбрана програма горанитсОТГОВОР

и горан-
В Димитровград напоследък гл“ 

много разговори се водят око 
ло подобрението на земедел
ското производство. В тези ра 
зговори к земеделската кооле 
рация „Сгочгр“ се стреми да 
намери своето .място в разви
тието на земеделието. Но по 
някои въпроси често пъти дъ 
лго се изчаква и се изпуска 
ценно време.

Така стои въпроса с набавя
нето на разплодни гърла 
подобрение на животновъдст
вото. Понеже и „Сточар“
„Услуга“ се занимават с изку 
пуваие на добитък, то коопе
рацията ие иска сама да пое
ма разноските около купува
нето на бикове за разплод.

На заседание на кооператив 
юия съвет в „Сточар“ е реше- 
ко за набавяне на разплодни 
гърла да се отпуснат 10 000 
нови динара, но ако и „У-слу-

ския събор на Влао/ша.
Общинският горанчжи отбор 

счита.

участоува с 5 000 динара. 
От това решение на съвета в 
„Сточар“ до днес са изминали 
към два месеца, но споразуме 
кие не е постигнато. “Услуга,, 
още не е отговорила на пред
ложението на „Сточар“, а 
„Сточар“ пък не искат

че тоя план, макар и

пълни. За целта ще се устро
ят предварителни подготовки, 
каяснито са в изготвянето

в В тези акции ще бъдат 
включени и съвместно ще ра
ботят училищните и селски посъдачен материал и др. 
младежаси бригади. В тях ще 
вземат участие и най-малките Б. К. — В. В.
— пионерите от подведомстве
Н Хигадтпе^от Босилеград щс ^Ш111Н1111111Ш1Ш1.... 1МШ|Ш||11111Ш11ШШ1Ш1Ш1ШМШШ1............................................................................

залесяват ерозивни площи о- § 
коло грдда. Тук щс залесят 10 =
ха лови гори, които след вре- Ц 
ме ще имат голямо значение = 
за горското стопанство в ко- = 
му пата.

самм
да поемат риска във възпро
изводството когато после в из

на

купуването са намесва и кому 
нолиото предприятие „Услуга" 

за И така нататък.
За да не се разтака повече 

и с този въпрос — би било до
бре ако по-скоро ое намери ре 
шепне кой ще финансира раз
плодните гърла. Защото вре
мето минава, а производители 
те не са съгласни да губят за 
рад несъгласията и неразре
шените въпроси между „Сто
чар“ и „Услуга“.

Четиво за овощарите таж сз ‘ 
горния! 
ОТСТОЯТ
други.
межД!^ 
рвня 
чки
ДОН
ХОрИЗОг
към 
правят ^ 
женж’-

СлеД^

I етзОсшсхн : акциите по залеся- = 
ване гораните предприемат и = 
други инициативи. Между дру § 
гото щс мелиорират пасяща, § 
засаждат трева, създават алеи 0 
и др. Такива гораноки групи = 
ще бъдат формирани при зе- = 
меделекмте кооперации, а бри 1 
гади там където не

с>Д‘
40-

въГ■ Д

РЕЗИТБА 

НА ЯБЪЛКАТА 

И КРУШАТА

М. Ан.

същеспву- = & ^чно
КЛОН, 
ВОДаЧЪ, 

КД0

113 ^ват.

Машина за бране на лук ба

П«’Й
оставят I

см 5 ^КЛОН’

=5*но
= Яоълкошите и крушовите ни скелетни ^ 50-70 Л
1Ж дас|«=; С. разно.

|~° РаЗПОЛОЖ™И кло- мсочИ„ае7Йо 3’нгаметр”“ раЖ^у 
= * РИ нея Дърветата имат 1Г^И 1 _има 3—4 клона през ->л_ 35 ^ ! 
1 Централен клон (водач) по См по ств°Аа и са раз .тч#'= който се „езавар Асенов- «““„ЙГнГв^рГ^

Научният сътрудник Уейн
Ле Пари от Тевссас (САЩ) е 
конструирал оригинална 
шина за бране на лук. Спе
циални лостове повдигат стъ
блата на лука и пи притискат

ният лук се подава на едно ус 
тройство за изрязване на стъ 
блата. Тома- представлява чифт 
водещи ремъци, 
под ъгъл спрямо отскубващи
те ремъци. Водещите ремъци 
образуват клииообразен улей, 
където попадат главите. Едип 
ротационен нож отрязва стъб- 

Машината прибира 90 на 
сто от главите даже тогава, ко 
гато повече от половината от 
стъблата са

поставени

здраво между два кшинообраз 
ни ремъка. Едновременно с 
тоза един нож, който минава

,
лата.

под повърхността на почвата, 
подрязва главите на лука и от 
Рязва коренчетата им. Оскуба полегнали.



е.
а вземе 

:сата за 
; селата.

.й да са 
неже и 
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във все 
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Разговори в Общивската скупщина в ДимитровградЗнате ли че. • • _

ВИСОЧАНИ ИСКАТ РЕЙС, А 

НЕВЛЯНЦИ ЗДРАВНА ЗАЩИЦА
ПОСЕВНИТЕ 

ВРАНИ 

СА ПОЛЕЗНИ
едно място
към така наречените посевни врани (познати 
името чашки). Те нанасят много малки вреди на 
Емте, но ползата им е многократно по-голяма тъй 
като унищожават вредителите в селското стопанство 
—. колорадските и майските бръмбари,

. . други. През размножителния

|Ц През изтеклата година са разрешени много комунални 

въпросии пед 
посе

ви не1Да
вграт и 
то в но
села са 
по елек

I И Съб-
не стих 
рата не 
ю поло- 
ябва да
очените
) без то 
4,аволст- 
Д,а напо 

извест- 
другари 
шат мно

Председателят на Общинс
ката скупщина в Димитров- главна задача на местните об- по оелата в Димитровградско 
град Димитър СЛАВОВ бесед щности ще бъде разрешаване ще доминират акциите по бла 
■ва на 27 февруари с председа то на комунални въпроси. Пре гоустрояването. В план е вня 
телите на местните общности, дставителите на мепните об- колко села да се до-зеде во

няха отчетени много от ус щности във Виоок изтъкват ка да, напраска на пътища и по
пските на местните общности то проблем номер. едно за дебни, 
през изтеклата година. Села- своя район лошите съобще- 
та Гоимдол, Желгаша, Куса ния с центъра на комуната —

И през настоящата година И през настоящата година

какавидите и 
период и при отглеж- 

дането «а малките, посевната врана ое храни (храни и 
■ малките ои) изключително

I

с вредителите в селскотостопанство.
Към семейството В заключенията от разгово

рите се изтъква, че занапред 
врана и др. са разгърнали о- Димитровград. Те искат кому ще е необходимо: 
бемии акции за довеждане на налното предприятие „Услу- 
вода, а Куса врана и Погано- га‘‘ да подобри съобщенията 
во дозедоха и електрически като пусне ежедневни рейсови

линии до Виоок вместо три

на врансвите птици опадат 
вата врана и свраката. За разлика от 
те не гнездят на колонии, а само поединично 
то. Те "именно нанасят значителни

и си-
посеината врана 

и скри- 
щети как то на 

селското стопанство, като унищожават посевите, а та 
ка също изяждат яйцата на другите птици и техните 
малки. Но и от тях има известна полза — служат ка
то биологичен регулатор (или както се нарича „са
нитар“ в природата) — изяждат мършата. Затова свра
ките и Браните се избиват само тогава, когато 
големи количества. Другият представител на семей
ство врани — гарванът-гробар, който почти е изчез
нал у нас, също не бива да се унищожава.

♦ местните общности по-тя 
сно сътрудничат с местните 
кг.нцеларии, които могат да 
им окажат голямо съдействие 
в акциите по благоустрояване-

тек.
пъти седмично, както оега.

Населението от район Дол
на Незля като проблем изтък 
ва слабата здравна защита. В 
този район няма районна ам
булатория, а в селата живеят 
предимно по-стари хора, кон
те ме винаги са в състояние да 
идват на прегледи в града. Из 
тъмна се, че в няхои села в 
този район и по 10 години не 
е влизал лекар!

то.
* в най-скоро време местни 

те общности да изготвят свои 
статути и програми за работа.

В края на разговорите пред 
седателя на Общинската скуп
щина Славов отговори на над 
50 зададени въпроси.

НАКРАТКОса в • • •

ОТКРИТ КЛОН 03 „ЮГОС
ЛАВИЯ'в. в.

В Димитровград е открит 
клон на осигурителния завод 
„Югославия“, в който се вър
шат воиччки видсае осигурява 
не на дръжашми и частни сре
дства.

Представителството е поме
стело в оградата на бившата 
пещ а.

М. Ан.

Каменица

КОЙ НЕ РАБОТИ ДА СЕ НАКАЗВА 

- СТАНОВИЩЕ НА МЕСТНАТА 

ОБЩНОСТ
7 ВАГОНА КАШКАВАЛ

През изтеклата година земе 
делената кооперации „Сточар“ 
с произвела и иззела на паза
ра в чужбина 7 вагона кашка
вал, предимно в ьв 
и Други страни в Западна Ез-

Неотдавна па събранието гане. До сега такова реше- 
на местната общност камени ние не е взимано, но сега ин 
чани решиха "непременно'да 'тереса на селото по бързо

да се изграждат обектите в 
селото го наложи.

Събранието също така ра 
зисква и за транспорта, за 
цените на млекото, за преора 
ния път през „Барне”, за до

пи се съгласиха да се нака- шото снабдяване.
Поради всичко това реши

ха да поканят на разговор 
директора на земеделската 
кооперация „Сточар”.

Франция,
подравнят пътя в „Прогон’, 

рола. Покрай тоза косо е раци- ,щОМ се подобри времето, 
ята е произвела и 10 вагона 

Кооперацията има 27 
с около 6 000 огзце.

След това ще поправят и мо
сирене, 
овчарншеа ста в горната част на селото. 

На събранието каменича-М.

жат с по 30 динара пеши и с 
50 динара работници е кола, 
които не работят по задъл
жения от местното самообла

НОВ ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТВА
НЕ НА МЛЯКО

Б, Марков
кооперацияЗемеделската 

.„Сточар“ в Димитровград тези 
дгци предприема мерки за из- 
гражщзле на нов цех за пре
работване на млякото.

Стойността на обекта 
ред проекта възлиза на ми
лион и 500 000 н. динара, от 

кооперацията е обезпе-

спо-
НА ПАША

...................................................... Ш11Ш111Ш11111ШШ1Ш1ШШ   —™ които
чила 250 000 динара овои сред 
сива а останалите ще 
получени на кредит.

бъдатА когато растежът на дър- 
намедее под 20—30 см 

сезон, се прави
се подбивал най- 

яя етаж, 
един от 

ени над 
те отпъ 
:а си вси 
са с нак 
спрямо 

>ена), а 
то се из 
то поло-

ните разклонения 
рат измежду израстващите 
по водача и по клехните клон 
чета. А ако няма такива, На 

над добре

ветата 
прираст на 
ежегодно резитба, за да се 
осигурява достатъчно плодо- 
даваща дървесина, която да 
замества изсъхващата. През

М.

подходящи места, 
развити пъпки се прави пре-
рязване. КАМЕНИЦА

ПОЛУЧАВА
ТРАКТОР

период се прави почне Iтози
ване на короната от счупени, 

заболели клони
Поставянето на клоните в 

желания наклон и направле 
ние става чрез привързване 

клонове, поставяне
засъхнали и 
и клонки. Премахват се и вси 

и клончета, коитото им на 
на разпонки и пр. чки клони 

сгъстяват короната, лакомциДостатъ 
скелетен 
,аА него 
над ела

На младите дръвчета не 
бива да се прави резитоа.
През този период тя е ®ред-

само

силните клончета.те и много
навътре в корона- 

по големина кло
съкращават с 1/з до

за да се

израснали 
та. Средните 
и ч ета се
1 2 от дължината, 
образуват по тях плодни пъп
ки. Застарелите 
клонки и торбички се съкра 

най-ниското им 
да се предиз 

и под-

На снимката е крава на Борис Стратиев от. с. Скърве- 
преди два месеца отелила 3 телета от които

на. Тя се ограничава
на водача, иица, която 

останали жжш две.
Желанието на Стратиев е като пораснат да ги прода

де на „на чифт“.

до прерязването 
когато трябва да се образу
ва скелетен клон, а на ске- 

когато по него

Селоко-стопанаките произво- 
оело Каменица, Ди-клон се 

ини дитсли в 
митров-градско, вече са внесли 
15 000 динара заем на коопе
рация „Сточар“ за набахка на 

а останалата

| раз 
4060е на къси плодни

(Текст и снимка: П. Гигов)селетния
'На отс.
авън от 
0 скелет 
С7аВя на 

и се 
1|Ротиво- 
елИните 

«аклон
Мо *0ри.

летния клон,
скелетнотрябва да израсне 

разклонение. Изрязват
които конкури- 

иа вода-

се и един трактор, 
част от 35 000 динара щс обез- ^ 

кооперацията с кредити. &

щават над
разклонение, за

по-силен растеж
Не се режат 

слаби клончета, 
следващите го-

1клончетата,
§печират продължението

ча и на скелетните клони.
започнат

вика
младяване.
дите къси и 
По тях през 
дими се 
пки.

т мла- Това е третия трактор, кой- ^ 
то кооперацията купува за ^

* за селоот селоКогато дръвчетата 
да дават плод, разитба 
лага. С нея се прави прореж 

като се от-

защото та-се на производителите. §
къв ввд сътрудничество е вза ^ 
имно изгоден и за коопераци- ^

образуват плодни пъ- §§дане на короната, 
охраняват не на 
елите клони и клонки.

ята и за производителите.място изра- Кирил Яикиев ад-
и скелет л



писмото на ГаковОтговор на
8 МАРТ КОЙ ПРАВИ МАНЕВРИ: 

АЗ, ИЛИ ГАКОВ?В ПИРОТИ ЗА ПРАЗНИКА
Ие мога да отмина, а да нс вата общност в колектива, „ 

писмото-отговор който работи и наказание-щ 
Гаков, публику му още нс е знето.

Съжалявам, че Гаков като 
„редовен читател на вестни 
ка“ не е прочел статията ми 

име. Той казва, „Колективът се

Сказки ще оргамизи-жедата. 
раме и но селата.

Аз искам да добавя само, че 
занапред ще трябва да ос оказ 

повече съдействие па 
га1низац|и'итс на жените.

бъде необходимо, защото 
рошили да организи

раме клошове мри секцията ша 
жената по предприятия и уч 

Тази рсоргашиза- 
може в бъ-

ЛИЛЯНА КАМЕНОВАНс една неволя чака ддьмн- 
тровпрадчанки пред Оа\ш март, 
международния празник на жс 
ната. Покрай домашните ра
боти, покрай работата в пред
приятието — те трябва да ос 
подготвят достойно да посре
щнат своя празник, а в Ди
митровград. за тома, няма до
бри условия!

паотговоря 
ля Томислав

„Братство" от 20 фс®ру 
което се опитва да

— В Димитрол 
град имаме млю 

проблеми.
На меле ми пра 
ии впечатление 
слабото снабд- 11,0 
Я1ППШС. В Димн-

вано вго орна ари т.г. в 
оп ст! ш жу]шал истич с окотоТова ми

разделил наи гражданско
че уж съм бил премълчал съ- лагери" в предишния бройна 
щ|ностга на разискванията от вестника, в която може да ви 
събранието на Съюза на ко- дИ „чии интереси“ защища- 
муигнетите от оопошюто учили ва!М. Искам да напо.мня и то- 

гимназията от 14 януа- ва, че ако яякой е редовен чи 
ри. Импутира ми, че сведения тател или разпространител на 
съм събирал на улицата, а с вестника — това не значи ве 
цел да „деградирам един член истникът да не смее да го 
и пълноправен гражданин на критикува, 
нашето общество" ...

Другарят Гаков по-нататък 
преразказва в лай-общи черти 
изоказвашето ои на въпросно
то събрание. Но забравя по
вод за репликата. А той беше 
гледния. Когато поиска дума- СТИЬС& 
та, Гаков започна така:

„Искам да кажа няколко ду 
ми за моралния образ на кому 
писта. Може би аз най малко

тече сме
травград нс мо 
жом да си ку
пим какаото си

рождения, 
ция правим, за да

Няма деще но-добре да се органи- 
добър избор мебели, няма зира работата на жените... 
строителен материал, няма ху ОЛИВЕРА ПЕТРОВА: 
бави ботушки, текстил и дру- — Като проблем номер од- 
1ч>. Затова аз, а и мнозина що за семейства където са зае 
друш жени, отиваме п Пирот, ти и двамата съпрузи е прех- 
П|итайтс веднъж жените, кои- раната. Мисля, че в този сми
то .пътуват с рейса за Пирот съл „Балкан", нашето гослил- 

В Пирот нича.роко предприятие би моп 
ло да излезе насреща и да на 
мери сметка. Защо например

ще иРазговарях ме с няколко от 
тях. Ето какво казват те: 

ДРАЛИЦА ВЕЛИЧКОВА
— Аз работя 

в детската гра
дина. Право да 
си кажа — още 
нс съм спокой
на. Не зная как 
ще излезе спа-, 
шето тържест
во на празни
ка. А нашето

искаме.

Матея Андонов

Чудна лекарскакоя за какво отива, 
се ходи за всичко. Сега пък 
има и рейс на всеки час...

— Искам да изтъкна ,че пи в „Балкан" не дават храна да
се ноои вкъщи. С това би серотчанци знаят да ценят мю- 

щериите. В един магазин два улеснило положението на зас- 
пъти купувах за по 100 000 ста 
ри динара, когато отидох и 
трети път — просто да се по- 
тропат — само хубаво да ме 
обслужат. При нашите тър
говци това го няма. Те някак 
си неохотно обслужват, а ако 
при това имаме на предвид снабден. Ето, аз съм записа- 
какво имат в магазините си— ла какво няма: сервизи за ела

дко, бреиири за лампи, скоп- 
чета за рокли, „Факс" — де- 

— С търгови- тергент, минерална вода ,Княз 
наистина Милош" пчелна мед, черен ко 

То- ноц за везба, порхет и др.
И друго нещо. Мене ми се 

струва ,че .понеже в Димитров 
град имат магазини различни 
предприятия в страната, те и 
не се стараят много да се по
добри асортимента на стоки
те. Имам впечатление, че прг) 
сто понякога на нашия пазар 

що друго. В си „пробутват" стоки, които 
града вече и.ма много болни при тях не вървят. .. понеже 
жени и затова Общинската знаят, че тук снабдяването е 
секция на жената е внела в 
плана си за работа организи
рането на оказки по контра
цепция, хигиена, отглеждане 
на малките и прочее. С една 
дума
пред да обърнем повече вни
мание на просвещението на

ОТГОВОР НА д-р. 

ИЛИЯ АНТ0Н0-
заведение 

бъде домакин на жените от 
Пирот които ще ни посетят. 
Мъка мъчим. Първо и първо, 
в Димитровград нямаше къде 
да купим материал за блузки 
и престилки на децата. Но ня

Сега

ще тите.
— Друго — в града има нуж 

да от сервиз за пране, а добра 
шивачка е трудно да се наме-

пмам право да говоря по то
зи въпрос, но... и после го
вори тъкмо обратното от оно 
ва, за което каза, че нямал 
право да говори! Бях изнена
дан от това негово противореч 
иво изказване.

Значи той сам даде повод 
за „инкриминисаната“ 
ка. Затова в нея упрекнах и 
останалите членове на Съюза, бих искал да отговоря в ин

терес на истината.
Лекарската етика не се със

тои само в това да се отиде 
по покана на родителя в дома 
на болния, а при това яжцо 
да не ое направи. Не иокамда 
изнасям подрбоности как се 
стигна до всичко това, но из
тъквам, че тогава казах дете
то да бъде доведено в здрав
ния дом, къд ето ще .му се ока 
же лекарска помощ. След то-

векири. . .
МЕЛА СТАВРОВА:
— Градът ни е много лошокак си се снамерихмс. 

възникна въпроса: къде да ги 
ушием.
„Свобода". Обещаха ни че ще 
ги ушият, но от това обеща
ние нищо не стана .. . Дълго 
чакахме и най-после едва ус
пяхме да убедим една жена 
частно да ни свърши работа-

Във връзка с лиамото по
местено под заглавие „Чудна 

репли- лекарска етика“ във вестника 
от 20 февруари 1970

Обърнахме се към
тогава? ...

ЛЮВИНКА СТОЯНОВА: година
Г ята

стоим зле. 
ва го казаха и

' Ю~ * ДРУга'Ркитс- с-ь 
що и със сер- 
визите

които мълком отминаха него
вото изказване. Съгласен съм, 
че има разлика между диску 
сия и изстъпление — но в да 
дения нтучай, считам, че то
ва не е от значение. Намере
нието не ми е било да „правя 
паметник на миналото пове
дение“ на някого, а още по- 
малко да погребвам нечии дне 
шни граждански права. Това 
са инсинуации от страна на 
др. Гаков. Какво значи прех-

*
та.

Друг нерешим проблем 
д ими тр овгр ад ч ан -за заетите 

ки, по мое мнение,, е сервиза 
за пране. В .града няма такъв, 
а би могло да има, защото ве 
че има доста заети...

— Аз искам 
да кажа и не-

— За снабдяването мога да 
кажа, че в по-добро от преди 
години, но не задоволява на
пълно. Особено не съм довол
на от отношението на някои

ва веднага отидох в здравния 
върлянето, че уж аз съм си дом и чаках, но детето не до- 
служзил с някои отречени мете] неооха. Сутринта попитах ко, 
ди? И кои са те? легата, който прегледал дете-

Макар че „маневрира“ ве- то. и той ми каза, че не му е 
що, Гаков фактически нищо давал низсакаки лекарства, за 
не порицава. Ако не е напра- щото детето повърнало, 
вил грешка, той нямаше сам

лошо...
Мисля, че и търговците са 

ни малко некултурни. В един 
.магазин неотдавна като влез
нах и поисках да ми покажат 

начертали сме зана- един, слод това друг плат и 
пр., една продавачка ми каза:

„Другарко, да не си изгуби
ла нещо!"

— Аз не зная къде им е веж

продавачки. Вместо да нама- 
мят мющеримте да купуват, 
със своето държание — те ги 
отблъсват.... С настоящето не искам да 

се отбранявам, но искам дз 
кажа, че като лекар и със св
оя труд и ангажирането сине 
съм заслужил такъв упрек.

да се упреква още в началото 
на своята дискусия на събра
нието. За тази грешка му е 
взет и презгррничния паспорт 
а предложен е и за партийно 
накаавание. Бил е наказан и 
от страна на Съвета на трудо

ливостта на нашите търговски 
работници, но би трябвало да 
се позанимаам сериозно с то
зи въпрос.

ЗА ВАС ЖЕНИ
Д-р Илия Антонеяски 

БосилеградПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ Мател АНДОНОВ

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ
Без да използувате чукче,

можете да извадите лесно оре
ховите ядки от черупките по 
следния начин: сложете оре
хите в емайлирана тенджера, 
залейте ги с вряла вода, за
хлупете тенджерата и оставете 
така за 10—15 минути, след 
което излеете водата. Сега оро 
хите се разтварят лесно с нож 
и ядката се изважда цяла от 
черупката.

Ябълките се измиват, преди 
да се употребят. Ако трябва 
да бъдат употребени без но
жицата, те ,се обелват с неръ
ждаем нож, като се работи 
бързо, за да ие бъдат ивложе 
ни без нужда на кислорода 
от въздуха. Добре е да се за
вият с влажна кърпа, поръсе
на с оцет или разтворена ли
монена киселина, за да не по
тъмняват.

Отговорност
Ивестно е, че от отговорно Значи, съзнанието за колек- 

стта в работата на всяко ли- тивната (обществена) 
це зависи как ще се свърши на отговорност е едно отпре 
работата и колко ще бъде дусловията за възпитавала 
практически полезна. Разни- правилна шишост на детето 
те деформации в поведението Казахме, че детето по!уча
™вьГСт?ОВаВаТ име ва ПЪР*И елементи на оГ 
пр п ^!^ К ' е млаАите верност в семейството. Но 
н1со1вениатъчно и правилно все пак не казахме какво пра 
" ™ А„а цеият и зачи- ви детето отговорно. Преди 
„ ™АРУ ’ Тяхната Дейност всичко, родителят с личния 
и постижемия, а когато кя- си пример и последовате 
■;ГРаВИЛ'НО становище към «ост в прилагането на влия- 
друш, тогава няма да го имат ние (вдъхновява малкия 
и към себе ои. При такова съзнателна работа те то ла
своб^оИебДЦаТа Се АЪрЖаТ разберс- че от работата 
свободно, без контрол, не мерното му поведение
възприемат чуждо влияние, си неговият бъдещ успех
;И™“0ДОВателно ста'ват неот- училището и обществото. То 

варни за своите постъпки, ва е взъщност лайтмотив за
Отговорност се развива и всестранно развитие на дете 

възпитава от най-ранна въз- то' това се вижда, значи, 
-раст, най-напред в семейст- че все пак родителят 
вото чрез самостоятелност в от който Детето 
работата и

Докато детето в семейство 
то е свързано с майчината 
и бащина любов, която често 
потиска разума, то в училе- 
щото детето се среща с орга
низирана и системна колек
тивна

и лич-

и индивидуална рабо
та, където преподавателите 
еднакво се отнасят (по-точно 
трябва еднакво да се отнас
ят ) към всички ученици и 
където покрай семейната се 
развива и таканаречена учи
лищна отговорност.

С други думи, в училището 
децата още повече допълват, 
оформяват и 
ка за ^отговорност, който са 
придобили в семейството. В 
това е и специаната роля на 
училището Тъй като отговор 
ността е съставна част на де 
тското поведение, то всички 
възпитателни фактори (семе 
йство, училище и обществе
на среда) трябва да бъдат е- 
динни в своите настоявания 
за постигане на тази цел. Тех 
ните акции трябва да бъдат 
синхронизирани.

Пълнени печени картофи
Измийте много добре 1 кг картофи (по възмож

ност с еднаква големина) и гм опечете необелени във 
фурната. Разрежете ги на две м издълбайте с лъжич
ка малко от вътрешността им, като внимавате

към

и при 
завидя нс

разкъсате люспата. Смачкайте в дълбок съм издълба
ната вътрешност и я разбъркайте с 200

развиват навн-в
г оитно на

рязана шунка, 150 г предварително оварени 
лена вода ситно нарязани гъби, 1 шепа

в подсо-
ситно наря

зан магданоз, черен пипер и един жълтък. Напълнете 
със сместа картофите и ги поръсете 
кашкавал. Залейте ги е 2 лъжици

е този
получава пър 

вите елементи на възпитание 
и следователно

с 50 г настърган 
разтопено масло и

оистемон
трол на възрастните, а след 
това и в училището, където за 
от ученика се търси освен психиатър В. Щекъл

„Поведението

кои-
и възпитание 

отговорност. Виенскиятги запечете във фурната около 10 минути. казва:
на родителите 

е практическо обучение 
отговорност, децата”.

колективна да има развита и 
индивидуална на

С. ВасилевСтраница в (Г
БРАТСТВО * 6 МАРТ 1970 ГОДИНА
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АКО ИСКАМЕ

Тазгодишният фестивал на 
българската народност от Ди 
митронгра1Дсжо трябва да бъ
де сериозен сплит комуната да 
излезе от анонимността, а та 
311 най-широка културна про- 
ята на народността 
превърне културно-туристиче
ска. Идеята своевременно бе 
приета с одобрение. И макар, 
че първите дни, когато бе о- 
пове-сгено това предложение и 
поканени всички на публично 
изказване във връзка с бъде
щата съдржание на фестива
ла и на страниците на ,в. „Брат 
ство“ — никой не се обади.

фестивала 
тешно вър 
кат: „над а

Такова и 
ча®а когат 
названията 
влетели на I 
заци, коитх 
трябва да 
ма част от 
ската окупч 
мопне съц!

да се

в
чам 5—6 
нара.

В разискванията ш Социалис
тическия сюз всички поздрав 
яваха тази идея.

чай стопа: 
да си напи 
ма, заицотх 
и по теле 
кои кръга 
ганизашии 
тен скептицизъм към фести
вала и те не са съгласни да 
заделят по-значителни среден 
ва за него. А когото ое заго- 
Еорм за новото съдържание 
на фестивала — всички го поз 
дравявагса.

Какво обаче става сега?
Сега когато трябва да се на 

мерят финалоови сред-тва за

През първите дни на тази година в нашата страна е 
имало общо 1,543.000 телевизионни абонати: 644.000 в Сър
бия, 413.000 в Хърватско, 201.000 в Словения, 155.000 в Бос
на и Херцеговина, 108.000 в Македония и 22.000 
гора.

ВСЕКИ ТРИНАДЕ
СЕТИ ЖИТЕЛ ТВ 

АБОНАТ

в Черна

Това е с 245.000 повече отколкото една година по-Комитетът по организация 
на фестивала обаче стаи твър 
до на становището, че тази 

проява в никакъв

рано.
Най-гъста мрежата на. абонатите е в Словения: 1 апа-

Сърбия,рат на. 8 жители, следват Войводина, Хърватско, 
Македония, Черна гора, Бо-сна и Херцеговина и Косово.културна 

случай не смее да бъде имггро
^^Л/УСЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛвизация.
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аз, за да заглуша дъжда и мотора. Не, беше са
мо дъждът. Моторът бе спрял.

Джим ме погледна, сякаш не ме беше виж
дал досега.

— Прибирай се в кабината!
— Ще остана! — казах аз твърдо.
Джим не отвърна нищо и отново се наведе 

над мотора. Дъждът плискаше в гърба му.
— Ела. Дръж този ключ тук. Здраво, колко- 

то можеш!
Хванах железния лост, изненадана от меко

тата на гласа му. Беше ми студено и малко стра 
шио, и мъничко весело. И точно тогава 
рът захърка, съвсем бавно отначало и след 
ва все по-силно и уверено.

Содях в кабинната, наметната с якето на 
Джим и ми беше топло и хубаво.

— Защо ти викат Джим? — попитах.
мълчеше или ругаеше шосето, но нито веднаж Ръцете върху волана бяха голели!, груби и
не се обърна към мен. Когато го попитах има МНоГ0 спокойни.
ли работа в града, той ми отговори само с мрач- — Запали ми цигара — помоалм той. — Тук
но сумтене, което можеше да означава-. „Не ми са в яакето. Старият през войната имал един _
досаждай"/ приятел. Викали му Джим. Старият много Ср щ

Загледах се напред в мрака. Утре пощата бичал и решил да ме кръсти па него. Това е. А ^
няма да работи ... Ти не ми написа пито едно 1И да не настинеш. Закопчай ципа догоре. Ма- =;
писмо просто защото не си бил тук и не знаеш нишката малко заяжда. |

дълъг може да бъде денят ... Цигарата светна в тъмното. Камионът вече Ц
— Трябва да етична навреме — опитах се да 110 ПОдскачаше. Наближавахме града. Аз си мис- щ

наоуша тишината, която ме плашеше, защото лох че дЖИм навярно е бил мпого уморен, но |
беше тъмна като нощта и ме караше Да се чув- тръг1,а... Дъждът ме правеше тъжна. Вече бях |
с-гвувам сама, съвсем сама. закъсняла с цял час. =

7_ Наработихтс се! — подхвърли Джим по- — Имам една приятелка в града — каза =
пигпавателно — Сега на танци ли? Джим. — Хубава беше. Но ме лъжеше. Хората щ
Д Почувствувах се неудобно в чистата си ро- не бива да се лъжат. Тогава всичко свършва.

и обувки с токчета. Нали по цяла седмица Камионът навлезе в града. Капките по стък-
!!»ЯгИяляхме от себе си прашните и окаляни пая- лата засияха като малки бисери. 
не „Хората не бива да се лъжат". Изведнъж

страшно ми се прииска да ме чакаш. И Джим 
да те види. Наведох се напред.

— Ето, тук е — казах аз.
Джим натисна спирачките. Улицата 

пуста. Ти си беше отишъл. Иначе не можеше и 
да бъде. Аз се върнах при камиона и подадох 
ръка на Джим.

— Благодаря ти, Джим. И довиждане ...
Джим стисна силно дланта ми. За пръв 

го видях да се уомихва.
Градът беше мокър и хубав. Самосвалът за

глъхна в мрака.
Може би като бъдем заедно, няма да ти 

разкажа точно това. Но си спомням, че исках да 
те запозная с Джим в онази дъждовна вечер.

Когато някой ден бъдем заедно, ще ти раз- ОЛГА ШУРБАНОВА 
кажа много неща, малки, обикновени неща, но 
най-напред ще ти разкажа за Джим. Джим ка
раше самосвал в селото, където работихме един 

царевицата. Никога през живота си не 
човек, Беше непривет- ДЖИМмесец на

бях виждала по-мрачен 
лив, дори зъл, русоляв, с надвесен ниско над ми 
жавите очи перчем. Ние товарехме огромния ка
мион с царевични кочани и щом Джим решеше, 
че еготов потегляше внезапно, сечейки със зло- 

стебла. Имаше някаква тайнаба високите сухи 
в душата му, впита като клин, невидима за чу 

Нашите момичета го подкачаха, вли- 
молеха да ги научи да 

че не ги чува или из
носа си и да-

мото-
то-ждите очи

заха в кабината и го 
карат. Джим се правеше, 
сумтяваше презрително нещо под

-"Екох и отидох на гарата. Не така о-
че няма да замина. Прашната Р ' ста 
живена през деяя, сега беше а почи-
вратата на пощата имаше наДПИ^ "УТРг,, ”1я, 

ден". Навярно ™
гърбав касиер 11С те „каля пяс-
се раздават писма. Никога пасядалм на
мата така, както ги 'Но неделята е
горещите стъпала пред ръЧд. Ста-
почивон ден за релсите. Тогава
нах и си тръгнах напреко Р Рд ^адкарница- 
видях самосвала. Беше спр^ ^ Сц да не
та. Затичах се, като се ^ Камионът из
тръгне, преди да сти™а и Грамаден в сгъ
глеждаше особено неподаиж^^ седеше Джим. 
стяващия^се мрак. 3»карали до града? - попи-

тах неуверено. — чул.
Той мълчеше. Сикаш и бавно „ запали.

си длан на волана. Едва 
към мен и измърмори:

колко

талони.^ _ казах аз _ но трябва да отида.

Джим даде газ. Дъждът се 
пазуваше мътни кръгове по предното 
Стелката напразно се мъчеше да пропъди ва
дените. Изведнъж сякаш цял водопад плисна 
пред кабината и камионът рязко спря. Джим за 
елин миг се намери навън. Не чувах нищо, о.- 
вен дъжда, който валеше непрестанно. Погдед- 

часовниковата стрелка. Сега тя беше мои 
всичко, отворих вратичката и се 

Отначало не виждах нищо, 
Джим, който се беше наврял до 

самосвала. Дъж-

бе засилил и об- 
стъкло. бешеИзвадя

от джоба на якето 
После сложи голямата 
сега погледна надолу 

— Качи се.

часовниковата сгрел
ия. Камио-

пътнамерих До Джим.
на бензин. нах

враг. Проклех 
спуснах 
после съзрях
коъста под отворения капак иа

ме намокри за един миг. Но това вече пя

на земята.
ски намокриха 
но аз чувах само пулса на

която светеше точно “I™ °™е 
| „ът подскачаше „„що. Дяокч

I...............................
ДЪТ
маше значение.

_ Мога ли да ти по-могна? — извиках силно
..... .................... 111111!....... ................................ II...... ................ ...................................................................................................... ..
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сеше по г/е-ргамоитовия 
— Пял ас едва успяваше— Намерих, учителю.

__ Тогава чети какво
написал там^ото се явл. зарити допълнението^^а 

" всички ка Галеш да продължи. Но ста
рецът мълчеше.

— Написах, учителю —

ЛИС/
Да зц_ Да, аз оставих диря след

ссбо ои — тихо произнесе ) а-
лси, заслушан в монотонното
изброятшие на I Гал ас. 1 сз 

четат и след хи-

сьм
( НАУКА И ПРИРОДА^)

ла като най-умно от 
животи и — зачете Палас, 
дотолкова и ръцете се явяват 
като органи; подобаващи 
едно разумно същество. Не за 

той-по-умен от остана- 
лоивотти, защото прите

ка кто това твърди

книги ще се
подмини, защото в тях аз 

за природата,КРАЯТ НА 

КЛАВДИЙ 

ГАЛЕН

ляда
казах истината 
Да, да, аз не съчинявах, а е 

скаЛпел разголиах при- 
описах такава, как-

кази
на той.

Гален продължаваше да 
ди безмълвен.

— Написах, учителю — 
тори по-високо Палас. -- щ,. 
продиктуваш ли още пешо? " 

Но Гален не отговори. Тога 
ва Палас захвърли писеца и

«-
нож и 
родата и л това е 

лите нов
пачо е.
_ Ято учителю! — прекъс-

' Това
жава ръце,
Анаиссагор, а ли притежава, за 
щото е най-разумното от вси
чки същества, както това , съ
вършено правилно е оценил приближи до стола на старе- 
Аристотсл.“

— Това ли е?

/яснота му Палас.па
е коментарът.

Галон отново .издиша огле
далото и заразлежда лицето

ца.
ои. Великият лекар бе отпуснал 

ръце, главата му лежеше гю 
палена на едното рамо, зени
ците му бяха потъмнели. И са 
мо устните бяха застинали та
ка, като че ли бяха готови да 
продължат да говорят, Да дик
туват.

— Учителю! — проплака Па

_ Намери онази глава, къ-
дсто пиша за „Хипокрлтовото 
лице"*, имам да допълня нс-

— Това е, учителю.
— То е вярно, но е съвсем

Най-важното 
кажа. Пи- 

нататък:

ЩО. ‘недостатъчно, 
съм пропуснал да 
///.и, Палас, пиши 
„Ръцете, сиреч органите, отго
варящи на потребностите на 
разумното същество, същест
вуват само в човека. И дейсг- лае. — Учителю!... 

само той единствен

— Подай ми огледалото!
Палас му подаде сребърно

то огледало. Старецът зараз- 
глежда лицето ои е напрегна
то любопитство. Високото му 
изпъкнало чело, което винаги 
поразяваше околиите, сега бе 
сбръчкано като стар папирус. 
Опраждаха то дълги бели ко
си, който се разпиляваха и по 
раменете. Брадата му, 
червеникаоокафява и претещ 
циозно подстригана по гръцки 
обичай, сега също беше бяла, 
дълга и неподредена. А носът? 
Дългият и прав гръцки нос? 
С протрсиерваща ръка старе
цът приближи огледалото и се 
вдълбочн да изучава носа си.

— Палас! Потърси, моля те, 
сатите, моя коментар върху 
съчиненията на Хипократ.

— Но защо, учителю? — въ 
зрази Палас. Гласът му се да
веше в сподавени сълзи. — Ти 
си уморен, почини ои. Поне се 
га не се занимавай ...

— Не, Палас, не! Помниш 
ли какво казваше Сенека: Жи
вотът не е кратък само тога
ва, когато оползотворим вся
ка негова минута. Аз работих 
през целия ои живот,- безсми
слено е да мързелувам сега. 
Потърси коментара. Нямам 
много време.

Палас се зарови в пергамен 
товитс свитъци .които изпъл
ваха полиците на библиотека
та и несъзнателно заизрежда 
на глас някои от заглавията:

— „Методи на лечение“, „За 
дейността на частите на човеш 
ксто тяло“, „Лечебното изку
ство“, „За местата на повреди
те “...

Старият човек не спеше. 
Той само седеше неподвижно, 
свил се в обичния си кипари
сов стол и зиморничаво загър 
нал кокалестото си тяло в то
плите гънки на тогата, макар 
че откъм атриума в библиоте
ката нахлуваше огненото диха 
ние на летния ден, примесено 
•с лепкавата смрадлива влага, 
която се носеше откъм Тибър. 
Но сега Клавднй Гален не чу
вствуваше нужда от прохлада 
— тя беше у него и пълзеше 
но артериите му заедно с умо 
рената и вече станала ленива 
кръв.

За какво ли мислеше старе
цът? Дали пред погледа му сс 
нижеше неговият живот 
почна в Пергам, Лемнос и 
преминал Смирна, Палестина, 
Кипър, Лемнос' и Сирия, да 
завърши тук, в Рим? Или той 
отново виждаше един по е- 
дин да застават пред него хи
лядите болни и страдащи, кои 
то бяха потърсвали помощта 
му? Или пък изпращаше свое 
то „последно сбогом“ към та
зи стая, попила миризмата на 
стотиците пергаментовн сви
тъци, и към тази кедрова ма
са, при която винаги го бе за
варвала нощта, а нерядко и 
..розовопръстата“ Аврора?

Най-после Гален се освобо
ди от съзерцанието си, раздви
жи се и извика с отслабналия 
ои глас:

— Но, учителю ... възклик
на зад ав см пият в сълзи Палас. 
— Ти нс...

— Хайде, хайде — успокои 
— Аз съм излеку-го лекарят, 

вал много римлянин и още тоя 
видял да умират. Не 

мога да сс излъжа. Намери ли 
тази глава? Допълни там, къ-

(Сп. „Космос")кова съм гително
между животните, притежава
щи /юзе, се с изправил па зад 
питс ои крака и е станал дву- 
иог, понеже е владеел ръцете 
си.“

* Описано от Хигкжрит из
менение на чертите на лицето, 
което е симптом за близко на 

Писецът със скърцане се но стъпване на смъртта.

дето пиша за носа .. .
— Спри, учителю! Кълна сс 

в боговете, ти сега трябва да 
почиваш!

— Нс! Човек трябва да ум
ре така, както с живял. Аз 
цял живот работих, търсих, 
проверявах, Палас. Дсш след 
дои и нощ след нощ. Колко 
пъти си ме видял в бездей
ствие, чс ми го препоръчваш 
сега? Пиши, Палас, пиши: от
начало лосът на умиращия из 
тъняла, изостря се; после, с 
приближаването на смъртта, 
краят на носа започва бавно 
да посинява...

Той поиока отново да раз
гледа лицето си, но отслабна-

някога
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ОБЯВЛЕНИЕза

I Секретариатът на вътрешните работи на ОС в Ди
митровград обявява търг за —

1. Един пътнически автомобил — марка „Вилус", в 
изправно състояние.

— Началната цена е 6.000 динара.
— Право да участвуват в търга имат всички прав

ни и физически лица.
— Търгът ще се състои на 27 март 1970 година 

(петък) с двора на СУП в Димитровград, в ю часът.
— Колата се намира в двора на СУП и разглеж

дането им може да става всеки ден от 8 до 12 часът 
в присъствието на един член от комисията.

— Заинтересованите лица или предприятия могат 
да подават заявки за участието в търга 
или устно до СУП. Устното обръщение става на теле
фон номер 81-105 — СУП Димитровград.

Писмени заявки ще се приемат до 26 март 1970 
година включително.

лите му пръсти изпуснаха ог
ледалото. Без никакъв страх, 
но с някакво особено любопит 
ство Гален се вгледа в ръцете
си.

— Престанаха да ме слушат. 
Колко странно 
добре държаха окалпела и пе
рото ... Знаеш ли, Палас, ня
кога записах за ръцете. Мо, 
ля те, саНззит/е, потърси трак
тата „За дейността на части
те на човешкото тяло“. По-бъ
рзо, побързо, аз нямам много 
време още. Намери ли 
Да? Сега потърси къде отго
варям на въпроса: „Защо чо
век е станал двукрак?“ По-бър 
зо, Палас...

те толкова

писмено
— Палас!
Любимият му ученик из

глежда бе стоял непрекъсна
то зад завесата, защото се 
появи, още преди да беше 
заглъхнало името му.

— Учителю?

го?
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6В Съветския съюз има още места, където би мог

ла да се запази древна фауна. Професор Б. Ф. Пор- 
шнев разказва за своите наблюдения край бреговете 
па езерото Сари-Челек в Тян Шан 
Самото езеро е дълго около

Дълго време на чудовището в Лох Нес се гледаше 
като на фантазия и не се вземаше сериозно. Това бе
ше така до 1966 година, когато бе подробно разгледан 
кадър по кадър един филм, сниман от английски 
шш самолети. Специалистите 
лиха на две. Едните

през 1959 година.
вос-осем километра, дълбокоИМА е към 500 метра и се е образувало 

въртичния период.
В голямата

както винаги се разде-вероятно в Чет-
твърдяха, че няма нищо, а дру- 

че в голямото и дълбоко шотландско езеро се 
крие действително грамадно 
продължи, но вече

гитоси част езерото е обкръжено 
Край бреговете му отсядат 
че тук живее „дявол". Случило

от скали, 
овчари, които разказват. живо същество. Спорът 

не на страниците на популярния 
печат, който между учените не 
номе, а по научните списания. И 
ка напред.

Учените са. много

се така, че самият Пор- 
шнев можал да види „дявола". Животното 
на плаващо върху водата дърво. Главата 
гала половин метър над водата 
ста шия. След видимата

се ползува с добро ре- 
това все пак е крач-

приличало
му се изди-

върху тънка сребри- 
над водата част от предпазливи, когато обясняват 

съществуването на непознато живо същество в Лох 
ес. През 1967 1968 година „езерната змия" е била

десетки пъти за снимана и 38 пъти съглеждана от хо
ра. Но въпреки това не се смята за доказана.

Едно от най-интересните доказателства дава Тим 
Динсдейл — авио-инженер, който през 1960 
тувал бавно с автомобила си по високия стръмен бряг 
над черноблестящото езеро. Тогава той

тялото се
около метър и половина. Жи 

нотното се движело бързо и рязко завило в противна
” Щ0М КГ° 3абелязало' че са ™ съзрели. Заедно 
с Поришев наблюдавали неизвестно животно още че
тирима души. Между тях обаче нямало нито един зо
олог, които би могъл да причисли животното към

влачела дълга опашка

ВИ година пъопределен вид. 
Най-много се спори обаче за

ландското езеро Лох Нес_
Впрочем никой

_ . видял внезап-
едно кафяво-червеникакво „нещо", което било на 

около километър и половина от него и бързо се дви
жело. Докато спирал и нагласявал фотокамерата си, 
чудноватото същество се отправило 
Възбуден, Динсдейл филмирал 
нил като гръб на едно грамадно, 
водата животно. С бавен 
край срещуположния бряг, 
лами пенливи вълни, 
то Динсдейл успял 
ската телевизия.

През 1964

чудовището в шет- 
за така наречената „Неси" 

Н€ знае откога датират споровете .— 
ще през шести век от нашата ера въпросът за „Мор- 

а змия в Лох Нес е занимавал умовете 
ваощи и невярващи. Такива 
ландски ръкописи.

През 1962 година била 
която да проучи тайнствените 
ката работа завършила 
Научните работници, 
сеят лошата слава

ЩА Към другия бряг. 
това, което той преце-

на вяр- 
шотса сведенията от стари

отдалечаващо се под 
ход на зит-з.аг то плувало 

при което се издигали го- 
Дванадесетметровият филм, кой 

да снеме, бил показан

създадена научна комисия, 
явления в Лох Нес. Ней 

с една служебна 
пред които стоял въпроса

експедиция, 
да раз

I.™» На езерото' стигнали до изненадва-
46 ШГСТерИ°ЗНОТО чУД°*ише не е

по лондон-

гедина изследователите на Лох Нес 1*3- 
тпт1 _ военни специалисти с молба за екс
пертиза. ТЯ била извършена. Било необходимо

изцяло пратили филма до

Страница Ю отдел- :
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Активност на димитровградския студентски клуб

ПРЕДСТОИ ПО-БОГАТА ДЕЙНОСТ
Миналата година в Димит- със студентите от Босилегра бва да кажем, че обществено

ствуване са охраоряващи по 
отношение на по-нататъшно
то значение и роля на тази 
организация в развитието на 
комуната.

През 1969 година и начало 
то на 1970 година димитров
градските студенти участва
ха на 'студентските игри 

Кндажевац, обсъдиха, въ
проса за младежки дом, ор- 
■гапшзирака спортна дейност, 
сказки танцови и забави итн.

цията на помещенията. Тря С. Кръстич
1

■ я■-

НАЙ БЪРЗ ВЛАК В СВЕТА
Най-бързият влак в света се 

движи между Токио и Осака. 
Това е влакът „Рикари“ (мъл
ния), който се движи върху 
повдигната над земята линия 
с нова конструкция и може 
да развива скорост до 250 км 
в час. Средната скорост на 
влаковете по тази линия въз
лиза на 167 км в час. По ли
нията минават влакове от 6 до 
24 ч. на промеждутъци от по 
20 минути. От пускането на 
тави линия през 1964 г. до 
герая на мигналата година оа

били превозени около 200 ми
лиона пътници. Досега не е и- 
мало нито ещна злополука.

На социални въпроси
в Кой ще помогне натрите 

сирачета от Жоравино?В момента студентският 
клуб обсъжда плановете за 
работа през летната вакан
ция. На първо място е окон- 
чателното адаптиране на по- 
мещения в които ще се съби
рат .студентите и младежта от 
града. Обсъжда се и възмож

ПОДЗЕМНО
ПТИЦЕ

ВЪДСТВО Момиченцата, от които най 
голямото е ка 17, а най-малко 
то на Ю години, са слабо раз 

къщичка вити, почти деца и не могат 
да направят нищо за прехра-

В босилеградокото село Же- 
равимо, едно от най-отдалече- 
ните села в комуната, живеят 
.в 1малка се лока 
три момичета, кръгли сира
чета. Лиляна, Боянка и Еле.н- «ата си, без помощ от някого.

Училището помогна на най- 
малкото да ои вземе книги за 
учене, но повече няма възмо 
жност, а помощта не е само

ността за участие на студен
тите в чествуването на 25 В напуснатите оолни мини в 

Блстндорф (ГДР) е създадена 
фабрика за бройлери с кана- 
цитат 1 000 000 птици годишно 
Отглеждането на пилетата тга 
е а на дълбочина 300—350 м 
под земята, където през цяла 
та година има постоянна тем
пература 20 градуса, 
процеси в птицефабриката са

май, както и сътрудничество
ка, нямат никой близък, кой
то да .им помогне, а те са още 
невръстни деца.БОСИЛЕГРАДСКАТА МЛА

ДЕЖ СЕ ГОТВИ ЗА 25 МАЙ
Баща им е бил строителен в това. 

работник и преди десетина го Кой ще помоше? 
дини е загинал на една пое- Компетенцията за помощ е 
тройка в Белград. Само една д ръцете на общинската оле- 

механизирани. Констатирано е годииа СЛ0Д баща им е почи- ку^ока ^у^ба, която трябва
че отглежданите при тези ус- нала в болница и майка им, да ое лотрижм за претггааа-

претърпяла тежко разотройс- нет0 на децата ,а също и за 
тво след смъртта на мъжа си. изкарването на необходимите

документи за по-океро уреж
дане на пеанията им. Тази сшу 

иата закрила на децата, също жба тря&ва да стори това и 
го няма вече. Докато бе жив, 
той смогваше да ги храни и 
облича с парите от пенсийка- 
та си и с дохода от имотеца.

на себе

IВ-сичкм

лица ще направят съвместено 
програми за тези срещи. Ос
новните учмлчитца в Босилег- 
радско ще устроят спортни съ 
стезания и културно -забавни 
програми, а на 25 май в Гор
на лиоина, Горка любата, Дол 
на любата и Бистър ще се про 
ведат районни прегледи, 
прегледа в Босилеград ще уча 
ствува учащата се младеж, во 
йнкци и младежи от трудови
те организации. Ще бъде от
крита и изложба по обхцотех- 
ническото образование на мла

Председателството на Общи 
нахата конференция на Съю
за на младежта в Босилеград 
формира Общински отбор за 
чествуване Деня на младостта.

ловил птици са много по-усто
йчиви на болести и се разви
ват много добре. Дкдото, който бе единстве-

В проектопрограмата за пра 
зника! който същевременно е 
и 25-годишен юбилей на Ти- 
товата щафета се предвиждат 
богати културно-забавни и спо 

цялата общи-

бързо и ефектно, за да не се 
.стигне до заболяване на деца 
та от изтощително гладуване. 
Необходими са на първо мяс
то помощ в пари или в храна 

а за беда и пеноийката на облекло, а после и съдей-

На

Сега те са оставени
ртам срещи в 
на. Освен това босилеградска- 
та младеж през месец май ще 
устрои срещи с младежите от 
Враня и Сурдулица. Общин
ските младежки конференции 
от Босилеград, Враня и Сурду

си,
дядото, докато се прехвърли с^дне за поенията, 
на децата, ще бъде опряна, за 
рад уреждането на докумен- длъжна да стори това? Нали

организации.

Но само тази служба ли е

хуманниима
ССРН и други, които също тр 
ябва да се погрижат.

дежта. тате.

111ШШ|!|1111,,1||||Ря,1и111«1111||11||Ши1111||||«11Шигаш1,ш111шиш111И1Ш11Я И|шиии111Ш1ШШ1ШШ11Ш1П111иш1"1"И1ниии"11111111И11111Ш1»
Б. К.

Съоедите и съоелянмте дей 
ствително помагат, но и тех
ните сили не са кой знае кол 
ко големи, защото в това се
ло няма заможни хора.

11П1Ш11111|ШШ!ШШПЛШШ<11ШШШ11ШШН11Ш!11111111
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Изследователите смятат за малко вероятно твър- 
животното нападало хора. Спо- 

са твърде боязливи и при
увеличат по двадесет пъти, зз Да

оценката. Експертизата посочим, явобек-
почти един метър над повърхност

със скорост 15 км в час. Вое 
извода:

деашето на някои, че 
ред тяхното мнение, които

бягат в дълбочините на езерото.

ните снимки да се
се направи Р. каранфиловвсеки шум

А как са попаднали чудовищата в
последния ледников период

ледовете се стопили, земята 
Тъмните

тът се е издигал 
на водата и се е движел

изследователи дошли до
касае за надводно

Лох Нес? Езе- 
е билорото до края на 

морски ръкав. След като
надигнала и затворила изхода.

идеално убежище за чу-

юште превозно сред-
__ за живо съ-

на тялото е изо- 
иа тялото се иа- 
извади заключе- 

е под 180

ФОРМИРАН 

МЛАДЕЖКИ 

АКТИВ В 

„СВОБОДА“

„Сигурно не се
с„„ шш МИР»' “аЙф^™ .

60 см от дебелината 
От това може да се

яа обекта не

наоколо се 
дълбочини се превърнали вщество. Предполага
долищата.

Нима все пак
да установи дали легендата е 
ние е.

През август 1968 година на 
монтирам сонар — ултразвуков 
бе поставен на един впит в езерото 

обхваща по-широк периметър
да се определят две величини —

водата предмет и дълбо-

стреяа и около 
мира под водата

модерната техника ис е в състояние 
истина? Да, в състоя-напречният размер ннието, че 

см ширина."
Осмиваното

респектиращи размери!-та* —
цията и описанията ° ] н^'<ш смятат, че то при-

твърде странен даглед- кдаяо 
вя древен гущер, от

риба. Те имат шия
и остри ЗЪ-ОИ.

на тези видове са

брега на езерото бе 
подводев1 локатор. Той 

скален откос така, 
с лъча. Със со-

получи 
по този повод

изведнъждосега чудовище
И какво казва

че да
нара могат 
нието до намиращия се във

разстоя- В кавфеюциосморо предпри
ятие „Свобода“ в Диммтров- 

бе формиран на 25 феш-снасят яйца и 
малка

но с 
лича
се хранят с 
глава с голяма уста
ледниге представители
ди около 70 милиона години-

град
руари младежки актив.

Днес в това предприятие и- 
ма 23 младежи и девойки и по 

почин бе формиран ак-

ч ината. изпращал ултразвукови импулси с често- 
десет секунди в продължение 

сигнал се преобразувал 
кинескопа, и та-

като цилиндър,
Смята ое, че пос- 

измрели пре-

Сонарът
та 50 килохерца всеки 
на две седмици. Всеки отразен 
в изображения, видими па екрана на 

е бил филмиран.
На 28 август 1968 година в 16,30 часа местно вре

ме на екрана па сопара се появили две движещи се 
петна. Цялото явление продължило трииадетсг мшо- 
ти. Остава да се вярва - движещо се живо същество 
с дължина 20—30 метра, та това е .-Нм»

Има чудовища! На нашата планета има още жяю иИ** «■«*« И»™ » ”у-
„Природа“, „Хи- 
„Хоби“) ■

техен
тав.

каче се На първото събрание на ак 
тава бе п.риют и план за ра
бота. Още на първото събра
ние бе взето решение младите 
от „Свобода“ да направят по 
сещеаше на една гранична за
става и предадат подаръци на 
граничарите по случай между
народни празник на жената 
— Оами март.

Има зоолози, *°**™ СТИГ„”^,д» 
фамилия интерес*
„Неси се е *“'** „еоОияполеяи

« ем|,°ТОо?даш»«я'.«»- «
били нами

не о бики®вепата 
водата. Местното 
връща трупове-

касае до цяла 
се обясни как

отб ележи,но е да се 
дълбочини и никога
трупове на ^ обяснява с
рани на П01ГЬР^а” температура на 
дълбочина и ниска е птотл
население знае, че е Р 
те на

не замръзва, 
животни никога не са

(По материали от
ММя я зкизиъ* и

не М.
удавените! сгржиада И
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Почерпихме са 
ракийка в разговор 
за празника 
кои обществено - по 

птлтроси

Злободневка
и за пя-

ИМАМ ЕДИН 
СЪСЕД — Стслан Па 
пука. Викат му така 
защото работил на 
жена си всички жен
ски работи: миел съ
дове, прал, чистел, 
къщата и пр. Ние, 
неговите съседи се подготвихме да му че
ститим празника — 8 март. Ей така, на 
шега. Събрахме се няколко души взехме 
един букет цветя и право при него.

Звъннахме. Тгшпша. Беше вече късно,

литичоски 
във
правното на 
днес. Някои говорс-

връзка с равно- 
жената

миналото е работила само 
къщи и в обществото.

ха, че жената в 
о къщи, а днес в 
Други подчертаваха правото па жената да 
избира и бъде избирала в нашита само-
управителни органи.

В този разговор при Стойо Напука ко- 
млого неща във връзка с пра 

жената. Някои другари изтъкнаха,
къщата п-ьлна ттшша. Зазнъиехме о- нстатирахме 

вата 1га
а в
ще един път. Вратите отвори неговата ..по- 
добра половина" Лиля.

БЕЗ ДУМИ

че жеяата днес има свой празник и с това
мъжете. Мъ- 5дори има предимство пред

прн това се борят за равноправието 
па жените. II много предприятия дори ста

з.— Тихо, моля ВИ се, Стево още спи!!

— Спи! — казвахме ние в един глас!...
желе

ри работници се уволняват от работа, за 
да се постелят млади жени за — секре
тарки. А има хора, които дори своите же-

— О не, не, не спи, а само лежи в 
кревата ...

ни пренебрегват зарад чуждите.Ние влезнахме полека на пръсти и
До кревата 

Чс-
Стево Папука мирно седеше и слуша- 

Когато всички завършиха.
У

право в стаята при съседа, 
стоеше букет свежи цветя с надпис шо разговора, 

той взе думата п тържествено се обърнастит празник .
към нас:

— Да, другари всичко разбирам. Пра
вата са права, по това е само теория. Аз 
най добре зная как изглежда на практика. 
Вярно с това, че съществуват тия нрава., 
но само за един ден. Моля ви се отивайте, 
да си отпочила, защото утре пак ме чакат 
чиниите, прането, покривките, пазара ...

Оставихме Стево Папука да празнува.
яотгояин ’3

Насядахме. Стево искаше да станс.

— О не, никак, — каза Лиля — нека 
Стево лежи, аз ще донеса да почерпя го
стите.

/

Стево все пак стана. Жена му донесе 
дрехите, след това му подаде пантофите. 
Той седна обкръжен с уважение от прия
телите, жената и децата.

БЕЗ ДУМИ
ВЪПРОСвърша.т това,

което не им е работа. Цената на една разКойчо не работи 
и>е бива да яде!
— Ами, ако краде?

СЪВРЕМЕННА
ДЕВОЙКАIIV IН5 сч:н:т Мълчи си тя на стола 

що да стори, 
зер мини жупа — 
повече говори!

ходка*
— Разработих си безгрешен 

начин за печелене при игра на 
покер.

— Това е невъзможно, 
всички е известно, че единия 
ден се печели, а на другия^ с<* 
губи.

— Точно така. Аз играя все 
ки втори ден.

(По тоя въпрос няма „Циле-милессАт ДУШКОВ
На

ВРЕМЕНА Янко, Станко и Стоил
купили (за предприятието си) — автомобил. 
Както и други хора решшш. 
решили и го сторили.
Отишли на гости в чужбина 
пили и яли до воля, 
на тръгване — за беда голяма 
пред колата зинала яма.
И шофьорът без да иска 
в Други хора и кола се блъска.
За щастие (или за беда) не зная 
какъв ще бъде на пътешествието края. 
Поправките кой ще плати?
Защото приказката не свършва тука — 
при удара — въпросните другари 
малко сгазили и лука ...

Лесно било едно време: 
„Ори, мели, яж!"
Днеска дявол да го вземе 
трябва трудов стаж.

*
ВРЕМЕНА СЕ МЕНЯТ 

— Къде да се дяна?
— проплака бълхата, 
не само юргана, горят и ...

кревата. 
К. Н.

— Докторе, чувствувам бол
ки в гърба. Много ме безпо
кои това, че болката не е лока 
лизирана — веднъж се издига 
нагоре; веднъж слиза надолу.

Лекарят изследва пациента 
и накрая пита:

— Да не би случайно да сте 
изстинали в асансьор?

МЕЧТА

Имам идея 
и тя е велика — 
да си намеря 
вуйчо владика!

РЕПЛИКА (На тази бележка отговор се дава само в стихове)
У нас мнозина 
правят като бабата — М. Андонов
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